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"JEOLOJİ MtiHENDİSLtâl*' YAYDf KOŞİJUABI

1 — Jeoloji Mühendisliği'nde bilimsel, teknik, ekonomik, sosyal ve gün-
cel yazılar yayınlanır.

2 — Yazıların daktiloda gift aralıklı satırlarla ikişer nüsha yazılması
ve imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir.

3 — Şekillerin aydınger kâğıda çini mürekkebi Üe çizilmesi ve fotoğraf-
ların net ve klişe alınmasına elverişli olması lâzımdır.

4 — Gönderilen yazıların daha önce yayınlanıp yayınlanmadığı belirtil-
melidir,

5 — Yazı, şekil ve üânlardaki görüşlerden yazı sahipleri sorumludur.

Bu görüşler Jeoloji Mühendisleri Odası'm bağlamaz.

8 — Çevirilerden doğacak her türlü sorumluluk çevirene aittir.

7 — Jeoloji Mühendisliği'ndeki yazılar, kaynak gösterilmeden aktarı-
lamaz.

8 — Dergiye gönderilecek yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağına
Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu veya onun saptayaeağı
yayın kurulu karar verir,

9 -— Dergide yayınlanacak ilânların ücretleri Oda tarafından saptanır.
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası, mühendislik unvanına
Hahip ve Jeoloji mesleği
ile ilgili bütün uygulama-
ları yapmaya yasal olarak yet-
kili bulunan tüm Jeoloji Mü-
hendislerinin lek yasn.1 meslek
örgütü olup T.G. Anayasası'nm
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lar yapmak,
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nin gelişmesine katkıda bulun-
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Mesleğin gelişmesi ve tanıtıl-
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runs ve sergiler düzenlemek,
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Okurlarımıza

Her gegen gün, Mr diğerinden daha bir zorlu olarak karsımıza diki-
liyor. Hayatın her alanında yoğun bir mücadele sürüyor. Bağımlılık çem-
berini kvrarmyan uluslar büyük sancılar çekiyor. Kapitalizmin ahtapot
kottan geri bıraktırılmış ülkelerin masum halklarını iliklerine kadar sö-
mürmeye devam ediyor.

Değerli okurlar; bugün dergimizin 6, sayısını da çıkardık. Bilindiği
gibi Odamızın temel gücü oda üyelerimizdir. Sorunlarımızı üyelerimize
ağmak onlarla tartışmak odamızın en temel ilkelerindendir. Son devalüas-
yonlarla kâğıt ve matbaa ümrine gelen büyük zamlar gücümüzün büyük
Mr bölümünü elimizden ahp götürüyor. Bugüne dek dergimizi en iyi şe-
kilde çıkarmanın mücadelesini verdik. Ancak ilerdeki sayılarımızda ola-
naklarımım sonuna kadar zorlamakla birlikte kâğıt ve baskı kalitesinin
düşme durumu söz konusu olursa bunun normal karşılanacağım da umut
etmekteyiz.

Yayın hayatımızı ilerdeki günlerde çıkarmayı planladığımız bir aylık
gazete ile zenginleştireceğimiai sizlere duyururken bu sayımızın bu bölü-
münde günümüzün aktüel sorunu olan enerji sorunumuzu biraz açmaya
çalışacağız,
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Bilindiği gibi ülkemiz Kapitalist - Emperyalist sisteme bağımlı kapi-
talizmin garpık geliştiği, yan sömürge bir ülkedir. Bu temel görünümün-
den hareket edilerek bugüne dek ülke halkı yararına bir enerji politikası
oluşturulmamış dışa bağımlı tekelci burjuvazinin acü enerji gereksinme-
si için kamuoyu yaratılmaya çalışılmıştır. Gerçek bir enerji planının
usun vadeli programlamaları gözönünde bulundurulmamış, sağlıklı öz
kaynak envanterleri bilimsel olarak saptanmamıştır,

Geçmişte petrol üzerine oynanan oyunların bir yenisi bugün büyük
reklamlar, sansasyonel demeçler, süslü tekel oyunları ile ve sözde teknik
ve ekonomik gerekçeler gösterilerek ülkenin en yetkili ağızları île kamu-
oyuna duyurulmaya çalışılıyor.

Acaba gerçekler nedir? Nükleer enerjiye gereksinim yokmudurf

Mevcut enerji kaynaklarım en mükemmel bir şekilde kuîiansak bile
günün birinde nükleer enerjiye gereksinim vardır. O halde bu çelişki ne-

Peirole dayalı tercih sonucu oluşan enerji dar boğam somut örneğini
gözardı ettiremiyen Tekelci Burjuvazi 1965 lerden bu yana yeni tercihle'
nine çeşitli dayanaklar aramaktadır. Atom enerji komisyonları kurularak,
1982 1ère kadar ki süre içinde sadece planlanan ve inşa halindeki hidrolik
linyitti santrallere göre enerji açığı ele almmış ve sistemdeki açığın baz
yük gereksinmesi noktasından hareketle de nükleer santral yapımı savu-
nulmuştur.

Daha sonra yabancı müşavirlik firmalar gurubuna yatırılan araştır-
malar devam ederken, henüz çok büyük bir kısmı kullanılmayan linyit
ve hidrolik kaynakların 1990 larda değerlendirilip biteceği ve Türkiyenin
enerji talebine cevap veremiyeceği geniş ve etkin bir biçimde ülke boyu-
tunda yansıtılmıştır. Oysa geçmişten günümüze değm yapılan planlamalar
incelendiğinde, özkaynaklanmızm hiç de kanıtlanmaya çalışıldığı gibi
1990'lara değin değerlendirilebileceğini göstermemektedir. Planlar gözden
geçirildiğinde, günümüze değin üretime geçmesi öngörülmüş santrallann
en az 5 -10 yıl geciktiği ve gecikeceği üe karşılaşılmaktadır. Aslında ha-
yali olarak belirlenen tarihlerde, tüm özkaynakların kullanılacağı savın-
dan yola çıkarak, nükleer enerji gereksinmesini savunmak; kamuoyunu
şaşırtıcı niteliktedir. Çünkü buralardaki sorun, finansman sorunu olup,
genelde emperyalizme bağımlı çarpık kapitalistleşmeden kaynaklanmak-
tadır.

Bugün nükleer enerjiye geçiş için öne sürülen diğer bir gerekçe de,
diğer ülkelerin bu enerjiden yararlandığı ve 2000 yıllarında bugün kutta-
mlan kaynakların dünyada biteceğidir. Burada da gözardı edilen, bu ül-
kelerin tüm kaynaklarını değerlendirmeleri yanı sıra, nükleer teknoloji-
sine sahip olmaları veya enerji içm gerekli hammaddeyi zaten ithal etme-
leridir,

Türkiyesde nükleer enerji savunucuları, uzun süredir, ülkemizde nük-
leer enerji hammaddesinin bulunduğunu da savlarına dayanak yapmak
istemektedirler. Aslında Türkiye'de saptanan fyOOO ton civarında üım bu-
lunmakta olup, bunun da ancak 2000 tonu fizibil olabilecektir. Bu miktar
ise 600 MW'lik bir santralın ancak 20 yıllık yakıt gereksinmesini karşıla-
yacaktır. Ayrıca santral tipine de bağlı olarak cevherin yurt dışında yakıt
haline dönüştürülmesi gerekmektedir.
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Görüleceği mere nükleer santraller, yer seçiminden, projesinden, in-
Smsından, isletilmesinden yakıtına değin dışa bağımlı olarak gözlenmek-
te ve Türkiye'yi bilinmezlikler iğinde daha da bağımlılığa itmektedir.

Sorunun kaynağı nükleer teknolojisi ve yakıtını tümüyle elinde bu-
lunduran gok uluslu tekellerin, geri bıraktırılmış ülkelerde yeni pazarlar
aramasmdan kaynaklanmaktadır.

Aslında 2000 yıllarında tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de he-
saplanan taleplere göre, özkaynakların tümü kullanûdığmda enerji açığı
olabilecektir. Ancak süreç içinde özkaynakların öncelikle işletilmesi göz-
önüne alınarak yapılacak gerçekçi planlamalar doğrultusunda, enerji ar-
zının gereksinmeyi karşılamayacağı gerçek yıllarda, nükleer santrallann
sisteme girmesi düşünülecektir. Süre içerisinde, gerekli nükleer teknolo-
jiye sahip olma konusu, uluslararası teknolojik ilerleme gözönüne alına-
rak, planlamalarda yer almalıdır.

Ayrıca Türkiye'de Sivrihisar - Kizılcaören'de zengin Toryum yatak-
ları saptandığından Tortum - Uranyum cevheri ile çalışan reaktörlerin
seçimi konusunda, dış teknolojik gelişmelerin gözönüne alındığı da sös
konusu değ'OMr.

Bütün bunların ışığında diyorum ki nükleer enerjiye bir süreç içerisin*
de ve bu çok yönlü enerjinin tüm alanlarındaki planlamaların basitten
karmaşığa doğru bir yol izleyerek gidilmesi sorunu temel alınmalıdır ve
elde edilen enerji, emekçi halkımızın yaşamı için kullanılmalıdır. Ne ga-
reki emperyalist - kapitalist sistemin çözeceği bir sorun değildir bu. Bu
öneriler, ancak emekçi halkımızın iktidarında planlanacak ve hayata ge-
çecek olgulardır.

Saygılarımızla,

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
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Uranyum  Yataklarının  Oluşum  Süreçleri
ve

Denetleyici  Etkenler

ERKAN  NAKOMAN  E.  Ü,  YerMimarlıkFakültesi,

ÖZ  :  Damar  tipi  uranyum  yataklarının  oluşumunda  uranyumun  kaynağım,  bir  görüşe  gö-
re  asit  karakterdeki  silisik  magma,  diğer  bir  düşünceye  göre  ise  mafik  kayaglar  teşkil  eder.
Bu  tip  yatakların  kökeni  ile  ilgili  olarak  süperjen  ekzojenik  varsayım  ve  endojenik  hidroter-
mal  varsayım  ortaya  atılmıştır,

Kumtaşlarmda  stratiform  uranyum  yataklarının  meydana  gelebilmesi  için  gerekli  4  te-
mel  faktörün  (kaynak  kayaç,  uranyumun  taşınması,  çökelmesi  ve  korunması)  değişik  araş-
tırmacıların  görüşleri  ışığında  irdelenmesi  bu  tip  yatakların  oluşumunda  egemen  olan  etken-
lere  açıklık  kazandırabilmektedir.

Kuvars  çakıllı  konglomeralardaki  uranyum  yataklarının,  radyoaktif  plaserlerm,  uran-
yumlu  fosfat,  denizel  siyah  şist,  kömür  ve  hidrokarbürlerin  oluşumunun  İncelenmesi  uran-
yumun  yığışım  mekanizması  ve  bu  mekanizmayı  denetleyici  etkenlerin  belirlenmesi  yönün-
den  önem  arzeder,

SOMMAIRE  La  source  de l'uranium,  en  ce  qui  concerne  les  gisements  uranifères  du  type  fi-
lonien,  peut  être  le  magma  silioique  de  caractère  acide  ou  les  roches  mafîques.  Selon  cer-
tains  auteurs,  ce  type  de  gisements  peut  se  former  par  les  processus  supergènes  exogéniques.
Selon  d'autres,  au  cours  de  la  mise  en place  des  filons  d'uranium les  processus  hydrothermaux
endogéniques jouent  le  rôle  essentiel,

II  existe  4  facteurs  essentiels  qui  contribuent  à  l'accumulation  de  l'uranium  dans  les  grès
d'origine  fluviatile.  Il  s'agit  de  la  présence  de  la  roche  mère  qui  procure  de  l'uranium,  le
transport  et  la  déposition  de  l'uranium  et  enfin  la  conservation  du  dépôt  uranifère..  L'étude
comparative  de  différentes  hypothèses  émises  par  de  nombreux  chercheurs  concernant  ces
4  facteurs  précités  peut  mettre  en  évidence  les  agents  contrôlant  la  formation  de  ce  type  des
formations  uranifères.

En outre,  l'étude  de  la formation  des gisements  conglomératiques  de  l'uranium,  les placers  ra-
dioactifs,  les phosphates uranifères,  les  schistes  noirs  d'origine  marine,  les  charbons  et  les
hydrocarbures  contenant  de  l'uranium,  peut mettre  au  claire  les  mécanismes  d'accumulation
de  l'uranium  et  les  facteurs  qui  les  contrôlent.
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GİRİŞ

Uranyum  yataklarının  oluşumunda  en
önemli  rolü  tektonik hareketlerin  oynadığı  bi-
linmektedir. Uranyum içeren damarlar herhan-
gi  bir  bölgeyi  etkileyen tektonik  aktivitenin  son
fazlarında  oluşurlar.  İlk tektonik  fazlarda  mey-
dana  gelen  damarların  uranyum  içeriği  tekto-
nizmanın  diğer  fazları  sırasında  harekete  ge-
çerek  göç  eder,

Yerkabuğundaki  uranyumun  ilk  depo  ka-
yaçları,  sialde yer alan asit karakterdeki postki-
nematik  granitler,  alkalin  kompleksler  ve  fel-
sîk  kayaçlardır.  Bu  kayaçlar,  değişik  süreçler-
le,  muhtelif tipte  radyoaktif mineral  yatakları-
nın oluşumunu  doğrudan veya  dolaylı yollardan
sağlarlar.

Gabehnan  (14),  yerkabuğundaki radyoak-
tif  mineral  yığışımlarının  büyük  bir  kısmının
oluşumunu,  bu  konsantrasyonların  gerçekleş-
mesi  İçin gerekli  magmatik,  sedimanter ve hid-
rolojik  koşulları  yaratan  orojenik  faktörlere
bağlamaktadır.  Bu  yazara  göre  uranyum  mi-
neralleşmesi  a)  Postmagmatik;  b)  Iitolojik-fiz-
yografik;  e)  Sedimanter;  d)  Tektonik  meka-
nizmalara  bağlı  olarak  gelişir.

DAMAK  Tipi  URANYUM  YATAKLARININ
OLUŞUMU

Klasik  düşünceye  göre,  damar  tipi  uran-
yum  yatakları  diğer  bazı  damar  tipi  metalik
cevher yatakları gibi hidrotermal  süreçlerle  olu-
şurlar.

Uranyumun  kaynağı

Damar tipi uranyum oluşumlarındaki uran-
yumun  kaynağı  üzerinde  iki  ayrı  görüş  var-
dir:

a.  Uranyumun  kaynağı  asit  karakterde-
ki  silisik  magmadır:  Uranyum  mineralleşmesi-
ne  sahip  damarların  çoğu  kez  grantik  stoklar-
da  yer  alması,  pegmatitlerde  bol  ve  iyi  bir  şe-
kilde oluşmuş uranyum minerallerinin bulunma-
sı ve  nihayet  silisli kayaçlarının uranyum tenör-
lerhün  mafik  kayaçların uranyum  içeriğine  na-
zaran  çok  daha  fazla  olması  bu  görüşü  destek-
leyen  hususlardır.

b.  Uranyumun  kaynağı  mafİk  kayaçlar-
dır'  Davidson  (10)  ve  diğer  bir  kısım  araş-

tırmacı  günümüzde  bilinmekte  olan  damar ti-
pi  veya  benzeri  hidrotermal  kökenli  uranyum
yataklarında  uranyum  mineralleşmesi  ile  ilgili
magmatik  kütleler  arasında  herhangi  bir  iliş-
kinin  kurulamadığını  öne  sürmektedir.  David-

sa göre  uranyum  yığışımlarından  pek  çoğu
son
diyabaz,  bazalt,  lampofir  v.b.  mafik  kayaçların
egemen olduğu sahalarda yer ahr.  Her ne kadar
uranyum  mineralleşmeleri  ile  mafik  kütleler
senkron  (aynı  zamanda  oluşmuş)  değillerse  de

bu  kütleler  uranyum  yığışımı  ile  yakın  bir  ilişki
içindedirler.

Silisli  magmatik  kayaçlarda  klasik  olarak
Mo, Zr,  Sn, Th, Pb, Zn, W, Nb, V, F ve nadir
toprak  elementleri  vardır.  Buna  karşılık  Ni,
Co,  Ou,  Ag,  Au,  Or ve  Ft grubu  metaller  ma-
fik  ve  ultramafik  magmatik  kayaçlarla  ilgili
cevher  yataklarının  karakteristikleri  olup  aynı
zamanda  hidrotermal  uranyum  yataklarında
uranyumun  olağan  eşleridir.  Bu  gözlem-
uranyumun  ana  kayacının  mafik  kütleler  oldu-
ğuna  delil  olarak  gösterilmektedir.

Bu  konu  ile  ilgili  diğer bir  gözlem  de  ma-
fik  kayaçların  asit  karakterdeki  kütlelerden
genellikle  çok  daha  az  uranyum  içermesidir.
Uranyumun  kaynağının  mafik  kayaçlar  oldu-
ğunu  savunan  araştırmacılar,  bu  özelliğin  ori-
jinal  mafik  magma  içinde  uranyumun  bulun-
madığı  anlamına  gemleyeceğini  aksine  bunun
nedeninin,  mafik  kayaçların  mineralojik  bile-
şimine giren minerallerin uranyumu tutup mu-
hafaza  edememesi  olduğunu  ileri  sürmektedir-
ler.  Bu  görüşe  göre  uranyum  mafik  kayaç  mi-
neralleri  ile  krîstalokimyasal  yönden  uyuşama-
dığı  için  dışarı  atılmakta,  kayaç  böylece  uran-
yum  yönünden  fakirleşmekte,  dışarı  atılan
uranyum ise  değişik koşullar altında,  ana  kaya-
ca az  çok yakın bir alanda mineralleşerek uran-
yum  yatağını  oluşturmaktadır.

Bir  görüşe  göre  magmanın  kristalleşmesi
sırasında,  başlangıçta,  uranyum  ve  halojenler
gaz  fazında  atılır  fakat  toryum  magmanın  sı-
vı  gazmda tutulur.  Bu  nedenle  pek  çok  uran-
yum  yatağında  uranyum-flüorit  beraberliği  bu-
lunmaktadır. Toryumca zengin hidrotermal da-
marların gangı ise karbonatlıdır  (Roshold et al,,
33),

WillgahVe  (39)  göre,  uranyum  ve  toryum
en  genç,  en  felsik  magmatik  fraksiyonda  yer
alır.  Son  magmatik  evrelerde  oluşmuş  kayaç-



larda  uranyum  miktarı  giderek  azalmaktadır.
Bu  magmatik  farklılaşma  (diferansiyasyon)  sı-
rasında  4  değerli  uranyumun  oksitlenmesi  ve
bir  kısım  uranil  İyonlarının  gaz  fazında  UF 8

halinde  göç  etmesiyle  açıklanmaktadır.

Uranyumun  magmanın  kristalleşmesinin
ilk  evrelerinde  uranyumca  zengin  minerallerin
kristalleşerek  ayrılması  varsayımı  genellikle
destek  bulmamaktadır.

Varet'ye  (38)  göre,  uranyum  magmanın
kristalleşmesi  sırasında  ergimiş  kısımdan  ay-
rılarak  rezidüel  kısımda  toplanır.  Nitekim  ag-
paitik  olarak  adlandırılan nadir toprak  element-
leri  ve  halojenlerce  zengin,  yüksek  derecede
gelişmiş  magmanın  kristalleşmesi  ile  meydana
gelen  kayaçlar  uranyum  ve  toryumun  da  dahil
olduğu  rezidüel  magmatik  elemanlar  yönünden
diğer  kavaslardan  daha  zengindirler.

Yapılan  incelemeler  Güney  Groenland'da-
ki  Ilîmaussaq  entrüzyonunun  önemli  oranlar-
da  uranyum  ve  toryum  içerdiğini,  bu  element-
lerin  doygun  (satüre)  olmamış  agpaitik  tipte
peralkalin  bir  magmanın  kristalleşmesi  sırasın-
da  yığışabileceğini  göstermiştir.  Bu  incelemele-
rin  sonuçlarına  göre,  peralkalin  granitik  mag-
malar,  kristalleşmeleri  sırasında  oluşturduk-
ları  bir  sıvı  faz  aracılığıyla  bünyelerindeki  klo-
rit  ve  flüoriti  uranyum  ve  toryumla  birlikte
atarlar.  Derinlerde konsolide  olan granitik mag-
malardaki  sıvı  faz,  basing  nedeniyle,  magmanın
bünyesinde  kalabilir.  Bu  durumda  uranyum  ve
toryum  mineralleşmesi  kayacın  bünyesinde  o-
luşur.  Uranyumun  magmadan  bir  gaz  fazı  ile
ayrılması  ise  porfiri  tip  yatakların  oluşmasına
yol  açar.

Oluğum  varsayımları

Barnes  ve  Ruzicka  (2)  kökeni  ilkel  sial,
granitleşme  veya  yatay  salgılama  (sekresyon)
olabilen  uranyum  arasında  herhangi  bir  ayırı-
mın  yapılabilmesinin  imkansızlığı  üzerinde  dur-
maktadırlar.  Buna  göre  damar  tipi  uranyum
yığışımlarının  kökenini  dolayısiyle  oluşum  sü-
recini  kesinlikle  saptayabilmek  son  derece  zor
bazen  de  imkansızdır.

Damar tipi  uranyum  yataklarının  oluşumu
île  ilgili  olarak  endojenik  hidrotermal  varsa-
yım  ve  süperjen  ekzojenik  varsayım  olmak  üze-
re  iki  varsayım  ortaya  atılmıştır:

a,  Endojenik  hidrotermal  varsayım:  Gef-
froy  ve  Sarcia  (16)  Fransa'nın  damar  tipi
uranyum  zuhurlarında  yaptıkları  incelemelerde,
uranyum  yığışımlarının  granitlerin  herhangi  bir
orojenik  evre  şurasında  jeotermik  olarak  ısı-
nan  sular  aracılığıyla  andojen  (iç  kökenli)  al-
terasyonu  ve  mîlonltize  olmuş  zonlarının  selek-
tif  yıkanması  ile  ortaya  çıktığını  savunmakta-
dırlar,

Vinagradoff  (in  Gangloff,  15)  Erzgebirge
uranyum  provensindeki  damar  tipi  yatakların
oluşumunu  Geffroy  ve  Sarcîa'nın  varsayımına
azçok benzer bir  yolla  açıklar,  Gangloff  (18)  ve
diğer  birçok  yazar  endojenik  hidrotermal  var-
sayımı  desteklemektedir.

Endojenik  hidrotermal  varsayımın  savunu-
cularına  göre:

—  Peşblend  damarlarının  yantaşlarındaki
klasik  alterasyon  alanının  genişliği  ancak  1-10
m  dir.  Damarların  süperjen bir  etkenle  oluşma-
ları  halinde  alterasyon  alanının  çok  daha  geniş
olması  gerekir,

—  Basınç,  ısı  ve  uranyumlu  andojen  eri-
yiklerin  içerdiği  CO2  arasında  bir  fonksiyonel
ilişki  vardır.  Basıncın  gösterdiği  küçük  değişik-
likler  hidrotermal  sıvıların  OO2  yönünden  fa-
kirleşmesine  ve  dolayısiyle  uranyumun  eriyebi-
lirliğinin  azalmasına  sebep  olabilir.  Bunun  için
uranyum  çok  dar basınç  sınırları içinde,  .dolayı-
siyle  ancak  belirgin  derinliklere  kadar  çöke-
bilir.  Granitlerin belirli bir  derinlikten  •  sonra
sterilleşmesinin  nedeni  budur,

—  Süperjen  ekzojenik  varsayım  uranyum-
ca  zengin  granitlerdekî  otünit  yığışımlarının
meydana  gelmesini  açıklıyabilmekte  ise  de
peşblend  mineralleşmesini  izah  edememektedir,

b.  Süperjen  ekzojenik  varsayım:  Bu  gö-
rüşe  göre  uranyum  yönünden  zengin  granitler-
de  biyostazi  periyodlarında  ekzojen  (dış  köken-
li)  bîr  alterasyon  sonucunda  harekete  geçen
uranyum  kırık,  çatlak  veya  milonitize  olmuş
zonların  meydana  getirdiği  kapanlarda  kon-
santrasyona  uğramaktadır.  Bu  varsayımın  sa-
vunucularından  olan  Moreau  (in  Gangloff,  15)
granitlerin  derinlere  înildikçe  sterilleşmesinin
uranyum  damarlarının  yüzeysel  etkenlerle  oluş-
tuğunun  bir  delili  olabileceğine  dikkati  çek-
mektedir.  Nitekim,  danmr  halinde  uranyum
oluşumları  örneğin  Vendée  ve  limousîn'de
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200  m,  Bretagrie'de  ise  150  m  derinlikten  itiba-
ren yavaş yavaş- sterilleşmektedir.

Magne,  Berthëlin  ve  Dommergues  (25)
uranyumun  eriyebilirliği  üzerine  yaptıkları  la-
boratuvar  deneyleri  sırasında  bazı  ilgine,  so-
nuçlara  varmışlardır:  Doğal  su,  arjitin  ve  tiro-
zin  karışımında yetiştirilen,  granitlerin üzerinde
yer  alan  kahverengi  asit  topraklarda  bulunan
Bacillus  üohenüörmis,  derin  sularda  yaşayan
Pseudomonas  fluorescens,  Pseidomonas  putida,
ve  Achromobacteri  adlı  bakterilerin  faaliyeti  ile
granitlerde  bulunan  uranyumun  suda  eriyebi«
lirlik  derecesi  2-97  defa  artmaktadır.  Bu  araş-
tırmacılar  konu  edilen  bakterilerin  uranyumun
eriyebilirlik  derecesini  arttırmasmı  şöyle  açık-
Utmaktadırlar:  Deneylerde  yararlanılan  bakte-
riler  heterotrof  karakterde  olup  yaşamlarını
sürdürmek  iğin  gerekli  olan  enerjiyi  organik  bi-
leşiklerden  sağlarlar.  Bu  bakteriler  hafif  (ok-
salik  asit)  ve  ağır  moleküler  kitleli  organik
asitleri  imal  eden  bir  metabolizmaya  sahiptir-
ler.  Bakterüere  oluşturulan  bu  organik,  asitle-
rin  etkisinde  uranyumun  eriyebilirlik  derecesi
belirgin  bir  şekilde  artmaktadır.  Yapılan  de-
neyler  bakterilerin  faaliyetinin  150  günden  faz-
la  sürmesi  halinde,  ilk  önce  organometalik  bi-
leşikler  halinde  eriyiğe  geçmiş  olan  uranyumun
degradasyona  uğrayarak  eriyikten  ayrılıp  tek-
rar  gökekugmi  göstermiştir,

Magne  ve  çalışma  arkadaşlarının  laboratu-
var  deneylerinin  sonuçları  ışığında  uranyumun
granitlerde  süperjen  ekzojenik  etkilerle  yığışı-
mı  ile  ilgili  bir  metalojenik  model  kurulabilir.
Bu  modele  göre  yüzeysel  alterasyon  zonunun
hemen  altında  yer  alan  granitlerdeki  uranyum,
mikro-organizmaların  aracılığı  ile  önce  eriye-
bilir hale  gelmekte  ve  yüzey  suları  ile  yıkanarak
tektonik  yapılara  (çatlak,  fay  v.b.)  taşınmak-
ta  daha  sonra  ise  bu  tektonik  yapılarda  yine
bakterilerin  etkisinde  biyodegrasyona  uğraya-
rak  organometalik  bileşikler  halinde  çökelmek-
tedir.  Bu  metalojenik  modelin  gerçekleşebilme-
si için ortamda karbonun varolması,  heterotrop
bakterilerin  yaşamlarını  sürdürebilecek  elveriş-
li  ısı  ve  pH  derecesi  ile  erimiş  oksijen  ve  nem-
liliğin  bulunması  gerekmektedir.

Bu  model  granîtik  masifin  yerleşmesi  ile
içerdiği  uranyum  damarlarının mutlak yaşı  ara-
sındaki  30-50  MY  lık  farkı  ve  minarelleşmenin
200-250  hı  derinliğe  inildiğinde  tamamen  kay-
bolmasını  mantıki  olarak  açıklıyabilmekle  bir-
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likte  önemli uranyum konsantrasyonlarının  olu-
şum  mekanizmasına  uygulanamamaktadır.

KUMTAŞLARINA STRATİFORM
URANYUM YATAKLARININ OLUŞUMU

Bir  epijenetik  stratiform  uranyum  yatağı-
nın  meydana  gelebilmesi  için  4  temel  faktörün
varolması  gerekir.  Bunlar  sırasıyla,  1)  Birin-
cil  uranyum  minerallerini  kapsayan  bir  kaynak
(ana  kayaç  veya  kaynak  kayaç)  ;  2)  Uranyum
minerallerini  içeren  ana  kayacın  yıkanması  ve
uranyumun  hareketli  hale  gelmesiyle  ortaya
çıkan eriyiklerin göçü  (taşınma)  ;  3)  Uranyum-
lu  eriyiklerden  ortamın  fiziksel  ve  kimyasal  ko-
şullarına  bağlı  olarak  uranyumun  çökelmesi
(dolayısiyle  depo  kayaç)  ve  nihayet,  4)  Çöke-
len  uranyumu  kapsayan  katmanların  erozyon-
dan  korunmasıdır.

Uranyumun  kaynağı

Kumtaşlarında  epijenetik  stratiform  uran-
yum  yataklarının  oluşumunda  en  önemli  rolü
oynayan  uranyum  kaynağının  kökeni  üzerinde-
ki  bilimsel  tartışmalar  sürmektedir.  Bu  konu
ile  ilgili  olarak  ortaya  atılan  değişik  görüşleri
damar  tipi  uranyum  yataklarında  olduğu  gibi
İki  varsayım  altında  toplamak  mümkündür:

a.  Süperjen  epijenetik  varsayım:  Bn  yay-
gın  görüş  uranyumun  kaynağını,  sedimanter
havzaya  komşu  veya  bu  havzayı  çevreleyen  kris-
talin  masiflerin  oluşturmasıdır.  Uranyum,
kaynak  kayaç  rolü  oynayan  granit,  pegmatit,
damar  tipi  oluşumlar  veya  metasedimentlerden
yıkanarak  eriyik  haline  geçecek  ve  uygun  or-
tamda  çökelecektir.  Böylece  meydana  gelen
uranyum  yığışımları  ortamın  litolojik  karakte-
rine  göre  değişen  geometrik  özellikler  gösterir-
ler.

Kaynak  kayaç  rolündeki  gramtik  ve  peg-
matitik  kayaçlarda  buluna^  uranyumun  %50
ile  %70'i  mikroskobik  uranînit  kristalleri  veya
peşblend  tanecikleri  halinde,  genellikle  bu  ka-
yaçları  oluşturan  diğer  minerallerin  (özellikle
mikalar)  içindedir.  Uraninit  granit  içinde  tor-
yum,  monazit,  zirkon  ve  apatite  bağlı  olarak,
bu  mineraller  arasında  intrakristalin  habîtusta
da  bulunabilir.  Bazı  granitlerde  ise  kılcal  mik-
roskobik  çatlaklarda  dispersiyon  halinde  izlene-
bilmektedir.



Süperjen  epijenetik  oluşum  varsayımına
göre  kaynak  kayacı  teşkil  eden  diğer  bir  for-
masyon  asit  karakterdeki  tüf,  lav  akıntıları  v.b,
piroklastiklerdir.  Bu  materyel  sedimanter  ba-
senin  yakınında  bulunabilir,  basenlerdeki  çekel-
lerle  ardalanmalar  oluşturabilir  veya  bunları
örtebilir.

Bazı  sedimanter  yataklarda  uranyumun
kökenini  sedimanter  havzaların  yamaçlarım
teşkil  eden  granitik  çekirdekler  ile  ara-
katkı  ve  Örtü  durumunda  olan  tüflü  kayaç-
ların  beraberce  teşkil  ettikleri  görüşü  ortaya
atılmıştır.  Örneğin  Harshman  (20)  Wyoming
havzasında bulunan  ikincil  uranyum mineralleş-
melerinin  oluşumunda  tüflü  kayaçların  ve  gra-
nitik  entrüziflerin  beraberce  rol  oynadığı  gö-
rüşündedir,

b.  Magmatlk  hidrotermal  eriyikler  varsa-
yımı:  Bu  varsayıma  göre  sedimanter  yataklar-
daki  uranyumun  kaynağı  magmanın  diferansi-
yel kristallzasyonu  ürünleri  olan hidrotermal  sı-
vılardır.  Burada,  uranyumun  yaygın  ve  endo-
jen  kökenli  varlığını  kabullenmek  gerekir.

Park ve  Me  Diarmid  (31)  A.B.D.de  Kolo-
rado  platosundaki  yaygın  uranyum  yığışımla-
rım  teletermal  yataklar  grubuna  koymaktadır.
Bu araştırmacılara göre, Kolorado platosu uran-
yum  yatakları,  kaynak  kayaçlardan  Qok  uzak-
lara  gög  eden,  bu  nedenle  sıcaklıklarım  ve  çev-
re  kayaçlarla  olan  reaksiyon  yeteneklerini  bü-
yük  ölçüde  yitirmiş  hidrotermal  sıvılar  oluş-
turulmuştur.

Magmatîk  hidrotermal  eriyikler  varsayımı,
bir  sedimanter uranyum  yatağının  oluşması  için
yakın  çevrede  kristalin  bir  masifin  varlığının
gerek  olduğu  düşüncesini  ortadan  kaldırmakta-
dır.  Fakat  buna  rağmen  sedimantasyon  sıra-
sında  asit  karakterli  bir  magmatizmanm  gerek-
li  olduğu  savunulabilir  (Nakoman,  30).

