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Modern endüstride petrolden sonra bakır
en önemli yeri olan gereksinme maddelerinden
biridir. Son zamanlarda üretimin fazla olu§u,
Amerika ve Eanada'daki baa büyük bakır
madenlerini kapanma tehlikesiyle karşı kaışıya
bırakmıştır. Çalışmalarını sürdüren madenler
de az bir üretimle zarar etmemek için
çalışmaktadırlar. Büyük işletme program-
ları yapmış olan şirketler ise, programlarını de-
ğiştirmek veya çalışanlarının bîr kısmını işten
§ıkarmak durumunda kalmışlardır. Para yatırı-
mı yapan §irkeÜer ise zor durumdadırlar.

Dünyanın son yüzyıldaki bakır üretimi yıl-
da ortalama |% 4 oranında artmıştır. Bu artış
sanayileşen ülkelerde nüfuz artışı ile orantılı-
dır.

Dünya ülkelerinde M§i başına 12 kg* bakır
tüketimi üe Amerika ve Kanada başta gelmek-
tedir.

Avrupa'daki tüketim miktarı kişi basma 6
kg; gelişmekte olan ülkelerde ise bu miktar ki-
şi toapaa ancak 0,5 kg* civarındadır*

KULI^LNMA ALAmLABI

1083°C de ergiyen bakır, ısıyı ve elektirigi
iyi iletmekte ve kolaylıkla şekü vekilôbilmekte-
dir. Süs eşyası olarak eskidenberi kullanılmakta
olan batarın modern alanda en faıla kullanılışı,
Faraday, KeMn ve Edison'un elektrikle ilgili
buluflarinään sonra başlamıştır. 1870 yılına
kadar en fazla, kalay ve ginko alaşımları olan
tun§ ve piring yapımında kullanılmıştır ki, her
ikisinde de bakır miktarı \fo 40 m üzerindedir.

Dinamonun (İ87B), telefonun (1876) ve e^
lektriğiû (1879) keşfi Üe bakıra olan gereksin-
me de artmıştır* 1908 yılından sonra otomobü

endüstrisinin gelişmesiyle bakıra olan gerek-
sinme de düzenli bir şekilde artış göstermiştir.

Hernèkadar bakır önemini korusada, bazı
alanlarda bakır yerine daha ucuz ve hafif olan
alüminyum kullanılmaktadır* Öyle ki son yirmi
yıldaki bakır tüketimi 1% 15 civarında artış
gösterirken* alüminyum tüketimi % 300 artış
göstermiştir.

Bakır üretiminde; altın, gümüş, molibden,
kobalt, fiinko, kurşun, nikel, kükürt, telluryum,
selenyum, renyum, paUadyum, platin, arsenik
ve demir gibi metal ve metal olmayanlar ortaya
Sıkmakta ve bunlardan azami ölçüde yararla-
nılmaktadır. Selenyum bakır üretiminde önemli
bir üdneü üründür*

Porfiri bakır yataklarından bir kısmında
MoUbden'den rhenium elde edilmektedir* Ko-
balt Önemli miktarda Zaire'da elde edilmektedir.

Dünyada bilinen bakır rezervinin % 31 i Ku-
zey Amerika kıtasında; !% 41 i Rusya'da Ural»
Kazakistan havzasında; \fo 19 u Güney ve Orta
Afrika'da; ı% 29 u And dağlarında ve •% 8 i de
Kuzey Avrupa'dadır* Geriye kalan diğer bakır
yatakları [% 9 civarındadır,

Dünya bakır yataklarının % 52 m porfiri
bakır yatakları; % 27 ni de Güney ve Orta Af-
rika'daki Strata-bouM tipi yataklar oluştur-
maktadır. (Şekil 1).

Amerika Birleşik Devletlerinde Arizona,
NewMexico, Colarado ve Utah eyaletleri esas
bakır yataklannm bulunduğu yerlerdir. Bütün
bu yataWarin % 80 i Arkona^adır. Tenor, ya-
tak ve oluşum şekline göre deği§mektedir* Ame-
rika ve Kanada'daki porfiri bakır yataklarının
ortalama tenörü j% 0,6 civarındadır. Arizona'da
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bu miktar |% 0,5 civarında olup, ekonomik alt
sımn \%. 0.25 tir*

Bukadar düşük tenorlü bakırın üretilebil-
mesi ikmcË ürün olan molibden sayesinde ola-
bilmektedir.

