
Kazan (Ankara) Yöresi Kayacılarının Çimento
Hammaddesi Olarak Değerlendirilme Olanakları

Rock potential as cement raw material in the vicinity of Kamn^ Ankara

MEPAtL. YENÎYOL. Î,Ü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Istanbul

ÖZ : Kazan Nahiyesi (Ankara) dolayındaki başlıca çimento hammaddeleri Jura yaşlı kireçtap ile Miyosen
yaşlı marnlardır, Kiregli malzeme olarak kireçtaşı ve silisli malzeme olarak marnlar yeterli rezervdedir»
Keza her iki malzeme uygun bileşim ve homojenliktedir. Marnları kısmen ve çeşitli kalınlıklarda örten, Mi-
yosen konglomerası ile Pliyosen yaşlı çökeller ttiketilebileeek ve/veya tüketilmesi gereken malzemelerdir.

Çeşitli hamnmdde özellikleri ve gerekli olan diğer parametreler, yörede. Normal Portland Çimentosu üre-
tecek bir fabrikanın kurulmasına olanak vermektedir.

ABSTRACT: The main cement raw material«! in the vicinity of Kazan, Ankara are limestone and maris of the
Jurassic ana Miocene, Limestone as Italy material, and marls as siliceous material have been estimated in
sufficient reserve«, Htowever» both materials are in suitable composittanant homogenity. The conglomerate
of Miocene and the sedimentaries of Pliocene, which partially overlay the marls in varying thicknesses, could
be an<l/or should be exploitable materials.

The various peculartttes of raw materials and the other necessary parameters for a cement factory
establishment to produce Typhe I Bortlajacl Cement are feasible I» this area,
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Ankara - Istanbul karayolunun üzerinde, Ankara'-
ya 50 Km, kadar uzaklıkta olan Kazan Nahiyesinin
güneybatısında ve Bolu H 29 h± 1/25,000 ölçekli pafta-
nın sınırları içinde yer alan inceleme alanı (şekil 1),
daha önce bir çok incelemeye konu olmuştur. Bun*
lardan Erol (19Ö4), Ozansoy (1956) ve Zlegler (1989)'
in yaptığı incelemeler küçük ölçekli bölgesel çalışma-
lardır. Yararlanılan en yeni çalışmalardan biri, ince-
leme alanını da kapsayan sahanın 1/25.000 ölçekli
jeoloji haritasını yapan ve bölgenin jeotermal enerji
açısından olanaklarını araştıran Öngür (1976) 'e ait-
tir. Diğeri ise aynı sahada yapılmış olan çimento
hammaddesi ön incelemesini içeren çalışmadır (Çopur,
Karakula, 1979), Nihayet bu yayının konusunu oluş-
turan çalışma ekonomik jeoloji 'ağırlıklı olup, yörenin
çimento hammaddesi açısından olanaklarım inceleme-
yi amaçlamaktadır.

Şekil İ! Yer buldura haritası
Figure 1: Location map

GENEL JEOLÛJTÎ

İncelenen alanın Stratigrafisi; Paleozoyik, Üst
Kretase, Jura, Alt Eosen, Miyosen, Pliyosen ve Ku-
vaterner yağlı kayaçlardan oluşmaktadır (Şekil. 2f S).

Paleozoyik yağlı kayaçlar; fillit, mikaşist, albit-
epidot aktınolit|ist, serizit-klorit-kalkgist olup istifin
en yaşlı kayaçları durumundadır* Üst Kretase yaşlı
kayaçlar; ku'ars, feldîspat, nötr ve bazik kay aç par-
çaları içeren volkanik kumtaşı, andezîtik lav ve tüf
ile silttaşı ardalanmasından oluşur. Gerek Paleozoyik
gerekse Üst Kretase incelenen saha sınırları içinde
dar alanlarda mostra verirler, Jura, Alt Eosen, Mi-
yosen ve Pliyosen yaşlı birimler ise en geniş yayıhmı
gösterirler. Bunlardan Jura yaşındaki 'kireçtaşları baş-