Taşınma

Magmatik  kayaçlarm  petrografik  bileşimi-
ne  giren  karmaşık  uranyum  oksitleri  ve  silikat-
ları  suda  erimezler.  Bunlar,  içinde bulundukları
kayaçların  erozyona  uğraması  sonucunda  nehir
veya  sahil  kumlarında  detritik  ağır  mineral
yığışımlarını  oluştururlar.

Allanit  ve  zirkon  zamanla  metamikt  hale
gelerek  yıkanabilirler.  Birçok  araştırmacı,  ba-

tolitlerde  bulunan uranyum ve  toryumu»  eriye -
bilirliğinin  metamiktlegme  ile  çoğaldığına  dik-
kati  çekmektedirler.  Radyoaktif  kayaçlarda
toplam  radyoaktif  minerallerin  %25'ine  teka-
bül  eden  sübmikroskobik  uranyum  ve  toryum
tanecikleri  belirli  süreçlere  uyarak  kolaylıka  yı-
kanabilir  hale  gelirler.

Karmaşık  uranyum  oksitleri  ve  silikatları
dışındaki  uranyum  minerallerinin  yüzey  ve
yeraltı  sularıyla  taşınabileceği  bazı  gözlemlerle
ispatlanmıştır.  Örneğin  Wyoming  havzasında-
ki  yeraltı  sularında  3ppm  e  kadar  yükselebilen
tenörlerde uranyum bulunmuştur. Gerçekten de
uranyum  mineralleri  düşük  ısı  ve  basınçta,  eri-
yiklerin  Eh  ve  pH  değerlerine  bağlı  olarak  4
veya  6  değerli  halde  çözünür  ve  taşınırlar*  Bu
koşullarda  uranyum  tuzlarının  en  çok  karbo-
nat  halinde  taşınması  olasılığı  vardır,

Pommer'in  (32)  Kolorado  cevherleri  üze-
rindeki  çalışmaları,  az miktarda karbonat içeren
oldukça  yüksek  bîr  pH  (>8)  ve  orta  derecede
bir Eli  a  (—300 den —400  MV ye)  sahip  sıvı-
ların  uranyum  ve  vanadyum  tuzlarım  kolaylık-
la  eritebildiğin!  göstermiştir.  Karbonatlı  eriyik-
lerde,  alçak  sıcaklıkta,  uranyum  eriyiği  formü-
lü  [UO2(CO  3)  3]  4  uranyum trikarbonat ha-
linde  geçmektedir.

Günümüzdeki genel görüş,  uranyumun ön-
ce  4  değerli halden  6  değerli  hale  dönüşmesi  ve
ancak bundan  sonra  değişik kökenli  sularda  eri-
yebilir  hale  geçmesi  şeklindedir.

Harshman'a  (20)  göre,  4  değerli uranyum
asit ortamda  (genellikle pH=3),  6  değerli uran-
yum  ise  alkali  ortamda  (genellikle  pH==8)  çö-
zünebilmektedir.  Wyomîng'de  yapan  gözlem-
ler  uranyumu  eriyik  halinde  taşıyabilecek  su-
ların  alkali  karakterde  olduğunu  yani  bu  hav-
zada  6  değerli  uranyumun  taşındığını  göster-
miştir.

Gabelman  (14)  yukarıda  sıralanan  görüş-
lerin  tersine  yüzey  sularının  »nemli  konsant-
rasyonlar  oluşturabilecek  ölçülerde  uranyum
yıkayıp  taşıyamayacağı  görüşündedir.  Yazar
bu  görüşünü  aşağıda  belirtilen  gözlemlere  da-
yandırdığım  belirtmektedir

—  Yüzey  sularının  analizleri,  bunların  yı-
kadıkları  öne sürülen  ana  kayaçtan  çok  daha
az  uranyum  içerdikleri  sonucunu  vermiştir.
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—  Sedimanter  uranyum  konsantrasyonla-
rmdaki  kalsit  kristallerinde  yer  alan  sıvı  ve  gaz
safsızüklar  kalsitin  4C-65°O  da  yığıştıgını  gös-
termektedir.

—  Yüzey  sularının  aşındırıcı  etkisi  yoktur.
Bu  nedenle kayaçlarını fabriklerine kadar garip
önemli  kimyasal  değişikliklere  neden  olmazlar,

— Sedimanter uranyum yataklarının yakın
komşusu  olan  masif lerdeki uranyum mineralle-
ri, yıkanmanın sonucunda ortaya çıkması muh-
temel  olan  heterojen  bir  dağılım  göstermeyîp
aksine  homojen bir  şekilde  yayılmaktadırlar,

.  —  Sedimanter  uranyum  yığışımlarında
uranyum  minerallerinin  yanında  yer  alan  tali
minerallerden  çoğu  suda  erimezler.  Bu  nedenle
bunların  yüzey  suları  ile  taşınıp  çökeltümesi
olanaksızdır.

Gabelman'a  (14)  göre,  uranyum  taşıyıcı
eriyiklerin,  yüzey  sularından  çok  daha  aşındı-
rıcı  ve  nüfuz  edici  (giriel)  olmaları  gerekir,  Ay-
nca bu  eriyiklerin  kimyasal karakterlerinin  an-
cak bazı  depo  kayaçlarla  reaksiyonlar  oluştura-
bilecek  Özellikte  olması gerekir.  Buna  göre,  ko-
nu  olan  yazar  uranyum  taşıyıcı  eriyiklerin  yü-
zey suları ile mantodan doğrudan türeyen mag-
matik  veya  hipojen  sıvıların  karışımından  iba-
ret  olduğunu  ileri  sürmektedir,

Çökelme  ve  depo  kayaglar

Taşıyıcı eriyiklerde çözünmüş uranyum tuz-
larının  çökelmesi  konusunu,  paleocoğrafik  or-
tam,  paleoklimatoloji,  jeolojik  yaş,  ortamın
geometrisi,  depo  kayaçların  fasiyes  yönünden
özellikleri,  çökelme  ortamının  genel  ve jeokim-
yasal  Özellikleri  bakımından  incelemek  gere-
kir.  Ayrıca,  uranyumun  çökelmesine  elverişli
niteliklere  sahip  ortamlarda  bulunan  diğer  mi-
nerallerin  fiziksel  ve  kimyasal  özellikleriyle
uranyum  mineralleri  arasında  bazı  ilişkilerin
kurulması  yararlı  olacaktır.

Paleocoğrafik  ortam:  Robertson  (35),
yeryüzünde  görülen  epijenetik  stratiform  uran-
yum  kaynaklarının  büyük  bir  kısmının  kurak
veya  yarı  kurak  iklim  koşullarının  egemen  ol-
duğu  bölgelerde  yer  aldığına  dikkati  çekmekte-
dir.  Yüzey  sularının,  dolayısiyle  yeraltı  su  şebe-
kesinin  bol  ve  hareketli  olduğu  basenlerde  çö-
kelmiş uranyumun korunamayacağı muhakkak-
tır.  Fakat  buna  rağmen  paleokümatik  koşul-
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ların  sedimanter  uranyum  yataklarının  oluşu-
munu  etkileyen  faktörler  arasında  ikincil  bîr
Önem  taşıdığı  kanısı  geneldir,

b.  Jeolojik  yaş:  Bilinen  sedimanter uran-
yum  yatakları  arasında  jeolojik  yönden  "yaş-
lı"  sayılabilecek  zuhurların  başında  kuvars  ça-
kıllı  uranyumlu  konglomeratik  yataklar  gelir.
Bu yataklar Prekambriyende oluşmuşlardır. Ge-
ri  kalan  sedimanter  yataklarının  pekeoğunun
Tersiyer  yaşlı  oldukları  bilinmektedir,  Mesozo-
yikte  meydana  geldiği  saptanan  sedimanter  ya-
takların  ekonomik  önemi  ise  Tersiyerde  çokel-
miş  yataklardan  genellikle  çok  daha  azdır,

c.  Ortamın geometrisi:  Uranyum tuzları-
nı  eriyik  halde  taşıyan  sıvıların  kısa  mesafeler-
deki  hareketleri  yataydır.  Bu  sıvıların  geçtiği
ortamdaki  kırık,  çatlak  ve  fay  gibi  tektonik  iz-
ler  eriyikleri  düşey  hareketlerine  yol  açabilir.
Bu  nedenle  cevher  yığışımları,  bölgesel  çapta
tektonizma  ile  doğrudan  ilişkilidir.  Dünyada
bilinen  hemen  hemen  tüm  epijenetik  seriman-
ter  uranyum  yataşlarında  zayıf  bir  tektoniğin
izleri  görülür.  Başka  bir  deyimle  bu  yataklar
çok  az  ölçüde  kıvrılmış  ve  kırılmışlardır.

İkincil  uranyum  minerallerinin  çökelme-
sîyle  sedimanter  havzanın  jeolojik  devirler  bo-
yunca  yavaş  yavaş  yükselmesi  arasında  bir
ilişki  kurulabilmektedir.  Kumtaşlarında  epije-
netik  stratiform  uranyum  yataklarının  çoğu
kez  orojenik  zonlara  yakın  veya  tafrojenik  tek-
tonik  alanların  çevresinde  oluştuğu  dikkati  çe-
ker.  Orojenik  aktiviteye  düşey  hareketlerle  ce-
vap  veren  duraylı  havzalar,  sedimanter  uran-
yum  birikimi  için  elverişli  alanlardır.

Birçok  sedimanter  uranyum'  yatağında
katmanların  eğimlerinin  son  derece  hafif  oldu-
ğu  izlenmiştir,  örneğin  A.B,D,'deki  Wyoming
uranyum  yatağında,  eğim  değerleri  1-3°  ara-
sında  olan  silttaşı  ve  şeyi  tabakaları  İle  sınır-
lanmış  kumtaşlarında  en  yüksek  ekonomik  de-
ğer  gösteren  uranyum  cevherleşmesine  rastlan-
maktadır.

Kumtaşlarmdakî  sedimanter uranyum  cev-
herleşmeleri  roll  tipi  veya  tabuler  birikimler
halinde  olabileceği  gibi,  değişik  şekilli,  oyuk,
çukur  ve  kanalları  dolduran  yığışımlar  şeklin-
de  de bulunabilir,

d.  Depo  kayasların  fasiyesi;  Suların  ko-
layca  hareketine  elverişli  geçirgenlikte  olan



genellikle  nehirsel  kökenli,  daha  genel  anlam-
da  kontinental  detritik  malzemeden  oluşmuş
konglomera  ve  kumtaşı  tabakaları  uranyum
konsantrasyonları  için  elverişli  depo  kayaçlar-
dır,

Uranyumun  depolanması  için  litolojik  ola-
rak  gerekli  sistem,  geçirgen  olan  tabakaların
geçirgen  olmayanlarla  ardalanmışdır.  Buna  ör-
nek  olarak  kumtaşı  kiltaşı  ardalamşı  verilebi-
lir.  Eiltaşı,  geçirgen  olmadığından  dolayı  bir
stratigrafik  kapan  görevi  görür,  uranyumlu
eriyikleri  yönlendirerek  uranyumun  kumtaşı
içinde  çökelmesini  sağlar  fakat  kendisi  uran-
yum  içermez,

e.  Çökelme  ortamının  genel  ve  jeokimya-
sal  koşulları:  Uranyum  minerallerinin  taşıyıcı
sudan  ayrılarak  çökelmesi  için  indirgeyici  (re-
dükleyici)  bir  ortamın  varlığı  zorunludur.  Bu
ortamda  iyon  değişiklikleri  için  elverişli  koşul-
lar,  oksido-redüksiyon  reaksiyonları  için  gerek-
li  özellikler  ve  kimyasal  kompleksleşme  olanak-
larının  bulunması  gereklidir.

Cevherli  eriyiklerden  uranyumun  çökelme-
sine  Harshman  (20),  taşıyıcı  sıvının  Eh  ında
meydana  gelen  bir  azalmanın  sebep  olduğunu
öne  sürmektedir.  Bu  araştırmacıya  göre,  cev-
herin  çökelmesi  kritik  Eh  ve  pH  değerlerinde
olmaktadır.  pH  değişiklikleri  ise  ortamdaki  pi-
ritin  oksitlenmesinin  bir  sonucudur.

Ortamda bulunan  kil  minerallerinin  ve  or-
ganik  maddelerin  uranyum  cevherleşmesinde
bir  katalizör  görevi  yaptıkları  düşünülmektedir.
KaoHnitm,  uranyumun  eriyiklerden  ayrılarak
çökelmesindekİ  etkisi  bazı  araştırmacılara  gö-
re  çok önemlidir:  Cadigan  (8),  A.B.D.'deki  Shi-
narump  ve  Moss  Back  kumtaşlarının  uranyum
içeren  kesimlerinde  bulunan  kaolinitin,  bu  taş-
ların  steril  kısımlarından  çok  daha  fazla  mik-
tarda  olmasından  hareket  ederek,  kaolinitîn
uranyumun  yığışmasma  yol  açan  bir  madde  ol-
duğu  sonucuna  varmıştır.  Goldsztaub  ve  Wey
(17)  ise  killer  üzerinde  yaptıkları  etüdlerde
H-montmorillonit  ve  H-kaolinitin  eriyikteki
UO  2  iyonlarını  absorbe  ettığimi  izlemişlerdir.

Organik maddeler arasında karbonun uran-
yum  minerallerinin  çökelmesindeki  rolü  bazı
jeologlarca  tartışma  götürebilir  nitelikte  kabul
edilmektedir  (Harshman  ve  Davis  m  Harsh-
man,  (20).  Buna  karşık  bütün  sedimanter
uranyum  yataklarında,  cevher  zonları  boyunca.

katı  parlak  parçacıklar  veya  bazen  ince  düzey-
ler  halinde  organik  materyelin  bulunduğu  bi-
linmektedir.  Kömürleşmemiş  organik  materye-
lin  (bitki  artıklarının)  anaerobîk  organizmalar
yoluyla  ayrıştırılması  sırasında  açığa  çıkan
HgŞ  gazının  uranyumun  yığışımına  yol  açtığı
birçok  bilim  adamı  tarafından  kabul  edilmekte-
dir.  Nitekim Grüner  (18),  çürüyen bitki  artık-
larının  bir  ürünü  olan  HSS  ve  S=2  iyonlarının

uranil  eriyikleri  için  çok  etkili  bir  indirgeyici  ol-
duğunu  yaptığı  deneylerle  göstermiştir.

Ortamda  karbonat  iyonunun  varlığı  ile
uranyum  mineralizasyonu  arasında  yakın  bir
ilişkinin  olduğu  da  görülmektedir.  Bazılarına
göre  en  etkili  uranil  iyonu  tutan  iyon  karbo-
nat  iyonudur.

KUVARS ÇAKILLI KONGLOMERALARDAKİ
URANYUM YATAKLARININ OLUŞUMU

Prekambrİyende  oluşmuş,  kalkanların  ya-
kın  gevresinde  yer  alan  kuvars  çakıllı  oligomik-
tik  konglomeralar  pri-uraninit  mineralleşme-
sİ  içerirler.  Büyük  ekonomik  değere  sahip  olan
bu  yataklar  sedimanter  kökenli  olmalarına  kar-
şılık  uraninit  gibi  4  değerli  bir  uranyum  mine-
rali  içermeleri  yönünden  ilginçtirler.

Bu  tip  yatakların  oluşum  süreci  kesinlikle
aydınlatılamamıştır,  Heinrich  (21),  sahip  ol-
dukları  parajeneze  göre  bu  yatakların  hidroter-
mal  kökenli  olduğu  görüşündedir.

Robertson'a  (35,  36)  göre  ise  sedimanter
süreçlerle  oluşan  bu  yatakların  meydana  gele-
bilmesi  için  iki  ana  koşul  gereklidir:  1)  Geniş
bir  alandan  malzeme  taşıyabilecek  önemli  bîr
drenaj  sisteminin  olması;  2)  Uranyum  ve  di-
ğer  bazı  ağır  mineraller  yönünden  zengin  gra-
nit,  gnays  ve  migmatit  gibi  bir  ana  kayacın
drenaj  sisteminin  yöneldiği  sedimantasyon  hav-
zasına  yakın  bir  alanda  yer  alması,

Robertson'a  (36)  göre,  bu'konglomeratik
uranyum  yataklarının  oluşumu  sırasında  dün-
ya  atmosferinde  henüz  oksijen  mevcut  değil-
dir.  Sedimantasyon  havzasının  yakınındaki
gnays  ve  pegmatitlerdeki uraninit,  oksitlenmek-
sîzin  detritik  olarak  ağır-  minerallere  benzer
şekilde  bu  fosil  plaserlere  taşınıp  çökelmiştir.

Oksitleyici  bir  atmosferin  olması  halinde
bu  tip yataklarının meydana  gelmesine  imkan
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yoktur.  Çünkü  bilindiği  gibi  oksijenin  etkisin-
de  uraninit  derhal  oksitlenerek,  suda  kolaylık-
la  eriyebilir  6  değerli  uranyuma  dönüşmektedir.
Bu  halde  ise  kuvars  çakıllı  konglomeralarda  bu-
lunduğu  şekilde  detritik  olarak  yer  almasına
olanak  yoktur,

Kuvars  çakıllı  konglomeralardaki  uranyum
yataklarının  sedimanter  olarak  çökeldiğini  des-
tekleyen  deliller  şunlardır  ;

—  Uranyum  mineralleşmesi  tektoniğin  de-
netiminde  değildir;

—  Uranyum  cevherleşmesinin  erozyona
uğradığı  alanlarda,  uranyumlu  yaşlı  konglo-
meraların  radyoaktif  döküntüleri  radyoaktif  ol-
mayan  genç  konglomeraların  içinde  yer  alır.
Radyoaktivitenin  dağılımı  yalnız  erozyon  sü-
recine  bağlı  olarak  değişmektedir,

—  Uraninit  normal  detritik  bir  oluşum
içinde  diğer  detritik  kökenli  minerallerle  bir-
likte yer almaktadır ThO2/U3O8
tasyonun  yerçekimi  nedeniyle  olduğu  izlenimi-

ni  vermektedir;
—  Konglomeralardaki  mineraller  gevre  ka-

yaçlarında  bulunanların  aynıdır,,  Uraninit  yük-
sek  oranda  nadir  toprak  mineralleri  ve  toryum
îgeriği  ile  yeraltı  sularının  taşıyarak  çökeltti-
ği  peşblendten  tamamen  farklıdır,

Robertson'un  görüşüne  kesinlikle  karşı  çı-
kan  Bowie  (4)  Prekambriyen  atmosferinde  ok-
sijenin  olmadığını  bilimsel  olarak  ispatlanama-
dığma  dikkati  çekmektedir.  Bu  araştırmacıya
göre  atmosferin  oksijen  içeriğinde  3800  MY
dan  beri  çok  belirgin  bir  değişiklik  görülme-
mektedir.  Nitekim,  Prekambriyen  yaşlı  Witwa-
tersrand  sisteminde  yüksek  düzeyde  başkala-
şım  gösteren  gelişmiş  bir  hayatın,  dolayısiyle,
özümleme  (fotosentez)  faaliyetinin  olduğu
Hallbauer  (19)  tarafından  saptanmıştır.  Bu  da
Prekambriyen  atmosferinin  oksijenli  olduğunu
göstermektedir.  Kuvars  çakıllı  Prekambriyen
konglomeralarmdaki  uranyum  oluşumlarını  de-
ğişik  bir  yoldan  açıklamak  gerekir,

RADYOAKTİF MİNERAL,
PLASEKLERİNİN OLUŞUMU

Radyoaktif  mineral  plaserlerinin  oluşumu
diğer  plaserlerden  farklı  olmadığından  burada
ayrıntılı  olarak  incelenmeyecektir.  Yalnız,  rad-
yoaktif  plaserlere  özgü  bazı  konular  üzerinde
durulması  gerekir.
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Kökenleri  alüvyal  (nehirsel),  literal  (de-
niz  kıyısı)  ve  eoliyen  (rüzgâr  ürünü)  olabilen
dayanıklı  radyoaktif  minerallerin  plaser  şeklin-
deki  yığışımları  yeryüzünde  en  yaygın  radyo-
aktif  mineral  kaynaklarından  biri  olarak  dü-
şünülebilir.  Bu  plaserlerin  oluşumları,  şekilleri,
rezervleri  ve  petrografik  yapıları  kaynak  ka-
yacın  cinsine,  bu  kayacın  erozyon  şekil  ve  şid-
detine,  deteritik  materyelin  taşınma  uzaklığı-
na  ve  süresine,  çökelme  havzasındaki  koşul-
lara,  bazı  durumlarda  özellikle  konsolide  pla-
serlerde  otijenik  değişimlere  bağlıdır.

Önemli  rezervlere  sahip  bir  plaserin  olu-
şabilmesi  için  ana  kayacın  geniş  alanlara  ya-
yılması  gereklidir.  Bu  kayacın  erozyonunu  ne-
hirlerin  taşma  etkisinin  vakit  geçirmeden  iz-
lemesi  zorunludur.  Başka  bir  deyimle  erozyon
ürünlerinin  kısa  bir  sürede  taşınıp  depolanma-
sı  halinde,  bu  materyelin  uğrayacağı  alteras-
yon,  meydana  gelecek  plaserin  radyoaktif  mi-
neral  tenorunu  olumsuz  yönde  etkileyecektir.

Derinlik  magmatik  kayaglarında,  pegmatit-
lerde  ve  hîdrotermal  oluşumlardaki  4  değerli
uranyumun  kolaylıkla  eriyebilir  6  değerli  uran-
yum  haline  geçmesi,  karmaşık  radyoaktif  ok-
sit  minerallerinin metamikt  özellikleri  bu  mine-
rallerin  erozyon  ve  taşınmaya  olan  dirençleri-
ni  azaltır  veya  yok  eder.  Bu  nedenle,  normal
olarak  uraninit  ve  peşblend  gibi  minerallerin
ve  metamikt  karmaşık  oksitlerinin  plaserler-
de  yer  alması  olanaksızdır.  Örneğin  Guadalup
ve  Chihuahua  altınlı  plaserlerinin  ana  kayacı
olarak  bilmen  kütledeki  altınlı  kuvars  damar-
larında  peşbleHıd  bulunmasına  rağmen  asıl  pla-
serlerde  bu  minerale  rastlanmamaktadır.

Bâzı  plaserlerdeki  az  taşınmış  büyük  ça-
kıllarla  birlikte  peşblend  tanecikleri  bulunabil-
mektedir.  Fakat  bu  plaserlerin  küçük  taneli
(kumlu)  kısımlarında  peşblendin  tamamen  or-
tadan  kalktığı  izlenir,

Torit  ve  toriyanit  içeren  plaserlerin  varlığı
bilinmektedir.  Buna  karşılık  metamikt  olan
toryum  mineralleri  taşınma  sırasında  kısa  sü-
rede  altehasyona  uğrayarak  kaybolurlar.  Rad-
yoaktif  mineral  plaserleri  a)  Radyoaktif  siyah
mineraller;  b)  Monazit;  Zirkon plaserleri  ol-
mak üzere  üç tipte  toplanabilir.  Bunlar  oluşum
süreçleri  yönünden  nehir,  kıyı  ve  konsolide
plaserler  olmak  üzere  üçe  ayrılmaktadırlar.



DİĞER URANYUM YIĞIŞIMLARININ
OLUŞUMU

Fosfatlarda,  denizel  siyah  şistlerde,  kö-
mürlerde  ve  değişik  kökenli  hidrokarbürlerde
zaman  zaman  ekonomik  olabilecek  tenörlere
ulaşan  uranyum  yığışımlarının  bulunduğu  bi-
linmektedir.

Burada  bu  yığışımların  oluşum  mekaniz-
ması  ile  ilgili  görüşler  konu  edilecektir.

Fosfatlarda  uranyum

Fosfat  cevherlerinin  pekçoğunda  izlenen
yüksek  radyoaktivitenin  kökeni  genellikle  yal-
nız  uranyum  mineralleridir.  Toryumun  oranı
çoğu  kez  %0,Ö01  in  altında  kalır  (Davidson  ve
Atkin,  ( I I ) .

Denizel  uranyumlu  fosfatların  Kambriyen,
Permiyen,  Üst  Jurasik,  Kretase  ve  Tersiyerde
jeosenklinal  ve  platformalarda  silisli  ve  kar-
bonatlı  kayaçlarla  beraberlikler  oluşturarak
meydana  geldiği  bilinmektedir.

Denizel  kökenli  fosfatlardaki  uranyumun
senjenetik  olduğu  görüşü  yaygındır.  Buna  gö-
re,  fosfat  mineralleri  ve  deniz  suyunda  erimiş
halde  bulunan  uranyum  birlikte  çökelmektedir.
Deniz  suyunda  erimiş  halde  bulunan  uranyum,
uranyumlu  granitik  ve  siyenîtik  entrüzifler,
piroklastik  asit  kayaglar  ve  sahil  plaserlerinden
gelmektedir.

Denizel  kökenli  olmayıp  fosfatlı  kireçtaş-
larının  yıkanması  veya  guanonun  alterasyonu
sonucu  oluşan  fosfatlar  normal  olarak  dikkate
değer  oranlarda  uranyum  içermezler.  Örneğin
Tennessee  fosforitleri  fosfatlı  kireçtaşlarının
yıkanması  sonucu  ortaya  çıkan  rezidüel  biri-
kimler olup %  0.005 den az oranlarda uranyuma
sahiptirler  (Heinrich,  21).

Fosfatlarda  uranyum  belirgin  bir  mineral
halinde  olmayıp  genellikle  apatitin  yapısında,
4  değerli  iyonlar  halinde  kalsiyumla  yer  değiş-
tirmiş  durumdadır.  Bu  yer  değiştirme  Altsehu-
ter,  Clarke  ve  Young  (1)  tarafından  deneysel
olarak  gerçekleştirilmiştir.

Denizel  siyah  şistlerde  uranyum

Yapılarında  karbonlu  organik  bileşikler
taşıyan  çamurlar,  çökelmeleri  sırasında  deniz
suyundaki  uranyumu  selektif  olarak  absorbe

ederler.  Bu  absorbsiyon,  az  miktarda  da  olsa
diyajenez  ve  litifikasyon  sırasmda  da  devam
eder.

Birçok  şistli  formasyonda  uranyumun  or-
ganik  materyelle  sıkı  bir  beraberlik  içinde  bu-
lunmasına  karşılık,  karbonlu  olmayan  şistlerde
uranyumun  bulunmaması  dikkati  çeker.  Bura-
dan,  uranyumun  absorbslyonunda  en büyük ro-
lü  organik  karbonun  oynadığı  çıkarılabilir.  Ni-
tekim  yalnız  deniz  çamurlarında  değil  kömür,
petrol,  asf  altit  ve  diğer  bazı  organik  bileşikler-
de  karbonun  uranyumu  tuttuğu  saptanmıştır
(Moore,  29).  Şistlerde  ayrıca  organik  materye-
lin  yanında  kolloidal  kil  parçacıklarının  da  bir
miktar  uranyumu  tuttuğu  bilinmektedir.

Uranyumlu  denizel  siyah  şistler  aşağıda
belirtilen  koşulların  varlığında  oluşabilmekte-
dir:

—  Ortamın  oksijence  fakir  olması,  kar-
bonlu  materyelin  bol  miktarda  bulunması  ge-
reklidir;

—  Çok  ince  taneli  sedimanter  materyel
çok  ağır  bir  tempoda  çökelmeiidir;

—  Ortamda  kolloidal  kil  parçacıklarının
bulunması  lüzumludur.

Siyah  şistlerin  oluştuğu  ortamda  fosfatlı
kolloidlerîn  bulunması  uranyum  iyonlarının  bu
sonuncuları  karbonlu  materyele  tercih  etmele-
rine  yol  açar.  Nitekim,  siyah  şistlerde  fosfat
merceklerinin  olması  halinde  bu  mercekler,
siyah  şistlerin  karbonca  zengin  kısımlarından
çok  daha  fazla  uranyum  içerirler.  Buna  karşı-
lık,  bazı  fosfatlı  çökellerde  yer  yer  izlenen  bi-
tümlü  şist  düzeyleri,  içinde  bulundukları  fos-
fatlı  formasyonlardan  daha  az  radyoaktivite
göstermektedirler.  Moore  (20),  yaptığı  lahora-
tuvar  deneylerinde,  fosfatlı  kayaçların  bir  uran-
yum  eriyiğindeki  uranyumun  %83  ünü,  bitüm-
lü  şistlerin  ise  aynı  eriyikteki  uranyumun  an-
cak  %28'ini  çekip  bünyelerine  alabileceğini
görmüştür,

gistlerdeki  uranyum  kolaylıkla  yıkanıp  göç
edebilir.  Heinrich  (21)  alterasyona  uğramış
birçok  siyah  şistte  uranyum  minerallerinin  yok-
luğuna,  buna  karşılık  bu  şistlere  komşu  çevre
kayaçlarında  ikincil uranyum  minerallerinin bol
miktarda  bulunduğuna  dikkati  çekerek  siyah
şîstlerdeki  uranyumun  süperjen  sıvılarla  yıka-
narak  komşu  kayaçlardaki  kırık  ve  çatlak  sis-
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temlerine,  hattâ  bitümlü  şist  tabakalarının  ta-
banına  doğru  taşındığını  ve  buralarda  tekrar
çökeldiğini  belirtmektedir,

Kömürlerde  uranyum

Kömürlerdeki  uranyum  yığışımlarının  olu-
şumu  ile  ilgili  birbirinden  farklı  üç  varsayım
vardır:

a.  Kökenli  bitkisel  artıkların  dışında  olan
uranyum  kömürleşme  ortamında  biriken  orga-
nik  materyelle  birlikte  çökelmiştir.  Bu  varsayı-
ma  göre  kömürlerdeki  uranyum  diajenetiktir.

b.  Uranyum,  kömürü  meydana  getiren
bitkilerin  bünyesinde,  bitkilerin  hayatta  oldu-
ğu  sırada  konsantre  olmuştur.  Bu  görüşe  göre
kömürlerdeki  uranyum  senjenetiktir,  Hoff-
mann  (22)  bazı  turbalıklardaki  az  kömürleş-
miş,  şekillerini  henüz  kaybetmemiş  bitkisel
artıklardaki uranyumla  bu  bitkilerin  canlı  olan-
larının  bünyelerinde  bulunan  uranyum  mikta-
rının  birbirine  eşit  olduğunu  not  etmektedir.
Bitkisel  artıkların  kömürleşme  derecelerinin
ilerlemesi  ile  uranyum  igeriği  de  artmaktadır.

c.  Uranyum  kömürleşme  olayından  çok
daha  sonra,  yeraltı  ve  yerüstü  sularıyla  bir
kaynak  kayaçtan  yıkanarak  kömürlü  formas-
yonlara  taşınmış  ve  epijenetik  olarak  çökel-
miştir.

Epijenetik  konsantrasyon  varsayımını  aşa-
ğıda  sıralanan  şu  gözlemler  desteklemektedir:

—  Kaba,  konsolide  olmamış  kumtaşları  gi-
bi  geçirgenliği  fazla  olan  kayaçlara  yakın  kö-
mür  damarlarında  uranyum  yüzdesi  yüksel-
mektedir;

—  Uranyumlu  kömür horizonlarına  komşu
veya bunları  örten  yüksek  radyoaktiviteye  sahip
asit  piroklastik  formasyonlar  mevcuttur;

—  Uranyum  yığışımlarnın  kömür  damar-
larındaki  dağılımı  genellikle  düzensizdir..  Kö-
mürlü  stratîgrafik  sekanslarda,  üst  düzeylerde
uranyum  tenörü  daima  bir  artış  göstermekte-
dir.

Kolorado  platosundaki  bazı  zuhurlardan
alman,  %  0.005  ile  %16.5  arasında uranyum içe-
ren  Triyas,  Jurasik,  Paleosen  ve  Eosen  yaşlı
çok  sayıdaki  kömürleşmiş  bitki  artığı  numune-
si  üzerinde  Breger  (5)  tarafından  yapılan  in-
celemelerin  sonuçlarına  göre,  uranyum,  kö-
mürün  bünyesine  eriyikler  aracılığı  ile  epijene
tik  olarak  girmekte,  ince  kırık  ve  çatlaklara
muhtemelen  alkalin  uranîl  karbonatları  halin-
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de  çökelmekte,  daha  sonra  kömür  tarafından
indirgenerek  uranmit  veya  koffinit  haline  dö-
nüşmektedir.

Uranyumlu  denizel  siyah  şistlerde  de  ko-
nu  edilen,  karbonlu  materyelin  uranyum  tuzla-
rım  üstün  konsantre  etme  yeteneği,  kömürler-
de  uranyumun  depolanmasında  en  önemli  et-
kenlerden  biridir.  Szalay  (37),  yaptığı  labora-
tuvar  deneyleriyle,  ayrışmış  bitki  artıkları,  tur-
ba  ve  linyit  gibi  organik  kökenli  materyelin
uranyum  içeren  karbonatça  zengin  eriyiklerden
uranyumu  sodyum  uranil  iyonları  şeklinde  ko-
layca  kaptığını  göstermiştir.

