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G i r i ş : İşin İç yüzü araştırılırsa yurdumuz Dünya ma
den iktisadiyatında rol oynayabilecek çapta maden yataklarını 
^ a r ı n d a toplama bakımından Yoksun'dur denilebil ir. Bugün 
iÇ'n elimizdeki bilgilere dayanarak bunun sadece ik i İstisnası 
bulunduğunu söyleyebiliriz. 

likierî İle şöyl e 

mistir. 
"dörtbaşı mamur" denecek gibi ele alınma-

Manganez'irı maden iktisadİyatımızdaki durumunu anlamak 
İÇÎn son yıl ların istihsaline ait rakamları gözden geçirel im: 

KROM ve TUZ Yataklarım» 

Değişik bölgelerdeki krom yataklarımız, ver iml i l ik ler i yö
nünden topyekûn ele alındıklarında Dünya çapında değerli ma-
dön varlıklarımızı teşkil ett ikleri görülür. 

Çeşitli tuz yataklarımız ise Doğu, Orta, Güney Anpdolu'mur 

zun önemli maden zenginliklerindendir. Zamanımızda bu yatak
lardan gereği gibi İstifade edİlemîyoJrsa da gelecekte memleke
timizin kalkınmasında bunlardan her bir in in büyük etkisi ola-
c aÖına, fayda sağlanacağına güvenimiz vardtr. 

Balkan komşularımızla kıyaslanınca, y ı l l ık istihsalleri yö
nünden değilse de, yer altı varl ıklariyle istihsal güçleri bakı
mından maden kömürü, linyit. Borasit, Bakır, Pirit, Demir, 
Kİ1, kükürt cevherleri konularında "Söz sahi)>i" olduğumuzu 
Öne sürecek kadar kuvvetliyiz. Son yıl lardaki gelişmelere baka
rak "PETROL"u da bunların arasına katabil ir iz. 

Yurdumuz manganez cevheri yatağı yönünden de fakird ir . 
A r t v i n - TRİYAL dağı eteklerinden Karadeniz, Çankırı - Anka
ra dolayları, Denizli, Göcek • Fethiye, Kopdag bölgeleVinde yer 
Yer manganez yatakları bulunuyorsa da bunların çoğunlukla dü
şük dereceli olanları varlıkça zengin ve yüksek evsafta bulu
nanları İse rezervce zayıftırlar. Bunlardan hiçbir i jeolojisi',, 
petrografisi, mineralojik etüdü, cevherleşme yaygınlığı, su üs
tü . su altı varl ık lar ı , y ı l l ık istihsal çapı, yıkamağa elverişli-

936-950 ar a S ındaki 15 yıl içinde yı l l ık istihsalimiz 10.000 
tonu aşamamıştır. 951-952 yıllarında Denizli bölgesindeki verim
li b i r yatak istihsalinin yardtmiyle yüz ağartıcı- yükselme ol
muşsa da sonradan ayni seviye muhafaza edilememiştir. Bu hal 
hususî teşebbüsün "kendi yağı ile kavrulma" sından i leri gel
mektedir. 

Bugün yurdumuzun ancak mahdut bîr ik i yatağından husu
sî teşebbüs eliyle bir miktar cevher çıkarılmaktadır. Bunlar
dan önemlilerini burada sırası geldikçe'ele, almak ve gücümüV 
zün yettiği kadar meslekdaşlarımıza tanıtmak istiyoruz; Anka
ra bölgesi ve fc,u arada ÇAYIRLI teşekkülü bunların başında 
gelmektedir. 

i. idari, Coğrafi durum: Maden yatağı An
kara vilâyeti, Haymana kazasına bağlı Ça
yırlı köyü sınırları içinde, 200/186 - 200/293 
NoJu ruhsatname ile işletilmektedir. 