lıca çimento hammaddelerinden biri durumunda olup
tnekoy'un güneyi ile Karalar Köyünün batısındaki
yüksek sırtlarda mostra verir, Alt Eosen yaşındaki
kayaçlar farklı karakterde ve değişik faslyeslerde ço«
kelmig olan iki ayrı kayaç topluluğundan oluşur. Bun-
lardan; konglomera, kumtaşı ve marn ardalanmasm-
dan oluşan kayaç topluluğu Alt Etosen'in alt seviye-
sini, kireçtaşı, killi kireçtaşı ve marn ardalanmasm,
dan oluşan kayaç topluluğu, Alt Eosen'in üst seviye-
sini meydana getirir, Gerek Miyosen gerekse Pliyosen
yağındaki birimler farklı özelliklerdeki konglomera ve
marn türündeki kayaçlarla temsil edilirler, Sahada en
genç kayaçlar olarak gözlenen Kuvaterner ise, daha
yaşlı kayaçlardan kaynaklanan; çakıl, kum ve> silt bo-
yutundaki malzemeden oluşur,

Tektonizmanın değişik yaştaki birimler üzerinde
olan etkisi farklı şiddetlerde olmuştur. Paleozoyik ve
Mesozoyik yaşındaki birimler çeşitli derecelerde de-
formasyona uğramış bu arada Jura kîreeta§ları Üst
Kretase yaşlı birimler üzerine itilmişlerdir, Tersiyer
yaşındaki birimlerde îse bu etkiler daha fazla kıvrım-
lanma biçiminde olup kıvrımlanma şiddeti yaşlı bi-
rimlerden genç olanlara gittikçe azalır,

EKONOMİK JEOLOJİ
Çimento ve Çimento Hammaddeleri Hakkında Genel
Bİlgt

Çimento; kireçtaşı ile demir oksitli aiümino sili-
katların (kil) karıştırılarak, sinterleşinceye kadar
pişirilmelinden elde edilen; havada ve suda sertle-
şebilen, sertleştikten sonra suda dağılmayan, belli da-
yanım ve hacim sabitliği olan ürünlere denir.

Çimentolar çeşitli türlerde olup herbirinin değişik
kullanım alan ve amaçları vardır. Bunlardan portland
çimentosu en fazla üretilen ve kullanılan çimento tü-
rüdür. Bu gün bilmen beş tip portland çimentosu var-
dır. Bu tiplerden Tip-I veya normal portland çimen-
tosu genel amaçlar (örneğin; yapılarda) için kullanı-
lan çimento türüdür.

Kireçtaşı, marn ve kil başlıca çimento hammad-
deleridir. Bunların dışında; demir cevheri, pirit, kum,
kumtagı, boksit» diyaspor gibi maddeler ile klinker'e ka-
tılan jips diğer hammaddeleri oluştururlar. Elde edil-
mesi istenen çimento türüne bağlı olarak sözü edilen
başlıca çimento hammaddelerinin çeşitli oranlarda
karıştırılması gerekir. Karışım oranlarının saptanma-
sında belirli ampirik formüllerden yararlanılır.

Portland çimentosu için hazırlanan hammadde ka-
rışımı kırma ve öğütme işlemlerinden sonra, yaş veya
kuru metodla karıştırılır, Firma verilebilecek hale ge.
len bu karışıma "ham un" veya "farm" denir. Firma
verilen bu hammadde 12*50°C dolayında yumuşamağa
başlar ve 1400°C dolayında 2-8 cm, çapında "klinker"
denen küremsi gekilli parçalar halini alır, Trikalsiyum
silikat (S CaO. SiO2), dikalsiyum silikat (2CaO.3iOw),
trikalsiyum alüminat (SCaO, Aİ2Oa) ve tetrakalsiyum
alüminoferrit'ten (4CaO. A12O3, FewO3)* bileşenlerin-

Çimento kimyagerleri tarafından kısaltılmış notas-
yonda CaO yerine .C, S1O2 yerine S, A1,2O8 yerine
A» Fe^Ög yerine F sembolü kullanılmaktadır. Böy-
lece bu dört bileşen genellikle C^S, O2S, C3A ve
O4AF olarak ifade edilir.
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den mey dana gelen klinker; sof utulduktan sonra içine
% 2«5 oranında jips karıştırılıp öğütülür ve torbalanır.
Böylece su ile karıştırıldığında, havada veya su altında
gertleşebilen ve donduktan sonra suda çözünmeyen,
"hidrolik" bir madde özellifini kazanmış olan "çimento"
elde edilir.

