OKYANUSLARIN MİNERAL VARLIKLARI
Prof. Dr. Erdoğan A K K A N
Dünyada nüfus artışı giderek hızlanan bir tempo kazanmıştır.
M ilât başlangıcında 250 milyon olduğu sanılan dünya nüfusu, bir
katma 1700 yılda ulaşırken, 1 milyara 155 yılda, 2 milyara 92 yılda
varmıştır. Nüfusun bir katma yükselme süresi günümüzde 35-40
yıla inmiştir. Bu artış hızıyla nüfusun 2000 yılında 6.5 milyara ula
şacağı beklenmektedir.
Nüfusun, bu giderek hızlanan oranlarda artışı yanında, yaşam
düzeyindeki değişiklikler, insanları daha çok gıda ve enerji tüketir
duruma getirmiştir. Bunlara karşılık yeryüzünün tarımsal ve yeraltı
varlıkları sınırlıdır ve bu varlıklar günümüzde zorlanır derecede kul
lanılmaktadırlar. Bu, insanlığın geleceği açısından, yeni besin ve enerji
kaynakları aranmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle enerji krizinin
doruk noktasına ulaştığı günümüzde, yeni kaynak ve alan arama çaba
ları yoğunluk kazanmıştır. Bilim adamları biı yandan yeryüzünde
yeni enerji kaynakları ararken, öte yandan atmosfer olaylarından,
güneş enerjisinden yararlanma yollarını araştırıp, uygulama alanına
koymaya çalışmaktadırlar. Bütün bunların yanında, kuşkusuz, ok
yanuslarda varlığı bilinen kaynakları kullanılır duruma getirme, bu
geniş alanı insanlık yararına daha büyük bir oranda sokma çabalan
da kesintisiz ve giderek artarak sürmektedir.
Okyanuslardan besin sağlama yolundaki uğraşların tarihin en
eski çağlarına dayandığı bilinmektedir. Ne var ki, günümüzde bu
kaynak da zorlanır derecede kullanılmakta, çevre ve bu arada deniz
sularının çeşitli yollardan ve adeta bilinçsizce kirletilmesi denizlerdeki
canlı yaşam ortamını ciddi şekilde etkilemektedir. Öyle ki, uluslar
arası kuruluşlar bu kaynakların kurutulur düzeye ulaşan kullanılış
biçimini, canlı yaşam ortamını tümüyle etkiliyen kirlenmeleri kontrol
altına alma çabalarını yüklenme zorunluğunu duymaya başlamışlardır.
Okyanusların bilinen ve kullanılan besin kaynakları yazımızın
konusu dışında bırakılmıştır. Burada yalnız okyanusların mineral
varlıkları ve bunlardan yararlanma oranlarına kısaca değinilecektir.
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Yeryuvarının % 70 inden fazlasını kaplıyan okyanusların büyük
bir mineral varlığına sahip olduğu kuşkusuzdur. Ancak, okyanuslarda
var olan doğal zenginliklerin pek azının bilinmekte ve bilinenlerin
pek azından yararlanılmakta olduğu da bir gerçektir. Özellikle
okyanus havzalarının mineral birikimi üzerindeki bilgiler bugün çok
eksik ve doyurucu olmaktan uzaktır. Bunun başlıca nedeni, kuş
kusuz okyanuslarda yapılan araştırmaların güçlüğüdür. Son birkaç on
yılda okyanus araştırmaları, eskiye oranla, çok gelişmiş olmakla bir
likte, özellikle derin ve geniş okyanus tabanlarının henüz topografik
ayrıntıları bile yeterince biliniyor sayılamaz. Petrolün son yıllarda ve
birden büyük önem kazanması ve dünya ekonomisinde baş rolü
oynar duruma geçmesi üzerine yoğunlaşan araştırmalar ise daha çok
kıyılara yakın ve sığ kesimlerde yapıldığından, ancak buralar hakkında
toplanan bilgiler oldukça yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Ancak bu sığ
alanların, geniş okyanus havzaları içerisinde ne kadar az yer tuttuğu
da bilinmektedir.
