
Güneydoğu Anadolu 
Asfaltik Hadde Zuhurları 

Eran NAKOMAN (*) 

ÖZET : Bu çalışmaaa, Güneydoğu Ana
dolu'da bulunan asfaltfk madde zuhurla
rı, oluşumları ve sınıflandırılmaları yönün
den ele alınmıştır. Zuhurların yayıldığı a-
lanın genel jeolojisi, asfaltik maddelerin 
kimyasal nitelikleri, ekonomik potansiyel
leri kreaca gözden geçirilmiş, bilinen ti
tanların özelliklerine ve asfaltik maddeler
le ilgili laboratuvar çapında yapılan tek
nolojik deneylere değinilmiştir. 

1 — G İ R İ Ş 

Güneydoğu Anadolu'da, takriben 17.000 
km2 lik bir alan içinde, kökeninin petrol 
olduğu şüphe götürmeyen asfaltîk mad
de filonları bulunmaktadır. Bu filonlann 
bir kısmının varlığı geçen yüzyıllardan be
ri bilinmektedir. Nitekim 1870 yıllarında 
1. Paylaşım Savaşı'nın sonlarına kadar bu 
materyal tfkömür» olarak Harbol fllonun-
don ctkarılmış, Musul'a gönderilmiş, Mu
sul, Bağdat ve Basra arasında Dicle neh
rinde işleyen buharlı gemilerde yakacak 
olarak kullanılmıştır. 

Asfaltik madde zuhurları ile bilimsel ola
rak ilk kez Granjean (14) ilgilenmiş, da
ha sonraları başta Lucius (19) olmak üze
re Moses (21), Maxson (20), Foley (7), 
Lokman (18), Cunningham - Craig (6), 
Ami (2), Clapp (5), Blumenthal (3) ve 
Ortynski ve Tramp (26) gibi yerbilimciler 
çalışmalar yapmışlardır. Bölge, 1963 yı
lından itibaren, M.T.A. Enstitüsü'nce yapı

lan yoğun etüd ve sondajlı aramalara ko
nu olmuştur. 

Isı değeri yüksek, kıymetli bir birincil e-
nerji kaynağı olması yanında içerdiği ni
kel, molibden, vanadyum, titan ve uran
yum mineralleri nedeniyle büyük Önemi 
olan bu asfaltik maddelerden laboratu
var çapında M.T.A. Enstitüsünce yapı
lan teknolojik çalışmalar sonucunda pl-
roHz yöntemiyle ham petrol ve yakıt gazı 
elde edilebileceği ortaya çıkmıştır. 

2 _ ASFALTİK MADDELERİN OLUŞUMU 
VE BİLİNEN ASFALTİK MADDE 
CİNSLERİ 

2.1. Asfaltik maddelerin oluşumu : 

Asfaltfk maddelerin kökeni petroldür. Bu 
maddeler petrolün metamorfizması İle 
oluşurlar. Geçmişte birçok yerbilimci, bir
çok ülkede genellikle filon şeklinde ya-
taklanmış olan asfaltik madde zuhurları
nı kömür, turba v.b. gibi bitkisel artıkla
rın bir ürünü olarak kabul etmişlerdir. Bu 
düşüncenin geçersiz olduğu bugün ke
sinlikle anlaşılmıştır. Asfaltik maddelerin 
kökeninin petrol olduğuna en kesin ka
nıt, kökeni bitkîsel olan turba, linyit taş-
kömürünün içerdiği oksijen miktarının as
faltik maddelerdeki oksijen oranından 
çok daha fazla olmasıdır. Nitekim asfal
tik maddelerde (özellikle asfaltik plrobl-
tümlerde) oksijen takriben % 3 dolayında 

(*) Doç. Dr. — Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi, İzmir. 
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iken değişik kömür türlerinde bu oran 
% 3 ilâ 44 arasında oynamaktadır. 

Metamorfizma olayının ilerleme derecesi
ne göre petrolden değişik kimyasal ve 
fiziksel özellikler gösteren asfaltik mad
deler oluşur. Petrol, metamorfizma etki
sinde önce koyu renkli, ısıtılınca eriyebi
len, bir dereceye kadar uçucu olmayan 
ve karbon sülfürde büyük oranda çözü
nen yumuşak doğal asfaltlara, daha 
sonra koyu renkli, ıstılrnca oldukça güç 
eriyen, uçucu olmayan ve karbon sülfürde 
çözünen sert asfaltlara ve sonunda siyah, 
sert, ısıtılınca erimeyen, karbon sülfürde 
çözünmeyen ve uçucu olmayan asfaltik 
pirobitümlere dönüşür. 

Bu sıralamaya göre doğal asfaltların me-
tamorfizmamn en etkisiz birinci evresin
de oluşmaları nedeniyle aşağı yukarı bir 
buharlaşma 'olayı sonucu ortaya çıktığı 
düşünülebilir. Buna karşılık bizi doğrudan 
ilgilendiren asfaltik pirobttümlerin meta-
morfizmonın en etkili son evresinde mey
dana geldiği görülmektedir. Bu nedenle 
asfaltik pirobitümler buharlaşmadan çok 
bir reaksiyon ve dönüşüm ürünleridir. Ni
tekim metamorfizmanın ileri evrelerinde, 
oksidasyon, polimerizasyon ve kondan-
sasyon olayları otur ve hidrokarbon mole
külleri, molekül ağırlığı yüksek olan daha 
karışık moleküller haline dönüşürler (25). 
Metamorfizma ilerledikçe asfaltik madde
lerdeki hidrojen ve oksijen miktarı gide
rek düşer, ısı etkisinde erime özelliği ya
vaş yavaş kaybolur, maddenin karbon sül
fürdeki çözünürdük değerleri azalır ve so
nunda yok olur. 