Hammadde durumundaki malzemelerin çimento el-
de ediliminde elverişli olması için bu malzemelerin
uygun özellikte klinker bileşimi verecek titrasyonda ol-
ması, ayrıca uygun homojenlik, yumuşaklık, işletme ko«
laylıgı ve yeterli rezervlerde olması istenir. Bunların di«
şmd'a sileks yumruları ve silis gibi sert maddelerin bu-
lunmaması, magnezya ve alkaliler ile organik madde,
jips» tuz ve pirit gibi arzulanmıyan bileşenlerin düşük
oranlarda olması gerekir. Kullanılan hammaddelerin
konumu çimento elde ediliminin ekonomik sınırlar için«
de kalmasını sağlamalıdır. Bunun için başlıca ham-
madde durumundaki malzemenin; birbirine, fabrikaya
ve tüketim merkezine uygun yakınlıkta olması gerekir,
Bütün bunların dışında çevre koşulları ve enerji ola-
nakları da, çimento fabrikasının kurulabilirligini etkile«
yen difer faktörlerdir.

Kasan Dolayının Çimento Hammaddesi Olamakları

Yatakların açılanmasında uygulanan yöntemler:
Çalıgılan alanda Normal Portland Çimentosu üre-
tecek bir çimento fabrikasının kurulabilmesi için ge-
rekli miktar ve Özelliklerde hammadde varlığını ortaya
koymak içm yapılan incelemeler; jeolojik harita alımı,
kuyu ve yarmaların açılmasıı sondaj ile sistematik
numune alımı gibi faaliyetlerden oluşmuştur,

Jeolojik harita alımı 1/5000 ölçekli olup marn ve
kireçtaşı niteliğindeki malzemenin yer aldığı; Karalar
Köyü, tneköy ve Kınık Köyü arasında olan kesimde ger„
çekleştirilmiştir, özellikle, arama faaliyetlerinin en çok
yogunlaftınldıgı Kınık Köyü'nün doğusundaki marn sa-
hasında jeolojik harita alımı pusula-gerit metre yöntemi
ile yapılmış, bu kesimdeki harita alımında olabilditine
ayrıntı sağlanmıştır.

Yarma çalıgmalan; bağlıca, numune alımını amaç-
lamıştır. İstifin düşey yöndeki bileşim değişimlerinin
incelenebileceği uygun topcfrafik efimler sunan yer-
lerde bu amaçla 3 adet yarma açılmıştır.

Kuyu açma biçimindeki hafriyat çalışmaları; çeşitv

li malzemenin karışımından oluşan ve dekapaj olarak
kabul edilmesi olasılı olan örtünün kalınlığı ile özellik-
lerini, bu örtünün altındaki ana kayacın yayılımmı, ge-
rek ana kayaç durumundaki hammaddenin yüzeye ya-
kın olan kesimlerinin gerekse örtü durumundaki malze-
menin bileşimlerini öğrenmeyi amaçlamıştır. Bunun için
Miyosen ve Pliyosen yaşlarındaki malzemenin yer aldığı
Kınık Köyünün doğusundaki alanda 1-1,5 m. derinlikler-
de 17 adet kuyu açılmıştır.

İncelenen alanda 4'ü kireçtaşı sahasında» 6'sı marn
sahasında olmak üzere 10 adet sondaj yapılmıştır, Marn
sahasındaki sondajlar birbirinden yaklaşık 350 m, ara-
lıkla diyogonal bir ag oluşturacak biçimde yapılmıştır.
Tüm sondajlar hammaddelerde işletilebilecek derinliğe
kadar ulaştırılmış yalnız S-9 ve S-10 numaralı son-
dajları olanaklar elvermediğinden amaçlanan derinlife
ulaşılmadan bitirmek zorunda kalınmıştır,

Kireçtaşı ve marn Özelliğindeki hammaddelerin, ya-
tay ve düşey yöndeki bileşim ile bileşim degigimini
öğrenmek, karığım hesaplamalarında esas olacak ham-
madde tenörlerini saptamak için, kuyu, yarma ve son-
dajlardan sistematik numuneler 'alınmıştır. Sondajlar-
dan alman numuneler litolojinin makro görünüş olarak
homojen olduğu kesimlerden, 5 m. de bîr, değişimlerin
daha sık olduğu kesimlerden ise bu değişimleri yansı-
tacak aralıklarla sondaj çekirdeği numunesi 'alınmıştır.

