
Türkiye Fosfat Yatakları 

ErolBERKER* 

Türkiye'de i lk fosfat araştırmaları 1909 yı
lında başlamış olup, günümüze kadar (63 
yıl) devam etmiştir. Halen büyük bir hızla 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan bütün faaliyetler 
neticesinde, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, 
Hatay'dan - Hakkâri'ye .kadar uzanan, 800 
Km. sinin mevcudiyeti ortaya çıkarılmıştır. 
Bunun dışında, bazı bölgelerde fosfat zuhur
ları tesbit edilmiş isede bunların, yapılan ön 
çalışmalar neticesinde, gerek tenor ve gerekse 
rezerv bakımından ekonomik (kıymete haiz 
olmadıkları anlaşılmıştır. 

Özellikle 1961 yılından sonra Türkiye'de 
yapılan, fosfat prospeksiyon ve etüd çalışma
ları neticesinde en önemli fosfat yataklarının 
Güneydoğu Anadolu ve Hatay Bölgelerinde top
landığı; Bu bölgelerin dışında, 40'ı geçen fos
fat zuhurlarının mevcut olduğu tesbit edilmiş 
ancak yukarıda da belirti ldiği gibi, bu zuhur
ların tenörlerinin genellikle düşük (ortalama 
1-3 ;% PaOy) ve kalınlıklarının ise nadiren 
10 cm. yi ^geçmesi nedenleriyle, ekonomik ol
mayacakları anlaşılmış bulunmaktadır (Şekil 

Türkiye'de ehemmiyete haiz foâfat kay
nakları genel olarak şu bölgelerde toplanmış
tır. 

1 — Mardin, Mazıdağı - Derik Bölgesi 
2 — Urfa Bölgesi 
3 — Adıyaman Bölgesi 
4 — Gaziantep-Kilis Bölgesi 
5 — Hatay-Yayladağı Bölgesi 
6 — Adana - Feke Bölgesi 

Aşağıda bu .bölgelerin ilgili fosfat zuhurla
rı tanıtılmaktadır : 

* Jeolog, M.T.A. Enstitüsü, Ankara. 

1 ) Mardin, „Mazıdağı - Derik Bölgesi : 

Yurdumuzun en önemli fosfat yatakları
nın bulunduğu bölgedir. 1970 yılına kadar, 
Taşıt - Kasnk-Akras olmak üzere bu bölgede 
3 fosfat yatağının mevcut olduğu bilinmekte 
idi. Ancak söz konusu senede, Erol Berker ta
rafından, Kasrık fosfat horizonunun kuzey
batıya doğru uzandığı kesimlerde; gerek te
nor ve gerekse kalınlık bakımından şimdiye 
kadar yurdumuzda rastlanmamış 4. bir fos
fat yağının mevcut olduğu tespit edilmiştir 
(Bak. I. Seyhan Batı Kasrık Şemikan fosfat
larının ekonomik jeolojisi) ve bu yatağa BA
TI KASRIK adı verilmiştir. 

Bu havzada mevcut 4 fosfat yatağı hak
kındaki genel bilgiler şöyle özetlenebilir. 

a) Taşıt Fosfat Yatağı : 

Kalınlığı 0.75-1.60 m. arasında değişen 
içinde yer yer marn, tebeşir ve kalkerlerden 
ibaret steril kısımlar ihtiva eden bu yatak, 
Turonien yaşlı sedimanlar içinde yer alır. 
Tenor 7 - 1 2 % P2Ö5 arasında değişmekte ve 
nadiren 18 % P2Qs değerlere rastlanmaktadır. 
Fosfat komponentleri kemiklerde pellet ve no
dul lerden ibaret olup, bazen ki l l i olan şist kalt-
ker içinde yataklanmışlardır. Fosfat mineral
leri Collophane ve Dahlilite'dir. 

Tafıt'ta genel olarak 5 tip cevher vardır. 