2.2. Bilinen asfaltik madde cinsleri : 

Asfaltik pirobitümlerin diğer asfaltik mad
delerle olan farkını ortaya koyabilmek 
amacıyla bilinen asfaltik maddelerin ö-
zelliklerine kısaca değinmek yerinde ola
caktır. 

2.2.1 — Doğal asfaltlar 

Bu maddeler donuk siyah renkli, konkoi-
dal veya çentikli kırılma yüzeyi gösterir. 
Tozları genellikle koyu kahverengi - si-

yahdır. Sertlikleri herzaman l'den az olup 
özgül ağırlıkları 0.95 den 1.12'ye kadar gi
debilir. % 1 - 25 sabit C, % 0 - 2 0 2 % 
0-10 oranında kül içerirler. 15-160°C 
da erirler. Karbon sülfürde çözünürlük 
dereceleri % 95 -100 dür. 

2.2.2 — Asfaftitler 

2.2.2.1 — Gilsonit : Oldukça parlak si
yah renkü, kon kolda I veya çentikli bir kı
rılma yüzeyine sahip, çizgisi kahverengi 
olan bir bitümlü maddedir. Sertliği 2 dir. 

Özgül ağırlığı 1.03 ilâ 1.10 arasında oy
nar. °/o 10 - 2C sabit C, % 0 - 2 02 ve eser 
halde mineral madde içerir. 120° ile 175°C 
arasında erir. Karbon sülfürde çözünürlük 
derecesi % 98 -100 dür. 

Dünyada bulunan gilsonit yataklarına ör
nek olarak Utah (A.B.D.), Oregon (A.B.D.), 
Talaxa (Vera Cruz, Meksika) ve Ukhta 
(Archangel, S.S.C.B.) zuhurları verilebilir. 

2.2.2.2 — Saf zift (Glance Pitcf) : Donuk 
siyah renkli, konkoidal veya çentikli bir 
kırılma yüzeyi gösteren, çizgisi kahve
rengi bir bitümlü madde olan glance 
pitch'in sertliği 2, özgül ağırlığı ise 1.10 -
1.15 dir. Kimyasal bileşimi şöyledir: % 
20 - 35 sofort C, % 0 - 2 H, % 1 - 5 mine
ral madde. 120 ile 175°C arasında erir. 

Karbon sülfürde pözünüriük derecesi % 
95- 100'dür. Dünya'da bilinen saf zift zu
hurlarını şöyle sıralamak mümkündür : 
Barbados adası (Batı Hint adaları), Tale-
ran (Küba), Chapapote ve Papantla (Ve
ra Cruz, Meksika), Emery (Utah, A.B.D.), 

Neuquen (Arjantin), Tourna (Kolombiya), 
Bentheîm (Batı Almanya), Port Kunda (Es-
tonya), Hasbaya (Suriye), Abu Gir (Irak), 
Ufa (S.S.C.B.). 

2.2.2.3 — Grahamit : Oldukça parlak si
yah renkli ve korvkopdal kırılma yüzeyli o-
lan grahomitin tozu açık kahverengi olup 
sertliği 2 den 3'e kadar gidebilir. Özgül 
ağırlığı içindeki mineral maddelerin mik
tarına göre 1.15 İle 1.20 arasında oynar. 
Krmyasal olarak % 35 - 55 sabit C, % 0 -
2 0 2 , % 1 - 50 mineral madde içerir. Erime 

42 



derecesi 175 ile 315°C arasındadır. Kar
bon sülfürdeki çözünürlük derecesi % 
45-100'dür. Grahamit dünyada Ritchic 
(Batı Virjinya, A.B.D.), Pushmataha (Ok
lahoma, A.B.D.), Impson, Atoka-ve Loko, 
Talaxca (Vera Kruz, Meksika), Bah'ra Hon
da (Küba), San Fernando (Trinïdat), Men-
doza (Arjantin) zuhurları ile tanınmakta
dır. 

2.2.3 — Asfaltik pirobitümler 

2.2.3.1. — Vurtzilit : Parlak siyah renkli ve 
korrkoidal kırılma yüzeyli bir bitümlü mad
dedir. Tozu açık kahverengidir. Sertliği 
2-3, özgül ağırlığı ise 1.05 - 1.07 arasın
da değişir. Kimyasal bileşimi % 5 - 25 sa
bit C, % 0 - 2 02 ve % 1 -10 mineral mad
de olarak saptanmıştır. Vurtzilit ısıtılın
ca erimez. Karbon sülfürdeki çözünürlük 
derecesi % 5-10 dur. 

2.2.3.2 —, Albertit : Bu bitümlü maddenin 
rengi kahverengiden siyaha kadar gide
bilir. Kırılma yüzeyi konkoidal veya zaman 
zaman çentikli olabilir. Parlak veya do
nuk bir dış görünüşü vardır. Tozu kahve
rengi - siyahtır. Sertliği 2, özgül ağırlığı 
1.07-1.10 dur. % 25-50 sabit C, % 0-
302 ve % 1 -10 mineral madde içerir. Isı
tılınca erimez. Karbon sülfürde çözünür
lük derecesi % 2 -10 dur. 