Kuzey  İsveç'te  Masugnsbyn  Norrbotten
civarında  bulunan  bir  turbalık  üzerinde  yapılan
gözlemler  şöylece  özetlenebilir:

—  Uranyum  turbalığı  eriyik  halinde  yü-
zey,  kaynak  ve  yeraltı  suları  aracılığıyla  taşın-
maktadır;

Eriyik  halindeki  uranyum,  turbalıktaki
hûmik  asitler  tarafından  konsantre  olmakta-
dır;

—  Turbalığın  ortalama  uranyum  içeriği
900  ppm,  turbalığa  akan  suların  ki  ise  0.1  ppm
dir.  Turba,  birlikte  bulunduğu  sulardan  9000
kat  fazla  uranyum  absorbsiyonu  yeteneğine
sahiptir;

—  Hümik  asitlerdeki  uranil  iyonlarının
çökelmesi  ortamın pH  değerinin  3  ile  7  arasın-
da  sınırlı  olduğu  hallerde  mümkün  olabilmek-
tedir;

—  Uranyum  turbanın  sadece  organik  kıs-
mında konsantre olmuştur.  Bu nedenle kül mik-
tarının  artması  ile  organik  madde  oranı ve  do-
layısiyle  tenoru  azalmaktadır;

—  Kömürleşme  derecesi  ile  uranyum  te-
nörü  arasında  kesin  bir  ilişki  kurulamamasına
karşılık,  kömürleşme  derecesi  arttıkça  turbanın
bileşimindeki  uranyum  miktarının  da  arttığı
düşünülebilir.

Hidrokarbonlarda  radyoaktif  mineraller
Bazı  hidrokarbonlarda  uranyum  ve  bera-

berindeki  diğer  birçok  metal  kolloidal  parçacık-
lar  veya  organometalik  bileşikler  halinde  bu-
lunmaktadır.  Burada  özellikle  petrol  ve  asfal-
titlerdeki  radyoaktif  mineral  yığışımlarının
meydana  gelmesi  konu  edilecektir.

a.  Petrollerde  radyoaktif  mineral  yı-
ğışımlarının  oluşması:  Bazı  petroller  kuvvet-
li  bir  radyoaktiviteye  sahip  olup  normalin  üs-
tünde  U,  Th,  Rn,  He ve À içerirler.

Bir  varsayıma  göre  petrollerdeki  uranyum



epijenetîktir.  Nitekim  uranyum  yönünden  fa-
kir  olan  veya  hiç  uranyum  içermeyen  depo
kayaçlarda  yer  alan  petrollerin  uranyumsuz  ol-
dukları  görülmüştür.

Petrollerde  uranyumun  kökeninin  epije-
netik  olduğu  varsayımını,  uranyumlu  petrol-
lerdekl  Rn/Ra oranının 4  ün üstünde  olması  da
desteklemektedir,  Heinrieh'e  (21)  göre  Rn/Ra
oranının  bu  düzeyde  olması  aşağıda  belirtilen
olasılıkları  ortaya  çıkarır:

—  Radyum  petrolden  selektif  olarak  atıl-
mıştır;

—  Radonun  kaynağı  ya  petrolün  dışında-
ki  bir  kayaçtadır  veya  bu  element  petrol  tara-
fından  selektif  olarak  toplanmıştır;

—  Radyum  ve  radon  aynı  kaynakta  bera-
berce  bulunurken  radyum  bir  etken  tarafından
selektif  olarak  harekete  geçirilmiş  ve  göç  et-
miştir.  Bu  sonuncunun  petrole  eşlik  eden  tuz-
lu  sularda,  uranyumun  alçak  tenörüne  karşılık
anormal  sayılabilecek  derecede  fazla  miktar-
larda  bulunmasının  nedeni budur,

Davidson  (11)  gibi  Kostov'da  (24)  uran-
yumla  evaporitlerin  ve  petrollerin  yakın  ilişki-
si  olduğunu  savunanlardandır.,  Bu  aragtırmacı-
lara  göre,  evaporitler  ve  petroller  uranyumu
tesbit  edici  maddelerdir.  Davidson  (11)  COg

in  indirgenmesi  ve  polimerizasyonu  ile  ortaya
çıkan  bileşiklerin  uranyumu  tutucu  özellik  ta-
şıdıkları  görüşündedir.

Bir  varsayıma  göre  uranyumun  Prekamb-
rlyen  öncesindeki  ilk  jeokimyasal  stoğundan
göçü,  Prekambriyendeki  sapropelik  fitoplank-
tonların  katajenez  sonucunda  göç  edebilir  hid-
rokarbonlar  haline  dönüşmesiyle  gerçekleşti-
rilmiştir.

Petroller  uranyumu  Önce  eriterek  organo-
metalik  bileşikler  haline  getirirler,  sonra  taşır-
lar  ve  uygun  fiziko-kimyasal  koşullara  sahip
ortamlarda  çökeltirler,

Breger  ve  Deul'e  (6)  göre  uranyum  ta-
şıyıcılığını  petrolün  bileşiminde  bulunan  por-
fîrinler,  karboksil  grubu  içeren  asfaltenler  ve
naftalik  asitler  yapmaktadır.
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GRAFİT  YATAKLARININ
JEOLOJİSİ
MADENCİLİĞİ
VE
DÜNYA  ÜRETİMİ

GÜRKAN YERSEL  Clausthal  Teknik  Üniversitesi,  B,  Almanya

ÖZ-  Hexagonal  kristal  şekline  sahip  olan  Grafit,  büyük bir  ısı  iletkenliğine  sahip  olup,  yak-
laşık  3500  °O  de  yanmağa  başlar.  Bu  özelliği  Grafit'e  özellikle  izabe,  dökümcülükte  kullanım
sahaları  açmıştır.  Ayrıca  elektrod  olarak  kullanılan  Grafit'in  doğada  iki  şekli  bulunmaktadır.
Bunlara  makro,-  ve  mikro  veya  kripto  kristalin  grafit  adı  verilmektedir,

Grafit  doğa'da  yüksek  sıcaklık  etkisiyle  oluşur,  en  çok  bulunan  tipleri  ise  metamorfik
olanlarıdır.  Dünya  Grafit  üretimi  376.000  ton/yıl  dır.

ABSTRACT:  Graphite,  having  hexagonal  crystal  structure,  has  a  high heat  transmission  ca-
pacity  and  starts  burning  at  3500  °C,  This  property  opens  various  fields  of industrial  usage
to  graphite,  especially  m  metal  extraction  and  maulding  Graphte  which  is  also  used  as  elec-
trodes  has  two  different  forms  in nature.  These  are  nomed  as  mocrs,-  and  nicro  or  crypto
crystalline  grophite.

Graphite  results  from  high  heat  effects  In  nature  and  its  must  common  types  are  the
metamorphie  ares.  World  graphite  production  is  378.000  tons  per year.
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GENEL  BİLGİLER

Grafit,  Yunanca  yazmak  anlamına  gelir  ve  çok
eski  yıllardan  beri  bilinmektedir.  Grafit,
SCHEEL  (1742-1786)  tarafından karbon modi-
fikasyonu  olduğu  açıklanmasıyla  tanındı.  Bu
isim,  Mineralog WERNER tarafından  1789  yı-
lında  verildi.

Grafit,  elmas  ve  karbondan  çok  farklı  özel-
liklere  sahiptir.  Örneğin  rengi,  sertliği  ve  bîr
çok  özelliği  farklıdır.  Kömür'ün  yoğunluğu  1,3-
1,9  iken,  grafitin  2,1-2,3,  elmas'ın  3,5  dir.  Po

tasyumklorat  ve  Nitrikasit  konsantresi  ve  kar-
bonun üç  şekli  muamele  edilince,  Elmas'ta  de-
ğişiklik  olmaz,  Grafit  altın  sarısı  renge  dönü-
şürken,  amorf Karbon  suda  eriyebilir  bir  mad-
de  halini  alır,

Grafit'in  bileşimi  saf  karbondur.  Hexago-
nal  kristal  şekline  sahip  olup,  büyük  ısı  ilet-
kenliğine  sahiptir.  Normal  kimyasal  reaksiyon
lara  karşı  duyarsızdır.,  Yaklaşık  3500°  O  de  yan-
maya  başlar  ve  yaklaşık  4500  °C  de  buharlaşır.
Zor  yamçı  oluşu  Grafit'in  ekonomik  önemini
artırır.  Oksijenli  ortamda  600°  -  1100°O'de  ya-
nar.  Normal  sıcaklıklarda  kararlı  ve  kimyasal
bozunmaya  karşı  dirençlidir.  Saf  Grafit  hidrof-
lorik ve  hidroklorik  asitte  erimez.  Asit,  baz,  ve
tuzlara  karşı  dirençlidir,  Doğa'da  Grafit  nadir
olarak  saf bulunur.  Kül  miktarı  %  10-20  ara-
sında  değişir.  Kül  çeşitli  maddelerden  meydana
gelir, (310, FeO, MgO, CaO, P O, OuO) Bun-
larla  beraber N,  H,  su,  Bitüm  ve  gaz'da  bulu-
nabilir.  Kuru  Grafit'te  yaklaşık  %l-3  arasın-
da  su  bulunabilir.  Bu  su  yapışma  girmiştir.

Botogolsky

(D.Sibirya-RUSYA)
Passau  ( F ,  ALMANYA)
Cerna  (ÇEKOSLOVAKYA)

Stara  Meste
(ÇEKOSLOVAKYA)
Steier  Mark
(AVUSTURYA)
SEYLAN
Alabama  (A.B.D.)

Sıvı

c%

38,01
42,87
43,90

83,00

73,30
85,06
90,58

bileşikleri

%

1,77
3,44
2,60

3,00

1,63
1,68
1,40

Kül
%

63,32
53,88
53,50

44,00

25,07
13,30
8,00

Tablo  1:  Çeşitti  yataklara  ait  grafit  için  ortalama
değerler.

Grafit  demir  siyahından,  siyaha  kadar
renklere  sahiptir.  Çizgi  rengi  parlak  siyahtır.

Metalik  parlaklığı  olan  grafitin,  kriptokristalin
taneleri  mattır.  Optik  işareti  negatif olup,  kı-
rilma  indeks'i  1,93-2,07'dir.  Sertliği  l'dir.  En
önemli  özelliklerinden  biriside  elektrik  iletken-
liğidir,

Grafit'in  makro  tanınması  için tipik  özelli-
ği  rengi  ve  sertliğidir.  Ayrıca  elde  yağımsı  bir
his  bırakması  ve  eli  boyaması  tanınmasını  ko-
laylaştırır,

Makro  ve  mikro  veya  kriptokristalin  Gra-
fit  olmak  üzere  doğal  grafit'in  iki  şekli  bulun-
maktadır.  İkinci  tipe  Önceleri  amorf grafit  adı
verilmiştir.

Grafit  yapay  olarakta  elde  edilinebilmek-
tedir.  Bu  tür  Grafitler  Na2  So4  ile  reaksiyona
girerler.  Doğal  grafitle  farklarından  biriside
budur.

KULLANILDIĞI  YERLER

Grafit  çok  çeşitli  yerlerde  kullanılmakta-
dır.  Yüksek  erime  noktasına  sahip  olduğundan
izabe'de,  sıcaklık  değişikliğine  karşı  duyarlılı-
ğından  dolayı  kimya  endüstrisinde  kullanılmak-
tadır.  İzabede  kullanılan  Grafit  kil  ile  karıştı-
rılır.  Bu  amaçla  Passau  (Almanya),  Seylan,
Madagaskar  Grafitleri  tercih  edilmektedir.

Dökümcülükte  mikrokristalin  Grafitler kul-
lanılmaktadır.  Bu  Grafitler  %4Q-6U C içerirler.

Kurşunkalem  grafiti  olarak  ince,  hafif
grafitler  tercih  edilirler.  Bu  amaç  için  Krum-
lov,  Cerna  (Çekoslovakya)  grafitleri  tercih  edi-
lirler,  Kurşunkalemiçi  yapmak  igm  30  Kısım
Grafit,  10  Kısım Kil,  9  Kısım Antimon ile  1  Kı-
sım  Kalker  kanştırılır.

Yağlama  maddesi  olarak  ince  taneli  Grafit-
ler  aranır  veya  yağla  karıştırılmış  olanlar  kul-
lanılır.

Grafit  elektrodlar,  çelik  ve  metal  endüst-
risinde,  elektrokimya  endüstrisinde  kullanılır.
Ayrıca  Grafit  cila,  boya,  pasa  dayanıklı  madde
yapımında  kullanıldığı  gibi  Tıp  ile  ilgili  sanayi-
lerde  de  aranmaktadır.

DÜNYA ÜRETİMİ

1974  yılı  rakamlarına  göre  toplam  dünya
üretimi  376.000  ton  olup,  ülkelere  göre  dağın-
ım  Tablo  2  de  gösterilmiştir.
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SSCB
K.  KORE
MEKSİKA
G.KORE
AVUSTURYA
ÇİN HALK CUM.
F,  ALMANYA
ÇEKOSLOVAKYA
G.  AFRİKA
SEYLAN  (SRI-LANKA)
MADAGASKAR
NORVEÇ
BREZİLYA
ROMANYA
A B D .
İTALYA
DİĞER  ÜLKELER

72.000
88.000
58.000
40.000
28.000
27.000
16.000
16.000
15.000
9.000
8.000
8.000
4000
4,000
2,000
2.000
2.000

Tablo  2;  Dünya  grafit  üretimi  (ton)

JEOLOJİK  OLUŞUMU

Grafit  doğa'da  yüksek  sıcaklık  etkisiyle
oluşur,  Çeşitli  mağmatik  kayaçlarda  da  grafit
oluşumu  görülmektedir.  Pegmatitlerde  de  Gra-
fit  gözlenmiştir,  (örn.  Seylan,  Ontario,  Que-
bec  (Kanada).

Bilinen  metamorfik  grafit  yatakları  ise,
kömürlerin  veya  bitümlü-materyel  içeren  ka-
yaçların  Rejyonal  veya  kontakt  metamorfig-
ması  ile  oluşmuşlardır,  (Örn.  Steiermark
(Avusturya),  Porgas  (Finlandiya).

Pegmatât-Grafit

Çok  sayıda  Kanada  pegmatitlerinde  bu
tür  yataklar  görülmektedir.  Bu  yataklar,  yüz-
lerce  km.  lik  alan  kaplayan  granit  bataloti  ile
İlişkilidir.

Komşu  kayaçlar  ise  şist,  kalker  ve  kuar-
sittir.  Grafite  refaket  eden  mineraller  ise  yük-
sek-  hidrotermal  safhada  oluşan  silikatlardır.
(Uralit,  Klorİt,  Serizit  vb.)  Seylan'da  ise,  yük-
sek  ekonomik  değere  sahip  grafit  kristalleri-
ne  sahip  grafit  yataklarındaki  refakatçi  mine-
raller  ise  Feldîspat  ve  Kuvarsdır,

Metamorfik-Grafit

Bu  tür  yataklar  ises  organik  materyelli
sedimanter  kayaçların  rejyonal  veya  kontakt
metamorfizmaya  uğramasıyla  meydana  ge-
lirler.  Yani  kayaçlar  Gnays,  Mikaşist,  Kuvarsit

ve  Karbonatlardır.  Bu  tür  yataklara  yukarı-
daki  örneklere  ek  olarak  verilebilecek  önemli
örnekler  Madagaskar,  Kore  ve  Sibirya'daki
yataklardır.

Ö N E M İ  GRAFİT  YATAKLABDÏDJ
Jeolojisi  ve  Madenciliği
ALMANYA

Almanya'daki  en  önemli  Grafit  yatağı
Bayrischen  Wald  güneyinde  Passau  civarın-
daki  Gnayslarda  bulunan  yataklardır.

Burada  Grafit  içeren  metamorfik  seriler
Kordierit-SilUmanit-Gnays ile Granat-Kordie-
rit-Slllinmnit-  Gnays  ve  Kuars-Biotit-Plajiok-
las-Gnaysdır.  Ayrıca  Hornblen-Gnays  ve  Am-
fibolit-Gnayslarda  Grafit  serilerine  komşu  ka-
yaçlardır.

Gnayslar  içinde  bulunan  Grafit  damarla-
rının  ortalama  kalınlıkları  50.  cm.  kadardır.
Grafit'in  yanında  Pirit,  Pirotin,  nadiren  Kal-
kopirite  rastlanır.

Buradaki,  grafitlerin  karbon  miktarları
fo23  civarındadır.  Flotasyon  ile  bu  oran  %96
O'ye  çıkar  ve  konsantre  grafit  daha  sonra
yapılan  kimyasal  işlemlerle  %09,9  O  miktarına
ulaşır.

ÇEKOSLOVAKYA

Bu  ülkenin  en  önemli  yatakları  Vyssi
Brod  ve  Oesky  Krumlov  dur.  Buradaki  yatak-
lar  paleozoik  serilerde  bulunmaktadır.  Grafit,
Gnays,  Granulit,  Amfibolit  ve  kristalin  Kal-
kerlerdedir,  Yatağın.  batısındaki  Grafit  kris-
talleri,  doğuya  oranla  daha  büyüktür.

Buradaki  yatakların  ortalama  karbon
miktarları  %3Ö-E2'dir.  Zenginleştirme  işlem-
leri  sonucunda  bu  miktar  %60-60'a  çıkmakta-
dır,

AVUSTURYA

Bayrischen  Wald'm  Avusturya'da  kalan
kısmında  Almanya'daki  yatağın  devamı  bulun-
maktadır.  Buradaki  damarların  ortalama  ka-
lınlıkları  3-15  m.,  uzunlukları  ise  10  Km.yi  bul«
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maktadır.  Merceklerde  100  m.  civarında  bulu-
nabilmektedir,,  Grafitler,  Gnays,  Fillit ve  Gra-
fitşiştlerde  bulunmaktadır.

Ülkenin  en  büyük  yatağı  Steiermark'da-
dır.  Yatağın  ortalama  kalınlığı  1-6  m.,  uzun-
luğu  ise  60  Km.  yi  bulmaktadır,  Tektonik  et-
kilerin  az  olduğu  yatağın  bazı  bölgelerinde
Antrasite  rastlanmaktadır,

Avusturya  Grafitleri,  dünyada  amorfgra-
f it  olarak  pazar bulmuştur.  Yapılan  röntgenog-
rafik  incelemeler  bu  Grafitlerinde  kristal  ya-
pısının  olduğu  saptanmıştır.

Yatakların  ortalama  karbon  miktarı  %40-
90  arasındadır.  En  önemli  özellikleri  ise  Kar-
bonat,  Pirit  ve  diğer  sülfürlü  bileşiklere  gö-
re  serbestlikleridir.  Bu  özelliklerinden  dolayı
dökümcülükte  aranan  Grafitlerdir.  Üretimin
ilk  admımda  Flotasyon  ile  zararlı  yan  mineral-
lerden  ayırtlanarak  Karbon  miktarı  %95  C'ye
ulaşmaktadır.

İTALYA

Jeolojik  özellikleri  Avusturya-Steiermark
yatağına  benzer.  Gnays,  Mikaşist  ve  Fillitlerde
bulunur.  Kalınlıkları birkaç  cm,  den  2-3  m,  ye
kadar  değişir.  Ortalama  Karbon  miktarı  %60-
65'dir,  Flotasyon  ile  bu  miktar  %80'e  ulaşır,
Ülke  üretiminin  1/3'ünü  Fransa'ya  ihraç  eder,
S.S.C.B.

Bu  ülkenin  grafit  üretimi,  dünya  grafit
üretiminde  önemli  bir  yer  tutar.

Ülkedeki  grafit  yataklarının  dağılımı  şöy-

ledir.

Chaborowsk
Krasnojarsk
Urat
Ukranya

bölgesi
bölgesi

%17,4
%57,2
%18,T
%11,7

Bu  bölgeler  içinde  en  fazla  rezervi  olanı
Chaborowsk  bölgesindeki  yataklardır.

Turuehansk'daki  grafitler,  Ü.Karbon  ve
Perm  yaşlı  taşköprü  havzasıyla  ilişkilidir.  Bu
yatakların  jeolojik  özellikleri  Avusturya  ya-
taklar ınkine  benzer.

Bogotal  (Krasnojarsk)  bölgesindeki  ya-
taklar  ise  mağmatik  kökenlidir.  Rusya'daki
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%5-6  Clu  grafitler,  zenginleştirme  işlemleri  ile
ilk  adımda  %  85-92  C'a,  daha  sonraki  adanlar-
lada  %90,5  C'a  çıkmaktadır.  Grafitlerin  büyük
bir  kısmı  ülkenin  demir-gelik  endüstrisinde
kullanılmakta,  küçük  bir  oram  ise  ihraç  edil-
mektedir.

KORE

Bu  ülkelerdeki  Grafit  ve  Antrasit-Şungit
büyük  miktardadır.  K,  Kore'deki  grafit  yatak-
ları  önemlidir.  Buradakilerin  karbon  miktarla-
rı  %20'den  %90'a  çikarılabilmektedir.

Aynı  ülkenin  Obok  bölgesindeki  yataklar
Gnays  içindedir  ve  kalınlıkları  5-15  m,  ganglar
halindedir,  Makrokristalin  grafitlerin  karbon
miktarları  %15  kadardır  ve  flotasyon  ile  bu
miktar  %  80-90  C'ye  ulaşır..  Grafitin  mika  ile
birlikte  kristalleşmesi,  zenginleştirmenin  en
önemli  sorunudur.
SEYLAN

G,  Kore'de  ise  çok  sayıda  mikrokristalin
grafit  yatakları  bulunmaktadır.  Grafitşistler
iğinde  bulunan  yatağın  yan  kayacı  Kumtaşla-
ndu

Dünyanın  en  önemli  yatağı  bu  ülkededir.
19.  yüzyıldan  beri  bu  ülkenin  Grafitleri  işletil-

mektedir.  Seylan  grafitleri  Pegmatit-grafitleri
ne  tipik  örnektir.  Yan  kayaglar  Granulit,  "Leg-
tit-Kalkerlerdir,  Pirit,  Apatit,  Kuvars,  Feldis-
pat,  Mika,  Topaz,  Turmalin  refakatçi  mineral-
ler  olarak  bulunurlar,

10  cm.  kalınlıktaki  ganglar  da  işletilmek-

tedir.  Ayrıca  kalınlıkları  2  m,  ye  ulaşan  yer-

lerde  vardır.

Karbon  miktarı  ortalama  %50  olup,  el  ile

ayıklanarak  zenginleştirmeyle  bu  miktar  %95-

98  C'u  bulur.

Seylan  grafitleri  3  kalite  ile  sınıflandır-
maktadır.

I,  Kalite  %05-98  O

n.  Kalite  %8B-9B  C

m.  Kalite  %  60-85  C



MADAGASKAR

Afrika'nın  en  büyük  makrokristalin  grafit
yatağı  bu  ülkededir.  Grafit,  Gnays  ve  mika-
şistlerde  küçük  damarlar  halindedir,,  Ülkenin
doğu  kıyılarındaki  bölgelerdeki  yataklar,  Fre-
kambrİyen  yaşlı  Gnayslarda  bulunmaktadır.
Açık  işletme  İle  işletilen  bu  ülkenin  Grafitleri,
ortalama  %5-l0  C  içerirler.  Flotasyon  ile  bu
oran  %90  C'ye  ulaşır.

MEKSİKA

Amerika  kıtasının  en  büyük  üretimi  bu
ülkededir.  Kömür  damarlarının  Granit  etkisiy-
le  metamorfize  olmasıyla  mikrokristalin  gra-
fitler  oluşmuştur.  Ana  kaya  fazla  Kuvars  içe-
ren  şistler  olup,  K-Mika,  Hematit,  Kil ve  Tur-
malin  refekatçi  minerallerdir.
Bilinen  altı yatağının ortalama  kalınlıkları  3  m.
ve  karbon miktarları  %  83-86  dır.

BREZİLYA

Kontakt  metamorfizma  ile  oluşan  ve
Gnayslarda  bulunan  Grafit  yatakları  ortalama

%  20-25  C  içerir.  Zenginleştirme  işlemleri  ile
bunun  %90  C'ye  gıkar.  Üretilen  Grafit  ülke
içinde harcanmaktadır.

ZENGİNLEŞTİRME METODLARI

Zenginleştirme  amacıyla  çeşitli  metodlar
kullanılmaktadır.  Yeryüzünde  çok  az  yerde  ba-
sit  olarak  elle  zenginleştirme  ile  Grafit  elde
edilmektedir  (Örn.  Seylan).  Nadir  olarak  gö-
rülen  bu  işlemler  sonucu  %  10-80  C'lu  grafitler
%60-95  C'a  yükseltilmektedir.

Kuru  zenginleştirme  metodlarında  ise,  1
mm,  büyüklüğüne  kadar  numune  kırılmakta,
döner  fırınlarda  ısıtıldıktan  sonra  pMt  ayrıl-
makta,  toz  halinde  öğütülüp,  elendikten  sonra
saf  grafit  ayrılmakta.

Yaş  zenginleştirme  metodlarında,  numu-
ne  ıslak  olarak  örtülüp  elendikten  sonra  su-
yu  alınıp  ısıtılmaktadır.

Flotasyon  metodlarında,  flotasyon  malze-
mesi  olarak,  özellikle  Almanya'da  Kresol'lu
linyit  artıkları  kullanılmaktadır.

Yayma  veriliş  tarihli  18.4.1978
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Tuzun  Yasal  Durumu
ve
Teknolojik  Araştırmalar  Sonucu
Ortaya  Çıkan  Sorunlar

DURSUN  BAŞTANOĞLU Maden  Tetkik  m  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZET

Tuzun  güncelliğini  koruduğu  ve  tuz  sıkın-
tısının  had  safhaya  ulaştığı  bir  dönemde  mev-
zuata  değinmeden  geçilemez.  Bu  yazıda  hâlen
yürürlükte  bulunan  tuz  yasası  ve  ilgili  yasalar
incelenerek  yasal  durum  ortaya  konulacak,  ay-
rıca  Tuzgölü'nde  sürdürülen  teknolojik  araştır-
malar  sonucunda  ortaya  çıkan  sorunlar  sırala-
nacaktır.

Formalitelere  sıkı  sıkıya  bağlı  bir  Devlet
sistemine  sahip  oluşumuzdan  dolayı  tuz  sıkın-
tısının  başlıca  etkenlerinden  birinin  tuz  mev-
zuatı  olduğu  anlaşılmaktadır.  Gelişmelere  cevap
veremeyen  yasalar  Devlet  çarkım  işlemez  hale
sokmaktadır.  Gümrük  ve  Tekel  Bakanlığı'na
bağlı  bir  devlet  kuruluşu  olan  Tekel  Genel  Mü-
dürlüğü  mevzuatla  eli  kolu  bağlanarak  olanak-
lardan  yoksun  bir  duruma  getirilmiştîr.

3078  sayılı tuz yasası ile yasal yükümlülük
ve  yetkiler  TEKEL'e  verilmiştir.  Ham  tuza  IB
krş  fiyat  saptandığı  halde  halka  pahalı  intikal
etmesi  gerçekçi  bir  fiyat  politikasının  izlenme-
diğini  göstermektedir.  TEKEL  pek  çok  konu-
da  yetersiz  kaldığından  işletmeciliği  ve  satışı
beraber  yürütecek  yeni  bir  kuruluşa  ihtiyaç  du-
yulmaktadır.

MTA  Enstitüsü  tarafından  Tuzgölü  Hav-
zasında  uygulanan  uzun  vadeli  Projenin  tekno-
lojik  alanında  yapılan  bilimsel  çalışmalardan
sonra  pratik  ve  ekonomik  bir  sonuca  gidilecek-
tir.  Tuzgölü'nden tuz ve yan ürünlerin eldesi  için
güneşte  buharlaştırma  ve  laboratuvarda  bu-
harlaştırma-soğutma yöntemleri üzerinde  durul-
muş,  Tuzgölü  sularının  istenilen  herhangi  bir
ürün yönünden  değerlendirilmesi  için gerekli ko-
şulların  optimize  edilebileceği  gözlenmiştir.  Göl
NaCl dışında  diğer tuzlar bakımından  zengin  ol-
duğu  için  yan  ürünlerin  değerlendirilmesi  ge-
rekir.
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TUZ  YASASINA  GÖRE  BUBİM

Bugün  yürürlükte  11,12,1936  tarih  ve  3078
sayılı  "Tuz  Yasası"  bulunmaktadır.  Bu  yasada
daha  sonra  15.2,1952  tarih  ve  5881  sayılı,
29.7.1070  tarih  ve  1318  sayılı  finansman  yasa-
sıyla  değiştirmeler  ve  eklemeler  yapılmıştır.

Yasanın  değişik  1.  maddesine  göre  "Tür-
kiye'de  tuzun  üretimi  Devlet  tekeli  altındadır,"
Fakat  yabancı  ülkelere  ihraç  etmek  koşulu  ile
TEKEL  idaresince  hiç  işletilmemiş  veya  işletil-
mesinden  vazgeçilmiş  tuzlaların  işletilme  izni
Bakanlar  Kurulu  tarafından  verilebilir.  Ayrıca
yurt  içinde  tuzu  kimyasal  madde  üretiminde
girdi  olarak  kullanan  isletmeler,  bu  amaçla  ve
sadece  kendi  ihtiyaçlarında  harcamak,  dışarıya
satış  yapmamak  koşuluyla  tuz  üretebilirler.

Bu  konudaki  girişimleri  düzenleyen  "Devlet
Tekeli  Dışında  İşletilecek  Tuzlalar  Hakkında
Tüzük"  4.8.1975  tarih  ve  7/10433  sayılı  kararla
çıkarılmıştır.  Halen  Mersin  Soda  Sanayii  A.Ş.
yasanın bu  maddesinden yararlanarak  soda üre-
timinde  girdi  olarak  kullanmak  üzere  Tarsus  -
Yenice  sahasından  tuz  üretiminde  bulunmakta,
bu  amaca uygun olarak  sadece kendi ihtiyacı  işin
ürettiği  miktar,  yılda  240  bin  ton katı  tuza  kar-
şılık  gelen  ~  750  bin  m3  doygun tuzlu  su  ol-
maktadır.

Yasanın  değişik  1,  maddesinde  "îhraç  et-
mek  koşulu  ile  gerçek  veya  tüzel  kişiler  tara-
fından  tuzlaların  işletilmelerine  izin  verilebilir"
denilmektedir.  Oysa  işinde  bulunduğumuz  yıl-
larda  Türkiye'deki  tuz  üretimi  sanayiin  — özel-
likle  kimya  sanayiinin—  artan  talebi  karşısın-
da  tüketimi  karşılamadığı  işin  bir  tuz  darboğazı
doğmuş  olup  tüketim  açığı  ithal  yoluyla  gideril-
mektedir.  Ve tarihte  ilk  kez  1977  yılında  150.000
ton  tuzun  ithali  gerçekleşmiştir.  Açıkçası  ih-
racat  değil  ithalat  sözkonusudur.  Bu  durumda
ülkenin tuza ihtiyacı  varken  ihraç  amacıyla  özel
kişilere  tuzla  işletme  izni  veremeyeceği  doğal-
dır.  Öte  yandan  yurt  işinde  satış  yapmak  ama-
cıyla  işletme  izni  verilmesi  yasanın  aynı  mad-
desiyle  mümkün  olmadığına  göre  adı  geçen
maddenin  bu  fıkrası  işlemez  durumdadır.  Ve  bu
işi  halletmek  yalnızca  TEKEL'e  kalmaktadır.

Öte  yandan  gelişmiş  ülkelerde  tuzu  yan
ürün  olarak  elde  eden  sanayi  dalları  kurulmuş
bulunmaktadır.  Bizde  ise  henüz bulunmayan bu
tür  sanayilerin  gelişmesi  halinde  yan  ürün  ola-
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rak  üretilecek  tuzun  ne  olacağı  —özel  teşebbüs
tuzu  üretemiyeceği  ve  ürettiğini  satamıyacağı-
na  göre—  meçhul  kalmaktadır.  1.  maddede  bu
konuda  açıklık  yoktur.

Yasanın  2,  maddesine  göre  "14Ö°C  de  ku-
rutulduğu  zaman  en  az  %95  Sodyumklorür  -
NaCl  içeren  madde"  tuzdur.  Ayrıca  NaCl  ora-
nı  %20'den  fazla  olan  toprak  ve  kayalarla  bo-
me  derecesi  4'den  fazla  olan  NaCl  eriyikleri  tuz
sayılır.  Böylece  tuzun  kesin  tanımı  yapıldıktan
sonra  ı%20'den  fazla  NaCl  işeren  tuzlu  birim ve
bome  derecesi  4'den  fazla  olan  eriyiklerin  tuz
sayılması  ve  yasa  kapsamına  alınmasıyla  Dev-
let  tekeli  altındaki  alan  büyütülmüş,  yasa  kap-
samının  geniş  tutulmasıyla  rahat  çalışma  ola-
nağı  sağlanmıştır.

Bu  durumda,  zaten  doğanın  lütfunun  fazla
olduğu  bir  konuda  TEKEL,  ayrıca  yasalarla
avantaj  sağlamış  olmaktadır  kî,  tüm  bu  kay-
naklardan  ve  mevzuattan  azami  derecede  ya-
rarlanması  gerçeği  ortaya  çıkmaktadır.  Bugün-
kü  durumda,  TEKEL  tuzu  arayıp  bulmayacak
ve  bunun  işin  zaman  kaybetmeyecektir.  Yapa-
cağı  tek  iş  bilinen  tuz  kaynaklarının  en  verimli
bir  biçimde  işletilerek  değerlendirilmesi  ve  hal-
kın  hizmetine  sunulmasıdır.

Yasanın  3.  maddesi  ise  "Bilinen  veya  ye-
niden  bulunacak  tüm  katı  ve  eriyik  halindeki
tuzların tasarrufu  Devlete  aittir"  hükmüyle  ma-
den  yasasıyla  benzer  yanlarının  bulunduğunu
belirtmektedir.  Bu  noktada  tuza  diğer  maden-
ler  gibi  bîr  yeraltı  serveti  gözüyle  bakıldığı  ko-
layca  anlaşılmaktadır.  6309  sayılı  maden  ya-
sasının  4.  maddesi  de  madenlerin  Devletin  hü-
küm  ve  tasarrufu  altında  olduğu  hükmünü  ge-
tirmiştir.  Ancak  bir  farkla  kî,  madeni  başta
Devletin  olduğunu  kabul  eden  yasa  daha  sonra
özel  kişilere  maden  arama ve  işletme  konusun-
da  geniş  haklar  getiren  hükümlerle  doludur.