— Fosilleşmiş balık dişleri (Frankolit 
Strüktür lü), 

— Kemik artıkları (Kourskite Strüktürlü) 

— Kaprolitler (Fosilleşmiş deniz hayvan 
dışkıları (Kourskite Strüktürlü) 

— Oolit (Kumlu)-(Kourskite Strüktürlü) 

— Ooolit (Homojen) (Kourskite Strük
türlü) < 
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Saha M.T.A. Enstitüsü tarafından 1963-
1966 seneleri arasında etüd edilmiştir. 85 
Km 8 l ik bir alan içinde sondaj, galeri, kuyu 
ve yarma açılmış ve alınan numunelerin kan-
titatif analizleri yapılmıştır. Saha ,18 blok'a 
bölünmüş, ortalama kalınlık 1,16 m.P2Os te
noru 1 0 , 8 % ve özgül ağırlık 2,6 alınarak 
259 milyon ton fosfat rezervi tespit edilmiş
t i r . Bu toplam rezervin 141 milyon tonu gö
rünür, 102 milyonu tonu mümkün ve 16 mil
yon tonu ise muhtemel rezervi teşkil et
mektedir. 

Taşıt fosfat yatağı içinde teşkil edilen mi
neralleri; Coliophanc, Dahllite, Francolite ve 
Fluorapatit'tir. Gang mineralleri ise başlıca 
kalsit, kuvars ve ankerit'dir. Mineralojik bi
leşimi ise 3 8 , 9 % Apatit, 52,1 % Kalsit, 7,46 
% Ankerit ve 6 , 3 % Kuvars'dan müteşekkil
dir. Kalsit oranının yüksek oluşu nedeniyle, 
kalsinasyon metoduna dayanan bir zenginleş
t irme ameliyesini gerektirmektedir. (Bak. Ö. 
Ayışkan'ın Mazldağ Fosfor Cevherlerinin zen-
ginleştirilmesinde kalsinasyon metodunun tat
bikatı ve problemleri). 

Taşıt fosfat yatağının ortalama kimyasal 
bileşimleri: 1 9 , 9 % PEOfe, 48.09 % CaO 2,47 % 
F, 2 1 , 6 6 % CO2,0,39% S03, 1,45% Al A » ' 
0,59 F e A 7,37 % MgO, 6 , 3 0 % SiOj. 

b) Doğu Kasrık Fosfat Yatağı (Eski 

Kasrık) : 

Stratigrafik olarak Santonien - Kampanien 
yaşlı Karababa 3 ünitesine tekabül eden bu 
fosfat horizonu, çok değişken bir fasiyes ve 
kalınlık değişimi arzeder. Kasrık köyü yakı--
nında fosfatlı seviye, ince taneli, gri ve açık 
renkli olup oolit ik bir karakter gösterir. Ka
lınlık 1 m. dir ve eğim 5°NEdir. 

Şimdiye kadar bu bölgenin kuzey flankın-
da sondaj ve kuyu açtırılmış ve neticede 8 
milyon ton muhtemel rezerv tesbit edilmiş
tir. Fosfatın yatakla'iması mercek şeklinde
dir ve kalınlık 0-2,5 m. arasında değişmek
tedir. Ortalama tencr 8 % P2Osdir. 

c) Batı Kasrık Fosfat Yatağı: 

(Bak İ. Seyhan, Batı Kasrık, Semikan fos
fat yatağının Ekonomik jeoloj isi). 

Doğu Kasrık Bölgesinin NE'ınde yer alan 
ve 1970 yılı arazi çalışmaları esnasında tes
pit edilen bu yatak halen yurdumuzun en 
büyük ekonomik potansiyele sahip fosfat ya
tağıdır. 