kaboratuvar olanakları çerçevesinde; alman numu-
nelerin bir kısmının analizleri Türkiye Çimento Sana-
yi'ne ait Niğde ve Çorum Çimento fabrikalarında, kala-
nın analizleri ise M.T.A, Enstitüsü laboratuvarm da ya«
pılmıştıı1,

Hammadde yataklarının genel özellUtleri

Kireçtaşı sahası i Jura yaşındaki kireçtaşı kireçli
hammadde olarak tek alternatifi oluşturmaktadır. Sey-
rek açık kınklı, karstik boşluklu ve çok serttir, işletme
açısından sakıncalar yaratan "çört tabakaları" İçermez.
Ancak bindirme düzlemine yakın güneybatı kesimle«
rinde, çatlak dolgusu biçiminde silisleşmeler görülür. Bu
tür silisli zonlara kiregtaşınm değişik kesimlerinde de
rastlanabilir, Düzensiz olan bu siiisleşmeleri sondajla
saptamak olasılı defüdir, işletme esnasında bu kesimler»
kolaylıkla değerlendirme dıgı bırakılabillnir.

Analiz verileri jura kireçtaglarının yeterli derecede
homojen ve titrasyonunun yüksek olduğunu göstermek-
tedir. Spesifik ağırlığı kiregtaşlarmdan fazla olmaları
nedeniyle, kireçtaşı üzerinde; Pliyosen sedimentlerinden
arta kalan seyrek silis ve silisle§miş kayaç parçaları
dışında, dekapaj olarak kabul edilebilecek herhangi bir
örtü malzemesi yoktur,

Mam sahası ı Kınık Köyünün dof usunda yer alır.
Alttan itibaren; Miyosen-marn'ı, Miyosen konglomera'sı
ve Pliyosen yaş'İı malzemeden oluşur,

Miyosen yaşlı marn, çimento hammaddesi olarak
kullanılabilecek başlıca malzemedir. Kolaylıkla işletile-
bilecek yumuşaklıktadır. Homojenite yönünden de en
uygun silisli hammaddedir. Kalınlığı Eosen dokanağın-
dan dofuya gidildikçe artar, Analiz verilerine göre
Eosen sınırına yakm kesimlerde CaO tenörü yüksek»
SiO« ve AIOOS tenörleri düşüktür, Bu sınırdan uzaklapl«
dıkça düzenli olarak CaO tenörü gittikçe azalır, SiOg

ve A^Og tenörieri artar, Fe!2O3 ve MgO tenörleri genel-
likle sabit olup SO3 ve alkali değerlerde düzenli ve
büyük değigimler görülmez, Marn'm yüzeye yakm ke-
simlerinde; d'aha genç yaştaki -litolojiden artık kireçli
malzemenin karışması veya Örtü halinde yer alması ne-
deniyle CaO tenörü derin kesimlere oranla daha yük-
sektir. Bu kesimlerde MgO? SO8 ve alkali oksit değer-
leri daha düşüktür.

Marnların üstü kalınlığı en çok 10 m# ye ulaşan ay-
nı ya|taki konglomera Örtüsü ile örtülüdür. Konglome-
ranın üstü bir aşınma yüzeyi olduğundan iç kesimlere
dogra kalınlığı, gittikçe azalır ve kaybolur. Gerek çi-
mentosu gerekse çakılları CaOO3'tan oluşur, Çok düşük
oranda da; kuars, volkanik malzeme ve şist çakılları dfa
içerir, OaCOE tenörü Jura kireçtaşlarına yakm olan
bu .seviyeden, kireçtagı hammaddesi olarak yararla-
nılabilir.
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İstifin en üstünde Pliyosen ya§h malzeme yer alır.
Kalmlifi Miyosen sınırından itibaren doğuya gidildikçe
hızla artar, Pliyoaen yaşlı malıeme yer yer ince killi«
kiregtagı seviyeleri İçeren marn konglomera ve kumtap
ardalanmasmdan oluşur. Bu def işime bağlı olarak kim-
ya bile§imi de def isimler gösterir. Genel olarak bu mal-
zeme, yüksek SiCyii bir hammadde olarak kabul edi-
lebilir. Ancak bileşimdeki değişimlerin sık ve düzensiz
olması nedeniyle» hammadde stokunda SiO(2 ve CaO
tenörlerüıin sık sık kontrol edilmesi gerekir.

