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ÖZET 

Ankara 'nın güneybat.ısında yer alan Haymana ilcesi 

Karahoca köyQ ve Emicce mevkiinin jeolojisi incelenerek 

st.rat.igra~i birimleri hari'lalanmışt,ır. 

Haymana-Emicce arasında kalan alanda mermer pot.ansi

yeli azerinde durulmuşt.ur. 

Bu alandaki KD-GB yönlü cat.lakların merrnerde oluş

t.urdugu blok boyu'liarı incelenmist.ir. 

Afyon ve Marmara adası merrnerieri gibi dünyaca ünlü 

mermerler ile yapılan karşılast.ırmada Emicce merrnerierinin 

onların arasında iyi bir yere sahip oldugu görülmüşt,Qr. 

Kalit.e t.ayini ve mühendislik özellikleri de belirle

nen Emicce merrnerierinin binaların ic ve dış kaplamaların

da rahat.lıkla kullanılabilecegi görüşüne varılmışt.ır. 

Bölgede halen işlet.ilmekt.e olan mermer ocaQındaki 

kayıpların minimuma indirilmesi icin de al t.ernat.i~ bir 

Oret.im yönt.emi düşünülmOşt,Qr. 

Mevcut, yat.ırımın yanı sıra planlanan yat.ırımın t,ut,a

rı ve geri dönüş süreside hesaplanarak işlet.meciye sagla

yacagı avant.ajlar acıklanmışt.ır. 
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SUNMARY 

In this study, the geology of the Emiççe region- Ka

rahoca village-Haymana, which is situated 70 km. SW of the 

Ankara, were investigated. All stratigraphic units in the 

area were mapped and marble potentiality of the area were 

seached. 

Furthermore the bloc size of the marbles, which are 

caused by northeasterly faults in generaly, were investi

gated. 

The guality of this Emiççe marble can be deseribed 

as good as the world famous Afyon and Marmara marble. 

According to the guality determination and 

engineering study on the Emiççe marble, it is beliewed 

that these marbles can be used perfectly outher walls of 

the buildings. 

There are some privately owned marble pits are under 

operation in the study area. A relative operation presedu

res were suggested for these mines, in order to minimize 

the mining loses. 

Finally the probable invesment were calculated and 

possible advantages were pointed out. 

Furthermore a plan were made for optimum timing for 

return back of these invesment. 
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1.GtR!S 

Cok eski çaglardan beri yapılarda ve anıLlarda gü

zelligi, işlenebilirligi ve dayanıklılıgı nedeniyle kulla

nılan mermer, özellikle yaşam düzeyleri yükselen Loplum

larda bolca LükeLilmesiyle zenginligin ve re~ahın sembolü 

haline gelmiş bulunmakLadır. Lüks ve yarı lüks bir madde 

özelligi Laşıyan mermer zamanımızcia da en çok, gelişmiş 

veya döviz geliri ~azla olan zengin alkeler Lara~ından Lü

keLilmekLedir. Bunlara örnek olarak ABD, Japonya ve Avrupa 

ülkeleri gibi gelişmiş ülkeler ile peLrol geliri ~azla o

lan Suudi ArabisLan, KuveyL, Libya gibi OrLa Dogu ve Kuzey 

~rika ülkeleri gösLerilebilir. 

Bilindigi kadarıyla çok çeşiLli renk, desen ve özel

liklerde milyarlarca meLre kOp mermer rezervleri bulunan 

TOrkiye'nin mermer OreLimi, LükeLimi ve ihracaLı varolan 

poLansiyeline kıyasla oldukça gerilerde bulunmakLadır. Ba

LOn bu olumsuzlukların nedenleri içindemermer ocak, aLöl

ye ve Lesislerinde yeLerli oranda modern aleL, makina ve 

kali~iye eleman olmamasının yanında bir dizi sorunda önem

li bir rol oynamakLadır. Bunların başında ülkemizin için

de bulundugu ekonomik sorunlar önde gelmekLe ve OreLim ma

liyeLlerini oldukça ~azla eLkileyerek sekLörOn gelişmesini 

engellemekLedir. 

Bu nedenle çalışmamızda saha ve mühendislik çalışma

larının yanısıra, söz konusu mermerlerin işleLilebilirligi 

ve pazar eLOdOnün yapılmasına çalışılmışLır. 

Calışma alanı Ankara'nın GB'sındaki Haymana'nın D, 

KD ve GD'sunda yer alan Yeniköy, Karahoca, Cayraz köyleri 
2 ile Haymana ilçesi arasındaki yaklaşık 70 kmlik alan içe-

risinde kalan Emiççe mevkiini kapsar CEk.1). 

Bu çalışmada sahada ayırLlanan kaya sLraLigra~i bi-



rimleri Hari~a Genel MüdürlUQU'nün Türkiye Ankara J29 a1 

numaralı 1/26000 ölçekli ~opogra~ik hari~ası Uzerine iş

lenmiş~ir CEk.4). 

Ayrıca Haymana-Emiççe Mevkii arasında kalan 

deki mermer olanaklarının belirlenmesi amacıyla, 

ölçekli ayrın~ılı dekanak hari~ası CEk.6) 1 sadece 

bölge-

1/10000 

Emiççe 

Mevkiinde yer alan mermer zuhurunun sınırları, bu mevkide 

çeşi~li özelliklerine dayanılarak ayır~lanan as alanların 

gös~erilmesi ve rezerv hesabının yapılabilmesi amacıyla 

1/2000 ölçekli as alan sınır hari~ası CEk.6), halen Ure~im 

çalışmaları devam eden işle~menin son durumunu gös~eren 

1/600 ölçekli !mala~ hari~ası CEk.7) ve yine sözkonusu a

landa yer alarak blok boyu~larına e~ki eden eklem sis~em

lerinin gös~erildigi 1/600 ölçekli eklem sis~emi hari~ası 

CEk.8) saha çalışmaları sırasında hazırlanmış~ır. Saha ~a

lışmalarında şeri~me~re, pusula, plançe~e ve mira kullanı

larak bu hari~alar çizilmiş~ir. Son olarak 1/600 ölçeQinde 

imala~ hari~ası üzerinde, önerilen al~erna~i~ Ure~im yön

~emine ai~ makinaların ve ~esislerin yerleşim planı hazır

lanmış~ır CEk.9). 

Sahadan alınan, 30 ade~ 

A.O.M.M.F. !nşaa~ Mühendisligi 

düzgün kesilmiş örnekler 

Bölümü Labora~uvarlarında 

~iziko-mekanik denemelere, yine 30 ade~ 360 gr. 'dan daha 

agır örnekler A.O.F.F. Jeoloji Mühendisligi Bölümü Zemin 

Mekanigi Labora~uvarlarında ~iziksel denemelere, 16 ade~ 

or~adan kesilerek her iki yüzüde parla~ılan örnekler ise, 

yine A.O.F.F. Jeoloji Mühendisligi Bölümü Sediman~oloji 

Labora~uvarlarında asi~ ve sulu denemelere ~abii ~u~ulmuş

~ur. Ayrıca sahanın çeşi~li yerlerinden alınan ve ~arklı 

kayaçları ~emsil eden örneklerden hem ince kesi~ hemde 

kimyasal analizierin yapımında ~aydalanılmış~ır. 

Saha ve labora~uvar çalışmalarının ~amamlanmasından 
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sonra gelecek için umu~lu ancak işle~me kayıplarının ve iş 

gUcU kaybının ~azla oldu~u mermer işle~mesinin problemleri 

ve çözUm yolları araş~ırılmış, yeni Ure~im me~odları 

önerilmiş~ir. Bununla birlik~e bu yeni Ure~im me~odunun 

işle~meciye ge~irece~i mali yUk irdelenmiş gerek ya~ırımın 

geri dönUş suresi gerekse sa~lanacak avan~ajlar açıklan

mış~ır. Kısaca piyasa mekanizması Uzerinde de durulmuş~ur. 

Gerek saha, gerek labora~uvar ve gerekse bUro çalış

maları sonucu elde edilen veriler ışı~ında yöre mermerle

rinin, kali~esi, mühendislik özellikleri, kullanım alanla

rı dikka~e alınarak çeşi~li sını~lamalardaki yeri or~aya 

konulmuş~ur. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. MERMERİ.N TANIMI 

Mermerin ~anımı bilimsel ve ~icari olarak iki şe

kilde yapılmak~adır. Bilimsel olarak mermer, kireç~aşları

nın, zamanla do~ada meydana gelen ısı ve basınç e~kisiyle 

kris~alize olmuş şeklidir ve aynı zamanda "hakiki mermer" 

olarak da isimlendirilmek~edir. Kireç~aşları esas olarak 

kalsiyum karbona~~an meydana gelmişlerdir; dolomi~ik ki

reç~aşları ise magnezyum karbona~ içermek~edirler. Bu yüz-

den.de mermerler, kalsiyum karbona~ ve magnezyum karbona~ 

içerebilmek~edirler. Bunların içinde az mik~arda 

gra~i~, hema~i~, limon!~, pir!~, mika, klor!~ gibi 

kuvars, 

mine-

raller de bulunabilmek~edir. Bu mineraller mermere de~işik 

renkler ve damarlı bir görünüm kazandırmak~adırlar. 

Ticare~~e kullanılan mermer deyimi ise kesilip par

la~ılabilen her çeşi~ ~aşı kapsamak~adır. Ticari kapsam i

çinde hakiki mermerin yanında iyi parla~ılabilen kalker, 

~raver~en, oniks mermeri, dolomi~, diyabaz, grani~, ser

pan~in, bazal~, kum~aşı, arduvaz, ~ek~onik breş ve konglo

mera da yer almak~adır C!şcan,1988). 

2. 2. MERMERLERl.N SINIFLANDIRILMASI 

2.2.1. Yapısal sını~landırma 

Mermer olarak kullanılan ~aşlar, minerolojik yapıla

rına ve oluşum şekillerine göre şöyle sını~landırılmak~a

dırlar C!şcan,1988) : 

2.2.1.1. Sedimanter Mermerler 

- De~ri~ik veya klas~ik sediman~er mermerler : Bu 

~ip mermerler , çeşi~li kayaların parçalanıp sürüklenerek 

bir yerde birikmesi ve daha sonra bir çimen~o maddesi ile 
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birleşmesi sonucu oluşurlar CKonglomera, gre ve arduvaz 

gibi). 

Organik veya kimyasal sediman~er mermerler : Su 

kaynaklarından meydana gelen mermerler de önemli bir yer 

kaplamak~adır. Olay soguk su vası~asıyla olursa oniks mer

rnerieri Calbatr veya su mermerleri) 1 sıcak su kaynakları 

vası~asıyla olursa ~raver~enler meydana gelir. Bunlardan 

başka kompak~ kalkerler ve anhidri~in bir cinsi de mermer 

olarak kullanılmak~adır. 

2.2.1.2. Magmatik Mermerler 

Mermer olarak kullanılan magma~ik ~aşlar, sediman~er 

olanlara oranla çok daha dayanıklıdır; ~aka~ çıkarılması 

ve işlenmesinde büyOk zorluklar bulunmak~adır. 

- Derinlik ~aşları : Bu grup içinde çıkarılması ko

~ u~-lay, ~aka~ işlenmesi zor olan grani~ önemli bir 

mak~adır. Grani~in dışındaki magma~ik mermerler siyeni~-

ler diyori~ler, gabrolar, perido~i~ler, serpan~ini~lerdir. 

Bunların işle~ilmesi ve işlenmesi genellikle zordur, ~aka~ 

iyi cila kabul ederler. 

-Damar ~aşları Bunlar, yer kabugunun derinlerin

deki magmanın yOzeye yakın yarık ve ça~lakları doldurarak, 

soguması ile, volkan baca dolgusu şeklinde veya plU~onik 

masi~in yOzeye yakın kenar bölgelerinde oluşan ~aşlardır 

Cpor~ir, apli~ gibi). 

Yüzey ~aşları : Bu ~ip mermerler içinde kuvars, 

por~ir, lipari~, bazal~, mela~ir ve diyabaz gibi ser~ ve 

iyi cila kabul eden ~aşlar vardır. Bunların hem işle~ilme

si hemde işlenmesi çok zordur. Faka~ dayanıklı oldukların

dan ve cilalarını uzun süre kaybe~mediklerinden dolayı in

şaa~ların birçok yerinde kullanılmak~adır. 
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2.2.1.3. Metamorrik Mermerler 

YerkabuQundaki her çeşit kayacın, katı durumunu ko

ruyarak riziksel ve kimyasal şartlar altında Calterasyon 

ortamı dışında) derinliklerde ki diyajenez ortamda mine

rallerin daha rarklı minerallere dönüşerek ~arklı bir ka

yaç durumuna gelmesiyle oluşan taşlardır. Bunların içinde 

en önemli olanları bilimsel mermer tanımına uygun, kireç

taşının yerin derinliklerinde ısı ve basınç altında kris

talleşmesiyle meydana gelen hakiki mermerlerdir. DiQerleri 

ise volkanik ve sedimanter kayacıarın yapı ve bileşimleri

nin deQişmesiyle meydana gelirler Cgnays, şist, kuvarsit, 

~illit, a~ibolit gibi). 

2.2.2. Yöresel sınırlandırma 

Türkiye'deki mermerleri esas olarak 13 gruba ayır

mak mümkündür C!şcan,1988). 

- Marmara Merrnerieri : Marmara Denizi 'ndeki Marmara 

Adası'ndan çıkartılan bumermerler genellikle iri taneli, 

lekeli mavimtrak damarlı veya şerit yapılı olup bazan açık 

mavi, bazen de süt beyaz renklidir. Bu merrnerierin işle

tilmesi ve işlenmesi kolaydır. 

Afyon Mermerleri : !şcehisar bucaQından çıkartılan 

bu mermerler çoQunlukla renkli damarlı ve breşimsi dekulu 

olup renklerine göre isimlendirilmişlerdir. 

- MuQla Merrnerieri : Hamursuz taşı da denilen bu 

mermer gri-beyaz renkli olup genellikle kristalize kalker

den oluşmuştur. Milas-Güllük'de ise tabakalı ve koyu kır

mızı-bordo renkli mermerler bulunmaktadır. 

-Kırşehir Merrnerieri .: Genellikle breşik yapıda, 

ince taneli ve renklidirler. 

-Ayaş Merrnerieri : Homojen, küçük taneli, beyaz 

renkli sarı benekli veya damarlıdır. 
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Bandırma Mermerleri : Açık ve koyu kırmızı renkli, 

bazende damarlı olan bu mermerler, kris~alize kalkerlerden 

olusmuşlardır. 

- Yalova Mermerleri : Yalova civarındaki beyaz ve a

çık mavi renkli ince kris~alli, yer yer damarlı kris~alize 

yapıdaki mermerlerdir. 

- Akhisar CManisa) Mermerleri : Renk ve ~ane irilik

leri çok ~arklı olan bu mermerler genellikle ince ~aneli 

beyaz, gri-beyaz damarlı ve beneklidirler. 

Ko~ahya Mermerleri : !nce ~aneli ve beyaz renkli-

dirler. 

!zmi~ Mermerleri : Beyaz renkli ve ince ~aneli 

kris~alize kalkerden oluşmuş~ur. 

- Camlık CDenizli) Mermerleri : Gri-beyaz renkli o

lup içinde bazan ha~i~ sarı benekler vardır. 

Selçuk C!zmir) Mermerleri : Beyaz renkli mermer-

lerdir. 

Araç-Tosya CKas~amonu) Mermerleri :Beyaz renkli, 

~e miz ve yer yer sarı damarlıdır. Ayrıca e~la~un renkli 

mermerler de bulunmak~adır. 

2.2.3. Ticari Sinı~landırma : 

Mermer kapsamına giren maddelerin ~icari açıdan sı

nı~landırılmaları "Nomencla~ure ~or ~he Classifica~ion of 

Goods in Cus~oms Tariffs, Fif~h Edi~ion, Brussels 1 1976" da 

verilmiş~ir C!şcan,1988). Sonuç kısmında Emiççe Mevkii 

mermerlerinin bu sınıflamadaki yeri belir~ilecek~ir. Si

nı~lama BTN CBrussels Tari~f Nomencla~ure) ve SITC CS~an

dar~ In~erna~ional Trade Classifica~ion) için ayrı ayrı 

yapılmış~ır. 
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2. 3. MERMERİN KULLANIM ALANLARI 

Mermerin ana kullanım alanları binaların ici ve dı

sı, anı~lar, heykeller ile sus ve hediyelik eşyalardır. 

Binaların icinde yer ve duvar döşemesinde, basamaklarda, 

so~unlarda, şöminelerde, mu~~ak ve banyolarda (özellikle 

hamamlarda); binaların dış cephelerinin kaplanmasında, bi

na icinde kullanılan mobilyaların bir cok yerinde ve rad

ya~örlerin azerinde mermer görmek mUmkUndUr. Sus-eşyası ve 

hediyelik eşya olarak vazo, şekerlik, kalemlik, morekkep 

hokkası, isimlik, cakmak al~lıQı, lamba al~lıQı, saa~ mu

ha~azaları, ki~ap al~lıQı, sa~ranc ~aşları yapımı, kUlluk, 

abajur ve avize yapımı ile diQer bircek sUs eşyası yapı

mında kullanılmak~adır. Bunların dışında kimya sanayiinde 

de kullanım alanı vardır. Mermer kırıklarıda mozaik olarak 

veya suni mermer yapımında kullanılarak deQerlendirilmek

~edir. 

Binaların icinde kullanılan mermerlerde daha cok gö

rUnUş önemlidir, ~aka~ dış~a kullanılan mermerlerde hem 

görUnUş hemde dayanıklılık önemli olmak~adır C!şcan,1988). 

2.4. DUNYA'DA MERMERCİLİK ve TURXlYE'NlN YERİ 

2.4.1. Donya Mermer Uretimi ve Ticareti 

2.4.1.1. Donya Uretimi 

Donya mermer rezervleri konusunda kesin bir bilgi 

yok~ur. Ore~im konusunda ise benzer s~andar~larda bilgi 

bulma zorluQu vardır. Karşılaş~ırma yapılabilmesi acısın

dan aynı s~andar~lara ge~irilmeye calışılan dUnya mermer 

ve ~raver~en Ure~iminin Cizelge 2.1. de görUldUQU Uzere 

yılda 13 milyon ~ondan ~azla olduQu anlaşılmak~adır. 

En önemli Ure~ici !~alya olup 1983 Ure~imi 6. 3 mil

yon ~on, 1984 yılı Ure~imi ise 6.4 milyon ~ondur. !kinci 

sırada A.B.D. yer almak~adır. A.B.D. Ure~iminin önemli 
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kısmını grani~ ~eşkil e~mek~edir. Bu Olkenin 1983 yılı o

re~imi 1 076 000 ~ondur. Daha sonra İspanya C942 000 ~on), 

Yunanis~an C612 000 ~on) ve TOrkiye C666 000 ~on) gelmek

~edir C!şcan,1988). 

Cizelge 2.1. : DOnya Mermer ve Traverten Uretimi 

.Mik~ar . Bin ~on . 
KUZEY AMER!KA 1 400 

1.ABD 1 076 
2.Kanada 296 

GÜNEY AMER!KA 200 
AVRUPA 11 000 

1. !~alya 6 300 
2.!spanya 942 
3.Yunanis~an 612 
4.TOrkiye 666 
6. Almanya 644 
6.Por~eki:z 469 
?.Fransa 464 
8.Yugoslavya 436 
9.Belçika-LOks. 272 

AFR!KA 300 
ASYA 600 

1.!ran 243 
OKYANUSYA 60 
TOPLAM 13 460 

C!şcan ,1988) 

2.4.1.2. DOnya !thalatı 

Donya blok ve kesilmiş mermer i~hala~ı bOyOk boyu~

larda de~ildir. 1983 yılında 120 milyon dolar C1 milyon 

~on) olan dOnya ~oplamı :zaman içinde ar~arak 1987 yılında 

210 milyon dolar C1.6 milyon ~on) olmuş~ur CCi:zelge 2.2.). 

1987 yılı de~erlerine göre yapılan sıralamada !~alya 37 

milyon dolarlık i~hala~la ilk sırada yer almak~a olup top

lam icindeki payı% 17'dir. Daha sonra 30 milyon dolarlık 

i~hala~ de~eri ve % 14'10k payla Japonya gelmek~edir. !lk 

6 Olke olan !~alya, Japonya, !spanyaya, Almanya ve Fransa• 
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nın dUnya ~oplamı içindeki payları ~oplamı % 59, ilk 10 

Ulkenin payları ~oplamı ise% 77 dir C!şcan,1988). 

Cizelge 2. 2. Donya BloJc ve Kesilmiş Mermer !thalatı 

BTH:25.15 

--~~~-!~~---------~~~~-~~~~---------~~~~-~~~ 
1983 1987 1983 84. 85 813 87 1983 1987 -----------------------------------------------

TOPLAM 1000 1500 120 130 125 195 220 100 100 
1. !~alya 134. 1132 21 24. 24. 31 37 18 17 
2. Japonya 55 83 17 24. 19 20 30 14. 14. 
3. İspanya 138 112 10 09 11 18 27 08 12 
4.. Almanya 913 121 13 11 11 15 19 11 09 
5. Fransa 94. 73 13 10 11 13 16 11 07 
6. S. Arab. 34. 39 11 06 06 10 10 09 05 
7. Hollanda 253 4.93 03 04. 05 013 08 03 04. 
8. Bel-LUks 113 28 03 03 03 06 08 03 04. 
9. !srail 00 17 07 013 07 03 013 06 03 
10. !sviçre 4.3 70 03 03 03 05 05 03 02 
C!şcan ,1 988) 

Donya işlenmiş mermer i~hala~ında 1983 yılı ~oplamı 

1.1 milyar dolar C1.7 milyon ~on) olmuş, daha sonraki 

yıllarda ise devamlı görUlen ar~ışlarla 1987 yılındaki 2.1 

milyar dolarlık C2.5 milyon ~onluk) seviyeye ulaşmış~ır 

CCizelge 2.3). Donya işlenmiş mermer i~hala~ında en önemli 

Ulkeler ABD, Japonya ve Al man ya • dır . 1987 yılında ABD'nin 

i ~hala~ı 4.95 milyon dolar 1 Japonya'nın 289 milyon dolar, 

Al man ya • nı n ise 281 milyon dolardır. ABD'nin payı % 24., 

Japonya'nın % 14. Almanya 'nın i se % 14. ol up bu Uç Ulkenin 

payları ~oplamı % 52 dir. Oç Ulkeninde i~hala~ı dönem ba

şından i~ibaren devamlı bir gelişme içindedir. özellikle 

Japonya'da hızlı bir gelişme vardır. Buna mukabil dördUncU 

sıradaki Suudi Arabis~an'ın i~hala~ı devamlı olarak geri

lemek~edir. Dönem başında 24.13 milyon dolar olan i~hala~ 

dönem sonunda 130 milyon dolara dUşmUş~Ur. Beşinci sırada 
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İsviçre'nin iLhalaLında ise çok hızlı bir gelişme söz ko

nusudur. İlk 5 Olkenin 1987 yılındaki payları Loplamı % 82 

ilk 10 Olkenin payları Loplamı ise % 78 dır C!şcan,1988). 