Bu bölgede, cevher analiz neticeleri şöy
ledir : 

a) Tane büyüklüğü 0,1 -0,6 mm. arasın* 
da değişen fosforitten (Collophane ve Dahlli
te) ibaret olup taneleri bir ibir ine mikro ve 
cripto kristalen kuvarsla bağlanmıştır. Bazı 
hallerde bağlayıcı madde bizzat fosforit veya 
nadiren kalsittir. 

b) Tane büyüklüğü 0,1 - 1 mm. (Ort . 
0,5 mm) arasında değişen yuvarlak eliptik 
fosfat oluşumlarından ve kemik dokusu gös
teren fosfat kristallerinden (kemik breşi) iba
rettir. Analiz neticeleri, yatağın Oolit ik vasflı 
mı? veya Kemik Bireşi'mi? olduğunu izah 
gayesiyle ortaya çıkacağı beklenmektedir. 

Batı Kasrık Bölgesinde genellikle 2 t ip cev- ' 
here rastlanmaktadır. I. t ip cevher tenörü 
2 5 - 3 2 % PîQs, 2 t ip cevherin tenörü ise 
1 8 - 2 2 % P2Ob arasında değişmektedir. Özel
likle bir inci t ip cevherde daha yüksek ve 
3 7 ^ 3 8 % P:A'e varan değerler de tespit edil
miştir. Bu yükstek tenörü veren yumrulu 
fosfatların; Oolit ik fosforit seviyesinin taşın
ması ile meydana geldiği anlaşılmaktadır. Sa
ha'da tenor dağılımı, iktisadi sınırlar içinde 
kalmaktadır. Birinci t ip cevher genellikle 
tabanda bulunur ve kalınlık 1,5-2,2 m. ara
sında değişmektedir. 

Tenörlerin yüksek oluşu ve cevher için
deki kalker oranının genellikle 5 %'ün altın
da oluşu ise zenginleştirme problemini ko
laylaştırmakta ve dolayısıyle maliyet düşü
rücü bir faktör olmaktadır ( 2 . t ip cevher). 
Hatta tenörleri 26,6 % P205'in üstünde olan 
cevher bölümlerinin ( 1 . t ip cevher), doğru
dan doğruya zenginleştîrilmeden değerlendi
rilmesi mümkündür. 1. t ip cevherin analiz 
neticeleri ortalama şöyledir : 25 - 32 % P2Os, 
45 - 50 % CaO, 2 - 3 % F, 2 - 3 % CCfe, 0,4 - 7 
% AlaQ3, 0,1-1 % FesQj, eser -0,1 % CI ve 
1 - 6 SiOa. i 

d) Akras Fosfat Yatağı : 

Mardin'in batısında bulunan ve 2,5 Km. l ik 
bir aflörman veren bu yatak, Germav formas-
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yonunun ve üst kretasenin (Maestrichtien>-
Danien) en üst seviyelerine tekabül eder. Fos
fatlı seviyenin kalınlığı 0 - 4 m. arasında de
ğişmektedir. Akras Fosfatlı seviyesi konglo-
meratik breşimsi bir yapı gösteren, kısmen 
l imonitik ve 0,13-0,10 mm. tane büyüklü
ğünde, kısmen (Collophane) kısmen de 
(Dahllite) halinde fosil kemik artıklarından 
ibaret fosforitleri havi kalsit ve dolomitle 
bağlanmış olan Glavconitli ve fosforit l i , do-
lomitl i kalkerlerden müteşekildir. 

Bu bölgede fosfat, değişik bir karakter 
arzeder. Glauconitic olan fosfat, ince ve kaba 

. taneli karışımdan ibarettir. Kayaç demir oksit 
pizolitleri ihtiva etmesi nedeniyle bir laterit 
manzarası gösterir. P205 muhtevası 13 r 16 % 
P£)s arasında değişir. Glauconinin ise 5 - 2 0 % 
arasında büyük değişiklikler gösterdiği tes
pit edilmiştir. Sahada sondaj ve yarma ya
pılmıştır. Mevcut bilgilere göre rezervi 4 - 5 
milyon ton civarındadır. Demir oranının 
yüksek oluşu (% 21) her ne kadar ekono
mik bir değerlendirmeyi kısıtlamakta isede; 
cevher içindeki, s itr ik asitte eriyen P205 ora
nının yüksek oluşu ( 4 6 , 2 % ) sebebiyle, öğü
tülerek doğrudan doğruya ve mahalli olarak 
değerlendirme imkânını ortaya koymaktadır. 
(Kil is'te olduğu g i b i ) . 

e) Derik Fosfat Sahası : 

(Bak Ö. Ayışkan, Mardin Antiklinalinin 
güney kanadından fosfat mostraları). 

