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ÖZ : Çalıgmanın girig bölümünde boksit deyimi ve uluslar arası Önemli boksit kuruluşları agıklanmiitır.
Anaörüde boksit yatakları Önce jeolojik konumlarma göre sınıflandırılmış, sonra boksit cevheri mineraloji»
kimya ve kullanım alanlarına kısaca değinilmiştir. Bu bilgiler çergevesinde Türkiye boksit yatakları bölge
ve alt bölgelere ayrılarak incelenmeye çalışılmıştır,

ABSTRACT : Within the introduction section the term bauxite is defineci and the international bauxite
associations are introduced. In the fallowing secMonsf he geological, classification of the bauxite deposit! is
given. The mineralogy* chemistry, and the uses of bauxite are, briefly described, Finally»:, tn the Might of these
information» a study of Turkey bauxite deposits are Investigated by dividing them into areas and subareas.
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GlüJf
Boksit; Lıateritik ayrışma sonucu oluşmuş alümin*

yumoa zengin, demirce fakir bir mineral topluluğunun
adıdır. Bu nedenle boksit mineraloglar iğin pedelojik
anlamlı, petrografik bir deyimdir. Boksit adlamâsı ilk
defa İS2İ yılında Berthier tarafından aynpna artığı
bir ürün için kullanılmıştır. Les Baux sarayı (AJpillen-
Güney Fransa) yakınlarındaki Kretase kireçtaşları
tteerinde bulunan ayrışma artığı ürüne, sarayın adın-
dan dolayı "bauxit" adı verilmiştir,

Boksit yatakları yer yuvarında belirli sayıda ülke«
de bulunmaktadır. Bunlardan yedisi 1974 yılında Gui-
nem'nm Conakry kentinde toplanarak aralarında "The
International Bauxite Association (IB,A.,)" kuruluşunu
oluşturmuşlardır. Kuruluşun yedi ülkesi Avusturalya,
Ginea, Guyana, Jamayka Sierra Leone, Surinam ve
Yugoslavya olup, merkezi Jamayka'd'adır, Bu ülkeler,
batı ülkelerinin toplam boksit tüketiminin 8/4'nü kar-
şılamaktadır. Boksit yatakları bakımından zengin
Ghana, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ninde bu kuru-
lup, katılmaları beklenmektedir, Kuruluşun kurulma
amacının başında boksit ve kil mineralleri fiyatlarım,
metalik alüminyum fiyatlarıyla orantılı şekilde artır-
mak gelmektedir (Mining Engineering» 1Ô75),

Ï.B.A* kuruluşunun boksit yataklarını inceleme
ve araştırma merkezi Yugoslavya'nın Zagrep ken-
tindedir, ISagrep Bilim ve Sanaat Akademisine bağlı
çalışan araştırma merkezinin adı "International Com«
mitee for studies of bauxites, oxydes and hydroxydes
of aluminium (ICSBOA'j'äir;

Bu çalışmanın amacı önce boksitin jeoloji, minera-
loji ve kullanım alanları üzerine açıklayıcı bilgiler ver-
mek, sonra bu bilgilerin ışıfında Türkiye'nin boksit
yataklarına kısaca değinmektir,

SIHD^LANDIRMA VB JEÖLÖJÎ

Boksit yatakları değişik galı§nmeılar tarafından
değişik smıflandıriîmişlardır» Bunlardan Weisse (1063)
ve Petrascheck (1974) boksit yataklarını bugün bile
Önemini koruyan "silikat ve karbonat boksitlere" ayır*
mışlardır, Diğer çalışmacılar (Hander, 1952; Hander ve
Greig, I960; Hose, 1060; Grubb, 1073) boksit yatak-
larını değişik sınıflamışlardır,

İ) SİUtot . Boksit YataMarı; demirce fakir, alü«
minyumca zengin silikat kayaların lateritik ^ayrışması
ve ayrışma zonunda açığa çıkan SiOio

fin taşınması
sonucu oluşurlar (Norton, 197$), Silikat-boksit yatak-
ları oluşmasına en elverişli kayalar nefelin siyenit ve
fonolitlerdir (Gordon ve Murata, 19f>2; Gordon ve
diğer, 1058), Riyolit, andezit» diyorit, anortozit ve
fillitler, boksit oluşmasına elverişli diğer kaya türleri-
dir (Valeton, 1062).