Ci2elge 2.3. : Donya Işlenmdş Mermer Ithalatı BTN :68.02 

~~~-!~~---------~~~~-~~~~---------~~~~-~~ 
1 983 1 987 1 983 84. 85 86 87 1 983 1 987 

TOPLAM 1700 2500 1120 1228 1319 1858 2064. 100 100 
1. A.B.D. 211 257 339 415 4.95 19 24 
2. Japonya 77 195 85 91 14.6 211 289 08 14. 
3. Almanya 392 388 184 192 182 253 281 16 14 
4.. S. Arab. 343 24.6 227 155 178 130 22 06 
5. Fransa 73 110 86 71 76 76 82 06 04. 
6. !sviçre 37 75 28 30 37 63 78 03 04. 
7. !ngilLere 26 63 28 30 36 61 68 03 03 
8. Hong Kong 18 57 16 17 17 23 69 01 03 
9. Bel-LOks 4.3 85 25 26 28 4.3 48 02 02 
10.Kanada 12 16 17 27 43 01 02 
C!şcan ,1 988) 

2. 4..1. 3. Donya Ihracatı 

DOnya blok ve kesilmiş mermer ihracaLı son yıllarda 

arLmış bulunmakLadır CCizelge 2.4..). 1983 yılında 120 mil-

dolar olan Loplam ihracaL 1987 yılına gelindi~inde 220 

milyon dolara yOkselmişLir. Gelişmiş Olkeler her zaman en 

bOyOk paya sahipLir. Bu gurubun 1983 yılındaki ihracaLı 83 

milyon dolar iken 1987 yılında 197 milyon dolara 

yükselmişLir. 1987 yılı isLaLisLiklerine göre gelişmiş 

Olkelerin Loplam içindeki payı % 90 olup İLalya her zaman 

ilk sırada, PerLekiz'de ikinci sırada yer almakLadır. 

İLalya•nın 119 milyon, portekiz'in ise 27 milyon dolarlık 

ihracatı olmuşLur. Bu Olkelerin Loplam içindeki payları 

sırasıyla% 64. ve% 12 dir. Daha sonra YunanisLan C% 6), 

İspanya C% 6) ve Belçika-LOksenburg gelmekLedir. !lk 6 

Olkenin payları toplamı % 80, ilk 10 Olkenin ise % 88 dir. 
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Gelismek~e olan ülkeler grubu 20 milyon dolarla % 9 paya 

sahip olup bu grup~a TOrkiye her zaman en önemli ülke 

konumundadır. Torkiye'nin 1987 yılı ihraca~ı 8 milyon 

dolar olup payı % 4 dür C!scan,1988). 

Ci zel ge 2. 4.. Dnnya Blok ve Kesilmds Mermer İhracatı 

BTN:25.15 

~2~~-~~~~~~-~~-----------------~~~~-~~~ 
1983 1984 1985 1988 1987 1983 1987 

TOPLAM 120 
GEL!~S ÜLKELER 83 
1. !~alya 41 
2. Por~ekiz 13 
3. Yunanis~an 05 
4. İspanya 04 
5. Bel-Lüks 03 
8. Fransa 04 
7. Yugoslavya 03 
8. Avus~urya 01 
9. Norvec 01 
10. Almanya 07 
MERKEZ! PLANLI OL. 01 
1. Cin H. Cum. 
GEL!SMEKTE OLAN 0L.18 
1. TOrkiye 08 
2. Brezilya 03 
3. Pakis~an 03 
4. Fas 
5. Filipinler 
C!şcan ,1988) 

01 

130 
89 
44 
14 
05 
05 
04 
03 
03 
01 
01 
05 
01 
01 
15 
05 
03 
02 

01 

125 
87 
40 
14 
05 
08 
05 
04 
03 
01 
02 
05 
01 

18 
07 
03 
01 
01 
01 

195 
177 
107 

25 
10 
08 
08 
07 
04 
02 
02 
02 
02 
01 
18 
08 
04 
01 

01 

220 
197 
119 

27 
11 
10 
09 
07 
05 
03 
02 
02 
02 
01 
20 
08 
05 
01 
01 
01 

100 
89 
34 
11 
04 
03 
03 
03 
03 
01 
01 
08 
01 

17 
07 
03 
03 

01 

100 
90 
54 
12 
05 
05 
04 
03 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
09 
04 
02 
01 
01 
01 

Donya işlenmiş mermer ihraca~ı devamlı olarak bir 

gelişme içindedir CCizelge 2.5.). 1983-87 döneminde 973 

milyon dolardan yaklaşık 1.8 milyar dolara yOkselerek 2 

ka~ına yaklaşan bir ar~ış gös~ermis~ir. Toplam icindeki en 

büyOk pay gelişmiş ülkeler grubuna ai~ olup bu gurubun ih

raca~ı dönem başında 885 milyon dolar C% 89) iken dönem 

sonunda 1 452 milyon dolar C% 81) olmuş~ur. İ~alya•nın is-
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lenmiş mermer ihracaLı 83 yılında 620 milyon dolar C% 64) 

iken 1987 yılında 1 045 milyon dolar C% 58) olmuşLur. Bu 

grupLaki di~er önemli Olkeler ve 1987 yılındaki payları 

Labloda verilmişLir. !lk 5 Olkenin payları Loplamı % 72 1 

ilk 10 Olkenin payları Loplamı ise % 78 dir. Dünya 

işlenmiş mermer ihracatında di~er önemli Olke grubu 

gelişmekLe olan Olkeler olup bu grubun dönem başı ihracatı 

97 milyon dolar C% 10) iken dönem sonunda hızlı bir 

artışla 316 milyon dolara C% 18) yUkselmiştir. Bu grupta 

yer alan TOrkiye 1987 yılındaki 8 milyon dolar olan 

ihracatıyla donya işlenmiş mermer ihracatında% 0.45 lik 

bir paya sahiptir C!şcan,1988). 

Cizelge 2.5. : Dnnya İşlenmdş Mermer İhracatı BTN :68.02 

~9!~-~~~~~-~~-----------------~~~~-~~ 
1983 1984 1985 1986 1987 1983 1987 -----------------------------------------

TOPLAM 973 1061 1138 1616 1795 100 100 
GEL!~S ÜLKELER 865 922 995 1355 1452 89 81 
1. !Lalya 620 651 701 1010 1045 64 58 
2. !spanya 61 84. 92 63 74 06 04 
3. Fransa 39 38 43 66 66 04 04 
4. Portekiz 31 38 47 56 59 03 03 
5. Yunanistan 32 32 34. 50 47 03 03 
6. Almanya 16 16 18 34 41 02 02 
7. Japonya 05 06 15 06 18 01 01 
8. Hollanda 06 06 08 05 17 01 01 
9. Kanada 20 24 19 16 16 02 01 
10. Bel. -LOks 07 07 08 12 13 01 01 
MERKEZ! PLANLI OL. 11 12 10 13 27 01 01 
1. Cin H. Cu m. 10 10 09 12 26 01 01 
GEL!SMEKTE OLAN OL.97 127 133 248 316 10 18 
1. G.Kore 42 46 50 152 188 04 10 
2. HindisLan 06 06 07 09 14 01 01 
3. Meksika 06 08 07 08 11 01 01 
4. Brezilya 05 10 10 08 08 01 
5. PakisLan 04 04 04 09 08 
6. Torkiye 05 06 17 13 08 01 
C!şcan ,1988) 
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2.4.2. Torkiye Mermer Rezervler, Talebi, Uretimi ve 

İhracatı 

2.4.2.1. Torkiye Mermer Rezervleri 

TOrkiye zengin ve çesitli mermer yataklarına sahip 

bir Olkedir. Trakya 7 da Istranca, Orta Anadolu 7 da Kırşehir, 

Kuzey Anadolu 7 da Ilgaz ve Bolu, Batı Anadolu 7 da Menderes 

ve Kazda~ ile Do~u Anadolu 7 da Bitlis kristalin masi~leri

nin esas litolojik birli~ini metamor~ik sist ve mermerler 

oluşturmaktadır. Paleozoik 7 ten Miosen 7 e kadar geniş alan 

kaplayan çeşitli kalker, konglomera ve breşler mermer 

olarak kullanılabilme özelliklerini taşırlar. Bundan baska 

ara tektonik kırılmalarla ilgili olarak birçok traverten, 

kalker ve oniks mermer oluşumlarıda bulunur. Geniş alan-

larda görOlen granit, siyenit, diyabaz, gabro, serpantin 

ve a~ibolit gibi volkanik kayaçlardan da mermer olarak 

yararlanma olanakları vardır. 

Türkiye'nin geniş mermer rezervler!, henüz büyOk 

oranda ortaya çıkarılmış de~ildir. MTA Genel Müdürlü~ü 

tara~ından yapılan kısıtlı araştırmalar, TOrkiye'de 2 
9 9 milyar m . civarında mermer, O. 5 milyar m . de traverten 

oldu~unu göstermekteyse de halihazırda aretim yapılan 

birçok yer bu toplama dahil de~ildir; çOnkO yeterli oranda 

rezerv araştırmaları yapılmamıştır. Elimizdeki bilgilere 

göre mermer rezervleri açısından en önemli illerimiz ve 

toplam rezerv miktarları şöyledir: 

Balıkesir 400 milyon 9 m. 

M yon 387 milyon 9 m. 

Tokat 308 milyon 9 m. 

Bursa 100 milyem 9 m. 

Denizli 79 milyon 9 m. 
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Görülüyor ki özellikle Balıkesir (Marmara 

ve TokaL illeri bilinen rezervleriyle 
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Adası), 

bile çok 

önemli rezervlere sahipLirler ve bu Oç ildeki bilinen mer-
9 mer rezervleri 1 milyar m. 'On üzerindedir. 

TraverLen rezervleri açısından en önemli ilimiz 

TokaL'dır ve bu ildeki rezervlerin Loplamı 388 milyon m~' 

Lur. Daha sonra 49 milyon m~'le Denizli, ve ao milyon m~' 

le Giresun gelmekLedir Cİşcan,1988). 

AyrınLılı olarak Torkiye mermer ve LraverLen re

zervler! Ek.a de, kaplama olarak kullanılan dogal taşların 

çıkarıldıgı yöreler, renkleri ve ticari adları ise Ek.aa 

de verilmiştir. 

2.4.2.2. TOrkiye Mermer Ta1ebi 

Torkiye'nin mermer ve oniks Lalebi yıllar içinde 

birçok de~a azalma ve artma yönünde gelişmeler gösLermiş

Lir CCizelge a.6). örnegin 1979 yılı mermer talebi 274 bin 

ton iken 1981'de 429 bin Lona yükselmiş, 198a de tekrar 

274 bin Lon olmuş, 1985 de 405 bin Lona yükselmiş, 1988 da 

47 bin Lona düşmoş, bundan sonra ise 4aO bin Lon civarında 

devam eLmiştir. 1994 yılı plan hede~i 450 bin Lon olarak 

bel ir 1 enmi ştir. 

Oniks talebide yıllar içerisinde anormal ~arklılık

lar gösLermekLedir. 1979-81 yıllarını kapsayan dönemde ao 

bin ton civarındaki Lalep 198a-84 döneminde 100 bin ton 

civarında olmuş daha sonra 4 bin Lon, 1988'da 21 bin ton, 

1987 ve sonrasında ise aa bin ton olmuşLur. 1994 yılı 

plan hede~i ise 30 bin Lon olarak belirlenmiştir. 

Mermere olan talep, en çok kullanıldıgı alan olan 

inşaaL sekLörOndeki canlanma veya durgunlukla yakından il

gili olup Türkiye'deki mermer Lalebi daha çok TOrkiye'nin 

gelişmiş yöreleri olan Marmara Bölgesi, Ankara, İzmir ve 
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t.urist.ik yat.ı rı ml ar ı n t.opl andı ~ı kıyı bölgelerinde 

t.oplanmışt.ır C!şcan,1988). 

Cizelge 2.6. : TOrkiye'nin Blok Mermer Talebi ve Uret.imd 

Mik'lar: Bin Ton 

YIL TALEP OREnM -------------------------------------------------------
MERMER ON!KS TOPLAM MERMER ON!KS TOPLAM 

1994.a 4.90 30 4.80 890 79 929 
1989b 4.27 22 4.4.9 4.79 25 900 
1988c 4.14. 21 4.39 4.99 29 4.84. 
1987 4.36 22 4.98 4.80 24. 904. 
1986 4.7 21 68 101 22 123 
1985 4.09 4. 4.09 4.4.3 27 4.70 
1984. 386 116 902 4.69 120 985 
1983 34.8 99 4.4.7 4.90 105 595 
1982 274. 99 373 390 99 4.89 
1981 4.29 23 4.52 4.89 23 921 
1980 330 22 392 4.53 22 4.79 
1979 274. 15 289 4.90 21 4.71 

a:Plan hede:fi, b: Tahmin, c: Geçici 1 9 
3 t.on m= 

C! şcan ,1 988) 

2.4.2.3. TOrkiye Mermer Uret.imd 

Kasım 1989 t.arihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlı~ı'na ba~lı M.aden Dairesi Başkanlı~ı'nın bilgisayar 

kayıt.larına göre TOrkiye'de t.oplam 784.8 adet. mermer 

ruhsat.lı saha vardır. Bu sahaların 7004 adedi arama, 203 

adedi önişlet.me, 64.1 adedi ise işlet.me ruhsat.lıdır. 

Dozenli olarak :faaliyet. göst.eren mermer sahalarının sayısı 

hakkında kesin bir bilgi olmamasına karşın 2000 civarında 

oldu~u t.ahmin edilmekt.edir. 

Calışan bu ocaklarda t.oplam 5000 adet. kompresör ve 

1000 adede yakın kepçe C% 60-69 palet.li, kalanı last.ik 

t.ekerlekli) bulunmakt.adır. 
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Son yıllarda ülkemizde görülen bir gelişme dozenli 
!1 

çalışıp kepçesi olan, yılda 600-1000 m. arasında Cveya da-

ha ~azla) mermer Ore~en ocak sahiplerinden önemli bölümO

nOn kendi a~ölye ve ~esislerin! kurmaya başlamalarıdır. 

Böylece minimum nakliye ve maliye~le mermer mamUllerini o

re~mek mümkün olabilmek~edir. 

TOrkiye'de 1979 yılından i~ibaren Ore~ilen mermer 

ve oniks mik~arları gözden geçirildiginde, zaman zaman ö

nemli degişimler gözlenmek~edir CCizelge 2.6.). 1979-1989 

yıllarını kapsayan dönemde mermer Ore~imi genellikle 460 -

600 bin ~on arasında degişmek~edir. 1986 yılındaki 101 bin 

~on aşırı düşük Ore~im olagan dışı bir durumdur. 1994 yılı 

plan hede~i ise 860 bin ~on civarındadır. Oniks Ore~imi 

genelde 26 bin ~on civarında seyreder. Faka~ 1982-84 döne

minde 100 bin ~on civarında gerçekleşmiş görOnmek~edir. 

1994 yılı plan hede~i ise 75 bin ~ondur C!şcan,1988). 

2.4.2.4. TOrkiye Mermer İhracatı 

TOrkiye'nin mermer ihraca~ı ancak 1980 yılından 

i~ibaren önemli olmaya başlamış~ır. Daha önce deger olarak 

ancak 1 milyon dolar olarak seyreden ~oplam mermer 

ihraca~ı 1980 yılında 4 milyon doları, 1981-82 yıllarında 

ise 12 milyon doları aşmış~ır. 1986 yılında 24 milyon 

dolara yOkselen ~oplam mermer ihraca~ı daha sonraki 

yıllarda dOşmOşse de 1988 yılında 21.6 milyon dolar olmuş

~ur CCizelge 2.7.). Toplam mermer ihraca~ının Türkiye'nin 

genel ihraca~ı içindeki payı çogunlukla % 0.2 civarında 

degişmek~e, madencilik ihraca~ı içindeki payı ise 1982 de 

% 7 iken 1986 de % 10, son yıllarda ise % 6 olarak 

gerçekleşmiş~ir C!şcan,1988). 
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Ci:zelge 2. 7. Mermer İhracatının TOrkiye 'nin Genel İhra

catı İle Madencilik İhracatı İçindeki Payı 

1982 83 84. 89 86 87 88 

GENEL ! HRACAT 974.6 9728 7138 74.98 74.97 10190 11662 
MADENC! L! I< ! HRACA TI 179 189 24.6 24.4. 24.7 272 377 
Toplam Mermer !hr. 12.6 13.4. 12.0 23.9 21.3 19. 4. 21.9 

Genel !hr. !ç. Payı 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 
Madencilik !ç. Payı 7 7 9 10 8 6 6 

Blok ve I<esil.Mer.!hr.10.3 8.8 9.9 6.7 8.2 7.9 8.1 
Genel !hr. !ç. Payı 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Madencilik !ç. Payı 6 9 2 3 3 3 2 
Toplam Mermer !ç. Payı 82 66 4.6 28 38 4.9 38 

! şl enmi ş Mer mer !hr. 2.3 4..6 6.9 17.2 13.1 7.9 13. 4. 
Genel !hr. !ç. Payı 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 
Madencilik !ç. Payı 1 2 3 7 9 3 4. 
Toplam Mermer !ç. Payı 18 34. 94. 72 62 91 62 

Bir önceki Yıla Göre Art.ış 
Genel !hracat.t.a o -0.3 24..6 11.9 -6.3 36.7 14.. 4. 
Madencilik !hr. -9.3 8 30.9 -0.8 1.2 10.1 38.6 
Toplam Mermer !hr. o 6.3 9 99.2 -10.9 -27.7 39.6 

Mikt.ar . Milyon $, Pay . % C! şcan ,1988) . . 
1982-1988 yıllarını kapsayan dönemde blok ve kesil-

miş mermer ihracat.ı yıllar içinde azalmış bulunmakt.adır. 

1982 yılında 10.3 milyon dolar olan ihracat. 1988 yılında 

8.1 milyon dolar olmuşt.ur. Blok ve kesilmiş mermer 

ihracat.ının, genel ihracat. içindeki payı % 0.2 den% 0.1 e 

gerilemiş bulunmakt.adır. Bu gurubun madencilik ihracat.ı 

içindeki payıda gerilemiş ve % 6 dan % 2 ye dOşmOşt.Or. 

!~~!~~~ ~!~~!~ ~~~~~~~~ ~§~§ ~~~~~~~ §~~ ~~~~ 

1984. ~~~~~~~ 6.9 ~~~~~ ~~~~~~ Y9~~!~!~!~ 

~!~~~~~ ~!~~!~ ~~~~~~~~~~ S!~~~~~~~ Bir döntim 

dolardan 

blok ve 

nokt.ası 

olan 1984. yılından sonra, işlenmiş mermer ihracat.ı devamlı 

olarak blok ve kesilmiş mermer ihracat.ından daha ~azla 

olmuş ve 1988 yılı işlenmiş mermer ihracat.ı 13. 4. milyon 

dolar olarak gerçekleşmişt.ir. 
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Genel ihraca~ın, madencili~in ve ~oplam mermer ihra

ca~ının bir önceki yıla göre ar~ış oranlarını inceledi~i

mizde, en önemli ar~ışların genel ihraca~~a 1987 yılında, 

madencilik~e 1988 de, mermer ihraca~ında ise 1985 yılında 

gerçekleş~iQini görmek mOmkOndOr. 

TOrkiye'nin mermer ihraca~ını maddelere göre ince

lersek oniks mermerin payının % 2 civarında de~iş~iQini 

görOrOz CCizelge 2.8.). Mermer adı al~ında geçen grup, 

1985 öncesinde en önemli grupken 1985 sonrasında işlenmiş 

mermer grubu öne geçmiş~ir. 1988 yılında 13.4 milyon 

dolarlık işlenmiş mermer (~oplam içindeki payı % 62), 6.8 

milyon dolarlık mermerler adı al~ında geçen grup Cpayı % 

32) 1 0.7 milyon dolarlık oniks Cpayı% 3) ve 0.6 milyon 

dolarlık grani~ Cpayı % 3) ihraç edilmiş~ir. 1988 yılının 

en önemli olayı 34 023 ~onluk C573 000 dolarlık) grani~ 

ihracıdır C!şcan,1988). 

Ci zel ge 2. 8. TOrkiye 'nin Mer:mer İhracat.ı 

1982 
Ton Bin$ -----------

Oniks 488 118 
Mermerler 38747 10135 
Ser~ Taşlar 90 27 
İşlenmiş Taş ve 

1983 
__ '!~!:! __ ~!.!:!~ 
2105 373 

38522 7634 
112 777 

1984 1985 
__ '!~!:! __ ~!.!:!~ __ !~~--~!.~~ 
1371 

27995 
1799 

345 2558 
4668 39822 

466 46 

433 
6263 

13 

MamUlleri 6374 2274 8178 4662 24789 6485 13933 17229 
TOPLAM 45699 12554 48911 13446 55954 11964 56419 23948 

1986 1987 1988 
Ton Bin$ Ton Bin$ Ton Bin$ PAY C,_,..) ----------- ----------- ----------- -------

Oniks 1103 212 2276 301 3852 733 3 
Mermerler 54364 7718 43842 7225 44432 6765 32 
Ser~ Taşlar 3749 255 30 1 34023 573 3 
İşlenmiş Taş ve 
MamUlleri 13358 13073 11860 7913 18365 13429 62 
TOPLAM 72574 21258 58008 15440 100672 21500 100 
C!şcan ,1988) 
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TOrkiye'nin blok ve kesilmiş mermer ihraca~ının 

ülkelere göre incelemesinden, seksenli yılların or~alarına 

kadar Arap ülkelerinin a~ırlık kazandı~ı, 1986 yılından 

i~ibaren ise Avrupa ülkelerinin öne cık~ıkları göze carp

mak~adır CCizelge 2.9.). 1982-84 döneminde Libya ve Suudi 

Arabis~an ilk iki sırayı paylaşırken 1985-1988 döneminde 

!~alya ilk sırada yer almış~ır. Son yıllarda Libya ikinci, 

!srail ve Almanya ise oconcO sıraları paylaşmak~adır. 1988 

yılındaki blok ve kesilmiş mermer ihraca~ında ilk oc Olke

kenin durumu şöyledir : !~alya•ya yapılan ihraca~ 3.9 mil

yon dolar C~oplam icindeki payı % 48) 1 Libya'ya 0.6 milyon 

dolar C% 8), !srail 'e 0.6 milyon dolar C% 8) C!şcan,1988). 

TOrkiye'nin işlenmiş mermer ihraca~ının ülkelere 

göre dagılımında önce Libya ve Suudi Arabis~an ilk 

sıraları paylaşırken, blok ve kesilmiş merrnerde oldugu 

gibi 1985 yılından iLibaren durum degişmiş; 1985 ve 1986 

yıllarında !ngil~ere, sonraki iki yıl ise A.B.D. ilk 

sırada yer almış~ır CCizelge 2.10.). Yine blok ve kesilmiş 

merrnerde oldugu gibi 1985 yılı sonuna kadar Arap ülkeleri

nin payları ~oplamı % 50 nin ozerindeyken 1986 yılından 

iLibaren durum ~ersine dönmos ve zaman içinde Arap 

ülkelerinin payı önemli oranda dOşmOş~Or. 1988 yılı 

sıralamasında ilk sırada yer alan A.B.D. 'ye 5.7 milyon 

dolarlık ihracaL yapılmış olup Loplam işlenmiş mermer 

ihracaLımız icindeki payı % 42 dir. Daha sonraki sırada 

yer alan Almanya'ya ise 3.3 milyon dolarlık Cpayı % 42) 

ihracaL yapılmışLır C!şcan,1988). 



Cizelge 2. 9. TOrkiye'nin Blok ve KesilDdş Mermer 

İhraca~ının Ulkelere Göre Dagılımı 

1982 Pay 

~~~------~~~~--~~--
Libya 
S. Arabis. 
Lübnan 
!t..alya 
!svec 
Almanya 

398.4 
2733 
1276 

S68 
329 
2S.4 

198.4 

39 
27 
12 

6 
3 
2 

Pay 

~~~------~~~~--~~ 
S. Arabis. 
Libya 
!t..alya 
Almanya 
Lübnan 
!svicre 

1.492 
8S8 
76S 
66.4 
301 
201 

1986 

30 
17 
1S 
12 

6 
.4. 

Pay 

-~~~------~~~~--~~-
!t..alya 
Libya 
Almanya 
Suriye 
Lübnan 
Tunus 

3901 
10S7 

930 
3.49 
3.4S 
299 

1988 

.43 
13 
12 

.4. 

.4. 

.4. 

Pay 
ÜLKE Bi n$ C%) --------------------
!t..alya 
Libya 
!srail 

1983 Pay 

~~~------~~~~--~~~--
Libya 
S. Arabis. 
!t..alya 
Suriye 
Lübnan 
Almanya 

2288 
2039 

8S.4 
6.42 
639 
32S 

198S 

29 
2S 
11 

8 
8 
.4. 

Pay 
ÜLKE Bi n$ C~..) --------------------
!t..alya 
Lübnan 
Libya 
Suriye 
S. Arabis. 
Almanya 

1802 
1S.40 

738 
6S8 
610 
379 

1987 

27 
23 
11 
10 

9 
6 

Pay 

-~~~------~~~~--~~~ 
!t..alya 
Libya 
!srail 
Almanya 
!svicre 
Lübnan 

3901 
1160 

823 
701 
3.40 
177 

sa 
1S 
11 

9 
s 
a 
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B. Almanya 
Tayvan 
!svicre 

3S6.4 
600 
S96 
S81 
S.43 
.4.48 

.48 
8 
8 
8 
7 
6 C!scan ,1988) 



Cizelge 2.10. TOrkiye 'nin İşlenmiş Mermer İhracatının 

Ulkelere Göre Dagılınn 

1982 
Pay 

~~g------~~~~--~~~--
Libya 
!ngilt..ere 
S. Arabis. 
Almanya 
Kuveyt.. 
Irak 

S. Arabis. 
Kuveyt.. 
Libya 
!ngilt..ere 
Almanya 
Danimarka 

942 
704 
184 
135 

65 
54 

2489 
1206 
1177 

628 
106 
104 

1986 

41 
31 

8 
6 
3 
2 

38 
19 
18 
10 

2 
2 

Pay 

-~~g------~~~~--~~~--
!ngil t..ere 
Or dün 
!t..alya 
!srail 
Almanya 
ABD 

3726 
2732 
1283 
1199 

891 
813 

1988 

29 
21 
10 

9 
7 
6 

Pay 
Ol..KE Bi n$ C%) --------------------
ABD 5665 42 
Almanya 3256 24. 
! ngi 1 t..er e 601 4. 
Libya 565 4. 
Kıbrıs 4.97 4. 

1983 Pay 

~~g------~~~~--~~~-
S.Arabis. 1412 30 
!ngilt..ere 1353 29 
Libya 1008 22 
Lübnan 497 11 
!t..alya 67 1 
Kuveyt.. 57 1 

1985 Pay 
Ol..KE Bi nS C !Y..) ---------------------
!ngil t..ere 6541 
Tunus 5310 
S. Arabis. 1894 
Lübnan 1419 
Suriye 520 
ABD 246 

1987 

38 
31 
11 

8 
3 
1 

Pay 
Ol..KE Bi n$ C !Y..) -------------------
ABD 
Almanya 
!srail 
S. Arabis. 
Libya 
!ngil t..ere 

2347 
1762 

982 
498 
436 
363 

30 
22 
12 

6 
6 
5 

22 

Kanada 370 3 C!şcan ,1988) 
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2.5. TURX!YE MERMERCİL!GlHlN SON DURUMU 

Teknolojinin gelişmesi ve ar~an dOnya norusu karşı

sında al~ yapı ve konu~ ih~iyacının bOyOk boyu~lara ulaş

massı do~al yapı malzemesine olan ih~iyacıda beraberinde 

ge~irmek~edir. Talep ar~ışı mermer işle~mecili~ine canlı-

lık kazandırmış~ır. Ö2ellikle alkemizin zengin ve 

mermer ya~aklarına sahip olması bunların en iyi 

d~erlendirilmesini gerek~irmek~edir. Ancak 

öncesine kadar mermercilik alanında genellikle 

ceşi~li 

bicimde 

son yıl 

gerekli 

s~andar~ın al~ında calışma yapma alışkanlı~ı şeklinde 

görOlen maliye~i indirgeme cabaları, vasırsız iş goconon 

yanlış ve gereksiz yere kullanılması ile başarısızlı~a 

u~ramak~a ve ne~icede ye~erli kali~ede olmayan, yOksek 

maliye~li bir Ore~im or~aya cıkmak~aydı. 

Tabii kaynakların işle~ilmesinde kaynak kaybı ve 

israra yer verilmeden madenierin az bulunurluk ve 

~Oke~ilebilirlik özellikleri göz önOnde ~u~ularak, 

rezervlerin de~işik riziksel ve kimyasal yapılarından 

Ore~im zorlamasına gi~meden bir bO~On olarak op~imum 

dOzeyde yararlanılmasına yönelik, yeni ~eknolojik 

gelişmeleride kapsayan Ore~im yön~emleri kullanılması 

~emel ilke olmalıdır. 

Yine de son 7-8 yıl icinde TOrkiye'de mermercili~in 

~aşcılık anlamındaki dar kapasi~esinden hızla cıkıp bir 

madencilik ve sanayi kolu ni~eli~ine kavuşmak~a oldu~u bir 

gercek~ir. Hammadde kaynaklarımızın cins, kali~ede ve 

rezerv yönOnden cek olumlu oldu~u varsayımından gidildi~i 

~ak~irde bu sek~örOn Olke ekonomisine ka~kısı ve dış 

~icare~ dengesindeki yerinin a~ırlık kazanır duruma 

gelebilmesindeki en bOyOk rak~örO ya~ırımların ran~abili

~esinde ve başarılarında aramak gerekir. 
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2.6. CALI~N AMACI 

Daha önceki bölümlerde :~~~!~~! ~~~~~~~~~~~ ve 

!~~~~~~~~ !~~~: başlıgı al~ında deginmeye calış~ıgımız 

konulardan da anlaşılacagı Ozere bu sek~ör hızla gelişen, 

ancak gelişirken de beraberinde ge~irdigi ceşi~li sorunla

rına cözOm aranması gereken bir alandır. DOnya mermer ore

~imi, i~hala~ı, ihraca~ı ve ceşi~li sını~landırılmalarının 

yanısıra, mermerciligin TOrkiye'deki durumu ve gelişimi 

konularına da degindigimiz bu ~ezin amacı böylesine önemli 

ve Olke ekonomisine ka~kıda bulunan bir kaynagın; isra~ 

edilmeden en ekonomik şekilde degeriendirilmesi icin cok 

yönlO bir hammadde e~OdOnOn yapılmasıdır. 

Cogunlukla inşaa~ sek~örOnde kullanılan mermeri, 

~iziksel özelliklerinin iyi olması ön şar~ıyla dahi, bOyOk 

oranda göze hi~ap eden bir malzeme oldugu icin, 

pazarlamada begeniye zorlamalar, ~iya~ bazında bOyOk 

~edakarlıklara ka~lanılmadıgı ~ak~irde hic de ye~erli 

olmamak~adır. Bu durumda, bugün ic ve dış pazarlarda 

raha~lıkla sa~ılabilir ve ran~abl olarak en~egre bir 

Ore~ime gecebilir hammadde kaynaklarımızın alabildigine 

ceşi~li ve zengin oldugu varsayımını biraz dOşOnerek kabul 

e~mek gerkir. Bu son devre icinde, ülkemizin ulaşım ve 

pazar yönünden biraz sapa bir yerinde kurulan 

bölgesel ve pazar araş~ırması ye~erince 

hammaddeye dayalı olarak ~izibili~esi yapılan 

ya~ırımın cok goc durumlarla karşılaş~ıgı 

bilinmek~edir. 

ve sadece 

yapılmamış 

bOyOk bir 

hepimizce 

Bu nedenle, ~~~ bir ~~~~~~~ ~!~~~~~~-e!~!~~~~ 

~~!e~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~!Q~~~~~ bir ~!~~~~ ~~~~~ 

2~~~~~~~~~~~~~!~!ı ~~~~~~~ !~~~~! ~~~ ~!~!~!~ !~!~~= 

~an ~~~ı ~~~~~~ E~~!~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~!~!~~!~~ ~!~!~: 
mak olmak~adır. Buda ~ezimizin ~emelde amacını olmak~adır. 
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Kısaca bu çalışmanın amacı, Ankara ili, Haymana 

ilçesi, Karahoca köyQ civarının mermer olanaklarının 

araş~ırılması, Emiççe mevkii merrnerierinin rezervinin, 

mühendislik ve ~eknolojik özelliklerinin sap~anarak, 

işle~me imkanlarının iyileş~irilmesine ve kaynak isra~ının 

önlenmesine yönelik~ir. 

Ayrıca bu ~ez kapsamında yöre merrnerierinin 

ülkemizin önemli merrnerierinden olan Marmara Adası ve 

~yon mermerleri ile bilinen di~er yöre mermerleriyle 

karşılaş~ırması yapılmış~ır. 

Emiççe mevkii merrnerierinin daha verimli işle~ilmesi 

amacıyla ~asarlanan modern işle~menin ya~ırımcıya ge~ire

ce~i mali yQkün irdelenerek, işle~menin duyarlılı~ının, 

risk durumunun, kara geçece~i Ore~im mik~arının ve en ö

nemlisi geri dönüş süresinin belirlenmesi amacıyla bu ~ez 

kapsamında ekonomik bir de~erlendirmede yapılmış~ır. Her 

ne kadar OrUn çeşi~lili~ine gidilmesi, di~er hammaddelerin 

de op~imum düzeyde de~erlendirilmesi amacıyla ~asarlanan 

ek oni~eler bu de~erlendirmeye dahil edilmemişsede, bu o

ni~elerin ya~ırıma ek olarak ge~irece~i mali yok konu içe

risinde verilmiş~ir. 
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3. CALISMA ALANI HAJCKINDA BİLGİLER 

3.1 CALISMA ALANININ KONUMU 

Calışma alanının yer aldıgı Emiççe mevkii, Ankara' 

nın 74 km. güneybatısındaki Haymana ilçesinin 6 km. dogu-

sunda bulunmaktadır CEk.1). Raporun hazırlanmasına konu o-

lan çalışma alanı Karahoca köyUnUn 3 km. kadar 

başlamaktadır. 1/25000 lik krokiden de CEk.7) 

kuzeyinden 

görUlecegi 

üzere 68.75 hektarlık alanı kaplamaktadır. Ayrıca Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı Maden Dairesi Başkanlıgı'ndan 

alınan İşletme Ruhsatına göre saha, Ankara J29-a1 nolu 

partada ve aşagıda koordinatları verilen alan içersinde 

sınırlı kalmaktadır. 

Parta :Ankara J29 a1 

İşletme Ruhsatlı Sahanın Sınır Koordinatları : 

Y1:63 000 Y2:63 500 Y3:63 750 Y4:63 750 Y5:63 000 

X1:66 000 X2:66 000 X3:65 500 X4:65 000 X5:65 000 

3. 2 CoGRAFİ DURUM, MORFOLOJİ, İKLİM 

Calışma alanında genel yUkselti 1250-1330 m. arasın

da degişmekte, civarında ise 1329, 1349 rakımlı tepeler i

le Küçükçal tepe C1412 m.), Koyak tepe C1294 m.), Kırmahö

yUk tepe C1270 m.) ler arasında yer alan dereler tararın

dan bölUnmüştUr. Drenaj şebekesini oluşturan belli başlı 

dereleri ise Ambarcının deresi ve Çevlikkaya deresi ile i

rili uraklı derelerden oluşmaktadır. Bu derelerden yalnız-

ca Ambarcının deresi akan deredir. Digerleri kuru olup 

yagışlı mevsimlerde sellenmeleri drene ederler. Yagış sa

dece kış ve sonbahar aylarında görülmekte olup diger 

mevsilerde İç Anadolu'nun sıcak ve kurak iklimi hakimdir. 

Ekili araziler oldukça razla olmasına karşın agaç bulun

mamak tadı r . 
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3. 3 ULASIM DURUMU 

Sahaya Ankara'dan Haymana'ya kadar 74 km.lik kısmen 

as~alt ve yol çalışmaları devam eden stablize bir yolla, 

Haymana'dan saha yakınlarına 6 km.lik tamamı as~alt yolla 

ve yol ayrımından itibaren 2 km.lik stablize köy yolu ile 

ulaşıla- bilmektedir CEk.1). Kış aylarında ve ya~ışlı 

havalarda sahaya ulaşımda gOçlOklerle karşılaşılmaktadır. 

3. 4 HUKUKİ DURUM 

Tez konusu ve çalışma alanı içinde yer alan mermer 

oca~ı 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlı~ı Maden Dairesi Başkanlı~ı'nca 

verilen İşletme Ruhsatı CİR.2620) kapsamında ~aaliyetleri

ne devam etmektedir. 

3.5 ÖNCEKİ CALISMALAR 

Yörede ço~unlu~u rejyonal ölçekte olmak Ozere ekono

mik ve bilimsel amaçlı birçok çalışma yapılmıştır. Ancak 

"Mermer ve Mermer Olanakları" konulu ayrıntılı bir çalışma 

yapılmamış olup sadece ; 

Avşar C1971) Ankara İli Mermer ve Sosleme Taşları 

konusunda genel prespeksiyon çalışması yaparak yöre mer

rnerierinin de~erlendirilebilece~ine de~inmiştir. 

Yeşilyurt C1981) Haymana-Emiççe Merrnerierinin Mühen

dislik özelliklerini belirleyerek yöre merrnerieri ile ~

yon ve Marmara Adası merrnerierini karşılaştırmıştır. 

Bunun dışında ; 

Dinçel C1958) yörede Ost Kretase'ye ait birimlerde 

ekonomik miktarda petrol olabilece~i azerinde durmuştur. 

Righi and Cortesini C1959) kaya stratigra~i birim

lerini ayırt etmişlerdir. 

Schimidt C1960) bölgedeki birimleri incelemiş ve 
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rejyonal ölçekte bölgenin terkedilmesini önermiştir. 

Reckamp ve ~bey C1960) 8 birim ayırtlamışlar ve 3 

uyumsuzluk tepit etmişlerdir. 