2.2.3.3. — Impsonit : Sryah renklidir. Do
nuk bir dış görünüşü vardır. Tozu siyah, 
kırılma yüzeyi ise çentiklidir. Sertliği 2 
ile 3 arasında oynar, özgül ağırlığı 1.10'-
dan 1.25'e kadar yükselebilir. Kimyasal 
bileşimi % 50 -85 sabit C , % 0 - 3 O 3 ve % 
1 -10 mineral maddedir. Karbon sülfürde
ki çözünürfüık derecesi son derece az olup 
ancak % 6*ya ulaşabilmektedir. 

3 — GÜNEYDOĞU ANADOLU ASFALTİK 
MADDELERİNİN SINIFLANDIRILMA
SI 

Daha öncede belirtildiği gîbi karbon sül
fürdeki çözünürlük değerleri, zuhurların 
etktei altında kaldıkları metaımorfizmanın 
derecesiyle doğrudan ilgilidir. Metamor-
fizmanın etkileri arttıkça çözünme oranı 
azalır. Bu nedenle bitümlü maddelerin sı

nıflamasında karbon sülfürdeki çözünür
lük derecesi esas alınır. 

Orhun (25) tarafından yapılan inceleme
ler Güneydoğu Anadolu bitümlü madde
lerinin çözünürlük derecelerinin gilsonit, 
saf zift ve grahamit gibi asfaltitlerinkin-
den az olduğunu göstermektedir. Yine bu 
çalışmaya göre örneğin Gercüş, Harbol, 
Avgamasya ve Milli filonlarından alınan 
numunelerin çözünürlük derecesi vurtzilit, 
albertit ve İmpsonitten fazladır. Buna kar
şılık örneğin Nivekara ve Seridahli filon
larından gelen numunelerin çözünürlük 
yüzdeleri yukarıda konu edilen vurtzilit, 
albertit ve impsonit gibi asfaltik pirobi-
tümlerinkinden azdır. Buna göre Güney
doğu Anadolu asfaltik maddelerinin bir 
kısmı asfaltik pirobitümler grubuna, diğer 
bazıları ise asfaltrk pirobitümlere dahil o-
lurlar. Fakat bu maddelerin metamorfiz-
ma derecesi asfaltîk pirobitümlerde ol
duğu kadar ilerlememiştir. Diğer bazı 
macfdelerin özellikleri ise asfaltitle asfal
tik pirobitümlerin özellikleri arasında yer 
almaktadır (25). 

Orhun (25) yukarıda konu olan değrşik 
kimyasal niteliklerdeki maddelerin ayrı 
ayrı adlandırılmasına karşı çıkmakta ve 
çeşitli yerlerdeki bulunuşlarına göre Gü
neydoğu Anadolu'nun asfaltik maddeleri
ni : 

a — Asfaltik pribitümlü şist 

b —Asfaltfk pirobitüm {mineral madde İle 
birleşmiş), 

c — Asfaltit ve Asfaltik pirobitüme yakın 
karakterdeki madde (mineral madde İle bir
leşmiş), 

d — Asfaltit ve asfaltik pirobitüm ara
sındaki madde (mineral madde ile birleş
miş), 

e — Asfaltit ve asfaltik pirobitüm ara
sındaki madde olarak sınıflamaktadır. 

Bu sınıflamanın ana cinsleri olan «asfal
tik pirobitüm» ün karbon sülfürdeki çözü
nürlük derecesi % 15'e kadar, «asfaltik 
pirobitüme yakın karakterdeki madde» 
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nin çözünürtük derecesi % 15-25 ve «as-
faltit ve asfaltik pirobitüm arasındaki 
madde» nin çözünürlük derecesi % 25 - 90 
olarak kabul edilmektedir. 

Orhun'un sınıf lamasına göre Gündükire-
mo, Seridahlî, Beşiri, KâKÎk-Şivit, Niveka-
ra, Millî ve Herbiş filonlarının materyeii 
«asfaltik pirobitüm (mineral madde ile 
birleşmiş)», Avgamasya, Segürük filonla
rının materyeii «asfaltik pirobitüme yakm 
karakterdeki madde (mineral madde ile 
birleşmiş)», Harbol, Kasrok ve Gercüş f i
lonlarının materyeii «asfaltit ve asfaltrk 
pirobitüm arasındaki madde (mineral 
madde ile birleşmiş)» ve nihayet Şikefti-
kan filonuntrn materyeii «asfaltit ve as
faltik pirobitüm arasındaki madde (saf du
rumda)» dır. 

4 — GÜNEYDOĞU ANADOLU ASFALTİK 
MADDE SAHALARININ GENEL 
JEOLOJİSİ 

4.1 — Coğrafik Konum 

Güneydoğu Anadolu'nun asfaltik madde 
filonları bulunan bölgesi Siirt, Hakkari ve 
Mardin illerinin sınırları içine girer. Ekono
mik yönden en önemli filonlar Sİirt'in Cır
nak ilçesi civarındadır. 