Bütün bu bilgi azlığına karşın, yine de okyanusların gelecekte
insanlığın düşeceği ekonomik güçlükleri hafifletecek bir kaynak alanı
olacağı bellidir ve bu alanın doğal varlıklarını saptamak, bu varlıklar
dan yararlanmayı kolaylaştıracak tekniği bulmak çabaları kesintisiz
sürdürülmektedir.
Okyanusları mineral varlıkları bakımından değerlendirirken
özellikleri ve içerikleri farklı çeşitli birimlerini ayrı ayrı ele almak
gerekir. Bu birimlerin başında yerkabuğunun büyük çanaklarını dol
duran su kütlesi gelir. Bunun yanında kıyı, karasal sahanlık (şelf),
okyanus tabanlarındaki tortul depo ve bu depo altındaki temelin
mineral varlıkları gözden geçirilecektir.
O K Y A N U S (D EN İZ) S U Y U ve D O Ğ A L Z E N G İN L İK L E R İ
Okyanus, daha alışılmış bir deyimle, deniz suyu ‘bilinen element
lerin pek çoğunu içeren bir doğal eriyik’ olarak tanımlanabilir. Ger
çekten, yapılan laboratuar araştırmalarında bu eriyik içerisinde 77
elementin varlığı saptanmış; hatta bu elementlerin oransal ve toplam
değerleri bulunup, listelenmiştir1.
Challenger gemisiyle yapılan araştırmalarda (1872-1876) top
lanan denizsuyu örneklerini inceliyerek W. Dittm ar’ın, okyanusların,
kara etkisinden uzak açık kesimlerindeki sularda, eriyikler arasında
1 M ero J .L . - M in eral Resources o f the Sea. 1964.
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değişmez bir oran bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarması, bu sapta
maları kolaylaştıran, okyanusların çözülmüş sırlarından birisidir.
Deniz suyunda 77 elementin varlığı saptanmış olmasına karşın,
bunlardan ancak 7-8 tanesi boldur. Ö yle ki, bu elementlerin deniz
suyu eriyikleri içerisindeki oransal değeri % 99 u bulur. Diğer bir
deyişle, deniz suyuna tuzluluğunun % 033.5 In* ku elementler ve bile
şikleri verir. Bolluk sırasına göre bu elementler klor, sodyum, mag
nezyum, kükürt, kalsiyum, potasyum, brom ve karbondur. Klorun
eriyikler arasındaki oranı % 58 in üzerinde, karbonunki ise ancak
% 001 dolayındadır. Eriyiklerin pek çoğu deniz suyunda bileşikler
halindedir ve bileşiklerin pek çoğunu da klorürler oluşturur (N aCI,
M g C I2, K C I...).
Okyanus sularının ortalama tuzluluğu % 034.5 olduğuna göre,
okyanuslardaki eriyik tuzların tutarının 50 x ıo 15 ton olduğu varsayı
lır2. Bu tuzlardan yılda ancak 100 x 1o6 tonu elde edilmektedir. Elde
edilen tuzların % 80 ini sodyum klorür (yemek tuzu) oluşturur. Diğer
bir deyişle, okyanus suları içerisinde eriyik halde bulunan mineral
lerden sadece sodyum klorür elde etme çabaları yaygın bir şekilde
sürdürülmekte3, deniz suyundan elde edilen diğer tuzlar sodyum klo
rür elde edilirken ona karışık olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu tuz
lardan ekonomik değeri olanlar magnezyum bileşikleri ve bromürdür.
Deniz suyunun diğer bir özelliği, eriyikler yanında, suda yüzücü
(süspansoid) olarak bazı mineraller içermesidir. Bu elementler içeri
sinde manganez ve altın’m varlığı önemlidir. Deniz suyundaki man
ganezin % 15 inin süspansoid halde olduğu saptanmıştır. I. Dünya
Savaşından sonra, uğranılan ekonomik yıkıntıyı bir ölçüde hafifletmek
amaciyle Alm anlar, Meteor gemisiyle deniz suyundan altın elde etme
yollarını denemişler ve bunun için özel filtreler geliştirmişlerdir4.