Yüksel C1970) birimleri ve formasyon yaş aralıgını 

ortaya koymuştur. 

Akarsu C1971) bölgedeki birimleri yeniden ayırtla

mıştır. 

Sirel C1976) 6 birim ayırmış ve 6 yeni Alveolina 

saptayarak formasyon yaş aralıgını vermiştir. 

Senalp ve Gökçen C1976) kaya-stratigrafi birimlerini 

ayırtederek ortamın tortullaşma modeli üzerinde çalışmış

lardır. 

Onalan ve dig. C1976) rejyonal ölçekte çalışarak 

bölgenin ayrıntılı stratigrafisi ile paleocografyasını or

taya koymuşlardır. Yörenin K, B ve G"de bir şelf alanının 

GD"da ise bir şelf ilerisi alanın varlıgını belirtmişler

dir. 

Sonel C1982) Cayraz"dan aldıgı kumtaşı örnekle

rinde bitüm içerigi ve hazne kaya özelliklerini jeokimya

sal olarak araştırarak bu kumların iyi birer hazne olama

yacagı görüşüne varmıştır. 

~güler C1984) yine Haymana-Cayraz yöresindeki pet

rollll kumtaşlarının hazne ve ana kaya özelliklerini araş

tırmış ve çalışma alanında bulunan Haymana formasyonu kum

taşlarındaki ölü petrolün yararlılıgının ve kullanılma o

lanaklarını araştırılmasının uygun olacagı görüşüne var

mıştır. 
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3.6 GENEL JEOLOJİ 

3.6.1. Stratigrafi 

Calışma alanının temelinde Ost Jura Alt Kretase 

yaşlı Mollaresul ~ormasyonu yer almaktadır. Bu formasyon 

üzerine Ost Kretase ve Tersiyer'e ait kayaclar uyumsuz 

olarak gelirler. Bölgede çalışmış önceki çalışmacılar ta

ra~ından ayırtlanan ~ormasyonlar yaşlıdan gence do~ru şöy

le tanımlanabilir : 

3.6.1.1. Ust Jura - Alt Kretase 

3.6.1.1.1. Mollaresul Formasyonu CJKmJ 

!lk kez Onalan ve di~erlerince C1976) tanımlanmış

tır. Calışma alanını !cine alan bu ~ormasyon Haymana'nın 

do~usunda bulunan antiklinalin cekirde~inde mostra verir. 

Litolojisi kirectaşlarından oluşmuştur. Beyaz-krem, 

bej renkli sert, yer yer silisli ve cört yumrulu, çatlak

lı, çatlakları kalsit dolgulu, masif görünüşlü, kıt fosil

lidir. Erime boşlukları izlenir. 

Formasyon calışma alanının temelini teşkil etti~in

den alt sınırı izlenememiştir. Ost sınırıda örtülü oldu~u 

icin daha önceki calışmalarda sözü gecen uyumsuzluk yüzeyi 

incelenememiştir. 

Kalınlı~ı Gönenc tara~ından C1978) 420 m. olarak öl

çülmüştür. Sahamızda ise kalınlı~ı ölcülememiş ancak mer

mer icin yapılan rezerv hesabında yaklaşık bir kalınlık 

verilmiştir. 

Yaşı Ost Jura-Alt Kretase olarak verilmiş olan ~or

masyon kayacıarın Miliolid, alg ve gastropod iceri~i ile 

osparitik dokusu neritik ve hareketli bir denizi !~ade e

der COnalan ve di~erleri, 1976). 
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3.6.1.2. Us~ Kre~ase 
• 

3.6.1.2.1. Haymana Formasyonu CKh0 

önceki çalışmalarda da bir çok araş~ırıcı ~ara~ından 

aynı ad al~ında ~anımlanmış~ır. 

!nceleme alanında yaklaşık D-B do~rul~usunda, Hayma

na'nın do~usunda, Cayraz•ın 1 km. kadar geneyinde uzanır. 

Birim, pembe renkli radyolaryalı çamur~aşlarıyla 

başlar. Bu li~olojiyi konglomera mercekleriyle, kum~aşı 

mercek ve ban~ları içeren boz şeyller ile çok ince ~anel! 

sil~~aşı, kum~aşı ~akip eder. Konglomera ve kum~aşlarının 

al~~aki sil~~aşları ve şeyllerle olan dekanakları oygulu-

dur. Cakıl ve kum~aşlarındaki ~anel er degişik 

kayaçıardan ~Oremiş~ir. Dereceli ve çapraz ~abakalanma, 

paralel laminalanma çok izlenir. Kumlu dOzeylerde ~abaka 

al~ yapıları C~lu~e cas~, load cas~ vs) gözlenir. Onalan 

ve di~erlerince C1976) paleoakın~ı yönleri GD'ya do~ru 

bulunmuş~ur. Bu durum sahada da izlenmek~edir. 

Haymana'nın 3 km. kadar do~usunda radyolaryalı 

çamur~aşları al~ında bu ~ormasyonun Mollaresul kireç~aşla

rıyla olan al~ dokanagı ~ar~ışmalıdır. Os~~en ise Yeşil

yur~ ~ormasyonu ile uyumlu olarak ör~Olmek~edir. 

Kalınlıgı ~ip kes!~ yerinde 1942 m. olarak ölçOlmOş

~or. Yaşı içerdi~i ~osillere göre Haestrihtiyen'dir COna

lan ve di~erleri, 1976). 

Birimde izlenen kum~aşı, şeyl ardalanması, dereceli 

ve çapraz ~abakalanma, uzun mesa~ede yana! devamlılık, bir 

kanal dolgusu yelpaze sis~emi varlıgı, pelajik ~auna 

bollu~u birimin ~iliş olarak ~anımlanabilecegini gös~erir. 
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3.6.1.3. Paleosen 

3.6.1.3.1. Yeşilyurt Formasyonu CTyJ 

!lk kez Onalan ve di~erlerince C1975) bu ad al~ında 

~anı ml anmı s~ı r. 

Tip yeri Yesilyur~ köyOnUn ba~ısındadır. Ayrıca Hay

mana'nın KD, D ve GD'sunda mos~raları izlenir. 

Formasyon bol pelajik ~osil içeren siyah şeyl ve 

marnlarla, bunların içindeki kireç~aşı merceklerinden o

lusmuş~ur. Kalınlıkları 3 m. 'ye ulasan mercekler, bOyQk 

hacimli bloklardan kum boyuna kadar de~işen algli kireçta

sı kırın~ıları içerir. 

Al~ sınırı Haymana 

Kırkkavak ~ormasyonu ile 

~ormasyonu, 

uyumludur. 

Os~ 

GO ve 

~ormasyonun karbona~ içeri~i azalmak~adır. 

sınırı 

D'ya 

ise 

do~ru 

Kalınlı~ı ~ip kesi~inde Onalan ve di~erleri C1975) 

~ara~ından 342 m. olarak ölçOlmOş~Or. 

Birimdeki şeyllerden alınan 

Alt Paleosen, şeyllerin içindeki 

örneklerin ~ayini ile 

kireç~aslarında Calda~ 

~ormasyo- nundaki ~osillerin bulunmasıyla Honsiyen yaşı 

verilmiş~ir CE. Slrel ve Gondoz, 1975). 

Rejyonal ölçek~eki çalısmalardan bu ~ormasyonun 

çalısma sahamız dışında hemen ba~ıda yer alan Calda~ 

~ormasyonundan ~Oredo~o ve bu ~ormasyon ile yanal geçişli 

oldu~u or~aya çıkarılmıs~ır. Bu nedenle resi~ olarak kabul 

edilen Calda~ ~ormasyonundan ~Oreyip sel~ ilerisi bir 

or~ama bOyQk olasılıkla ~Orbidi~ akın~ılarca ge~irildi~i 

dosonolar COnalan ve di~.1975) 

3.6.1.3.2. Kırkkavak Formasyonu CTkıJ 

Righi and Cor~esini C1950); Akarsu C1971); Slrel 

C1976); ve Onalan ve di~erleri C1975) ~ara~ından aynı ad 

al~ında ~anımlanmıs~ır. 
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Haymana'nın KD ve GD'sunda mos~raları izlenir. Al~ 

sınırı Yeşilyur~, os~ sınırı ise Ilgınlıkdere ~ormasyon

ları ile uyumludur. 

Birim genelde boz renkli marn ve mercanlı kirec~aş

larından oluşmuş~ur. Calışma sahamızda marnlar daha hakim

dir. Kalınlıgı Kırkkavak ~epeden gecen ~ip kesi~inde 639 m 

olarak ölcUlmUş~Ur COnalan ve dig., 1976). Yaşı Slrel ve 

Gündoz C1976) ~ara~ından Tanesiyen olarak sap~anmış~ır. 

Formasyonun sahanın kuzey ve ba~ısındaki li~olojik 

özellikleri ve icerdigi alg ve mercanlı kirec~aşları 

nedeniyle sıg denizde cökeldigi dUşUnUlUr COnalan ve dig. 

1976). 

3.6.1.3.3. Ilgınlıkdere Formasyonu CTı~ 

Bu ad al~ında ~anımlamayı ilk kez Onalan ve di~. 

(1976) yapmış~ır. 

Haymana kuzeyinde Ilgınlıkdere sol sahilinde yozlek 

verir. Tabanda konglomera, kum~aşı ve şey! ardalanması ile 

başlar. Yukarıya dogru şeyller ar~ar. Konglomeralar mercek 

şekillidir ve cakılları daha yaşlı ~ormasyonlardan 

~Uremiş~ir. Kum~aşlarında ise paralel laminalanma ve 

akın~ı kırışıkları görülebilir. Tabaka al~ yapılarıda 

olagandır. 

Al~~an Kırkkavak, Qs~~en ise Eskipola~lı ~ormasyon

ları ile uyumludur. Kalınlıgı ~ip kesi~inde 350 m. olarak 

ölcUlmUş~Qr COnalan ve dig. 1976). Yaşı Slrel ve Gündüz 

C1976) ~ara~ından llerdiyen olarak verilmiş~ir. 

Li~olojik ve paleon~olojik özelliklerinden ö~ürQ 

~ormasyon Haymana ~ormasyonundaki gibi ~iliş özellikleri 

sunan bir birim olup şel~ ilerisinde ve ~Urbidi~ akın~ıla

rının e~kili oldugu pelajik bir or~amda cökelmiş~ir. 
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3.6.1.4. Paleosen-Eosen 

3.6.1.4.1. Eskipolatlı Formasyonu CTeJ 

Righi ve Cor~esini .C1960); Akarsu C1971); Slrel 

C1975); ve Onalan ve di~erleri C1976) tara~ından aynı ad 

al~ında ~anımlanmış~ır. Haymana kuzeydo~usunda dar bir a

landa yüzlek verir. 

Formasyon ~abanından ~avanına kadar esas olarak boz 

şeyllerden oluşmuş~ur. Al~ kısımlarında birkac kum~aşı 

ban~ı gözlenir. Al~ dekanakları keskindir ve ~aban 

yapıları izlenir. 

izlenmiştir. 

Daha yukarıda kirec~aşı ban~ları da 

Formasyon al~~an Ilgınlıkdere, Us~~en ise Cayraz 

~ormasyonu ile uyumludur. Tip kesi~ yerinde kalınlı~ı 576 

m. olarak ölcUlmUş~Ur COnalan ve di~. 1976). 

Birimin al~ düzeyleri bulunan ~osillere dayanılarak 

tıerdiyen, Us~ kısımları ise Kuviziyen yaşlı oldu~unu 

belir~mişlerdir CSlrel ve Gündüz 1976). 

Birimin al~ kesimi Haymana ~ormasyonu gibi ~iliş 

özellikleri sunmak~adır. Os~ kesiminde yer alan bol Nummu

li~esli kumlu kirec~aşları ise sı~ ve denize! or~amı sim

geler. Ayrıca ~ormasyonun al~ında ve Us~Unde yer alan bi

rimlerin ni~elikleri ve cökelme or~amlarıda gözönüne alı

nırsa Eskipola~lı ~ormasyonunun ~iliş cökelme or~amından 

sı~ deniz or~amına geeişi yansı~mak~a oldu~u söylenebilir. 

3.6.1.5. Eosen 

3.6.1.5.1. Cayraz Formasyonu CTca0 

!lk kez SChimid~ C1960) ~ara~ından bu isim al~ında 

~anımlanmış ve di~er araş~ırmacılarca da kullanılmış~ır. 

Haymana kuzeyinde Cayraz köyü dolaylarında yüzlek 

vermek~edir. Tabanda bej renkli, kumlu, kalın ~abakalı ki

rec~aşları ile başlar. Arada konglomera ban~larına ras~la-
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nır. Konglomeralar iyi boylanmalıdır ve iyi yuvarlaklaşmış 

Eskipola~lı ~ormasyonuna ai~ cakıllar icerirler. Os~ kı

sımlarda ise sarı renkli kumlu marnlar vardır. 

Al~ sınırı Eskipola~lı ~ormasyonu ile uyumlu olup 

Uzerine ise Neojen yaşlı Cökeller uyumsuz olarak gelirler, 

yanal devamlılıgı sahanın kocok oluşu nedeniyle ~akip 

edilememiş~ir. 

Kalınlıgı Cayraz•ın ba~ısında ~ip kesi~ yerinde 523 

m. olarak ölcOlmOş~Qr COnalan ve dig., 1976). Yaşı Sirel 

ve SOndOz C1976)'ce ~osillere dayanılarak Kuviziyen-L~te

siyen olarak verilmiş~ir. 

Birimin hem li~olojik, hemde paleon~olojik özellik

lerine dayanarak sıg ve denize! or~amı simgeledigi ve ge

nel anlamda bir şel~ or~amında cökelmiş oldugu izlenir. 

3.6.1.6. Neojen CN~ 

Calışma alanında genel olarak karasal cökeller ve 

yaşı~ volkani~ler ile karak~eris~ik~ir. Cayraz ~ormasyonu 

Uzerine uyumsuz olarak gelmek~edir. 

Beyaz renkli marn, kum~aşı ve konglomeralarla karak

~eris~ik~ir. Gölsel bir or~amda cökelmiş~ir. Tabakalar ya

~ay ve ya~aya yakındır. Volkani~ler andezi~ ve andezi~ik 

~O~lerle karak~eris~ik~ir. 

3.6.1.7. Kuvaterner 

3.6.1.7.1. AlOVyon CA~ 

Dere iclerinde genellikle sil~li, kumlu, cakıllı o

larak gözlenir. Bilhassa Ilgınlıkdere icerisinde kalınlıgı 

ar~ar. Kuvaterner yaşlıdır COnalan ve digerleri, 1976). 

Haymana civarında yer alan ~ormasyonlara ai~ genel

leş~irilmiş kolon kesi~ Ek.3 de verilmiş~ir. 
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3.6.2. Yapısal Jeoloji 

Haymana havzası esas olarak KB-GO uzanımlı bir 

havzadır. Neojen öncesinde kıvrımlanmış ve bugünkü KB-GO 

eksen gidişleri olmuş~ur. Bu ~ek~onik hareke~ler sırasında 

kıvrım kana~larında yaklaşık KKD-GGB uzanımlı dogrul~u 

a~ımlı ~aylar oluşmuş~ur. 

3.6.2.1. Kivrımlar 

Calışma sahamızda Haymana an~iklinali bUyük önem 

~asır. Yaklaşık D-B eksen gidişli bir an~iklinaldir. Uzun 

ekseni 18 km. 1 kısa ekseni 12 km. sap~anmış~ır CG.Onalan 

vd. 1975). !nceleme alanının da bulundugu çekirdeginde 

Mollaresul ~ormasyonun kireç~aşları yer alır. An~iklinalin 

o o kuzey kanadında birimlerin egimi 45 -55 arasında KD'ya 

dogrudur ve ~ormasyonlar eksiksiz olarak mos~ralanır. 

o o Güney kana~~a ise egimler 55 -75 arasında GD'ya dogrudur. 

Bölgedeki ikinci önemli kıvrım Cayraz senklinaldir. 

Haymana'nın hemen KD'sunda KBB-GDD eksen uzanımıyla yer 

alır. Haymana an~iklinalinin kuzey kanadı Cayraz senklina

linin gtiney kanadını oluş~urur. 

3.6.2.2. Faylar 

Bölgede dogrul~u a~ımlı ~ay sis~emleri gelişmiş~ir. 

Sis~emde digerlerine göre daha genç olan ~ay Ilgınlıkdere 

boyunca yaklaşık 4.5 km. uzunlugunda D-B dogrul~ulu olarak 

uzanır. A~ımı Ilgınlıkdere'nin alUvyonu ve Neojen ~ormas-

yonları nedeniyle ~am olarak gözlenememek~edir. 

azerinden a~ımı yaklaşık 425 m. olarak ölçOlmuş~ur. 

blok guneye göre ba~ıya dogru .hareke~ e~miş~ir. Sol 

Hari~a 

Kuzey 

yönl u 

dogrul~u a~ımlı bir ~aydır. Sis~emin kuzey blokunda bu 

~aya kadar gelen sag yönlu dogrul~u a~ımlı ~aylar ile 

sis~emin guney blokunda sol yönlu ve bu ~aya kadar GO-KB 
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dogrul~uda uzanan sol yönlo dogrul~u a~ımlı ~aylar vardır. 

Boyok ve sol yönlO dogrul~u a~ımlı ~ay kuzey ve gOney 

kana~~a birbirlerinin devamı gibi görülen GD-KB uzanımlı 

~ayları a~~ırarak kuzeydekileri sol yönlO güneydekileri 

sag yönlO hale ge~irmiş~ir. Bu ~ayalardaki a~ımlar oldukca 

kOcOk~Or. Ayrıca kuzeydoguda Dereköy civarında Dereköy 

~ormasyonunun Tersiyer yaşlı birimlere bindirmesi ile 

oluşan bir bindirme ~ayı izlenmiş~ir. 

3.6.2.3. Ekle~er 

Eklem sis~emleri, arazinin yapısal acıdan gecirdigi 

evrimi acıklamak amacıyla oldugu kadar, ocagın ilerleme 

yönOnUn ve alınabilecek maksimum blok boyu~unun da 

sap~anabilmesi amacıyla ölcomlenmiş~ir. Bu ölcOmler sonucu 

hazırlanan GOl Diyagramları ile CBölOm 4.3.1.5) hakim ek

lem sis~emleri belirlenmiş~ir. Ocagın kuzeyba~ısında 

yapılan ölcOmlerden hakim eklemlerin dogrul~ularının; 

K20-25D, K30-35D, K40-45D, K50-55D ve K55-60B yönleri 

arasında yer aldıgı belirlenmiş~ir. Yine bu eklemlerin 

imkan verdigi blok boyu~larıda sap~anmaya calışılmış olup 

alınabilecek maksimum blok boyu~ları "Blok Boyu~ları" 

başlıgı al~ında BölOm 4.3.1.6 da verilmiş~ir. 

3.6.3. Ekonomdk Jeoloji 

Haymana civarında gonomoze kadar 

amaclı calışmaların bir cogu pe~role 

yapılan ekonomik 

yönelik olmuş ölO 

pe~rol emarelerinin kullanılma olanaklarının araş~ırılması 

uygun bulunmuş~ur. 

Mermere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapılma

makla beraber BölOm 3.5. de deginildigi Ozere belirli 

amaclı araş~ırmalar sözkonusudur. Bu calışmamızda da 

or~aya konuldugu gibi Haymana yöresi ve özellikle Emicce 
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Mevkii mermerleri ekonomik açıdan daha iyi de~erlendiril

si gereken kaynaklarımızdır. lleride do~acak ihraca~ 

imkanları ile hem yöre mermerlerinin donyaya ~anı~ılması 

hemde döviz geliri mümkün olacak~ır. 

Haymana civarında pe~rol ve mermer dışında ekonomik 

amaçlı olarak kil CHaymana-Gölbaşı arası) ve manganez 

CCayırlı köy civarı) aramaları MTA ~ara~ından yapılmış~ır. 



4. EMİCCE MEVJC!l MERMERLERİNİN KALİTE TAYİNİ ve 

MUHENDlSLl K ÖZELLl KLERl 

4.1. MERMERLERİN YAYILISI ve BULUNUSU 
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1/10000'lik Dekanak hari~asında CEk.6) da görUlece

~i Uzere işle~ilebilecek özellik~eki yöre merrnerieri KU

cUk ~epe ve do~usundan i~ibaren başlamak~a olup Emicce de

reye kadar uzanmak~adır. Su anda halen işle~ilmek~e olan 

Emicce mermerleri ise KUcUkçal ~epenin yaklaşık 2.6 km. 

do~usunda Çevlikkaya ve Arnharcının deresi ile Emicce dere

arasında kalmak~adır. Yine 1/2000'lik As Alan hari~asında 

CEk.6) da görUldU~U gibi bumermerler Emicce dere boyunca 

kuzeyba~ıya do~ru 100 m. uzandık~an sonra sır~ azerinde 

formasyonun den~ri~ikleri al~ında kaybolmak~adır. 

4. 2. MERMERLERlN KALİTE TAYİNİ 

örneklerin alınıp gerek pe~rografik gerekse fiziksel 

ve fiziko-mekanik özelliklerin incelemesine geeilmeden ön

ce ~aşın köken, doku, yapı ve ~ek~oni~i gibi özelliklerin 

belirlenebilmesi icin jeolojik incelemelerin yapılması zo

runludur. 

4.2.1. Jeolojik özelliklerin Belirlenmesi 

4.2.1.1. Ya~ak Durumu 

Ya~aklanmanın belirgin bir ~abakalı yapı gös~erme

di~i ve blok şeklinde oldu~u ~espi~ edilmiş~ir. Ancak ö

zellikle formasyonun ocak dışında kalan kısımlarında cok 

nadirde olsa bu blokların içerisinde ilksel ~abakalanma 

izlerine ras~lanılmış ise de gerek saha gözlemleri ve ge

rekse fiziko-mekanik denemeler sonucunda kayacın ~abakalı 

yapıda olmadı~ı söyleyebilir. 
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4.2.1.2. Köken 

Sahada mevcut olan kirectaslarını kökensel olarak 

inceledi~imizde, birincil olarak bu kirectaslarının bölge 

dışındaki tortul havzalarda kimyasal yolla oluşmuş, daha 

sonra taşınarak bu alana gelmis oldukları tahmin edilmek

tedir. 

4.2.1.3. Yaş 

Mollaresul ~ormasyonuna, Bölüm 3.6.1.1.1. de belir

tildi~! gibi önceki çalışmacılar tara~ından Ost Jura-Alt 

Kretase yası verilmistir COnalan ve di~. 1976). 

4.2.1.4. Tabakalanma 

Bölgedeki mevcut oluşumun bloklu oldu~unu, belirgin 

bir tabakalı yapı izlenemedi~ini belirtmiştik. Bunun yanı

sıra birimin içinde yer aldı~ı ~ormasyon Haymana Antikli

nalinin cekirde~ini olusturmakta ve her iki kanadında Uze

rine gelen birimler aynı olup ~ilis özelli~i göstermekte

dir. Stratigra~i bölOmUnde de anlatıldı~ı gibi ~ilis özel

li~indeki bu birimler Mollaresul ~ormasyonunun Ost sınırı

nı meydana getirmektedirler. Alt sınır ise belirlenmis de

~ildir. Çekirdek üzerinde yer alan di~er tabakalı formas

yonların tabaka durumları do~rultuları, dalım ve kalınlık

ları Bölüm 3.6.1. de özet bir biçimde sunulmuştur. 

4.2.1.5. Eklem SlstenUerinin Analizi 

Sahada yapılan ölçümler neticesinde genel olarak 

çatlakların Kuzeydo~u-Goneybatı yönünde gelisti~i hazırla

nan GOl ve Kontur diyagramları sayesinde belirlenmiştir. 

Emicce mevkii hakim eklem sistemlerinin ~arklılı~ı nedeni 

ile as alanlara ayrılmıştır. Eklem sistemlerinin yanında 

yapı, doku, renk gibi özelliklerine görede ayrım söz konu-
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s udur CEk. 6). Buna göre 

1. As Alan Ocak OsUl 

2. As Alan Eski Ocak Civarı 

3. As Alan Ocak !çi 

4.. As Alan Bresik Kısım 

1.As alan gelece~e yönelik aras~ırma çalısmaları 

için en önemli kısmı oluş~urmak~adır. Burada yer alan 

eklem sis~emlerini gös~ermek için 1/500 ölçekli bir hari~a 

plance~e ile hazırlanmış CEk.8) ve eklem sis~emlerini o

luş~uran 4.65 ade~ ça~lak ölçOmlenerek gol ve kon~ur diyag

ramları çizilmis~ir. 1.As alanın analizi ile ocak ilerleme 

yönO belirlenmis~ir. Bu as alana ai~ gOl CSekil 4..1.) ve 

kon~ur CSekil 4..3.) diyagramlarından da anlaşılaca~ı Ozere 
o hakim ça~laklar K30D-K4.0D yönünde gelişmiş olup 50-60 KB 

yönünde e~imlenmislerdir. Bu alanda birbirine paralel ola

rak gelişen ekiemierin aralıkların genişlikleri 10-12 m. , 

boyları ise 17-18 m. civarındadır. Ancak bu aralıkların 

~amamı mermer olmayıp genelde ~oprak dolgulu oldu~u ve bu 

aralıklarda yapılan ölçümler ne~icesinde blok uzunlukları

nın sadece 185-187 cm. , aynı şar~lardan dolayı blok genis

liklerinin 124.-126 cm. arasında de~iş~i~i ~espi~ edilmiş

~ir. 1. as alanın de~erlendirmesi yapılırken mos~ranın ku

zeyde den~ri~ikler al~ında kaybolması, ba~ıda ise ça~lak 

sis~emlerinin ar~ışı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ocak ilerleme yönO bu incelemelerden sonra 1.As Ala

nın kuzeyba~ı ve ba~ısına do~ru olmalıdır. 

2.As alanı olus~uran Eski ocak civarında ise 1.as 

alanda yapılan analizierin ~OmU gerçekles~irilmis elde 

edilen sonuçların de~erlendirilmesi ile gelecek için bu a

lanın umu~ verdi~! görOlmOş~Or. Burada yine gOl ve kon~ur 

CSekil 4..2. ve 4..4..) diyagramlarından da anlaşılaca~ı o-
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!.AS ALANA AiT GÜL DiYAGRAMLARI 
K 

G 

K 

60 so 40 30 20 10 10 20 30 40 so 60 

Şekil 4..1 I. As Al ana Ait Gnl Di ya gramlar ı. 

4.1 

DOGRULTU 

BO 

BO 

EGiM 

20 



BO 

80 

40 

Il.AS ALANA AiT GÜL DiYAGRAMLARI 

K 

40 L.O 

G 

K 
BO ---L-~80. 

4.2 

DOGRULTU 

80 

80 

EGiM 

Bi-~~~~--~~~~~--~~_L~~--~~--~~~o 
35 Jo 25 20 ıs ıo s s ı o ıs ı o ıs 30 35 

Şekil 4. 2 II. As Alana Ait. GOl Diyagramları. 



I.AS ALANA AiT KONTUR DiYAGRAMI 
4.3 

K 

B D 

G 

LEJAND 

DD~~~ 
Ofo0-1 Ofo 1- 2 °/o 2-3 °/o 3-4 Ofo 4< 

Seki! 4.. 3 I. As Alana Ait, Kontur DiyagraBU.. 



4.4. 

II. AS ALANA AiT KONTUR DIYAGRAM 1 

K 

B D 

G 

LEJAND 

DD~~m§ITIIITIJB 
%0-1 %1-2 %2-3 %3-4 %4-5 %5-6 %6-7 %7< 
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zere ca~laklar K40D-K60D yönünde gelisirken 60-70° KB yö

nüne do~ru e~imlenmislerdir. Bu alanda birbirine paralel 

olarak gelisen ekiemierin aralıkların genişlikleri 7-10 m. 

boyları ise or~alama 25 m. civarındadır. Yine bu aralık

ların ~amamı mermer olmayıp genelde ~oprak dolgulu oldu~u 

ve bu aralıklarda yapılan ölcümler ne~icesinde blok uzun

luklarının sadece 190-196 cm., aynı Şar~lardan dolayı blok 

genişliklerinin 130-136 cm. arasında de~is~i~i ~espi~ e

dilmis~ir. 

3. As alanı halen Ore~im calısmalarının devam e~~i~i 

ocak ici oluş~urmak~adır. Burada ise ca~lak veya eklem 

sis~emi analizi ocak içinin ka~ışık yapısından ö~Oro 

yapılamamış blok boyu~ları, sadece Ore~ilen ham ve 

sayalanmış blokların ölcomo ve is~a~is~ik olarak 

de~erlendirilmesi ile or~aya cıkarılmış olup or~alama blok 

boyu~larının 69x93x180-162x164x236 cm. arasında de~ismek

~e oldu~u gözlenmiş~ir. 

Bu as alanların yanında 4.as alan diyebilece~imiz 

bresik dokuya sahip bölge ise gelecek yıllarda işle~meye 

alınması düşünülmedi~i, renk ve di~er özellikleri bakımın

dan ~arklılıklar gös~erdi~i icin bu bölüm icine alınmamıs

~ır. 

4.2.1.6. Blok Boyutları 

Emicce mevkii merrnerieri için alınabilecek blok 

boyu~ları ocak ve civarında yer alan ça~lak sis~emlerinin 

ölcülmesi ile yapılabilece~i gibi en sa~lıklı olarak, o

cak~an cıkarılan ham ve sayalanmış blokların ölcülmesi ve 

is~a~is~ik olarak de~erlendirilmesi ile elde edilebilir. 

Bu amacıa ocak içerisindeki ham ve sayalanmış 

bloklardan 33 ~anesinin ölcümlenmesi ile sayalanmış blok 

boyu~larının maksimum 162x164xZ36, minimum 69x93x180 ve 
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ort.alama 100x124x185 cm oldu{l'u ve işlet.me kaybının yine 

ocakt.a, işaret.lenmiş ancak kesilmemiş ham blokların 11 a

dedinin ölçOlmesi sonucu % 39 oranında oldu~u belirlenmiş

t.ir. 

Bilindi~i Uzere st.andart. bloklar, köşe kırıkları, 

delik kanalları, görOnUr kusurlar ve geomet.ri Cbiçim) 

bozuklukları çıkarıldıkt.an sonra ort.aya çıkmakt.adır. 

göre geri kalan boyut.lar ; 

Boy 230:5::1:5::330 cm. 

11 05b5160 cm. 

Buna 

En 

Yükseklik 905h5150 cm. olmalıdır. Buradan hareket. 
3 ile st.andart. blok hacimleri V . - 2. 3 m. ve 

mı. n 

olarak bilinmekt.edir CVardar, 1990). 