Yasanın  4.  maddesi  TEKEL'e  bağlı tüm  İş-
letmelerde  tuzun  satış  fiyatını  kilosu  (3)  ku-
ruş  olarak  belirlemiş  iken  fiyatın  serbest  bıra-
kılmasıyla  1973  yılından  itibaren  kilosu  15  ku-
ruş  olmuştur.  (27,3,1960  tarih  ve  1137  sayılı
yasa  ile  4,  8  ve  34.  maddeler yürürlükten kaldı-
rılmıştır.)

TEKEL  tarafından  üretilen  ham  tuzun fi-
yatı  Gümrük  ve  Tekel  Bakanlığı  ve  Maliye  Ba-
kanlığı  tarafından  saptanmakta,  tuzlalarda  sa-
tış  uygulaması  bizzat  TEKEL'e  yapılmaktadır.



Tuzlalarda  15  krg/kg  olan ham  tuz  piyasada  İs-
lenmiş  olarak  4-6  TL/kg  arasında  satılmakta-
dır,  TEKEL'in  yemeklik  tuzu  Çamaltı  tuzlasın-
da  65  krş/kg,  satış  depolarında  90  krş/kg  ve
paketlenmiş  olarak  100  kr§/650  gr  olduğu  hal-
de  piyasada  bu  fiyatın  çok  üstünde  satılmak-
tadır.

Tuzun  sanayi  ve  canlılar  açısmdan  ne  bü-
yük  defer  taşıdığım  söylemeye  gerek  yoktur,
ikamesi  mümkün  olmadığı  için  giderek  önem
kazanan tuz  Dünya'da  o  ölçüde bol bulunan bîr
maddedir  ve  rezervleri  diğer  maden  rezervleri
ile  kıyaslanamayacak  kadar  büyük  boyutlarda-
dır.  Bu  rezerv  bolluğu  ve  üretimin  diğer  ma-
denlere  oranla  kolay  olmasından  dolayı  ucuza
maledilmektedir.

Ancak  küçük  paraların  geçersiz  sayıldığı
günümüzde  ham  tuz  fiyatının  15  krş  gibi  düşük
bir düzeyde tutulmasının anlamı yoktur.  Üretim
maliyetlerinin  bu  rakamın  kat  kat  üstünde  ol-
duğu  düşünülürse  böyle  ufak  rakamlarla  oya-
lanmanın  gereksizliği  ortaya  çıkar.  Tuzun  30-40
kat  fazla  fiyatla  tüketiciye  ulaştırıldığı  düşü-
nülürse  aradaki  farktan  kimlerin  yararlandığı
kolayca  anlaşılır.

Yasanın  14.  maddesine  göre  "Serbest  pi-
yasada  satılan  tuzun  toptan  ve  perakende  aza-
mi  satış  fiyatları  bir  yıl  için  geçerli  olmak  üze-
re  Belediyeler  tarafından  saptanır."  Eğer  fi-
yatlara  zam  yapılmış  ise  TEKEL'e  bildirilmesi
gerekir.  Ancak  hiç  bir  Belediye  bu  işlevini  ye-
rine  getirmemektedir.

Yasanın  diğer  maddelerinde  satış  ve  nak-
liye,  ceza,  tuz  firesi  ile  ilgili  çeşitli  hükümler  ge-
tirilmiştir.  Ancak  ham  tuzun  üretim  ve  satı-
şıyla  yükümlü  bulunan  TEKEL  işlenmiş  tuz
yapımında  serbest  kalmaktadır.  Üretim  ile  be-
raber  pazarlama  ve  piyasa  denetiminin  TE-
KEL'ce  yapılması  gerektiği  tartışma  götürür,

Tuzun  büyük  bir  kısmı  özel  sektör  tara-
fından  işlenmekte  ve  tüketiciye  aksetmektedir.
Böylece  tuzun  üretimi  ile  dağıtım  ve  halka  in-
tikali  farklı  ellerden  olmaktadır.  Zaten  karışık-
lığı  doğuran  başlıca  neden  budur.

Pazarlamada  en  büyük  sorun  nakliye  olup
herhangi  bir  malın  kilosunun  SO  kuruşa  taşın-
dığı  mesafede  "Tuz  Nakliye  Kooperatifi'nin  kur-
duğu  tekelcilik  sonucu  tuz  nakliyesi  80-110  krş/
kg  arasında yapılmaktadır.  Yani tuzun tuzladan

satın  almış  fiyatından  daha  fazla  nakliye  ücreti
ödenmektedir.  Üstelik  tuz  nakliyecileri  tuzlalar
civarında  kurdukları  kooperatifin  kamyonları
dışındaki  nakliye  araçlarına  olanak  tanımamak-
tadırlar.

TEKNOLOJİK ABA§TIBMALAE SONUCU
ORTAYA  ÇIKAN  SORUNLAR

Tuzgölü  Projesinin  gelişmesiyle  bugün  el-
de  edilen  NaCl  dışında hangi tuz  ürünlerinin ve
yan  ürünlerin  elde  edilebileceği  teknolojik  açı-
dan  araştırılmış  ve  uygulanacak  yöntem  sap-
tanmış bulunmaktadır.

Gölden  alman  katı  ve  tuzlu  su  örnekleri
üzerinde Na,  K,  Mg,  Ca,  Li,  B ve  Br  ile  ayrıca
Cl ve  SO4  iyonlarının  analizleri  yapılmış  ve  mik-
tarları  mg/lt  olarak  tayin  edilmiştir.  Çözünür-
lükleri  yüksek  olan  iyonlarda  özgül  ağırlık  art-
tıkça  zenginleşme  olmaktadır.  Yaz  sonu  buhar-
laşma  sonucu  NaCl  dışında  diğer elementler  yö-
nünden  önemli  zenginleşmeler  saptanmış  olup
bazılarının  maksimum  değerleri;

Tuzgölü'nden  değişik  tuzların  ayrılması  ve
ekonomik bir  süreç  saptanması  için  laboratuvar
düzeyinde  yapılan  çalışmalar  sonucu;  yalnız  bu-
harlaştırmanın tuzlu  su  ürünlerini  ayırmada ye-
terli  bir  yöntem  olmadığı,  buharlaştırma  ye  so-
ğutma  işlemlerinin  beraber  yürütülmesi  halin-
de  tuzların  ayrılmasının  daha  mümkün  olduğu
anlaşıldı.  Bu  şekilde  %  95-98  NaCl  eldesinden
sonra

Na  tuzu  olarak  Mirobilit  N a 2 g o  1 0 H 2 O
Mg  tuzu  olarak  Kpsomlt  MgSO4  -  7HtO
Mg  tuzu  olarak  Bigofit  M g C l 2 -  6 H 2 O  . . . .
Mg  ve  K  olarak  Kamalit  MgOl2.  KC1..  6 H 2 Q

ürünlerin  elde  edilebileceği  saptandı  (MTA
Ara  Rapor  1978).

Ca  daha  ziyade  CaSO  Br  ise  MgBr2  bi-

leşiminde  bulunmaktadır.  Dünya'daki  Br  kay-
nakları  ve  içerikleri  incelendiğinde  —en  düşük
Br  içeren  kaynaklara  yakın  bir  değer  göster-
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diğinden—  Tuzgölü'nden  Br  elde  edilmesinin
fazla  ekonomik  olmayacağı  görülür,  Li  ve  B
iyonlarının  oluşturdukları  bileşikler  ise  bilin-
memektedir.

Güneş  evaporasyonunda  doğal  iklim  ko-
fullarının  gölden  tuz  eldesi  için  belirleyici  fak-
tör  ve  çalışma,  yöntemlerine  son  derece  elve-
rişli  olduğu  açıktır.  İhtiyaca  cevap  verecek  saf-
lıkta  NaCl  eldesiyle  göl  suyu  tamamına  yakın
bir  düzeyde  bu  ürün  açısından  değerlendiril-
mektedir.

Evaporasyon  süresince  NaCl'ün  yanısıra
çöken  diğer  tuzların  getireceği  safsızlıklar  eser
denecek  kadar  az  olmakla  birlikte  giderilmesi
mümkündür,  Laboratuvar  çapta  özellikle  NaCl
ürününün  sülfat  safsızlığından  kurtarılması  ve
NagSOj  eldesi  için  gerekli  yöntemler  arastırıl-
mıştır.

Böylece  uzun  yılların  oluşturduğu  birikim
sonucu  NaCl  ile  beraber  bulunan  çeşitli  tuzlar
eriyik  içinden  operasyonlarla  elde  edilebilecek-
tir.  Gerekli  sürelerle  buharlaştırma  yapmak
suretiyle  tuzlu  suyun  özgül  ağırlık  değeri  kont-
rol  altına  alınarak,  istenilen  ürün  için  para-
metrelerin  değiştirilerek  optimum  üretim  pla-
nının  yapılabileceği  görülmüştür,

Tuzgölü'nden  bu  gün  elde  edilmekte  olan
NaCl  dışında  diğer  sodyum  tuzlan  ile  Potas-
yum  ve  Magnezyum  tuzlarının  elde  edilebi-
leceği  gerçeği  beraberinde  bir  takım  sorunlar
getirmektedir.  Adı  geçen  tuzlardan  yalnız  bir
sodyum  tuzu  olan  NaCl  tuz  yasasına  tabî  olup
diğer  tuzlar  maden  yasası  kapsamı  içindedir.

TEKEL'in  ise  bu  yan  ürünleri  işleyecek
olanaklarının  olup  olmadığı  bir  yana,  tuz  ya-
sasına  göre  tuzu  işletmek  hakkına  haiz  olduğu
halde,  diğer tuzları  üretmek  hakkına  sahip  bu-
lunmamaktadır.

Öte  yandan  işletme  sahalarında  tuz  yasa-
sı  sayesinde  NaCl  üzerinde  hak  sağlayan  TE-
KEL'in  kuruluş,  yasası  uygun  olmadığı  için
maden  yasasına  göre  diğer  tuzların  arama  ve
işletme  hakkını  kazanma  olanağı  yoktur.

MADEN YASASINA GÖRE DURUM

Yeraltı  ve  yerüstü  servetleri  yasal  olarak
düzenleyen  6309  sayılı  maden  yasasının  deği-

şik  12.  maddesi  "Arama  hakkına  mevzu  tegk
eden  madenle  mahlut  olarak  zuhur  eden  veya
jeolojik  teşekkülü  itibariyle  bu  madenle  birlikte
işletilmesi  zaruri  bulunan  başka  cins  maden-
ler"  tanımı  ile  mahlutiyeti  açıklamak  istemiş-
tir.  Her  nekadar  farklı  yasalarda  yer  alıyorlar-
sa das  Tuzgölü'nde  de  NaCl ile  hem mahlut ola-
rak  zuhur  eden,  hem  de  jeolojik  oluşu  NaCl
ile  birlikte  işletilmesini  zaruri  kılan  diğer  tuz-
lar  mahlutiyet  meydana  getirmektedir,

Ayrıca  NaCl  dışındaki  diğer  tuzlar  üzerin-
de  sübjektif  bir  hak  mevcut  olursa  —bu  ko-
nuda  şimdiye  kadar  bir  uygulamaya  rastlan-
madığı  için—  nasıl  çözümlemeye  gidileceği  ko-
nusunda  açıklık  getirilmelidir.  Böyle  durumlar-
da,  tereddüt  ve  ihtilaf  vukuunda  maden  yasa-
sının  değişik  2,  maddesinin  1,  fıkrasından  ya-
rarlanmak mümkündür.

6309  sayılı  Maden  Yasasının  değişik  1.
maddesinde  maden  sayılan  metal  ve  metal  dı-
şı maddeler sıralanmıştır.  Buna göre Na,  K,  Mg,

Sr  ,  Li,  B  ve  P  tuzları  maden  sayılmaktadır.
Bunlardan  yalnız  sodyumunbir  tuzu  olan NaCl
ekonomik  değere  haiz  doğal  kaynak  olduğu  hal-
de  önemi  ve  niteliğinden  dolayı  maden  yasası
dışında  "Tuz  Yasası"  adı  altında  özel  ve  ayrı
bir  yasada  yer  almıştır.  Maden  yasasında  adı
geçmiyor  diye  tuz  maden  değildir  diyemeyiz.
Bu  yasa  kapsamında  olmasa  bile  "maden"  say-
mak  ve  "metal  dışı  madenler"  kategorismäe
zikretmek  yerinde  olacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bilimsel  ve  Teknik çalışmalarının yalnız  ba-
şına  soruna  çölüm  getirmeye  yetmiyeceği  bi-
linmelidir.  3078  sayılı  Tuz  Yasası  eski  ve  ye-
tersiz  olduğundan  TEKEL'i  kısır  döngü  içine
sokarak  bu  alanda  harcanan  çabaları  köstekler
mahiyette  rol  oynamaktadır.  Bu  yasanın  de-
ğiştirilerek  günün  koşullarına  cevap  verebile-
cek  düzeye  getirilmesi,  ekonomik  ve  teknolojik
gelişmelere  uygun  yeni  bir  yasanın  yürürlüğe
konulması  şart  olmaktadır.

Sodyum  tuzlan  ve  diğer  tuzların  Maden
Yasası  kapsamında  bulunmasına  karşın  bun-
lardan  yalnız  sodyumklorürün  özel  bir  yasada
yer  alması  sakıncalar  yaratmaktadır.  Tuz  da
bir  maden  olduğuna  göre  maden  yasası  kap-
samına  sokulması,  açıkçası  Tuz  Yasasının  kal-
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dinlarak  maden  yasası  ile  birleştirilmesi  zo-
runlu  görülmektedir,

Türkiye'de  maden  arama  ve  işletme  faali-
yetlerini  MTA,  Etibank,  TKİ,  gibi  belirli  dev-
let  kurulugları  yürütmektedir.  TEKEL  ise  bir
madencilik  kurulusu  değildir  ve  bütün  çalış-
malarını  tütün,  sigara  ve  içki  üzerine  yoğun-
laştırdığından  tuz  arka  planda  kalmaktadır.
Zaten  ürettiği  maddelerle  tuzun  bir  ilişkisini
kurmak  zordur.  TEKEL'in  amacı  ülkenin  ih-
tiyacı  olan  tuzu  karşılamaktadır.  Bu  alanda  ne
derece  başarılı  olduğu  ortadadır!

Tuz  Yasası  ile  tuzun  işletmecilik  hakkım
alan  TEKEL  yalnız  üretim  yaptığından  tuzun
halka  intikali  ve  satışı  ile  meşgul  olamamak-
ta,  diğer  zorunlu  tüketim  maddelerindeki  işle-
vim  bu  noktada  yerine  getirememektedir.

DEĞİNİLEN  BELGELER

Bayraktar,  S.,  Uygun,  A.,  Aydın,  A.  B,  1977,  Tür,
kiye'de  Tuz  Sorununun  Nedenleri  ve  Çözümü
îgin  öneriler,  MTA  Enstitüsü  Derleme  N o . . . .

Uygun,  A.  1977,  Türkiye'de  Tuz  Sorunu.  J  M  O,  Sa-
yi:  3  Sayfa  5-7.

Baftanoflu,  D.  Kanber,  Z.  1078,  Maden  Kanunu  ve
Tuz  Kamunu,

TEKEL'in  iç  bünyesinde  yeni  bir  düzenle-
meye  gidilerek  örgüt  ve  kadronun  genişletilme-
si,  teknik  ve  idarî  yönden  olumlu  bir  gelişme
sağlanması  gerekir.  İleri  aşamada  TEKEL'den
tuz  grubunun  ayrılarak  bağımsız  bir  genel  mü^
dürlük  haline  getirilmesi,  "Tuzkur"  veya  ben-
zeri  bir  örgüt  oluşturulması  düşünülmelidir,

TEKEL  bu  isim  üstesinden  gelemediğinden
NaCl  ile  beraber  diğer tuzların aranması ve  de-
ğerlendirilmesi,  işletme  ve  pazarlamasını  üst-
lenecek  yeni  bir  kuruluş  bu  alandaki  boşluğu
geniş  ölçüde  giderecektir.

Söylenenlerin  dilek  niteliğinde  olmadığı,
yüzeysel  değil  ancak  köklü  önlemlerle  soruna
bir  yaklaşımda  bulunabileceği  kesindir.

Yayına  veriliş  01.06.1978

Bingöl,  Ş.  1978,  Türkiye'de  Tuz  Üretim,  Tüketim  ve
Pazarlama  Olanaklarıyla  Her  Bir  Aşamada  Kar-
laşılan  Sorunlar,  Verimlilik  Dergisi,  O:  7,  S:  2,

MTA  Enstitüsü,  1978,  "Tuzgölü  Havzası  Etüd  ve  Ara-
maları  Fizibilite  Araştırması  1977  yılı  çalışma-
ları  Ara  Raporu",  MTA  Enstitüsü  Derleme  No:
6083,



DENİZLİ  -  PAMUKKALE
SICAK  SU  KAYNAKLARININ
SORUNLARI

BAKI  GANÎK Turmm  ve  Tanıtma  Bakanlığı,  Ankara,

GİBİŞ

Panıukkale,  Denizli  ilinin  yaklaşık  17  km
kuzeyinde  ve  deniz  seviyesinden  360  m,  yüksek-
liktedir  (Şekil  İ) ,

Pamukkalede  sıcak  su  kaynakları  kuzey-
batı  güneydoğu  doğrultulu  ağzı  açık  bir  fay  bo-
yunca  yükselen  sıcak  suyun,  düşük  kotlu  nok-
talardan  akması  şeklinde  oluşmuştur.  Kaynak-
larm  oluşumu  bileşik  kaplar  teorisine  uymakta-
dır.  Bu tarzda oluşan 4 kaynak vardır.  Bunların
toplam  debileri  340  İt/sn  dir  (DSÎ-197Ô).  Sular
35°C sıcaklıkta olup,  litresinde  2400 mg dolayın-
da  türlü  iyonlar,  900-1000  mg  serbest  COa  gazı
ve  1B00 Pci  dolayında  da radon*22  igerir.  Kimya-
sal  bileşimi  etrafhca  1947  de  Prof.  K.  Ö.  Çağlar
tarafından incelenmiştir.  Günümüze kadar yapı-
lan  tahlillerde  benzer  sonuçlar  bulunmuştur.



TÜBÎSTfiE ÖNEM!

Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Yurt
dışına ham veya işlenmiş madde satmadan dö-
viz gelirlerinde artış sağlamanın ülke kalkın-
masında katkısının büyük olacağı doğaldır. Bu
yolla döviz sağlanması, başta dışarıdan turist
çekebilme olanaklarını artırmakla gerçekleşebi-
lir. Turizm mevsiminde, hatta bütün yıl boyun-
ca toplu turist akımnı sağlamak, ender doğa
güzelliklerinin korunması ve termal kaynakla-
rın geliştirilmesi ile olanaklıdır. Yurdumuzun
toplu turist çekebilecek potansiyeli olan köşele-
rinden birisi de Denizli-Pamukkale'dir, Burada
sıcak suyun yanında, bu suyun oluşturduğu,
turistlerin aşırı ilgisini çeken, dünyada eşine
rastlanmayacak güzellikteki travertenlerle, tari-
hi kalıntılar da vardır.

TRAVERTENIJERİN OLUgUMU

Kalsiyum bikarbonata aşın doygun olan
" Famukkale sıcak suları kaynaktan çıkınca arış-

lar içinden geçerek travertenler üzerinden akar-
lar. Sıcak sular travertenler üzerinden akarken
içerdikleri CO2 in uçması sonucu, bir kısım
CaCOa, beyaz kireç tortusu şeklinde üzerlerine
çökelir. Binlerce yıldan beri devam eden bu olay-
la travertenler günümüzdeki bu güzel ve eşsiz
konumlarını alabilmiştir, Sıcak suyun traver-
tenler üzerinden akışı ne kadar ince bir tabaka
geklinde olur, ne kadar çok dalgalanma ve sıç-
rama gösterirse içindeki COa i daha çabuk kay-
bedecek ve kalsiyum karbonatın çökelme hızı
artacaktır. Sıcak suyun travertenlerin aklaştı-
rılması için 3-4 gün üzerlerinden akmasını sağ-
lamak gerekmektedir. Uygun bîr su dağıtım
düzeni kurulursa mevcut su, bölgedeki tüm tra-
vertenlerin aklaştınlmasmı gerçekleştirecek
miktardadır.

SICAK SUYUN SORUNLARI

Sıcak su ve bu suyun oluşturduğu traver-
tenlerin sorunları öylesine çok ve karmaşık ki,
bunların tümünü kısa sürede ortaya koymak
olanaksızdır.

Travertenler

Son 20-25 yıldır Pamukkale ve Develi köy-
leri bu suyu ziraî sulamada kullanmayı hızlan-
dırmışlardır. Özellikle yaz aylarında sıcak su
travertenlerin üzerinden akıtılmamakta köylü-

lerce tarla sulanmasında kullanılmaktadır. Bu
durum travertenlerin giderek sararmasına, küm
yerde de üzerlerinden bilinçsiz su akıtılması so-
nucu da yosun oluşarak kararmasına yol ver-
mektedir.

Üzerinde önemle durulması gereken bir hu-
sus ta bu sıcak suyun ziraî sulama için uygun
olmadığıdır. Köylüler arazilerinin giderek ço-
raklaşmasını, bilerek veya bilmeyerek hızlan-
dırmaktadırlar. Suların kimyasal bileşimine gö-
re yapılan diyagramlarda bu durum net olarak
görülmektedir (Tablo: 1) (Şekü- 2, S).

İyonlar

Ca
Mg
Na
K
N H 4

Fe
B
Cl

so4
3

F
Ser. OO2

Radies Pc

T.Ü. mdro-KUmatoloJt
Kür, 1011

495,50
82,86
38,96

7,17
0,08
0,85
6,48 (Metaborik

49,00
875,000

1081,40
1,58

903,00
•i/. 1537,00

Kondüktlvlte
mmhoycm (25) 2450,00

MTA Ens. 1978

430,000
110,00
120,00

21,00
0,50
0,14

Asit) 2,00
35,00

820,00
1170,00

2,10

—

2400,

Tablo İ! FaınUkkale sıcak sıılarıınn kimyasal tahlilleri
mg/lt.

Sıcak suyu ziraî sulamada kullanma hakkı
1959 da 827 sayılı Danıştay kararı ile köylüye
verilmiştir. Danıştay'ın bu önemli kararı verme-
den, suyun ziraî sulamaya uygun olup olmadığı-
nı, bilimsel olarak konunun bir uzmanına ince-
letip inceletmediği şu anda bizce bilinmemekte-
dir, Travertenlerin aklaştırılması sorunu bu ka-
rardan sonra daha da önem kazanmıştır.

Pamukkale travertenlerinm kurtarılması
konusunda 1966 da Başbakanlıkta bir toplantı
yapılmış ve DSt ye köylüye», yeni sulama suyu
bulma görevi verilmiştir, I960 da DSt nin su-
lama suyu şebekesinde pompajlı deneme çalış-
ması yapılmıştır. DSt nin bulduğu 170 İt/sn İlk
suda sulamada kullanıma yetmemekte, köylü
yine sıcak suyu kullanmak istemekte ve kullan-
maktadır,

1969 da Orman Bakanhgmea Pamukkale
Millî Park Master planı hazırlanmıştır. Master
planında şuurları saptanan alanın 8831 sayılı
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Yasanın 3. maddesi gereğince önce orman reji-
mi iğine alınmasına ve ayni yasanın 25. mad-
desi gereğince Millî Park olarak ayrılmasına
çalışılacaktır.

1971 de Başbakanlık makamının emirleri
ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığında Pamukka-
lenin su sorununun çözümü için Denizli vali-
liğinin de katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Bu
çalışmalardan, sıcak suyun travertenlerin ak-
İaştırılmasmda kullanılması için köklü bîr çözü-
me gidilememiş olup, sorunlar bugün de aynen
sürüp gitmektedir.

Oysaki, Anayasamızın 130. maddesi "Tabii
servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve ta-
sarrufu altındadır" der. Sıcak suların da tabiî
servet ve kaynak sayılması tartışılmayacak ka-
dar açıktır.

Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkın-
daki kanunun, 6977 sayılı Kanun ile değişik ve
halen yürürlükte olan sıcak sularla ilgili mad-
desi §öyle başlamaktadır, "içmeye ve yıkanma-
ya mahsus olup halen nıekşuf veya henüz keşf e-
dilmemiş şifalı sıcak ve soğuk maden sularının
rüsum ve temettü hisseleri vilâyet hususi ida-
relerine aittir,"

Anayasanın 130. ve Maden Kanununda
6077 sayılı Kanuna göre bu sıcak sulara başta
vilâyette devleti temsil eden Valilik ciddi ola-
rak sahip çıkmalı ve konuya sarılmalıdır.

Hâlen yürürlükte olan 1710 sayılı Eski
Eserler Kanunu da kanımızca uygulanamadığın-
dan, Pamukkalede çok çirkin diyebileceğimiz
düzenleme ve bilinçsiz uygulama bir kapkaç ha-
vası içinde sürüp gitmektedir.

Kaynaktan çıkan sıcak sular yalnız tra-
vertenler üzerinden akıtılmak ve travertenlerin
aklaştmlması sağlanmalıdır. Kaynaklardan ha-
vuzlara, orada kullanımdan sonra kirli suların
travertenlere akıtılması da kararmayı hızlandır-
maktadır.

Sıcak Sular

Travertenlerin sorunları yanında, sıcak su-
yun kullanım sorunları da bir başka çelişkiler
örneği sunar. Kaynak alanını yüzme havuzu ha-
line getiren bir motel, dünyada hiçbir yerde ol-
mayan kötü bir uygulama örneği vererek bu
havuzda yani kaynağın kaptaj alanında müşte-
rilerine yüzme izni vermekte, aynı su 100 m.

uzaktaki başka bir motelin yüzme havuzunda
da o motelin müşterilermce kullanılmaktadır.

Kaynakların MTA ca saptanan korunma
alanları kuralı hiçe sayılmaktadır. Kaynak ve
fay kuşağı dolayındaki çöplükler ve traverten-
lerde açılan fosseptik çukurları insan sağlığı
yönünden tehlike saçmaktadır.

Ayni kaynaktan sıcak suyu kullanan ku-
ruluşların paylarına düşen su % si saptanma-
mış olup, bu durum kuruluşlar arasında sürtüş-
melere yol açmaktadır.

Prof. Dr. O. Yenal'in saptamasına göre
sıcak suların şifalılığı vardır. Yörede şatafatsız
tedavi birimleri yaratılarak, sıcak sudan daha
çok kimsenin, daha değişik amaçlarla yararlan-
ma olanakları gerçekleştirilmelidir.

Gazlar ,

Sıcak suyun sorunları yamnda bir de su
kaynaklarından ve kimi yarıklardan çıkan CÖ2

gazının üzerinde durulmalıdır. Bugün sıcak su
kaynaklarının çıktığı veya ona paralel bulunan
ağzı açık fayların çukur yerlerinde COa gazı bi-
rikimi vardır. Bunlar çocuklar ve hayvanlar için
tehlike sunmaktadır. Hatta bir kısmının içinde
köpek ve kuş ölüleri vardır. Bu gibi çukurlar
ilk Önlem olarak ızgaralı demirlerle kapatılma-
lıdır. Ayrıca bunlardan, başka ülkelerde olduğu
gibi tedaviye yönelik özel gaz banyoları tarzın-
da yararlanmak planlanmalıdır.

tÇME SUYU

Turistik bir yörenin en önemli sorunların-
dan biriside içme suyudur. Bu sorun, Pamuk-
kalenîn yaklaşık 5 km kuzeyindeki, 10 İt/sn de-
büi Kurtluca kaynağının kaptajı yapılıp, suyu
Pamukkaleye akıtılırsa çözümlenmiş olacaktır.

SONUÇ

Pamukkale doğal ve tarihi sitinin daha
fazla hasar olmadan mutlaka kurtarılması ge-
rekmektedir. Yürürlükteki yaÄlarm işlerliğe
kavuşturulması Pamukkaleyi sahipsizlikten kur-
taracaktır. Ayrıca Millî Park kavramı içindeki
yasal önlemlerle de sorunlar çözümlenebilir.

Doğa kanunu olarak travertenlere ait olan
sıcak su, hâlen yürürlükteki kanunlara işlerlik
kazandırılarak tamamının travertenlerin ak-
laştınlmasına ayrılması sağlanmalıdır.

Yayına verlBş tarihi: 4.7.1OT8

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ/HAZİRAN 1978 33





V KURALININ
MATEMATİKSEL
AÇIKLANMASI'1

ÜKKÂŞ  AĞAR  K. T.  Ü.  Yerbilimleri  Fakültesi,Trabzon

ÖZ  Eğim ve  meyil  tanjanta bağlı  olarak,  fonksiyonel  incelenmiş  (gek.  1),  elde  olunan  sonug-
lar  tanjant  grafiğine  uygulanmıştır  (Şek.  2).  Bundan sonradır ki,  bükeyli  dokanakların,  tan-
jant  grafiğine  göre,  bazı  sınırlı  sahalarda  (Şek.  2  de  Sl  S2,  S3,  S4
edilmiştir.  Aynı  zamanda  vadi  ve  doruklarda  oluşan,  litoloji  dokanakları  ve  konumları
na,  tabaka  eğimleri  ile  morfolojik  meyillerin  etkisi  araştırılmıştır,

Bilindiği  gibi  tanımsal  olarak  verilmiş  dokanakların  beş  konumu  (Billings,  M,  P,,  1972,
Structural  geology)  ortaya  konmuştur,  tki  koşulun  varlığı  ve  her  koşulun  farklı  üç.  konumu
içerdigi  tarafımızdan  anlaşılınca  altıncı  konum  saptanmış  ve  dokanak  türüne  eklenmiştir.

Dokanakların  düz  veya  eğri  oluşumu,  vadilerde  olduğu  gibi  doruklarda  da  meydana  gelir.
Fakat  doruklardaki  dokanakların  bükeylikleri  vadilerdekilerin  ters  yönündedir.  Dokanakların
her  konumu  matematiksel  olarak  bir  fonksiyonla  açıklanmıştır.  Neticede  litoloji  dokanaklan-
mn  her  konumu  için  kullanılması  pratik  fonksiyonlar  belli  bir  sistem  iğinde  ortaya  konmuş
ve  teklif  edilmiştir.

ABSTRACT!  The  dip  and  slope  were  functionally  studied  in  respect  of tangent  (Fig.  1)  and
the  results  were  applied  on  the  graphic  of tangent  (Fig.  2).  It  is  only  after this,  it  is  noticed
that  these  curved  contacts  were  possible  in  some  limited  areas,  as  it  seems  In  Fig.  2  (S1(  S

s  and  S4)ı  according  to  tangent graphics.Also,  the  effects  of  bed  dips  and  morphological
slopes  to  the  position  and  condition  of  Hthologİeal  contacts  formed  at  toplines  and  valleys,
studied.

As  it  is  known,  up  to  now  five  positions  of  lithological  contacts  have  been  found  out  and
described  (Billings,  M.  P.,  1972,  Structural  geology).  When  it  is  found  out  by  writer  that
these  two  basic  conditions  and  each  condition  included  three  positions,  the  sixth  position  is
added to the  contact types.

The  straight  or  curved  contact lines  occour  the  same way on the toplines  as in the  walleys,
only  direction  of  the  curvature  reverse.  Each  position  of the  contact  lines  has  been  mathe-
matically  described  by  a  function.  Thus  finally  some  functions  that  are  very  practical  m  use,
have  been  systematically  explained  and  offered.

(*)  V  kuralıma  matematiksel  açıklanması,  14  Nisan  1878  tarihinde,  Karadeniz  Teknik  Üniversitesi,  Ter  Bl,
limier  Fakültesinde  konferans  olarak  verilmiştir.
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Düşey  eğimli  litoloji  birimleri  dışındaki  li-
toloji  dokanaklan,  vadiler  ve  doruklarda  özel
lekillerle  temsil  edilir.  Yatay  veya  eğimli  lito-
loji  birimleri  vadilerde  ve  doruklarda  U  veya
V  (gek,  4,  6,  8,  10  ve  12)  şeklindeki  dokanak
gizgüerini  oluşturur.  Derli  toplu  veya  yayvan
U  veya  V  şekilleri  arasında  ileri  derecede  çeşit-
lenmeler  ve  geçişler  mevcuttur.  U  ve  V  şekil-
leri,  meydana  geliş  nedenlerine  göre  yapısal  ve
morfolojik  olurlar.  Morfolojik  U  ve  V  şekilleri
dokanaklarla  ilgili  olmadıklarından  konumuz
dışında  kalmaktadır.  Dokanak  şekülerinin  ko-
num  ve  anlatımın  da,  U  ve  V  şekillerinin  tepe
veya  etek,  kaynak  veya  akış  yönündeki  dışbü-
keylîk  durumlarından  yararlanılmıştır.