4.2 — Genel stratigrafi 

Bölgede görülen en eski kayaçlar özellikle 
Harfool'un doğusunda mostra veren De-
vonryen yaşlı Şüke formasyonudur. Bu 
formasyon başlıca kalkerli şeyi ve şist
lerden oluşmuştur. Daha üstte Permo-kar-
bonlfere ithal edilen, kalker, kuvarsit, şeyi, 
yeşilimtrak renkli kalkerler ve inoe taba
kalı kuvarsitlerden meydana gelen Har
bol formasyonu görülür. Harbol formas
yonu dört kuvarslı kumtaşı bankı içer
mektedir (14). Harbol formasyonunu üstte 
Triyas'a (Verfeniyen) ait Goyan formas
yonu izler. Bu formasyon ince katkılı kal
kerler, kalkerli şistler, kırmızhmor ve kır : 

mızı-kahverengi şistler ve üste doğru ge
nellikle ince dolomit tabakaları katkılı, 
rengi griden koyu griye kadar giden şist
lerden ibarettir. Goyan formasyonunun 
üstünde Jura-Kretase yaşlı Cudi grubu 

vardır. Kalınlığı 1000 m'ye yaklaşan bu 
grubun tabanının Orta Triyas, tavanının 
ise Orta veya Üst Kretase olduğu kabul 
edilmektedir. Genellikle koyu renkte fetid 
kalker, dolamitik kalker ve dolomitlerden 
oluşmuştur. Ve Güneydoğu Anadolu pet
rollerinin hazne kayacıdır. Bu grubun or
tasında, kalınlığı 10 m'ye ulaşan siyah 
renkli bir bitümlü şist arakatkısı görülür. 
Bu horizon asfaltik madde damarlarının 
oluşumunda çok önemli bir ro! oynar. 
Cudi grubunun üstüne kalınlığı 1600-2000 
m. olan Kampaniyen ve Mestrichtiyen yaşlı 
Germav formasyonu gelmektedir. Nebert 
(23) Germav formasyonunu alttan üstte 
doğru şu kısımlara ayırmaktadır : 

— Alt Şırnak formasyonu : Oldukça sert 
marnlı kalker ve yumuşak marn ardalan
ması (Kampaniyen), 

— Orta Sımak formasyonu : Cörtlü marn 
ve yumuşak marn ardalanması (Mestrioh-
tfyen), 

— Üst Şırnak formasyonu : Kompakt, sert 
marnlı kalker ve mavi-gri yumuşak marn 
ardalanması, 

— Alt Germav formasyonu : Yumuşak, 
yeşilimsi gri marnlar, 

— Üst Germav formasyonu : Koyu gri, 
sert kumtaşı bankları içeren iyi tabakalan-
mış marnlar. 

Germav formasyonunun üstünde yer yer 
Paleosen yaşlı mavimsi gri grenkli Becir-
men kalkerleri görülür. Kalınlığı 20 ilâ 200 
m. arasında değişen ve Harbon civarında 
bulunmayan bu kalkerleri Paleosen-Alt 
Eosen'e atfedilen karasal karakterli kır
mızı renkli, kalın tabakalı konglomera, 
kumtaşı, şeyi ve marndan ibaret Gercüş 
formasyonu örter. Bu sonuncu formasyon 
800 - 1300 m. kalınlığındadır. Daha üstte 
geniş yayıhm gösteren ve denizel kalker
lerden oluşmuş Lutesiyen yaşlı Midyat 
formasyonu vardır. Neojen karasal veya 
denizel kökenli kumtaşı, kil, konglomera 
ve bazaltlarla temsil edilir. Plio - Kuvater-
ner formasyonlar İse kumlu-topraklı çakıl
ların oluşturduğu terasalardan İbarettir. 
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Bölgede oldukça geniş heyelan sahaları 
vardır. Bu heyelan alanlarında ezilmiş 
kumtaşlaon,a marnlara ve Becirmen kal
kerlerinden kopmuş büyük bloklara rast
lanır. 

4.3 — Tektonik 

Lebkünchner'e (14) göre bölgedeki «tek
tonik stürüktürler» sahanın stratigrafik 
ünitelerinden çok daha önemlidir. Nitekim 
asfaltik madde titanlarının oluşumu çat
lak ve fay zonlarının varlığıyla yakından 
ilgilidir. Bu konuya 5. bölümde tekrar 
değinilecektir. 

Bölgede eksen yonlerti E - N ve NE - SW 
olan yer yer birbirine paralel bir dizi antlk-
linal vardır. Bu antiklinaller arasında Ra
man dağı petrol sahasının güneyindeki 
Gercüş antiklinali, Kerburan'ın kuzey ve 
güneyinde yer alan bir dizi antiklinal ve 
Sımak, Uludere'nin genellikle kuzeyine 
yerleşmiş, eksenleri az çok birbirine para
lel olan atiklinaller sayılabilir. Bölgede iki 
büyük Sarıyaj, E - W, NE - SW yönlü birçok 
ters ve normal fayın varlığı saptanmıştır. 

5 — GÜNEYDOĞU ANADOLU ASFALTİK 
MADDE FİLONLARININ OLUŞUMU 

Asfaltik madde titanlarının oiuşumunun 
arzkabuğunun hareketlerine bağlı olduğu 
bir gerçektir. Tektonik hareketler sonu
cunda ortaya çfkan çatlak ve faylara daha 
derinlerde bulunan primer bir yataktan 
petrol, yüksek ısı ve basınç altında aşa
ğıdan yukarıya doğru itilmektedir. Çatlak 
ve faylara böylece yerleşen petrol daha 
sonra bir metamorfizm aya uğrayarak as
faltik madde haline dönüşmektedir. 