4.2.1.7. Karstik Boşluklar 

V ~ 7. 9 
mcıx 

3 
m. 

Sahada belirlenen en önemli özelliklerden bir diger! 

kireçt.aşları arasındaki karst.ik boşluklar-dır. Bu t.Or boş

lukların oranı art.t.ıkça Oret.im kayıplarıda do~al olarak 

art.acakt.ır. Ancak bugOn için böyle bOyUk kayıplar söz ko

nusu de~ildir. Bunun yanısıra elmas t.el kesme makinaları 

ile Oret.ime geçildi~inde bazı t.edbirlerin alınması gereke

bilecekt.ir. Rezerv ve sayalanmış blok boyut.ları hesapla

nırken bu boşluklar dikkat.e alınmışt.ır. 

Yine ocakt.an elde edilen verilere dayanarak ist.at.is

t.ik met.odla CHam blok azerindeki boşlugun yaklaşık boyut.

larının, blok boyut.una oranı ile) karst.ik boşlukların sa

dece % 12 oranında et.kili oldu~u ort.aya konmuşt.ur. Bu boş

lukların yer yer t.oprakla dolu, yer yer ise t.amamen boş 

oldugu yine ocak gözlemleri ile t.espit. edilmişt.ir. 
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4.2.1.8. Rezerv Durumu 

Emicce Mevkii merrnerierinin ancak "Momkon Rezervi" 

hesaplanabilmistir. Ocakta görOnUr rezervi hesaplıyabilmek 

icin sondaj yapılmadı~ından veriler yetersiz kalmaktadır. 

MOmkOn rezervi oluşturacak verilerden kalınlık, ocak ayna-

sında ortalama olarak tespit edilmiştir. Di~er boyutlar 

ise 1/2000 "lik harita CEk.5) Uzerine plançete ile çizilen 

mostra sınırlarının veya di~er bir de~isle mostra alanının 

kareler metodu ile C1 cm aralıkiara bölünerek) hesaplan-

ması sonucu roOmkOn olan hacim bulunmuştur. Buna 
g 

- Yo~unluk Cdh) 

Yükseklik Ch) 

= 2. 88 gr /cm. 

= 4.0. 63 m. 

- ölcek = 1/2000 

Alan Hesabı CAl) = 188 cm~ 

1 cm~ = 400 m~ o+ 188 x 400 = 7 4 400 m~ 
- Hacim (V) 

* MOMKON REZERV 

= Alxh 

= 74 400 X 40.83 

= 3 022 872 m~ 

H X dh 

3 022 872 X 2.88 

8 101 297 ton 

göre; 

* KULLANILABİLİR REZERV MOmkOn Rezerv x C% İK + % KB) 

8 101 297 X (0.39 + 0.12) 

3 969 636 ton 

İşletme kaybı CİK), ocakta aretim esnasında gerek 

patlayıcı madde kullanılmasından dolayı blok Oretimi esna

sında ve gerekse sayalama esnasında meydana gelen kayıplar 

icin dOsOnOlmOs ve BölOm 4.3.1.6 da bu oran, BölOm 4.3.1.7 

de ise karstik beslukların oranı hesaplanarak bulunmuştur. 
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4.2.1.9. Diger özellikler 

Calısmaya konu olan Emicce merrnerieri sarımsı bej 

renk~e, oldukca sık beyaz kalsi~ damarlı, oldukca ser~ ve 

kompak~, cok az ha~~a ~amamen gözeneksiz bir yapıya sahip

~ir. Bölgenin güney kesimlerine do~ru renk~e homojenlik 

bozulmak~a hakim olan sarımsı-bej renk acılmak~a ve yer 

yer kırmızımsı, pembemsi renkler göze carpmak~adır. Ancak 

bu bölgelerde eklem sis~em aralıkları sıklasmak~a dola~ısı 

ile alınabilecek blok boyu~ları da dUsmek~edir. 

4.2.2. Petrografik özelliklerin Belirlenmesi 

Jeolojik incelemeler sonucu su anda alınan blok bo

yu~larının normal, ve rezervin ye~erli olması ve gelecek~e 

buradan alınabilecek blok boyu~larının normal ve rezervin 

umu~ verici olması sonucu pe~rografik özelliklerin ince

lenmesine karar verilmis~ir. Bu amaçla ocak ve civarından 

amaca uygun biçimde örnekler alınarak incelemelere gecil

mis~ir. Ayrıca bu amaçla MTA'da yap~ırılan Minerolojik A

naliz sonucu kayacın krip~okris~alin dokuya sahip sa~lam 

bir yapıda kirec~ası oldu~u belirlenmis~ir CEk.11). 

4.2.2.1. Göz lle İncelemeler 

Kayacın ilk incelenmesi sonucu kirec~ası oldu~u 

belirlenmis~ir. Hem el örneklerinin hemde ince kesi~lerin 

so~uk hidroklorik asi~ C% 10'luk) damla~ılması sonucu kö

pUrmesinden ve Alizarin sıvısı ile kırmızıya beyanmasından 

kayac~aki minerallerin kalsi~ olabilece~i dosonUlmUs~ur. 

Kesin olarak mineral ~ayini ise ince kesi~lerin incelenme

sinden sonra yapılacak~ır. 

Kayac, beyaz-bej, açık sarımsı renkli, düzensiz ~ek 

veya cif~ yönde gelismis kalınlı~ı 0.6-1 mm. arasında olan 

kılcal ca~laklara sahip~ir. Bu ça~lakların sahada ~espi~ 



49 

edilen eklem sis~emlerinin e~kisi ile ve onlara uygun ola

rak geliş~i~i ~ahmin edilmek~edir. 

Ca~laklar ikincil kalsi~ dolguludur. Birincil ça~-

lakları keser biçimde gelişmiş olan ikincil ça~laklar daha 

uzun ve daha ince gelişmişlerdir. Yine dolgulu ve dolgusu 

kalsi~~ir. 

Ocak ve civarının li~olojisi ve rengindeki homojen

lik ilk bakış~a izlenmek~edir. Renk~eki homojenli~i az da 

olsa bozan ça~laklara yerleşmiş olan beyaz renkli kalsi~ 

kris~alleridir. Ancak bu özelli~in kayaca, parla~ıldı~ı 

zaman de~işik bir görOnOm kazandırması beklenmek~edir. Li

~olojide ise ~amamen homojenlik söz konusudur. 

4.2.2.2. BQyQteç İle İncelemeler 

Sahadan alınan mermer örneklerinin bOyO~eçle yapılan 

incelemesi sadece gözle ~arkedilebilen kahverengi renkli 

kOçOk nok~acıklar azerinde olmuş ve nok~aların polarizan 

mikroskop~a ve gerekirse cevher mikroskobunda incelenmesi

ne uygun örneklerin seçimi için yapılmış~ır. 

4.2.2.3. BinokOler İle İncelemeler 

Ocak ve civarından petrografik incelemeler için 

alınan örnekler kesilip parla~ıldık~an sonra binokUler 

al~ında homojen bir parla~ma sa~lanıp sa~lanmadı~ına ba

kılmış~ır. Kayaç~a bulunan sarı renkli birincil kris~aller 

ile beyaz renkli damarlar halinde ça~laklarda bulunan i

kincil kris~aller arasında parla~ma ~arkı gözlenmemiş~ir. 

BinokUlerde kris~al boyu~ları ve arasındaki ilişkiler 

kris~al boyu~larının çok kOçOk olması nedeniyle incelene

memiş polarizan mikroskop~a bu incelemeler yapılmış~ır. 
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4.2.2.4. Polarizan Mikroskop !le İncelemeler 

Kesi~lerin incelenmesi sonucu kayacın mikri~ik ki

reç~ası oldu~u ancak yer yer ~anelerin iriles~i~i ba~layı

cının spari~e dönOs~O~O gözlenmiş~ir. Tane bileseni bol 

mik~arda pelle~, in~raklas~ ve az olarak~a fosil parçala

rından olusur (Şekil 4.5.) parçalarından oluşur. Ayrıca 

Kuş gözO yapısıcia izlenmek~edir. 

İnce kesi~lerde, kayaç~aki farklı yaşlı ça~laklar 

birbirini kesmiş durumdadır. Ayrıca kalsi~ minerallerinde, 

kayaç basınca maruz kaldı~ı için dilinim izleri meydana 

gelmis~ir. Genç damarları doldurmuş durumda bulunan kalsi~ 

minerallerinde ise çok iyi polisen~e~ik ikizlenmeler göz

lenmek~edir (Şekil. 4.6.). 

Gözle farkedilen, daha sonra buyo~eçle bakıldı~ında 

demir mineralleri oldu~undan şOphelenilen kahverengi-siyah 

nok~alara polarizan mikroskop~a bakıldı~ında bunların opak 

mineraller oldu~u sap~anmıs~ır. Bu minerallerin ~Urlerinin 

ve yayılımlarının belirlenebilmesi amacıyla cevher mikros

kobunda incelenmesi gerekmek~edir. 

Genel olarak, kayacın ~anınır çökelim dokusuna sa

hip oldu~u, çamur des~ekli,% 10'dan fazla ~anelere sahip 

ve ba~layıcısının mikri~ olmasından dolayı Dunham C1962)'a 

göre VAKE TASI olarak adlandırılmıs~ır CŞekil 4.7.). 

4.2.2.5. Cevher Mikroskobunda İncelemeler 

Cevher mikroskobunda, yine el bUyQklU~Undeki örnek

ler kesilip zımpara ~ozu ile dozel~ilmis, daha sonra gumos 

~ozu Cdiyaman~in) ile parla~ılmış~ır. Yapılan incelemede 

ça~laklar boyunca yer yer sideri~leşmeler gözlenmis~ir. 

Bunun yanısıra gri renkli gö~i~ler kırmızı renkli iç yan

sıma gös~erirken beyaz renkli hema~i~ler anizo~rop özelli

sahip~ir. Bu demir minerallerinin parlak yozeylerde do~a 
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Selcil .4. 5. Kayaeta yer alan ~osil örne gi. 

a) - Nikol b) + Nikol 

Büyütme : 5x8x9 
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a) 

Kayaçta çatlaklar arasında ki zaman farkı ve 

az ndktarda hareket izleri. 

a) - Nikol b) + Nikol 

Büyülme : 5x8x9 
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.a) 

Vake Tası olarak sınırıanan kayacın mikroskop 

altında ki görOntnso. 

a) - Nikol b) + Nikol 

Büyülme : 5x8x9 
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kosullarında yapacagı e~kilerin sonucları sonraki bölOm

lerde verilen deneylerle belirlenmis~ir. Ancak su aşamada 

fazla yaygın olmayan bu minerallerin bUyük oranlarda görU

nomu e~kileyecek kadar pas yapması beklenen bir özellik 

degildir. 

4.. 2. 2. 6. X-Isını KırınıJJU 

MTA Ens~i~UsUnde yap~ırılan X-Isını kırınımı sonucu 

kayaç içerisinde kalsi~ mineral! sap~anmış~ır. Sonuclar 

bir rapor halinde Ek.10 da verilmis~ir. 

4..2.3. Kimyasal özelliklerin Belirlenmesi 

4..2.3.1. Kimyasal Analizler 

Cimen~o MUs~ahsilleri Birliginde yap~ırılan kimya

sal analizler sonucu elde edilen degerler, asagıda veril

mis olup diger yöre mermerleriyle karsılaş~ırıldıgında i

çerisinde ki yabancı madde azlıgı nedeniyle kimyasal açı

dan kali~eli bir mermer oldugu sonucuna varılmıs~ır. Kim

yasal analiz sonucları ile çizilen grafikSekil 4.8.de ve

rilmiş~ir. 

Kimyasal Analiz Sonucları 

Mg O Al o 
2 9 

0.13 0.22 

Si O 
2 

Ca O Fe O 
2 9 

0.36 55.33 0.10 

so 
9 

K O 
2 

Na O 
2 

Eser 0.17 0.22 

4..2.3.2. Açık Hava Koşullarına Dayanıklılık 

K. K. % 

42.56 

Bu deney, yapıda sUsleme amacı ile kullanılan ve 

açık hava ~esirleri karşısında kalacak ~aşlar azerinde 

uygulanarak, özellikle açık hava ~esirlerinin bu ~aşlarda 

oluş~urabilecegi görUnOş ve renk degişikliklerinin ~espi~i 

amacı ile yapılmıs~ır. 
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Deney icin, yaklaşık el büyOklO~ünde 6 ade~ numune 

or~adan ikiye ayrılmış ve kesme yüzeyleri parla~ılmak su

re~iyle hazırlanmıs~ır. Bu numune cif~lerinden denemelere 

~abii ~u~ulurken di~eri karşılaş~ırma icin saklanmış~ır. 

Daha sonra % 1'lik HCl cözel~isi içerisine 

bırakılan örnekler bu şekilde 28 gün süreyle 

7 günde bir kon~rol edilen örneklerde gözle 

~u~ulmuş~ur. 

görülür bir 

aşınma veya görünüş de~işikli~inin olup olmadı~ı gözlenmiş 

aynı zamanda eksilen HCl cözel~isi yenilenmis~ir. 

Deney sonunda, örneklerin parlak sa~ıh haline ge~i

rilmiş yüzeyleri dikka~le incelenip, deney uygulanmamış eş 

deney numunesi parçası ile karşılaş~ırılarak örnek~e mey

dana gelmiş bulunan de~işiklikler ~espi~ edilmiş~ir. 

Buna göre yapılan incelemede örneklerin cilasında 

cek az mik~arda kaybolma gözlenmiş~ir. Bunun dışında gözle 

görülebilecek bir farklılaşma olmamış~ır. 

4.2.3.3. Pas Teh1ikesinin Tayini 

Bu deney yapı ~aşlarını meydana ge~iren mineraller 

arasında hava e~kileri ile paslı renk bozukluklarının 

meydana gelmesine sebep olacak piri~, markasi~, piro~in, 

magne~i~, demir karbona~ karısımları ve biyo~i~ gibi leke 

oluş~uracak mik~ar ve durumda olup olmadıklarını, havanın 

ve nemin e~kisiyle or~aya cıkabilecek sülfirik asi~in 

~aş~aki di~er mineralleri e~kileyip e~kilemeyece~inin 

~espi~i amacıyla yapılmış~ır. 

Kayac~a pas yapmasından şüphelenilen demir mineral

leri hema~i~, gö~i~ ve sideri~lerdir. Ancak bunlar leke o

luş~uracak kadar fazla de~ildir. Yer yer ca~laklarda, yer 

yerde nok~acıklar şeklinde gözlenmek~edir. 

Deney icin yine yaklaşık el büyüklü~ünde ve kırık 

yüzeylerin cevreledi~i en az 6 cif~ örnek hazırlanmıs~ır. 
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hazırlanmış~ır. örnek çif~lerinin birer parçası deneye ~a

bi ~u~ulurken diQer parçacıklar ise karşılaş~ırma için 

sakl anmı ş~ı r. 

örnekler açık bir kap içine, kalınlıklarının 

yarısına kadar su içine ba~acak şekilde yerleş~irilerek, 

28 gün süre ile bu durumda bekle~ilmiş~ir. Bu sürede 

kap~an buharlaşarak eksilen suyun yerine yeniden su 

konularak örneklerin deney boyunca yarılarına kadar su 

içinde kalmaları saglanmış~ır. 

Deney sonunda sudan alınan örneklerin 

çif~leriyle yapılan karşılaş~ırılmasında cevher 

bunda ~espi~ edilen demir mineralleri azlıkları 

saklanan 

mikresko

sebebiyle 

herhangi bir kö~ü görün~ü oluş~urmamış ve pasıanma gös~er

memişlerdir. 

4.2.3.4. Asitlere Dayanıklılık 

Bu deney, yapı ~aşlarının baca gazları ile havada 

bulunan diger zararlı gazların, havanın nemi ile birleşe

rek oluş~uracakları asi~lere dayanıklı olup olmadıgının 

~ayini amacı ile yapılmış~ır. 

Deney için, diger denemelerde kullanıldıgı gibi en 

az beş örnek çif~inden yararlanılmış~ır. örnegin biri 

denemeye ~abi ~u~ulurken diQeri karşılaş~ırma için 

bekl e~i 1 mi ş~i r. 

örnekler sülfüroz asi~ bulunan kabın üzerine aside 

degmeyecek ancak asi~ yüzeyine çok yakın olacak şekilde 

uygun bir düzenekle asılmış ve 28 gün bekle~ilmiş~ir. 

Deneme sonunda büyü~eç al~ında renk ve görünüş 

degişikliginin önemli ölçüde olmadıgı gözlenmiş~ir. Deney 

sonrası renk~e çok az mik~arda bir soluklaşma ve asi~ 

buharının e~kisiyle hakim bej renk~e yine çok az sararma 

izlenmiş~ir. 
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Degeriendirilmesi : 
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Jeolojik, peLrogra~ik ve kimyasal özelliklerin be

lirlenmesinden sonra bu parameLrelerin degerlendirilip mü

hendislik özelliklerini belirleyecek olan denemelerin ya

pılmasına karar verilmişLir. 

4.2.4.1. Jeolojik özelliklerin Degeriendirilmesi 

Bu bölgede yer alan mermer ocagının işleLilmesinden 

ziyade buraya daha bUyük yaLırımın yapılıp yapılmayacagını 

belirlemek amacıyla civarın jeolojik özellikleri incelen

miş ve alınan sonucların bu bölgeye daha ~azla yaLırım ya

pılmasında jeolojik ~akLörlerin olumsuz bir durum yaraLma

yacagı belirlenmişLir. Gerek rezerv ve gerekse eklem sis-

Lemlerinin gelecekLe calışılması dOşOnOlen kesimlerde 

problem dogurmayacagını yapılan bu jeolojik eLOdler sonucu 

belirlenmişLir. KarsLik boşluklar ileride karsılaşılabile

cek en buyük problemlerden biri durumundadır. !leride ya

pılması dOşOnOlen "Elmas Tel Kesme MeLodu" ile OreLimde bu 

boşluklar zaman zaman problem olacakLır. Ancak bu boşluk

lara az mikLarda rasLlanılması ve aşagı koLiara inildikce 

daha az rasLlanılması OmiL veren sonuclardır. Jeolojik so

nuçları kısaca sıralar~ak : 

1- Tabakalanma mevcuL olmayıp yaLaklanma blokludur. 

2- Bölge dışında oluşan kirecLaslarının buraya Laşınması 

sonucu böyle bir seri meydana gelmiSLir. 

3- Birim icindeki ~osillere dayanılarak OsL Jura-AlL Kre

Lase yaş aralıgını vermekLedir. 

4- Eklemlere göre 2 as alan ayırL edilmiş olup K30D-K40D 

ve 60-60° KB yönlo eklemler 1.as alanda gelişmiş ve 

186-187 boyunda, 124-126 genislikLe blok boyuLları LespiL 

edilmişLir. 2. as alanda ise K40D-K60D ve 60-70° KB yönlo 
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eklemler gelişmiş ve 190-195 boyunda, 130-135 genişlik~e 

blok boyu~ları ~espi~ edilmiş~ir. 1.as alanda eklem geniş-

leri 10-12 m., boyları 17-18 m. iken 2. as alanda eklem 

genişlikleri 7-10 m. , boyları 25 m. civarındadır. 

5- Ocak içinde yapılan ölçümler sonucu ari~me~ik or~alama 

ile maksimum 182x184x235, minimum 59x93x180 ve or~alama 

100x124x185 cm. boyu~larında blokların alındıgı ~espi~ 

edilmiş~ir. 

8- !şle~me kaybının % 39, kars~ik boşlukların % 12 oldugu 

belirlenmiş~ir. 

7- 8 101 297 ~on momkon, 3 989 838 ~on kullanılabilir re

zervin bulundugu ~espi~ edilmiş~ir. 

8- Emiççe mevkii mermerlerinin sarımsı bej renkli ve beyaz 

kalsi~ damarlı oldugu, sıkı, saglam ve az gözenekli bir 

yapısı bulundugu ~espi~ edilmiş~ir. 

4.2.4.2. Pe~rografik özelliklerin Degeriendirilmesi 

Pe~rograrik özellikleri açısından en önemli özellik 

hiç kuşkusuz kayacın krip~okris~alin dokuda olmasıdır. 

Bunun yanısıra kayacın içerisindeki kılcal ça~lakların 0.5 

ile 1 mm. arasında ve dolgulu olması kayacın yapısındaki 

saglamlıgı bozmamış~ır. Baglayıcının karbona~ Cmikri~) 

oluşu kayac~aki homojenligi korumus~ur. 

Kayaç içerisinde yer yer gözlenen ve pas yapma 

özelliginden sophelenilen demir minerallerinin sonradan 

yapılan kimyasal denemeler sonucu bu ~or is~enmeyen bir 

özelligi or~aya koymadıgı belirlenmiş~ir. 

Kayaç sonuç olarak Dunham C1982)'a göre VAKE TAŞI o

larak adlandırılmış~ır. 
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4.2.4.3. Kimyasal özelliklerin Degeriendirilmesi ve Diger 

Yöre Merrnerieri !le Karşılaştırılması 

Kimyasal özellikleri bakımından ele alınan Emicce 

mermerleri yapıların ıslak zeminlerinde gerek cilasını 

kolay kolay kaybet-memesi gerekse ısıanan zeminde renk 

de~isikliklerinin olmayısı nedeniyle rahat-lıkla kullanıla

bilir durumdadır. Ayrıca açık hava et.kilerine maruz kalan, 

özellikle Ankara gibi hava kirlili~i ~azla olan yerlerde 

bu et-kilere karsı göst.erdi~i direnç nedeniyle dıs cephe 

kaplamalarında da kullanılması mümkündür. Kimyasal özel

likleri bilinen di~er yöre mermerleri ile yapılan karsı

karsılast.ırmada bir çok mermer çeşidine göre daha ~azla 

CaO icerirken, kalit-esini ve rengini önemli ölçüde et-kile

yebilecek SiO , Al O ve Fe O mikt-arları ise azdır. 
2 2 9 2 9 

Dünyaca ünlü Marmara mermeri ile yaklaşık sonuclar 

veren Haymana Bej, ~yon mermerinden daha iyi sonuclar ve

rir. Cizelge 4.1. de ülkemizdeki bazı mermer çeşit-lerinin 

kimyasal analiz sonucları ile Haymana mermerinin kimyasal 

analiz sonucları karsılast.ırılmıst.ır CBozkurt-,1989). 

Cizelge 4.1. 

Mermer Cinsi 

Haymana Merrnerierinin Kimyasal Analiz So

nuçları ile Diger Yöre Merrnerierinin Kimya

sal Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması. 

M gO Al o Si O Ca O Fe O 
2 9 2 2 9 ----------------- ----- ----- -----

Haymana Bej 0.13 0.22 0.36 66.33 0.10 
Kaplan Post. u 0.11 0.16 0.60 64.88 0.09 
~yon Şeker 0.24 1. 40 64.64 
Eskişehir Süpren 1. 42 0.66 63.26 0.67 
Marmara Beyaz 0.76 0.11 66.18 0.13 
Gölpazarı Bej Eser 0.19 56.60 0.02 
Ege Bordo 1. 88 2.69 61.34 3.67 
Nallıhan Siyah 0.28 0.70 64.86 0.38 

Bozkurt-,1989 
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4. 3. MUHENDlSI..l K öZELLl KLERİ 

Mühendislik özellikleri, gerek şu anda işle~ilmek~e 

olan ve gerekse önümUzdeki yıllarda işle~ilmesi dOşQnOlen 

ve de jeolojik, pe~rografik ve kimyasal incelemeleri 

yapılıp degerlendirme sonuçları olumlu görülen Emicce 

Mevkii mermerleri icin genel olarak yapılmış~ır. Bu amaçla 

incelenen mühendislik özellikleri aşagıda iki ana başlık 

al~ında verilmiş~ir. 

4.3.1. Fiziksel özelliklerin Belirlenmesi 

4.3.1.1. Birim Hacim Agırlıgı 

Bu deney, ilk olarak boyu~ları 5 cm olan 5 ade~ kop 

örnek azerinde yapılmış~ır CTS.699,1987). Hesaplamada 

dh = Gk 
V 

3 gr/cm ~ormolo kullanılarak birim hacim a-

Qırlıgının or~alama 

hacim agırlıgı deneyi sonucları Cizelge 4.2 de verilmiş~ir. 

Cizelge 4.2. : Birim Hacim Agırlıgı Deneyi Sonuçları I 

örnek No 1 2 3 4 5 

Kuru Agırlık Gk Cgr.) 365.3 358.8 370.2 369.3 376.2 

Hacim V Cem. 3
) 137.6 135.1 139.0 137.8 142.1 

Birim Hacim Agırlıgı 
3 dh C gr /cm. ) 2.65 2.66 2.66 2.68 2.65 

Ari~me~ik Or~alama 2.66 

TS.1910 >2. 55 

Aynı deney bu kez agırlıgı en az 350 gr. olan 5 ade~ 

özşekilsiz numune üzerinde yapılmış~ır CTS.699,1987). He

saplamada ; 
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d h 
Gk g = Gci=Gci~ gr/cm ~ormUlU kullanılarak birim hacim 

g 
agırlıgının or~alama ~~~~-i~L;~ oldugu bulunmuş~ur. Birim 

hacim agırlıgı deneyi sonucları Cizelge 4.3 de verilmiş~ir. 

Cizelge 4.3. Birim Hacim Agırlıgı Deneyi Sonuçları II 

örnek No 

Kuru Agırlık Gk Cgr.) 

Su !cindeki Agırlıgı 

Gds Cgr.) 

Su Emdirilmiş Agırlıgı 

Gd Cgr.) 

Birim Hacim Agırlıgı 

dh Cbirimsiz) 

Ari~me~ik Or~alama 

TS.1910 

4.3.1.2. ÖZgOl Agırlık 

1 2 3 4 5 

572.4 458.8 583.0 624.6 526.1 

360.6 288.6 367.1 393.1 331.4 

673.0 469.8 683.4 626.6 627.1 

2.69 2.68 2.70 

2.69 

)2.55 

2.69 2.69 

Deney, degişik parcalardan alınan en az 2 kg. kadar 

numunenin, ~amamı göz acıklıgı 0.2 mm. olan kare gözlü e

lek~en gececek şekilde ögo~Ulmesi ile piknome~rede deneme

lere ~abii ~u~ularak yapılır CTS.699,1987). Hesaplama ; 

do 
= _____ §e~:§e ________ ~ormolu 

CGpn-Gp)-CGpns-Gps) kullanılarak özgUl 

kü~le degerinin or~alama ~~~~ oldugu bulunmuş~ur. 

Kü~le deneyi sonucları Cizelge 4.4. de verilmiş~ir. 

4.3.1.3. Su Emme Oranı 

ÖZgül 

Bu deney agırlıgı en az 360 gr. olan 6 ade~ örnek 

üzerinde yapılmış~ır CTS.699,1987). Hesaplamada ; 
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Sk 
Gd-Gk = -------- X 100 rormOlOnden yararlanarak kOLlece 

Gk 

su emme oranının orLalama 0.23 

Sh= Gd-Gk 100 rormOlOnden yararlanarak ise -------- X Gd-Gds 

hacimce su emme oranının orLalama 0.62 ,oldu~u bulunmuş

LurbulunmuşLur. Hacimce ve a~ırlıkça su emme deneyi sonuç

ları Cizelge 4.5. de verilmişLir. 

Cizelge 4.4.: ÖZgOl A~ırlık CPiknometre) Deneyi Sonuçları 

örnek No 1 2 3 4 

Pik. A~ır. Gp Cgr.) 40.4 38.7 37.7 

Pik.+Su A~ır.Gps Cgr.) 139.9 138.4 138.4 

Pik. +Num. ~ır. Gpn Cgr.) 82.3 75.8 83.1 

Pi le • +Su+ N um. A~ır. Gpns Cgr.) 166.3 161.5 166.4 

ö.zgol A~ırlık do Cbrsiz) 2.70 2.66 2.62 

Ari LmeLilc OrLalama 2.66 

TS.2513 >2.55 

Cizelge 4. 5. Su Emme Deneyi Sonuçları. 

örnek No 1 2 3 4 5 

Kuru A~ırlılc Gk Cgr.) 524.9 438.3 399.7 513.7 488.8 

Su !çin. A~ır. Gds Cgr.) 330.7 276.0 251.7 315.2 307.8 

Su Emd. A~ır. Gd Cgr.) 526.1 439.0 400.7 514.6 490.5 

~ırlılcça Su Emme Sk C%) 0.23 0.16 0.25 0.16 0.35 

AriLmeLik OrLalama 0.23 

Hacimce Su Emme Sh c,.,..) 0.61 0.43 0.67 0.45 0.93 

Ar iLmeLik OrLalama 0.62 

TS.1910 <0.75 
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4. 3. 1 • 4. Kaynar Suda Su Emme Or anı 

Deneyler a~ırlı~ı en az 360 gr. olan 6 adet örnek 

azerinde gerçekleştirilmiştir CTS.699, 1987). Hesaplama ; 

Slck = Gd-Gk --------Gk x 100 ~ormolonden yararlanarak kaynar 

suda kOtlece su emme oranının ortalama 0.17 , ----
Slch = Gd-Gk 

X 100 ~ormOlOnden yararlanarak ise Gd-Gds 
kaynar suda hacimce su emme oranının ortalama 0.47, oldu~u ----
bulunmuşutur. Kaynar suda hacimce ve a~ırlıkça su emme de

neyi sonuçları Cizelge 4.6. da verilmiştir. 

Cizelge 4. 6. Kaynar Suda Su Emme Deneyi Sonuçları. 

örnek No 1 2 3 4 6 

Kuru ~ırlık Gk Cgr.) 636.7 700.9 622.4 420.1 437.9 

Su !çin. ~ır.Gds Cgr.) 337.3 441.6 329.3 264.6 276.1 

Su Emd. A~ır. Gd Cgr.) 636.6 702.8 623.4 420.7 438.3 

~ırlıkça Su Emme Skk C~~ 0.17 

Aritmetik Ortalama 

Hacimce Su Emme Skh C~~ 

Aritmetik Ortalama 

TS.1910 

4.3.1.5. Göronar Porozi~e 

0.46 

0.27 

0.73 

0.20 

0.17 

0.64 

0.47 

<0.75 

0.14 0.09 

0.38 0.26 

örne~in hacimce su emme oranı görOnUr porozitesidir 

CTS.699,1987). Buna göre hesaplamada ; 

?g = Gd-Gk 
Gd-Gds x 100 :formol onden yararlanarak gör O-

nor porozite ortalama X 0.61 olarak bulunmuştur. ------ GörOnUr 

porozite sonuçları Cizelge 4.7. de verilmiştir. 
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.4. 3.1. 6. Doluluk Oranı 

Doluluk oranı ~aşın birim hacim a~ırlı~ının özgül 

kO~lesine oranı ile bulunur CTS.699,1987). Buna göre 

d h 
k = -d~-x 100 formolonden yararlanılarak doluluk 

oranı or~alama !-~~~~~ olarak bulunmuş~ur. 

ları Cizelge 4.7. de verilmiş~ir . 