Saha Ankara'nın, düz hat, 25 kim. Gü-
ney-Güneybatısmdadır. Ankara - Haymana 
Devlet yolunun 43 ncü kim. sinden 10 klm.lik 
Vöy yolu ile ÇAYIRLI'ya varılır. Yol daima 
nakliyata açıktır. Çıkarılan cevher bu yolla 
Ankara istasyonuna ve D. D. Y. ile de Kara
bük'e sevkedilir.-

II. Bölge Jeolojisi: İkizce mıntakası, Or
ta Anadolu'nun "Ara Bölgesi" nde bulunmak
tadır. Bu bölge, Kuzey Anadolu kıvrımları 
(Auatolidler) ile Güney Anadolu Kıvrımları 
(Toridler) arasında yer almaktadır. Ara böl

gesinin doğu ve batı kısımlarında, kristalin 
şist ve plütonik kayaçlardan müteşekkil olan 
"Eski Masifler" (doğuda Kırşehir Masifi ile 
batıda Sakarya Masifi) - uzanmaktadırlar. 
Bu iki "rijtt" masif arasında bulunan ve oro-
jen hareketlerin vukua geldikleri zaman bir 
nevî plâstik ve oynak şerit olan saha, kuzey
de Çankırı civarında Kuzey Anadolu kıvrım
larından ayrılan ve güneye doğru NNE-SSW 
veya N-S doğrultu ile Tuz Gölü bölgesine 
kadar ilerleyen, güneyde genç örtü altına 
dalan talî kıvrımlar tarafından işgal edilmiş
tir. "Ankara Yelpazesi" denilen bu kıvrımlar, 
muhtelif Paleozoik ve Eosen sedimanlan ile 
Alt Mesozoik yeşil kayaçlarmdan müteşek
kildir. 
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ganez derecesi düşük ve Si 02 21 % den yu
karıdır. 3 No. lu Ocak bölümünde Mn. orta
lama 33 % içinde kalır. Si 02 25 % ve bazen 

sertleştiği görülür. Cevherleşme değişikliği 
hakkında toplu bir fikir vermek için muh
telif ocaklardan alman numunelere ait so-

40 % ye kadar çıkar. Malın burada büsbütün nuçları gözden geçirelim ; 

Ayrıca 2 No.lu ocak büyük galeriden Mn. 39, 37 % ve Si O? 33, 15 % bulunmuştur. 
3-8-1953 de alınan 14 numune karışımında 

29/6/1953 

1/7/1953 

30/5/1953 

30/5/1953 

30/5/1953 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

3 

3 

3 

3 

24.09 

31.69 

31.43 

26.85 

29.08 

36.29 

29.85 

29.17 

28.00 

28.15 

Açık işlet, aynası 

Açık İşlet. Yanlan 

Stok vasatisi 

Yanlardan 

Yanlardan 

Bazı mostralardan alman numunelerde 
ise ancak 19, 11 % Mn. bulunmuştur. Biz bu
rada betahsis cevherleşmede uzunluğuna, ge
nişlemesine olduğu kadar üstten aşağı da 
büyük bir düzensizlik olduğunu belirtmeye 
çalıştık. Zamanımızda açtırdığımız orama 
kuyularının üst seviyesinde yer yer düşük 
ve yüksek dereceli Mn. ne rastlandığı gibi 
bazı bölümlerde ayni derinlikteki orama ku
yuları tabamnda (birinde 35 % iken bir baş
kasında 44 % ye kadar) değişik cevherleşme 
derecelerini bulduk. Bu değişiklikler istihsal 
sırasında (satış evsaf vasatisini sağlanınması 
için) işletme zayiatının umulmadık şekilde 
artmasına sebebiyet vermektedir, 

IV. Satışlara ait ortalama evsaf: Yuka
rıda 1 No. lu ocak bölümünde Pirolüzit top

luluklarının varlığından söz etmiştik; alman 
ortalama bir numunede: 

Pirolüzit topluluklarında Si 02 % nin 
azlığı dikkati çekerse bu ocağın dışında ka
lan cevherleşmelerde ayrı bir istihsali haklı 
gösterecek topluluklara da rastlanmamıştır. 