Deniz suyunda altının kil mineralleriyle kolloidal halde olduğu
belirlenmiş ve okyanusların açık kesimlerinde suyun litresinde 40 x
ı o _6mg. altın bulunduğu saptanmıştır. Günümüzde okyanus suların
dan yılda 20 kg. civarında altın elde edilebilmektedir5.
a O kyanus çanaklarını dolduran suyun hacm i 1.370 x i o6 km 3 olarak hesaplanmıştır.
3 Y u rd u m u zd a deniz suyundan tuz elde etme çabaları verim li bir şekilde sadece İzm ir
yakınında Ç am altı tuzlasında sürdürülm ektedir. T u zlu lu k oranm m daki yükseklik ve iklim
koşullarının elverişliliği bu yolla elde edilebilecek tuz m iktarının bugünkünün birkaç mis
line kolaylıkla çıkartılabileceğini göstermektedir.
4 C otter - T h e Physical G eography o f the Oceans. 1966.
5 F airbridge - T h e E ncyclopedia o f O cean ography. S ayfa: 519.

94

ERDOĞAN AKKAN

Okyanus sularındaki yüzücüler zamanla çökelerek deniz dibi
tortularına karışırlar ve bu depoların içerisinde önemli mineral yatak
ları oluşturabilirler.
D E N ÎZ D ÎB Î D E P O L A R I V E M fN E R A L V A R L I K L A R I
Deniz dipleri sürekli tortulanma alanlarıdır. Bu sürekli tortulan
ma ortamına çeşitli yollarla, çeşitli kökenli malzeme taşınır. Tortuların
bir kesimi her türlü dış güç yoluyla karalardan getirilir. Bunlar ara
sında özellikle akarsuların, rüzgârların, buzulların denize ulaş
tırdıkları malzeme, deniz dibi tortulları arasında geniş yer tutar.
Tortulların büyük bir kesimini denizel canlıların kalıntıları oluş
turur; bir kesimi de kıyı yakını ya da denizaltı volkanizmalarının
ürünüdürler. Denizel tortular içerisinde meteorik tozların da yer
tuttuğu düşünülmektedir.
Denize ulaşan bütün parçacıklar kıyıdan, açık kesimlere doğru,
deniz dibinin sığ ya da derin bölümlerine irilikleri, yoğunlukları
oranında belli sürelerde ulaşırlar. Deniz dibine olan tortulanma süre
cinin kesintisizliği “sürekli tortul yağm uru” şeklinde tanımlanabilir.
K ıyılardan açıklara doğru bu tortular çeşitli özellikler taşırlar.
Tortuların bir kesimi dış güçlerin mekanik etkileriyle parçalanmış ve
denize ulaştırılmış ‘detritik tortullar’dır. Bunların büyük bir kısmı
kuvars, feldispat ile ağır mineraller içerirler. Canlı kalıntıları, okyanus
tabanlarının geniş kesimini örten ‘organik tortullar’ı oluştururlar.
K ıyılarda mercan resifleri ya da istiridye kavkıları halinde görülen
organik kökenli tortullar, açık okyanus derinliklerinde kalkerli ya da
silisli çamurlar içerisinde yoğunluk kazanırlar. Deniz suyunda gelişen
kimyasal olayların etkisiyle biçim ve yapı değiştiren, ya da bu olayların
doğrudan ürünü olan ‘kimyasal tortullar’ da okyanus tabanlarında
yaygındır. Kim yasal olaylar bir yandan terijen tortulların özellik
kazanmasında rol oynarken, bir yandan da manganez ve fosfat yum
rularını oluştururlar. Bütün bunların yanında kökeni üzerinde çeşitli
görüşlerin yeraldığı ‘kırmızı killer’ okyanus tabanlarının % 35 inden
fazla bir alanı kaplamaktadırlar. Bütün bu farklı tortulların, farklı
mineral varlıkları oldukları açıktır.