.4.3.1.7. Gözeneklilik Derecesi 

Del ul uk oran-

Deney örneklerinin gözeneklilik derecesi veya poro

zi~esi CTS.699,1987) 

p = (1-k) X 100 veya P = C1--~~-) 
do formolonden ya-

rarlanılarak or~alama X 0.37 olarak bulunmuş~ur. Gözenek-------
lilik derecesi sonucları Cizelge 4.7. de verilmiş~ir. 
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Cizelge 4.. 7. GörOnar Porozite, Doluluk Oranı ve Göze-

neklilik Derecesi Sonuçları. 

örnek No 1 2 3 4 5 

A~ır. Su Emme Or. Sk (%) 0.23 0.16 0.25 0.16 0.35 

Gör Un Ur Poro:zite Pg (%) 0.62 0.42 0.66 0.43 0.93 

Ar i tmeti k Ortalama o. 61 

TS.1910 <1. 50 

örnek No 1 2 3 4 5 

Birim Hacim ~ırlı~ı d h 2.68 2.65 2.63 2.66 2.66 

Ö:ZgUl A~ırlık do 2.70 2.66 2.62 

Doluluk Oranı k (%) 99.26 99.62 100 

Ar i tmeti k Ortalama 99.63 

TS.1910 >98.50 

örnek No 1 2 3 4 5 

Gözeneklilik Der. p (,......) 0.74 0.38 0.00 

Aritmetik Ortalama 0.37 

TS.1910 <2.00 



4.3.2. Fiziko-Mekanik özelliklerin Belirlenmesi 

4.3.2.1. Basınç Dayanımı 
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Basınç dayanımı, boyu~ları en az 5 cm. olan 5 ade~ 

kop örnek azerinde uygulanmış~ır CTS.699,1987). Hesaplama; 

:fb = Plc 
A 

2 kg:f/cm. :formolonden yararlanılarak Basınç 

2 
Dayanımı or~alama !!~~~~~-~~!L;~~ olarak bulunmuş~ur. Ba-

sınç Dayanımı deneyi sonuçları Cizelge 4.8. de verilmiş~ir. 

Ci zel ge 4. a. Basınç Dayanımı Deneyi Sonuçları 

örnek No 1 2 3 4 5 

Kır ı 1 ma YOlcU Plc Clcg:f) 30000 28500 33000 29500 27500 

Bası ne Uyg. Al an A Cem~) 27.09 26.30 26.16 26.36 26.78 

Bas.Direnci 2 :fbCicg:f /cm.) 1107.4 1126.5 1261.5 1119.1 1026.9 

Ari ~me~ilc Or~alama 1128.3 

TS.2513 )500 

4.3.2.2. Su Emdirilmds örneklerin Basınç Dayanımı 

Yine boyu~ları en az 6 cm. olan 5 ade~ lcOp örnele 

azerinde uygulanmış~ır CTS.699,1987). Hesaplamada ; 

Plc 
A 

2 lcg:f/cm. :formOlOnden yararlanılarak Su Em-

2 
dirilmiş örneklerin Basınç Dayanımı !2!~~~~-~2!L;~~ olarak 

bulunmuş~ur. Su Emdirilmiş örneklerin Basınç Dayanımı de

neyi sonuçları Cizelge 4.9. da verilmiş~ir. 
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Cizelge 4..9 Su Emdirilmiş örneklerin Basınc Dayanı~ 

Deneyi Sonucları 

örnek No 1 2 3 4. 6 

Kırılma Yükü Pk Ckg:f) 23600 27600 29000 29600 26000 

Basınç Uyg. Alan A Cem~) 26.99 26.61 26.67 26.37 27.04. 
2 

Basınç Day.:fbsCkg:f/cm.) 870.7 1037.3 1091. 6 1119.7 961.6 

Arit.met.ik Ort.alama 1016. o 
TS.2513 >500 

.4..3.2.3 •. Egilme Dayanı~ 

E~ i 1 me dayanı mı , boyut.l ar ı en a:z 6x1 Ox20 cm. ol an 6 

adet. örnek üzerinde uygulanmışt.ır CTS.699,1987). Hesapla

mada 

:feg = 3 
2 

Pk X ı 2 
x --------2- kg:f/cm. :formülünden b X h 

yarar la-

2 
narak E~ilme Dayanımı ort.alama !~2~~!-~~!l~~~ olarak bu-

lunmuşt.ur. E~ilme Dayanımı deneyi sonuçları Ci:zelge 4..10. 

da ver i 1 mi şt.i r. 

Cizelge 4..10 Egilme Dayanı~ Deneyi Sonuçları 

örnek No 1 2 3 4. 6 

Kır ı 1 ma Yükü Pk Ckg:f) 1760 1200 1000 14.00 1060 

örnek Geniş1i~i b Cem.) 10 10 10 10 10 

örnek Yüksek1i~i h Cem.) 6 6 6 6 6 

Mesnet. Açık1ı~ı 1 Cem.) 18 18 18 18 18 

E~i1me Day. 2 :fegCkg:f /cm.) 189.0 129.6 108. o 161.2 113.4. 

Ar i t.met.i k Ort.alama 138.2 

TS.2513 >40 



4.3.2.4. Su Emdirilmiş örneklerin Egilme Dayanımı 

Yine boyu~ları en az 5x10x20 cm. olan 6 ade~ 

azerinde uygulanmıs~ır CTS.699,1987). Hesaplamada ; 
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örnek 

f'eg = 
Q 

3 
2 

Pk X ı 2 
x --------2- kgf'/cm. f'ormOlOnden yararla

b X h 

narak Su Emdirilmis örneklerin E~ilme Dayanımı or~alama 
2 

!~!~~~-~~tLS~- olarak bulunmus~ur. Su Emdirilmis örnekle-

rin E~ilme Dayanımı sonuçları Cizelge 4.11. de verilmis

~ir. 

Ci:zelge 4.11. Su Emdirilmiş örneklerin Egilme Dayanımı 

Deneyi Sonuçları 

örnek No 1 2 3 4 6 

Kırılma YOkO Pk Ckgf') 1400 1060 900 900 1260 

örnek Genisli~i b Cem.) 10 10 10 10 10 

örnek YOksekli~i h Cem.) 6 6 6 6 6 

Mesne~ Açıklı~ı ı Cem.) 18 18 18 18 18 

E~ilme Day. 2 f'egCkgf' /cm.) 164.0 116.6 99.0 99.0 137.6 

Arit.me~ik Or~alama 121. o 
TS.2513 >40 

4. 3. 2. 5. Sort.Onme lle Asınma Dayanımı 

Böhme me~odu, deney sonunda deney örneklerin kalın

lıklarında veya hacimlerinde meydana gelen azalmanın ölçO

mo sure~iyle yapılır. Deney, boyut-ları en az 7 cm. olan 6 

örnek azerinde uygulanmıs~ır CTS.699,1987). Hesaplamada 

2 Ad = do-dı cm/60 cm. f'ormolonden yararlanılarak ka-

lınlık azalması cinsinden aşınma mik~arı 

veya ~-~~~~ olarak bulunmuş~ur. 

2 O. 16 cm/60 cm. 
--------------
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Hacim azalması cinsinden aşınma mik~arı bulunmak 

is~endi~inde ise hesaplamada 

b.V = Cdo-dı).60 3 2 cm. /60cm. ~ormolunden yararanarak 

hacim azalması cinsinden aşınma 
3 2 

mik~arı a.oo cm./60 cm. 
---------------veya X 2.33 dür. Sor~Onme ile aşınma dayanımı deneyi so-------

nucları Cizelge 4.12 de verilmiş~ir. 

Ci:zelge 4..12. Sürt.Onme İle Asınma Dayanımı Deneyi 

Sonuçları 

örnek No 1 3 4 

Deney öncesi Or~alama 

Kalınlık do Cem.) 7.00 7.00 5.99 7.00 

Deney Sonrası Or~alama 

Kalınlık dı Cem.) 5.96 5.94 5. 91 5.93 

Aşı nma Kaybı CKalınlık 

Azalması) b. Cem.) 0.16 0.15 0.19 0.17 

Ari~me~ik Or~alama Cem.) 0.16 

S~andar~ Deger * (0.25 

Aşı nma Kaybı C Hacim 

Azalması) 
3 

b. Cem. /60 
2 cm.) 7.60 9.oo 9.00 9.60 

Ari~me~ik 
3 2 

Or~alama Ccm./60 cm.) a.oo 
TS.2513 <15. 00 

* Hazırlanmak~a olan TSE S~andar~ında önerilmek~edir. 

6 

5.99 

5.96 

0.14 

7.00 



71 

4.3.2.6. Tabii Don Tesirlerine Dayanıklılık ve Don Sonu 

Basınç Dayanımı 

Tabii don ~esirlerine dayanıklılık ve don sonu ba

sınç basınç dayanımı, boyu~ları en az 6 cm. olan 6 küp ör

nek üzerinde uygulanmış~ır CTS.699,1987). Hesaplamada ; 

Dk 
Go- Gk = --------- x 100 ~ormolonden yararlanılarak Go 

don 

kaybı or~alama !-2~~~ olarak bulunmuş~ur. Don kaybı sonuç

ları Cizelge 4.13 de verilmiş~ir. 

Ci:zelge 4.13. Tabii Don Tesirlerine Dayanım Deneyi 

Sonuçları 

örnek No 1 3 4 

Deney öncesi Kuru 

A~ırlık Go Cgr.) 360 370 350 370 

5. Deney ~ırlık C gr.) 360 370 350 370 

Sonu Gözlem N o R M A 

10.Deney A~ırlık Cgr.) 360 370 350 370 

Sonu Gözlem N o R M A 

16.Deney ~ır lık Cgr.) 360 370 350 370 

Sonu Gözlem N o R M A 

20.Deney A~ırlık Cgr.) 369 369 349 369 

Sonu Gözlem N o R M A 

25.Deney A~ırlık Cgr.) 369 369 349 369 

Sonu Gözlem N o R M A 

Deney Sonrası Kuru 

A~ırlık Gk Cgr.) 359 369 349 369 

Don Kaybı Dk Cx:> 0.28 0.27 0.29 0.27 

Ari~me~ik Or~alama 0.28 

TS.2513 <5 

5 

365 

366 

L 

366 

L 

365 

L 

364 

L 

364. 

L 

364 

0.27 
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Bu deney numuneleri azerinde Bölüm 4.3.2.1. 'de açık

lanan basınç mukaveme~i uygulanır. Bu şekilde bulunan don 

sonu basınç mukaveme~i ari~me~ik or~alaması ile ~abii don 

deneyi uygulanmamış kayaç~a bulunan basınç mukaveme~i or

~alaması de~erlerinden yararlanılarak ~abii don ~esirleri 

sebebiyle meydana gelmesi gereken azalma hesap edilmiş~ir 

CTS.699,1987). Hesaplamada ; 

f'b-f'db = -------- x 100 f'ormUlOnden f'b yararlanılarak don 

deneyi sonrası basınç dayanımında !_!~!! 'lük bir azalma 

bulunmuş~ur. Don sonu basınç dayanımı sonuçları Cizelge 

4.14 de verilmiş~ir. 

Cizelge 4..14.. Don Sonu Basınç Dayanı~ Deneyi Sonuçları 

örnek No 1 2 3 4 5 

Kırılma YtlkO Pk Ckgf') 28500 28000 26000 34000 30500 

Basınç 
2 Uyg. Alan A Cem.) 27.04 26.62 25.60 26.21 26.72 

Basınç 
2 Day.f'dbCkgf'/cm.) 1054.0 1051.8 1015.6 1297.2 1141.5 

Ari~me~ik Or~alama 1112.02 

Normal Basınç Direnci Or~alaması 1128.28 

Don Deneyi Sonu Bas. Day. Azalması % 1. U 

TS.2513 <5 



4.3.3. Mnhendislik özelliklerinin Degeriendirilmesi 

4.3.3.1. Fiziksel özelliklerin Degeriendirilmesi 
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Bu bölümde Emicce Mevki! merrnerierinin belirlenen 

fiziksel özellikleri birim hacim aQırlıQı, özgül aQırlıQı, 

su emme oranı, kaynar suda su emme oranı, göronur porozi

~esi, doluluk oranı, gözeneklilik derecesi TS 699' da yer 

alan s~andar~lara uygun olarak yapılmış ve s~andar~ deQer

lerin üzerinde sonuclar elde edilmiş~ir. Buna göre aşaQıda 

S~andar~larda yer alan deQerler ve alınan deney sonucları 

karşılaş~ırılmış~ır. 

9 Birim Hacim Agırlıgı C gr /cm. ) 

TS 1910 o+ 2. 55< EMM o+ 2. 66 

ÖZgül AQırlık CBirimsiz) 

TS 2513 ~ 2.55< EMM o+ 2.66 

Su Emme Or anı C}'..) 

TS 1910 o+ O. 75> EMM ... 0.62 Hacimce 

EMM o+ 0.23 AQırlıkca 

Kaynar Suda Su Emme Oranı (}'..) 

TS 1910 -+ O. 75> EMM -+ O. 47 Hacimce 

EMM-+ 0.17 AQırlıkca 

Doluluk CKompasite) Oranı (~..) 

TS 1910 o+ 98. 50< EMM o+ 99.63 

Gözeneklilik Derecesi (%) 

TS 1910 o+ 2> EMM-+ 0.37 
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Görünür Porozi~e De~eri (%) 

TS 1910 ..,. 1. 50> EMM -+ O. 61 

S~andar~ de~erler ile yapılan karşılaş~ırmadan da 

anlaşılaca~ı üzere, ülkemizde mermerler icin aranılan 

s~andar~ de~erlerden daha iyi sonuclar elde edilmiş~ir. 

Halen bu cins mermere ülkemizde ve özellikle Ankara 

pazarında olan aşırı ~alep~e yine bu mermerlerin fiziksel 

bakımdan kali~esinin iyi oldu~unu gös~ermek~edir. Bu 

çalışmayla yapılan ise sadece yıllardır pazarlanmak~a olan 

ve bircek binanın ic ve dış kaplamasını süsleyen 

mermerlerin kali~esini bir kez daha bu kez bilimsel ve 

~eknolojik olarak or~aya koymak~ır. Ancak asıl önemli olan 

bu çalışmayla di~er yöre mermerleri, ha~~a dünyanın 

benzeri özellik~eki mermerleri ile kıyaslamasını yaparak, 

kali~e acısından Emicce mermerlerinin yerini belirlemek

~ir. Bu ise ilerideki bölümlerde yapılmaya calışılacak~ır. 

öze~le yöre mermerleri birim hacim a~ırlı~ı ve 

özgül a~ırlık bakımından normal sayılabilecek de~erlerde

dir. Gerek su emme gerekse kaynar suda su emme 

doluluk oranının yüksek veya gözeneklili~inin az 

oranları, 

olmasın-

dan dolayı düşük cıkmış~ır. Bu sonuelara göre mermerin a~

mosfer koşullarına dayanıklı oldu~u or~aya cıkmış~ır. 

4.3.3.2. Fiziko-Mekanik ÖZelliklerin Degeriendirilmesi 

Aşa~ıda Emicce Mevki! merrnerierinin fiziko-mekanik 

özelliklerini belirleyen, basınc dayanımı, su emdirilmiş 

örneklerin basınç dayanımı, e~ilme dayanımı, su emdirilmiş 

örneklerin e~ilme dayanımı, sür~Onme ile aşınma dayanımı, 

~abii don ~esirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç 

dayanımı deneyleri TS 699' a uygun olarak yapılmış ve elde 

edilen veriler s~andar~ de~erler ile karşılaş~ırılmış~ır. 



Buna göre; 

2 
Basınç Dayanımı Ckg~/cm. ) 

TS 2513 o+ 500< EMM .. 11as. as 

2 Su Emdirilmiş örneklerin Basınç Dayanımı Ckg~/cm. ) 

TS 2513 -+ 500< EMM ,... 1015.95 

2 Egilme Dayanımı Ckg~ jcm. ) 

TS 2513 o+ 4.0< EMM o+ 138. 24. 

2 Su Emdirilmiş örneklerin Egilme Dayanımı Ckg~/cm. ) 

TS 2513 o+ 4.0< EMM o+ 121.00 

Sor~Onme İle Aşınma Ccm/50 2 cm 9 2 cm /60 cm) 

Hazırlanmak~a Olan TS o+ 0.25> EMM ~ 0.16 CKalınlık Az.) 

TS 2513 

Don Kaybı C%) 

TS 2513 o+ 6> 

.. 15) EMM o+ 8. 00 CHacim Az.) 

EMM .. o.as 

Don Sonu Bası ne Az al ması C%) 

TS 2513 o+ 6> EMM o+ 1. 4.4. 
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Fiziko-mekanik deneylerden elde edilen sonuclar 

yine umu~ vericidir. Za~en önceki bölümde deginildigi gibi 

şu anda iç piyasada bilinen kali~esinden dolayı ~alep 

~azlalıgı ile karşı karşıya bulunan yöre merrnerieri bu 

kezde ~iziko-mekanik deneyler sonucu s~andar~ deger limi~

lerine uygun cıkmış~ır. Ancak son bölümde di~er yöre mer

rnerieri ile veya dOnyada benzeri mermerler ile karşılaş~ı

rılması gercek yerini belirleyecek~ir. 
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öze~le basınç dayanımı ve su emdirilmiş örneklerin 

basınç dayanımı umulanında azerinde çıkarak sevindirici 

olmuş~ur. E~ilme dayanımları ise yine s~andar~ de~erlerin 

azerinde gerçekleşmiş olup sar~anme ile aşınma dayanımı 

sonucları mermerin basamak, eşik gibi sar~anme dolayısıyla 

aşınmaya en ~azla maruz kalan kısımlarda gavenle kullanı-

laca~ı sonucunu or~aya koymuş~ur. Dona dayanım ve don 

sonrası basınç dayanımı de~erlerinin ise bayak ~arklılık

lar cıkarmadı~ı çok az kayıpların gercekleş~i~i gözlenmiş

~ir. 

4.3.4. Mühendislik özelliklerinin Diger Yöre Mermerleri 

İle Karşılaştırılması 

Haymana yöresi Emicce mevki! merrnerierini di~er 

yörelerin mermerleri ile mahendislik özellikleri bakımın

dan karşılaş~ırdı~ımızda ilk göze çarpan, her yönden hemen 

hemen di~erlerinden daha as~an oluşudur. 

Haymana Beji'ni mahendislik özelliklerini bildi~imiz 

di~er ~ip mermerler ile ~ek ~ek karşılaş~ırdı~ımızda ise; 

Birim hacim a~ırlı~ı gerek s~andar~ların ve gerekse 

di~er mermerler tarlerine yakın de~erler verdi~ini görmek
s 

~eyiz Cdh= 2.68 gr/cm.) CEk.12). Donyaca onıo Afyon mer-
s merinin birim hacim a~ırlı~ı 2.67 gr/cm., Ege Bordonun 

9 9 2.69 gr/cm. ve Kumru Tayonun 2.67 gr/cm. oldu~u bilinmek-

~edir CMermer Dergisi, 1990). 

ÖZgOl a~ırlı~ı ise yine aynı şekilde s~andar~ ve 

di~er yöre merrnerierinin özgal a~ırlık de~erlerine yakın 

cıkmış~ır Cd= 2.66) CEk.13). Şöyleki, Afyon merrnerinin 
o 

2.73, Marmara merrnerinin 2.70 ve Eskişehir Sapren merrneri-

nin 2.76 özgal a~ırlı~a sahip oldu~u bilinmek~edir CMermer 

Dergisi, 1990). 
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GözenekliliQi oldukca düşük cıkarken CP = % 0.37), 

doluluk oranı dolayısıyla yüksek cıkmış Ck =% 99.63) ve 

su emme oranıda s~andar~lara ve diQer mermer ~ürlerine ya

kın sonuclar vermiş~ir CEk.14-16). Emicce mermerlerinde su 

emme oranı % 0.17-0.23 arasında olurken, Afyon merrnerinde 

r~.063, Marmara merrnerinde% 0.13, Ege Bordo ve Eskişehir 

Sapren mermerlerinde% 0.20 ve Nallıhan Siyahda% 0.28 ol

duQu bilinmek~edir CMermer Dergisi, 1990). 

Basınc dayanımı de~erleri ise gerek s~andar~ların 

gerekse diQer mermerlerin cak azerindedir CEk.16). Emicce 
2 mermerlerinde basınc dayanımı 1128.28 kg~/cm. olarak bulu-

2 nurken, Afyon merrnerinde 846.13 kg~/cm., Marmara mermerin-
2 2 de 740 kg~/cm., Ege Bordoda 938.46 kg~/cm. ve Gölpazarı 

2 Bejde 1096 kg~/cm. oldugu bilinmek~edir CMermer Dergisi, 

1990). 

EQilme dayanımı deQerleri s~andar~ların Os~Onde 

ancak belli başlı dünyaca Onla mermerlerimizin yanında 

daha az dayanıklı cıkmış~ır CEk.17). Söyleki, Emicce mer-
2 138. 24 kg~ /cm. merlerinde eQilme dayanımı 

2 . 
Bordoda 200.37 kg~/cm., Milas Köpük~e 221.80 

olurken, Ege 
2 

kg~ /cm. , Göl-

pazarı Bejde 294.61 

Dergi si , 1 990). 

2 
kg~/cm. olduQu bilinmek~edir CMermer 

Sor~Onme ile aşınma dayanımı, basınc dayanımında 

oldugu gibi oldukca iyi sonuclar vermiş~ir CEk.18). Emicce 

mermerlerinde sor~Onme ile aşınma dayanımı 0.16 cm/60 2 cm. 

Ckalınlık azalması) olarak bulunurken, bu deQer Afyon mer-
2 2 merinde 0.68 cm/60 cm., Ege Bordoda 0.67 cm/60 cm. ve Kum-

2 ru Tayünde 0.44 cm/50 cm. olduQu bilinmek~edir CBozkur~, 

1989). 

Hacim azalması cinsinden aşınma dayanımı deQeride 

s~andar~ limi~lere uygun cıkmış~ır CEk.19). Emicce merme-
g 2 

rinde bu deQer 8 cm./60 cm. iken bu özellik Marmara Beya-
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9 2 9 2 
zında 6.50 cm./50 cm., Gölpazarı Bejde 12.20 cm./50 cm., 

9 2 Ege Bordocia 22.52 cm./50 cm. oldu~u bilinmekLedir CMermer 

Dergisi, 1990). 

Emiççe merrnerierinin don kaybı ve don sonu basınç 

dayanımı azalması sonuçlarına bakılarakLa önceden belir

lenmiş sLandarL deQerlere göre ve diQer mermerler arasında 

iyi bir yerde olduQu görülmekLedir CEk.20). Haymana merrne

rinin don kaybı % 0.28 gibi düşük bir oranda kalırken, don 

sonu basınç dayanımı azalması % 1.44 olarak bulunmuşLur. 

Don sonu basınç dayanımı azalması Ege Bordocia % 1.49, 

Marmara merrnerinde% 6.76 ve Nallıhan Siyahcia % 8.2 ol

duQu bilinmekLedir CMermer Dergisi, 1990). 

Bu karşılaşLırmaların çıkardıQı sonuçlara göre 

Haymana CEmiççe Mevki!) merrneri ülkemizde varlı~ı bilinen 

ve haLLa bazıları dünyaca Lanınan mermerler arasında, 

mühendislik özellikleri bakımından LarLışmasız iyi bir 

yere sahipLir. 

Her ne kadar büLün bu sonuçlar TS sLandarLlarında

ki bu deQerler dikkaLe alınarak deQerlendirilmiş ve karşı

laşLırılmış ise de sLandarLlardaki bazı aksak Lara~ların 

bulundu~uda bir gerçekLir. Bu amaçla ErdoQan C1990) Lara

~ından hazırlanan, doQal Laşların birim hacim aQırlıkları 

ile Lek eksenli basınç dayanımları arasında regresyon ana

lizi ile bulunan ve Seki! 4.9 de verilen gra~ik ölçü ola

rak alınmışLır CMermer Dergisi, 1990). Bu gra~ik, ülkemi

zin de~işik yörelerinden alınan ve 154 ~arklı kayaç üze

rinde gerçekleşLirilmiş deneysel verilerin bilgisayar yar

dımı ile hazırlanan regresyon analizlerinin bir sonucudur. 

Bu gra~ik üzerinde Emiççe merrnerierinin yerinin 4.Bölge 

yani AQır Yapı Taşları olduQu LespiL edilmişLir. 
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Sekil 4.9.: Tek Eksenli Basınc-Birim Hacim Agırlıgı Deger

Ierinin Regresyon Analizi ve Birim Hacim A

gırlıgına Göre ~nı~landırılması. 

4. 4. EMİ CCE MERMERLER! N! N KULLANIM ALANLARI 

Hızla gelismek~e olan yapılaşma süreci içerisinde 

kullanım alanlarına uygun özellik~eki malzemenin seçilmesi 

önde gelen hede~lerden biridir. Cesi~li yapılarda ~Oke~i

len mermerin kullanıldıgı yer ve amaç açısından oldugu ka

dar, ~iziksel durumu, renk, desen ve ~iziko-mekanik özel

likleri bakımından da ye~erli açıklık~a ~anımlanmıs olması 

gereklidir. Fiya~ı ile belirgin bir ayrıcalıga sahip olan 

mermerin diger yapı elemanları yerine kullanılmasının ~er

cih edilmesi için dogru yerde, dogru mik~arda ve iyi özel

liklerde olması gereklidir. 

Buradan hareke~le bir yapı elemanı olan mermerin ön

celikle kullanım alanlarının ~espi~ edilmesi önemli olmak

~adır. 

önceki bölümlerde ayrın~ısı ile açıklamaya çalısılan 

inceleme ve denemelerin sonuçlarının alınması ile Emiççe 

mevki! mermerlerinin, yapıların hangi bölümlerinde kulla-
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nılabilece~i Cizelge 4.15 de verilmiş~ir. Bu çizelgede yer 

yer alan ; 

A-Grubu : ÖZel ni~elikli kamu binaları, çok özel ko

nu~lar, is~asyonlar, bekleme salonları, ~uayeler, ni~elik

li al~ geçi~ler ve sana~ yapı~ları. 

B-Grubu : Lüks konu~lar, normal ni~elikli kamu bina

ları,yüzme havuzları, banyo ve hamamlar. 

C-Grubu 

D-Grubu 

1.sını~ konu~lar, genel kamu binaları. 

2.sını~ konu~lar, bahçe ve park düzenleme-

leri için kullanılabilecek mermerleri gös~ermek~edir. 

Fiziksel durumu, görünüşü ve ~iziko-mekanik özellik

leri bakımından Emiççe Mermerleri bu ~abloda II.Sınıta 

CCok !yi) dahil edilmiş~ir. 
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Cizelge 4.15 Merrnerierin Cesitli özelliklerine Göre 

Kullanım Alanları C Vardar, 1990). 
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5. EMl: CCE MEVJCİİ MERMERLERİ Nİ N İŞLETME DURUMU 

ve İYİLESfİRME CALISMALARI 

5. 1. İŞLETME DURUMU 
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Bu başlık al~ında halen üre~im calısmalarının devam 

e~~i~i işle~menin genel olarak konumu, üre~im calısmaları, 

üre~imde karsılasılan problemleri hakkında kısaca bilgi 

verilecek~ir. 

5.1.1. Ocak Yerinde Genel İnceleme 

5.1.1.1. İklim Durumu 

Ore~im yapılan oca~ın bulundu~u Emicce Mevki!, 

Ankara ili, Haymana ilcesi sınırları dahilinde yer aldı~ı 

icin !c Anadolu•nun sıcak ve kurak iklimine ~abidir. Yazın 

sıcak ve kurak olan iklim, kış aylarında ise so~uk ve 

ya~ışlı bir görünüm sunmak~adır. Bu nedenle kışın üre~im 

yapılamamasının yanında ocak yolunun s~ablize olması, 

özellikle ya~ışlı havalarda bu yoldan ye~erli derecede ya

rarlanılamamasına sebep olmak~adır. 

5.1.1.2. Ocak Yeri Ulasım Olanakları 

Bölüm 3.3"de belir~ildi~i üzere oca~a ulaşım, 

Ankara•dan 74 km. "lik kısmen asfal~ kısmen s~ablize bir 

yolla Haymana•ya kadar, Haymana•dan 6 km. "lik ~amamı 

asfal~ olan ocak yolu ayrımına kadar, oradanda 2 km. "lik 

s~ablize ocak yolu ile sa~lanmak~adır. 

Oca~a en yakın yerlesim yerleri Emicce Mevkii"nin 

güneyinde yer alan Yenice ve cevre köyleri, ba~ısında Hay

mana ve Pola~lı, kuzeyinde ise Gölbaşı ve Ankara•dır. Oca

~ın günlük ih~iyacları 8 km. mesafede ki Haymana•dan sa~

lanmak~adır. Gerek~i~inde Ankara ve Pola~lı ile ba~lan~ı 

kurulabilmek~edir. 
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5.1.1.3. Elektrik, Akaryakıt ve Yag Durumu 

!şle~mede elek~rik enerjisine aydınla~ma icin gerek

li olup şu anda bu gereksinim jenera~ör kullanılarak gide

rilmek~edir. HenUz en~erkonnek~e sis~em ile baglan~ı kuru

lamamış~ır. Ocak~a 150 KW lık bir jenera~ör mevcu~~ur. 

Akaryakı~ ve yag ise jenera~ör, kompresörler, yükle

yici ve kamyonlar icin kullanılmak~a olup Haymana'dan sag

lanmak~adır. 

5.1.1.4. Su Durumu 

Ocak~a su sadece işcilerin ceşi~li ih~iyacları icin 

kullanılmak~a olup Emicce ceşmesinden cekilen 500 m. 

uzunlugundaki boru aracılıgı ile saglanmak~adır. 

5.1.1.5. İşletmenin Eleman !htiyacı 

!şle~mede şu anda 1 ade~ cavuş, 1 ade~ 

ade~ şö~ör, 1 ade~ demirci ve 20 ade~~e dOz 

Ozere 25 işci calışmak~adır. !şci sıkın~ısı 

olup işciler gö~OrO usulO calışmak~adırlar. 