Güneydoğu Anadolu'da asfaltik madde 
titanları Üst Krestase yaşlı formasyon 
içinde bulunmaktadır. Asfaftik maddenin 
birincil kaynağı ise Cudi grubunda, daha 
önce varlığından söz edilen bitümlü şist 
tabakasının oluşturduğu hazne kayaçtır. 
Konu olan bu hazne kayaçtan hareket 
eden petrol, tektonik hareketlerin doğur
duğu kırık ve çatlak sistemlerine dolmuş 
ve daha sonra metamorfizmaya uğramış
tır. Asfaltik maddeler bölgede yer yer 

emme ve özelliği yüksek kay aç larda en-
filtre durumunda olan ekonomik açıdan 
önemsiz zuhurlar halinde bulunabilir. Eko
nomik değeri haiz filonlar ise yukarıda 
belirtilen tektonik ürünlerin varlığı İle be
lirlenmiş filon lard ir. Bu filonlar : 

— Bir şariyai veya ters fayın içinde veya 
altında, 

— Bir sariyajın tavanında, 

— Faylarla parçalanmış sahalarda bulu
nabilir. 

Faylarla parçalanmış sahalardaki filonlar, 
bir şariyajın meydana gelmesine yol açan 
yan basınçların ortaya çıkardığı gerilimler 
sonucunda zayıf zonlarda hasıl olan ve 
cok derinlere uzaması muhtemel diyago
nal çatlaklar boyunca petrolün yükselmesi 
ile meydana gelir. 

Harbol, Beşiri, Kasrak, Kâlük-Şivit ve Ger
cüş filonla rı bir sariyaj veya ters fayın 
altında, Avgamasya, Segürük, Milli, Her-
biş, Seridahli, Mivekara ve Gündüküremo 
filoniarı Cudi şariyajının tavanında oluş
muştur. Şikeftân filonu ise faylarla par
çalanmış sahalarda oluşan filon tiplerîn-
dendir. 

Güneydoğu Anadolu asfaltik madde titan
larının oluşumu ve metamorfizması konu
sunda aşağıdaki gözlemleri belirtmek ge
rekir : 

— Asfaltîk madde titanlarının oluşmasına 
neden olan kabuk hareketleri Pliyosen 
yaşlıdır. Ana maddeyi sağlayan Cudi gru
bu formasyonlarıdır. Bu nedenle bütün 
titanların, Cudi grubunun bitümlü seviyesi 
ile Pliyosen yaşlı formasyonlar arasında 
yer alan sediman paketinde bulunması 
gerekir; 

— Lebküchner'e (14) göre asfaltik mad
delerin metamorfizma dereceleri île filon 
zuhuru oluşum tipi arasında gerçek bir 
bağlantı yoktur. 

— Filanların derinliklerinin artmasıyla 
metamorfizmanın etkileri anmamaktadır. 

— Cudi şariyajının tavan sahasında oluş-
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muş filonların asfaltik maddeleri daha ile
ri derecedeiki bir metamorfizmanın izlerini 
taşrmaktadır. Buna karşılık Avgamasya 
ve Segürük filonlarında asfaltik madde
ler o kadar fazla bir metamorfizmaya uğ
ramamıştır. 

— Lebküchner (14), Clifford Richardson 
(25). tarafından ortaya atılan, kolloidal 
kil gibi inoe ve dağılmış mineral maddele
rin asfaltik maddelerin metamorfizmasj 
sırasında katalizör olarak etki yaptığı ve 
metamorfizma olayını hızlandırdığı yolun
daki görüşümün dünyadaki diğer benzer 
zuhurlardan çok daha fazla mineral mad
deler içermesine rağmen Güneydoğu 
Anadolu asfaltik maddeleri için geçerli 
olıip olamıyacağı konusunda kesin bir dü
şünce belirtilmemektedir. 

6 — GÜNEYDOĞU ASFALTİK MADDELE
RİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

İncelenen bütün asfaltik madde filanları

nın ortalama analiz sonuçları şöyledir : 

H20 

Kül 

Kükürt 

Uçucu madde 

Sabit C 

H2 

: % 1.00- 8.33 

% 33.37-47.38 

% 4.34- 6.36 

% 24.00-40.00 

% 47.00-59.31 

% 3.37- 5.55 

CS2 de çözünürlük : % 4.90 - 30.00 
Orii'rnal alt ısı değeri : 3000 - 6000 kcal/kg. 

Su içeriği yönünden en fakir filon Gercüş 

filonu (%0.2) en zengini ise Seridahli f i-

lonudur (% 5.0). Ayrıca en az mineral 

madde içeren filonun Şikeftan filonu (% 

3.1) en fazla mineral madde içeren filo

nun ise Kâlük - Şivit (% 64.0) filonu ol

duğunu belirtme'k gerekir. 