A ) K u m sal Depoları:

K ıyı boyunca behren fiziksel ufalanmalar dalga aşındırması ya da
karadan taşınmış malzeme, özellikle sığ kıyılarda, kıyı ovalarının ön
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lerinde, akarsu ağızlan açıklarında geniş alanlı, kalın depolar içeren
kumsalları oluşturur. Kum salları örten ufalanmış malzeme içerisinde
irice bloklardan kil minerallerine kadar her boyutta öge bulunabilir.
Ancak bunlar arasında en yaygın olanları kum ve çakıllardır. Dolayjsiyle kumsallar kuvars, feldispat ve diğer silikatlarca zengin birer
mineral deposudur.
,
Kumlarının iyi boyutlanmış ve arınmış olduğu kumsal depolan
günümüzde bir çok endüstri dalında, özellikle cam endüstrisinde yar
dımcı ya da ham madde olarak aranmakta, kullanılmaktadır. Ülke
mizde de Sinop, Şile, Kum köy vs. çevrelerinin kumsal depoları cam
endüstrisinde, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarındaki pek çok depo da
diğer endüstri kollarında yararlanılmak üzere işletilmektedir.
K illi katların kalın ve verimli olduğu kıyı depolarından ise çi
mento ve seramik endüstrisi alanlarında yararlanılmaktadır. Fa
kat kıyı depoları içerisinde asıl önemli yeri, ‘ağır mineral’ ya da
‘kara kum’ adı verilen ve tenör bakımından zengin olan kesimler
oluşturmaktadır. Daha çok delta ağızlarında yaygın olan ağır mineral
depoları içerisinde bir demiıoksit olan magnetit, titan içeren ilmenit,
zirkon ve kolombit’e rastlanır. Ağır minaralli kumsal depolan içeri
sinde daha ender olarak çinko, krom, toryum, altın, elmas mineral
lerine de rastlanır.
B) K arasal Sahanlık (Şelf) Depoları:

Sürekli tortulanma alanı olması ve sığlığı dolayısiyle üretim
kolaylığı sağlaması nedeniyle karasal sahanlık (şelf) ve üzerindeki
depolar, günümüzde, mineral varlıkları bakımından denizaltının en
ilgi çeken kesimini oluşturmaktadır. Kum sal depoları içerisinde
bulunan bütün öğeleri karasal sahanlığın tortularında da bulmak
tayız. Özellikle detritik malzeme açısından bu iki depo arasında büyük
benzerlikler vardır. Örneğin, karasal sahanlığın ağır mineralleri ara
sından M alezya ve Endonezya açıklarında kalay oksit (kasiterit) elde
edilmesinde başarılı sonuçlar alınmıştır6. Bu depolardan altın ve elmas
çıkartılması için gösterilen çabalar başarılı sonuçlar vermemiş ol
makla birlikte, özellikle volkanik kökenli depoların çevresinde altın
ve elmas içeren tortuların varlığı ortaya konulmuştur.
Karasal sahanlık depoları içerisinde en yaygını mercan resifleri
ile istiridye kavkılarıdır. Bu organik kökenli tortular yüksek oranda
6 Everhart D. L, - T h e O cean Resources. Earth Resources. 1973*
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kireçtaşı (C a C 0 3) içerdiklerinden çimento ve kireç eldesinde kullanı
labilmektedirler.
Karasal sahanlığın asıl önemli mineral zenginliklerini kimyasal
tortular oluşturur. Bu tortular en çok fosforit, barit ve glokonit içerir
ler. Özellikle fosforit yumruları yüksek tenörleriyle dikkati çekerler.
Meksika Körfezi, Kalifornia güneyi ve Yeni Zelanda doğusu karasal
sahanlıklarında zengin fosfat yataklarının varlığı saptanmıştır. Ancak,
karalar üzerinde yeterli fosfat yatakları bulunduğundan ve bunlardan
fosfat eldesi daha kolay ve ekonomik olduğundan henüz denizel ya
taklar kullanılmamaktadır.