5.1.2. Detay İnceleme 

5.1.2.1. örto Malzemesi 

opera~ör, 2 

işci olmak 

cekilmemek~e 

Mermer mostralarını kısmen ör~en kısmende aralarına 

dolmuş bulunan ör~O ~abakasının kalınlıgı 60-70 cm. civa

rındadır. 

Ocak~a Ore~im aşagı ko~lara inilerek devam e~~iril

mek~e olup dekapaj sOrekli problem olmamak~adır. Genellik

le calışılan kısımların ise azeri acık oldugundan za~en 

böyle bir problemi yok~ur. Ancak aşagı kotlara inilerek 

sOrdOrOlen aretirnin yanısıra Ust seviyelerde tiretim yapıl

mak is~endiQinde bu toprak dolgu işeilik acısından bazı 

gOclUkler cıkarmak~adır. Bu durum işletme acısından da za-
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man kaybı ve gereksiz işgücü kullanımına neden olmak~adır. 

5.1.2.2. Rezerv ve Taş Kalitesi 

Rezerv ve ~aş kali~esi konusu önceki bölümlerde 

ayrın~ılı olarak incelenmiş~ir. Bu bölümde bir kez daha 

vurgulamak gerekirse Haymana Beji gerek piyasada bu 

mermere olan ~alebin göz önüne alınması ve gerekse 

gercekleş~irilen mermer kali~e ~ayini ve mühendislik 

özelliklerinin ~espi~iyle kali~e konusunda kendini is

pa~lamış~ır. Rezerv ise Bölüm 4.2.1.8. de belir~ildi~i şe

kilde 3 969 636 ~on CKullanılabilir Rezerv) olarak bulun

muş~ur. 

5.1.2.3. Blok Alma Olanakları 

Blok alma olanakları, Bölüm 4.2.1.5. ve 4.2.1.6. da 

belir~ildi~i gibi ca~lak ve eklem sis~emi fak~örlerine 

ba~lıdır. Bu faktörler incelendi~inde ve şu ana kadar cı

karılmış bloklardan alınan ölcülerle yapılan is~a~is~iksel 

yorumlarla des~eklendi~inde, alınabilecek blok boyu~ları

nın 59x93x180 ve 162x164x235 cm. arasında ve s~andar~ de

~erler icinde oldu~u gözlenmiş~ir. Or~alama blok boyu~uda 

minimum s~andar~ de~erin üzerindedir. 

5.1.3. Ocakta Uygulanan Uretim Yöntemi 

5.1.3.1. İşletme, Sayalama ve Pasa Alanları 

Su anda 1/500 ölcekli !mala~ hari~asında CEk.7) da 

görülece~i üzere ocak~a ki işle~me basamaklar halinde sür

dürülmek~edir. !ki büyük basamak~an ilki önceki yıllarda, 

daha aşa~ı ko~~a yer alan 2. basamak ise henüz yeni 

mış~ır. Ore~imin bu basamaklardan yapılması üre~imde 

laylıklar sa~lamak~adır. 

acıl

ko-
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Bu alanlar üzerindeki geniş düzlükler aynı zamanda 

sayalama ve yakleme alanı olarak~a kullanılmak~adır. Yine 

imala~ hari~asında görOlece~i gibi oca~ın biLiminde ş~vler 

oluşLuracak şekilde ve gOneydo~usunda yer alan dinarniL 

deposu yanında yer alan boşluk alanda pasa yeri olarak 

kullanılmakLadır. 

5.1.3.2. Uretim Yöntemi 

Bugünkü üreLim yön~emi ana kayada, k~yacın zayı~ 

oldu~u nakLalardan delikler delinmesi ve bu delikiere 

yerleşLirilen patlayıcının paLlaLılması sonucu koparılan 

büyQk ve şekilsiz blokların elde edilmesine dayanır. Daha 

sonra sayalama alanında bu blok üzerinde kampresörler 

vasıLasıyla calışan Labancalarla ve blok yazlerinin 

birbirine paralel gelmesi sa~lanacak şekilde düz bir ha~ 

boyunca 10-20 cm. aralıklarla delikler delinir. Delinen bu 

deliklerden caLlaLma yapılarak rabrikaya 

bloklar hazır hale geLirilir. 

nakledilecek 

Gerek ilk aşamada paLlayıcı ve gerekse ikinci aşama

daki caLlaLma eLkileri düşünOlmeden kullanılan bu yönLem 

kayıpları % 40 haLLa % 70 oranlarına cıkarmakLadır. 

5.1.3.3. Uretimde Kullanılan Makina ve Teçhizatlar 

OreLim esnasında kullanılan makina 

dökümü ve yaklaşık fiyatları Cizelge 6.1. de 

ve LeçhizaLın 

verilmişLir. 

Bu makinaların yanısıra ocakLa LiLano ve krikolar, murc, 

kama ve balyoz gibi yardımcı teçhizatlarda kullanılmakLa

dır. 
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Ci:zelge 5.1. Mevcut Makina ve Teçhizat Ci:zelgesi 

Türü 

Yükleyici 

Kamyon 

Kompresör 

Jenerat..ör 

TOPLAM 

Adedi 

1 

2 

3 

1 

5.1.3.4. Nakliye Durumu 

200 000 000 

100 000 000 

60 000 000 

160 000 000 

Tut..arı 

200 000 000 

200 000 000 

180 000 000 

160 000 000 

730 000 000 TL 

Ocak'la sayalanmış halde hazırlanan bloklar kamyona 

yüklenerek Ankara'da bulunan ~abrikaya t..aşınmakt..adır. Ta

şıma mesa~esi yaklaşık 86 km. dir. 

5.1.4. Uretimde ve Nakliyede Karşılaşılan Problemler 

Oret..imde karşılaşılan en bUyük problem hic kuşkusuz 

pat..layıcı maddenin aşa~ı kot..lara zarar vermesi ile beraber 

yekpare olarak alınabilecek büyük bloklarda meydana .gelen 

cat..lamalar ile ort..aya çıkan verim düşüklü~üdür. Ayrıca sa

yalama işleminin gere~inden ~azla zaman alması ve ayrı bir 

işeilik gerekt..irmeside göz ardı edilmemelidir. Yine ocak'la 

blok yükleme veya ocak içinin düzenlenmesi esnasında yük

leyicinin sık sık arızalanması üre'limin aksamasında rol 

oynayan ~akt..örlerdendir. 

Nakliyede ise karşılaşılan en önemli sorun, ocak ile 

as~alt.. yol arasındaki servis yolunun yet..ersizli~i ve 

nakliye sırasında aşırı yüklemeden 

t..ehlikeli durumlardır. 

do~abilecek bazı 

Büt..ün bu problemierin giderilmesi ancak ileri 

bölümler de verilecek iyileşt..irme ve modernleşt..irme 

çalışmalarının yapılması ile sa~lanacakt..ır. 



5.2. İYİLESTİRME CALISMALARI 

5.2.1. Ocak Yerinin İyileştirilmesi 

Ocak yerinin iyiles~irilmesi hic kuşkusuz bir 

kö~ü koşulları or~adan kaldıracak bir ~ak~ör oldu~u 

üre~imi de olumlu yönde e~kileyecek~ir. 

5.2.1.1. Yol Probleminin CözQmO 
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c ok 

icin 

Çözilm bekleyen sorunların ilki oca~a veya ocak~an 

~abrikaya ve yerleşim yerlerine ulasım sırasında or~aya 

çıkan sorunların or~adan kaldırlması ile olacak~ır. Yani 

yolun özellikle ocak~an as~al~ yola kadar olan böltimOn 

sa~lam ve ya~ışlı mevsimlerde kullanılabilir özelliklerde 

olması sa~lanmalıdır. 

S~abilize yolun zemininin sa~lam, cökme yapmayacak, 

kolay kolay özelli~ini kaybe~meyecek sekilde düzenlenmesi 

ve üzerininde yine iyi bir kaplama ile ör~Olmesi sonucu 

bu problem or~adan kalkacak~ır. Böylelikle sık sık bakım 

ve onarım problemide kalmayacak~ır. 

S~abilize yolun iyiles~irilmesi icin gerekli olan 

malzeme, ocak~an ve Emicce derenin kuzeyindeki ~epeden 

sa~lanabilir. Ocak~an çıkan pasalar dolgu malzemesi 

olarak, Emicce derenin kuzeyinde kalan ~epedeki silisli 

ser~ kayacıarda ör~ü malzemesi olarak kullanılabilir. Her 

ne kadar sa~lam olarak yapılacak olan bu yolunda zamanla 

yıpranaca~ı ve ih~iyaca cevap veremeyece~i düşünülecek 

olursa, bu yolun yanında imkanların el verdi~i ölçüde ek 

bir servis yolunun da yapılması hem güc durumlar karsısın

da kolaylıkla ulasırnın sa~lanmasına hemde oca~a birkaç 

yerden girilip cıkılmasına imkan verece~inden yerinde o

lacak~ır. Bu servis yolları Ek.9 da gös~erilmis~ir. 

Bu 2 km. 'lik s~abilize yolun dışında problem yara~a

cak başka bir yol yapımı, bakımı ve onarımı olmaması, ö-
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zellikle bu kısımlarında revizyonu ile daha sa~lıklı ve 

hızlı bir ulaşım saglanmış olacaktır. 

5.2.1.2. İşletme Alanı 

Ocakta mevcut olan işletme düzlü~ü zaman zaman 

güçlükler dogurmaktadır. !malat haritasında da gözlenece~i 

üzere oca~ın hemen hemen otasına gelen bir yerde bulunan 

küçük tepe ilk basamaga ulaşılmada oldukça güçlükler 

çıkarmaktadır. Her ne kadar bu tepenin kaldırılması mali 

bir takım yükler getireceksede özellikle önümüzdeki yıl 

proje gere~i uygulamaya çalışaca~ımız Elmas tel kesme sis

temi için gerekli çalışmanın büyük bir kolaylık içerisinde 

yürütülmesi açısından bu tepenin bir an önce ortadan kal

dırılması uygun olacaktır. Ayrıca yine ilk basamak yüzeyi 

oldukça bozuk durumdadır. Bu durum gerek kamyonların ve 

gerekse yükleyicinin hareketini kısıtlamaktadır. 

Oretim alanının daha verimli kullanılması için 

burada bulunan 

gerekmektedir. 

engellerin tamamen ortadan 

Bu yapıldıgı taktirde daha 

çalışma alanı saglanmış olacaktır. 

5.2.1.3. Sayalama ve Pasa Alanları : 

kaldırılması 

rahat bir 

Yine aynı sorun sayalama alanında da mevcuttur. 

Oretim alanı ile beraber kullanıldıgı için sıkışıklı~a 

neden olmaktadır. Ana kayadan koparılan büyük kütleler 

taşınamadı~ı için oldu~u yerde sayalanmakta ve o kısımda 

üretim sayalama işlemi bitene kadar durmaktadır. Oysa 

ileri bölümlerde açıklanacak olan modern üretim yönteminde 

ham blokların üretim alanından alınarak buranın dışında 

bir alanda yine bu metoda özgü yöntemlerle sayalanması 

ocak içindeki karışıklı~ı ortadan kaldıracaktır. 
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Pasa alanı olarak kullanılan kısımlarda birik~irilen 

ar~ıkların oradan alınarak ~ekrar de~erlendirilmesi 

oldukça güç~ür. Zamanla içinden çıkılamayacak kadar güç

leşmek~e olan bu durumun düzel~ilmesi daha ~azla zaman ve 

işçiliQi gerek~irecek~ir. Son yılda seçilen pasa alanı da

ha kullanışlı ve ileriye dönük olmasına karşın hala zaman 

zaman eski pasa alanları kullanılmak~adır. OcaQın doQal 

görünümUnU bozması ve gelecek~eki res~orasyonunu da dUşUn

düQümüz zaman bu durumun bir an önce çözülmesi gerekmek~e

dir. Bu konudaki ~ek çözüm ise Bölüm 5.2.7.2. de açıklanan 

bir Uni~enin kurulması ile gerçekleş~irilebilecek~ir. Za

man geç~ikçe bu durumun içinden çıkılmaz bir hal aldıQı 

görülmek~edir. 

Ore~imle or~aya çıkarılan hammaddeden op~imum düzey

de ~aydalanmak ~emel ilke olduQundan ve ar~a kalan bu kı

sımlarında bu Uni~e ile işlenerek piyasaya arz edileceQi 

düşUnUldüQUnde, pasaların önemsiz olmadıQı ha~~a ha~~a 

mermere yakın bir gelir kaynaQı olacaQı unu~ulmamalıdır. 

5.2.2. Alternatif Uretim Yönteminin Seçimi 

Kuşkusuz seçilecek üretim yön~emi, en baş~a doQal 

kaynak isra~ına son verecek, işçiliQi azal~acak ve dUnya 

s~andar~larında UrUnler verebilecek bir yön~em olmalıdır. 

Böylesine ideale en yakın yön~em ise bü~Un dUnya mermerci

liQinin ~ercih e~~iQi Elmas Tel Kesme yön~emidir. Bu ~Ur 

bir Ure~im yön~emi ile mermerin çıkarılmasından sayalanma

sına, ha~~a nakliyesine kadar büyük kolaylılar saQlandıQı 

gibi en az oranda işle~me kaybıda gercekleş~irilmek~edir. 

Emiççe'de yer alan mermer ocaQının yapısı i~ibarı 

ile Us~ ko~ların ~azla ca~laklı ve araları ~oprak dolgulu 

olması ayrıca kars~ik boşlukların bulunması ilk anda bu 

~Ur bir sis~emin verimli olamayacaQı izlenimi bıraksa da 
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gerek planlı ve bilinçli bir çalışma ve gerekse daha aşa~ı 

ko~ların yekpare oluşu nedeniyle oca~ın her ~ara~ında 

raha~lıkla kullanılaca~ı görOlecek~ir. Baş~a da dedi~imiz 

gibi bu yön~em sadece ocak~an blok almak de~il nakliye 

edilmesine kadar kullanılacak modern bir yön~emdir. 

Bu sis~em komplike olarak kullanıldı~ı ~ak~irde, bu 

gOnkO Ore~im sOresi kısalaca~ı gibi daha da verimli bir 

hal e gel ecek ~ir . 

5.2.3. Kullanılacak Makina ve Techizatın Seeimi 

Elmas ~el kesme me~odu ile yapılacak Ore~imde kulla

nılması gereken makina ve ~eçhiza~ şu anda mevcu~ olan ma

kina ve ~eçhiza~a ai~ özellikler aşa~ıda belir~ilmiş~ir. 

- Kamyon : Bir ~anesi kasası hidrolik olarak çalışan 

damperli, di~eri normal kasalı iki ade~ kamyon şu anda 

ocak~a mevcu~~ur. Her ikiside 160 HP mo~ora sahip olup 

damperli kamyon 16 ~on, di~eri ise 26 ~ona kadar yOk 

~aşıyabilmek~edir. Her iki kamyonun asıl işlevi ocak~an 

çıkarılan blokların nakli olmasına karşın, damperli olan 

kamyon genellikle ocak içerisinde har~iya~ işlevinide 

görmek~edir. 

3 Yükleyici Kepçe kapasi~esi 3.1-3.8 m., kaldırma 

kuvve~i 14- 16 ~on, koparma kuvve~i 18-22 ~on, çalısma 

a~ırlı~ı 21 ~on ve mo~or gOcO 210 HP olan pale~li 

yükleyici halen ocak~a kullanılmak~adır. Ancak eski model 

oluşu ve sorekli ser~ zemin üzerinde çalışmasından ö~Or 

pale~lerinde sık sık arıza çıkarmak~adır. Yinede sOrekli 

bakım ve onarımı ile kullanılabilir durumdadır. 

-Hidrolik Delici : 11 HP C8.26 KW) gücUnde elek~rikli 

mo~ora sahip olan makina ya~ay ve dikey olarak maksimum 14 

m. delebilmek~edir. Dikey olarak 8 dk/m., ya~ay olarak ise 

12 dk/m delebilmek~edir. Saa~~e 300 li~re su harcamak~a-
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dır. Matkap ucu elmastır. Aynı zamanda kapalı elmas tel 

kesme için kullanılabilme özelli~ine de sahiptir. 

-Havalı Yatay Delici : 4.2 m. uzunlu~unda ray üzerinde 

hareket etme özelli~ine sahiptir. Koropresöre ba~lı olarak 

çalışmaktadır. 

-Elektronik Tel Kesme: Yönlendiricisi, elpresi ve yedek 

parçaları ile birlikte alınacak olan bu makine 50 H? 

C37.29 KW) gücünde, 40 dk/m. kesme hızına sahiptir. Su 

ihtiyacı kurulması düşünülen su tankından karşılanacaktır. 

-Hidrolik Kriko: 12 HP C8.9 KW) gücünde, elektrikle ça

lısan, her biri 128 ton kaldırma kapasitesi olan 2 adet 

başlıklı titanolar ile kesilen bloklar devrilecektir. 

- Derrik Vinç : 40 m. boom uzunlu~u olan maksimum kaldırma 
o 2 kapasitesi 30 ton ve 240 dönerek 2390 m. lik bir alanı 

tarama kabiliyetine sahiptir. Elektrikli 25 H? C19 KW) lik 

motoru ile ocakta mevcut olan iş hacmine cevap verebilecek 

niteliktedir. 

- Elmas Tel Sayalama Makinası : 15 KW lık elektrikli moto

ru ile kesme hızı 34 dk/m. olan ve maksimum 3 m. yüksek

likte 1.2 m. eninde blokları sayalamak amacıyla kullanıla

bilecek niteliklerde bir makinadır. 

- Jeneratör : Dize! tahrikli jeneratör maksimum 150 KW/h 

elektrik üretimi yapmakta olan bu jeneratör halen ocakta 

kullanılmaktadır. Jeneratörün gündüz makinalarda, gecede 

aydınlatmacia kullanılması düşünülmektedir. Bu nedenle yeni 

jeneratör alımına gidilmemiştir. Elektrik gücü ile çalısan 

makinaların tam kapasitede toplam elektrik ihtiyacı 142.88 

KW oldu~u için mevcut jeneratör yeterli olacaktır. 

- Kompresör : Ocakta kullanılmakta olan 3 adet kompresör 

ileride gerekecek basınçlı havayı temin edecek güçtedir. 

- Elmas Tel : 250 m. elektro kaplama elmas tel ve 50 m. 

sinter elmas tel alınması düşünülen makine ve teçhizat 
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kapsamındadır . 

- Yedek Parça . . BULUn makina ve LechizaLa aiL yedek 

parcada saLın alınacakLır. 

Seeilen bu makina ve LechizaLa aiL resimler ve ocak 

içerisinde yerleşim planları elelerde sunulmuşLur. 

5.2.4. Elmas: Tel Kesme İle Uretim 

5.2.4.1. Undtenin Yerleşme Planı 

OreLimde kullanılacak makinaların yerleri, 1/600 

ölçekli Lesislerin yerleşim planında CEk.9) verilmişLir. 

Elmas Lel kesme ve delik delme makinaları sabiL olmayıp 

sUrekli yer degişLirirken vinc ocagın en uygun kısımına 

belirli bir sQre icin yerleşLirilecekLir. JeneraLör elek

Lrikli makinalara kablolarla ulaşılacak şekilde ve yemek

hane, yaLakhane gibi işçilerin sarekli kullandıgı yerlere 

yakın yerleşLirilecekLir. Ayrıca ocakLa makinalarda kulla

nılacak su ihLiyacını karşılamak icin yaLakhanenin arka 

Lara~ındaki boşluk kısıma su deposu kurulması dQşQnQlmQş

Lür. 

Bölüm 6.2.7. de önerilen ek UniLelerin yerleride bu 

plan azerinde gösLerilmiştir. 

5.2.4.2. Kanal Açma 

Ocak yerinde, bu metodla üreLime başlanırken daha 

rahat calışma olanagı saglayacagı icin U tipi kanal 

açılması uygun görülmQşLür. Bu amaçla öncelikle belirlenen 

nakLalardan düşey ve yaLay delikierin bir nakLada 

buluşacagı şekilde delinmesi yapılır. 

U tipi kanal açılırken ideal derinlik 6 m. , yQksek

ligi 4 m. ve kanalın genişligi ise 2 m. olacak şekilde 

planlanarak bu yerlerden delikler delinir ve elmas Lel 

kesme makinası ile kesme işlemi yapılır. Bu boyutl_ar kaya-
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kayacın yapısal konumuna, ~opogra~yanın duruma ve işle~

menin ~asarlanan gelişim yönüne baglı olarak degişebilir. 

Kesme işlemine öncelikle kanalın kapalı ucundaki 

düşey duvar kesilerek başlanmalıdır CSekil 6.1.a-b). Bu 

kesme işi için Bölüm 6.2.3.de seçimi yapılan kapalı elmas 

~el kesme makinası veya deliciler kullanılır. Kapalı kıs

mın kesilmesi, gibi düşey olarak delinen deliklerden el

mas ~el kesme makinasına baglı olarak çalışan ve hidrolik 

olarak basınçla aşagı dogru inerek kesme işlemini yapan i

ki ade~ ayak aracılıgı ile gerçekleş~irilecegi gibi deli

cilerle delinerek~e yapılabilir. 

!kinci aşamada ya~ay olarak, önceden kesilmiş olan 

arka kapalı kısıma kadar ulaşan delikler delinir. Yine 

elmas ~el kesme makinası ile önce ya~ay olarak ~aban, daha 

sonra düşey olarak yan duvarlar kesilir ve kanal içinde 

kalan kısım serbes~ hale ge~irilir CSekil 6.1.a-b). Bura

daki blok, sonraki bölümlerde anla~ılacagı şekilde alına

rak kanal açılmış olur. 

5.2.4.3. Blok Uretimd 

Blok Ure~iminde is~enilen, mümkün olan en bUyük blok 

eldesidir. Bunu saglanması için açılan kanala paralel veya 

dik yönde Ure~imin yapılması gerekir. 

Blok Ure~imi açılan kanal sayesinde, kanalın içinden 

ve aynı me~odla hareke~ edilerek yapılır. öncelikle 

alınabilecek blok boyu~larına göre uygun yerlerden düşey 

ve ya~ay delikler bir nok~ada buluş~urulur. Daha sonra, 

önce ya~ay olarak ~aban, sonra düşey olarak yan duvarlar 

kesilir ve blok serbes~ hale ge~irilir CSekil 6.2. a-b-c). 
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Sekil 5.1 
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Kanal Açılması (Bozkurt, 1989). 
a) Çoklu Delici İle 
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a) 

b) 

b) Kapalı Elmas Tel Kesne Makinası İle 
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·-·' ( .. L__ __________________ ] 

a) 

b) 

c) 

Şekil 5.2 Blok Uretirni (Bozkurt, 1989). 
a) Yatay ve Daşey Delikierin Delinmesi 
b) Tabanın Kesilmesi 
c) Yan Duvarların Kesilmesi 
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5.2.4.4. Blok Ayırma 

Gerek kanal açmada ve gerekse blok Ure~iminde kesme 

işlemi sonunda ~i~ano yardımıyla kesilen parçanın ana kaya 

ile arası açılarak devrilir. Ancak bu devirme esnasında 

blo~un zarar görmemesi açısından düşece~i zemine ~ah~a, 

moloz ve s~ra~or gibi malzemeler serilerek korunması gere

kir CSekil 6.3.a-b). Devrilecek blok~a ~i~ano ka~alarının 

yerleş~irilmesi için uygun büyüklük~e boşluklar açılır. Bu 

yerlere yerleş~irilen ~i~ano ka~aları blo~u devirme işini 

gerçekleş~irir. 

5.2.4.5. Blok Sayalama 

Ana kayadan ayrılan bloklar vinç yardımı 

alınarak sayalama alanına ~aşınır. Burada yine 

6.2.3. de seçilen elmas ~el ile sayalama makinası 

ile 

Bölüm 

Ure~im 

esnasında bozuk kısımları veya boşluklu, ça~laklı yüzeyle

ri düzel~ece~i gibi daha çok Ure~imin ilk aşamasında elde 

edilen çok büyük boyu~lardaki blokları kolayca ~aşınabilir 

veya ~abrikada raha~lıkla işlenebilir hale ge~irmek için 

kullanılır. 

Vinçle sayalama alanına alınan bloklar, elmas ~el 

sayalama makinası ile sayalanabilece~i gibi yine çoklu de

licilerlede is~enilen şekilde sayalanır CŞekil 6.4.a-b). 

5.2.4.6. Blok Nakliye 

Blokların nakliyesi 16-26 ~on yük ~aşıyabilen normal 

kamyonla yapılmak~adır. Sayalama alanından vinçle alınan 

bloklar ocak~aki s~ok alanında birik~irilir. S~ok alanına 

yanaşan kamyon Uzerine yine vinç aracılı~ı ile yerleş~iri

len bloklar Ankara'da bulunan ~abrikaya nakledilir. Ocak 

içerisinde blokların nakledilmesi işi ise kısmen vinçle, 

kısmende kepçe ile yapılabilecek~ir CSekil 6.6.a-b). 
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Şekil 5.3 Blokların Ayrılması CBenetti, 1990). 



98 

a) 

b) 

SeJcil 5.4 BloJeların Sayalanması CBenetti, 1990). 

a) CoJclu Delici İle 
b) Elmas Tel Sayalama Makinası İle 



Şekil 5.5 

·, .. .:.-•. 
_ .... _ ... / . 
. ' .--·--.--: 

BloJeların Ocak İçinde Nakledilmesi 
CBenetti, 1990). 
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5.2.5. Diger lyileştirme Calışmaları 

Yapılabilecek di~er iyileşt.irme calışmaları olarak:, 

ocak:t.a calışan işçiler icin yat.ak:hane ve yemekhane olanak

larının iyileşt.irilmesi, oca~a ziyaret.e gelen görevli veya 

normal ziyaret.cilerin dinlenebilecek:leri yada barınabile

cek:leri efisin yapılması, nakliye masraflarının dOşOrOlme

si veya nakliyenin daha da k:olaylaşt.ırılması icin, Bölüm 

5.2.7. de açıklanan bir ST Onit.esi ve ocak:t.an cık:an pasa

ların de~erlendirilmesi amacıyla kırma-eleme t.esisininde 

kurulması sayılabilir. 

5.2.6. İyileştirme Calışmaları İle Saglanacak Avantajlar 

Maddi imkanlara dayalı olarak: gelişt.irilecek: mermer 

ocak:cılı~ı, art.ık: eski t.aş ocak:cılı~ı konumundan çıkarak 

yeni ve güzel bir u~raş halini alaca~ı şüphesiz bir 

gercek:t.ir. 

Hic kuşkusuz ocaklara elmas t.el kesme, hidrolik: 

deliciler, elmas t.el ile sayalama makinalarının ve vincle

rin girmesi ile mermer sek:t.örOnde bOyOk: bir at.ılım gercek:

leşt.irilecek:t.ir. Bundan daha önemlisi halen t.eze konu olan 

ocak: "ta dahi :Vo ::Sö-4.ö oı· an.ı. nda ol an 1 sı et. me k: ayıplar ı i' mi ni -

muma dOşOrOlece~i gibi, sOrekli üzerinde durdu~umuz t.Ok:e

nebilir do~al k:aynak:larımızdan opt.imum düzeyde yararlanma 

ilk:eside sa~lanmış olacak:t.ır. 

Oret.im kayıpları en aza indirildi~i gibi gereksiz iş 

gücO kullanımı ort.adan kaldırılacak, yapılması gereken iş

ler daha kısa zamanda ve sa~lık:lı bir biçimde gercek:leşt.i

rilerek: maliye'li de dOşOrecek:t.ir. 

!lk yıllarda kullanım t.ecrObesizli~i ve bu sayılan 

iyileşt.irme çalışmalarının get.irece~i mali yok nedeniyle 

bazı sık:ınt.ıların ort.aya cıkması kaçınılmazdır. Ancak: 

gelişen 'teknolojinin gerisinde kalmak'la zamanla bazı 



problemler doguracak~ır. BO~On bu yenilikler bir kaç yıl 

içerisinde gerek mali yönden kendini amor~i edeceginden ve 

gerekse kullanım alışkanlıgı ge~irip ore~imde bazı 

kolaylıklarla beraber prodok~if bir çalışma or~amı 

saglayacagından ~ercih edilmesi her yönden saglıklı ve 

yararlı olacak~ır. 

5.2.7. Kurulabilecek Ek Tesisler 

5.2.7.1. ST Unitesi 

Bu Oni~enin kurulma amacı ocak~an fabrikaya mermerin 

blok olarak deQil, is~enilen boyu~larda ve ih~iyaca göre 

plaka naklinin yapılabilmesidir. Böylelikle gereksiz yere 

blok nakli yapılmamış olacagı gibi blokların fabrikada 

işlenmesinden sonra ar~a kalan kısımlarının da Ankara'da 

şehir içindeki bu ~esisde a~ılacak yer problemini önlemiş 

olacak~ır. Ayrıca blok nakli ~onajının fazla, karayolları

nın gonomoz şar~larında ye~ersiz olması, özellikle kö~O 

hava koşullarında gerek ~rafik açısından ve gerekse nakli

yeyi gOçleş~irmesi açısından en son ~ercih edilmesi gerek

li bir yoldur. Bu şekilde kurulacak bir ST Oni~esi yine o

cak~a uygun bir alana yerleş~irilerek ek bir servis yolu 

ilede ocak içinden geçilmeden karayoluna baglan~ısı sagla

nabilecek~ir. 

Ocak içindeki sayalama alanından Oni~eye bloklar, 

kısmen yükleyici kısmende vinçle ~aşınacak~ır. Ayrıca 

Oni~e içerisine alınışı kendi bünyesinde yer alan 

~aşıyıcılarla saglanacak~ır. 

Bu ~Or bir Oni~enin projeye ge~irecegi mali yOk, 

Oni~e binasının inşası ve her ~Orlo gideri ile birlik~e 

yaklaşık 350 milyon civarında olacak~ır. 
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5. 2. 7. 2. Kırma.-Eleme Uni t.esi 

Bu Unit.enin kurulması gerek halen mevcut. olan 

pasanın ve gerekse yeni Onit.elerin kurulmasından sonra 
! 

çıkabilecek a:z
1 

da olsa bir mik'lar ar'lı{Jın de{Jerlendirilme-

sini amaçlanmak'ladır. 

Bu amaçla kırma-öQO'lme 'lesisi şu anda pasanın yıgılı 

bulundugu dere içinde kurulacak ve ocak'lan çıkarılan pasa 

direk kamyonla bu Oni'leye ge'lirilecek'lir. ÖQO'lOlerek 

çeşi'lli boyu'liara elendik'ten sonra ocak 'leslimi olarak sa

'lışı yapılabil.ecek'lir. Bu degişik boylardaki oranler oca

gın hemen al'lındaki boş alanda CKırma-eleme 'lesisi yanı) 

s'loklanabilecek'lir. Bu alana ise t.aşıyıcı konveyörlerle 

nakli yapılabi,lecek'lir. 

