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ÖZET:
Bu yazıda Mazıdağı Fosfat Havzasının bugünkü sosyal ve ekonomik durumu incelenmiş,
bu bölgede 10 seneden beri yürütülen fosfat arama ve değerlendirme çalışmalarının ışığı altın
da teknik eleman sorunu ele alınarak fosfat madenciliğinin bölge ve yurt ekonomisine yapacağı
etki — özellikle istihdam açısından — etüd edilmiş ve mevcut tıkanıklıkların giderilmesine iliş
kin bazı tavsiyelerde (bulunulmuştur.

GİRİŞ :
Mazıdağı fosfat havzası, tarım sektörüne
kimyasal gübre • temini ile ilgili güçlüklerin
aşılmasında bütün dikkatleri üzerinde topla
yan bir bölge olmuştur.
Süperfosfat sanayiimizin geleceği de an
cak bu havzada mevcut bulunan doğal kay
naklarımızın
değerlendirilmesi
ile emniyet
altına alınacaktır. Milli ekonomimiz açısın
dan değeri bariz bir şekilde ortaya çıkmış
olan bu doğal hammadde kaynaklarının de
ğerlendirilememiş olması büyük bir talihsiz
liktir.
Yılda yüzmilyonlarca
lirayı
bulan ham
fosfat, süperfosfat ve fosforik asit ithalâtı
mız Mazıdağı fosfat yataklarının atıl bırakıl
masının bir sonucudur. İstihdam etkisinin
son derece büyük olacağı anlaşılan Mazıdağı
fosfat madenciliği yalnız bölgede hüküm sü-'
ren işsizliği değil, aynı zamanda tam kapa
siteye bir türlü ulaşamayan
süperfosfat sa
nayiimizin Jhammadde sıkıntısını ve tarım
sektörünün
asırlardır önleyemediği verim
düşüklüğünü de ortadan kaldıracaktır.
GENEL DURUM :
Mazıdağı fosfat havzası batıda Karacadağ
volkanın bazaltları, doğuda Diyarbakır - Mar*
**
***
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din asfaltı, kuzeyde Diyarbakır - Cizre çukur
luğu, güneyde Mardin eşiği ile genel olarak
sınırlanır. Bu sınırlar içinde bulunan fosfat
yataklarının büyük bir kısmı Derik antiklinalinin kuzey kanadında, küçük bir kısmı da
antiklinal ekseninin güneyinde yer alır. Hav
zanın içinde ve yakın çevresinde Diyarbakır,
Mardin illeri, bu illere bağlı Mazıdağı, Çınar,
Derik, Kızıltepe ilçeleri ve bu ilçelere bağlı
köyler bulunur.
Yaklaşık olarak! 80 Km. uzunluk ve 30
Km. genişlikte bir sahayı kaplayan fosfat
havzasında ve bu havzanın yakın çevresinde
yarım milyona yaklaşan bir nüfus yaşamak
tadır. Ağır mahrumiyet şartlarının
hüküm
sürdüğü bölgede bu şartları ortadan kaldıra
cak bir sanayi ve fosfat dışında doğal kay
naklar mevcut değildir. Fosfat havzası aynı
zamanda yurdumuzun
en kurak bölgelerin
den b i r i d i r . Bu yüzden tarım ve hayvancılık
da gelişememiştir.
FOSFAT HAVZASINDA EKONOMİK !
DURUM :
Havza
içinde ve yakın çevresinde yer
alan Diyarbakır ve Mardin illerinde, bunlara
bağlı Çınar, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ilçe
lerinde ve bu ilçelere bağlı köylerde bölge
nin ağır mahrumiyet şartlarını hafifletecek
endüstriyel tesis yok gibidir. Diyarbakır da
mevcut Sümerbank Şayak fabrikası, Tekel
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rakı fabrikası ve Mardin'de kurulmakta olan
çimento fabrikası
istihdam gücü bakımın
dan ancak bir - ikibin kişiye iş sahası sağlıyabilecek kapasitededir.
Mazıdağı civarında
15-20 sene öncesine
kadar yaygın olan ormanlar, kısa zamanda
tükenmiştir. Kalan kısımlar ise yakıt bula
mayan halk tarafından
kaçak olarak kesil
mektedir. Diyarbakır - Mardin asfaltı ve Dicle
boyunca bazı ağaçlandırma faaliyeti de gö
rülmektedir.
Ortalama 500 m. lik bir yükselti halinde
ve doğu-batı istikametinde yüzlerce kilomet
re uzanan Mardin eşiği bölgenin tarımsal po
tansiyeli için kesin bir sınır hüviyetinde gö
rülmektedir.
,
J
Bu sınırın üstünde veya güneyinde bulu
nan Derik, Kızıltepe ve Mardin ile bunların
köylerinde, bitkisel üretim yüksek ve halkın
geliri nisbeten fazladır. Mardin eşiğinin ku
zeyinde bulunan Mazıdağında, Çınar ve Derik
ilçelerinin bazı köylerinde toprak az, mevcut
olanlar taşlı ve kurak iklim dolayısiyle ve
rimsizdir.
Havzanın alt yapı tesisleri pek fazla ge
lişmemiş olmakla beraber fosfat madenciliği
için bir engel değildir. Elektrik enerjisi Nu
saybin'de bulunan Çağ-Çağ
min edilmektedir.
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Havzanın Elazığ - Sivrice süper fosfat tesisle
rine olan ortalama uzaklığı 220 Km. dir.
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FOSFAT HAVZASINDA SOSYAL DURUMs
Mazıdağ fosfat havzasında hüküm süren
güç hayat şartları başlıca doğal kaynakların
kıtlığı, alt yapı tesislerinin ve endüstriyel
kuruluşların yokluğu gibi nedenlere bağlıdır.
Havza içindeki köy ve ilçelerde aileler
kendi evlerinde oturmaktadır;
kiracı duru
munda olanlar - memurlar dışında - yok de
necek kadar azdır. Doğal kaynakların kıtlığı
veya değerlendirilememesi sebebiyle komşu
bölgelerden daha da geri kalmış olan havza
içi köylerinde, işsizlik oldukça yaygındır.
Devletin havza içinde giriştiği yaygın fosfat
arama faaliyetlerinin getirdiği canlılık, işsiz
liği bir ölçüde azalmıştır.
FOSFAT
SORUNU:

HAVZASINDA

TEKNİK ELEMAN

Mahrumiyet bölgelerinde yürütülen tek
nik çalışmaların devamlı kalifiye eleman is
tihdam edilememesini gerektirmektedir. Mazı
dağında 10 seneden beri devam eden fosfat
arama ve değerlendirme çalışmalarında tek
nik elemanların güç şartlar altında sarfettikleri gayret övünç vericidir. Havzada bugün
en az (15 üniversite mezunu teknik eleman
çalışmaktadır. Fosfat yataklarının işletmeye
açılmasına ve konsantrasyon tesislerinin ku
rulmasına gidildiğinde kalifiye teknik perso
nel temininde, bölgede hüküm süren güç
hayat şartları ve yeni personel rejimi nede
niyle büyük güçlüklerle karşılaşılması muh
temeldir.
Yaz mevsiminin son derece sıcak ve ku
rak geçmesi, bölgede hüküm süren ilkel ha
yat şartları ve işsizlik sorunundan doğan
bazı akımlar arazi
çalışmalarını
güçleştir
mektedir. Gerek bölgeye çalışmaya gelen
teknik elemanlara ve gerekse havza dışından
getirilen kalifiye işçilere
mesken temin et
mek belli bir sınırın ötesinde imkânsız hale
gelmiştir. En acil ihtiyaçları bile karşılama
yan iki-üç odalı konutların kirası bugün Ma
zıdağında 500 TL. dan aşağı değildir.
Kurak iklim ve toprak azlığı gibi sebeblerle yiyecek, içecek fiatları Ankara - İstan
bul gibi büyük şehirlerden farklı değildir.
Bu fiatlar verildiği taktirde bile, istenileni
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bulmak imkânsızdır. Bütün bunlara rağmen
10 seneden beri Mazıdağında belli sürelerle
çalışmış olan yüzlerce jeolog, maden mühen
disi, prospektör, sondör, diğsr teknisyen ve
işçiler memleketimizin bugün en önemli ko
nularından biri haline gelmiş olan fosfat da
vasını hal yolunda gerekli her fedakârlığı
göstermişlerdir.
FOSFAT
MADENCİLİĞİNİN
KALKINMASINDAKİ ROLÜ :