Bilindiği gibi iyi bir "Métallurgique" cev
herin Mn 48-50 %, Si 02 6 ve en çok 10 %, 
fosfor 0,15 - 0,20 % den az, ile Pb, Cu, gibi 
özel gayri safiyetleri ihtiva etmemesi gerek
mektedir. ÇAYIRLI cevherinde bu evsafı tut
turmak hiç bir zaman mümkün olmamıştır. 
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Ocaklardan tuvenan olarak çıkan maldan 
alman iki: ayrı numunenin 1953 yılında 
'^Luxembourg" da yaptırılan tahlillerinde: 

Karabük'e sevkedilen 4830 T. lık bir mal 
partisi vagonlanndan alman değişik numu
nelerin tahlil sonuçları, Jeometrik ortalama
sı, Mn 39, 09 vermiştir. Karabük teslimatı 
sırasında, müessese elemanlarının vagonlar
dan aldıkları 71 ayrı numunenin Karabük 
Laboratuvarındaki tahlilinde : 

Si02 %sinin 40 1 aştığı da olur. Kükürt çoğun
lukla ESER ise de nadir de olsa S 0,04 % ye 

•çıktığı vakidir. Fosfor da eser halindedir. "Fe" 
çoğu zaman derecesi' düşük cevherlerde yük
sek ve Mn 46 % ve iyi : mallarda ise. 1/2 % 
den azdır. Fakat bu hal bir kaide teşkil et
memekte ve Mn 42-43 % lik cevherde "Fe" 
nin 0,97 % yi aştığı görülmektedir. 

• V. Araıiıa sonuçları - REZERV'leri: Cev
herleşmenin anlatılan evsaf düzensizliği de
vamlılığında" da" karakteristiğini teşkil etti
ğinde» madencilik aramaları .ile -bu netice
lere uyularak işletmenin yürütülmesinde güç
lük çekilmektedir.'Yine bu yüzden, açık iş
letme usulü ile çalışıldığı halde, işçi randı
manları da düşüktür. 

, . Yatağa, önce 1 No.lu. Ocak bölümünden 
girilerek yeraltı işletmesi yapılmış ve bir kaç 

yıl işler öylece yürütülmüştür. 1953 yılı bâ^ 
harında yapılan etüd sonunda yatağın, açık 
işletme ile işletilebileceği anlaşılınca çalışa 
malar ona göre ayarlanmıştır., 

1 No. lu ocağın bilâhare ocak No. 2 ile 
galeri irtibatı sağlanmış ve bu bölüm cev
herleşmesinin yaygınlığı rekuplar'la kontrol 
edilmiştir. Burada 45 m. uzunluk, 30 m. den 
fazla genişlik ve 8 m. derinlik bulunmuştur. 
"Cevherleşme derecesi öbür bölümlerden yük
sek olan ocakta 35.000 T. (yerinde) görü
nür + muhtemel varlık tesbit edilmişti. 
Manganez ve demir okr'lu killer kitleyi sınır
landırır gibi görülüyorsa da cevherleşmenin 
kilden sonra devam ettiği çoğunlukla vaki
dir. 

- 2 No.lu ocak öncekinin batı - batı güne
ye doğru devamı olup ayni çatİak içindedir. 
Ocak No. 2 de önce (Plânda görüldüğü gibi) 
bir kontrol galerisi sorulmuş 1 No; ile İrtibat 
sağlandıktan sonra Güney Doğuya- No. 3 is
tikametine - ikinci bir galeri daha yapılmış
tır. Bu galeri 20 m. kadar cevherde devam 
etmiş sonra Demir-Manganez okr'lu kile gir
miştir. Burada yapılan açık işletmenin aynası 
50 m. uzunlukta ve 10 m. irtifamda idi; za
manında yapılan hesaplara göre bu bölüm
de görüıîür + muhtemel cevher varlığı 
150.000 T. di. Bugüne: kadar .vaki ve 80.000 
tona varan istihsal bu bölümden çıkarılmış
tır. Bu kısmın daha dikkatli bir aramaya ta-

sbi tutulması şayanı temennidir. "Biz Çayır-
,lı'nın geleceğinin 1-2 No.lu bölümde olduğu 
kanaatmdayız. 