Bilindiği  gibi dokanaklarının çizilmesi  jeoloji
haritası  alımında  çok  önemlidir.  Bu  işlemin je-
oloji  haritası  alımı  kadar  geçmişi  vardır.  Fakat
hernedense  morfolojik  meyil  ile  tabaka  eğimi-
nin  dokanak  üzerine  etkisi,  sadece  vadiler  de
incelenmiş,  dokanaklar  gözönüne  alınarak  beg
konum  saptanmıştır.  Dokanaklarm  her  türü
tanımsal  olarak  ortaya  konmuş  ve  tanıma  uy-
gun  sayısal  örneklerle  açıklanmıştır.  Tanımsal
olan  V  kuralında  konumlar  bir  sistem  İçinde
de  verilmemiştir,  işte  bu  noktalardan  hareket-
le  daha  önceleri  ortaya  konmuş  beş  çeşide  al-
tıncısı  eklenmiş  ve  her  konumun  pratik  olarak
formüle  edilebileceği  kanıtlanmıştır.  Yukarıda
açıklanan nedenlerle, tamamen oturduğu tanım-
lanıp,  tamamlandığı  sanılan  ve  bir  asırdan  da-
ha uzun zamandan beri kullanılan,  V kuralı  tek-
rar  ele  alınmış,  matematiksel  açıklanması  ya-
pmıştır..

V  KURALININ  MATEMATİKSEL
İNCELENMESİ

Bir  tabakanın  doğrultusu,  o  tabakanın  bu-
lunduğu  yerdeki  yatay  düzlemle  arakesitidir
(Şek,  1  de  E F ) .  Bir  tabakanın  eğimi  ise  o ta-
bakanın  bulunduğu  yerden  geçen yatay  düzlem-
le  yaktığı  açıdır  (Şek.  i  de  a),

Şekil  1  de  görüldüğü  gibi  eğim  açısı  a  ken-
disini  tayin  eden  EB  ve  BH  dik  kenarlara  bağ-
lıdır.  Çünkü  BH  sabit  kalırsa  EB  ne  kadar
uzarsa  «,  eğim  açısı  o  kadar küçülür,  ve  ne  ka-
dar  kısalırsa  a  açısı  o  kadar  büyür.  Yani  EB
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ABCD  yatay  düzlem

BHGC  düşey  düzlem

EFGH  tabaka  düzlemi

BF  tabaka  doğrultusu

H  E  B  ve  G  F  C  tabaka  eğimi  (a)

şekil  1:  Doğrultu  ve  eğim

nim uzayıp  kısalması  ile  eğim  açısı  a  mn  bü-
yüyüp  küçülmesi  ters  orantılıdır.  Diğer  yan-
dan  EB  sabit  kalıp,  BH  nin  büyüyüp  küçüldü-
ğünü  gözönüne  alalım.  BH  ne  kadar  büyürse
eğim  açısı  o  oranda  uzar  ve  BH  ne  kadar  kı-
sarsa  açısı  o  kadar  küçülür.  Yani  EB  sabit
olmak  koşulu  Üe  BH  mn  uzayıp  kısalması,  «
açısının  büyüyüp  küçülmesi  ve  doğru  orantılı-
dır.  Bu  durumdan  anlaşılıyor  ki,  a  açısı  yüzey-
leme  genişliği  (gek.  1  de  EB)  ve  litoloji  birimi-
nin  zahiri  kalınlığı  (Şek.  1  de  BH)  ile  doğru-
dan  doğruya  ilgilidir.  BH  ve  EB  uzunlukları
arasındaki  bağlantıyı;

BH
,  =  tan  a  (1)

EB
veya  daha  alışageldiğimiz  şekilde

y  =  tan  a  (2)
fonksiyonu  ile  ortaya  koyabiliriz.  Bu  nedenle
tabaka  eğimi  (a)  ile  morfolojik  meylin  (ß)  bir-



birlerine  etkileri  tanjant  fonksiyonu  yönünden
ele  alınarak  aşağıda  kaydedilmiştir.  Gerek

y 1 =  tan  a  (3)
ve  gerekse

y2  =  tan  ß  (4)

fonksiyonlarının  grafikleri  doğal  olarak  birbir-
lerine  benzerler.  Çünkü  yx  ve  ys  fonksiyonları-
nın a  ve  (3  ya bağlı  tanım  bölgeleri  0°  <  a < 90
ve  0"  <  p  <  90°  dır  (Şekil  2).

Bu  konuda  yapılan  araştırma  sonunda  iki
koşul  a  >  ß  ve  a  <  ß  ile  bu  koşulların  konum-
ları  saptanmıştır.  Koşul  ve  konumlar  ayrı  ay-
rı  ele  alınarak  ve  fonksiyonları  verilmek  sure-
tiyle  incelenmiştir.  Tüm  konumlar  altı  tane
olup,  bunlardan  beş  tanesinin  yapısal  bükeyli
olduğu  tesbit  edilmiştir.  Tabaka  eğim  yönü  ile
morfolojik  meyil  yönünün  kesilmesinden  y  açıı-
sı  oluşmaktadır.  Bu  açının a  ve (ß açılarının tan-
jantları  ile  bağıntıları  aşağıda  verilmiştir.

tan  Y
y  =________(5)

tan  a
ve

tan  ß
y  =________(6)

tan. Y
ile  litoloji  birimlerinin  konumları  kolaylıkla  ta-
yin  edilebilir.  Oluşan  bükeyli  dokanakların  dış-
bükeyliğinin  yönü  a  >  ß  ve  a  < ß  ile  a  ve  ß  nın

aynı  yönde  (a  ß)  ve  ters  yönlerde  (a  ß)
olmasına  bağlıdır.  Yukarıda  kaydedilen  koşul  ve
konumlara  göre  dokanakları  sırasıyla  en  ba-
sitten  başlamak  suretiyle  inceliydim :
Koşul  1  :  a  >  ß

i.  Konum:  90  = a > ß >  0  yönlenme
söz  konusu  değil.  Şekil  3  den;

tan  y  tan  y
y  = _ _ _ _  = _ _ _  0  (7)

tan  a  tan  90°
olarak  elde  edilir,  y  0  olması  iğin  a  <  90°  ol-
ması  zorunludur.  Bu  durum  ise  bir  diğer  ko-
numun kapsamına girer.  Bu  konum tabakaların
düşey  eğimli  olduğu  ve  morfolojik  meylin,  ta-
baka  dokanaklarına  hiç  etkisinin  bulunmadığı
hali  temsil  etmektedir.  Böylece  jeoloji  harita-
sında  dokanaklar  birbirine  paralel  düz  çizgiler
olarak  şekilleneceklerdir  (Şek.  4).





Koşul  2:  a  <  ß
Bu koşulda,  litoloji  birimlerinin  eğimi  a  ile

morfolojik  meyil  ß  büyüklük  bakımından  yer-
lerini  değiştirince,  fonksiyon  5  de  fonksiyon  6
haline  dönüşecektir.

1.  Konum:  0°  =  a  <  ß  <  90°  Yönlen,
me  ve  tabaka  eğimi  söz  konusu  olmayıp,  mor-
folojik  meyil  0  <  ß  <  90  bölgesinde  tanım-
lıdır.  Şekil  9  da  görüldüğü  üzere  a  —  0  oldu-
ğundan,  tabaka  eğimi  ile  yatay  düzlem  arasın-
da kesişme  yerine  çakışma  oluşur.  Diğer  deyim-
le  litoloji  birimleri  yataydır,  y  ve  ß  açılarım
aynı  açı  temsil  etmektedir  (y  =  ß).

Aynı  zamanda  a  =  0°  demek  dokanağın
oluşumunda  tabaka  eğiminin  hiç  etkisi  olma-
ması  ve  dokanak  şekillenmesinin tamamen mor-
folojiye  bağlı  kalması  demektir.  Bu  ise  topog-
rafya  haritalarının  yapım  esasını  meydana  ge-
tiren,  eşyükseklik  eğrileri  ile  dokanakların  ko-
numlarının  aynı  olmasını  zorunlu  kılar.  Yani
iki  litoloji  biriminin  dokanağı,  bir  eşyükseklîk
eğrisi  ile  çakışmış  bulunursa,  bu  eşyükseklik
eğrisi  aynı  zamanda  dokanağı  da temsil  edecek-
tir.  Aksi  halde  dokanak,  İçinde  ve  dışında  yer
alan,  eşyükseklik  eğrilerine  paralel  olacaktır.
Fonksiyon  10  ile  verilmiş  olan  bağıntı  ikinci
koşulun  birinci  konumuna  işaret  edecek  ve  ya-
pısal  dışbükeyliğin  her  zaman  akarsu  kaynağı-
na  doğru  olduğunu  belirliyecektir  (Şek,  10).

— > <—
2.  Komim  :  08  <  a  <  ß  <  90  a  ß

(Eğim  ve  meyil  aynı  yönde)  Şekil  11  de  ABD

en  küçük  değeri  1  olacaktır,  a  0°  olduğundan
y  nin  tanımlı  olduğu  bölge  1  <  y  <  bulu-
nacaktır,  y  >  1  olduğundan  yapısal  dış  bükey-
lik  akarsuyun  kaynak  yönünde  görülecektir.  Bu
neticeye  göre  yukarıdaki  fonksiyon  11  ikinci
koşulun  ikinci  konumunu  gergekliyen  saha lar
için  geçerlidir  (gek,  12),
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Eski  kullanış  şekliyle  vadi  içindeki  doka-
nakların  durumu  tamamen  tanımsal  özellik  ta-
pmaktadır.  Şayet  dokanaklar  vadi  iğinde  görü-
nür  halde  bulunursa,  şekle  bağlı  kalınarak  do-
kanak  çizilebilir.  Fakat  vadideki  dokanak  açık
şekilde  görülemiyorsa,  litoloji  birimlerinin  eği-
mi  ve  morfolojik  meyil  Ölçülüp,  yönleri  saptan-
dıktan  sonra  verilmiş  dokanak  şekillerinden
hangisine  uyuyorsa  ona  uygun  olarak  çizile-
cektir.  Ayrıca  bu  kural  kolay  anımsanması  için
belli  bir  sistem  içinde  de  verilmemiştir.  Tanım-
sal  V  kuralında  dokanakların  doruktaki  şekil-
leri  üzerinde  durulmamış,  yalnız  vadilerde  olu-
şanlar  gözönüne  alınmıg  ve  böylece  kuralın  uy-
gulama  sahası  daraltılmıştır.

Vadilerde  oluşan  dokanakların,  morfolojiye
uyumlu  olarak  U  veya  V  şekli  yapması  doğal-
dır.  Bükeyli  dokanakları  şekillerini  sadece  V
şeklinde  tanımlamak,  uygulamada  görüleceği
gibi  çoğunlukla  gerçeklere  ters  düşer.  Bir  de
şu  hususa  değinmek  gerekir  ki  doğada  U  ve  V
şekilleri  yapısal  ve  morfolojik  olarak  gelişir.
Kuralda  bu  ayrımda  yapılmamıştır.  Dokanak-
lann  koşul  ve  konumları  nedenleri  ile  belirgin
şekilde  açıklanmamıştır.

Yukarıdaki  nedenlerle  dokanakların  duru-
mu  yelliden  ele  alınmıştır.  Dokanaklar  için
«  >  ß  ve  a  <  ß  gibi  İki  koşul  ve  a  ile  ß  mn
yönlerine  bağlı  altı  tane  konum,  matematiksel
tanımları  ile  ilk  defa  tarafımızdan  ileri  sürül-
müştür.  Birinci  koşulda  y  ==  0  olursa,  tabaka-
lar  düşey  eğimli  ve  dışbükeylik  söz  konusu  de-
ğildir,  y  s=  1  yatay ve  y  <  1  ile  y  >  1  eğimli
litoloji  birimlerinin  bulunduğu  sahaları  temsil
ederler,  y  =  1  ve  y  >  1  konumlarında  yapısal
dışbükej'lik  akarsuyun  kaynağına  ve  y  <  1  için
ise  akarsuyun  akış  yönüne  doğru  gelişir.  Düşey
eğimli  litoloji  birimleri  dışında,  doruklardaki
dokanakların  dışbükeylik  yönleri  yukarıda  ve-
rilmiş  olanların tam  tersinedir.

Bundan  böyle  jeoloji  haritası  alımında,  do-
kanakların  koşul  ve  konumları  matematiksel
olarak,  gözönüne  alınırsa,  hem  sistemli  ve  hem
de  daha  kolaylıkla  kullanılmış  olacağı  ortada-
dır,

Yayına.  verildiği  tarih;  İ8.4.OT8

ve  bu  bağıntıda  a  =  0"  değeri  için  y  nin  en
küçük  değeri  1  bulunur  a  0  olduğundan
fonksiyon  12  de  y  nin  tanımlı  olduğu  bölgenin
1  <  y  <  °°  olduğu  anlaşılır,  y  >  1  olduğundan
yapısal  dış  bükeyliğin  yönelimi  akarsuyun  kay-
nak  doğrultusundadır  (Şek.  8).
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Aslantaş  Barajı  T-2  Çevirme  Tünelinin
Kestiği  Flişlerin  Kil  Mineralojisi
Ve  Çökme  İle  İlişkisi

SELİM  KAFUR,  Ç,  Ü,  Ziraat  Fakültesi,  Adana
YUSUF  ÖZGÖNCÜ  A,  Ü,  Ziraat  Fahültesi  Ankara
AYTEKÎN  BURKMAN  Q.  13.  Ziraat Fakültesi,  Adana
TALÎP  KARAOĞULLARINDAN  Devlet  Su  İsleri  Qenel  Müdürlüğü,  Ankara
AHMET  MERMUT  A,  Ü,  Ziraat  Fakültesi,  Ankara

ÖZ;  Aslantaş  Barajı  T-2  Çevirme  Tüneli'nin  geçtiği  alandaki  fliflerde  yapılan  kil  mineralo-
jisi  çalışması  sonucunda  filiş  oluşturan katmanlarda  T-2  tünelinin  çökme  yaptığı  açık  alanda,
kaymaya uygun bir kat ile altından ve üstünden  alman  örneklerde  yapılan  kil  analizlerinde  ba-
şat  kil  mineralinin  kaymaya  uygun  katmanda  ve  bunun  altındaki  katmanda  hidro-mîka  ol-
duğu,  üst  katmanda  ise  klorit  kil  mineralinin  bagat  olduğu  bulunmuştur.  Katmanların  kil
mineralojisinde  olduğu  gibi  tekstürlerinde  de  ayrılıklar  vardır.  Kil  mineralejisindeki  bu  ayrı-
lıklar  bir  Ölçüde  sedimentasyon  koşullarında  bir  ölçüde  de  çevresel  koşulların  etkisinden
(jeolojik  ve  pedolojik)  ileri  gelebilir.  Yağışlarla  birlikte  kaymaya  uygun  katmanda  kireç  kaybı
ile  oluşan  boşluklar  ve  farklı  tekstür  dolayısîyle  kolay  su  ile  doygunluk  koşullan  doğmak-
ta  ve  böylece  kaygan  yüzeyler  oluşmaktadır.  Bu  tür  yerlerde,  özellikle  yağışlardan  sonra,
gereğinden  biraz  daha,  hatta  gereği  ölçüsünde  olsa  bile  kullanılabilecek  dinamit  bir  çökme
oluşturabilir.

Bazan  milimetrik  ölçülere  kadar  varan  ince  katmanlardan  kurulu  filişlerin  farklı  yapıda
kil  içermesi,  bu  katmanlarda  şişme  basıncının  da  farklı  olmasına neden  olmaktadır.  Mekanik
sondaj  sırasında  alman  karotlar  ve  şelbi  örnekleri  üzerinde  yapılmış  şişme  denemeleri  farklı
killere  sahip  bu  tür  materyallerde  kesin  sonuçlar  veremez.  Bu  bakımdan,  filiş  üzerinde  ya-
pılacak  bu  tür  yapılarda,  mümkün  olduğu  kadar,  değişik  katmanlardan  alınacak  örneklerde
kil  mineralleri  analizleri  yapılmasında  yararlar  vardır.
ABSTRACT:,  Results  of  the  studies  on  the  clay  mineralogy  of  flysch  deposits,  cut  by
the  derivation  tunnel  T-2  Aslantaş  Dam,  had  shown the  dominancy of hydrous  mica  (illite)
in the  sliding layer  and  the  layer  below,  whereas the  dominancy of chlorite in the layer  above.
Texturally the  layers  were  also  found  to  be  different  from  each  other.

The  differences  in  clay  mineralogy  are  partly  affected  by the  sedimentation  and  partly
the  environmental  conditions  (Geologic  and  pédologie).  The  formation  of  empty  spaces  due
to  décalcification  processes  caused  by  rainfall  and  the  textural  differences  givje  rise  to  the.
formation  of water saturated  sliding  layer-  Under  such  conditions  the  amount  of  dynamite
to  be  used becomes very important.  A little  more  than  sufficient  amount  of  dynamite  can
cause  a  collapse  of  such  structures.

The  flysch layers which are  sometimes  as  much  as  one  mUJmeter  in  thickness,  having
different  clay  minerals  present  in  their  clay  fraction  give  different  swelling  pressure.  In
this  respect,  the  pressure  analysis  made  on the  samples  taken  during  the  mechanical  drilling
and  Shelby  samples  can  not  show  satisfactory  results.  Therefore  a  study  on  clay  mineralogy
is  needed  on the  samples  taken  from the  flysoh  layers  for  such  structures.
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Aslantaş  Barajı  alanı  Osmaniye  (Adana)
ilçesinin  21  km  kuzeyinde  Ceyhan nehri  üzerin-
dedir  (Şekil  1).  Bölge  tipik  Akdeniz  ikliminin
etkisindedir.  En  çok  yağış  700  mm,  ortalama
sıcaklık  18°  C  dolaylarındadır.

Bölge  alp  orojenik  hareketlerinin  etkisinde
kalmış,  olup,  çok  karmaşık  Mr  yapıya  sahiptir.
Eosen,  Oligosen  ve  Miosen'de  oluşan  f  aylanma
ve  katlanmalar  daha  sonra  da  devam  etmiştir.
Grabenler  ve  horstlar  ana  jeolojik  yapılar  ola-
rak  dikkat  çekmektedirler  (D.S.İ  1975),  Ba-
raj  yerinin  ana  kayacını  tektonik  olaylar  sonu-
cunda  yapısal  değişikliğe  uğramış,  flişler  oluş-
turmaktadır  (şekil  2).

Aslantas,  çevirme  tünellerinde  yapılan  çalışmalarda  kil  mineralojisine  gereği  ka-
etüdlerde  filişlerdekl  ayrıgma  kalınlığının  bazı  dar  önem  verilmediği  anlaşılmaktadır.  Filisi
kesimlerde  (Özellikle  yamaçlarda)  5-6  m'yi  bul-  oluşturan  birimlerdeki  kil  minerallerinin  farklı
duğu  belirtilmektedir.  Ayrıca  tünel  içerisinde  oluşu,  genellikle  beklenen  bir  durumdur.  Bu
yer  yer  filiş  ayrışmaları  saptanmıştır.  Tünel  ka-  farklılık  mühendislik  bakımından  üzerinde
zısı  sırasında  fayların  etkisiyle  20  m'lik  bir  çök-  önemle  durulması  gereken  bir  konudur.  Örne-
me  olmuş  ve  güzergahı  değiştirilmiştir;  Aynı  ğin;  montmorillonitin  şişme  oranı  dolayısîyle
şekilde  1  numaralı  çevirme  tünelini  kesen  fay-  yapacağı  şişme  basıncı,  kaolinit  grubu  killerden
da  da  bir  çökme  olduğu  belirtilmektedir  (Ka-  çok  fazladır.  Su  almaları  durumunda  şişme
raoğullarından  ve  Güzel,  1977;  Karaoğul-  oranlarının  da  farklı  oluşlarından  dolayı  fîliş
larmdan,  1978),  Ancak  tünel  için  yapılan  birimleri  arasında  kaygan  katmanların  oluşu
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da  beklenen  bir  olaydır.  Yine  tünel  etüdleri  sı-
rasında  ve  kazılarda  ekstansometre  ile  yapılan
deformasyon  Ölçmeleri  çevirme  tünellerinden
birinde  5  ayrı  noktada  yapılmıştır.  Bu  yapılan
ölçmelerin  bulunduğu  yerin  hangi  kil  cinslerin-
den  kurulu  olduğu  belli  değildir.  Aynı  zamanda
mekanik  sondaj  sırasında  alman  karotlar  ve
Şelbi  örnekleri  üzerinde  yapılmış  şişme  deney-
leri  bazen  milimetrik  arayla  değişen  farkı  kü-
lerin  şişme  oranlarını  ayrı  ayrı  vermesi  müm-
kün  değildir.

2.8.1976  tarihli  Milliyet  Gazetesi  Ada-
na  ilavesinde,  Aslantaş  Barajı  T-2  Çevir-
me  Tüneli'nin  dinamit  patlamasında  kısa  bir
süre  sonra  çöktüğü  bildirilmiştir.  Bu  olay  so-
nucunda  maddî  ve  manevî  bir  çok  kayıplar  ol-
muş,  tünelin  ağılma  çalışmaları  bir  süre  önem-
li  ölçüde  aksamıştır.

Yapılan  bu  çalışmanın  uygulamadaki  ama-
cı,  sözü  edilen  Çevirme  Tüneli'nin  (Şekil  3),
çeşitli  mineralojik  yapıdaki  katmanların  oluş-
turduğu  filişlerde  kil  mineralojisi  analizlerinin
taşıdığı  önemi  vurgulamaktır.

MATERYAL  VE  YÖNTEM

Materyal:

Bu  çalışmada  kullanılan  materyaller,  çö-
ken  T-2  Çevirme  Tünelin'de  saptanan ve  büyük
bir  olasılıkla  kayma  sonucunda  çökmeye  neden
olan  ya  da  çökmede  rol  alan  olayı  belirtmek
amacıyla,  Şekil  4,  5,  6 ve  7  de  görülen  filişlerin
içinde  kaymayı  sağlayabilecek  nitelikteki  bir
kat  ile bunun altındaki ve  üstündeki katmanlar-
dan  alınmıştır.

Tane  dağılımı  (tekstttr)  belirlenmesi:  Bo-
uyoucos  hidrometresi  ile  yapılmıştır.  Agat  ha-
vanda  ezilen  filiş  materyali,  kireç  giderilmeksi-
zin  2-3  gün  dispersiyon  çözeltisinde  bekletilmiş
ve  mekanik  karıştırıcı'da  80  dakika  karıştırıl-
dıktan  sonra  '  %10  Sodyum  heksa-meta  fosfat
ile  dispersiyon  elde  edilmiş  ve  damıtık  su  ile  1
lt.'ye  tamamlanan  örneklerin  hidrometre  daldı-
rılıp,  belirli  sürelerle  okumalar yapılmı§tır.  Son-
ra  ısı  düzeltmeleri  ile  birlikte  örneklerin  tane
dağılımı  saptanmıştır  (Americana  Society  of
Agronomy,  1066).

Kil  minerallerinin  beiWenmesï;  Kil  mine-
rallerinin  tipini  saptamak  amacıyla  Jackson
(1965)  'in  değiştirilmiş  X-Işını  kırınım  preparat-
ları  hazırlama  yöntemi  (Livesly,  1875)  kul-
lanılmıştır.  Kil  fraksiyonu,  süspansiyondan
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Kaymaya  uygun  katmanda  ve  kayma  kat-
manın  altında  bulunan  hidro-mikanın  ba§at
durumda  olması  burada  ayrışma  kogullarının
kaymaya uygun katmanın üstünde bulunan kat-
mandan  daha  ileri  düzeyde  olduğunu  göster-
mektedir.

Alt  katmanda  ve  kaymaya  uygun  katman-
da  kil  giderek  büyük  bir  olasılıkla  klorit'ten
hidro-mikaya  dönüşmüştür.  Bu  dönüşün  işlemi
büyük  bir  olasılıkla  yağan  yağmurların  (perko-
lasyon  sularının)  filiş  tabakalarının  arasından
çok  güçlükle  drene  olmaları  ve  sistemde  uzun
süre  kalarak  hidrolize  neden  olmalarındandır.

Nicalîc  ve  Cveticanın  (1976)  Türki-
ye'de  muhtemelen  aynı  sahadan  aldıkları  fliş
örneklerinde  mineralojik  yapı  bakımından  kat-
manlar  arasındaki  farklılıklar  bulmuşlardır,
Filiş  katmanlarında bazan kaolinit bazan mont-
morillonit  başat  olmakta,  ancak  tüm  katlarda
klorit  az  ya  da  çok  oranda  ikinci  ve  daha  aşağı
sırada  yer  almaktadır,

Milton  (1970),  îllit  (Hidro-Mika)  t?  Klo-
rit  dönüşümünün;  ayrışma  sırasında,  dlyaje-
nezde,  depolanma  sırasında  ya  da  başkalaşım-
la  olabileceğini  belirtmektedir.  Ollier  (1975)'e
göre,  kil  yığıntıları  belli  süreçlerle  kendi
kendilerine  sıkışmakta  ve  diyajenetik  de-
ğişmelere  yol  açmaktadırlar.  Fitzpatrle
(1971)'e  göre,  mikalar  hidroliz  ve  ayrışmaya
orta derecede  dayanıklı  olup,  montmorillonit kil
mineralinden  daha  az  dayanıklıdırlar.  Buck-
man  ve  Brady  (1974)'ye  göre  de  klorit  mi-
nerali  ileri  ayrisma  düzeylerinde  hidromika'ya
ve  montmorillonit'e  dönüşmektedir.  Kloritin
hidro-mika'ya  dönüşümü  yanında,  ayrışma  sü-
reci  iğinde  hidro-mika'da  kaolinit'e  dönüşmek-
tedir.  Burada  ara  ürün  montmorillonitin,  bü-
yük  bir  olasılıkla  diğer  kil  mineralleri  ile  karı-
şık bir biçimde ve  az  oranda bulunduğu  için,  kı-
sımları  saptanamamıştır.

Flişlerin  Mineralojik  Özelliklerine  Bağlı
Olarak  Uygulamada Ortaya  Çıkan  Soranlar

Tane  dağılımı  analiz  "sonuçlarına  göre,
kaymaya  uygun katmanda  kil  miktarı  alt  ve  üst
katmanlara  göre  yüksektir  (Çizelge  1).
Nİcolic  ve  Cveticanim  (1078)  yaptıkları  fi-
liş  analizlerinde  kireç  giderilmeden  tekstür
analizlerinde  çok  düşük  kil  oranları  saptama-
larına  karlılık,  kireç  giderildikten  sonra  ka-
lan  materyalin  önemli  kısmının  kil  olduğunu
belirtmektedirler.  Bu  bakımdan  bizim  yaptığı-

SONUÇLAR"VE  YORUM

Kil  Oluşumu  ve  Dönüşümü

T-2  Çevirme  Tüneli'ndeki  açık  bulunan  fi-
lişlerden  alınan  kaymaya  uygun  bir  katman  ile
bîr  katmanın  alt  ve  üstündeki  katmanlardan
alman  örneklerde  yapılan  X-Işım  kırınımı  be-
lirlemelerinde,  kaymaya  uygun  katmanın  içer-
diği  başat  kil  mineralinin  hidro-mika  (illit)  ol-
duğu  saptanmıştır.  Hidro-mikayı  başatlık  sıra-
sına  göre  izleyen  kil  minerali  olarak  klorit  ve
kaolinit  bulunmuştur  (Şekil  8),  Hidro  mika
kaymaya  uygun  katmanda  alt  ve  üst  katman-
lardan  daha  fazla  miktarda  bulunmaktadır.
Kaymaya  uygun  katmanın  altındaki  katmanda
ise  hidro-mika  gene  başat  duruma  geçmektedir
ve  bu  minerali  gene  Kaolinit  ve  klorit  izlemek-
tedir  (Şekil  9).
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elde  edilmiştir.  Daha  sonra  da  killer  Mg++  ve
K+  tuzlarıyla  doyurulmuş  ve  normal  cam  lam
üzerine  oriyente  edilerek  X-Işmı  cihazında  kil-
lerin  kırmımları  elde  olunarak,  killerin  cins  ve
relatif  miktarları  bulunmuştur.



mi2  analizlerde  gerçek  kil  oranının  daha  yük-
sek  olduğu  düşünülebilir,

Hidro-mika'nın  şişmesi  montmorîllonit  ka-
dar  olmamasına  rağmen  çalışma  konusu  olan
filişlerde  kayma  yüzeyleri  meydana  getirmesi
kolaylıkla  beklenebilir.  Katmanların  içindeki
farklı  kil  mineralleri  (şişme  basınçları  farklı
olduğundan)  kaymada  ve  söz  konusu  çevirme
tünellerindeki  çökmede  etkisi  olduğu  söylene-
bilir.

Sonuç olarak, tünel kazısından önceki etüd-
lerde  ve  kazı  sırasında  çeşitli  kil  katmanların-
dan  örnek  alınarak  kil  minerallerinin  cinsleri
ve  herbirinde  ayrı  ayrı  defonnasyon  ölçmeleri
yapılması  gerekirdi.  Ayrıca  birimlerden  alına-
cak  örneklerde  şişme  basınçları  yine  ayrı  ayrı
ölçülmeliydi.  Böylece  yalnız  muhtemel  çökme-
leri  Önlemekle  kalınmayacak  şişme  basıncı
(farklı  şişmeler)  göz  Önüne  alınarak  iksa  ve
kaplama  kalınlığı  daha  duyarlıklı  bir  biçimde
hesap  edilebilirdi.

Mineralojik  çalışmaların  eksikliği  sonucun-
da  yabancı  ülkelerde  ortaya  çıkan  kötü  sonuç-
lardan  iki  örnek  verelim.  Eussel  (1971),
1911  yılında  güney  ingiltere'de  mineralojik  ça-
lışmaların  mühendislik  yapılarına  uygulanma-
ması  sonucunda  kayalaşmış  Gault  kili'nin  üze-
rinden  geçen  demiryolu  güzergâhının  3ı  km'lik
bir  kısmının  tamamen  çöktüğünü  bildirmekte-
dir.  Birleşik  Amerika'da  ağır  montmorillonitik
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killerden  kurulu  Vertisol  topraklan  üzerinde
yapılan  kara  yollarında  ve  sulama  sistemlerin-
de  geniş  ölçüde  çatlama,  çökme  ve  deformas-
yonlar  saptandığı  kaydedilmektedir.

Bu  gibi  çalışmalarda  ülkemizden  de  Ör-
neklerine  sık  sık  yaslanmaktadır.  Örneğin,  ya-
pı  mühendisliğinde  Ankara  kili  diye  adlandırı-
lan  (Ordesmir  ve  ark.,  1905)  Poligenetik  Kır-
mızı  renkli topraklar üzerinde  yapılmış  olan  yol
ve  binalarda  çatlamalar,  bozulmalar ve  kırılma-
lara  sık  sık  rastlandığı  bildirilmektedir.
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Jeoloji,  Hidroloji  ve  Doğanın
Korunması  Açısından  Atom
Santralı  Yerlerinin  Seçimi

CEMAL  GÖNOÜOOLU Maden  TetMh  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

GİRİŞ

Gelecekteki  enerji  darlığına  karşı  atom
enerjisinin  kullanılması  tartışmalarında  bu  te-
sislerin  güvenliğinin  sağlanması  yanında  gevre
kirlenmesi  sorunu  büyük  Önem  ve  öncelik  ka-
zanmaktadır.  Bu  sorun  en  başta  tesislerin  çev-
reyi  gereğinden  fazla  etkilemeyecek  jeolojik  ve
hidrolojik  özelliklere  sahip  kuruluş  yerlerinin
seçilmesinde  odaklanmaktadır.  Söz  konusu  ge-
reksinme  hem  düzenli  işletme  ve  hem  de  bo-
zulma  hallerini  içermektedir.  Jeologlara  bura-
dan  geleceğin  güven  altına  alınması  ile  enerji
üretimi  gereksinmesi  gibi  iki  konu  arasında
önemli  bir  aracı  rolü  düşmektedir.  Konu  Batı
ve  Orta  Avrupa  gibi  yoğun  yerleşme  bölgele-
rinde  özellikle  ağırlık  kazanmaktadır.

ATOM SANTRALLARI ÎÇÎN GENEL
gARTLAR
Günümüzde  olağan  bir  büyüklük  sayılan

İ300  MW'lik  bir  atom  santralı  yeri  için  15-20
ha'lık  bir  alanda  şu  genel  şartlar  aranır.

a  —  Yoğun  kullanılma  yapılmayan  enge-
besiz  alanlar  yeğlenmelidir.

b  —•  Kurulma  alam  2600  MW'lik  ikinci  ve
hatta  3900  MW'lik  üçüncü  yerleştirme  aşama-
larım  da  içerebilecek  biçimde  40-60  ha  dolayın-
da  olmalıdır.

c  —  Kurulma  alanı  az  yoğun  yerleşme  yer-
lerinde  olmalı,  enerji tüketim ağırlık  noktaların-
dan  uzak  bulunmamalıdır.

Son  iki  gart  hem  kurulma  yeri  sayısını  sı-
nırlama  hem  de  aşırı  enerji  taşıyıcı  uzunlukla-
rından  ötürü  ortaya  çıkacak  kayıpların  önlen-
mesini  amaçlamaktadır,

JEOLOJİ  AÇISINDAN  HEDEFLER
—  Oturmanın  çok  az  veya  düzenli  olduğu

bozulmamış  bir  zemin  seçilmelidir.

—;  Çok  düşük  veya  hiç  sismik  hareket  ol-
mayan,  etkin  Episantrlardan  ve  dolayısı  ile  bü-
yük  kınk  zonlârından  uzaklık  aranmalıdır,

—. Kurulma alanı etkin su havzalarının,  do-
ğa  ve  çevre  korunması  yapan  bölgelerin  dışın-
da  yer  almalıdır.