Bu Oni'leninde projeye get.irecegi yOk her 'lOrlO 

masra:fı ile bi,rlik'le 200 milyon TI... civarında olacak'lır. 

Ancak bu iki Uni'le, 'le:z kapsamında yer alan projeye 

dahil olmayıp sadece önerilmek'ledir. 
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6. EMlCCE MEVld:! MERMERLER!N!N EKONOMIK DEGERLEND!R!LMES! 

6.1. P!YASA MEKANİZMASI 

6.1.1. Uronon Pazarlanılabilen Sekiileri 

Su anki işle~menin kuruluş amacı gereQi ocak~an 

cıkarılan mermer ka~lelerini yQzeyleri birbirine paralel 

olacak şekilde sayalayarak blok halinde piyasaya arz 

e~mek~ir. 

Ancak blok mermer yanı nda önceki böl aml erde sadece 

öneri olarak ileri saralen ST ani~esi ve Kırma-Eleme 

ani~esi gercekleş~irildigi ~ak~irde, piyasaya,: blok 

mermerle birlik~e plaka ve mıcır olarak~a aran sa~ışı 

yapılabilecek~ir. 

Ba~an bu pazarlama şekilleri ocak sahibinin sahibi 

oldugu ve blok mermerleri plaka, işlenmiş plaka, kare ve 

fayans olarak degerlendirerek sa~ışını yap~ıgı fabrika 

ayrı bir işle~me şeklinde dasanalerek verilmiş~ir. 

6.1.2. Pazar Yerleri ve Alternatifleri 

Ocak~an cıkarılacak olan bloklar gerek yabancı 

firmalara ocak~an blok olarak ~eslim edildigi gibi kendi 

fabrikasına da işlenrnek azere gönderilmek~edir. Pazar 

sıkın~ısı çekilmemekle beraber yine söza geçen 2 ani~enin 

kurulması ile hem degişik aranler ocak ~eslimi olarak 

verilebilecegi gibi hemde daha degişik pazar yerleri ve 

al~ena~ifleri elde edilmiş olacak~ır. 

Halen gerek Ankara ve gerekse Haymana civarında 

hızla sare gelen yapılaşma ve yol inşaa~larında bayak 

oranlarda dolgu maddesine olan ~alep, bu ocak~an cıkan 

ar~ıkların degerlendirilmesiyle or~aya cıkacak aranan 

pazar sıkın~ısı cekmeyecegi ~ahmin edilmek~edir. 
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' 

6.1.3. öngörOlen Fiya~ DOzeyi 

Şu anda piyasa raicinden fazla olmayacak ve ocak 

~eslimi olarak sa~ışı yapılabilecek blok fiya~ları or~ala
g 

ma 148.69 $/m .• civarındadır. 

6.2. YATIRIM PL~ 

6.2.1. Ya~ırım Tutarı 

Ya~ırım ~u~arı ~eknik bölarnlerde açıklanan ve aşaQı

da maddeler halinde belir~ilen harcamalardan oluşmak~adır. 

Ülkenin degişen enflasyon koşullarından proje degerlendir

melerinin e~kilenmemesi amacıyla proje US $ azerinden ha

zırlanmış~ır. 2 Agus~os 1991 ~arih ve 20948 sayılı resmi 

gaze~ede Merkez Bankası 'nca verilen Resmi Kurlar esas a

lınmış~ır. Buna göre ; 

1 $ 4434.00 TL. 

1 $ 1308.60 LIT. 

6.2.1.1. E~Od ~e Proje Giderleri 

Alınacak makina ve ~echiza~la ilgili yazışmaların ve 

bu makinaların yerleş~irilecegi yerlerin ~espi~i icin 

yapılan e~Qdlerin karşılıgı olarak 2 266.30 $ öngörUlmQş

~Qr. 

6. 2.1. 2. Arazi DOzenlemesi ve !nsaa~ Giderleri 

Kurulacak yeni ~esisler icin gerekli arazi dUzenle

mesi, ocak çevresinin dUzenlemesi, su ~ankı kurulması ve 

diQer inşaa~ işleri için ~oplam 46 108.00 $ ayrılmış~ır. 

6.2.1.3. Makina ve Techiza~ Giderleri 

Alınması. gereken makina ve ~echiza~ın dökOmU Çizel

ge 8.1. de verilmiş olup bunun icin ~oplam 248 110.80 $ 
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ayrılmıst.ır. 

Cizelge 6.1. . Alınacak Makina ve Teçhizat Listesi . 

TOrO Adedi !:!.~!~~-~!.! __ Tut.arı S Gomrok S ------------- ----- ----------- ----------
Hidrolik Del. 2 12 420 000 19 012.63 5 703.79 

Ekipmanı 7 805 000 5 973.98 1 792.19 

Havalı Y. Del .. 2 7 010 000 10 730.96 3 219.29 

Ekipmanı 800 000 612.32 183.70 

Elek. Tel Kesme 2 26 110 000 39 969.38 11 990.82 

Ekipmanı 4 900 000 3 750.48 1 125.14 

Elmas Tel Say. 1 60 000 000 45 924.23 13 777.27 

Ekipmanı 8 500 000 6 505.93 1 951.78 

Elmas Tel 60 m. 9 773 000 7 480.29 2 244.09 

Ekipmanı 3 270 000 2 502.87 750.86 

Derrik Yine 1 110 340 000 84 454.65 25 336.40 

Ekipmanı 2 720 000 2 081.90 624.57 

Hidrolik Dev. 2 9 110 000 6 972.83 2 091.85 

Ekipmanı 1 126 000 8151.85 258.55 

Su Tankı 1 50 000 000 11 2715.50 

TOPLAM ............................ 248 110. 80 71 050.30 

6.2.1.4.. İthalat ve GomroJcleme Giderleri 
' 

hi:zat.ın t.oplam bedelinin% 30'u oranında alınmış olup bu

nun icin 71 050.30 S ayrılmıst.ır. 

6.2.1.5. Makina ve Teçhizat Taşıma Giderleri 

Tasıma glderi olarak makina ve t.ec;:hi:zat.ın t.oplam be

delinin% 2 si alınmış olup bunun icin 4 962.22 S ayrıl-
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mı st.ır. 

6. 2. 1 • 6. Mont~j Gider 1 er i 

Alınacak makinaların mont.aj gider! olarak, makina ve 

t.echizat.ın toplam bedelinin% 1'i 2 481.11 $ bunun icin 

ayrılmışt-ır. 

6.2.1.7. Malzeme Giderleri 

Yat.ırım esnasında makinaların gereksinimi olan bir 

t.akım malzeme 'gider! icin 2 255.30 $ ayrılmıst.ır. 

6.2.1.8. Personel Egitim Giderleri 

!t.hal makina ve teçhizatın raha~ ve verimli kulla-
ı 

nılmasının personele ö~ret.ilmesi, icin 2 255.30 $ ayrıl

mışt-ır. 

6.2.1.9. Stok DOzenleme Giderleri 

Ocak'la mevcut. olan blokların ve pasanın, planlanan 

Onit.elerin cal,ışmasında gilclakler cıkarmaması icin düzen

leme gider! ol,arak 1 127.65 $ ayrılmışt-ır. 

6.2.1.10. Beklenmeyen Sabit Yatırım Giderleri 

Yat.ırım esnasında beklenmeyen giderler icin sabit. 

yatırım t.ut.arının % 5 'i 37 960.40 $ ayrılmışt-ır. 

Baslıkl~r altında belirtilen yat.ırım dönemi harcama

ları Yat.ırım Tutarı Çizelgesinde CCizelge 6.2.) özet.len

mişt.ir. 
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Cizelge 8.2. : Yatırım Tutarı Cizelgesi 

Harcama Cesidi. !.~-!::~!:~-~ !?~~-!::~!:~-~ !~e!.~~-~ -----------------------
Et..Ud ve Proje Giderleri 2 299.30 2 255.30 

Arazi OU:z. ve !ns. Gid. 4.9 106.00 4.9 106.00 

Makina ve Techı:z. Gid. 11 276.90 236 834..30 24.8 110.80 
ı 

!t-halat. ve Gomruk Gid. 71 090.30 71 090.30 

Mak. ve Tec.Tasıma Gid. 4. 962.22 4. 962.22 

Mont..aj Giderleri 2 4.81.11 2 4.81.11 

Malzeme Gider'l~ri 2 299.30 2 299.30 

Personel E~it..iW. Gid. 2 299.30 2 299.30 

St.. ok OU:zenleme; Gid. 1 127.69 1 127.30 

Bekl.Sbt...Yat..ırım Gid. 37 960.4.0 37 960.4.0 ----------------------------------------------------------
SAB!T YATIRIM TUTARI 180 730.08 236 834..30 4.17 964..38 

!slet..me Sermayesi 90 212.00 90 212.00 

TOPLAM Y ATI RI M TUT ARI 270 94.2.08 236 834..3Ö 507 778.38 
----------

8. 2. 2. Finansman Planı 

önceki bölUmde belirt..ilen yat..ırım icin gerekli olan 

finansman kullanımı Ci:zelge 6.3. de göst..erilmis olup t-ama

mının ö:z kaynaklardan karsılanması dOşOnOlmOşt..Or. 

6.2.3. Yıllık İşletme Giderleri 

Yıllık islet..me gideri olarak, işçilik, akaryakıt. ve 

ya~, bakım onarım ve yedek parça ve amort-ismanlar ayrınt..ı

lı olarak alt. başlıklar alt..ında asa~ıda verilmis olup t..op

lam yıllık islet..me giderleri Ci:zelge 6. 4.. de verilmist..ir. 
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Cizelge 6.3. : Finansman Kullanımı Çizelgesi 

~~~~~~~~-~~l _____ 1992 1993 

I-Dış kaynakl ir 

a) Ba~ıs 

b) Ma den Fon ı<;redisi 

c) Dış Proje Kredisi 

II- öz Kaynakl,ar 

a) Yat-ırım Tut;arı 417 564.38 
' b) Yat-ırım Dön. Fai:z. 

c) !şlet-me Sez;mayesi 90 212.00 

TOPLAM • • • • • • • • • • • • • a 507 776.38 $ 

Cizelge 6.4.. : Yıllık !sletme Giderleri 
ı 

Giderin Türü 

!şçilik Giderleri 

Akaryakıt. ve Ya~ Giderleri 

Bakım,Onarım ve Yedek Parça Giderleri 

Amort-ismanlar 

TOPLAM 

6.2.3.1. !sçilik ve Personel Giderleri 

1994. 1995 1996 

!!:!~~~!.-~~L~!.~~ 
53 377.53 

201 385.66 

15 675.17 

51 877.4.6 

322 315.82 

Sahada 16 eleman ile üret-im yapılması planlanmışt-ır. 

!slet.mede gerekli eleman iht-iyacı asagıda göst.erilmist.ir. 

Bu elemanlardan Fenni ne:zaret.çi ve bekçiye t.am ödeme yapı

lacak olup diger personele 8 ay üzerinden ödeme yapılacak

t-ır. 
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Brüt Yıllık 
Personel Adet ~~Q!;:_~~!.!.~ ---------------- Tutar C$) 

Fenni Ne:zare"lci 1 112.76 1 353. 18 

Cavus 1 473.61 3 788.90 

Operatör 1 405.95 3 247.63 

Söf'ör 2 338.29 5 412.72 

DO:z !sci 10 338.29 27 063.60 

~~~~~---------------~----------~z2~~~-------------~-~~z~~~ 
TOPLAM ............. 15 ........ o ••••••••••••••• o 44 113.66 

ş~ş~~~-~~~~-~~-e~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--2-~~~~§z 
TOPLAM !SC!L!K G!DER! .......................... 53 377.53 

6.2.3.2. Akaryakıt ve Yag Giderleri 

Ocakta akaryakıt ve ya~ harcaması olan makinalara 

ait özellikler' ile yakıt ve ya~ giderleri isietmenin bir 

se:zonda 240 gün C8 ay) calısaca~ı düşünülerek aşa~ıda gös

terildi~! gibidir. Ma:zot, 0.63 $/lt., ya~ 1.47 $/kg. olarak 

bugünkü f' i ya "ll ar ı i 1 e al ı nmıştır . 

Makina Cinsi .A:dedi HP Calışma Harcanacak Harcanacak 
SüresiC h) Yakı t,Cl /g) YagCkg/g) 

------------ ----- --------- ---------- ----------
Yükleyici 1 210 6 226.80 !3.04 

Kamyon 2 1!30 6 324.00 7.20 

Kompresör 3 7!3 8 324.00 7.20 

Jenera"lör 1 180 12 388.80 8.64 

TOPLAM ....... : ..................... 1 263.60 ...... 28.08 

Harcanacak Yak:ı"l =Adet x HP x Calışma Süresi x 0.18 

Harcanacak Ya~ =Adet, x HP x Calışma Süresi x 0.004 

Ma:zot:1263.60 l"l/g x240 glyıl x0.63 $/lt =191 506.36 $/yıl 

!~~--! __ e~~Q~~~~L~-~~Q-~L~!.!._~!~~z_!L~~-=--~-§Z~~~Q_!L~!.!. 
TOPLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =201 385.66 $/yıl 
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6.2.3.3. Bakım 1 0narım ve Yedek Parça Giderleri 

Bakım onarım ve yedek parça giderleri olarak, mevcu~ 

makina ~echiza~ de~erinin% 5'i, alınacak makina ~echiza~ 

de~erinin % 3'0 olarak alınmış~ır. Bu ise ; 

Mevcu~ Makina Techiza~ : 164 636.90 x 0.05 = 8 231.85 $ 

TOPLAM ..................................... = 15 675.32 $ 

6.2.3.4. Amortismanlar 

Mevcu~ ~kinalar şu anda kendini amor~i e~miş 

durumda olduklarından sadece alınacak makina ve ~echiza~ 

icin amor~isma~ oranı % 20, yapılacak ~esisler icin ise 

% 5 alınmış~ır. Bu amor~ismanlardan makina ve ~echiza~a 

ai~ 24.8 110.80: $/yıl bölOmUnUn ilk 5 yılda biU!ce~i göz ö

nUne alınmış~ır. 

Kalemler Miktar C$) Oranı CY..) Tu~arı C$) -----------
Makina Tec. 248 110.80 20 49 622.16 

~~~~-~~~~~~------~§_!Q~~QQ ____________ ~-----------~-~§§~~2 
TOPLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 877. 46 

6.2.4. İşletmE'' Sermayesi 

!sle~me ~ermayesi hesabında; 2 aylık akaryakı~ ve 

ya~ gideri, 2 yıllık yedek parça gideri, personele ödene

cek 2 aylık iş~ilik gideri ve beklenmeyen harcama giderle

ri içinde kasada naki~ olarak bulunması gereken mik~arlar 

göz önUnde bulundurulmuş~ur. 
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~~~~~~~~---------------~~~~e~~~~~~~-----------I~~~~~-~~~ 
Akaryakı~ ve Ya~ 201 385.66 1 6 33 564.28 

Yedek Parça 

!sçilik 

15 675.17 X 2 

53 377.53 1 4 

31 350.34 

13 344.38 

Kasa ve Banka ' 11 953.00 ---------------------------------------------------------
TOPLAM 90 212.00 

..... 
6.2.5. Yıllık İşletme Gelirleri, JC.ar ve Zarar 

' 

6.2.5.1. Yıllık İşletme Gelirleri 
' 

Yıllık işle~me gelirleri olarak sadece blok mermer 

sa~ıslarından ~lde edilen gelirler kabul edilmiş~ir. Dü

zensiz olarak yapılan pasa sa~ışlarından elde edilen ge

lirler kapsam dışı bırakılmış~ır. Ancak önümüzdeki yıllar

da kırma-eleme; ~esisi kuruldu~u ~ak~irde sonucu düzenli 

mı cı r sa ~ı sı da: yapı 1 abi 1 ecek ~ir . ! sl e~me dönemi gel ir 1 er i 

Cizelge 6.5. de verilmis~ir. 

Cizelge 6.5. :. Yıllık İşletme Gelirleri 

Blok Mermer 3 500 146.59 513 080.74 

TOPLAM ......................................... 513 080. 7 4. 
,• ----------

6.2.5.2. K.ar ve Zarar Hesabı 

!sle~menln bir yıl içerisinde, sa~ışlardan elde e

dece~i gelirlere karşılık yapaca~ı harcamalar ve kar zarar 

dur um u aşa~ı da
1 öze~ ı enmi st. ir. 

YILLIK GEL!R 

YILLIK G!DER 

513 080.74 

322 315.82 ----------------------------------------------------------"' YILLIK PROJE ~ 190 764.92 •••••••••• 
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Buna göre isleLme bir yıl icinde 190 754.92 $kar e

decekLir. 

6.3. MAL! DEGERLEND!RME 
i 

6.3.1. Pro~or~ Gelir-Gider Durumu 

Projenin: isleLme dönemi gelir ve gider durumunun ö

zeLlendigi proforma gelir-gider Lablosu asagıda Cizelge 

5.5. da verilmişLir. Çizelge incelendiginde anlasılacagı 
ı 

Ozere isleLmenin 1992 yılından iLibaren % 100 kapasiLede 

calısacagından. amorLismanlar her yıl icin Lam alınmışLır. 

Proforma gelir:gider Lablosu 5 yılın durumunun incelenmesi 

icin 1992 ve 1995 dönemlerini kapsayacak şekilde dOzenlen

mişLir. 

Cizelge 6. 6. 
g 

Pro~orma Gelir-Gider Cizelgesi Cx 10 $) 

~~~~~~~~~~-----------~~~e----~~~~----~~~~----~~~~----~~~~ 
!sleLme Gelirleri 513.08 513.08 513.08 513.08 513.08 

!sleLme Giderleri 322.32 322.32 322.32 322.32 322.32 
..... 

!sleLme Karı 190.75 19 o. 75 190.75 190.75 190.75 

Devlet.. Hakkı C%5) 9.54 9.54 9.54 9.54 9.5.4 

Madencilik Fonu C%5) 9.54 9.54 9.54 9.54 9.54 

Belediye Payı ç ~-'.2) 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 
...... 

Br OL Kar 157.86 157.85 157.85 167.85 167.86 

Kurumlar Ver. CY..45) 77.22 77.22 77.22 77.22 77.22 
! 

* Fonlar (%7) 5. 41 5.41 5. 41 5. 41 5. 41 
..... 

N eL Kar 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 

* Fonların Dökpmo . % 2 Çıraklık Fonu . 
% 4 MSS Fonu 

% 1 SYD Fonu 
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6.3.2. Fonların Akışı 
ı 

10 yıllık isle~me sonunda birikecek fonlar Cizelge 

6.7. de öze~le~miş~ir. 

6.3.3. Projenin Rantabilitesi 
ı 

Projenin[ran~abili~esi Cizelge 6.8. de indirgeme o-

ranları aralı~~nda düzenlenerek verilmiş~ir. 

6.3.4. Proje Analizleri 
i 

6.3.4.1. İç Karlılık Analizi 

!sle~menfn bir yıllık işle~me dönemi içerisinde, 

projenin ran~abili~esine CBölüm.6.3.3) ba~lı olarak bulu

nan indirgeme oranları aralı~ında bulunacak bir baska ara

na C!c Karlılık Oranı) göre kar ve zarar durumu incelene

cek~ir. Buna g~re; 

% 55'e göre NBD = 342 682.79 

% 60'a göre NBD = 315 235.27 

317 011.46 = + 25 672.79 $ 

317 011.46 = 1 776.19 $ 

% 55 -----~--------------------------- % 60 

+ 25 672.79 - 1 776.19 

Mu~lak degerce, ~oplam= 25 672.79 + C- 1 776.19] 

= 27 448.98 $ 

% 1 e karşılık: gelen mik~ar = 27 448. 98 1 5 

= 5 489.80 $ 

% 1 

X 

5 489.80 

25 672.79 
--------------~-------------

X=% 4.68 

!c Karlılık Or~nı C!KO) =% 55 +% 4.68 

=% 59.68 -------
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Ci:zelge 6.7 Fonların Alcı s Ci :zel gesi 
. 9 
Cx10 ) • 

Atıklaaalar ı992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kullanılabilir Kar 85.23 ss.2:> 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 
! 

Aaortisaanlar 51.88 5ı.a8 5ı.B8 sı. sa 51.88 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 

Te~ekküle Bıra.Fon. ı37 .11 137.ı1 137.11 137.11 137.11 87.49 87.49 87.49 87.49 87.49 

Kümülatif Bakiy~ 137.11 247.22 384.33 521.44 658.55 746.04 833.53 921.02 ıooS.51 1096.00 
' 

10 Yıllık isletle sonunda 1 0% 000.00 :$ lık bir fon birikiti olacaktır. Yıllara göre fonlar tabloda gösterihistir. 

Ci:zelge 6.8 
9 

Proj~nin R:antabilitesi Ci:zelgesi Cx10 ). 

Atıklaıaalar 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

!.Nakit Cıkı~lar 

Yatırıa Tutarı 4i7.5b 

l~letae Sertayesi 90.21 

2.Nakit Siri~ler 

Proje Gelirleri 513.08 '513.08 513.08 513.08 513.08 513.08 513.08 513.08 

Proje Giderleri 322.32 322.32 322.32 322.32 322.32 322.32 322.32 322.32 

l~letae Sertayesi 

Son Deijer (ı) 

:>.Yıllık Net Fon -317.01 19(1, 7ô 190.76 ı90.76 190.76 190.76 190.76 ı90.76 

l 55'e göre 1nd.Oranı 1 • 0.6452 0.4162 0.2685 0.1733 o. ı11S o. 0721 0.04b5 

lndirgenai~ Değer -317.01 i 123.08 79.39 5ı.22 33.06 21.33 13.75 8.87. 

l 60'a Göre lnd.Oranı ı 0.6250 0.3906 0.2441 o. 1526 0.0954 0.0596 0.0373 

lndirgenai~ Değer -317.01 • 119.23 74.51 46.57 29.11 18.20 11.37 7.12 

(f) "akina ve teçhizatın 1 ı~ 'u alınaı~tır. 

2000 2001 

5ı3.08 513.08 

322.32 322.32 

9().21 

24.81 

ı90.7b 305.78 

0.0300 0.0194 

5.72 5.93 

0.0233 0.014b 

4.45 4.46 
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Bu gUnkUen:flasyon de~eri bu yıl içerisinde% 59.68 

oranında ar~ış gös~erdi~i ~ak~irde işle~menin kar ve zara

rı eşi~, bu de~erin azerinde ar~~ı~ı ~akdirde ise işle~me 

bu yılda zarar'edecek~ir. 

6.3.4.2. Duyar~ılık Analizi 
! 

Projenin;, ya~ırın ~u~arı, işle~me gelirleri, işle~me 

giderlerindeki i de~işimlere karşı duyarlılı~ı araş~ırılmış 

ve sonuclar aş~~ıdaki Cizelge 6.9. da öze~lenmiş ve gra
ı! 

:fik~e gös~erilmiş~ir. Gra:fik incelendi~inde projenin en 

duyarlı oldu~u, unsur işle~me gelirleridir. Gelirler azal-

dıkr;a ne~ bu gUnkU de~er nega~i:fe ger;mek~edir. !ndirgeme 

oranı % 55 olarak alınmış~ır. Gra:fik olarak Şekil 6.1. de 

bu durum gös~erilmiş~ir. 

Cizelge 6.9. :, Duyarlılık Analizi Çizelgesi 

Ya~ırım Tu~arı'nın 

% 10 Ar~ması 16 083.65 

% 10 Azalması + 67 429.22 

!şle~me Gelirl:erinin 
ı 

% 10 Ar~ması +168 461.77 
ı 

% 10 Azalması -117 116.20 
! 

! şl e~me Gider l!er i ni n 

% 10 Ar~~sı - 64 026.84 

% 10 
i 

Azalması 
! 

+115 372.41 
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6.3.4.3. Risk An2lizi 

Risk anatizi yine isle~menin ya~ırım ~u~arı, gelir
ı 

leri ve giderl~rinde meydana gelebilecek de~isimler sonu-
, 

cu ne~ bu gOnkO de~erinin ne olaca~ı Uzerine yapılmıs~ır. 

% 55 indirgeme; oranına göre ~oplam olarak 27 durum inee

lenmis ve sonuclar olasılıkları ile beraber Cizelge 6.10 

da verilmis~ir ~ 

~~~~~~~!!!!.~!: 
- Ya~ırım Harcamalarında 

! 

De~i~imler 
! 

Ol asilık 
i - !sle~me Geli~lerinde 
i 

De~i~imler 

Ol asilık 

- !sle~me Giderlerinde 

De~isimler 

Olasılık 

% 10 

% 5 

% 10 

% 25 

% 10 

% 10 

o + % 10 

% 60 % 35 

o + % 10 

% 50 % 25 

o + % 10 

% 60 % 30 
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Ci:zelge 6.10. . " 45 İndirgeme Oranına Göre Ris:Jc Analizi . 
ı Ci:zelges:i 
1 

~~~------~s~i~~~~------
Olasılık Toplam Y.T. !. Ge. !. Gi. NBD C$) 

% Olasılık ---------------------------------------------------------
1. -10 +10 -10 299 836.97 0.125 0.125 

! 

2. o +1~ -10 258 161.39 1.500 1. 625 

3. -10 +10 o 210 218.21 0.750 2.375 

4. +10 +10 -10 208 537.52 0.875 3.250 
' 

5. o +10 o 168 461.77 9.000 12.250 

6. -10 o -10 157 128.84 0.250 12.500 

7. +10 +10 o 126 705.33 5.250 17.750 

8. -10 +10 +10 120 518.58 0.375 18.125 

9. o 0 -10 115 372.41 3.000 21. 125 

10. o +10 +10 78 762.15 4.500 25.625 

11. +10 o -10 73 615.97 1.750 27.375 

12. -10 o o 67 429.22 1. 500 28.875 

13. +10 +10 +10 35 379.79 2.625 31.500 

14. o o o 25 672.79 18.000 4.9.500 

15. -10 -10 -10 12 713.94. 0.125 49.625 

16. +10 o o - 16 083.65 10.500 60.125 

17. -10 o +10 - 22 270.40 0.750 60.875 

18. o -10 -10 - 27 416.58 1.500 62.375 

19. o o +10 - 64. 026.84 9.000 71.375 
ı 

20. +10 -10 -10 - 69 173.01 0.875 72.250 

21. -10 -10 o - 75 359.76 0.750 73.000 

22. +10 b +10 -105 783.27 5.250 78.250 

23. o -10 o -117 116.20 9.000 87.250 

24. +10 -10 o -158 872.64. 5.250 92.500 

25. -10 -1p +10 -165 059.38 ı 0.375 92.875 

26. o -1b +10 -206 815.82 4.500 97.375 

27. +10 -10 +10 -248 572.26 2.625 100.000 



119 

Risk analizi, ya~ırım ~u~arı, isl~~me gelirleri ve 

işle~me giderl~ri de~işiminin kombinasyonu olan 27 durum 

icin de~erlendirilmiş olup ~ablodan da görOldO~O gibi % 55 

indirgeme oranina göre; ya~ırım ~u~arının, işle~me gelir

lerinin ve işl~~me giderlerinin % 10 azalması durumunda 

% 49.625 olasılıkla NBD = + 12 713.94 $ olacak~ır. Yine bu 
! 

hesaplarda yenileme ya~ırımı ve işle~me sermayesi sabi~ a

lınmıs~ır. Risk analizi gra~ik olarak Şekil 6.2. de veril

miş~ir. 