2) Urfa Böiges' : 
a) Bozova fosfat zuhuru : 

Startigrafik olarak Akras seviyesine teka
bül eden bu fosfatlar, Bozova çevresindeki 
Karakuz; - Sülüklü - Kızlar -ı Bosrtaricık köyleri 
civarında mostra vermektedir. Kalınlıklar 
0,1-2 m arasında olup, kuzeydoğu yönünde 
5 - 10° l ik bir eğime sahiptirler. Tenorun 
5 - 8 % P2O5 arasında değişmesi, ekonomik de
ğerlendirmeyi büyük ölçüde kısıtlamaktadır. 

b) Birecik Fosfat Zuhuru : 

Birecik'in doğusunda ve fırat nehrine pa
ralel olarak af löreolan eosen yaşlı kalkerler 
içinde 15-20 km. takip edilebilen bir fosfat 
horizonu mevcuttur. Seviye tabanda 0,6 - 0,7 
m ool it ik ve bunu müteakip 1,60-1,80 m. 

glokonilidir. Maksimai tenörler 3 - 5 % PBQj 
olduğundan ekonomik değerlendirme müm
kün değildir 

3) Adıyaman Bölgesi : 
a ) Besni - Tut fosfat zuhuru : 

Üst kretase yaşlı kalkerli ve «chert» lü 
sedimanlar içinde iki fosfatlı seviye tesbit 
edilmiştir. Kalınlıklar O, 60)- 1, 80 m, tenör
ler ise 4 - 1 9 % P2Q; arasında değişmektedir. 
Bütün bölgede birinci zon için 6,9 % Pa05 

tenörlü 1,3 milyon m3., ikinci zon için ise 
145 bin m3, rezerv tesbit edilmiştir. Açık 
işletme imkânı mevcuttur. 

b) Heyiktepe Fosfat Zuhuru 

Adıyaman kuzeyindeki eosen formasyonları 
içinde 30, 50 ve 120 cm. l ik 3 fosfatlı horizan 
tesbit edilmiştir. Fosfatın en yüksek tenöre 
ulaştığı bölümler, bu kalınlıklar içindeki 2 - 3 
cm. l ik fosfat nodülleri ihtiva eden horizon-
lardır. Bu nedenle ekonomik bir değer taşı
mamaktadır. 

c ) Gölbaşı - Pembeğli Fosfat Zuhuru : 

Stratigrafik olarak Mazıdağı - Akras fos
fat seviyesine tekabül eden bu zuhur, oolit ik 
bir yapı gösterir ve fosfat glokoniktir Pem-
beğli çevresinde tenor 3 - 5 % P2Os ve ka
lınlık birkaç cm. dir. Tut bucağı çevresinde 
ise 6 0 - 7 0 cm. l ik Kalınlıklara ve 1 0 ı - 2 4 % 
Pa05 l ik tenörlere rastlanır. Ancak tenor yük
seldikçe kalınlık azalmaktadır. 2 4 % P205 l ik 
bölümde kalınlık 2 0 - 2 5 cm. yi geçmemek
tedir. 

d ) Palanlı Fosfat Zuhuru : 

Eosen sedimanları içinde 8 - 9 % Pa05 te
nörlü ekonomik değeri olmayan bir fosfat 
seviyesi mevcuttur. 