— Karstlaşma ve tuz erimesi gibi  özel  prob-
lemlerden  kaçınılmalıdır,  Karstiaşmada  sözko-
nusu  husus  günümüze  kadar  süregelen  tuz  eri-
mesi  ile  bunların  üstlerindeki  kırılgan  kumtaş-
larınm  düzensiz  ve  ani  oturmalar  yaptığı  (Do-
ğu  Hersen  gibi)  bölgelerdir.

Bu  bölgeler  yeralüsuyundan  iyi  izole  edil-
miş  ve  üretim  arüklarımn  depolanmasında  kul-
lanılabilecek  derin  tuz  domlarmdan  ayrı  tutul-
malıdır.

Ancak  Özellikle  tuz  domlarmm  yeraldığı
projelerde  mühendislik  jeolojisi  ve  minerolojik
sorunlar  yer  seçimini  birinci  derecede  etkiler.
Jeolojik  ereklerin  sağlanmasındaki  zorluklar,
bunların  hidrolojik  hedeflerle  birleştirilmesi  ha-
linde  daha  açık  olarak  ortaya  çıkar.
HİDROLOJİK  GEREKSİNMELER

Soğutma  suyunun  ısısı  ve  miktarı  tartışı-
lan  seçeneklerin  değerlendirilmesinde  en  Önem-
li  yeri  tutar.  Etkin  parametreler  aşağıda  sıra*
lanmıştır.

1  —  Radioaktif  çıktıların  seyrelmesi  iğin
gerekli  ortalama  su  miktarı  MQ==10m!i/sec

2  —  Atom  santralının  olağan  işlemede  ge-
reksindiği  su:  45—3,  6—0,  05*ma/sec

3  —  Tehlike  halinde  gereksinen  su  mik-
tarı:  (kısa  süre  için  4  m3/sec)

4  —  Soğutucunun  max.  ısı  konağı:  3°C
5  —  Soğutucunun  erişebileceği  en  yüksek

ısı:  28°C
Hk  parametrede  kullanılan  suyun  yeniden

temizlenmesi  gözönüne  alınmamıştır.  înceleme-
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1ère göre bu konuda gerekli su miktarının ku-
rulma yerinin seçiminde kritik değerlere ulaş-
madığı gösterilmiştir.

Çeşitli gereksinmelerin karşılaştırılmasın-
da büyük akarsuların üzerinde yeralan kurul-
ma yerlerinin yararları açıkça görülür.

Almanya'da planlanan, yapımı süren ve-
ya işletmeye açılmış atom santralları öncelik-
le Ren, Tuna, Weser ve Elbe nehirleri üzerin-
dedir. Öte yandan bu akarsu vadileri yoğun
yerleşim alanlarıdır ve kuruluş yerlerinin ener-
ji tüketim ağırlık noktalarına yakın olması yö-
nünden avantaj sağlarlar. Zorluk bu vadilerde
kuruluş yeri için gereken 15-40 ve hatta 60
ha'lık boş alanları sağlamak olmaktadır.

Büyük akarsuların tektonik çizgiler bo-
yunca olmakta olmaları (Ren nehri vadisi) ya
da karstlaşma ve tuz erimesi gibi özel problem-
lerin ortaya çıkması (yukarı Tuna, Weser ve
Elbe) kuruluş yeri seçiminin ne denli güç oldu-
ğunu gösterir. Yer sorunu ve çevrede yaşayan
kişilerin onayı yanında su sağlanması ağır bir
sorun yaratmaktadır. Yıllardır kullanılacak su
miktarını azaltmak ve küçük akarsulara geçe-
bilmek iğin çalışılmaktadır.

ATOM SANTRALILARININ SOÖUTMASUYTJ
GEREKSİNMELERÎ VE SOĞUTMA
SORUNUNA ÇÖZÜMLER

Yukarıdaki tabloda normal kullanım için
45 ma/see hk çok yüksek su miktarı düz so-
ğutma için verilmiştir. Isınan su bu durumda
soğutulmadan tekrar nehre akıtılmaktadır. Bu
çözümün çıkarı çok miktarda buhar çıkaran so-
ğutma kulelerini ortadan kaldırmak ve sis yo-
ğunlaşması ve güneş ısınımı süresinin düşmesi
gibi çok şikâyet edilen sorunları yok etmesi-
dir. Ayrıca en ekonomik olan bu tür bîr so-
ğutmadır.

Ancak Ren gibi çok büyük bir nehirde bi-
le en azından akan su miktarının en düşük ol-
duğu yaz mevsiminde 28°C'lik ısı sınırı aşıl-
makta ve bu durum ekolojik dengenin bozul-
masına yolaçmaktadır.

Kullanılacak su miktarının azaltılmasında
ilk adım ıslak soğutma kuleleri olmaktadır. Bu
tip kulelerle ısının büyük kısmı buharlaşma ile
atmosfere iletilmektedir, Sözü edilen sistemle
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gereken su miktarı bîrden 3,6 ma/sec'ye iner.
Bu 3,6 ms/sec'deki suyun 2,8 ms/see'lik bölümü
I5°C hk bir ısı konağında akarsuya geri akıtılır-
ken 800°C/sec lık bölümü buharlaşmaktadır. Bu
gün için en yaygın çözüm ıslak buhar kuleleri
yöntemidir. Atom santrallarında ısınan soğut-
ma suyunun en yararlı biçimde kullanılması için
çeşitli öneriler yapılmaktadır. Bunların ilkinde
ısı yere iletilmekte ve tarımsal üretimi arttır-
mak için kullanılmaktadır.

Bir diğerinde ise artık, ısı merkezi ısıtma
sistemi için değerlendirilmektedir. Bu değer-
lendirme gözönüne alındığında santral yerleri-
nin seçiminde yerleşim merkezlerine olan uzak-
lık gözönünde tutulmalıdır. Isıyı uzun mesafe-
deki tüketiciye iletmek yalıtım sorunları ve ya-
kıtların bugünkü Katları açısından ekonomik
değildir. Özellikle bu iki konuda atom santral-
larının yerleşme bölgelerinden uzak olması ve
merkezi ısıtma sistemi-çevre kirlenmesinin iki
ana öğesi birbirine ters yönde işlemektedirler.

Soğutma suyu sorununun çözülmesinde
umutlu görünen öneriler vardır.

Örneğin soğutma suyunun sürekli olarak
akan sudan değil hiç değilse kurak dönemlerde
atom santralının çok uzağında akarsuyun yu-
karı vadisinde kurulacak bentlerde biriken su-
lardan yararlanılması. Bentlerle pek çok akar-
suyun akışının düzenlenmesi de sağlanarak taş-
kın kontrolü, en düşük su seviyesinin yüksel-
tilmesi ve turizmin canlandırılması düşünülebi-
lir.

1300 MW'hk bir atom santralının tam güç-
le çalışması için kurakhk döneminin 100 gün
olarak alınması halinde en az 3.1Ö7 ms su kap-
samlı bir bent gerekmektedir.

Diğer bir çözüm soğutulacak suyun santra-
lın yanında Özel soğutma havuzlarına akıtılması
olabilir. Bu yolla 3°C dan daha yüksek ısı ko-
nağında su bu havuzlara biriktirilebilir.

Araştırılan başka bir konu son yıllarda çok
fazla sözü edüen kuru soğutma kuleleri yönte-
midir. Kuru soğutma kuleleri çok büyük alan-
ların gerekmesi ve maliyetinin yüksek olması
yönünden sakıncalıdırlar, «

Su gereksinimini düşürecek diğer yollar gü-
nümüzün teknik gelişmesi içinde kuru soğutma
kuleleri aşamasında kalmışlardır-

Yayma veriliş tarihi: 20.6.1878

Oeol. Rdsch, 66, 796-808 dan M, Cemal GÖNOÜOĞLU
tarafından derlenerek çevrilmiştir.
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ARİFİYE-SİNCAN  DEMİRYOLU
AYAŞ  TÜNELİ
İNŞAATI

HARİTA  MÜHENDİSLERİ  ODASI  Türk  Mühendis  ve  Mimarlar  Odası,  Ankara
İNŞAAT  MÜHENDİSLERİ  DDASI  Türk  Mühendis  ve  Mimarlar  Odası,  Ankara
JEOLOJİ  MÜHENDİSLERİ  ODASI  Türk  Mühendis  ve  Mimarlar  Odası,  Ankara

GİRİŞ

Ankara  ile  İstanbul'u  birbirine  bağlayacak
olan  çift  hatlı  yeni  demiryolu  güzergâhının  An-
kara  -  Sincan  -  Ayaş  -  Beypazarı  -  Mudurnu  -
Akyazı  -  Arifiye  -  istanbul  hattından  geçiril-
mesi  planlanmaktadır.  Bu  yeni  güzergah  üze-
rinde;  yapımına ilk başlanılan  İş,  Sincan  -  Ayaş
arasında  uzunluğu  10086  metre  olan  Ayaş  tü-
neli  inşaatıdır.

Burada,  tünel  inşaatı  işine  başlanılmadan
önce  teknik  ve  ekonomik  yönden  yapılması  zo-
runlu  olan  etüd  ve  araştırma  safhasına  kısaca
değineceğiz.

Bir  bölgede  tünel  açılmasına  karar  veril-
diğinde,  ekonomik  analizle  beraber jeolojik  araş-
tırmalar  da  başlar.  Ekonomik  analiz  sonucu,
tünelin  1  metre  uzunluğunun  kaça  mal  olacağı
hesaplanır.  Maliyeti  etkileyen  birçok  faktör var-

dır.  Bu  etkenlerin  en  önemlileri;  tünel  açıla-
cak  güzergahın  jeolojik  ve  hidrolojik  koşul-
lan,  tünel  uzunluğu,  şekli,  çapı,  derinliği,  kap-
lama  cinsi,  acun  şekli  (klasik  veya  modern  me-
todiar)  v,b.  dir,

Yukarıda  da  belirtildiği  gibi,  maliyete  etki
eden  faktörlerin  başında  jeolojik  koşullar  gel-
mektedir.  Tünel  açılmasına  karar  verilirken  ve
yapımı  tamamlanıncaya  kadar  sıra  ile  şu  jeo-
lojik  çalışmalar  yapılır:

1,  Ön  jeolojik  çalışmalar,

2,  Detay  jeolojik  çalışmalar,

3.  Tünel  açılırken  yapılacak  jeolojik  ga-
lışmalar,

4.  Tünel  yapımı  tamamlandıktan  sonra
yapılacak  jeolojik  çalışmalar.
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ARİFİYE  -  SİNCAN  DEMİRYOLU  İNŞAATI
AYAŞ  TÜNELİ

Arifiye  -  Sincan  gift  hatlı  demiryolu  inşaa-
tının  Sincan -  Ayaş kısmında  10086 metre  uzun-
luktaki  bölümünün  tünel  açılarak  geçilmesi  dü-
şünülmüş  ve  31.5,1976  tarihinde  773  milyon  200
bin TL.  na ihalesi yapılmıştır.  Bu tarihlerde,  tü-
nel  maliyetini  belirleyecek  olan  jeolojik  hiç  bir
done  bulunmadığı  gibi,  ön  jeolojik  çalış-
maların  başlaması  da  ihale  tarihleriyle  ay-
nı  zamana rastlamaktadır.  Tünel  yapımına bağ-
landığında henüz,  ön jeolojik  çalışmaların  rapo-
ru tamamlanmamıştır.

Detay  jeolojik  çalışmalar  ise  hiç  yapılma-
mıştır.  Bu  nedenle  tünel  açım  şekli  ihaleden
sonra  belirlenmiş  ve  tünelin  statik  projeleri  ka-
bullere  g  öre  yapılmıştır.  îş  böyle  olunca  da  ilk
ihale  keşif  bedellerinin daha  işin  başında hiç  bir
analize  dayanılmadan  yapıldığı  ve  gerçekçi  bir
rakam  olmadığı  ortaya  çıkmıştır.  Şimdi  konuyu
işin  detayına  inerek  inceleyelim.

Bu  tünel  inşaatı,  Arifiye  -  Sincan  yeni  de-
miryolu  güzergahının  14.  üncü  Km.  si  ve  24
üncü  Km.  si  arasındadır.  Tünelin  Ankara  isti-
kametinden  olan  girişi  yani  14.  Km  si  "Yeni-  ,
kent-Brkeksu",  çıkış  ağzı  İstanbul  istikame-
tinden  girişi  ise  yani  24.  Km  si  "Ayaş"  giriş  ağ-
zı  diye  adlandırılmaktadır.  Bayındırlık  Bakan-
lığı,  bu  tünel  inşaatının  ihalesini  31.5.1076  ta-
rihînde  yapmış,  müteahhit  firma  ile  30.6.1976
da  sözleşme  imzalamıştır.  Sözleşmede  işin  adı,
Arifiye  -  Sincan  Demiryolu  I-  Kısım  tünel  in-
şaatı  olarak  geçmektedir.  Sayıştay  bu  ihaleyi
13.7.1976  gün  ve  1323/1321  sayı  ve  onaylamış-
tır.

AYAŞ  TÜNELİ  YAPIM  SÖZLEŞMESİ

Arifiye  -  Sincan  Demiryolu  inşaatı  işine
ait  sözleşmenin  konusunu  belirten  2.  maddesi-
ne  göre;

"Arifiye  -  Sincan  güzergahı  üzerinde  yak-
laşık  7830  metrelik  tünelin  çift  hat  olarak  in-
şaatı,  tünel  tel'i  işi,  tünel  başlarındaki  güzer-
gâh  toprak  işleri  ile  7830  metrelik  kısımda  ge-
reken  sondaj  işlerinin  yapılması  illeri  bu  iha-
lenin  konusunu  oluşturmaktadır.

Müteahhit  bu  işi  800  milyon  tahmini  ke-
şif  bedelle  birim  fiat  esasına  göre  ve  birim  fiat

cetvelinde  yazılı  Hatlardan  %3,35  indirerek
sözleşme  ve  eklerindeki  koşullara  uygun  olarak
yapmayı  kabul  ve  taahhüt  etmiştir."

İŞE  BAŞLAMA

Müteahhidin  işe  başlama  tarihi  15.8.1976
dır.  Tünel  inşaatının  sözleşmede  belirtilen  ke-
şif  bedeline  ve  iş  kalemlerinin  birim  fiatlarına
ilişkin  değerlendirmeye  geçmeden  önce,  tüne-
lin  giriş  ve  çıkış  ağızlarındaki  yapılan  işler  hak-
kında  kısaca  bilgi  verelim.

Tünelin  çıkış  ağız  tarafında  (Erkeksu)
13,2,  Km si ile  14,6.  Km  si arasındaki  1400 met-
re  uzunluğundaki  güzergahda  1  milyon  60  bin

açık  yarma  hafriyatı  yapılmıştır.  Tünelin

giriş  ağzı  tarafında  (Ayaş)  200  metre  uzun-
luktaki  bölümde  işe  yapılan  hafriyat  miktarı
50  bin  m  dur.Tünelin  giriş  ağzının  inşaatına

21  Nisan  1977  de,  çıkış  ağzının  inşaatına  ise
1  Ocak  1978  tarihinde  başlanılmıştır.

Giriş  ağzı  tarafında  tünel  inşaatı  21  Ni-
san  1077  den  bu  yana  600  metre  ilerlemiştir.
Bu  duruma  göre  tünelin  ilerleme  hızı  giriş  ağ-

, zı  tarafında  1.40  metre / gündür.  Çıkış  ağzı
tarafında  1  Ocak  1978  de  başlayan  tünel  in-
şaatı,  tünel  açık  yarmasında  meydana gelen  çö-
küntüler  nedeniyle  10  Şubat  1978  den  bu  yana
durmuş  bulunmaktadır.  Bu  ağızda  halen  açık
yarmadaki  çöküntü  malzemesinin  temizleme
faaliyeti  devam  etmektedir.  Tünel  çıkış  ağzı
tarafındaki  açık  yarmada  meydana  gelen  bu
çöküntülerin  gerçek  nedenlerinin  Bakanlıkça
açıklığa  kavuşturulması  gereklidir.

Bu  konuda  gerekli  inceleme  yapıldığı  tak-
dirde;  açık  yarmada  meydana  gelen  bu  çö-
küntülerin  nedenlerinin,  mühendislik jeoloji  yö-
nünden  hiçbir  etüdün  yapılmamış  onmasından
ve  bunun  yanında  inşaat  safhasında  gerekli  ba-
zı  önlemlerin  zamanında  alınmamış  bulunma-
sından  doğduğu  görülecektir.

Bu  ağızda  tünel  bugüne  kadar  100  metre
ilerlemiştir.  Tünel  inşaatına  başlandığı  günden
bugüne  kadar  geçen  süre  içinde  yapımı  gerçek-
leştirilen  tünel  ilerlemesinin  değerlendirilmesi
yapıldığında,  tünelin  bitirilme  tarihi  için  aşa-
ğıdaki  sonucun  çıkarılması  mümkündür.  Konu-
yu  daha  anlaşılır  kılmak  için  sözleşme  gereği
işin  bitimi  olarak  verilen  tarihlere  değinmek
gerekli  olmaktadır.



Sözleşmeye  göre;  tünel  inşaatının  bitirilme
tarihi  15  Kasım  1980  dir.  İşin  ihalesinden  son-
ra  yapılan  11.  Keşif bedeli  1,2  milyar  olarak  he-
saplanmıştır.  1,2  milyarın  ne  şekilde  hesaplan-
dığına  da  ileride  değinilecektir.  Keşif  bedelinde
meydana  gelen bu  artışın  yanında,  bitirilme  ta?
rihide  3  Ağustos  1983  olarak  tespit  edilmiştir.

Bu  tünel  inşaatının  bu  gidişle  değil  1983
lerde  1990  lı  yıllarda  bile  bitirilmesi  kuşkulu-
dur.  Bitim  tarihi  olarak  herhangi  bir  sürenin
şimdiden  tahmini  olarak  da  olsa  belirtilmesi
bile  iyimser  bir  yaklaşımdır.  Çünkü;  raporu-
muzun  giriş  bölümünde  de  belirttiğimiz  gibi tü-
nel  yapımına  başlanılmadan  Önce  açıklığa  ka-
vuşturulması  gereken  önemli  noktalar  bulun-
maktadır.  Oysa,  Ayaş  tüneli  inşaatının  yapımı-
na  başlanılmadan  önce  jeolojik  yönden  yapıl-
ması  gereken  hiçbir  etüd  yapılmamıştır,  Haliyle
tünel  keşif  bedelinin  hesabı  için  de  mevcut  big
bir  done  yoktur.  Ön  jeolojik  çalışmalar  bile  tü-
nelin  ihale  tarihiyle birlikte  başlamıştır.  Ön jeo-
lojik  çalışmaların  ise,  arazi  formasyonu  hakkın-
da  ancak  genel  bazı  bilgiler  verdiği  açıktır.  Esas
etüdün  mühendislik  jeolojisi  yönünden  1/2000
ve  daha  büyük  ölçek  düzeyinde  yapılması  ge-
rekmektedir.  Ön  jeolojik  çalışmaların  bile  ihale
tarihiyle  birlikte  başladığı  bir  tünel  işinde  esas
etüdün  hiç  yapılmamış  olması  şaşırtıcı  değil-
dir.  Doğaldır  ki  tünelin  fizibilite  etüdünün  ya-
pılmamış  olduğunu  da  belirtmeye  gerek  yoktur.
Bu  koşullarda  yapımına  başlanılan  bir  tünel
inşaatının  hesaplanan  kesifinin  çok  üstünde
gerçekleşmesi  veya  gerçekleşme  olanaklarının
azalması  normal  bir  sonuç  olacaktır.

TÜNEL  GÜZERGAHINDA  İHALE
TARİHİNDEN SONRA MEYDANA GELEN
DEĞİŞİKLİK VE YENİ KEŞİF BEDELİ

Sözleşmede  7830  metre  olarak  belirtilen tü-
nel  boyu,  ilk  tespit  edilen  tünel  güzergahında
meydana  gelen  değişiklik  sonucu  10086  metreye
çıkmıştır.  Bu  uzunluk  değişikliğinin  bile  ihale
tarihinden  sonra  meydana  geldiği  ve  tünel  gü-
zergahı  boyunca  tesis  edilen  Nirengi  Şebekesi
yardımıyla  çok  sonra  hesaplanmış  olduğunu  da
belirtelim.  Yani,  müteahhit  firmanın  işe  başla-
ma  tarihi  olan  15.8,1976  da  daha  tünel  giriş  ve
çıkış  noktalarının*  kot  ve  kordinatlarının  bile
belirlenmemiş  olması,  idarenin  bu  tünel  yapımı

işinin  ihalelini  hangi  koşullarda  yapmış  oldu-
ğunu  bir  kez  daha  göstermektedir.

Tünel  uzunluğundaki  bu  artig  nedeniyle
tahmini  keşif bedeli  de  yeniden  hesaplanmıştır,
II,  Keşif  bedeli  bu  kez  1,2  milyar  TL,  olarak
bulunmuştur,  XI,  Keşif bedelinin  1,2  milyar  ola-
rak bulunmasının nedeni  sadece  tünelin uzunlu-
ğunda  meydana  gelen  artış  değildir,  n.  Keşif
bedelinin yeniden hesaplanmasında,  tünel uzun-
luğundaki  bu  değişiklikle  birlikte,  ilk  keşif  be-
delinin hesabında hiç  dikkate  alınmayan bazı  i§
kalemlerinin  geçici  birim  f iatlarının bu  kez  dik-
kate  alındığı  belirtilmiştir.  Tünelin  ilk  keşfinin
hesabında  hiç  dikkate  alınmayan  bazı  iş  kalem-
lerinin  bugün  mevcut  tünel  maliyeti  içinde  ne
kadarlık  bir  yer  tuttuğunu  görelim.

Şu anda tünel inşaatında,  müteahhide öde-
mesi  yapılan  ve  yapılacak  olan  iş  kalemlerinin
en  önemlileri  şunlardır:  Tünel  kazısı,  püskürt-
me  betonu,  çimento,  sifunit,  hasır  cenk,  iksa,
bulon  ve  tünel  betonudur.

Bu  iş  kalemlerinden püskürtme  betonu,  ik-
sa  ve  bulon'un  birim  fiatlan  tünelin  keşif bede-
linin  hesabında  hiç  dikkate  alınmamıştır,  Şim-
di  dikkat  edelim.  Bu  adı  geçen  üç  iş  kalemi  ise
bugün  tünel  inşaat  maliyetinin  %50'ni  oluştur-
maktadır.

Tünelin  bugünkü  gerçek  maliyetinin  hangi
boyutlara  ulaştığının  değerlendirmesine  geçme-
den  sözleşmenin  bazı  maddelerini  hatırlatalım.
Sözleşmenin,  inşaat  miktarının  artması  veya
azalmasıyla  ilgili  26.2  maddesine  göre-

"If'  m  tamamının  keşif  bedelinin  %50  sin-
den  fazla  bir  artış  veya  azalışla  bitirileceğinin
planlaması  halinde  müteahidin  yapımı  sözleş-
me  hükümlerine  göre  ve  sözleşme  birim  fiat-
lan  ile  sürdürmeyi  yüklenmesi  ve  hususun  Ba-
kanlıkça  da  uygun  görülmesi  kaydı  ile  iş  ta-
mamlanıncaya  dek  yapım  sürdürülür,"

26.3  maddesine  göre;

"İşin  tamamının  keşif  bedelinin  %50  sin-
den  fazla  bir  artış  ya  da  azalışla  bitirilebilece-
ğinin  anlaşılması  halinde  müteahhit  işi  sözleş-
me  hükümlerine  göre  ve  sözleşme  birim  fîat-
ları  ile  sürdürmeyi  istemez  ya  da  (28,2)  de  be-
lirtildiği  üzere  devam  isteği  Bakanlıkça  uygun
görülmez  ise  sözleşme  geçersiz  sayılarak  iş
tasfiye  edilir,"

Jeoloji Mühendisliği Haziran 1978



Tünelin  birinci  keşif  bedelinin  800  milyon
TL,  olarak hesaplandığını  yukarıda  belirtmiştik,
n.  Keşif  bedelinin  de  1,2  milyar  TL.  olarak
yeniden hesaplandığını ve  bu  hesabın hangi  esp-
riyle  yapıldığım yukarıda  yine belirttik,  800  mil-
yonun  %50  sini  alır  ve  800  milyonla  toplarsak
1,2  milyar  TL.  elde  ederiz.  Oysa,  tünel  uzun-
luğunda  meydana  gelen  artış  ve  ilk  keşfin  he-
sabında  dikkate  alınmayan  bazı  iş  kalemlerinin
Be  hesaba  katılmasıyla bulunan  H.  Keşif bedeli
İle  1,2  milyar  TL.  olarak  bulunmuştur.  Bu  H.
İKeşif  bedeli,  sözleşme  hükümlerine  göre,  iş
tasfiye  edilmeden  olabilecek  artışın  tam  sını-
tmdadır,  ve  bu  durumda  herhalde  sadece  bîr
tesadüftür!  Ancak  yeni  keşif bedelinin  bile,  tü-
nelin  bugünkü  gerçek  keşif  bedeliyle  hiç  ilgisi
yoktur.  Şimdi  bu  durumun  incelemesini  yapa-
lım.

incelememizi,  şu  sorulan  sorarak  ve  yanıt-,
larını  vererek  sürdürmek  konunun  daha  açık
bir  şekilde  anlaşılmasını  sağlayacaktır.

—  Bugün tünel  inşaatının  mevcut  birim fi-
atlarla  1  metresinin  maliyeti'nedir?

—  Bu  tünel  inşaatı  mevcut  birim  Hatlarla
kaşa  mal  olacaktır?

—  1,2  milyar  TL.  olarak  hesaplanan  n.
Keşif  bedeliyle  tüneli  kaçıncı  Km'ye  kadar  aç-
mak mümkündür?

Şimdi  gelelim  bu  sorularımızın  yanıtlarına.

Şu  anda geçerli  olan birim  fiatlarla  1  met-
relik  tünelim  yapım  maliyeti  (Sözleşmede  be-
lirtilen bütün iş kalemleri  dahil)  270 bin TL.  si-
dir.

Tünelin  bugünkü  maliyetini  hesaplamadan
Önce  örnek  vermek  istiyoruz.

Tünelim  10086  metresinin  bitim  sûresi  ne
olursa  olsun,  tüm  tünel  inşaatının  sonuna  ka-
dar  iş  miktarı  olarak  değişmeyecek  bir  iş  ka-
leminin  bugünkü  bîrim  fiatlarla  maliyetini  he-
saplayalım.

Ayaş  tünelinin  1  metrelik  kesitinde  95  m3

kazı  yapılmaktadır.  Tünelinin  uzunluğu  10086
metre  olduğuna  göre,  sadece  tünel  kazısı  için
bugünkü  birim  fiatlarla  ödenecek  bedeli:  95

m8  x  1O086  x  1,98  (57,74  +  371,81)  =  815  mil-
yondur.
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Bu  hesapta  kullanılan;
1,08  =  Tünel  uzunluk  zammı

Bu  zam  sözleşme  hükmüdür.
57.74  TL  =  1  m  kaza  taşıma  bedeli

371,81  TL.  =  1  m»  kazı  bedeli
Bugünkü  birim  fiatlardır.

Bu  durumda,  mevcut birim f iatlarına göre
tünelin tamamının  sadece kazısı ve taşıması  için
Ödenecek  miktar  görüldüğü  gibi  816  milyondur.

Tünel  inşaatının bütün  işlerinin  mevcut bi-
rim  fiatlarla  bugün  için  maliyeti  ise  270  000  x
10086  =  2,7  milyardır.

Tünelin  her  iki  ağzındaki  açık  yarma  har-
fiyatları,  açık  tünel  inşaatı,  servis  yollar  ve  sa-
nat  yapılarının  yapımı  da  toplam  300  milyonu
bulmaktadır.

Böylece  tünelin  keşif  bedelinin  bugün  için
3  milyarı  bulduğu  ortadadır.  Bu  miktara  önü-
müzdeki  yıllarda  olabilecek  işçilik  ve  malzeme
fiat  artışları  dahil  değildir.  Matların  hızla  yük-
seldiği  ülkemizde  tünel  inşaatının  bitimine  ka-
dar  (ki  biz  bu  sürenin  1990'ları  bulacağını  söy-
lüyoruz)  tünel  maliyetinin  hangi boyutlara  ula-
şacağını  önümüzdeki  günler  gösterecektir.

Bugün  için  kesin  olan  bir  gerçek  vardır  ki,
tünel  inşaatının  mevcut  birim  fiatlara  göre  ma-
ilyeti  II.  Keşif bedelinin  bile  üç  katıdır.

H,  Keşif bedeli  olan  1,2  milyar  ile  ve  mev-
cut  birim  fiatlarla  bu  tüneli  4.  Km'sine  kadar
açmak mümkündür.

TÜNEL  İŞÇİLERİNİN  DURUMU

Tünel  inşaatının  başladığı  günden  bu  yana
işe  girip,  çıkmak  zorunda kalan işçilerin  sayısını
binlerle  ifade  etmek  doğru  olacaktır,  İşçiler  ça-
lışma  koşullarının  sağlıklı  olmaması  ödenen üc-
retlerin  düşüklüğü  nedeniyle  zaman  zaman  kı-
sa  aralıklarla  süren  birçok  direnişler  yapmış-
lardır.  Ama  neticede  bu  insanların  birçoğu  iş-
yerinden  ayrılmak  zorunda  kalmışlardır.  Tü-
nel  işçisi  bulmak  oldukça  güç  bir  konu  olduğu
halde,  işveren  işçilerin  en  basit  isteklerini  da-
hi kabul  etmeye  yanaşmamıştır.  Bu  işçilerin bü-
yük  bir  çoğunluğu  doğu  illerinden  getirilmekte-
dir,

İŞÇİLER  DİRENİYOR

Tünel  giriş  ağa  şantiyesinde  26  Mayıs  1978
günü  başlayan  işçi  direnişine  ayrıntılı  olarak



değinmek  ve  birtakım  konuları  açıklığa  kavuş-
turmak  gerekmektedir,  26  Mayıs  1978  günü
başlatılan  direnişte  işçiler  neler  talep  etmişler-
dir.  Bu  talepler;  günlük ücretlerin  150  TL,  ol-
ması,  750  TL.  yemek  parası  ödenmesi,  işçi ko-
ğuşlarına buzdolabı konulması,  yıllık  İki ikrami-
yenin  ödenmesi,  en  kısa  sürede  şantiyeye  dok-
tor ve ambulansın getirilmesi,  doğum parası ola-
rak  1000  TL-  nin  evlenme  parası  olarak  2000
TL.  nin  ödenmesi,  her  ay  sabun  ve  altı  aylık
işçilere  havlu  verilmesi,  günlük  süt  ve  yoğur-
dun  verilmesi,  çalışılan  tatil  günleri  için  fazla
mesainin  ödenmesi,  dini ve  resmi bayram gün-
lerinde  işçilerin  çalıştırılmaması  şayet  çalıştı-
rıldığı  takdirde  fazla  mesaili  ücret  ödenmesi,
işyerinde  yönetici  tarafından  baskı  yapılmama-
sı,  senelik  iznin  22  gün  olarak  uygulanması  ve
direniş  nedeniyle  hiç  bîr  İşçinin  işine  son veril-
memesidir.

Görülmektedir  ki  işçilerin  bu  taleplerinin
çoğu  bugün  yürürlükte  bulunan  1475  sayılı  î§
Kanunuyla  bile  kazanılmış  haklardır.. Bu  hak-
ların  verilmemiş  olması,  işçilerin  işverenden
alacaklı  durumda  olduklarını  göstermektedir.
Oysa bugüne  kadar herhangi bîr  işçi  alacağı  ol-
madığına dair her istihkak  döneminde tutanak-
lar tutulmuştur.  Bu tutanakta  işçiler adına im-
za  atan  kişinin  gerçek  işçi  temsilcisi  olmadığı
yine  işçiler  tarafından  iddia  edilmektedir.  Biz
yine  son  olarak  yapılan  ve  yukarıda  belirtilen
taleplerle  başlatılan  direnişe  dönelim.  Bu  işye-
rinde işçilerin adı Türk Dem-îş olan bir sendika-
ları vardır.  Ancak bu  sendikanın yönetmenlerini
işçiler  ,direnişe  başladıktan  sonra  Ankara'da
işyerine  getirebilmişlerdir.  Sendika  yönetmen-

lerinin,  işçiler  tarafından  ileri  sürülen  taleple-
rini  alacaklarına  söz vermeleri  üzerine  direnişe
26  Mayıs  1978  akşamı  son  verilir.  Sendika  yö-
netmenlerince  işçilere  verilen  süre  29  Mayıs
1978  günü  dolmuş  ve  işçiler  30  Mayıs  1978  gü-
nü  tekrar  direnişe  başlamışlardır.  İşverenin  iş-
çileri  çeşitli  yöntemlerle  sindirmeye  çalıştığı  iş-
çiler  tarafından  ifade  edilmiştir.  Neticede  di-
renişe  Öncülük  ettikleri  gerekçesiyle  bîr  grup
işçinin  işine  son  verilmiş  ve  diğer  işçilere  talep
edilen  haklarının  verileceği  vaat  edilerek  işe
başlamaları  sağlanmıştır.

ARİFİYE - SİNCAN DEMİRYOLU
GÜZERGAHI ÜZERİNDE YENİ BİR  İŞİN
İHALESİ

Arifiye  -  Sincan  demiryolu  güzergahının
0-13,  kilometresi  arasının  ihalesi  ise,  Ayaş  tü-
neli  inşaatı  ihalesinden  tahminen  1  yıl  sonra
yapılmıştır.  Ayaş  tüneli  inşaatı  ihalesinde  ya-
pılan  bütün  hatalar  bu  kısımdaki  işin  ihalesin-
de  de  tekrarlanmıştır,  Arifiye  -  Sincan  yeni
demiryolu  güzergahı  üzerinde  tahminen  60  ki-
lometre  daha  tünel  yapımı  olduğu  söylenmek-
tedir.  Bu  durumda,  öncelikle  Ayaş  tüneli  in-
şaatı  işinin  bütün  yönleriyle  ele  alınması  ve
halen  devam  ettirilen  yanlış  uygulamalarına
son  verilmesi  gerekmektedir.