Grubb (1973) silikat-boksit yataklarım temel ka-
yalara (high-level veya upland) ve Örtü kayalara (low-
level veya peneplain) bağlı olanlar diye ikiye ayır-
mıştır,

a) Temel Kayalara. Bağlı Silikat Boksit Yatak-
ları; genellikle derinlik ve yüzey mağmatik kayalar
üzerinde bulunurlar. Boksit oluğumu ile köken kaya
arasındaki sınır engebelidir (Şekil, 1), Bu durum bok«
sitm öncelikle köken kayacm çatlak, kırık ve yarıkları

Şekil 1: Ge»elleitlrflml| silikat boksit yatafı kesiti.
Figure lı Generalized seetta of a siliceıas bauxite

deposite.

boyunca fehjmiş olmasından ileri gelmektedir, Boksit
zonu içinde yer yer taze köken kaya artıkları izlenmek-
tedir, Bu tür boksit yatakları daha çok tropik-subtro-
plk iklim kuşağının hüküm sürdüğü yüksek platolar-
da bulunmakta, kalınlıkları 25 m'yi geçmemektedir. Gö-
zenekli, kolay ufalambüen cevher» çoğunlukla köken«
kayanın dokusunu saklı tutmakta ve yer yer %40'ı
bulan boğuk içermektedir. Buna karpn diyajenezden
etkilenen olgunlaşmii bazı yataklar, sert Mr kabuk şek«
linde görülmektedirler. Aşınma ve taşınmanın etkin
olduğu yörelerde, boksit yatağı çevresinde elüviyal
boksit piaserlerinin oluştuğu görülür.

h) Örtü Kayalara Bafh Silikat . Boksit Yatakla-
rı; geniş alanlarda yükselme-algalma, zayıf-dalgalı
kıvrımlanma (warping) gibi değişik tektonik ve jeo-
morfolojik özellikler gösteren kayalar üzerinde bulu=
nurlar. Derinlikleri az olan senklinallerde olu§an boksit
yatakları fiziksel apımtadan korunurlar. Böyle ke-
simlerde yer altı su düzeyi elveriyorsa, boksîtleşme
olayı devam eder. Tabanları bir düzlem ile sınırlanan
bu tür yatakların boksit seviyesi altında bir kaolen ta-
bakası bulunmakta ve yatak kalınlığı en fazla 9 m.
olabilmektedir (Valeton, Î0T8)#

Örtü kayalara bağlı silikat-boksit yatakları çok
kökenlidirler, Fiziksel aşınma ve taşınma sonucu yaşlı
bir boksit yatağı, uygun bir ortamda yeni bir boksit
yatağı şeklinde tekrar gökelebiimektedir (Laughnan
ve Bayliss, 1961; Evang, 1965; Gnubb, 1971; Mac Gec-
han, 1971; Jepsen ve Schellmann, 1974; Mining Maga-
zin©, 1974),

Örtü kayalara bağlı silikat-boksit yatakları en
yaygın şekilde Güney Amerika'nın kuzey kıyısı bo-
yunca Guyanu ve Surinam*da bulunmaktadırlar
(Valeton, 1973). Öte yandan Avustralya kıtasının
kuzey kıyıları aynı tür boksit yatakları bakımından
zengindir. Burada bulunan Weipa ve Go ve yatakları az
derin senklinaller iğinde oluşmuşlardır,

2) Karbonat - Boksit Yatakları\ karstîk karbonat
kayaları üzerinde bulunurlar.

Genellikle daha genç transgresif klregtaşları ile
örtülüdürler. Bunlara karstik boksit yatakları da denir
(Varheggî, 1969, 1970, 1971), Bu tür boksit yatakları
genig alanlar içinde tabakaya bağlılık gösterirler. Bu
yataklarda boksit oluşumu yer yer karstik boşluklarda
çok derinlere inebilmektedir. Boksit yatafı taban ve ta-
van kayaları arasında bir tabaka boşluğunu (emersion-
phase) doldurur (Şekil, 2),
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Karbonat boksit yataklarının kökenleri bugün tar-
tışma konusudur. Bu konuda ileri sürülen üç ayrı görüş
vardır.

a) Karbonat - Boksit Yatakları; "otokton" olu-
şuklardır. Bu görüp göre karbonat-boksitleri, aşınma-
ya uframıı karbonat (örnefin marn gibi) ve bunlar
arasındaki yüzey kayalarının kil mineralleri içeriğinden
oluşmuşlardır. Bu görüş Akdeniz ülkelerinin birçoğunda
kiregtaşları üzerinde oluşmuş kırmızı toprakları (ter,
ra rossa) daha tam olgunlaşmamış boksit olarak gö-
renler tarafından savunulmaktadır,

b) Karbonat „ Boksit Yatakları; "allokton-flüvi-
yatil" kökenlidirler. Silikat kayaların ayrılması ile
oluşan lateritik tabaka akar sularla karstik yapılı
karbonat kayalar üzerine taşınmış, burada zamanla
olgunlaşarak karbonat-boksit yatağını oluşturmuştur»
Yazarlar bu görügü paylaşmaktadırlar,

c) Karbonat - Boksit Yatakları; "allokton eolik"
oluşumlardır. Bu durumda boksit karstik yapılı kar-
bonat kayalar üzerine su yerine rüzgarla taşınmakta-
dır.