C) Derin Deniz Depoları:

Karasal yam aç (Continental slope) üzerindeki tortuların mi
neral varlıkları karasal sahanlık üzerindekilerden büyük farklılık
göstermez. Ancak derin okyanus çanaklarını dolduran tortular
hem derinliliğin artışı, hem de karalardan uzakta oluş nedeniyle ayrı
özellikler taşır. Bu depolar içerisinde en yaygın olanları kalkerli ve
silisli çamurlarla kırmızı killerdir. Gerek çamurların, gerekse killerin,
endüstride kullanılabileceği, kuramsal olarak düşünülse de, bu derinlik
teki yatakların işletilmesi, kuşkusuz ekonomik ve pratik görülmemek
tedir.
Derin okyanus tortullarının son yıllarda varlığı saptanan en ilgi
çekici zenginlikleri manganez yumrularıdır. Bu yumrulardan özellikle
3000-4500 m. derinliklerde bulunanlarının maden içerikleri çok
yüksektir. Daha sığ kesimlerde ve hatta karasal sahanlık üzerinde de
manganez yumrularının bulundukları saptanmıştır. Ancak, bu sığ
kesimlerdeki yumrularda tenör giderek düşmektedir. Ne varki, sığ
kesim yumrularının elde edilme kolaylıkları bunlar üzerindeki ilgi
nin artmasına neden olmaktadır. Yum rular içerisindeki manganez oranı % 50 ye kadar yükselebilmektedir. Ayrıca bu yumrular manganez
yanında % 2 şer oranında bakır, nikel ve kobalt içermeleriyle de
önem kazanmaktadırlar. Çünkü hemen hiçbir maden yatağı bu
oranda mineral varlığına sahip değildir.
1964-1966 yıllarında Kızıldenizde yapılan araştırmalar, okyanus
ların mineral varlıkları bakımından çok ilgi çekici bir durumu ortaya
çıkarmıştır. Kızıldenizin derinliği 2000 m. yi bulan bazı kesimlerinde
çok yüksek oranda mineral içeren, sıcak (56 °C) ve aşırı tuzlu (tuzluluk
oranı % 25.6) suların ve bunların altında kalınlığı 20-25 m. dolay
larında olan tortulların varlığı saptanmıştır. Bu olağanüstü yüksek
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mineral içerikli sıcak, yoğun tuzlu su (brine) ve tortullarda özellikle
demir, manganez, çinko, kurşun, bakır, gümüş ve altm ’ın varlığı
saptanmıştır. Sadece bir havzada rastlanılan mineral tutarının 50
milyon tondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Ne var ki, Kızıldenizin stratejik durumu ve son yıllarda çevresinde yoğunlaşan olaylar
nedeniyle bu konudaki araştırmalar yeterince sürdürülemediği gibi,
bu zengin mineral varlıklarının su yüzüne çıkartılması için herhangi
bir girişimde de bulunulamamıştır. Politik sorunlar çözümlendiği,
yeterli teknik bilgi ve araç-gereç sağlandığında, Kızıldeniz tabanındaki
bu zengin yatakların insanlık yararına sunulabileceği kuşkusuzdur.
*
* *
Denizaltının gevşek tortulları altında yeralan, çoğunluğunu yine
denizel tortulların oluşturduğu anakaya içerisinde de zengin mineral
varlıkları bulunması doğaldır. Özellikle karasal saha'tılığı oluşturan
anakayalar, komşu oldukları karanın mineral varlıklarını aynen taşır
lar. Sürekli aşınmaya uğrayan karalara karşılık, uzun süreler deniz
altında bulunmakla aşınmadan korunmuş bu alanların mineral içeriği
açısından daha zengin bir ortam oluşturması beklenir. Ancak, ka
radan uzaklaşıp, derin deniz ortamlarına yaklaştıkça, tortullar altın
daki durumu saptamak için özel araştırmalar gereği ortaya çıkar.
Jeofizik araştırmalar yöntemiyle bu derin deniz tabanlarında petrol,
potas, sülfür ve diğer tuzlu minerallerin varlıkları saptanmıştır.