Yıllardır  halkının  çıkarlarının  savunan  de-
mokratik  meslekî  kitle  örgütleri  olarak,  bu
konuda  gerektiğinde  Bakanlığınıza  yardımcı

olacağımızı  belirtiriz.
Yayına  Verilmiş  tarih;  14.6.1978



İller  Bankasında Yerbilimi  Çalışmaları

ve
Yerbilimcilerin Yeri

TMMOB  Jeoloji  MÜhmdislen  Odası,  Ankara

GİRİŞ

Bu  raporda  amaç,  Yerbilimlerine  ilişkin
uygulamaların  Dünyada  ve  ülkemizdeki  yeri  ve
öneminden  yola  çıkarak,  İller  Bankası  genelin-
de  yürütülen  yerbilimlerine  ilişkin  hizmetlerin
daha verimli duruma getirilmesini sağlayıcı  öne-
rüer  geliştirmek  ve  ülkemiz  ekonomisine  kat-
kıda bulunmaktır.

YERBİLİMLERİNİN  DÜNYADAKİ  GELİŞİMİ

Yer  yuvarının  çeşitli  tasımlarım, buralarda
görülen  mineral,  taş,  maden,  su,  gaz  v,b.  mad-
deleri  ve  yeryüzünde  olmuş  ve  olan  olayları  in-
celeyen  Yerbilimi,  18.  yüzyıldan  sonra  gelişme-
ye  ve  çeşitli  uğraşı  dallarına  ayrılmaya  başla-
mıştır.

1800  lerden  sonra  jeolojik  olaylara,  yerka-
buğunu  oluşturan  maddelere  ve  bunlardan  ya-
rarlanmaya karşı  ilgi ve  istek  çok artmıştır,  in-
sanlar bir yandan yer yuvarına etkiyen iç ve dış
olaylarla,  değişik  renk  ve  özellikteki  madenler-
le,  taşlarla  ilgilenirken,  öte  yandan  bunlardan

yararlanma  yollarım  araştırmaya  koyulmuşlar-
dır.  Bunun sonucu olarakta, maden, kömür,  ya-
nan  gazlar  ve  sıvılar  zamanla  daha  ayrıntılı
araştırılmış  ve  çıkarılıp  kullanılmış,  giderek  de
yer  kabuğundaki  doğal  kaynaklardan  daha  çok
yararlanılmaya  başlanılmıştır.

Doğal kaynakların  en iyi  biçimde  değerlen-
dirilmesini  sağlamak  için  Yerbilimlerine  büyük
önem  verilmiş  ve  Yerbilimci  yetiştiren  eğitim
kurumları  geliştirilmiştir.

19.  yüzyılın  sonlarına  doğru  Avrupa  ve
Amerika'da  başlayan  Endüstrileşme  hareketi,
Endüstriyel  ham maddelerin  bulunmasına bağlı
olarak  gelişebileceğinden  doğal  kaynakların
araştırılması  ve  değerlendirilebilmesinin  ön  ko-
şulu  olan  yerbilimciler  ön  plana  çıkmıştır.

Bu  tarihlerden  sonra,  doğal  kaynakların
aranıp  bulunması  ve  degwflendirUmesinde  kar-
şılaşılan  zorluk  ve  sorunların  aşılması  İçin  Yer-
bilimlerinin  kendi  içinde  dallara  ayrılması  zo-
runluluğu  doğmuş,  Eğitim kurumları bu  zorun-
luluğa  uygun  bigimde  yeniden  örgütlenmeye
başlanmıştır.
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Yerbilimlerinin gelişimi Birinci Paylagun
Savaşından sonra yeni boyutlara ulaşmıştır. Sa-
vaş etkilerinin onarımını izleyen yeni sosyo-
ekonomik koşulların baskısı nedeniyle yeryü-
zünde büyük boyutlarda baraj, tünel, bina, yol
yapımlarının artması, içme ve kullanma suyu ve
çeşitli enerji kaynaklarının ve doğal yapı mal-
zemesi olanaklarının araştırılmasına önem ve-
rilmiş ve bu istek gittikçe de yoğunlaşmıştır.

İkinci Paylaşım Savaşından sonra bu is-
tekler daha da çok artmış ve 1945 lerden son-
ra her türlü doğal kaynağın değerlendirilmesi
öneminden çok kaçınılmaz bir sonuç olarak, ttl-
ge ekonomilerinin gelişimlerindeki yerini al-
mıştır.

Bu yıllardan sonra yapılan büyük baraj, tü-
nel, yol, bina v.b. yapıdan bazılarının yıkıl-
ması yanısıra büyük kent ve yerleşmelerin jeo-
lojik olaylarla heyelan ve depremlerle kullanı-
lamaz duruma gelmesi, pek çok insanın ölmesi,
yerbilimlerinin daha da çabuk gelişmesine yol
açarken, kentleşme olgusunun sağlıklı temeller
üzerine oturtulması sorununun gözümü de Yer-
bUimeUere önemli görevler yüklüyordu.

Bu gelişmeler yeni gereksinimler ve yeni
çözümler arayışım getirirken, kendi içinde yeni
uğraşı alanlarına ayrılan Yerbilimleri, uygula-
yıcıları olan Yerbilimcilerine de jeolojik veri-
leri sayılarla biçimleyecek yeni nitelikler kazan-
dıracak eğitim aşamasına gelmiyordu.

Uygulama alanları gitgide artan Yerbilimi-
ne ilişkin hizmetlerin yürütülmesi için gerekli
örgütlenmeler, ülkelerin gelişmişliği oranında
ileri düzeylere vardırılıyordu. Kimi ülkelerde
Bakanlık düzeyinde örgütlenecek kadar önem
verilen Yerbilimleri, örgütlenişindeki gelişmişlik
ve tutarlılık oranında da doğal kaynakları o
ülkelerin halklarının yararma sunuyor, ça-
ğımızın büyük sorunu olan enerji bunalımından
en az etkilenmek, hatta etkilenmeden, enerji ih-
raç etmek gibi ekonomiye gelir kaynağı sağlı-
yordu.

ÜLKEMİZDE YBBBÜJinJEBtNÎN
GELİŞMESİ VE YERİ

Genel çizgileriyle Yerbilimleri Dünyada,,
açıklanan biçimde gelişir ve uygulama alanla-
rında yaşama geçirilen örgütlenişini tamam-

larken, ülkemiz sosyo-ekonomik yapısının ge-
rektirdiği oranda geç de olsa bu gelişmelerden
etkileniyor, 1940 larda Yerbilimi eğitimi başla-
tılıyordu. ,

Daha sonraları ülkemizin ekonomik yapı-
smm gereklerinden kaynaklanan değişik koşul
ve gereksinimlerin karşılanmasına yönelik ev-
relerden geçen jeoloji eğitimi, öncelik kazanan
bazı özel konulara göre de kendi içinde dallara
ayrılarak sürdürülmüş, yeraltı ve yerüstü do-
ğal kaynaklarımızın aranıp bulunması ve de-
ğerlendirilmesi alanlarında uygulayıcıları olan
Yerbilimcilerin çalışmalarıyla ülkemiz ekonomi-
sindeki yerini almıştır.

Böylece ülkemizde, yerbilimlerine ilişkin
hizmetlerin yürütülmesi için kamu kuruluşların-
da yerbilimlerinin Örgütlenmesi başlatılmış, yeri
ve önemi anlaşıldıkça da uygulama alam bul-
duğu kuruluşlarda örgütlenmesini yoğunlaştır-
mıştır.

Günümüzde yerbilimlerinin en yoğun uygu-
lama alanı bulduğu ve örgütlenmesini kendi
içindeki dallarına göre tamamladığı, yerbilim-
cilerimizin büyük çoğunluğunun çalıştığı Ma-
den Tetkik Arama Enstitüsü dışında kalan dİ-
ğer kamu kuruluşlarında değişik oranlarda da
yeralmış bulunmaktadır.

Ülkemizde uygulayıcı kuruluşların, jeoloji
için örgütlenmelerinin yoğunluğu oranında bu
konuya katkıları farklı boyutlarda olmaktadır.
Başta DSÎ, EÎEÎ, Karayolları, İller Bankası,
Bayındırlık Bakanlığı v.b. gibi kuruluşlarda yer-
bilimlerine ilişkin araştırma ve uygulamaların
giderek Önem kazandığı ve daha da kazanacağı
bir gerçektir.

Bu nedenle Yerbilimlerinin ülkemizde
apayrı bir yeri ve Önemi bulunmaktadır.

Yurdumuzda, günümüzün yaşam anlayışı-
na uygun olarak, alt yapının tamamlanması, en-
düstriyel hammadde kaynaklarının belirlenerek
işletilmesi, baraj, tünel, karayolu, temel jeolojisi
yamsıra, ülkemizin küçük büyük çoğun kentle-
rinde gözümlenememiş*' içme ve kullanma suyu
sorunu, yüzey ve yeraltısuyu kaynaklarımıza
dayalı çözümleri ve çevre sorunları gibi uzun
süreli ve büyük yatırımları gerektiren, ulusal
gelişmede önemli katkısı olan girişimlerin he-
nüz anahtar yapıları ve araştırmaları yeni yeni
yapılmaktadır.
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Teknolojik  olanakların  artışına  bağlı  ola-
rak  son  yıllarda  hızla  gelişen  yerbilimlerine  iliş-
kin  uygulamaların,  dolayısiyle  yukarda  aşıkla-
nan  sorunların  çözümlerine  katkılarının,  Önü-
müzdeki  yıllarda  önemini  giderek  arttıracağı
kuşkusuzdur.  Ayrıca,  maden,  petrol,  su gibi vaz-
geçilmez  doğal  kaynakların  aranıp  bulunmasın-
da,  yeraltı  ve yerüstündeki  büyük yapıların pro-
jelendirilmesinde,  yerleşme  sorunlarının  çözü-
münde  yerbilimcilerin  yeri  ve  önemi  gelişmekte
olan  ülkeler  için  tartışılmaz  niteliktedir.

Ülkemiz  ekonomisi  için  böylesine  yaşamsal
önemi  olan  sorunların,  Yerbilimlerinden  çözüm
beklediği  günümüzde,  Yerbilimcilerin  ve  Yer-
bilimlerinin  tiler  Bankasındaki  yeri  ve  Örgütlen-
mesi,  sorunların  ve  gereksinimlerin  istediği  dü-
zeydemidir?  Bunu  ortaya  çıkarmak  için  İller
Bankasının  üretim  alanlarının ve  üretiminin ne
olduğunu,  bu  üretimdeki  Yerbiliminin,  Yerbi-
limcilerin  yeri  ve  katılma  paylarım  irdelemek
gerekmektedir.

I l l  ER  BANKASININ  ÜBETİM ALANLABI
VE  ÜBETÎMt

Harita,  İnar  planı,  îçmesuyu,  Kanalizas-
yon,  Elektrik  ve  Yapı  sektörlerinde  gerçekleş-
tirdiği  çeşitli  hizmetlerle  bu  alanlarda  üretim
gösteren Her Bankası,  Ürettiklerini îl  Özel  İda-
relerin,  Belediyelerin,  Köylerin,  başka  bir  de-
yişle  Yerel  Yönetimlerin  yararlanmasına  sunan
bir  kamu  kuruluşudur.

İller  Bankasının  yukarda  açıklanan  sek-
törlerde  1977  yıl  sonu  esas  alınırsa  gerçekleş-
tirmiş  bulunduğu  iş  sayısı  ve  parasal  tutarları
şöyledir.

a)  Harita,  ve  İmar  Planı  Sektörlerinde:
İnsanlar doğa ile olan ilişkilerim,  bir bakıma ko-
runma  sorunlarını  çözerken  başlatmıştır,  İlkin
mağaraları  kendine  konut  eden  insanlar,  bugün
sağlıksız  yerleşimler  üzerine  gelişen  kentleş-
menin  getirdiği  sorunları  aşmak  isterken  doğa
üe  üifkîsini  bir  başka  yönüyle  yaşamaktadır.
Toplumumuz  bugün  elverişsiz  yerleşim  alanla-
rında  yükselen  yerleşimlerde  doğal  yıkımların
yol  açtığı  can  ve  mal  kayıplarının  geride  bırak-
tığı  acıların  yeniden  yaşanmamasmm,  özlem
olmaktan  çıkıp  gerçek  olmasını  sağlayacak  te-
mel  öğelerin  arayışı  İçindedir,

İşte  bu  arayışın  gerçek  ve  maddî  temelleri
Yerbilimlerinin  gelişmişliği  ye  yerbilimcilerin
katkıları  oranında  atılabilmektedir,

tiler  Bankasında  Harita  alım  çalışmaları-
nın  temelinde  Yerbilimcmm,  yerleşim  yerleri-
nin  sağlıklı  seçiminde  ortaya  koyduğu  emeği
ve  eldelenen  sonuçlar  yatmaktadır.

Ülkemizde  oldukça  yoğun  olan  doğal  yıkım
ve  afetlerden  zarar  görmeyecek  yerleşim  bu-
lunması,  yerleşime  uygun  sınırların  saptanma-
sı,  yapının  ve  zeminin  temel  niteliklerinin  orta-
ya  çıkarılmasında  Yerbilimci  emeğini  ve  bilgi-
sini koyarak, Bankamızda yürütülen Harita ahm
çalışmalarının  sağlıklı  temellere  oturtulmasını
sağlar.

Harita  ahm  çalışmaları,  sonucu  yerleşim
yerinin  saptanmış  bulunan  en  genel  nitelikleri
İmar planlama  çalışmalarının temelini oluşturur
ve  bu  temel  üzerinde  imar  planlama  için  atılan
adımlar  yükselir.

Bu  aşamada  Yerbilimcileri,  zeminin  temel
niteliklerini  ayrıntılarıyla  ortaya  koyarken,  yer-
leşim  yerinin  en  zorunlu  gereksinmelerini  kar-
şılayacak  kaynakların  varlığı  ilende  ilgilenmek-
tedir.

Ülkemizin  yerleşim  görünümü  sevim-
siz  ve  sevimli  yanlarıyla  bu  çalışmaların  oluş-
turduğu  temel  üzerinde  biçimlenirken,  doğal  yj-
kim  ve  afetlerden  korunmanın  gerektirdiği  dû-
zeyde  yerbilimlerinin  örgütlenmesi  ve  bu  çalış-
malara  yoğun  olarak  tüm  bilimsel  uygulamala-
rıyla  katılmasının  sağlanması  gerektiğini  vur-
guluyoruz.  Özellikle  gelişmekte  olan  ülkemiz  do

BU  ÜBBTtolDEKt  YEBBtLİMtNÎN VE
YERBttlMöttEBtof  YEBt

Üreten  ulan  lan  Gersékleaen  iş  sayısı  Tutan  (Tl*)

1  —  Harita  160  72,809.577,—

2  —  İmar  planı  148  21.047,—

3  —  Igmesuyu  124  346,334.040,—

4  —  Kanalizasyon  4  298,—

5  —  Blektrik  26»  524.S90.7B0,—

S  —  Yapı  -  90  270.048,223,—

Toplamı  785  1,241,424,590,—
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bu hizmetlere ilerde yoğun gereksinme duyula-
cak olması Yerbilimlerinin bu alanda daha sağ-
lıklı örgütlenmesini kaçınılmaz bir sonuç ola
rak gündeme getirmektedir.

b) îçmesuyu Sektöründe Î
Suyun doğadaki tüm canlılar için ne

demek olduğunu, susuzluğun var olduğu
yerde yaşamdan söz etmenin ne denli olanaksız
olduğunu belirtmenin gereksizliği tüm somutlu-
ğuyla ortadadır. Bu nedenle susuzluğun yol aç-
tığı yaşamsal önemdeki sorunlar dizisinin aşıl-
masında, Yerbilimlerinin ve uygulayıeılarmnı
getirdiği çözümlerin önemi de yaşamsal nitelik-
te olmaktadır.

îller Bankasının hizmet getirmeyi üstlen-
diği küçük, büyük kentlerimizin, içmesuyu so-
runlarının çözülmesinin esasım oluşturan çalış-
maların temelinde, ülkemizin yerüstü ve yer-
altısuyu olanaklarının aranıp bulunması ve de-
ğerlendirilmesi yatmaktadır.

Dünyanın her yerinde ve ülkemiz gene-
linde olduğu gibi İller Bankası özelinde de Yer-
bilimciler, bu çalışmalara doğrudan yoğun ola-
rak katılmakta ve sorunun en sağlıklı biçimde
çözümü için uğraş vermektedir.

iller Bankasında Yerbilimcilerin bu alanda
yürüttüğü hizmetler iki ayrı ünitede Su ve Ka-
nalizasyon Dairesi ile Makina ve Sondaj Daire-
sinde gerçekleştirilmektedir.

Su ve Kanalizasyon Dairesi Su Araştırma-
ları Başkan Yardımcıhğmda Yerüstü ve Yer-
altısuyu etütleri yapılmakta, varılan sonuçla-
rın üzerinde de Makina ve Sondaj Dairesince
yürütülen sondaj çalışmaları yer almaktadır.

Biri diğerine temel olan bu çalışmaların
sonucunda içme ve kullanma suyu tesislerinin
yapımına geçilmektedir.

Burada asıl üzerinde durulması gereken,
Yerbilimcilerin, bir bütünün iki ayrı yarısını
oluşturan çalışmaları, iki ayrı ünitede yürüt-
mek durumunda kalışlarının, hizmetin verim-
liliğine ne gibi olumsuzluklar getirdiğini orta-
ya çıkarıp sergilemektir- Bunun sergilenebil-
diği oranda Yerbilimlerinin İller Bankasındaki
örgütlenmesine yeni boyutlar kazandırmanın
gerekliliği vurgulanmış olacaktır. Bu konuyu ra-
porun son bölümlerine bırakarak Yerbilimleri-
nin ve uygulayıcılarının İller Bankasımn diğer
sektörlerindeki yerini açıklamayı sürdürüyoruz.

c) Yapı ve Enerji Sektörlerinde i

Enerji« Maddenin iş yapabilme gücü, in-
san yaşantısında başlanpeından bu yana yer al-
mış, önce biyolojik enerji şeklinde insan ve hay-
van güçleriyle kendini göstermiştir. Sonraları,
su, kömürden eldelenmiş, üretim güçlerinin ge-
lişmesiyle birlikte o da gelişmiştir. Endüstri dev-
rimiyle kömürün egemenliği yerleşmiş daha son-
raları ise yerini petrole bırakmıştır. Günümüz-
de salt petrole dayalı enerji üretiminden doğan
bunalımların aşılması yeni enerji kaynaklarına
yönelimi getirmiş ve bu durum özellikle petrol
satın almak zorunda olan ülkeler için yaşamsal
önem kazanmıştır. Ülkemizin bugün içinde bu-
lunduğu koşullar petrol dışındaki yeni enerji
kaynaklarına yönelmeyi gerektirmektedir.

Bu konuda ülkemiz genelinde yürütülen ça-
lışmalara Yerbilimcileri yoğun olarak doğrudan
katılmakta iken tiler Bankası enerji sektörün-
de bu katılım bugün için görülmemektedir.

Bunun nedeni İller Bankasının enerji elde-
lemekten çok eldelenmiş enerjiyi tüketime sun-
mayı amaçlamış olmasındandır. Böylede olsa ül-
kemiz genelinde enerji eldelenmesl çalışmaları-
na YerbilimeUerm doğrudan katılımları ÎUer
Bankasının bu konudaki çalışmalarına dolaylı
olarak etkimiş olmaktadır.

Yapı: tuer Bankasında Yerbilimcilerin
dolaylı olarak katıldığı diğer hizmet sektörüdür.
Bu sektörde yürütülen bütün çalışmalar, Yer-
leşim yerlerinin gerek harita alımı ve gerekse
İmar Planlama çalışmaları sırasında jeolojik
incelemeleri de yapılan alanlarda gerçekleştir-
mektedir. Bir başka deyişle Yerbilimcilerin sağ-
lıklı yerleşimlere temel olan çalışmaları yapı
sektöründe yürütülen hizmetlere de temel ol-
maktadır.

Ayrıca yapılar için gerekli (kum-çakıl-kır-
ma taş) malzemelerin ve günümüzde ekonomik
ve pratikliği yönünden oldukça önem kazanan
hafif yapı elemanlarının ham maddelerinin bu-
lunup değerlendirilmesinde ülkemiz genelinde
Yerbilimcilerinin yürüttüğü çalışmaların bu
sektöre de dolaylı olarak etkidîği açıktır.

tiler Bankasının bu hizmetlerin yürütülebil-
mesi için gerek duyduğu (beton direk, beton bo-
ru ve yapı elemanları) malzemeleri kendisinin
üretmesi konusundaki giderek yoğunlaşan is-
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temlerin  gerçekleşmesi  halinde  bu  malzemelere
hammadde  eldelenmesi  gibi  yeni bir  hizmet  ala-
nı  doğmuş  olacaktır.

Bu  alandaki  hizmetlerin  Yerbilimcilerin
doğrudan  ve  yoğun  biçimde  katılımları  ile  ger-
çekleşebileceği  açıktır.  Ayrıca  yerbilimcilerin  bu
alanda  yoğun  katılımlarının  sağlanması,  Yer-
bilimcilerin  İller  Bankasında  yeni  boyutlarda
örgütlenmesi  zorunluluğunu  da  birlikte  getire-
cektir.

İLLER  BANKASININ ÜRETİMİNE
YERBÎLtolCİLERİN  KATELBÏ  ORANI

iller  Bankasının  yatırımlarında  genel  katıl-
ma  yüzdesi  olan  %58  i,  çeşitli  sektörlere  dağı-
lan,  ancak  yoğun  olarak  Su ve  Kanalizasyon  ile
Makina  ve  Sondaj  Dairesinde  çalışan  yaklapk
70  yerbilimci  ile  sağlanmaktadır.  Yerbilimcile-
rin  bu  sayısı  Banka  genelindeki  teknik  eleman
sayısının  %7.3  ünü  oluşturmaktadır.

Ancak  banka  genelindeki  teknik  eleman
gücünün  %7.3  ile  yatırımların  %58  ine  doğru-
dan katılarak,  İller  Bankasının üretimindeki  ye-

rini  alan  Yerbilimciler  bugün  dolaylı  olarak  kar
tılabildiği  Yapı,  Enerji  ve  Kanalizasyon  sektör-
lerinde  gerçek  yerini  henüz  alabilmiş  değildir-
ler.  Bunun  nedeni  yerbilimcilerin  bu  alanlarda
yapacakları,  üreteceklerinin  yokluğunda  değil-
dir.  Tam karşıtı,  yerbilimcilerin bu  alanlarda ül-
kemiz  genelinde  ürettiği  gibi  banka  özelinde  de
üreteceği  değerler  vardır.

Örneklersek,  yapıların  üzerinde  yükselece-
ği  zeminin,  temel  ve  ayrıntılı  niteliklerinin  salt
gözlemsel  incelemelerle  değil,  gözlemlerin,  son-
daj,  jeofizik  ve  laboratuvar  çalışmaları  sonun-
da  sayısal  biçimlerle  donatılmasını  sağlayacak
uygulamaların  başlatılması  gibi...  Bunlar  bugün
yapılmıyor  ve  bu  alandaki  banka  çalışmalarına
Yerbilimciler  doğrudan  katılamıyorlarsa,  bu  ya-
nnda  böyle  olacak  demek  değüdîr.  Gelecekte
yoğun  gereksinme  gösterecek  bu  çalışma  biçi-
mini  sağlayacak  örgütlenmenin  temellerinin  bu-
günden  atılması  gerektiğini  belirterek,  Yerbilim-
cilerin  İller  Bankası  üretimindeki  katılma  pa-
yı  olan  %58  in  gelecekte  daha  bir  yükselmek
durumunda  olduğunu  vurguluyoruz.

İller  Bankasının  hizmet  sektörlerine  göre
ele  alınırsa  durumu,  1977  yılında  gerçekleşen
iş  sayısına  göre  şöyle  somutlaşmaktadır.

Sektörler

1  -
2  -
3  -
4  -

5  -
6  -

-  Harita
-  îmar  Planlama
-  Igmesuyu
-  Kanalizasyon

-  Elektrik  (Enerji)
-  Yapı

Genel  Toplanı

Gersekleşen
İş  sayısı

160  ,
148
124

4

259
90

TOS

Katılım
oranı

%100
%iod

Dolaylı
katılım  var

il

İİ

%m

Yatırım  tutan  TL.

72,809,577,—
21.047,=

346,334,040,—

B24.80Û.75Ö —
276.048,223 —

1.841.424.590,—

Katılım

%100
%100
%100

Dolaylı  katı-
hm  var

İl

î»

%88

YERBtttelCİLEBÎN İLLER BANKASINDA
ÖRGÜTLENİŞİ

Ülkemiz  genelinde  Yerbilimlerinin,  eğiti-
minden,  uygulayıcı  kuruluşlardaki  örgütlenme-
sine kadar sorunları bulunduğu gibi İller Banka-
sı  özelinde  de  çeşitli  sorunları  vardır,  tiler  Ban-
kasında  Yerbilimlerinin  karşılaştığı  sorunları,
gelişmekte  olan  ülkemizin  genel  sorunlarından
soyutlayarak  ele  almanın  ve  kahcı  çözümlere
kavuşturmanın  olanaksız  olduğu  açıktır.  Kaldı
ki  ülkemizde  Yerbilimlerinden  çok  daha  ilgi  ve

istek  gördüğü  halde  ülkemizin  genel  sorunların-
dan  kendini kurtararak,  çalışma  düzenini  çağın
gereklerine  uygun  biçimde  kurabilmiş  tek  mes-
lek  grubu  gösterilemez.  Bunun  yamndayerbilim
lerinin  ve  yerbilimcilerin  ülkemizde,  gelişip  ser-
pilmesine  ilişkin  acıbir  geçmiş  vardır.  Koyu  bir
meslek  bağnazlığı  yüzünden  yerbilimleri  ile  il-
gili  uygulama  alanları  son  yıllara  kadar  yer-
bilimci  olmayan  bazı  meslek  guruplarının  tekeli
altoda  tutulmuş,  bilerek  veya  bilmeyerek  yer-
bilimlerinin,  uygulayıcılarının  özgür  iradesi  ile
gelişmesi  önlenmiştir.  Bu  tablo  içinde  yerbilim-
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leri başlıbaşına bir meslek gurubu olduğu hal-
de bazı meslek guruplarının yardımcı dalı ola-
cak şekilde çalışma alanına itilmek istenmiştir.

Bütün bunlar ister istemez, Yerbilimlerinin
İller Bankası özelindeki gelişip serpilmesine de
yansımıştır.

Yerbilimlerinin ve yerbilimcilerin İller Ban-
kasındaki örgütlenmesinin esasını Yerbilimcile-
rini Bankanın değişik sektörlerine dağıtmak
oluşturmuştur. Su, Sondaj, Harita ve İmar
Planlama sektörlerine dağıtılan Yerbilimciler,
kendilerini yardımcı meslek elemanı gören bu
çalışma düzeninin doğal sonucu olarak, diğer
meslek guruplarının yönetim ve denetiminde
kalmışlardır. En Önemlisi Yerbilimlerine ilişkin,
Çağın bilimsel ve teknolojik gelişiminden yete-
rince yararlanılabilecek bir çalışma düzeninin
kurulması ve Bankada bu alanda yürütülen hiz-
metlerin daha verimli hale getirilmesi, ancak
Yerbilimcilerin kendi özgür iradeleri ile müm-
künken, Yerbilimciler bunu diğer meslek gu-
ruplarından ister ve bekler duruma düşürül-
müştür.

Ana varlık nedeni, Yerbilimcilerin, en güç
koşullarda sürdürdüğü sondaj çalışmaları olan
Makina ve Sondaj Dairesinde, bu hizmetlerin
yönetim ve denetiminin bir yerbilimciye değil,
başka bîr meslek gurubuna verilmesi bu konu-
da gösterilecek en çarpıcı örnektir.

Ayrıca, İller Bankasında Yerbilimlerine
ilişkin hizmetler iki ayrı ünitede olmak üzere iki
Başkan Yardımcılığı düzeyinde örgütlenmiş du-
rumdadır.

Bunlardan Su ve Kanalizasyon Dairesi
Başkanlığına bağlı Su araştırmaları Başkan
Yardımcılığı ünitesinde Yerbilimciler, kendi uy-
gulama alanlarında yürüttüğü hizmetlerin ya-
nında, Başka bir meslek gurubunun yürütmek
durumunda olduğu işleri de yapmak durumun-
dadırlar. Böylece yerbilimcileri, yardımcı
meslek elemanı saymak gibi yanhg olan kanı
—günkü başlıbaşına bir meslektir— bu ünitede
de korunmuş, yerbilimlerine ilişkin hizmetler
başka bir meslek gurubunun yönetim ve dene-
timine sokulmuştur. Bu yüzden verimlilik gücü
kendi görevi olmayan başka bir alana da kay-
dırılmış olduğundan, yerbilimcilerin asıl görev
alanında daha verimli olma olanakları da kısıt-
lanmış olmaktadır.

Yerbilimcilerin, filer Bankasında Başkan
Yardımcılığı düzeyinde Örgütlendiği ikinci üni-

te Makina ve Sondaj Dairesi Başkanlığıdır. Yer-
bilimciler tarafından yürütülen sondaj çalışma^
larımn yönetim ve denetimi bu ünitede başka bir
meslek gurubunca yapılmaktadır. Burada üze-
rinde durulması gereken bir diğer nokta, gide-
rek yoğunlaşan ve ülkemizin her yöresine ya-
yılan bu hizmetlerin Merkezden yönetiminin
sürdürülmesidir. Böyle olunca, yurdun çeşitli
yörelerine dağılan sondaj şantiyelerinin her
türlü gereksinimleri Ankara'dan karşılanmak-
ta, nakliyat maliyetleri artmakta ve Izmir yö-
resindeki şantiyenin, Erzurum'a taşınması gibi
durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışma
yöntemi, sondajın DSİ değerlerine göre ortala-
ma 3750 TL olan metre maliyetmin 6-20 bin
TL arasında değişmesiyle kendini zaten gös-
termektedir.

Bu çalışma yöntemi çok uzun süreler şan-
tiyelerde kalmayı gerektirdiği için bu hizmetleri
yürütecek yerbilimci eleman barındırılamaması-
na da yol açmaktadır.

Oysa sondaj, çalışmalarının, yurdun belli
başlı yörelerine dağılan İller Bankası Bölge Mü-
dürlüklerine planlaması Merkeze bırakılacak
şekilde dağıtılması, yukarda açıklanan sorun-
ların çoğuna çözüm getireceği gibi daha eko-
nomik bir çalışma yöntemine geçilmiş olacak-
tır.

Ayrıca, etüt ve sondaj gibi bir bütünü oluş-
turan, yerbilimcilerin yürüttüğü çalışmaların,
birbirinden bağımsız kopuk, iki ayrı ünitede ör-
gütlenerek, başka meslek guruplarının yöne-
tim ve denetiminde yönlendirilmesi, Yerbilimle-
rinin, İller Bankasında hizmetlere duyulan ge-
reksinme ve istekleri karşılayacak çalışma dü-
zenini kurmasını engelleyici niteliktedir- Bura-
ya kadar açıklananlar, Yerbilimlerinin, diğer
kamu kuruluşlarında olduğu gibi, örneğin: DSİ,
TKİ, YSE, EÎEİ, İmar ve İskân Bakanlığı Dep-
rem Araşürma'da Daire Başkanlıkları, TPAO
da Genel Müdür Yardımcılığı, MTA da Genel
Direktörlük düzeylerinde örgütlenirken, İller
Bankasında üretimine katıldığı oranda (%58)
örgütlenemediğûıi, Çağın Bilimsel ve Teknolo-
jik gelişmelerine .uygun bir çahşma düzeni ku-
ramadığını göstermektedir,

SONUÇ VE ÖNERİLEK

Doğal kaynakların uluslar için büyük önem
taşıdığı günümüzde, İller Bankasında Yerbilim-
leri ile ilgili araştırma ve uygulamanın hangi
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düzeyde yürütüldüğünü araştırmak. Özeleştiri-
lerde bulunmak, sanırız Bankada çalışan biz
Jeoloji Mühendisleri, Jeologlar ve Jeofizikçilerin
hakkı ve görevidir.

Üstelik, ülkemizin kalkınma çabalarına
önemli katkıda bulunması ve bu konuda büyük
sorumluluk taşıması doğal olan biz yerbilimci-
lerin, dünyayı saran enerji bunalımı, hammad-
de ve giderek yoğunlaşan çevre kirlenmesi, yer-
leşme sorunlarıyla karşı karşıya olan ülkemizin
bu sorunları aşmasmdaki görevini tam olarak
yerine getirebilmesi için İller Bankası özelinde
gerekli çalışma düzeninin kurulması bakımla-
rından da yerbilimciler kendilerini sorumlu say-
maktadırlar.

Bu sorumluluğun ve görev anlayışının ge-
reklerine uygun olarak, İller Bankasında yer-
bilimlerinin örgütlenişi ve yerbilimcilerin yeri
ve önemi açıklanmaya çalışılmış ve özeleştiri-
ler genel hatlarıyla geliştirilmiştir.