Karbonat-Boksitlermm kökeni üzerine kısaca be-
lirtilmeye çalışılan üs ayrı görüş, karbonat boksitlerin
oluşumu için ileri sürülen varsayımların tümü değildir.
Boksit oluşumunda ayrıca yer değiştirme, diyajenetik
değişme ve dönüşmelerinde föz önünde tutulması ge-
rekmektedir,

Karbonat-boksit yataklarından yaklaşık dünya
boksit üretiminin yarısı elde edilmektedir. Önemli kar-
bonat-boksit yatakları Jamayka (Clarke Jr, 1966;
Comer» 1974), Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde (Mi-
ning Engineering, 1975) bulunmaktadır, Avrupa kıta-
sında karbonat-boksit yatakları Fransa'nın güney-gü-
neydofusunda Var-Herault yörelerinde (Lapparant de,
1930; Weisse de, 1948; Roch, 1956; Vale ton ve Klint,
1962; Nicolas, 1968; Nicolas ve Laville, 1972), İtalya,
Yugoslavya (Schumacher» 1954), Yunanistan (Ohazi-

teodoru, 1974) ve Türkiye'de (Wippern, 1959, 1964;
Peyronnet de» 1966; özlü, 1979) bulunmaktadır, Aynı
tür boksit yatakları Macaristan ve Sovyetlerin Ural
dağlarında da vardır (Mining Magazine» 1975). Günü-
müzde bir karbonat-boksit yatağı Solomon takım ada-
larından bir koral atolü olan Reımel adası üzerinde
oluşmaktadır (Weisse de, 1970).

MİNERALOJİ VE BÎÔEB AI^ÜMÎNYUp MİNERAL-
LERİ

Boksit cevheri iğinde çok fazla sayıda mineral bu-
lunmaktadır. Bunların bir kısmı teknik bakımdan İste-
nen, diferleri sorun çıkarması nedeni ile istenmîyen mi-
nerallerdir (Çizelge, 1). Boksitin analiz sonuçları ana
elementler yarımda Oa, Nb, Be, V, IT, Or ve Mn gibi
İz elementleri de vermektedir (Helke, 1975),

Boksit bugün için tek alüminyum cevheridir (Pat-
ter son, 1967; Patterson ve Dyni, 1973 Mining Enginee-
ring, 1975), Gelecekte alüminyum metali hammaddesi
olarak boksit yanında andalusit, dişten, silimanit, alü-
nlt ve nef elin gibi minerallerin kullanılmağı düşünülmek-
tedir (Geotimes, 1973). Sovyetler Kola yarımadası Lo-
vozero nefelin siyenitinden yıllardır alüminyum elde
etmektedirler, Lösit, kaolinit, kaollnitll killer ve davsonit
alüminyum elde edilebilecek difer önemli mineraller
olarak görülmektedirler. Bu nedenle A.B.D.*lerî Kolora-
do, Utah ve Wyoming eyaletlerinde bulunan davsonitce
zengin Tersiyer yağlı Green-River şistleri büyük önem
kazanmışlardır (XJ.S, Geoî. Survey, 1978),
KULLANIM ALANLARI

Boksit endüstride def işik alanlarda kullanılmakta-
dır, Kullanım alanları kimyasal bileşimine bağlıdır.

1) Metattk Altimtnyinm Elde Etmekte» kullanılan
boksitin en az %50 AljO8, en fazla %6 SiOg» 10
Fe,0Ö3 ve 4 TiOp içermesi gerekmektedir (Stamper,
1970). Metalik alüminyum yanında bazen galyum, va-
nadyum gibi yan ürünlerde elde edilmektedir. Bunlardan
galyum bugün A.B.D. Arkansas eyaletinde ve
Macaristan'da, vanadyum Fransa'da yan ürün ola-
rak kazanılmaktadır,

Boksitten alüminyum elde edilmesinde karşılaşılan
en büyük sorun, gerekli elektrik enerjisinin karşılan,
ması ve artık kırmızı çamura yer bulunmasıdır (Bayar,
1972; U. S, Geolg. Survey, 1973),

%) Kimya Endüstrisinde; boksit çimento yapı-
mında ve yağların temizlenmesinde kullanılmaktadır.
Bu alanda kullanılan boksitin SiO2 içeriği ve oranı
önemli olmamakta, buna karşın Fe s 0 3 ve TiO„ içerik-
lerinin %8'ü geçmemeleri gerekmektedir, A.B.D. Geor-
giya va Alabama eyaletleri boksitleri kimya endüstri-
sinde kullanılan en iyi cevherlerdir,