Orijinal ısı değeri yönünden filonları aşağıdaki gibi sıralamak olanak dahilindedir 

Orijinal ısı değeri 

7000 kcal/kg dan fazla 

7000-5000 ıkcal/kıg arası 

5000-4000 kcal/kg arası 

4000-3000 kcal/kg arası 

Filonlar 

3000 kcal/kg dan az 

Asfaltik maddelerin içinde değerli metal

ler ve radyoaktif minerallerin olduğu bi

linmektedir. Yapılan analizler sonucunda 

bütün filonları temsil eden ortalama nadir 

element ve radyoaktif mineral miktarları 

aşağıda belirtilmiştir. : 

Ni 

Mo 
V 

Ti : 
U 

Şikeftikan 

Kasrak, Harfool 

Avgamasya, Ni-
vekara, Seri
dahli, 

Herbiş, Milli, 
Beşiri, Gündüki-
remo, 

Gercüş, Kâ-
lük-Şivit, Caffa-

ne-Tahtadizgen i. 

% 0.20 

% 0.33 

% 0.57 

o/o 1.15 

% 0.006-0.022 

Ayrıca bu küllerin Si02, Al203 l Fe203, MgO, 
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Na20, K20, SO3 ve cok az miktarlarda 
Thoa, Co, Ge, Pb, Cd, Cr, Cu ve Zn içer
diğini de belirtmek gerekir. 

Güneydoğu Anadolu asfaltîk maddeleriyle 
ilgili olarak Lebküchner (14) şu hususla
ra dikkati çökmektedir : 

— Güneydoğu Anadolu asfaltfk maddeleri 
aünyadokl benzerlerinden çok daha fazla 
oranlarda mineral madde içerirler. 

— Mineral madde ve dolayısiyle özgül 
ağırlık, filonlarda doğru orantılı olarak 
artmaıktadır. 

3 _ GÜNEYDOĞU ANADOLU ASFALTİK 
MADDE FİLONLARININ REZERVLE
Rİ VE DİĞER ÖZELLİKLERİ 

M.T.A. Enstitüsü Güneydoğu Anadolu as

faltîk maddeleri konusunda, bölgede gü
nümüze dek 3980 kmz prospeks'ıyon, 230 
km2 detay etüd, 5.327 m3 yarma, toplam 
ilerlemesi 8.259 m ye ulaşan dik, yüzey ve 
eğik 216 sondaj yapmıştır. Bu yoğun ça-
ilerlemesi 8.259 m.'ye ulaşan dik, yüzey ve 
Kâluk - Şivit, Gercüş, Teffi Avgamasya, Se. 
gürük, Millî, Herbiş, Seridahli, Ceffane, Ni-
vekara, Şikeftikan, Anılmış » Karatepe, Is-
pındoruk - Anılmış filonları bulunmuştur. 
Bunlardan Harbol ve Seridahli filonları kıs
men, diğerleri ise tamamen etüd edilmiştir. 
Bölgede bulunan görünür, muhtemel ve 
mümkün rezervler Tablo l'de belirtilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Asfaltîk I 
Filonun Adı 

Avgamasya 
Millî 
Anı lmış la ratepe 
Seridahli 
Nivekara 
İspindoruik (*) 
Segürük 
Harbol 

TABLO 

Maddelerini n 
Rezervler (1000 ton) 

Gör+muh 

14.300 
2.000 

510 
— • 

60 
115 
550 
— 

. Muhtemel 

— 
2.900 
2.500 
2.000 

940 
600 
450 

9.000 

' • 

Filonlara Göre 
(200 m 

Gör+muh. 
Toplam 
14.300 
4.900 
3.010 
2.000 
1.000 

715 
1.000 
9.000 

> Rezerv Durumları 
derinliğe kadar) 

Mümkün 

— 
1.600 
2.500 
2.000 

700 
500 
— 

9.000 

Gör+muh. 
Toplam 
14.300 
6.500 
5.510 
4.000 
1.700 
1.215 
1.000 

18.000 

Toplam 17.535 18.390 35.925 16.300 52.225 

Potansiyelleri 1.000.000 tondan fazla olan 
filonlara ait bilgileri aşağıdaki şekilde 
özetlemek mümkündür. : 

8.1 — Avgamasya filonu : 

Şırnak ilçesinin güneyinde SW - NE doğ
rultusunda uzanır. Bilinen uzunluğu 2600 
m.'dir. Genişliği 8 ilâ 50 m. arasında deği
şir (ortalama olarak 17 m.'dir). En geniş 
yerinde 80 m. kalınlık ölçülmüştür. Ağaç 
veya huni şeklinde çoğunlukla dike yakın 
eğimlidir. 

Yatımı kuzeybatıya doğrudur. Filon çeper
lerine doğru asfaltîk madde hemen hemen 
daima sert ve parça dahilindedir. Buna 
karşılık filonun geniş 'kısımlarının içlerin
de çok kırılgan bir hal alır. Bu nedenle 
işletilme sırasında toz haline gelir. Kali
tesi şöyledir: Su % 1, kül % 38.81, kü
kürt % 6.70, orijinal alt ısı değeri 4620 
KCai/kg dır. 

8.2 — Milli Filonu 

Şırnağm güneydoğusunda Biryan ve Milli 

(*) Rezervi 100 m derinliğe kadar hesaplanmıştır. 

47 



yerleşme merkezlerinin güneyinde yer 
alır. Üst Şırnak formasyonunun tabakaları 
içinde güneybatı - kuzeydoğu doğrultusun
da uzanır. Bilinen uzunluğu 3500 m, ge
nişliği ise 0,30-13 m dir. (ortalama 7.50 
m). Yatımı güneydoğu yönünde 75-80° 
olarak ölülmüştür. 750 m. uzunlukta, 
1.20 - 2.50 m. genişlikte bir yan filonu var
dır. Cudi şarıyajının tavanında yer alan bu 
filonun kimyasal bileşiminde % 2.13 su, 
% 47-38 kül, % 4.00 kükürt bulunmuş
tur. Orojinal alt ısı değeri 3400 KCal/kg 
dır. 