Bu özeleştirilerin açıklığında, Yerbilimleri-
ne ilişkin araştırma ve uygulamaların daha ve-
rimli hale gelmesi, çağın bilimsel gerçeklerine
uygun gelişme düzeninin îller Bankasında ku-
rulabilmesi konusundaki öneriler şöyle sırala-
nabilir.

Hier Bankasında Yerbilimlerine ilişkin hiz-
metlerin daha verimli olmasını sağlayacak ça-
lışma düzeninin kurulabilmesi için gereken Ör-
gütlenme ancak ve ancak başlıbaşma bir mes-
lek gurubu elemanları olan yerbilimcilerin Öz-
gür iradesini kullanabilmeleri ile olanaklıdır. Bu-
nun içinde yerbilimleri ile ilgili hizmetlftrin, di-
ğer meslek guruplarının yönetim ve denetimin-
den alınması ön koşul niteliğindedir.

Bu nedenle tiler Bankasının çeşitli hizmet
sektörlerine dağılmış durumda olan bütün yer-
bilimciler, mesleklerinin gereklerini kendi yö-
netim ve denetiminde yerine getirebilmeleri için
yeni kurulacak bir Daire Başkanlığında bir ara-
ya getirilmelidir.

Bir bütünün iki parçasını oluşturan ve iki
ayrı ünitede örgütlenmiş durumda olan. Su
Araştırmaları Daire Başkan Yardımcılığı ile
Sondaj Başkan yardımcılıkları, yeni kurulacak
Daire Başkanlığının temel unsurlarını oluştura-
cak biçimde birleştirilmelîdir.

îller Bankası Bölge Müdürlüklerinde birer
Bölge Müdür Yardımcılığı ile temsil edilen İn-
şaat, Elektrik, Makina ve Harita sektörleri gibi

Yerbilimlerinin de, Bölgelerde Bölge Müdür
Yardımcılığı düzeyinde örgütlenmeleri sağlan-
malıdır.

Bölgelerdeki Yerbilimlerinin örgütlenmesi-
nin temeli, Etüt ve Sondaj çalışmalarının Bölge
Müdürlüklerine de yansıtılması ile atılmalıdır.

Başka bir deyişle, yerbilimlerine ilişkin hiz-
metlerin merkezde bîr çatı altmda birleştiril-
mesi ve bu çatıyı ayakta tutacak hizmetlerin
Bölgelerde de örgütlenmesi gereklidir ve bu sağ-
lanmalıdır.

Bu durum, her bölgenin, kendi yöresindeki
sondaj çalışmalarını, Merkezin denetimi koru-
narak, gerçekleştirmesine olanak sağlayacağı
gibi bu çalışmaların daha ekonomik olmasınıda
beraberinde getirecektir.

İller Bankasında, yerbilimleri ile ilgili araş-
tırma ve uygulamaların daha sağlıklı gelişme-
sini sağlayacak yeni bir temel üıernde örgüt-
lenmesi bugün içinde bulunulan hizmet yoğun-
luğunun gereği olduğu kadar yerbilimcilerin
Banka üretimindeki %58 lik katılma payının da
gereği ve karşılığı olsa gerektir.

Ayrıca, gelişmekte olan ülkemizde, yerbi-
limlerine üişkin araştırma ve uygulamaların ge-
lecekte daha bir yoğunlaşacağı, Yerel Yönetim-
lerin giderek büyüyen kentleşme ve çevre so-
runlarına îller Bankası özelinde de çözümler
aranacağı gözönünde bulundurulursa, Yerbilim-
lerine İlişkin örgütlenmenin gelecek içinde önem
taşıdığı anlaşılır.

Yine, Üler Bankasınca, Enerji, Kanalizas-
yon ve Yapı sektörlerinde gerçekleştirdiği hiz-
metlerin ana malzemelerini (beton direk, beton
boru, elektroporselen, izolatör, hafif yapı ele-
manları) kendisinin üretmesi konusundaki gi-
derek yoğunlaşmakta olan İsteklerin uygulama
alanına girmesiyle yerbilimcilerin üretime daha
da yoğun olarak katılacakları ve bu durumun
Yerbilimlerinin yeniden örgütlenmesini gerek-
tireceği açıktır.

Sonuç olarak, ülkemizin Jkalkmma çabaları-
na önemli katkıda bulunmakta olan biz yerbi-
limciler, görevimizi İller Bankası özelinde en iyi
biçimde yerine getirebilmemiz için Yerbilimle-
rinin, kendi meslek gurubunun, yönetim ve de-
netiminde gelişebileceği çalışma ortamına ka-
vuşturulması ve buna uygun olarak Merkez ve
Bölgelerde örgütlenmesi gerektiğine inanıyoruz-
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Jeoloji  Mühendisliği'nde  bu  sayıdan  başlamak  mere  türkge  ve  yabana  dilde  yayınlanmış
kitap,  dergi  ve  jeoloji  mesleğini  ilgilendiren  önemli  makaleleri  tanıtmak  iğin  olanak  sağlana-
caktır.  Bunun  yamsvra  gerekli  İletişimi  sağlamak  amacı  ile  jeolojiye  ilişkin  toplantı,  konfe-
rans,  gezi  vb,  konulardaki "haberlere Jeoloji  Mühendisliği'nde yer verilecektir.  Geniş bir uy-
gulama alanına sahip  olan jeoloji  mesleğinin  her kesiminde hayata geçen olayların dergimiz-
de  yer  alabilmesi  meslekdaşlanmımn  katkıları  ile  olasıdır.

MADEN KANUNU VE TUZ KANUNU

Bagtanoğlu,  Dr,  ve  Kanber,  Z,,  1978,  mo  Sayfa

Maden  ve  Tuz  mevzuatını  tümüyle  içeren
ve  son  değişikliklerle  çıkan  yeni  baskı  kitaba
İlgili  tüzük  ve  yönetmeliklerin  hepsi  alınmıştır.

Son  yıllarda  madencilik  sektörüne  verilen
önem  bu  alanda  başarı  kazanabilmek  için  ilgili
yasaların  da  bilinmesi  gereğini  beraberinde
getirmiştir.  Maden  sahalarının  yasal  durumu
ile  ilgilenen  ve  sorunların  çözümünü  isteyen
meslekdaşlarımızın  faydalanması  gerekmekte-
dir.

Mevzuattaki  değişikliklerin  çoğalması,  ek-
lemelerle  beraber  yeni  bir  kitabın  hazırlanma-
sı  ve  toplumun  hizmetine  sunulması  gereksini-
mini  doğurmuştur,  özellikle  maden  ile  tuz  ya-
sasının  kıyaslanması  ağısından  bîr  değer  ifade
etmektedir.

Madencilik  alamnda  çalışan  tüm  yerbilim-
cilere  yararlı  olabilecek  bir  el  kitabıdır.

Turan  Seyrek

WIKTSCHAFTSGEÖLOGIE

(Ekonomik  Jeoloji)

W, Qochi, 1918
Bprmger-Verlaff, 200 a.

Kitabın  amacı,  özellikle  pratik  sorunlarla
uğraşan  yerbilimcilere,  mineral  hammaddelerin
temini,  değerlendirilmesi, pazarlanması ve ham-
madde politikası konularında genel bilgileri sun-
maktır.  Birinci  bölümde  mineral  hammadde
yataklarının  prospeksiyon  ve  etüdüne  yer  ve-

rilmiştir,  îkinci  bölümde  hammadde  yatakla-
rının  değerlendirilmesi  etüd  edilmekte  ve  pros-
peksiyon,  inceleme  projeleri  ile  işletme  proje-
lerinin  değerlendirilmesi  konusunda  bilgiler  ve-
rilmektedir.  Üç  ve  dördüncü  bölümler  mineral
hammadde  pazarları  ile  hammadde  politikası-
na  ayrılmıştır.  Beşinci  bölüm  ise,  hammadde
ekonomisinin  gelişme  olanaklarını  ve  gelecekte
mineral  hammaddelerin  oynıyacağı  rolü  içer-
mektedir.

Mehmet  Büyük

COLLOQUE NATIONAL 'LES EAUX
SOUTERRAINES ET L'APPROVKION
NEMENT EN  EAU  DE  LA  FRANCE
Nice,  27-28 Ekim 197Î,
81  Bildiri,  3  cilt,  69Î  sayfa.
Nice,  S7-S8  EMm  İStt.
51 Bildiri, S eüi, 897 s,

Fransa'nın  su  gereksinimini  ve  yeraltı
suları  ulusal  kollokyumunda  işlenmiş  olan  baş-
lıca  temalar  şunlar  olmuştur-  Fransa'nın  yer-
altısuyu  kaynakları  —Fransa'da  yeraltısuları-
nın  kullanımı — Yeraltısularınm işletilmesi tek-
nikleri  —  Yeraltısularmın  çıkarılması  ve  kul-
lanımının  ekonomik  yönleri  —  Yeraltı  su  kay-
naklarının  îsrafmm  önlenmesi  ve  işletilmeleri-
ne  ilişkin  yasal  düzenlemeler.

Erman Şâmilgil

DİÇTIONNAÎRE IBANÇAIS
Dit  YOROGEOLOGD3
G.  Castany  et  J.  Maı'gat,  1977,  369  s.
ö.  Gastanyei  J,  Margot,  1977,  ffî9  s,

Bu  eserde,  hidrojeolojiye  özgü  561  terimin
sinonimleri,  gerekse  açıklamaları  verilmekte,
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bu  arada  yeni  bazı  terimler  önerilirken,  yanlış
anlamalara  yol  asabilecek  türden  terimlerden
ise  özellikle  kaçımlmaktadır.

Eserin  arkasında  alfabetik  indeks;  birim-
lerin  biribirine  çevrilmesini  sağlayan  faktörler
tablosu  ve  nihayet  birde  bibliyografya  yer  al-
maktadır.

Erman  ŞftmUgil

OHEMtSTRY AND GEÖTHERMAI,
SYSTEMS

(Jeötermal  Sistemler  ve  Kimya)
A,  J,  Ellisi  W.A.J.  Mahon
Energy  Science  and  Engineering,  December
1977.  (418  s.)

A,  J,  ElMş;  W,  A,  J.  Mahon
Energy Bdence ani Engineering, December 1977. .(416 s.)

Yazarları,  bu  eserleri  ile  hem  jeolog  ve
jeokimyacılara,  hem  de  kimyacı  ve  mühendis-
lere  ayni  zamanda hitap  etmektedirler.  Dünya-
da  belki  de  ilk  defa  olarak  bu  eserde  jeötermal
jeoşîmi  ile  jeötermal  teknoloji  gelişimleri  bîr
arada  olarak  incelenmektedir.

Eserde  yüksek  sıcakhkh  doğal  eriyiklerin
cinsi,  yapısı,  kimyasal  ve  izotopîk  dengeleri,
jeotermometreler,  mineral  eriyebilirlikleri  ve
Çökelmeler,  korrozyon  ve  diğer  gevre  sorunları
incelenmektedir.  Ayrıca  kuyu  ve  kaynaklardan
gaz  ve  sıvı  örnekleme  yöntemleri,  alman  so-
nuçların  karşılaştırılması,  değerlendirilmesi  ve
bilgi  işlem  tekniklerine  değinilmektedir.  Ve  ni-
hayet  Yeni  Zelanda'daki  ve  dünyadaki  belli
başlı  jeötermal  alanların  fiziksel  ve  kimyasal
özellikleri  de  tanıtılmaktadır,

Erman  Şâmilgil

GEOISTATISTÎOAL, ORE RESERVE
ESTMATÏON

(Jeoistatistiksel  Cevher  Rezerv  Hesaplaması)

Devlopmenls  in  Gvomathematics,  S
Elsevier  Baimtifia  Publishing  Company,  364  «.
M, David, 1077,

Jeoistatistik  son  gevrek  yüzyılda Prof,  Mat-
heron  tarafından,  bölgesel  değişken  kuramı
üzerine  kurulmuş  çok  yeni  bir  daldır.  Mineral
yataklarından  ayrı  olarak  hidrojeoloji,  gravi-
metli,  ormancılık  gibi  diğer  büim  dallarında
da  uygulama  alanları  vardır,  Dünya  yeraltı
kaynaklarının  azalmasına  bağlı  olarak  düşük

tenörlü  yatakların  ekonomik  olarak  işletilmesi
için  çok  duyarh  tenor  dağılımı  ve  rezerv  he-
saplamalarının  Önemi  daha  da  artmıştır.  Jeois-
tatistik,  geleneksel  istatistikten  ayrı  olarak  bir
maden  yatağındaki  bir  değişkene,  örneğin  te»
nöre  ait  verileri  bağımlı  olarak  ele  alarak  bu
verilerin  oto-korelasyon  özelliğini,  alman  örne-
ğin  yerini  (koordinatlarını),  etki  alanım  ve  ör-
nekle  ilgili  değişkenin  yönsel  değişimini  hesa-
ba  kattığı  için  daha  duyarh  ve  ayrıntılı  sonuç-
lar  vermektedir,

Jeoistatistik  konusunda  bu  ilk  İngilizce  ki-
tap,  istatistiksel  kuram  ve  uygulamalarla  baş-
lamakta  ve  madencilik  alanında  rezerv  hesap-
lamaları  sorunlarına  değinmekte,  variogram
kavramım,  bölgesel  değişken  kuramım  açıkla-
makta  ve  bunları  kuramsal  temellere  dayan-
dırmaktadır.  Daha  sonra  variogram  modellen-
mesi,  blok  variyanslannm  (variances)  tahmin-
leri,  en  uygun  tenor  tahmininin  yapılması  ve
Krigîng  yönteminin  uygulamaları,  tenör-tonaj
eğrileri,  maden  yataklarının  planlanması  ve
seçici  olarak  işletilmesi,  cevher  kütlesinin  mo-
dellenmesi,  ve  örnek  hazırlamada  istatistiksel
sorunları konu alan bölümleri  içermektedir.  Ay-
rıca  kitapta,  uygulamalarda  kullanılabilecek
çeşitli  bilgisayar  programlan  ve  jeoistatistiğin
rezerv  hesaplamalarına  uygulamalan  değişik
örneklerle  verilmekte  ve  geniş  bir  ek  okuma
listesi  bulunmaktadır.  Kitap,  madencilikle  İlgi-
li  herkes  için  çok  yararlı  bir  kaynak  olacaktır.

Namık Çağatay

GEOCHEMÎOAL EXPLORATION METHODS
FOR MİNERAL DEPOSITS

(Mineral  Yatakları  îçîn  Jeokimyasal  Arama
Yöntemleri)

A, A. Bern ve B,  V,  Ongorim, 1077.
Applied PubUahtng Ltd, fp, D, Boœ B61 Wüntiette,
îlHnùis 60091, AJB.B,), SÛO s

Sovyetler  Birliği'nde  Flerov,  Ferman  ve
Vernadsky  ile  1920'lerde  başhyan  jeokimya  ça-
lışmaları  bu  ülkede,  özellikle  son  çeyrek  yüz-
yılda  mineral  aramaları  konusunda  büyük  iler-
lemeler  kaydetti,  Prof.  Bens  ve  Dr.  Grigorian
Sovyetler'in  önde  gelen  jeokimyacıları  olarak
ülkelerinde  uygulanan  ve  bir  kısmının  bu  ülke
dışındaki  jeokimyacılar  için  yeni  olabileceği
jeokimyasal  mineral  arama  yöntemleri  konu-
sunda  geniş  bilgiler  vermektedirler.  Kitap,  on-
bir  bölümden  oluşmuş  olup,  yerine  kimyasal

JBOIiOJt  MÜHHNblsUOt/HAZtRAN  1»7864



bileşimi ve yer kabuğundaki elementlerin dağı-
lımı adlı bir bölümle başlamaktadır. Daha son-
ra elementlerin jeokimyasal göçü ve uygula-
malı jeokimyada genel kavramlar üzerinde
durmakta, mineral aramalarında kayaçlarm
geşitli mineral yatakları için jeokimyasal uz-
manlaşmasından yararlanılma yolları gösteril-
mektedir. Mineral yataklarından, elementlerin
birincil jeokimyasal, ikincil kayaç jeokimyasal,
hidro jeokimyasal, biyojeokimyasal ve atmojeo-
kimyasal dağılımları daha sonraki bölümlerin
konularını oluşturmaktadır. Kitabın son iki bö-
lümünde mineral aramalarının amaç ve içeriği-
ne bağlı olarak çeşitli jeokimyasal yöntemlerin
uygulamaları ve jeokimyanın mineral aramala-
rı programlarında elde edilen jeokimyasal veri-
lerin değerlendirilmesi için matematiksel ista-
tistik yöntemleri verilmektedir. Kitap Sovyet-
ler Bhilğİ'nde uygulanan yöntemlerle ilgili ye-
ni bilgiler vermesi açısından ekonomik jeologlar
için yararlı olacaktır.

Namdı Çağatay

MARÎNE MANGANESE DEFOSİTS

(Deniz Manganez Yatakları)

a. P, Olmby, ad., 1977
Elsevir Oceanography Series, İS.
Blsevir Publishing Company, 6S6 s.

Deniz tabanı manganez yumruları ilk defa
1873 yılında H.M.S, Challenger araştırma ge-
misinin çalışmaları sırasında bulunmasına kar-
şın, dağılımları jeokimyası, mineralojisi, dış ve
iç yapıları ve oluşumları son bir kaç yılda ya-
pılan araştırmalarla aydınlanmıştır. Son yıllar-
da bu araştırmaları konu alan çok sayıda bi-
limsel yazı yayımlanmış ve bu çalışmalar de-
niz dibinde yatan bu doğal kaynakların gele-
cek bir kaç yıl içinde nikel, bakn% kobalt, mo-
libden ve manganez metallerinin çoğu veya ta-
mamı için ekonomik olarak İşletilebileceğini or-

taya koymuştur. Ancak deniz tabam manga-
nez madenciliğinin neden olacağı politik, eko-
nomik ve çevresel sorunlar olacaktır ve bunla-
rın şimdiden ayrıntın olarak ele alınması ge-
rekmektedir.

Kitap,- manganez yumrularının jeolojik,
minerolojik, yapısal, jeokimyasal, işletmecilik,
İşletmeciliğin neden olacağı çevresel ve yasal
sorunları kapsayan, ve bu araştırma alanlarm-
da tanınmış yer bilimciler tarafından yazılmii
ondört ayrı bilimsel yazıdan oluşmuştur. Edi-
tör G.P. Glasby manganez yumruları üzerine
yapılan araştırmaların tarihsel gelişimi üzerine
bir girişten sonra, D.S. Cronan dağılım ve
jeokimyaları, S.E, Calvert ve N.B. Price sığ su
ve göllerde oluşan yumrular ile İsveç'te batak-
lık ve göllerde maden işletmeciliği, H.C Jenkyns
jeolojik geçmişte oluşmuş fosil yumrular üze-
rine yazmıştır, W.J. Raab ve M,A, Meylan
yumruların morfolojilerim; R.K, Sorem ve R.
H. Fewkes iç yapılarını, mikroskopik ve kim-
yasal özelliklerini; R.G. Burns ve V.M. Burns
ayrıntılı mînerolojilerini incelemişlerdir. Yum-
ruların büyüme hızları T.L. Ku; bulunduğu or-
tamdaki tortul ve suların jeokimyası H. Elder-
field; çeşitli metallerin yumrularda birikim iş-
lemleri J.W. Murray ve P.G. Brewer tarafın-
dan yazılmıştır. J.L. Mero Manganez yumru
madenciliğinin ekonomik yönleri üzerinde dur-
makta ve Pasifik okyanusu yumru sahaların-
dan örnekler vermektedir, D.W! Füerstenau ve
K,N, Han yumruların cevher zenginleştirmesi-
ne; A.F. Amons ve diğerleri çeşitli yönleriyle,
deniz tabanı yumru işletmeciliğinin neden ola-
cağı çevre sorunlarına; F.M. Auburn manganez
madenciliğinin yasal yönlerine değindikten son-
ra kitap geniş bir ek okuma listesi ile son bul-
maktadır. Manganez yumruları üzerine çok çe-
şitli konularda geniş bilgileri bir araya getir-
diği için yerbilimciler için yararlı olacaktır.

Namık Çağatay
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SELÇUK  BAYRÂÏOTAR

DURSUN  BAfTANGÖLU

Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

TÜRKİYE JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ
1.  KONGRESİ

Odamız  5-0  gubat  1979  tarihleri  arasında
Türkiye  Jeoloji  Mühendisliği  1,  Kongresi,  dü-
zenlemeye  karar  vermiştir.  Uygulamalı  jeoloji
konularında  sürdürülecek  olan  •Kongreye  iliş-
kin  Duyuru  hazırlanmaktadır.  Kongrenin
amaçları  doğrultusunda  gerçekleşmesi;  jeoloji
eğitimi  yapan  üniversiteler,  jeoloji  uygulama-
sı  yapan  kuruluşlar,  yerbilimciler  ve  üyeleri-
mizin  katkıları  ile  olasıdır.  Tüm  yerbilimcilere
açık  olan  Kongre'ye,  yerbilimcilerinin  somut
katkıları  bekleniyor.

TÜRKİYE  DOĞAL  KAYNAKLAR  SERGİSİ

TMMOB  Jeoloji  Mühendisleri  Odası  tara-
fından  5-9  Şubat  1979  tarihlerinde  yapılacak
olan  Türkiye  Jeoloji  Mühendisliği  1.  Kongresi
süresinde  IMerji  ve  Tabu  Kaynaklar  Bakanlığı
ile  ortaklaşa  olarak  Türkiye  Doğal  Kaynaklar
Sergisi  düzenlenecektir.  Sergide  doğal  kaynak-
larımız  ve  bunlardan  üretilen  mamul  maddeler
ile  jeoloji  uygulaması  yapan  kuruluşların  ça-
lışmaları  sergilenebilecektir.  Sergi  Devlet  Su
îşleri  Salonlarında  düzenlenecek  ve  hergün
9.00 -17.00  arasında  halka  açık  olacaktır.

BİBİNCÎ  BİLİMSEL  VE  TEKNÜS
SONDAJ KONGRESİ

18-22  Aralık  1978  tarihleri  arasında  BSÎ
Konferans  Salonunda  yapılacaktır.  Düzenleyici
kuruluşlar:

TMMOB Maden Mühendisleri  Odası,
TMMOB Petrol  Mühendisleri  Odası,
TMMOB  Jeoloji  Mühendisleri  Odası
TMMOB Makine Mühendisleri Odası,
Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,
Türkiye  Petrolleri,
Devlet  Su  Îşleri

Sondajcılıkla  ilgili  çalışmalar  yapan  kuru-
luşlar  arasında  işbirliği  sağlamak,  sondaj,  bi-
lim  ve  teknolojisinin  ülkemizdeki  düzeyi  ve
dünyadaki  gelişimi  İrdelenecek  ve  tartışılacak-
tır.  Konular:

®  Sondaj  eğitimi,  öğrenimi  ve  istihdamı,
•  Doğal  kaynakların  değerlendirilmesinde

ve  diğer  mühendislik  hizmetlerinde  son-
dajın  yeri.

9  Sondaj  bilimi,  teknolojisi,  uygulamaları
ve  gelişimi,

•  Sondaj  makine,  malzeme  yapımı  ve  sa-
nayn,

•  Sondaj  politikası  ve  ülke  ekonomisinde-
ki  yeri.

Kongreye,  Bildiri  vereceklerin  25  eylül
1978  tarihine  kadar  aşağıdaki  adrese  gönder-
meleri  gerekmektedir.  (Sondaj  Kongresi,  Se-
lanik  Cad.  19/3  ANKARA),

YERBİLİMLERİ  AÇISINDAN  ANKARA'NIN
SORUNLARI  SEMPOZYUMU

Hızla  kentleşen  ülkemiz  hızlı  kentleşmenin
getirdiği  yeni  hizmet  ve  örgütlenme  gereksin-
meleri  ile  karşılaşmakta.  Yerleşme  yerlerinin
segiminden  başlayıp,  artıkların  atımına  kadar
uzatılabilecek  bîr  dizi  sorun  kent  ilgililerinin

66 JEOLOJİ M Ü H B N D Î S L I Î Ğ Î / H A Z İ R A N 1»T8

HABERLER



çözümüne  aday.  Bunların  öngörülmesi,  önlem-
lerin  alınabilmesi  ve  gerekli  hizmet  ve  örgüt-
lenmelerin  sağlanabilmesi  tüm  bilim  ve  beceri
dallarına  başvurulması  ve  bunların  arasındaki
eşgüdümün  sağlanmasına  bağlıdır.

Yerbilimleri  de  katkısı  gereken  bilim  ve
beceri  dallarından.  Ama  ne  yazıkki  ülkemizde
kentleşme  ile  ilgili  sorunlann  çözümü  yolunda
yerbilimleri  ne  ilgililerce  gereksinilmiş  ne  de
yerbilîmcîleree  zorlanmış,

Türkiye  Jeoloji  Kurumu  gerek  kent  ilgi-
lilerinin,  sorunlarına  Yerbüimierinin  getirebile-
ceği  çözüm ve hizmetlerin bilincine varması,  ge-
rekse  yerbilimcilerin  kentleşmenin  gereksindir-
diği  hizmete  ilgi  duymasına  katkıda  bulunmak
amacıyla  böyle  bir  simpozyum  örgütlemeyi
düşündü,  Simpozyum  12-14  Aralık  1978  tarih-
lerinde  Ankara'da  yapılacak.

Simpozyumun  örgütlenmesine  katkıda  bu-
lunmak  amacıyla  bir  Örgütleme  Kurulu  ku-
ruldu.  Kurul'da  Jeoloji  ve  Şehir  Plânlamacı
Mühendis  Odaları,  Ankara  Belediyesi,  Ankara
II  Nazmı  Plân  Bürosu,  DSÎ,  MTA,  ODTÜ,
AÜDTCF,  HÜYBF,  AÜZF,  TJK  temsilcileri
yeralıyor,

Simpozyum  ile  ilgili  ilk  Duyuru  yayınla-
nıp  dağıtıldı.  Katılma,  ya  da  bilgi  edinmeyi  dü-
şünenler  TJK'ndan  form  isteyebilirler.

OENTO  ÇALIŞMA  GRUBUNUN  NUMUNE
ALMA  YÖNTEMLERİ  VE  KARŞILAŞILAN
FRQBLEMLEB  SEMİNERİ

21-25  Ağustos  1978 tarihleri  arasında  MTA
Enstitüsü  konferans  salonunda  yapılacaktır,

Slmpozyuma  Amerika  Birleşik  Devletleri,
ingiltere,  Iran,  Pakistan  ve  Türkiye  delegeler-
le  katılacak  ve  aşağıdaki  konular  tartışıla-
caktır:

—  Numune  alma  programlarının  yapıl-
ması,

—  Numune  alımında  karşılaşılan  zorluk-
lar  ve  fiziksel  ahm  yöntemleri,

—  Numune  almada  uygulamalar-  Sondaj,
laboratuvar,  test,  vb.

—  Numune verilerinin  takdimi,
•—  Klâsik  ve  jeoîstatiksel  tekniklerin  kul-

lanımı,

—  Duyarlılık  ve  belirsizlik  kavramlarının
tariflenmesi,

—  Maden  yatağı  değerlendirme  yöntem-
leri,

—  Rezerv  hesaplanmasında  maden  ya^
tağı  modeli,

—  Hacimli  numune  alma  ve  pilot  tekno-
lojik  test  uygulaması.

BEZEBV STANBARBÎZASYONÜ KONGRESİ

1978  Aralık  ayı  başında  izmir'de  yapıla-
caktır.  Kongreyi  düzenlemekte  olan  kuruluşlar
şunlardır:

TMMOB  Moden  Mühendisleri  Odası,
TMMOB  Jeoloji  Mühendisleri  Odası
Enerji  ve  Tabu  Kaynaklar  Bakanlığı
Türk Standartları Enstitüsü
Ege  Üniversitesi

Kongrenin  düzenlenmesindeki  amaç;  re-
zerv  ile  ilgili  kavramların  ayni  anlamda  kul-
lanılmasını  sağlamak,  rezerv  hesaplarında  stan-
dartlaşmayı  sağlamaktır.

EGE ÜNİVERSİTESİ VKKIÎİLÎMLEKÎ
FAKÜLTESİ

B.Ü,  Fen  Fakültesi  Jeoloji  lisans  bölümü
ve  E.Ü.  Mühendislik  Bilimleri  Fakültesi  Yer-
bilimleri  Enstitülerindeki  jeoloji  eğitimine  son
verilerek  ve  bu  bölümlerin  birleşmesinden  olu-
şan  Yerbilimleri  Fakültesi  1  Mart  1978  de
faaliyete  geçmiştir.  Fakülte  (4+2)  sisteminde
jeolojik  ve  Jeoloji  Mühendisliği  bölümlerini
içermektedir.  Yerbilimleri  Fakültesi  Ünİvefst
teler  arası  alman  eğitim  de  ve  unvanda  birlik
ilkesine  uygun  olarak  gelişimini  sürdürmek-
tedir.

TÜRKİYE MADENOOA  KÎLİMSEL  VE
TEKNİK 6, KONGRESİ

19-23  Şubat  1979  tarihleri  arasında  Ma-
den  Mühendisleri  Odası  tarafından  yapılacak-
tır.

Ülkemiz  madenciliğinin  eğitimi,  bilim  ve
teknolojisi,  ekonomi  poUüğimn  tarihsel  gelişi-
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ipi. tüm ayrıntıları ile ortaya konulacak
doğrulara yaklaşmaya çalışılacaktır.

ve

- Konular:
ı# Madencilik bilim ve teknolojisi,

" l# Madencilik ekonomi politikası ve sorun-
ları,

• Madencilik öğretim, eğitim ve istihdam
sorunları.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YEBBÎLtBttEBt
FAKÜLTESİ KURU

Î,Ü, Fen Fakültesi; 23.6.1077 tarihinde res-
mi gazetede yayınladığı, yeni lisans yönetmeliği
İle jeofizik ve jeoloji lisans eğitimine son ver-
miş ve 23.8.1977 tarihinde de jeofizik ve
Jeoloji Mühendisliği Yönetmeliklerini ya-
yınlamıştı. I.Ü. Senatosunun 18.5.1978 tari-
hinde aldığı bir kararla da bu bölümler İ.Ü.
Yerbilimleri Fakültesini oluşturmuş bulunmak-
tadır. Yeni Fakültenin kuruluşunu kutlamak ve
iletişimi sağlamak amacıyla 6 Kasım 1978 ta-
rihinde istanbul'da Fen Fakültesi Konferans
salonunda bir tören yapılacaktır.

Kuruluşu Kutlama törenini takiben 7 Ka-
sım 1978 günü Prof. Dr. Enver Altmlı'mn
emekliliği nedeniyle "Altınlı Sirnpozyumu" dü-
zenlenmiştir.

Simpozyuma katılmak isteyenlerin 3 Ekim
1978 tarihine kadar bildirili veya izleyici ola-
rak katılma isteklerini "Doç. Dr. Ahmet Mete
Işıkara, Î.Ü. Yerbilimleri Fakültesi Jeofizik
Kürsüsü, Vezneciler - istanbul" adresine bil-
dirmeleri gerekmektedir.

Orta Doğu ülkelerindeki jeoloji gahşmala-
rmm iletişimine katkıda bulunmak amacıyla

tasarlanan Birinci Orta Doğu Jeolojisi Kongre-
si 1979 yılı Eylül ayı iğinde Ankara'da yapılı-
yor.

Kongre düşüncesi Arab Jeologlar Birli-
ği'nden kaynaklandı. Arata Jeologlar Birlİği'nin
önerisi ülkemizde TJK ve MTA'ya, Iran da da
Iran Jeoloji Sörveyi'ne iletildi ve kabul edildi.
Geçtiğimiz yü önce izmir ve sonra Ankara'da
yapılan görüşmelerden sonra birinci Kongre'-
nin Ankara'da TJK-MTA işbirliği ile düzenlen-
mesi, Kongre'ye israil ve Güney Afrika Cum-
huriyeti gibi ırkçı ve saldırgan ülkelerin ga-
ğırılmaması, Iran temsilcüerinin de katılması
ile oluşturulacak bir sürekli Konsey kurulma-
sı anlaşmaya bağlandı. Bu yıl içinde yapılan
Konsey toplantısında da Birinci Kongre'nin
ayrıntıları üzerine bir anlaşma imzalandı.

Kongre'nin Örgütlenmesi için Türkiye'de
bir Örgütleme ve bir Yürütme Kurulu, Türki-
ye-tran ve Arab taraflarının temsilcilerinden
kurulu bir de Bilimsel Kurulu kuruldu. Jeoloji
Mühendisleri Odası bir temsilci ile Yürütme
Kurulu içinde görev almaktadır.

Birinci Kongre'ye ilişkin ilk duyuru Türk-
çe ve ingilizce olarak basılıp dağıtıldı, ingiliz-
ce olanın dağıtımı MTA, Türkçelerinin dağıtımı
ise TJK tarafından yürütülüyor. Ellerine Du-
yuru geçmemiş olan Jeoloji Mühendisleri Oda'-
dan ya da TJK'ndan isteyebilirler.

Akdeniz ve Orta Doğu üzerindeki uluslar-
arası tekellerin çıkarlarının yoğunlaştığı ve bu
çevrelerin bilimsel araştırmalarmın hızlandığı
bir dönemde, bölge ile ilgili bilimsel toplantı-
lar da, şimdilik Fransız anaparasının etkisinde-
ki OIESM'de toplanıyor. Buna karşın bölgesel
düzeyde bölge ülkelerinin büim adamlarının dü-
zenleyeceği böyle bir Kongre'nin olumlu un-
surlar içeren bir geleneğin başlangıcı olması
beklenir.
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