S) Ateşe Dayanıldı Tuğla Yapımında; kullanılan
boksit cevherinin en az >%59.61 Aİ^O^ %2,5 TiO2 ya-
nında, en fazla %1,5 - 5,5 SiO2 ve <%2 Fe^Og içermesi
gerekmektedir,

4) Aşmdırma . Parlatma Tazu Üretmede; kulla-
nılan boksitin SiO5 ve Fe2O3 içeriklerinin her birinin
%5'i geçmemesi zorunludur,

Son yıllarda A,B,D,'nde üretilen boksitin %88Î
metalik alüminyum elde etmekte, %6'sı kimya endüst-
risinde, %4'ü ateşe dayanıklı tufla yapımında ve %2'si
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aşmdırma-paıiatma tozları üretmede kullanılmıştır.
A.B.D, örneği bokiitin defi§îk endüstri dallarında ne
oranlarda kullanıldığına açıklık getirmektedir,

TÜBKÎYE BOKSİT YATAKLABI

Türkiye boksit yatakları çoğunlukla güneyde ve ba-
tıdan doğuya uzanan bir ku§ak içinde bulunmaktadır-
lar. Bunların en Önemlileri Milas (Mufla) çevresinde
zımpara yatakları ile birlikte bulunan diyaşporit, Akse-
ki (Antalya) - Seydişehir (Konya) ve İslahiye (Gazian-
tep) - Payas (Hatay) yataklarıdır, Diferleri ise Alan-
ya, Yalvaç, Akşehir, Konya, Adana* Kahramanmaraş,
Kokaksu (Zonguldak) boksit yataklarıdır (Şekil, 8),

Yalvaç boksit yatakları dışında kalan diğer tüm yatak.
1er karbonat-boksitlerdir.

Çalışmada daha çok Türkiye'nin ekonomik açıdan
önemli ve Jeolojik mineralojik açıdan incelenmiş yatak-
larına kısaca değinilecektir.

İ) Milas Diyaspuiitleri; zımpara yatakları ile bir-
likte Menderes masifinin güney kesiminde uyumsuz iki
ayrı mermer birimi arasında yataklanmışlardır (Tuğal,
1964), Mermer birimlerinin kalınlıkları içerdikleri di-
yasporit oluşuklarının sıklaşması ve büyümesi ile oran»
tılı artmaktadır. Mermerlerin altında metamorfik şistler,
üzerinde Neojen çökelleri ve yer yer alüviyonlar bulun-
maktadır.
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Bölgenin KB-GB doğrultulu ve GB eğimli paralel
fay sistemi; cevherli seviyenin parçalanması, biribiri
üzerine bindirmesi ve aynı kesitte tekrarlı yüzeylenme,
sine neden olmuştur (Şekil, 4), Çoğunlukla 60e'nin
altında eğim gösteren büyük faylar yanında yer yer
dik ve dike yakm efimli faylarda görülmektedir,

Milas diyasporit yataklarından alman Örneklerin
mikroskopik incelenmesinde; fazla oranda diyasporit
yanında az ve çok az oranlarda hematit, manyetit klo*
ritoyid, periklas, kuvars, kalsit» korund, rutll ve ilmenit
saptanmıştır, Diyasporit hematit ile içice yan yana bü-
yümüş» kısmen submikroskopik hematit ile kırmızıya
boyanmıştır. Yer yer çok iri diyaspor kristalleri geliş«
mistir, Diyaspordan sonra en, fazîa bulunan hematit
içerisinde banan çok az manyetit artığı izlenmesi, he-
matitin kısmende olsa martitlegme sonucu oluştuğunu

göstermektedir, Kloritoyid ve kalait çatlak ve boşluk-
larda gelişmişlerdir. Çok az izlenen rutil, kuvars ve
ilmenit ufak tanecikler şeklinde izlenirler,

onay-a (1949) göre diyasporit ve zımpara yatak,
lan kalker-boksitlerln isokimyasal metamorfizması so-
nucu oluşmuşlardır. Metamorfizmanm epi zonunda di-
yasporit, epi - mezo zonunda zımpara yatakları bulun-
maktadır. Bu nedenle metamorfizmanm zayıf olduğu
menderes masifi dı§ kısımlarında diyasporit, yüksek
oldufu iç kesimlerinde zımpara yatakları bulunmak-
tadır,

Günalay*a (1069) göre Milas çevresinde bulunan
çok sayıda diyasporit yataf ı toplam 70-75 milyon ton
cevher içermektedir* Milas çevresinde bulunan çok sa-
yıda diyasporit merceğinden ancak birkaçının boyut ve
analizleri (Günalay 1969) verilecektir (Çizelge, 2 )*

%) Akseki * Seydişehir Boksit Yatalütaı; Türki-
ye'nin boksit rezerv ve üretimi bakımından en önemli
bölgesidir. Bölgede irili ufaklı yüzü aşkın boksit cev-
herleımesi izlenmekteysede, bunların ancak 20 kadarı,
ekonomik def erdedir (Wippern, 1959).