Çok uygun bir hammadde olmamasına rağmen, "en,
elverişli silisli malzeme1* olan Miyosen marn'larmdan
yararlanmak için, Pliyosen malzemesinin mutlaka işle-
tilmesi gerekir. Aksi halde, bu malzeme dekapaj ola-
rak kabul edildifinde, alttaki Miyosen marn'larmm işle-
tilmesi ekonomik olmaktan çıkar»

Gerek kireçtaşı gerekse marnların morfolojik du-
rumu, açık ifletme ve malzeme nakli açısından elverişli
olup birbirine çok yakın konumdadırlar. Bu özellikler
fabrikaya malzeme naklini olumlu yönde etkileyecektir.

Rezerv

Pliyosen malzemesinin hacmi değişik kesim-
lerdeki malzemelerin alanları ile bu kesimlerdeki
ortalama kalmîıklanmn çarpılmasıyla hesaplan*
mıştır. Miyosen konglomera*sının hacim hesabında ise
harita ve kesitlerden saptanan ortalama kalınlık ile
konglomera alanından yararlanılmıştır. Miyosen
marn'ının hacmi ise, rezerv alanı iğinde kalan ve to-
pografik haritadan hesaplanan toplam hacimden, Pliyo-
sen malzemesi ve Miyosen konglomerasının hacminin
çıkarılmasıyla hesaplanmıştır* Bu hesaplamada 960 m.
münhanisi, taban kot'u olarak »almmıştır. Aynı yön-
temle yapılan Jura kireçtaşı hacim hesabında ise 1120
m, münhanisi taban kofu olarak alınmıştır. Jura ki-
reçtaşı ve Miyosen konglomerasının ortalama yoğunlu-
ğu d == 3 Miyosen marn'ının ortalama yofunlugu d
=2 2 pliyosen malzemesinin ortalama yofunduğu d « 2,5
olarak kabul edilmiş, olup, malzemelerin hesaplanan
rezervleri toplu olarak Çizelge l*de verilmektedir,

Malzeme
Material

Pliyosen malz.
Pliocene material
Miyosen marn
Miocene marl
Miyosen kong.
Miocene conglomerate
Jura Kçt.
Jurassic limestone

Hacim (m?)
Volimle

1.786.875

38.038,122

1,043.750

65.833.323

Ortalama Yoğunluk
Average dan»ity Bezerv (ton)

2,5

2

3

3

Raserve

4.467.188

76.076,244

3.131.250

197.40Ö.069

Çizelge 1 Ï Hammaddelerin görüniir-mulıtemel rezervleri

Tenor ; Hammaddelerin ortalama tenörlerinin sap-
tanmasında; hacim temsil edebilmeleri VB sistematik
olmaları açısından, rezerv alanı içinde kalan sondajlara

ait analiz def erlerinden yararlanılmış sonuçlar Çizelge
2fde toplu olarak verilmiştir,

Malzeme
Material

Pliyosen malz.
Pliocene material
Miyosen marn
Miocene marl
Miyosen kong.
Miocene conglomerate
Jura Kçt.
Jurassic limestone

SiOf

31,77

87,49
3,68

0,76

7,68

10,75
0,62

0,40

3,40

4,71
0,49

0,25

MgO

2,04

2,48
0,73

0,69

CaO

27,96

21,14
52,39

54,00

0,21

1,53
0,25

0,20

Toplam
(Total)
Alkali

1,17

2,15
0,21

0,13

Lé tgn,

24,82

19,44
41,66

42,84

Çizelge 2 ; StllsM ve MreçE maİAemelertoı ortailama tenor değerleri

Karısını hesapları t İncelenen hammaddele-
rin çimento elde edilimine uygunlukları formülleri
aşağıda verilen teorik karışım hesaplamaları ile yapıl-
mış, hesaplarda hammaddelerin ortalama tenor değer-
leri esas olarak alınmıştır. Hammaddelerin karışım

oranlarının saptanmasında Echel formülü, modüller iğin
Michaelis formülü, kireç standardı için Kühl formülün-
den yararlanılmıştır. Teorik karışım sonuçları, prensip
değerlerine göre karpiaitırılabilmeleri için birlikte Çi-
zelge 3* de verilmiştir.
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Çizelge 3'teki hesap sonuçları incelendiğiiade ftlinEer
bileşimleri ve modül def erlerinin prensip def erlere uy-
gun olduğu görülür. Elde edilecek çimento Normal
Portland Çimentosu nitelifmdedîr. Yalnız Jura kireç-
taşı ile Miyosen marn'larınm karıpmmdan elde edilen
bileşiminde yüksek görünen kireç standardının gok m
Fe,2Öâ eklenerek düşürülmesi gerekmektedir.