Ocak No. "3" e gelince; diğer bölümler
den çok silisli ve„düşük evsaflı cevheri ihti
va ettiğini söylediğimiz bu ocak aramaları 
yatağın 12 m. kalınlıkta 50 m. kadar uzun
lukta ve 5 m. den çok derinliği olduğunu 
göstermiştir. 4 ve 5 No.lu ocaklarla birlikte 
bu bölümde (velev düşük derece, yüksek si
lisli de olsa) 100.000 T, dan fazla (yerinde 
cevher) bulunduğuna inanıyoruz; 

Görünür + muhtemel varlığı 250.000 to
nu aşkın böyle bir yatağın "yaygınlığının ve 
"derinliğinin - icabında sondajlar vé kuyular
la - sistemli şekilde aranıp kat'iyetle ortaya 
konulması şayanı arzudur. Yatağın bugünkü 
durumu' ilerisi için ümit bağlanmağa değer 
mahiyette olduğunu göstermiştir; gelişme 
sadeee aramalarda açık elle davramlmasma 
kalmıştır, ..."':'-._:> .-..." : '. ." '. 
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Bu kıvrımların, Idriz Dağı, Elma Dağı ve 
Ankara ile İkizce arasında bulunan tepeler
deki geçen eksen kısmı, muhtelif Paleozoik 
şist (Grauvaklar) ve mermerlerinden ibaret
tir. Eksen etrafında yeşil kayaçlar ("serpen
tin"), bu kayaçları takip eden muhtelif vol
kanik kayaçlar ve radiyolarit gibi alacalı 
sedimanlar ("orojenik fliş") yayılmıştır. Üst -
Kfetase'den eski olan bu serinin yaşı muh
temelen Jurasiktir. Kıvrım zonunun ftankla
rında yer, yer Trias kalkeri, Jurasik ve Alt 
Kretase Kalker ve marnları, Üst Kretase 
Hippurites'li kalkeri, Üst Kretase, Paleosen 
ve Eosen flişi ve Orta Eosen kalkerleri birik-
tirilmiştir. Bütün bu kayaçlar şiddetli bir 
şekilde kıvrılmıştır. Hareket, genel olarak, 
eksenin batısında batıya, doğusunda ise do
ğuya doğru yöneltilmiştir. 

Meselâ Dereköy civarında batıya doğru 
itilmiş bindirmeler görünür (yeşil " kayaçlar 
Paleosen flişi üzerine). 

Orojenik kıvrılma hareketlerini takip 
etmiş olan epirojenik kırılma hareketleri 
esnasında, Anadolu'nun bütün Alp orojenez 
bölgesi gibi, burada da birçok kırık ve çök
meler vukua gelmiştir. Bölgemizin en önem
li iolanları,- N-S doğrultulu olan, içinde Mo-
ğan Gölü bulunan Gölbaşı çukurluğu ile NE-
SvV doğrultulu olan Ovaçayı-Mahköy çukur
luğudur. Bu iki çökme sakası arasında muh
telif tâli kırıklar inkişaf etmiştir. Bu kırık
lar boyunca trahit, andezit, dasit gibi "genç" 
(yani Miosen yaşlı; olan) volkanik kayaçlar 
çıkmıştır. Bu volkanik, gelişmelerin en bü
yük olanları Gölbaşı çukurluğunun kenarın
daki Karacadağ andezitleri, İkizce civarında 
görülen trahitler ve Malıköy civarında yayıl
mış bulunan andezit ve bazaltlardır. 

Kıvrımlar arasında bulunan saha kısım
ları ve çukurluklar, tatlısu Neojen birikinti
leri, jipsli formasyonun (Üst Eosen Oligosen) 
sedimanları ile kaplıdırlar. 