Akseki-Seydişehir boksit yatakları kiregtailarm-
da Alt ve Üst Kret'ase arasındaki uyunısuEİuk yüze-
yinde olufmuşlardır (Şekil, 5) ve Senomaniyen yaşlı-
dırlar (Özlü, 1979). Alt kretase kireçtaşları çok az kil
mineralleri içermekte ve ince bantlı yapılı, gözenekli,
karstik boşlukludurlar. Uyumsuzluk yüzeyinin boksit
kapsamıyan kesimlerinde kahverenkli-kırmızı üç ayrı
kireçtaşı seviyesi ile 'ayrılan 2 ve 20 m, kalınlıklarda
beyaz renkli iki ayrı kirectap tabakası bulunmaktadır,
jECahverenkli-kırmızı kireçtafları bölgede yer yer kong-
İcmeratik-breşik yapılıdırlar. Boksit yatakları bölgede
yer yer konflomeratik-breşik yapılıdırlar, Boksit ya-
takları çoğunlukla en üst kahverenkli-kırmızı kireçtaşı
seviyesi içinde yataklanmi§lardir, Boksit yataklarının
tavan kayası gri renkli, kaim bantlı kireçtaşlarıdır.

Bölgede Devoniyen yaşlı Seydişehir şistleri en yaşlı

kaya birimidir, Bunlar üzerinde Karbonifer yaşlı killi
kireçtaşları ve marnlar bulunmaktadır, Permiyen kireç»
taşları ile temsil edilmektedir, Mesozoyik'te beyaz
renkli, masîv, yer yer dolomitik Triyas kireçtaşları
ve gri renkli Liyas (Jura) kireçtafiarı oluşmuştur. Alt
Kretase kiregtaşlarmın daha açık renkli ve gözenekli
olması, güçte olsa bunların LÂyas kireçtaşlarmdan ayırt
edilmelerini saf lam aktadır, Üst Kretase kireçtaşları
Eosen yaşlı nümmülitli kireçtaşları ile örtülmüştür.
Eosen kireçtaşları konglomeratik bir seviye ile son bul-
makta ve üzerine fiü§ serisi gelmektedir CWippern,
1059),

Akseki-Seydifehir boksitleri hematit ve limonit içerik-
leri oranına göre; renkleri kirli beyaz, açık sarı, kah-
ve renkli» kırmızı-kiremit renkli olabilmektedirler* Masiv
cevher çoğunlukla oolitik-pisolitik, yer yerde bantlı
yapılıdır. Boksit yataklarının tabanında yer yer boksit
çimentolu breşik kireçtaşı seviyeleri bulunmaktadır.
Çapları 0,05-1,2 mm arasında değişen ooid ve pisoidler
küre ve elipsoyidal biçimlidirler, Diyajenez sonucu kü-
relerden oluşan elipsoyidal ooid ve pisoidler uzun ek-
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Şeldl S t Akseki - Seydişehir boksit yatağı şematik
kesiti.

Figure 5: Schematic section of Akseki - Seydişehir
bauxite deposits.

senleri boyunca çatlaklar oluşmuş ve bunlar boksit mu
neralleri, hematit, limonit ve kalsitle dolmuştur. Ooid,
lerin ve pisolitlerin çekirdeklerinde böhmit, limonit,
kalsit, hematit, anatas veya rutil tanecikleri izlenmek-
tedir, Konsantrik kabuklu ooid ve pisoidlerin bazı ka-
bukları böhmit, basılanda hematit ve limonitle boyan-
mışlardır. Çok büyük kısmı hematit + limonitten oluşan
ooidler, böhmit + hematit + limonitten oluşanlardan
çok daha az sayıdadırlar. Ooid ve pisoidler genellikle
dıştan bir limonit kabuğu ile sarılmışlardır, Boksit cev-
herinde köşeli parsalarda izlenmektedir, Ooid pisoidler
ve köşeli parçalar ; boksit mineralleri, limonit ve
kalsitten oluşan bir hamur içindedirler.