6.3.4.4. Projehin Kara Geçiş Noktası Analizi 

Projenin; kara geçiş nok~ası veya başabaş nok~ası 

sa~ış giderlerinden de~işken giderlerin cıkarılarak sabi~ 

giderlere oran~ ile elde edilmek~edir. Buna göre ; 

~~~~-~~~~~~~~------------------------------!~~~~~-~~{~~~~ 
1. Amor~ismanlar 51 877.46 

§~-~~~~~~~-~~~~~~~~~-----------------------------~~-~zz~~~ 
TOPLAM ....... i .................... · · · · · · · · · · · · · !2~-~~!:.~~ 

!?=9:~~~~~-~~~~~~~~---------------------------!~~~~~-~~L~~~~ 
1. Akaryakı~ ve Ya~ Giderleri 201 385.66 

§~-~~~~~-~~~~~-~~-r~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~---------~~-~z~~~z 
TOPLAM 217 060.83 

Başabaş Nok~a~ı = Sabi ~ Gider 1 er 
Sa~ış Gelirleri-DeQişken Giderler 

105 254.99 = --------------------------- = 0.36 613 080.74- 217 060.83 

!şle~mede ~am kapasi~enin % 36'sı C 1260 m~) kadar 

ore~im yapıldı'~ı ~ak~irde kara gececek~ir C Şekil 6. 3.). 
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6.3.4.5. Birim:M:aliyet. Analizi 

Birim ma~iyet. analizi, de~isen en~lasyon koşullarına 

ba~lı olarak bir yılda aretilecek mamOlUn birim ~iyat.ını 

tespit. etmek a~cıyla yapılmaktadır. Oret.im esnasındaki 

harcamaların sabit. ve de~isken olarak ayrıldı~ı göz önünde 
i 

tutulmalıdır. Şabit giderler bir yıl içerisinde Uret.imde 

meydana gelebilecek art.ıs ve azalmalardan etkilenmemekte, 

ancak de~işken giderler yıl içersindeki Oret.im miktarları

na ba~lı olarak de~ismektedir. Dolayısı ile yıl içerisinde 

meydana gelecek de~isiklikler Şekil 6. 4. de göı·Olece~i o

zere birim maliyeti etkilemektedir. Asa~ıdaki ~ormal ile 

1 m~ mamUlOn maliyetini bulabiliriz. 
ı 

i 

1 m~ mermerin maliyeti SM+ DM = ---yUM __ _ 

106 264.99 + 217 060.83 = -------------------------3 600 

Yıllık Oret.im miktarının art.tı~ı veya azaldı~ı du

rumlarda birim! maliyette meydana getirece~i de~isimler in

celendi~inde i~e ; 
g i 

1 m. mermerin degişken maliyetler cinsinden degeri ; 
3 

=DM 1 YOM' = 217 060.83 1 3 600 = 62.02 $/m. olacagın-

dan ; 

2 600 
g 

m. 
SM + C OMa :x YUM:> = ------yfiM ________ _ 

106 264.99 + (62.02 :X 2 600) 
= ------------------------------

g = 104. 12 $/m .. 

2 600 
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3 600 
g 

Uret.imde BM 92.09 
g 

m. = $/m. 

4 600 
g 

uret.imde BM 86.41 
g 

m. = $/m. 

6 600 
g 

uret.imde BM 81.16 
g 

m. = $/m. 

6 600 
g 

uret.imde BM 78.21 
g 

m. = $/m. 

7 600 
g 

Uret.i~de BM 76.06 
g 

olacakt-ır. m. = $/m. 

! 

6.3.5. Diger Analizler 

6.3.5.1. İktisadi Rantabilite 

!R =Net. Kar +iAmort.ismanlar 1 Sabit. Yat.ırım Tut.arı 

= 86 230.00 1 + 61 877.46 1 417 664.38 = 0.33 

6.3.5.2. Yatırımın Rantabilitesi 

YR = Br-Ut. Kar L Vergi ve Fonlar 1 Toplam Yat.ırım Tut.arı 

= 167 860.00- 82 630.00 1 507 776.38 = 0.17 

i 6.3.5.3. Yatırımın Geri DönOs SOresi 

YGD = Sabit. Ya(ırım Tut.arı 1 Net. Kar + Amort-ismanlar 

= 417 664.f8, 85 23o.oo + 51 877.46 = e~~Q-~~~ 

6.3.5.4. Yatır~mın Karlılıgı 

YK= Net. Kar /)Toplam Maliyet. 

= 86 230.00 1 322 316.82 = 0.26 

6.3.5.5. Net Katma Deger 

NKD = !sçilik ~iderleri + Br-ot. Kar 

= 63 377.53 + 167 860.00 = 221 237.53 $ 

6.3.5.6. Br-ot Katma Deger 

BKD = Net. Kat.ma De~er + Amort-ismanlar + Genel Giderler 

124 

= 221 237.~3 + 51 877.46 + 322 316.82 = ~§~-~~Q~§~-~ 



6.3.5.7. Yatırimın Uretkenligi 

YO =Net. Kat.maıDeger 1 Toplam Yat.ırım Tut.arı 

= 221 237.53 1 507 776.38 = 0.44 

6.3.5.8. lstih~am Uretkenligi 

!O = Net. Kat.ma Deger 1 Toplam !st.ihdam 

= 221 237.53 1 16 = ~~-§~Z~~~-~~~~~~ 

6.3.5.9. Sermaye/Hasılat Oranı 

S/H O = Sabit. Yat.ırım Tut.arı 1 Brot. Kat.ma Deger 

= 417 564.38 1 595 430.81 = 0.70 

6.3.5.10. Milli Gelire Kat.kı 

MGK = Brot. Kar, + Amortismanlar + !scilik Giderleri 

= 167 860.00 + 51 877.46 + 53 377.53 = 273 214.99 $ ------------

125 



126 

i 

7. SONUC ve ö~R!LER 

Ankara ili, Haymana ilcesi, Emicce mevkii mermer

lerinin jeolojisi, mühendislik özellikleri, işle~ilebilir

lik durumu ve iyileş~irilmesine yönelik calışmalar ~amam

lanmış olup 18 şekil, 35 cizelge, 21 ek ve 125 sayfa ha

linde bu ~ez kapsamında sunulmuş~ur. 

Calışmalarımıza ~ezin konusunu oluş~uran mermerin, 

~anımı, sınıfl~ndırılması, kullanım alanları, dOnyada mer

merciligin gelişimi ile aranılan bir hammadde, önemli bir 

dogal kaynak oluşu, ülkemizdeki önemi, ~alebi, Oretimi ve 

en önemlisi ihraca~ı azerinde durularak başlanılmıştır. 

Daha ara~~ırmanın başında görülen odur ki dOnyada 

mermerin önemini anlamış ~oplumlarda, ~eşvik edilmesinden 
! 

Ore~im ~ekniklerine, reklamına, pazarıanmasına kadar konu-
' 

nun her aşamas~nda, hızla yaşanan gelişmeye karşın, alke-

mizde bu alandk nedeni halen aniaşılamayan vurdum duymaz 

bir sorumsuzlukla sordOrOlen ilgisizlik, dogal kaynakların 

israfı, reklam: ve pazarlamadaki beceriksizlik sayesinde bu 

sek~ör yerinde! saymak~a ha~~a gerilemektedir. 
1 

Mermercilıik alanında gelişmiş alkeler, sek~örde o
ı 

cakcılık~an sonra bu konunun başka alanlarında faaliye~le

re girişirken ,, bizim dOnyaya yeni ve dogal kalitesi yüksek 
i 

ol an mermer 1 er'i mi zin ~anı tı mı ve pazar 1 anması yer i ne, sa-

dece kar amacı, gOdOlerek, gelecek~e getirecegi olumsuz et-
ı 

kileri dOşOnmeden, ~anınmış olan mermerlerimizin de (Mar-

mara, Afyon, Eskişehir, Balıkesir v.s. gibi) kali~esini 

doşordogomoz acı bir gercek~ir. !hraca~ konusunda her a-
ı 

landa oldugu gibi bu sek~örde de yapılan ve yapılmaya de-

vam edilen ha~alar sadece mermer sektörOne degil Olke eko

nomisine de zararlı olmaktadır. Bir an önce bu alanda cid-
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di t-edbirlerin: .alınması ve gerekli düzenlernelerin yapıla

rak sek'lörOn canlandırılması ilk 'lemennilerimizi olus'lur

mak'ladır. 
ı 

Çalısma alanı Emicce mevkiinde yer alan mermerlerin 

incelenmesine geçilerek, öncelikle Haymana, Yeniköy, Cay

raz ve Karahoca köylerini içine alan kısırnın jeolojik ya

pısı ana ha'lları ile or'lay.a cık.arılmıs'lır. Bölgede önceki 

calısmacılarca ayır'llanan 9 ~ormasyonun sınırları 'lespi'l 

edilerek bu birimler hari'lal.anmıs'lır. Bölgenin 'lek'lonik ö

zellikleri de incelenerek, bölgeyi etkilendi~! dosonolen 

~aylar yi ne bui har i 'la Ozer i ne i sı enmi s 'li r. özellikle ca-

lısma alanının kuzeybatısındaki ~ayların hakim yönOnUn ku

zeyba'lı oldu~u ve bu ~ayların genellikle sol yönlü do~rul

tu a'lımlı ~ayl~rlardan olustu~u gözlenmis'lir. Bu durum ça

lısma alanının: gOneydo~usunda kalan ve mermer oca~ının da 

içinde bulundu~u kısımda çekim gerilmeleri sonucu KD-GB 

yönlü çat-lakların oluşmasına neden olmus'lur. 

Ana ha'll~rı ile incelenen bölge jeolojisinden sonra 
ı 

Haymana-Emiccej arasında kalan ve yaklaşık D-B yönünde yer 

alan kristalize kireç'lasları, most-raları 'lakip edilmek 

suretiyle daha büyük ölçek'le haritalanmıs ve bu kirect-as

larının de~erlendirilip de~erlendirilmeyece~i arastırıl-
ı 

mıstır. Bu inceleme sonunda söz konusu alanda Haymana'dan 

başlayarak Emi~çe'ye kadar uzanan kesimdeki kirectasları-

nın asırı derecede kırıklı oldu~u ve ist-enilen boyutlarda 

blok elde edilemeyece~i kanısına varılmıs'lır. Bu kısımlar

da yer alan kirect-aslarının daha ~azla ayrınt-ısına giril

meyerek asıl kbnumuz olan Emicce Mevkii kireçtaslarının 

incelenmesi ne ,geç i 1 mi s 'li r . 
' Bir az ön'ce de~i nmeye çal ı s 'lı ~ı mı z ve bu al anda yer 

alan kireçtasl!arından blok mermer alımını do~rudan etkile-
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yecek olan ca~lak ve ca~lak sis~emlerinin analizi ile baş

lanmış~ır. 

Analizler ne~icesi calışma alanının kuzeyinde kalan 

sol yönlO do~rul~u a~ımlı ~ayların e~kisi ile oluş~u~u 

doşonolen ca~lakların ve ca~lak sis~emlerinin KD-GB yönlo 

geliş~ikleri ve gerekli bOyOklok~e blok alımına mosade 

edecek aralıklarda oldu~u anlaşılmış~ır. 

Bu sis~emlerin analizi ve ocak~a yapılan is~a~is~ik

ler sonucu alınabilecek blok boyu~larının ; 

Maksimum 162x164x235 cm. 

Minimum 59x 93x180 cm. 

Or ~al ama 1 00x124x185 cm. 

oldu~u belirlenmiş~ir. Blok boylarının ~espi~inden sonra, 

Ore~imde problem yara~masından kuşkulanılan kars~ik boş

luklar incelenerek, bu boşlukların işle~me kayıplarına o

ranla çok daha az e~kilerinin olaca~ı sap~anmış~ır. !şle~

mede Ore~im kayıplarının % 39, kars~ik boşlukların ise 

~~2 oranında e~kili oldukları sap~anmış~ır. 

!şle~ilebilecek olan kirec~aşı rezerv!, roomkon ve 

işle~me kayıpları ile kars~ik boşluk e~kileri dOşOnOlerek

~e kullanıbilir rezerv olmak Ozere ayrı ayrı belirlenmiş

~ir. MUmkon rezervin 3 022 872 m~, kullanılabilir rezervin 
:9 ise 1 541 665 m. oldu~u yapılan ölcomler sonucu ~esp!~ e-

dilmiş~ir. 

Blok alımına elverişli ve uzun yıllar sorebilecek 

bir ~alebi karşılayacak rezerve sahip oldu~u ~espi~ edilen 

Emicce mermerlerinin kali~e ~ayini ve mühendislik özellik

lerinin incelenmesine Emicce mevkiinin ceşi~li yerlerinden 

örnekler alınarak başlanılmış~ır. Bu örnekler labora~uvar 

incelemelerine ~abii ~u~ularak gerek kali~e ~ayini ve ge

rekse mühendislik özellikleri ~espi~ edilmiş~ir. 
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Kali~e ~~yini amacıyla pe~rograrik ve kimyasal ince
l 

lerneler yapıl~s, kayacın krip~okris~alin dokuda kalsi~ 
1 

kris~allerinde~ olus~ugu, bu kris~allerin kUçUk olması 
., i 

yanında, mikri~ baglayıcı ile sıkıca baglandıkları mikros-

kop al~ında gözlenmis~ir. Ayrıca cevher mikroskobunda par

lat.ılmıs örnekler azerinde yapılan incelemede ca~laklarda 

sideri~lesmel~r, yer yer gö~it. ve hema~it. mineralleri göz

lenmissede, bu demir minerallerinin razla bir yayılıma sa-
, 

hip olmayısı kullanıldıgı alanlarda pas yapma özelliginin 

razla olmadıg.ı! belirlenmis~ir. 

Kayacın saglam bir yapısı oldugu sap~andık~an sonra 

kayacın kesil~p parla~ılmasını gUçles~irecek bazı yabancı 
1 

maddelerin olup olmadıgının t.espi~i ve ayrıca kullanılaca-

gı alanların ~espi~ edilmesine yardımcı olacak kimyasal a

nalizler yapılmıs~ır. İçerisindeki elemen~lerin kesilmesi-
ı 

ni, parla~ıl~sını gUçles~irecek, renk'le homojenligi boza-

cak elemen~ler olmadıgı alınan analiz sonuçları ile görOl
i 

mus~ur. Bu analizlerde CaO oranı oldukca yüksek çıkarken 

C% 5.5. 33), SiP gibi kesilip parla~mayı gocles~irecek ele
~2 

men~ler olduk;ca az C% O. 36) ve renk~eki homojenligi boza-

cak Fe O , MgO, Al O gibi elemen~lerde çok az degerlerde 
2 9 ' 2 9 

kayac~a yer ~lmıslardır. 

Daha sdnra gerçekles~irilen açık hava koşullarına 

dayanım deneyi ile, özellikle kö~U hava kosullarında 

parlat.ılmıs kayaç yazeyindeki degisimlerin çok az oldugu, 

uzun yıllar !parlaklıgını koruyabilecegi belirlenmis~ir. 
i 

Pas yapabilm7 olasılıgı bulunan minerallerin e~kilerinin 

belirlenmesi 1 amacıyla yapılan deneyde ise beklenen sekil
ı 

de kayac azerinde yine renk veya parlaklık'la herhangi bir 
i 

degisim gözl~nmemis~ir. Son olarak asi~lere dayanıklılık 

denemeleri ile, kayacın yagan yagmurların, kirli havada 
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bulunan kUkUr'l: oksi'lle CS0
2

) birleşerek asit ya~muru ha
ı 

parlak yüzeyinde yapabilece~i etkiler araşt-ırılmıştır. Yi-
i 

ne kayacın par+a'lılmış yüzünde çok ha~i~ bir renk solması 
ı 

gözlenmekle beraber bu e'lkinin, uzun yıllarda oluşaca~ı 

düşünülerek boyu'liarı ~azla önemsenmemiş'lir. 

Kali'le 'layinini belirlemek amacıyla yapılan incele-
' 

me ve denemele~den olumlu sonuclar alınması ile mühendis
ı 

lik özelliklerinin belirlenmesine gecilmiş'lir. Fiziksel ve 
ı 

~iziko-mekanik'deneyler kayacın kali'le t-ayininde elde edi-

len özelliklerini do~rular ni'lelik'le sonuclar vermiş'lir. 

Bu amacı~ 7 ~iziksel ve 6 ~iziko-mekanik deneme ger

cekleş'lirilmiş ve denemeler sonucu mermerin doluluk oranı

nının yüksek oluşu nedeniyle su emme oranının düşük oldu

~u, bunun yanında basınç, e~ilme ve aşınma dayanımının ise 

yüksek oluşu Emicce merrnerierinin hemen her or'lamda kulla

nılabilirli~inf ispat e'lmiş'lir. 

Kali'le tayini ve mühendislik özellikleri bakımından 

ülkemizde iyi bir yere sahip olan yöre mermerlerinin, iş
! 

le'lilmesi konusunda iyi izienimler bırak'lı~ını söylemekse 

biraz gUç'lUr. Halen 'lerk edilmeyen eski Ure'lim me'lodları 
i 

gerek ocak'la a~anılan verimi vermemek'le gerekse 'lUkenebi-

lir do~al kaynkklarımızdan olan mermerin isra~ına yol ac

mak'ladır. Bu a~cla daha ran'labl bir işletmenin kurulması 

için önerilen al'lernati~ üretim yönteminin bir an önce uy

gulamaya gecil~rek kullanılması gerek do~al kaynakların 

korunması, propUk'li~ bir üre'limin saglanması ve gerekse 

Ulke ekonomisine ka'lkıda bulunması acısından önemlidir. 

Yapılması önerilen ya'lırımın 'lu'ları, geri dönüş su

resi ve sa~layaca~ı di~er avan'lajlar 'lez kapsamında de~er-
1 

lendirilmiş v~ 2.5 yılda işle'lmenin kendini amor'li edece~i 

hesap! anmı ştı ri. 
ı 
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EK.Z. MERMER~VE TRA VERTEN REZERVLERI 
MERMER REZERVLERI 

Yeri Rezerv (ın3) 

279.550.000 (1) 
250.000 (K) 

8.615.000 (2) 
65.600.000 (2) 
7.000.000 (2) 

18.994.000 (3) 

Cirsi 
~------

Afyon ili çevresi 
Afyon-Emirda~ ' 
Afyon-İhsaniye 
Afyon-lsçehisar 
Afyon-Sandıklı 
Afyon-Sandıklı-Ovacık 
Ankara-Kalecik-Çukurköy 
Aydın 

10.000 (1+2) On ks 
2.000.000 (1) 

ı 8.000.000 (2) 
10.000.000 (3) 

400.000.000 (3) Balıkesir-Marmara Adası gilneyi 
Balıkesir-Kapıda~ Yanmadası 50.000.000 (1) Gn .nodiyorit 
Bursa ; 100.000.000 (3) 
Çanakkale-Lapseki 200.000 (2) 
Çankın · 
Çorum-Osmancık 
Denizli-Çivril ' 
Denizli-De~rmendere 

52.215.000 ( 1+2+3)Seıpantin, diyabaz, mermer 
2.500.000 (3) 

Denizli-Kesikle~ 
Denizli-Kavacık 

2.400.000 (2) 
5.055.000 (2) 

13.401.000 (2) 
5.515.000 (2) 

Denizli• Kıı.ılcııkÖyil 
Denizli-Tavas i 

Erı.incan-Aravons-Karataş 
Erzurum-Aşkale 
Eskişehir-Çifteler 
Giresun-Tirebolu-Harşit 
Giresun-Dereli-Çamlıköy 
Giresun-Dereli-Gücese-Gengene 
Giresun-Ya~mıirdere 
İz.mir-Karatekke Köyü 
lz.mir-Selçuk- Madenda~ı 
!zmir-Torbalı 

2.250.000 (2) Kalker 
72.000.000 (2) 

2.500.000 (3) Di,orit 
150.000 (K) O~ ks 

1.000.000 (3) 
35.000.000 (2) Gr; nit 

500.000 (2) 
100.000 (2) 
400.000 (K) 
500.000 (1) Serpanlin 

5.230.000 (3) 
4.160.000 (3) 

!zmir-Torbalı-Güllilce 1.541.000 (1) 
602.000 (3) 

!zmir-Tire-Ayaklıkın 10.000.000 (2} 
Kastamonu ' 10.000.000 (2) 

• Kırklareli Çok biiyük rezerv 
Kırşehir Çok biiyük rezerv 
Kocaeli-Kuıluca 10.800.000 (2) 
Konya 27.500.000 (1+2+3) 
Kütahya-Aiunıaş-Muratlıanlar 500.000 (3) 
Kütahya-Obruktepe 5.000.000 (T) 
Mala!)~ , 1.500.000 (3) 
Manisa-Akhisa\- 1.190.000 (K) 
Manisa-Kula 8.000.000 (K) 
K.Maraş-Göksun 78.220.000 (3) 
Mu~la • Biiyük rezerv 
Ni~de 

1 

400.000 (2) 
Sakarya-Göktepe 10.200.000 (3) 
S amsun-Vezirköprü-Ambarlı 1. 000.000 (3) 
Sivas-Yıldızeli-Direkli-Kalın 50.000.000 (K) On ks 
Sivas-Gemerek 10.000.000 (:!) 
Uşak-Sandıklı-Hocalar 19.000.000 (2) 
Yozgat-Çayır:ılan-Akda~ıııadeni 27.500.000 (3) 
Tokat-Kayaören 300.000.000 (2} 
Tok:ıt-Çatalkaya 6.316.000 (2) Di~ abaz 
Tokat-Kuşotura~ı 100.000 (!) On ks 
~T~o~k~at~-K~'~av~a~ö~re~n~-Ç~o~b~a~n~iiş~·r~ık~----------~7~3-~0~0<~l~(~l)~--~O~n~ks~·---------

TOPLAM 
Toplam Rezerv (1+2+3) 
Toplam Rezerv (1+2+3) +Potansiyel: (T) 
Kaynak (K) 
(Aynca Kırklareli, Kırşehir ve Mıı~la'da büyük rezervler) 

i 

1.679.547.000 m3 
5.000.000 m3 

59.990.000 m3 



TRA VERTEN REZERVLERI 

Yeri 

Anıalya-Merkez-Varsak köyii 
Çankın (Çerkeş-Kurşun! u-Eski pazar) 
Deııizli-Honaz-Kocabaş köyii 
Denizli-Pamukkale 
Erzincan-i[-.ravons-Çaıaksun 
Giresun-~Iucra-Sarpkaya 
Manisa-Aiaşehir-Badınca 

Manisa-Saruhanlı (Nuri ye, Liiıfıye köyleri) 
Ordu-Mesf!diye 
Tokaı-Keşlik 
Tokaı-Tahı:ıoba 

Van-Başkale 

TOPLAM: 
ToplamRezerv (1+2+3) 
ToplamıRezerv (1+2+3) +Potansiyel: (f) 
Kaynak;(K) 

Rezerv (ın3) 

15.000 (K) 
7.324.000 (R) 

45.000.000 (3) 
1.000.000 (2) 

80.000 (2) 
20.000.000 (2) 

16.000 (3) 
1.831.000 (3) 
1.000.000 (T) 

190.219.000 (I) 
175.844.000 (I) 

5.000.000 CK) 

442.034.000 
ı .000.000 
5.015.000 



::,: 
w 
~ :l": 
·vı ~ 

.. ~ U\ 

·ı~ "jjl 

>-

o 

N 

o 

z 

w 

>-
0 

N 

o 
(f) 

w 
:E 

lıJ 

>-

lıJ 

·ı;: 
w 
lll 

ı: 

w 

o 
0.. 

o 

-

ı: .. ,.. 
·;;; .. 
ı: 

;!. 

c: 

"' c: 
o 

:ı;: 

c: 

o 

E ,.. 
" :ı: 

LiTOLOJi 

f: ~:: :~::-.~:--·· ·-
..., ----- .... -- ·
"' --- --·-

~ :]_;~; :· '-".:J:.:
:iS:.: c. ı·.:---

E - .. _.... ··-· 
i!: :::ı::-;::·.ı··:ı.,. .. -..... ;-:. 

:~;_.::;.-:i._.: :ı..~~--= 

.. -:- __ -: __ -:_---" 

~ -=~-:: 
~~-

-------

Kumlu.kUii. bol ıo,mı. 
Ü~t-=- dot; ı u kurn. kıl 
iceriıji arturı kireçtr.ı~ı 

llr,;ı ıt:rı:..ıi t..Jı"rıto~ı. 
ıııı.ırıı.ü-..:.tt- d•f;nı 

kiı~t..r;;ı l,tuıt~ı 

Ale;! i kirt-Ç to~ı. b<.ız 
rPrıkli rnorn. 

A!gli kireçta~ı h!oklu 
m arn. 

Kong lo mera. kımtaşı 
m ere t'kli boz renkli 
kumtcışı.mam.sattaŞı: 
(yer yer potrollü) 

Ek.3 Haymana Civarının Genellestirilmds Kolon Kesiti 

CUnalan ve dig. , 1976). 
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ti.Lbel AYDIN 

' 

ıı~lermer" it;aretle ~elen numunenin X-ışuıı kırınım 

sonucu. 

983'? ~Rlcite saptan~ı. 
,, 

V:l6539 

1 ? 

'1'-' "( 
: \ 

' 

Ek.10 X-Işını Kırinımı Analiz Raporu. 
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Ahmet KA.llAGtH.ıLI~ 

~y n z .ı~ n :ı ... z ı ~.t 7, 6) 

1.30'/21 

"Mermer" i.ı-şaret;lf~ gelen numunenin mineralojik 

tetkil-:-. neticesi. 

Numune tamı:ı.men krlptokristnlin kalsit tane

lerim'l.~n i b ar· et olup, ayrıca numune iç ers inde 

f~zla mikt~rda fosil izler~de saptanmıştır. 

Numunenin Mohs cetveline g6re sertliti 3 tliro 

·ır:.l.6539 

Ek.11 Mınerolojik Analiz Raporu. 
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H.B.- Haym~ Bej 

E.B.- E~e Bordo 

M.K.- Milas ' Köpnk 

A.B.- A:fyon Beyaz 

K.T.- Kumru TUyü 

Ek.12 Birim Hacim Agırlıgı Sonuçlarına Göre Diger Yöre 

Merrnerieri lle Karşılaştırılması. 
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H.B.- Haymana Bej 
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E.S.- Eskişehir Süpren 

N.S.- Nallıh:an Siyah 

G.B.- Gölpazarı Bej 
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Ek.13 ÖZgül Agırlık Sonuçlarına Göre Diger Yöre 

Merrnerieri İle Karsılastırılması. 
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H.B.- Ha~ Bej 

E.B.- E~e Bordo 

M.B.- Marmara Beyaz 

A.B.- Afyon Beyazı 

E.S.- Eskişehir S Up ren 

N.S.- Nallıhan Siyah 

G.B.- Gölpazarı Bej 

Ek.14 Su Emme Oranlarına Göre Diger Yöre 

Merrnerieri İle Karşılaştırılması. 
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H.B.- Haymana Bej 

E.B.- Et;e Bordo 

M.B.- Ma:rJruilra Beyaz 

E.S.- Eskişehir Süpren 

N.S.- Nallıhan Siyah 

Ek.15 GörOnar Porozite Oranlarına Göre Diger Yöre 

Mermerleri !le Karsılastırılması. 
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M.B.- Marmara Beyaz 

A.B.- A:fyon Beyaz 

E.S.- Eskişehir SUpren 

N.S.- Nallıhan Siyah 

G.B.- Gölpazarı Bej 

K.T .- Kumru TUyU 

M.K.- Milas .KöpUk 
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Ek.16 Tek Eksenli Basınç Dayanımı Sonuclarına Göre 

Diger Yöre Merrnerieri İle Karşılaştırılması. 
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Ek.17 Egilme Dayanımı Sonuçlarına Göre Diger Yöre 

Mermerleri İle Karsılastırılması. 
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H.B.- Haymana Bej 

E.B.- Ege Bordo 

M.B.- Marmara Beyaz 

A.K.- A:fyon Kaymak 

M. S.- Mil as Sedef 

M.B.- Manyas Beyaz 

G.B.- Gölpazarı Bej 

Ek.18 Sürtünme İle Asınma Dayanı~-I Sonuçlarına 
' 

Göre Diger Yöre Mermerleri İle Karşılaştırılması. 
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H.B.- Haym.ar).a Bej 

E.B.- Ege Bordo 

M.B.- Marmara Beyaz 

N.S.- Nallıhan Siyah 

E.S.- Eskişehir Stlpren 

G.B.- Gölpaz:a;rı Bej 

Ek.19 Sürtünme !le Asınma Dayanımı-II Sonuçlarına 

Göre Diger Yöre Merrnerieri !le Karşılaştırılması. 
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H.B.- Haymana Bej 

E.B.- Et;e Bordo 

M.B.- Marmara Beyaz 

E.S.- Eskişehir Süpren 

N.S.- Nallıhan Siyah 

Ek.20 Don Sonrası Basınc Dayanımı Azalması Sonuclarına 

Göre Diger Yöre Mermerleri lle Karşılaştırılması. 



EK: 2iKAPLAMA OLARAK KULLANILAN BAŞLICA DOOAL TAŞl ARlN 
TORKIYE'DE BULUNDUKLARI YORELER, RENKLERİ VE 
TlCARl ADLAR! :· 

Renk 

Gri 
Gri 
Gri 
Pembe-Beyaz 
Pembe-Beyaz 
Pembe-Beyaz 
Yeşil-Gri 
Pembe-Kıımızı 
Pembe-Kınnızı 
Gri-Pembe-Mor 
Yelişimsi-Gri-Pembe 
Koyu Gri 
Gri Beyaz-Mor 
Kırmızımsı 
Siyah 
Siyah 
Siyah 
Siyah-Yeşil 
Koyu yeşil 
Gri-Kınnızı 
Gri-Kırmızı 
Gri-Siyah 
Pembe 
Pembe 
Duman Grisi 
Yeşil-Kırmızı 
Beyaz-Taba 
Pembe-Beyaz 
Tahin Rengi 
Bal Rengi 
Bal Rengi 
Bu~day Sansı 
Arpa Sansı 
Bej 
Kar Beyazı 
Bal Rengi 
San-Eflaıun 
Bal Rengi 
Canı Göbe~i 
Gri-Mor 
CamGöbe~i 
Limon Yeşili 
Açık Tunıncu 

Gri 
Gri-Beyaz 
Kırmızı 
Beyaz 
Beyaz 
Gri 
Yeşil 
Kırmızı-Bej 
Beyaz 
Pembe 
B.:yaz' 
Siyah 
San-Bej 
San-Koyu Bej 

Kaplama Olarak Kullanılan 
Dogal Taşın Ticari Adı Bulundugu Yer 

Kapıda~ graniti 
Kazda~ graniıi 
Uluda~ graııiti 
Annudu graniti 
Gebze graniti 
Kozak graniıi 
Kastanbol graniıi 
Gümüşhane graniri 
Giresun graniti 
Afyon ıaşı 
Araplar ıaşı 
Gölbaşı ıaşı 
Papazderesi ıaşı 
Mamakıaşı 
K.ızılcahamam bazalı 

Samsun bazalt 
Diyarbakır taşı 
Çorlu taşı 
Gemlik diyabazı 
Hereke pudingi 
Üveyik grisi 
Beyaz damarlı 
Bilecik gülü 
Şafak pembesi 
Kütahya kaplanı 
Antep fısıı~ı 
Deve tilyil 
Gökpembesi 
Tahin helvası 
Karabal 
Akhisar Alıın boynuz 
Bu~day bıışa~ı 
Arpa başa~ı 
Malıköy rraveneni 
Seben beyazı 
Seben lokumu 

Sö~iiı tanyeri 
Sö~üt cam göbt:~i 

Balıkesir-Kapıdr~ Yanmadası 
Balıkesir-Edrem·t 

Bursa-Uiuda~ 
Bursa 
Kocaeli-Gebze 
İzmir-Bergama 
Çanakkale 
Gümüşhane 
Girt:sun 
Afyon 
Ankara 
Ankara-Gölbaşı 
Ankara 
Ankara-Mamak 
Ankara-Kızılcah ım:ım 

Samsun 
Diyarbakır 

Tekirda~-Çorlu 
Bursa-Gemlik 
Kocaeli-Hereke 
Ankara 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Kütahya 
Kütahya 
Bilecik-Vezirhan 
Bilecik-Vezirhan 
Nevşehir-Avanos 

Nevşı:hir-Avanos 
Manisa-Akhisar 
Çankın-Eskipazar 
Çankın-Eskipazar 

Ankara-Malıköy 
Rolu-Seben 
Bolu-Seben 

Bilecik-Sö~iiı 
Bikcik-Sö~iit 

Sö~iiı menevişii Bilecik-Sö~iiı 
Limon ıaşı Tokat-Turhal 
Çermik on i ksi Sivas-Yıldızdi 
Soda Grisi Mu~la-Milas 
Soda Beyazı Mu~la-Milas 
Milas Gülü Mu~la-Milas 
Badırga Beyazı Mu~la-Yaıa~an 
Kavacık beyazı Uşak-Banaz 
Kavacık Grisi Uşak-B:ınaz 
K:ıvacık Yeşili Uşak-Banaz 
Çorum Memıeri Çorum-Giihersiilek 
Ni~de Beyazı Ni~de-Merkez 
Akda~ Pembe Krisıalin Mer. Yozg:ıı-Ç:ıyır:ılar 
Akd:ı~ Mem1eri Yozgut-Ç:ıyınıl:ır 
Bahçe siyahı Adana-B:ılı~·e 
Anavarza Beji Ad:ınu-Anav:ırz3 
Başkale T:ışı (Tr:ıvenen) Van-Başkale 
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