; Çayırlıköy-Ve-yakın civarında umumi 
manzaraya vadi zemininden itibaren yükse
len Andezitlerin hâkim olduğu söylenebilir; 
Andezitler az' çdk,'yer yer, ~Myotit ve horn-~ 
blende billurları ile hayli bol miktarda " 
Plajioklaz'ları ihtiva ederler. -(1, 2> 3,-4;-5; 6) -

III. Mineralizasyon: Cevher mahiyeti 
itibariyle bir siliko - manganezdir. Mikrosko-
pik etüdde çoğunluğu Hauzmanite'in teşkil 
ettiği ve bilâhare sekonder olarak kalsedon'-

la birlikte, cevherdeki çatlaklıklara, ibrevi 
şekilde pirolüzit-billurlarının dolduğu gö
rülmektedir. Hausmanite, andezit içinde Do-
ğu-Batı istikametindeki bir çatlağı doldur
muş bulunmaktadır. Yatak tespihvari bir 
şekil arzeder. Cevherleşmenin teşekkülünü 
müteakip sıcak suların tesiriyle bölgede ge
niş Ölçüde bir silisleşme vaki olmuş, bu ara
da andezitler yer yer hornblende-Andezit ha
line gelmiş ve ayrıca bazı bölümlerde 
epidotlaşnialar me/ydana geldiği tesbit edil
miştir (7). ' 

Teşekkül katiyetle intaç edilememişse 
de, andezit feldspatlarının, kısmen, "substi
tution" u ve metasomatoz yolu ile (Hydrpt-
hermale) olarak. meydana geldiği söylenebi
lir. \ 

Mikroskobik Etud'de Dialaj'm ekser ah
valde tehallül ile "smaragdite" e tehavvül 
ettiği, hornblemde andezitîerin "hyalopiliti-
qüe" strüktür ârzettiği, Mn kristalleri ara
sında irice daneli "quartz + Calcédoine" : m 
miihinj yer tuttuğu tesbit edilmiştir. (!7) 
"Quartz - Calcédoine" m, bazı bölümlerde, 
3-4 rililimetre kalınlığında damar halinde, 
pirolüzite muvazi olarak, birkaç on santim 
devam ettiği görülür. Pirolüzit'e yüksek pe-
receli cevherleşme, bölümlerinde birkaç ton
luk topluluk halinde rastlanırsa da (Oqak 
No. "1 deki gibi) bazı ahvalde düşük derece
liler arasında birkaç kiloluk birikinti şeklin
de rastlandığı da vakidir (Ocak No. 2 Doğu 
istikametindeki galeride). 

Cevherleşmenin doğu-batı doğrultusun
da (1) 80-125 m, kesintili ve 70-100 m. aralık
la birbirine muvazi olarak 540 m. genişli
ğinde iki ayrı bölüm halinde devam ettiği 
görülmektedir (2). Devamlılığı düzenli olma
dığı gibi evsaf bakımından da yer yer deği
şiklik gösterir.. Bir yerde 49 % ye kadar yük
selen cevherin birden % 35 e düştüğü vaki
dir. Silis çoğunlukla % 20 den yukarıdır'. 1 
No.lu Ocak ve yakınları cevherleşmesj\ umu
miyetle Mn. yüksek, Si 02 binnisbe düşüktür. 
(Mn. 43 - 47 %, Si2 İ2 - 19 .%) Ocak Nd 2 
mıntıkası en yaygın ve derinliğine devamlı 
cevherleşmeyi ihtiva ederseHe burada':M^n-

(1) (Öcak'Nö. I de"45-m: uzunluk 30 m...kadar 'genfşlik.ve 8 
2 m. derinliğinde, ocak No. 2 de ise 75 m. uzunluk, 50 m. 

genişlik ve kuyu —. açık imalâl iie bilinen derinl iği İÇ m. 
••'•• d i r . ) ' " " ' " " • • • • - - - - • . . t 