Akseki-Seydigehir boksit yatakları cevherinin baş-
ta gelen boksit minerali böhmittir. Diyaspor, gibsid ve
allumojel daha az oranlarda bulunmaktadırlar. Ayrıca
incelenen örneklerde çok az ve eser oranlarda kil

mineralleri (kaoliilit + illit), kısmen killeşmiş feldspat,
kuvars, hematit, anatas, zirkon, rutil, löykoksen, pî-
silomelan, m biçimli limonit pirit ve markasit tane-
cikleri izlenmiştir (Çağatay ve Arda, 1974 a, 1974 b).

Akseki-Seydişehir bölgesinde Alt Kretase'de kırıl-
ma tektoniği ile birlikte aynı yaşlı kireçtaşları uygun
iklim koşulları altında kimyasal ayrışmaya uframıı
ve iğinde birçok karstlk boşluk gelişmiştir. Karstik

boşluklar Senomaniyen'de boksit cevheriyle doldurul-
muş ve bunu Üst Kretase transgresiyonu izlemiştir
('Wippern, 1959; Özlü, 1979), Boksit merceklerinin ka-
lınlığı karstik boşlukların çok derin olmadığım göster-
mektedir.

Alt Kretase kireçtaşlarmın %lJin altında kil mine-
ralleri içermesi, boksit yataklarının bu kireçtaşlarınm
ayrışması sonucu oluşamıyacakları görüşünü destek-
lemektedir. Wippern'nin (1059) cevherde kısmen kiL
legen pïajioklas, Baysal ve Engin'in (1976) kuvars
tanecikleri izlemeleri, cevher hammadesinin silikat ka-
yalardan kaynaklandığım göstermektedir, yazarların
cevherde anatas, rutil ve hematit tanecikleri saptama-
ları bu görüşü doğrulamaktadır, öte yandan Wippern
boksitlerin köken kayacı olarak, bölgenin diyabaz ve
boynuztaglarım, Özlü (1973) Seydişehir şistlerini gör-
mektedir.

Akseki-Seydîşehir boksit yatakları Bahçeci ve di-
ğerlerinin (1975) yaptığı gibi, dört ayrı alt bölgeye
ayrılarak incelenecektir. Alt bölge boksit yataklarından
Öncelikle ekonomik açıdan önemlilerinin boyut ve orta-
lama tenörieri çizelgeler şeklinde verilecektir. Bu bok-
sitçe zengin alt bölgeler sırasıyla Gidengelmez-Yıldız,
daf (Çizelge, 3), Seyrandaf (Çizelge, 4), Anamas «
Karacadaf (Çizelge, 5), Küpe-Tmazdaf (Çizelge, 6)
bölgeleridir,

8) Mahiye - Payas Boksit Yatakları; demir ve
silis oranları yüksek yataklardır (Pilz, 1989; Romieux,
1042; Zimmer, 1948 a^b; Wippern, 1984; Hatay 1967),
Cevherin demirce zengin, yatakların İskenderun demir-
çelik tesislerine yakm olması ilgilileri Îslahiye-Payas
boksitlerini demir cevheri olarak def erlendirmeye zor-
lamı§tır. Bu konuda M,T,A, Enstitüsünde İyi sonuç alına-
mıyan teknolojik çalışmalar yapılmıştır*

Îslahiye-Fayas boksitleri killi kireçtafları ile ara-
katkılı Kretase yaşlı kîregtaşları İçinde yataManmif-
lardır (Hatay, 1967), Bu birim ve boksit yatakları
uyumsuz şekilde kalınlıkları birkaç metre ile 15-20
m arasında def İşen fosilli kireçta§ları île ÖrtÜlmüf-
tür. Bölgenin dig er kayaları Paleozoik yaşlı şistler ve
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kuvarsitlerle yerleşme yap Üst Kretase olan ofiyolitik
karmaşığın birimleridir,

Îslahiye-Payag boksitleri tamamen limonit ve he-
matitle boyanmış kırmızı kahverenklidirler. En fazla
izlenen boksit minerali diyaspordur. Diyaspor yer yer
limonit ve hematitin çatlak ve aralarını dolduran da-
marcıklar, yer yerde bu minerallerde bobrefimsi, ka-
buğrum&u büyüme oluşturmaktadır. Cevherde pisilome«
lan gok az izlenmiştir. Diyaspor bazen değişik kaim«
hklarda bantlı yapı göstermektedir, Blipsoyidal biçimli
diyaspor ooidee ve pisoidleri cevherde yer yer izlenmekte
ve demir mineralleri içermektedirler. Az oranda izlenen
kaoliniti, böhmiti, gibsiti hematit ve limonit boya-
makta ve damarcıklar §eklinde kesmektedir. Ayrıca şok

az ve eser oranlarda en fazla 100-150 mikron büyük-
lükte hematit» rtjtil, anatag» manyetit ve kromit, önce-
likle kaolinitli kesimlerde kuvars tanecikleri saptanmış-
tır (Arda ve Çağatay, İ075).