Petrolün dünya ekonomisinde büyük rol oynamasiyle denizaltında
petrol ve doğal gaz araştırmaları yoğunluk kazanmış ve bulunan ya
taklar işletilmeye başlanmıştır. Günümüzde 25 e yakın ülkenin kıyıları
ya da açık denizlerde petrol elde edilmekte ve denizaltından elde edi
len petrol oranı yıldan yıla artış göstermektedir. Daha 1970 lerde
dünya petrol üretiminin % 17 si denizaltından çıkartılırken bu oran
1980 de % 35 e kadar yükselmiştir. Bu değer denizaltı mineral
üretiminin % 90 ını oluşturur. Diğer bir deyişle bugün denizaltından
elde edilen madensel elementler içerisinde en büyük yeri petrol tutar
ve bu durumun daha uzun süreler böyle devam edeceği belirgindir.
Petrol yatakları önceleri yalnız karasal sahanlık üzerinde araş
tırılırken şimdi karasal yam aç ve küçük okyanus havzalarında da
petrolün bulunduğu saptanmış ve buralardan da üretilmeye baş
lanılmıştır. Derin okyanus tabanlarında da petrolün bulunmama
sı için geçerli hiçbir neden yoktur. Ancak, buralardaki petrolün bu
lunma ve üretilme giderlerinin yüksekliği, bu kaynakları şimdilik
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ekonomik olmaktan uzaklaştırmaktadır. Petrolün büyük kısmı deniz
altı Tersiyer depoları içerisinde bulunmuştur. Bu tortullar denizin
bağıl olarak sığ olduğu kesimlerinde, karadakilerine oranla daha
kalındır. Buna dayanarak denizlerin karasal sahanlık ve karasal yam aç
bölümlerinin karalara oranla petrol olanaklarına daha fazla sahip
olduğu söylenebilir. Buna karşın, araştırma yöntemlerinin güçlüğü
nedeniyle, okyanuslarda bugün bilinen ve yararlanılan petrol yatak
larının, olması gereken yatakların çok küçük bir kısmını oluşturdukları
açıktır. Deniz altından üretilen petrol ve doğal gaz oranının yıldan
yıla artış göstermesi bunun açık bir kanıtıdır.
Deniz altından petrol elde edilmesi, ülkemiz açısından da büyük
önem taşımaktadır. Ancak bu yoldaki araştırmalara, büyük gecikmeler
le çok yakın bir geçmişte başlanabilmiştir. Erinç’in de belirttiği gibi7,
karasal sahanlığın genişlediği, güçlü akarsuların bol tortul getirerek
çökelttiği alanlarda, özellikle K uzeybatı Anadolu, Menteşe Masifi
ve Meriç deltası açıklarında; ayrıca M arm ara ve Karadenizin delta
lar kesimlerinde kuramsal olarak petrol bulunması olasılığı fazla
görülmektedir.
Deniz tabanlarının önemli mineral depolarından birini de tuz
domları oluşturur. K aralarda olduğu gibi okyanus tabakalarında
da eski denizel tortulanmalardan oluşan tuz domları yalnız karasal
sahanlık değil, bazı ufak okyanus havzalarında da yeralır. Örneğin,
1968 yılında yapılan araştırmalar ve denizdibi sondajları sonunda
Meksika Körfezinde büyük bir tuz domunun varlığı saptanmıştır.
T u z domlarmdan sadece tuz değil, ayni zamanda petrol ve kükürt
elde edilmesi de mümkündür. Deniz altındaki tuz ve anidrit yatak
larının birikimlerini kestirmek için henüz güvenilir bir girişimde
bulunulmuş değildir. Bununla birlikte deniz altında milyarlarca ton
tuz bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Ne var ki, karalar üzerinde
henüz yeterli tuz, jips ve anidrit yatakları bulunduğundan ve de
niz suyunun buharlaştırılması yoluyla bol ve ucuz tuz elde edile
bildiğinden bu yataklardan daha uzun süre yararlanma yoluna gidilmiyeceği de açıktır.