(2) 1 ve 5 No.lu ayni istikamette ve b i r i öbürünün devamıdır. 
3, 4, 5 No.İu ocaklar evvelkielrin ÎÖÖ m j k a d a r güneyinde, 
ayni istikamette ikinci b i r bölüm teşkil ederler; evvelkiler-, 
le irt ibatları yoktur. 
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VI. Yıllık istihsal: Yatak 19-50 yılında ele 
alınmış ise de 1952 yılı sonuna kadar süren 
çalışmalarda daha çok işletme hazırlığı ama
cı güdüldüğünden mal çıkarılamamıştır. 1954 
e kadar da yatağın doğusundaki derecesi 
yüksek cçvherleşme bölümünde yeraltı .ça
lışılmış, bu yüzden istihsal istenilen hadde 
ulaştırılamamıştır. 1955 yılından bu yana 
ocaklar açık işletmeye göre düzenlenmiş, 
cevher çıkarma işi kolaylaştırıldığından is
tihsal yıldan yıla az-çok göz doyuracak du
ruma ulaştırılmıştır. 

Geçmiş yıllar çalışmalarına dair bir fi
kir vermek düşüncesiyle çıkarılan cevher 
miktarı aşağıda topluca belirtilmiştir. 

Cevher çoğunlukla KARABÜK'e satılmış
tır. 16 mm. lik elek altı tozlar ocakta birik
tirilmiş, müşteri bulundukça ihraç edilmiş
tir. Silisin yüksekliği malın dış piyasada alı
cı bulmasını güçleştirmiştir. Karabük Si02 

25 % ye kadar cezasız Si02 30 % ye kadar da 
cezalı mubayaa yaptığından çelik fabrikala
rının bu kararı ÇAYIRLI evsaflı cevherler 
için isabetli olmuştur. 

VII. Düşünceler: 1961 in, istihsal bakı
mından, yatağın son yılı olduğu 1962 de Ça-
yırlı'nm işletme ömrünün sona ereceği söy
lenmektedir. Geçmişteki onbir yıllık işletme 
ömrü süresince günden güne gelişen böyle 
bir cevherleşme yatağının, kırılıp kopuver-
mişcesine, birden bırakıhvereceğine inana
mıyor, şundan bundan duyduklarımızın doğ
ru çıkmamasını diliyoruz. Bu halin aramala
rın zamanında, yeter derecede yapılmamış 
olmasından doğabileceği kanısındayız. 

İşletmenin başladığı ilk yıllar aramalar 
düzenli ve devamlı idi. Aramalara, çıkarılan 
cevher tonu başına, kazanç ile orantılı para 
harcansaydı yıldan yıla yeni cevherleşme 
bölümlerinin bulunacağı tabii idi. Bugün 
için iş işten geçmiş olmamakla beraber sü
reli bir arama programı tatbikatına giriş
mek, madenci için, hayli zordur. Maden sa
hipleri karşılıksız masrafa katlanmaz. Ancak 

neticesi müsbet kısa süreli, az masraflı ara
maları yapabilirler. Kaldı ki bu kabil çaliş* 
malar istihsal devresine sığdırîlmazsa' son
radan, edindikleri kazancın ellerinden çıka
cağından korkarak, yapmak istemezler. Bu
rada madenciye hak vermek lâzımdır; yıllık 
gelirinin % 10-15 bölümünü - çahşma, tempos 
suna uyarak - harcamak ile karşılıksız, mas
rafa boğulmak arasında büyük fark yardır. 

Satılık cevher verimi 80.0)00 tonu buİari 
böyle büyük bir cevher yatağında gelişigüzel 
yapılan aramalardan müsbet netice alınma
ması maden sahibini ürkütse de işi idare 
eden mühendisi yıldırmamahduv \.' 