Buna karşın Af rika'daki strata-bound tipi
yataklardaki tenor |% 3-7 abasında değişmekte-
dir* Rusya ve Amerikandaki porfiri yatakların
dışındaki diğer sülfür yataklarında tenor |% 1-4
tür. And dağlarındaki porfiri bakır yatakların*
daki tenor ise, 1% 0*8-1*5 arasındadır*

Son yıllardaki dünya bakır üretiminin
% 45 i porfiri bakır yataklarından gelmektedir*

ÜKTCTİM
Bakır üretiminde serbest dünya i§in Ameri-

kan, İngiliz, İspanyol ve Belçika gibi yatırımcı-
lar yakm zamana kadar etkendi* Serbest dün-
yadaki bakır üretiminin 1960 yılına kadar !% 98 i
Anaconda, Kennecott, RTZ (Rio Tinto Zinc) ;
Union Miniere. Cerro de Pasco ve NewMont M-
nlg gibi şirketlerin elindeydi. 1970 yılma kadar
bu şirketlerin sahip oldukları miktarın |% 43 ü
Zaire, Şili, Zambia* Peru ve Meksika gibi ülke-
ler tarafından 1% 51 den az olmamak üzere dev-
letieştirilmiitir.

Bunun üzerine bu büyük şirketler de petrol
şirketleri gibi aramalarım genellikle Amerika
ve Kanada'da yoğunlaftmmglardü1*

Bilhassa porfiri bakır üretimmde dünyada
en önemli bölge olan Arizona'dan söz etmenin ya-
rarlı olacağı kanısındayım* Bu eyalette, 1862 yı-
İmda 40 ton/yıl olarak başlayan üretim 1976 yı-
lında 1.000 tonj/yû a ulaşmıştır, 1873 yılında e-
lektrik dinamosunun keşfi üe başlıya» bakır tü-
ketiminin artışı 1910 yılında Arizonayı dünya-
mn en fada bakır üretilen yeri durumuna yük-
seltmiştir, 1978 Mart ayına kadar Ariıona'da-
ki toplam bakır üretimi 30 milyon tona çıkmış-
tır (30 milyar kg). 1977 yılı Amerika bakır üreti-
minin \fo 61.5 ve dünya üretiminin de '% 13 ü
Arizonadan geliyordu.

Her yıl ortalama 1 milyar kg. bakır üreten
Arizona eyaleti bulunacak yatakları dışında el-
deki rezerve gör© daha 160 yıllık cevheri hazır
durumdadır.

Bugünkü fiyatlara göre işletilen porfiri ba-
lar yataHarmda ekonomik alt sınır 1% 0*4 Cu
dur* Bunun daha aJtma inmek igm çalışmate ya-
pümaktedır* Bunun için fiyatların yükselmesi
yeterli görülsede dünya bakır üretiminin fazla
olupı fiyatları düftik seviyede tutmaktadır.

Dünyanın en zengin bakır havzası olarak
bilinen Arizona'daM üretimin 0o W u iki çeşit
yataktan gelmektedir* Bu yataklar, üretimin
f"% 7 ni veren volkanojen masif-sülfürlü yatak-
larla* \fo 92 ni veren porfiri bakır yataklarıdır.
Yapılan teorik hesaplara göre masif sülf ürlü ya-
takların yaşı 1.700 milyondur ve submarin vol-
kanlzmasiyle ilgilidir. Buradaki sülfürlü yatak-
lar tabakah, strata-bound ve sinjenetiktîr*

Buna karşm, porfiri bakır yatakları gok
daha gençtir* Arizonadakl porfiri bakır yatakla-
nmn yaşı-Bisbee dışında BO-75 milyondur ve
hepsi de epîjenetiktlr* Bu yataklar monzonitik
porfiri yapılı magmatik kayaçlarla ilişkilidir.
Porfiri bakırlar, volkanojen masif sülfür yatak-
ları gibi arz yüzeyinde oluşmayıp* gatlak sis-
temlere bağlı olarak 1-4 km. derinde oluşmak-
tadırlar* SE Arizonadaki porfiri bakır yatakla-
rının oluşumunda 3 önemli olasılık benimsen-
mektedir (gekü2).