Îslahiye-Payas boksitlerinin hematit» manyetit» ru-
til, anatas ve kromit tanecikleri içermeleri» boksitin
köken kayasının öncelikle ofiyolitik karma§ıfm alümin-
yumca zengin birimleri olabileceğini göstermektedir,
Lateritik ayrışma ile oluşan boksit hammaddesi Kreta-
se kireçtaşı karstik bolluklarına taşınarak, demir ve
silisçe zengin boksit yataklarını oluşturmuştur. Payas
boksitleri demir oranı İslahiye boksitlerine göre daha
fazladır, İslahiye'nin önemli boksit yatakları çizelge T de
verilmişti!1,

4) Diğer Boksit Yataktan; sırasıyla Alanya,
Akşehir, Konya, Adana, Kahramanmaraş ve Zongul-
dak sınırları içinde bulunan daha az Önemli yataklar-
dır. Bu yataklara kısaca değinilecektir,

a) Alanya İlçesi Boksit Yatakları; jeoloji ve mine-
ralojileri bakımından Akseki boksit yataklarına büyük
benzerlik göstermektedirler. En Önemlileri Beyitli ya-
lak, Çatak-Ij Masadağ, Derincedere, Höyük ve Göçebe
boksitleridir» Oolîtîk-pisolitik yapılı cevherin kimyasal
analizinde %50-60 Al̂ Og, 15-24 Fe9O8, 4=10 SîOfi ve
2-5 TiOs oranları saptanmıştır,

b) Yalvaç - Akşehir Boksit Yatağı; demirce §ok
zengindir. Yalvaç'tan-Şarkikaraağaç'a kadar uzanan
yaklapk 50 kmlik uzunlukta bir zon içinde yer yer
yüzeylenen boksitler doleritin ayrışması sonucu oluş-
muşlardır, Doleritin tabanında Faleozoyik yaşlı şistler,
cevherin üzerinde Üst Jura ya§lı kiregtaşlan bulunmak-
tadır (Şekil, 6) (Çetin, 1977), Yalvaç Türkiye'nin bilinen
ve incelenen tek otokton silikat boksit yataf ıdn% Bantlı
yapı gösteren cevher köken kaya dolerite tedrici geçiş-
lidir,

Yalvaç cevheri tamamen limonit ve hematitle bo-
yanmış kırmızı kahverenklidir. Cevherin yüksek demir
oram fazla miktarda bulunan limonit ve hematitten
kaynaklanmaktadır, Biyaspor, gibbsit ve böhmit cev-
herin alüminyum mineralleridir, Küre, e!ip£oyidal biçim-

li diyaspor^böhmit, pisoid ve ooîdleri arası halloysit,
kaolinit, böhmit, gibbsit ve limonitle doldurulmugtur,
Cevherde diyajenez sonucu gelişen çatlaklar çof unlukla
limonit ve böhmit ile doldurulmuştur. Limonit bu du-
rumda yer yer kolloidal dokuludur. Kil mineralleri ora-
nı yer yer oldukga artmaktadır (Arda ve difer, 1975),
Limonit tarafından boyanmış kil minerallerinin büyük
kısmını kaolinit oluşturmaktadır, Yalvaç cevherinde
ayrıca gok az ve eser oranlarda hematit, manyetit, il-

mBm mtm/Te
Şekil -S t Yıa¥aç-Ak|eMr boksit yatağı şematik kesiti,
Figure 6; Schematic seettoıı of Yalvaç (Akgelıir)

baiudte
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menit, ilmeno-manyetit, rutil, awatas, kromit tanecik-
leri ile plsilomelan, kalsit damarcıkları telenmiftir,
Cevherde izlenen hematit, manyetit, iimemt, ilmeno-
manyetit, rutil, anataa ve kromit tanelerinin benzerle-
rinin ayrı§mamı§ doloritte izlenmesi ve cevher için-
de yer yer daha tam ayrışmamış ofitik dokulu dolerit
parçaları saptanması, boksitin köken kayacının taban-
daki dolerit olduğunu göstermektedir. Cevherdeki do-
lerit parçaları ileri derecede kaoleniepniş ve limonit-
teşmillerdir. Yalvaç yataf ı cevherinin kimyasal analiz
ortalaması %42 AJ^Ozt 26 Fe2O8, 6,4 SiO2 ve 4 7 TİO,2

bulunmuştur. Büyük rezervler içermesine karşın, cevhe-
rin yüksek demir oranı boksit cevheri olarak def erlen-
dirilmesinde teknolojik sorun çıkarmaktadır,