. -Bu durumda tutulacak iki yol hatıra gel
mektedir: 

a) Az masraflı, kısa süreli, müsbet neti
ce vereceğine inanılan aramaları tavsiye et
mek suretiyle madencinin cesaretini'.arttır
mak. Bu yoldan umulan sonuca vanlamıya-
cağı, çalışmaların daha ilmî, teknik yönden 
gidilmedikçe düzenlenemiyeceği işi yürüten 
mühendisçe anlaşılınca; . . 

b) Maden, sahibi elinde kalmak-şartiyle;; 

M. T. A. ca bölgenin 1/25.000 lik jeolojik 
etüdü yaptırılmalı, geçmişteki; arama çalış-
malarile istihsal süresince edinilen tecrübe
ler ğözönünde bulundurularak cevherleşme
nin özelliğini ortaya koyacak 1/1.000 ~'-l"/S0U 
lik tatbiki jeolojik haritaları hazırlattirıl-
malî, bunlara dayanılarak sondaj - maden
cilik arama programı tertiplenip tatbikatına 
girişilmelidir. Aramalar sonunda piyasaya 
sürülecek evsafta yeni cevher varlıklarına 
rastlanması halinde ise madenciden - istihsal 
edeceği cevher tonu başına- - muayyen bir 
harç alınmak suretiyle enstitünün masrafla
rı karşılanmalıdır. 

Keskin'in Göztepe mevkiinde kriptokris-
talin bir tüfit'le hidrotermal alterasyona ta
bi olmuş mütehallil bir andezit arasında 
metazomatoz yolu ile teşekkül etmiş (Poli-
anit Mn 02) manganez yapağı da - yıllar bo-
yu işletildikten sonra arama yapılmaması 
yüzünden birden bırakılıvermiştir. Bugün 
Göztepe yatağı Devlet elite ciddi-bir arama
ya tabi kalınsa burada yeni cevher buluıjaca-
| ı n a eminizdir (Mn 47-51 %, Si02,5,5 %.ve 
azami 8 % dir) •[!]. •/.. '-• 
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Yurdumuzdaki ağır sanayiin manganez 
cevherine olan büyük ihtiyacı düşünülerek 
her iki yatağın da M. T. A. Enstitüsünce cid
di şekilde ele alınması sayam temennidir [21. 

Yukarıya yazdığımız étudier süresince 
yatakta yaygın bulunan Mn 30 % cevherleş
me varlığını temsilen ortalama numuneler 
alınarak yıkama (konsantrasyon) tecrübele
rine de girişilmelidir. Komşumuz Bulgaris
tan'da Varna yakınında İGNATİEVO'da keş
fedilen önemli bir manganez yatağmda işlet
me hazırlıklarına girişilmiş, bir yandan da 
düşük dereceli cevherlerin konsantre edil
mesi için yıllık kapasitesi 150.000 ton olan 
flotasyon'un kurulmasına 1959 da başlan
mıştır (Dünya maden haberleri M. T. A. 
1959'dan). Bulgaristan'da bu çeşit çalışmalar 
Devlet eliyle yapılmaktadır. Özel teşebbüste 
madencinin (Teknik ve bilhassa para) gücü 
benzeri etüdlerin yapılmasına yetmediğine 
göre M. T. A. Enstitüsünün yardım elini bu

ralara uzatmasım istemekte ne kadar haklı 
olduğumuz kendiliğinden belirir. 

VIII Netice: Yatağın cevherleşme evsaf 
ve devamlılığı bakımlarından özelliğini DÜ
ZENSİZLİK teşkil ettiğine göre SATIŞI 
"Tuvenan" cevherin "Tavuklanmasma" bel 
bağlayarak yürütmekte direnmeği doğru bul
muyoruz, istihsalin çoğunu, bugüne kadar 
olduğu gibiı düşük evsaf yüzünden yerinde 
bırakarak çalışmak işi yokuşa sürmek der 
mektir. Bu şekil işletmede istihsal kaybı çokı 
işçi verimi az satılık cevher maliyeti de yük
sek olur. Tezelden yıkama tecrübelerine gi
rişilerek yatak varlığının çoğunluğunu teşkil 
eden Mn 30*44 % lik cevherleri kıymetlen
dirmenin yolu araştırılmalıdır. Bu araştır
maların müspet sonuçlanması halinde, dik
katle hazırlanmış bir etüd sunulmak kaydiy-
le, konsantre tesisleri için kalkınma fonun
dan da yardım' sağlanabileceğini - kuvvetle 
umuyoruz. 
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