8.3 — Anılmış-Karatepe filonu 

Anılmış yerleşme merkezinin civarında, 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yer 
alır. Uzunluğu 2950 m, genişliği ise 
1.50 -12.00 m. (ortalama 5.50 m.) dir. 80-85° 
meyilli tek bir çatlak dolgusu şeklindedir. 
% 27.55 su, % 27.53 kül, % 3.07 kükürt 
içerir. Ocak çıkışı ait ısı değeri 2600 KCal/ 
kg dır. 

8.4 — Seridahli Filonu 

Şilerut yerleşme merkezinin güneyinde, 
Geffane'ye doğru, güneybatı-kuzeyüatı is
tikâmetinde yer alır. Yatımı güneydoğu 
yönünde 74 - 88° olarak ölçülmüştür. Bi
linen uzunluğu 2520 m.'dir Ortalama 5 m. 
oian genişliği yer yer 0.40 m.'ye inebilir. 
En geniş yeri 14.30 m. olarak bulunmuştur. 
Tek bir çatlak dolgusu halindedir. % 27.55 
su, % 27.53 kül, % 3.07 kükürt içerir. Ori
iinai alt ısı değeri 2600 KCal/kg dır. Cudi 
şarıyajının tavanında yer alır. 

8.5 — Nivekara Filonu 

Milli fiionuna aşağı yukarı paralel olarak 
Nivekara yerleşme merkezînin kuzeyinde 
uzanır. Uzunluğu 4.300 m. genişliği İse 
0.40 - 11.80 m.'dir {ortalama 4.50 m.). Gü
neydoğu yönünde, 77 - 88° meyilli tek çat
lak dolgusu halindedir. Kimyasal özellikleri 
şöyledir: Su % 8.33, kül % 34.10, kükürt 
% 6.29. Ocak çıkışı alt ısı değeri 4500 
Kcal/kg dır. Cudi şarıyajının tavanında 
yer alır. 

8.6 — İ spin doruk - Anılmış Filonu 

Aşağı yukarı Milli, Niveikara ve Seridahli 

filonlarına paralel olarak Anılmış yerleşme 
merkezinin civarında yer alır. Görünür 
uzunluğu 1250 m.'dir. Yamaç molozları 
altında kalan mümkün uzunluğunun ise 
1750 m. olacağı tahmin olunmaktadır. Or
talama 7 m. olan genişliği 4 ilâ 15 m. ara
sında değişebilir. 60-70° meyilli tek bir 
çatlak dolgusu halindedir. % 3.60 su, % 
42.12 kül, % 4.40 kükürt içerir. Orijinal alt 
ısı değeri 4000 Kcal/kg dır. 

8.7 — Segürük Filonu 

Cizre - Şırnak yolu üzerinde, Şırnak'ın 
hemen güneyinde yer alır. Uzunluğu 800 
m., genişliği ise 0.50 - 10.00 m. (ortalama 
6.00 m.) dir. Ağaç yapısında çatlak sis
temlerine yerleşmiştir. % 1.20 su, % 38.80 
kül, % 6.36 kükürt içerir. Orijinal alt ısı 
değeri 6500 Kcal/kg dır. 

8.8 — Harbul Filonu 

Aşağı doğu batı istikametinde, Harbul 
kasabasının hemen güneyinde uzanır. 
Doğu kısmı yamaç molozları altında Irak 
sınırında kaybolur. Gercüş formasyonu 
kuımtaşı tabakalarının sınırına çok yakın
da, kırmızı renkli, yumuşak killi tabakalar 
arasında zuhur eder. Görünür uzunluğu 
1680 m dir. Yamaç molozu ile örtülü doğu 
kısmında muhtemelen takriben 1675 m ka
dar devam etmektedir. 70-85° eğimli tek 
bir çatlak dolgusu halindedir. Kimyasal 
bileşimi şöyledir : % 3.21 su, % 33.37 kül, 
% 6.85 kükürt. Ocak çıkışı alt ısı değeri 
5300 Kcal/kg dır. 

g _ GÜNEYDOĞU ANADOLU ASFALTİK 
MADDELERİ ÜZERİNDE YAPILAN 
TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR 

Güneydoğu Anadolu asfaltik maddelerinin 
günümüze kadar yalnız yakıt olarak kul
lanıldığı bilinmektedir. Havzada faaliyet 
gösteren Yeni Celtek Kömür ve Madenci
lik A.Ş. çıkardığı asfaltik maddeyi «asfal-
titJkömür» adı aitmda güneydoğu, doğu 
hatta Orta Anadaki bölgesinde ısıtma 
yakıtı olarak piyasaya sürmektedir, 1965-
1972 yılları arasında toplam üretimi 
978.000 ton asfaltiık madde olan bu şir
ket üretimini giderek arttırmış. 1974 yılın-
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da 395.000 tona, 1975 yılında 456.748 tona 
yükselmiştir. 1976 yılı üretim miktarının 
ise 550.000 ton olacağı planlanmıştır (22). 
M.T.A. Enstitüsünce bu çok değerli mad
delerin yakıt dışında değişik değerlendirme 
olanaklarının saptanması amacryla labora-
tuvar düzeyinde teknolojik çalışmalar ya
pılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen 
verilerin ışığı altında hazırlanan ekonomik 
ön değerlendirme raporunda (22) güney
doğu Anadolu asfalti'k maddelerinin dört 
ayrı alternatife göre değerlendirilebileceği 
belirtilmektedir. Bu alternatifler özetle 
şöyledir : 