1. Prekambriyen gatlak sistemleri
2. Levha tektoniği sonucunda düzleşen yi-

tim (Benioff) zonu
3. Elverişli şekilde yönleşen stress alanla-

rıdır.
Teorik olarak bu yerleşmede aşağıdaki hu-

susların etken olduğu düşünülmektedir,

1 — SE Arizonadaki porfiri bakırların yaşı 50-
65 milyondur ve genellikle N-NW ve E-W
yönlü çatlaklara yerleşmiş Kalk-alkalîn
magma İle ilişkilidir*

2 — Plate tektonik teorisi, metallerin muhtemel
kaynafımn sübdükslyon zonu ile üifküi
olduğu görüşündedir*

3 — Kalk-alkaJin magma ve bakırca zemgln u-
çucular (volatile) ile dolan tansiyon gat-
laklan dünyanın önerdi kaynaklaıı haline
gelmişlerdir.

Arizona'daJkl bakır rezervine % 0*2 Cu da
eklenecek olursa daha enaz 155 milyar kg, ba-
kırın olduğu ve ortalama fiyatta 130 sent/kg
alındığında daha (200) milyar dolardan fazla
değerde bakırın bulunduğu görülmektedir. Yıl-
lık üretim 1 milyar kg. metal bakır olduğuna
göre yeni bulunacak yataklar dışında daha enaz
155 yü bakır üretilebilecek demektir,

Dünyadaki diğer rezervler de dikkate alın-
dığında daha (200) yıl dünya bakır gereksinimi-
nin hazır olduğu anlatılmaktadır*
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însinlann kolayca gezebildikleri ve nüfusun
fazla olduğu yerlerde bakır yataklarının hepsi
değilse bile büyük bîr kısmı bulunmuştur.

Jeokimyasal yöntem en Önce akla gelen
arama tekniğidir. Bakırla beraber bulunan di-
ğer mineraller aramada Öncülük etmektedir,
Bilhasa pirit gibi bakırla çok bulunan mineral-
ler hidrotermal alterasyon sonucu kahve yeşi-
limsi renk oluşturmaktadır.

Dere sedimanları en pratik ve kolay yol o-
larak görülmektedir. Toprakta bulunmasından^
sülfürlü cevher yataklarında bitkilerden de ya-
rarlanılmaktadır.

Jeofizik metodlar daha ziyade belirli yatak-
lar için geçerli olmaktadır.

. JEOLOJİ
Yer kabuğu ortalama 50 ppm. bakır içer-

mektedir. Lowell'a (1970), göre arz kabuğu-
nun 1.5 km, olan üst kısmında ~ 3x10" ton
bakır mevcuttur,

Magmatik kayaçlardan genellikle gabro ve

bazaltik kayaçlarda yoğunlaşmaktadnv Şeyi ve
killi kayaçlarm içinde bir miktar bakır mevcut-
tur. Denizlere taşman bakırın sadece !% 0,1 i
eriyik halde kalmakta; diğer kısmı ise bilhassa
killer ve manganez oksitlëriyle beraber çökel-
mektedîr.

Kanadanm batısı, Şili, Peru, Afrika, Rusya,
Batı Amerika bakır yatakları için elverişli hav-
zalardır.

Yeni ümitli sahalar arasında İse Uzak-Do-
ğudakî porfiri bakır provensindeki Mesözoyik
kıvrım kuşakları ile genç ada yaylan önemli
yerler arasındadır.

Sedimanter bakır için Brezilya kalkanı en
ümitli yerlerden biridir.

Bugün için ekonomik olmayan porfiri tipi»
sedimanter ve mağmatik kökenli bakîr-nikel ya-
takları üe deniz dibindeki manganeı yumruların-
dan teknolojinin gelişmesi ve fiyatların yüksel-
mesiyle gelecekte yararlanma olanakları dogÄ-
caktîr. Böylece dünya daha uzuıi yıllar bakifsıl
kalmayacaktır.
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