Kurulması düşünülen çimento fabrikasının
1 200 000 ton/yıl kapasiteli ve 100 yıl ömürlü olacağı
dikkate alındıf mda, karışım oranları hesaplanan ham-
maddelerin hangi miktarlarda tüketilecefi ortaya ko«
nabllü».

Enerji Olu naklim

îneelenen alandaki akarsuların debilerinin çok dü-
şük olması nedeniyle, kurulacak bir çimento fabrikası-
nın bu derelerin suyundan yararlanabilme olanağı yok-
tur. Gerekli suyun sahanın güneydoğu sınırına yakın
bulunan ve suyunu Kurtbofazi barajından alan sula-
ma kanalından veya daha doğudaki Mürted Ovasının
yeraltı suyundan sağlanması Araştırılmalıdır.

Yöredeki yerleşim alanlarının 1975 genel nüfus
sayımına göre nüfusları; Karalar Köyü S27, îneköy T8»
Kınık Köyü 202 dir. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bu
köyler ile yakm köylerden işçi sağlanabilir.

Ankara bölgesi enterkonnekte sisteme bağlı olup
fabrika için elektrik bu sistemden sağlanabilir. Çimento
fabrikası için kullanılacak yakıta gelince, son yıllarda
görülen petrol ürünlerindeki darboğaz nedeniyle» yöreye
en yakm olan kömür yataklarından yararlanılması Öne-
rilir. Bu yataklardaki linyitlere ait özellikler Çizelge
5'to verilmektedir,

SONUÇ

Yapılan incelemeler sonund'a tenor ve rezerv açı-
sından çimento elde edüimine uygun bir adet kireçtaşı
ile bir adet marn sahası ortaya konmuştur, Jura kireç-
taşları ile Miyosen konglomerası kireçli malzemeler ola-
rak, Miyosen marnları ile Pliyosen malzemesi silisli
malzemeler olarak uygun karışımlar vermektedirler.
Klinker elde ediliminde zararlı bileşenler olarak kabul
edilen MgO, SO8, Na,2Ö ve K2Ö içerikleri, tehlikeli
olmayan sınırlar içinde kalmaktadır. En uygun ve en
büyük silisli hammadde potansiyelini Miyosen marnları
oluşturmaktadır. Bu marnlardan yararlanmak için, örtü
durumunda olan Miyosen konglomerası ile Pliyosen
malzemesinin rezerv sınırları İçinde kalan kesimlerinin
mutlaka tüketilmesi gerekir. Miyosen konglomerası;
Miyosen marnları ile en uygun karışımı vermektedir,
Ayrıca Pliyosen malzemesi ile de uygun karığım sağla«
yabilmektediı1.

Karışım oranlarının saptanmasında esas alınan
hammadde ortalama tenor değerleri, olanaklar ölçü-
sünde elde edilen analiz sonuçlarından sağlanmıştır. Mil-
yarlarca liralık yatırımı gerektiren bir çimento fabri-
kasının kurulmasından önce, sözkonusu tenorlerin de-
netlenmesi ve böylece hammadde güvenlif inin sağlan-
ması gereklidir. Bunun için, mevcut sondajların arala«
rina ek sondajlar yaparak; sondaj ağnam sıklaştırıl-
ması titizlikle numune alınması, analizlerin aynı yerde;
ve titizlikle yapılması gerekir.



Yukarıdaki sonuç ve önerilerin ışığı altında., ince-
lenen alanda I 200 000 ton/yıl klinker kapasiteli ve
100 5ml Ömürlü bir çimento fabrikasının kurulabileceği
ortaya çıkmaktadır. Ancak çevrenin verimli tarım ara-
zisi olması ve güneyde Mürted Askeri Hava Alanı'nın
yer alması, gevre kirliliğini Önleyecek tedbirlerin alın-
masını ve filtre tertibatının kullanılmasını gerektire-
cektiı»,
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