— I. alternatif olarak Şırnak asfaltük mad
delerinin yakılarak doğrudan doğruya 
enerji üretiminde kullanılması öngörül
müştür. Buna göre 1.000.000 ton/yıl üre
timle 2x150 MW gücündeki bir termik 
santral beslenebilecektir. Tüketilecek 
birincil enerji hammaddesinde kül oranı % 
42.21 olduğuna göre yılda 422.100 ton kül 
elde edilecek ve bu kül ortalama % 85 
verimle kazanılabilecektir. Böylece her yıl 
358.000 ton kül sülfürik asitle liç edilerek 
5390 ton konsantre nikel sülfür, molibden 
sülfür, vanadyum sülfür ve U308 elde olu
nacaktır. 

— II. alternatifte asfaltîk maddenin doğ
rudan doğruya amonyak üretiminde kul
lanılması öngörülmüştür. Bu durumda yıl
da 1.000.000 ton asfaltîk madde g az kıs
tırılacak, 308.000 ton amonyak üretilecek, 
geriye 379.900 ton kül kalacaktır. Elde 
olunan bu külün sülfürik asitle liç edilmesi 
suretiyle 5706 ton konsantre nikel sülfür, 
molibden sülfür, vanadyum sülfür ve U3Os 

elde olunacaktır. 

— III. alternatif, asfaltîk maddelerin piro-
lize tabi tutularak değerlendirilmesini ön
görmektedir. Bu suretle sentetik ham pet
rol ve gaz elde okınacak, p i rol iz kalıntısı 
termik santralda yakılarak enerji üretile
cek ve geri kalan küllerin içerdiği kıymetli 
maddeler elde olunabilecektir. 

Yılda 1.040.000 ton asfaltîk maddenin te
sise gelmesi halinde 118.000 ton/yıl 26.6 
API gravîteli sentetik ham petrol, ısı değeri 

4800 Kcal/N m3 olan 252.000.000 NmVyıl 
gaz yakıt, ısı değeri 3900 Kcal/kg olan 
646.100 ton/yıl karbonsal kalıntı ve metal 
konsantre tesisinde kullanılacak 5000 
ton/yıl H2S üretilecektir. 600.000 ton/yıl 
karbonsal kalıntı 1x150 MW lık bir ter-
rmk santralı yakıt yönünden besllyebüe-
c ektir. 

Bu durumda termik santralden 400.980 
ton/yıl kül çıkacaktır. Kül kazanma verimi 
% 85 olması nedeniyle metal konsatras-
yon tesisine 341.000 ton/yıl termik sant-
raldan ve 14.400 ton/yıl piroliz ısıtma te
sisinden olmak üzere 355.400 ton/yıl kül 
verilebilecek, bu küllerden licing yöntemi 
ile 5333 ton/yıl konsatre nikel sülfür, mo
libden sülfür, vanadyum sülfür ve Ü3Os 
ayrılacaktır. 

— IV. alternatifin III. alternatiften farkı 
piroliz sonrası elde edilen karbonsal ka
lıntıların enerji üretimi yerine gazlaştın-
larak amonyak üretiminde kullanılmasıdır. 
Bu alternatif uygulandığı takdirde 1.145.300 
ton/yıl asfaltitin 1.040.000 tonu piroliz için 
kullanılarak 118.000 ton/yıl 26.6 API gra-
viteli sentetik ham petrol, ısı değeri 4800 
KCaJ/Nm3 olan 252.000.000 NmVyıl gaz 
yakıt ve ısı değeri 3900 K Ca I/kg olan 
646.100 ton/yıl karbonsal piroliz artığı 
elde edilecek, bu sonucunun 46.100 ton/yıl 
kısmı piroliz sürecinde kullanılacak ısı 
enerjisi gereksinmesine cevap verecektir. 
Buhar üretiminde kutlanılacak kısmı dı
şındaki 415.800 ton/yıl karbonsal kalıntı
dan 180.000 ton/yıl amonyak ve 415.250 
ton/yıl kül ayrılacaktır. 415.000 ton/yıj 
miktarındaki külün liç edilmesiyle 6215 
ton/yıl konsantre nikel sülfür, molibden 
sülfür, vanadyum sülfür ve U30« elde edi
lecektir. 
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KÖMÜR KONGRESİ YAPILIYOR 

( Ö z e l ) 

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından çalışmaları 
sürdürülen 1. Kömür Kongresi 23-27 Ocak 1978 tarihleri arasında yapı
lacaktır. Kongre ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş ve tebliğ konuları 
üç ana başlık toplanmış bulunmaktadır. 

1 — Kömür Madenciliğinin Bilim ve Teknolojisi. 
2 — Kömür Madenciliği'nin Ekonomik ve Sosyal Sorunları. 
3 — Kömür Madenciliğinde Öğretim, Eğrtfm ve İstihdam Sorunları. 
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