BÖLGENİN

Mazıdağı fosfat havzasında yazın 50 de
receyi bulan sıcak altında, ağır hafriyat iş
lerinde çalışan işçilerin başlangıç yevmiyesi
günde brüt 18 TL. civarındadır. Bu şartlarla
çalışmayı
isteyen vatandaşlarımızın
sayısı
binleri bulmaktadır. Arazi mevsiminin baş
langıcında köylüler işe girebilmek için Mazı
dağında sıra beklemektedir. Bölge sakinle
r i , yazın kavurucu sıcağında ağır ve tehli
keli hafriyat işlerinde çalışmaya istekli bu
lunuyor, hatta bu imkânı zorlamak duru
munda kalıyor ise ona en azından, çalışma
imkânı sağlamak varlığı bariz bir şekilde or
taya çıkarılmış olan fosfat yataklarının işle
tilmesi ile mümkün olacaktır.
Basit cevher zenginleştirme metodlarıyla
tenörü yüksel ti lebi len ve fabrikasyona ihtiyaç
göstermeden «hiper-fosfat» olarak toprağa
verilebilen AKRAS fosfat yatağı bölgenin ken
di ihtiyacı için özellikle Mardin eşiğinin gü
neyindeki
tarımsal
alanlarda kullanılmak
üzere işletmeye açılmalıdır. DOĞU KASRIKBATI KASRIK-TAŞIT fosfat yatakları da kalsinasyon problemi halledildikten sonra işle
tilebilirler. Batı Kasrık bölgesinde bulunan
yüksek tenörlü SEMİ KAN cevheri ise açık iş
letmeye elverişli Şanlı -Şemikan ve Ansu
bloklarında ve yeraltı işletmesine elverişli
Tezni blokunda istihsale alınabilir. Sepnat,
Buğur ve Aşağı Şip köylerinde de işletmeyp
elverişli olabilecek bazı fosfat yataklarının
varlığı bilinmektedir. Toplam değeri 20 mil
yar Türk lirasını bulan bu yer altı servetle
rinin üzerinde kurulmuş olan köy ve kasaba
larda güç hayat Şartlarının hüküm sürmesi
kısa zamanda halli gereken bir sorundur.
Adı zikredilen fosfat yatakları tüm y u r t ih
tiyacını karşılayacak şekilde işletmeye açıl
dıkları zaman yurdumuzun en büyük maden
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işletmelerinden biri vucud bulacaktır. Özel
likle ŞEMİKAN cevheri için gerekli triyaj ve
diğerleri için gerekli konsantrasyon ameliye
lerinin istihdam gücü oldukça yüksektir. Ma
den işletmelerinin yakınına muhtemelen Aşa
ğı ve Yukarı Konak köylerine kurulacak olan
cevher hazırlama ve kalsinasyon tesisleri böl
genin ekonomik hayatına canlılık getirecek
tir.
1976 yılında tam kapasiteye ulaşacak olan
süper-fosfat fabrikalarımızın toplam % 30
P a 0 5 lik cevher ihtiyaçları iki milyon ton ola
caktır. Fakat tarım sektörünün kimyasal güb
re ihtiyacı bu kapasiteyi kısa zamanda ge
çecek, yeni tesislerin kurulmasına gidilecek
tir. Güneydoğu Anadolu kükürt, bakirli ve
bakırsız pirit aramaları müsbet sonuç verir,
yeni sülfürük asit fabrikaları ' kurulur ise
Mazıdağı çevresinde de yeni süper-fosfat ve
fosforik asit fabrikalarının maden işletme ve
konsantrasyon tesislerine ek olarak kurulma
sı mümkün olur. Ancak bu entegre tesisler
sayesinde kimyasal gübre fiatları düşürüle
bilir ve üretim arttırılabilir. Görülüyor k i ,
Mazıdağ fosfat yatakları yalnız yakın çevre
ekonomisi bakımından değil, milli yurt eko
nomisi açısından da büyük öneme haizdir.
SONUÇ
Yapılan makro ekonomik etüdler göster
miştir k i , Mazıdağı fosfatlarının işletilmesinin,
fosfat madenciliği açısından, rantabl olup ol
mayacağı değil bu fosfatların en ekonomik
olarak nasıl işletilebileceği önemlidir. Bu iş
letme yılda 5 milyon TL. ve 20 yıllık ömrün
de 100 milyon TL. zarar etse dahi rentabi
lité münakaşaları ile kaybedilen bir tek yılın
milli ekonomimize ve dış ticaret dengesine
olan zararı yüzmilyonlarca Türk lirasını bul
maktadır. Bu sebepten 1972 yılının kaybedi
len son yıl olması ve kısa zamanda yılda en
az 1 milyon ton tüvenan cevher üretecek ya
tırımlara girişilmesi gereklidir.
Mazıdağı fosfat havzasının önce Elâzığ Sivrice, ikinci kademede Mersin, İskenderun
ve üçüncü kademede de diğer fosfat fabrika
larımızın ham madde ihtiyacını karşılayacak
şekilde değerlendirilmesi Güneydoğu Anado
lu'nun kalkınmasında b i r dönüm noktası ola
caktır.
Madencilik