T uz ve anidrit kadar yengin olmamakla birlikte, okyanus taban
larının diğer bir mineral varlığı da potasyum depolarıdır. Potas
gereksiniminin büyük bir kesimi, şimdilik karasal yataklardan elde
7
Erinç S .- Y ü ce l T . - E ge D enizi, T ü rkiye ile Kom şu E ge A daları. T ü rk K ü ltü rü n ü
A raşt. Enst. Y a y ın la rı: 50. A nkara, 1978.
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edilmekle birlikte, potas’ın kullanım alanının genişlemesi ve tuza
oranla giderek artan bir değer kazanması yüzünden denizaltı depo
larından yararlanma olasılığı da artmaktadır. Örneğin, K uzey Deni
zinde bulunan denizaltı potas yataklarının verimlilik ve üretilebilirliği üzerinde yoğun çalışmalar yapılm aktadır8.
Deniz altında, tuz domlarına bağlı olarak önemli kükürt yatak
larının bulunduğu da bilinmektedir. Buna karşılık deniz altından
kükürt üretimi de son derece sınırlıdır. Louisiana açıklarındaki
iki tuz domundan A .B .D . kükürt üretiminin % 20 si elde edilmektedir.
Karasal yataklar tükendikçe deniz altından kükürt eldesinde de ar
tışlar olması doğaldır.
*
* *
Görülüyor ki, okyanusların hemen her kesimi çok çeşitli mineral
varlığına sahip bulunmaktadır. Ancak, araştırma olanaklarının,
günümüzün ilerlemiş tekniğine karşın, hala sınırlı olması, bulunan
yatakları işletme yöntemlerinin yetersizliği, bir kısım minerallerin
karalarda henüz yeterince bulunması bu varlıklardan yararlanm ayı
kısıtlayan, geciktiren nedenlerin başında gelmektedir. Diğer bir
deyişle okyanusların mineral varlıklarından sadece petrol ile bazı
tuzlardan belirli oranlarda yararlanılmaktadır. Deniz altındaki
mineral varlığının gerçek değerini ortaya çıkarabilmek için araş
tırma tekniğinin geliştirilmesine, özel araştırma yöntemlerinin bu
lunmasına, bulunan varlıkları çıkartabilecek madencilik ekiplerine
ve özel donatımlı gemilere gereksinme vardır. Bu parasal ve teknik
sorunlar yanında çeşitli hukuki sorunlar uluslararası görüşmelerle
çözüm beklemektedir. Henüz karasal sahanlığın tarifi ve kime ait
olacağı sorununa bile gerçekçi ve doyurucu bir çözüm getirile
memiştir. Açık denizlerde bulunacak ye işletilecek maden yatak
larının iyeliği ve korunmasının uluslararası antlaşmalarla, güveni
lir kurallara bağlanması gerekir. Birleşmiş Milletler kuruluşunun
konuya el atmış olmasının, bu konudaki girişimlerin sürmesinin denizel
varlıkların gelecekte insanlık yararına en iyi şekilde sunulmasını sağ
layıcı kurallar getireceğine inanmak gerekir.
Denizlerin mineral varlıklarından yararlanm a ülkemiz açısından
da önem taşımaktadır. Henüz kara üzerindeki madensel zenginlik
lerimizi yeterince tanıdığımızı ve bunlardan yeterince yararlandığımızı
söylemek mümkün değildir. Ancak, ülkemizi çevreliyen denizlerin
8 Everhart D . L . - a.g.e.
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bize bir çok olanaklar sağlıyacağını ümit etmek gerekir. Daha önce
de belirtildiği gibi, bu konuda ciddi girişimlere çok gecikmiş olmakla
birlikte başlanılması, yakın bir gelecekte denizel olanakların ne öl
çüde olacağını ortaya çıkarması açısından da olsa, yararlıdır. Özellikle
petrolün kazandığı önem dikkate alınırsa, bulunması hiç de sürpsiz
olmıyacak yataklara rastlanması, ülke ekonomisine büyük katkı
olacaktır. Ayrıca, özellikle bol sürüntü getiren akarsu açıklarında
ve deltalarda bulunabilecek plaserlerin (ağır mineral depoları) iş
letilebilir zenginlikte olması da beklentilerimiz arasındadır.