c) Konya Boksit Yatakları; Bolkardağ gevresin«
de bulunmaktadırlar, Gerdek, Çokdereler, Küçük Ulu-
beltepe, Boïkardede, Oileburufu, Çivcivkuyu, Kremanh,
Camızalam ve Uluhelyolu bu bölgenin bağlıca boksit
yataklarıdır. Akseki boksit yataklarına büyük benzer-
lik gösteren bu yataklar oldukça ufak boyutludurlar,
Cevher analizlerinde %50-5S A12O3, 20-30 FegO s ve 2-6
arasında defilen SiOg saptanmıştır,

d) Aılana Boksit Yatakları; Gülek ve Mağara
yörelerinde bulunmaktadırlar. Alt Kretase yaşlı kireç-
taşları iğinde yatakianan Gülek ve Mafara yatakları
cevheri oolitik-pisolitik yapılı ve %50'nin üzerinde A1,,G3

içeriklidir, Mağara yöresinin en önemli boksitleri Gü~
mülektepe, Kızılakçaltepe ve Kügükakcaltepedir,

e) Kahraman Marai Boksit Yatakları; Geksun
bucağı sınırları içinde bulunan Acıelma ve Korku-
yu'duıv Karbonat-boksit yatakları olan bu yataklar
Mafara boksit yataklarına benzerlik göstermekte ve
AĴ O, oranları yer yer %50'nln altına düğmektedir.

f) Kokak&u (Zonguldak) Boksit YataJdarı; Ko-
kaksu vadisi boyunca yüzeylenmaktedirler. Bunlardan
en büyüğü 1 km uzunlukta, 50 m ile 500 m arasında de*
fi§en ve Viseen yaşlı kömür içerikli dolomitik kireç-
taşlan içinde bulunan HayatkÖy yatafıdır (Yomralıoğlu
ve diğer, 1981). Boksit ve Viseen kiregtaşlan uyum-
süz lekilde Apsiyen yaşlı Velibey kumtaglan Üe Örtün-
müştür (Ami, 1938), Pisolitik yapılı sert cevherin
ballıca mineralleri fazla oranlarda diyaspor,
böhmit, limonit yanında daha az hematit, kil
mineralleri ve çok az anatas ve rutildir, Cevherde de-
mir minerallerin azaldığı kesimlerde kırmızı kahverenk,
sarımsı, yeşilimsi griye geçitlidir, Cevher Örneklerinin
kimyasal analiz ortalaması %54 A1^O3, 24 FeaO8, 6
SiO2 ve 2,3 TiOp vermektedir,

SONÜÇLAB

Türkiye metalik alüminyum ve difer endüstri dal-
larında kullanılabilecek boksit yatakları bakımından ol-
dukça zengindir. Bugün Türkiye'de yalnız metalik Ö-
lüminyum eldesine uygun yataklardan faydalanılmak-
ta, diferleri yeterince değerlendirilmemektedir. Büyük
rezervli islahiye-Payas ve Yalvaç boksit yatakları yük,
sek demir, silis ve titan içerikleri nedeniyle alüminyum
cevheri; buna karşın fazla alüminyum İçerikleri nede-
niylede demir cevheri olarak kullanılamamaktadırlar.

Türkiye'nin Yalvaç boksit yatağı dıgmda kalan di-
ğer tüm boksit yatakları "karbonat-boksit" türünden-

dirler. Karbonat-boksit yataklarımız deiipk yafta kar-
bonat kayalar içinde yataklanmışlardır. Batı ve orta
Toroslar'daki boksit yatakları Alt Kretase, Kokaksu
(Zonguldak) yatakları Vişeen kiregtaşları içinde bulun«
makta Alt Kretase sökelleri ile örtülmektedir, Milas
diyasporit yatakları Menderes masifinin yap kesinlikle
bilinmiyen mermerleri içindedirler, Yalvaç silikat bok-
sit yatafı doleritin ayrışması sonucu oluşmuş ve Üst
Jura kiregtaşları ile örtünmüştür. Bu durumda Anado-
lu boksit yatakları farklı jeolojik devirlerde gerçekle-
şen boksitleşmeler sonucu oluşmuşlardır»

Karbonat-boksit yatakları kireçtaşları karstik boş-
luklarını doldurmakta ve çökel kayalarla uyumsuz şe-
kilde örtünmektedMer. Karasal ortamda kirestaşlarm-
da karstlaşması ile birlikte alüminyumca zengin silikat
kayalarda boksitieşme oluşmuştur. Sonra akar su ve
dalgalarla denizel ortama taşman boksit hammaddesi»
kıyı kesimde gel-git dalgalarıyla kısmen coid«pisoidler
şekline geçmekte ve karstik boşluklara doldurulmak-
tadır,
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