4) Gaziantep - Kilis Bölgesi : 

Kilis ilçesinin 30 km. batısında Boğazke-
rim köyü çevresinde ve tepesinin kuzey yama
cında 18 km. uzunluğunda, tenor ve kalınlık
ları büyük değişim gösteren fosfat seviyeleri 
tesbit edilmiştir. Mevcut formasyonlar, stra
tigrafik olarak orta kretase kalkerleri ile üst 
kretasenin tavan marnlarını kapsar. Bilinen 
3 t ip fosfat tabakası şu özellikleri taşır. 
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1 — En üstte yeşil (-kahverengi renkli glo-
kontik fosfat. 1,7 = m. ve tenor 9 - 1 5 % 
P2Os arasındadır. Ayrıca 6 % K20'da mevcut
tur. 

2 — Açık kahverengi renkli bitümlü fos-
fatik kalker; kalınlık 1,1 = m. ve tenor 10 
% P205 dır. 

3 — İ ir i nodüliü fosfat : kalınlığı o,9 
m. tenor 1 2 - 1 3 = PB05 olarak tesbit edilmiş
t ir. 

Fosfat seviyelerinin 35<-40°lik oldukça 
dik bir eğim göstermeleri, açık işletme ile 
değerlendirilebilecek rezerv mktarını önemli 
ölçüde kısıtlamaktadır. En üst fosfat seviye
sinde 3 - 4 milyon t. luk bir rezerv beklenmek
tedir. Cevherin sitr ik asitte çözünme oranı 28 
% dir. Bu ve cevher içindeki 6 % K 2 0 oranı 
söz konusu fosfatın, doğrudan doğruya kombi
ne gübre olarak kullanılmasını mümkün kıl
maktadır. Hatta gübreleme acısından, süper-
fosfattan daha iyi bir sonuç alındığı süylene-
bilîr. 

Sahanın ruhsatı bir özel kişinin elindedir 
ve burada yılda 3000 t. luk bir üretim yap
maktadır. Üretimin önemli ölçüde artırılması 
ve hiç olmazsa yatak cevherinin fosfatlı güb
re ihtiyacının karşılayacak duruma getirilme
si acil bir zorunluk haline gelmiştir. 

5 ) Hatay bölgesi 

1969 senesi arezi çalışmaları esnasında 
Yayladağı ilçesine b?ğlı Yeditepe Bezge buca
ğı çevresinde üst kretase yaşlı sedimanlar için

de yeni bir fosfat yatağı tesbit edilmiştir. Glo
koni ihtiva eden fosfat horizonunun kalınlığı 
0, 7 - 4 m. tenörü de 6ı-18 % P205 arasında 
değişmektedir. Ortalama kalınlık 1 -1,25 m 
dir. Rezervi 15-3o milyon t. (mümkün) ola
rak hesaplanmıştır. Kalınlık kısa mesafelerde 
çabuk değişmekte ve şiddetli kırılma tektoni
ği büyük ölçüdeki bir açık işletmeyi kısıtla
maktadır. Saha ümitl i olarak gösterilmekte ve 
detay etüd tavsiye edilmektedir. 

6) Adana - Feke Bölgesi 

Halihazırda yurdumuzda en önemli pale
ozoik yaşlı fosfat yatağı bu bölgede bulunur. 
Kil l i şist - Brachiopodlu kalker münavebesin
den müteşekkil ve tanmini yaşı devonien olan 
formasyonlar içinde 3 fosfatlı seviye tesbit 
edilmiştir. Kalınlık ve tüvenan cevherdeki te 
nör durumu şu şekildedir. 

Tenor (%P2Os) Kalınlık ( m ) 

Çürükler Köyü 0,57-5,02 15 
KozanlıKöyü 0,97-9,04 14 
Dülelli Köyü 1,02-1,78 25 

Seviye cindeki P2Os, öncelikle büyüklüğü 
0, 5 - 2 , 5 cm arasında değişen fosfat nodülle-
rine bağlı bulunmaktadır. Ki l l i şistten ayrıl
mış nodul konsantre 22 % lik bir P205 tenö
rü vermiştir. 

Nodüllerin mekanik ayırımına dayanan bir 
değerlendirme neticesinde elde edilecek ön 
konsantrenin de zenginleştirilmesi gerekece
ğinden, yatakların ekonomik bir değere sahip 
olmadıkları kabul edilmektedir. 
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