
ESKİŞEHİR . KIZILOOÖREN FLUÖBÎT -'
BABÎT . TOBYÜM ve NADÎB TOPRAK
ÇATAKLARI

M# Sezai JCœmOÔMJ .(Boktora Tezi, 1Ö88)

Avusturya-Leoben Mûntan-Universitaet'te rektör
Prof. Hé HOLfZBR ve Prof, E,F, STUMPFL, denetimin-
de gerçekleştirilen bu çalışma Eski§6hlr.Kızıleaören'de=
ki Flubrit-Barit-Toryum ve Nadir Toprak Yatakları»
nm jeolojik incelenmesini kaplamakta ' ve' özellikle cëv-
hërlëgme bölgesinin 1 iBOOO ölçekli jeolojik harita alımı*
m, bir jeokimyasal prospôksiyonu, ayrıntılı petrografik
araştırmaları, mineral ve kayag kimyasını, cevher zen-
pnleştirme Çalışmalarını içeren maden jeolojisini esâ;S
aln^aktadır.

Çalışma1 bölgesinin kayakları serpantini tier, gro-
/âklar ,metaklastlklerf trakitik ve fonolitîk volkanik kal
yaçlar ve piroMastikler olarak gruplanâbilmektedir.

Genellikle KB-GD dan KD-GB ya kadar -doğrultuya
sahip kırıklara baflı olan Kızılcaoren Fluorit-Barit -
Toryum ve Kadir Toprak Yatakları istisnasız grovlklar
içindeki Alp Kırık Sistemine vë bunları örten Pliosen -
Kuvaterner piroklastiklere bağlıdır, Cevherleşme saha-
daki alkali magmatik süreçlerin çok fazla hldrotermal
mineralizasyonlarının ürünüdür,

Kmldaören'deki yatakların mineral parajenezi bro-
îcit. f loreiisit, monazit, kuvars ( ? ), kalsit ve dolomit'in
eşlik ettiü FLıUpRÎT.BARtT=BASTNEZlT.FLOaOPÎT
ve PİRİT'ten oluşmaktadır. Mineral parajenezlerine
göre bu yataklar oluşum sıcaklığı 200-250 °C arasındaki
düşük dereceli HÎDROTERMAL KOŞULLAR altında
oiu§muşlardır,

Yataklarda fluorit ve barit tenörleri %lù ile \%90
CaF2 ve BaSO4 arasında def itmektedir. Ortalama na-
dir toprak tenoru % 3 ve ortalama = toryum tenoru j%0,2
ThO2 olarak belirlenmiitir. Bahadaki prospeksiyon ça-
lışmaları ile sularda 3 mg/1 flor (F-) saptanmıştır.

Cevher zenginleştirme çalıgmaları sallantılı masa»
fiotasyon ve manyetik separasyon kombinasyonu ile
fluorit ve barit konsantrlsyonlarmm kazamlabilecefinî
göstermiştir. Öte yandan nadir toprakların ve toryu-
mun önemli ölçüde §lamda zengînle§tiklèri gÖzlenmi§-
tir,

Yazara göre yataklar oldukça önemli rezervleriyle
büyük ekonomik öneme sahiptirler. Acil bir işletme
projesinin hazırlanması ve işletmeye ballanması ge-
rekmektedir,

276 sayfa, 2 ek, 57 §ekil, 48 foto, 44 tablo.

BiUL%CAK (ORDU) MADEN YATAÔININ
MADEN MteROSKOBİK İNCELENMESİ VE
YANTAŞLABIN PETROLOJÎSÎ

Şükrü KOÇ (Doktopa Tezi, 1084)

İnceleme alanı Doğu Karadeniz Bölgesinde QRDU
ili dahilinde bulunan Bakacak cevher damarlarının yer
alc ı̂fı yöre ile yakın gevrelesîni içermektedir.

Araştırmamıza konu olan bu alan, son yıllarda
Türkiye'nin en önemli cevherleşme bölgelerinden biri
olarak tesbit edîİmiitir,

Çaliimamızda cevher damarlarının jeolojik konu-
mu belirlenmiş, cevherleşmenin maden mikroskobik in-
celenmesi yapılarak elde edilen jeolojik, mineralojik
veriler Üe cevherle§menm jeneM hakkındaki düşünce-
ler açıklatmııştır. Ayrıca yeni jeotektonik teori olan
plaka tektoniği açısından cevherleşme incelenmiştir. ¥ .

İnceleme alanında litolojik birimler; dasitik, ande-
zitik tüfler ile andezitlerden olu§an üst Kretase volka-
nikleri ve bazaltik andezitler ile trakl % andezitler den
öîu§an Eosen volkanik kay açlarıdır, Yörede kıvrımlı ve
bol kırıklı bir tektonik yapı vardır,

Üst Kretase volkanizmasının baflı olduğu magma*
tipi kalkoalkalen, Eosen volkanik kay açlarım oïu§turan
magma tipi ise alkalen eğilimli kalkoalkalen magma
olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara petrokimyasal in*
celemeler ile varılmif tır,

Cevherlegme alanının gerek magma tipi ve gerekse
genel tektonik yapısı, cevherleşmenin Benioff Zonu
rnagmatizması ile ilgili olabîleceğini göstermektedir,

Cevher damarları Pb-Zn ve Pb=Zn,Gu damarları
halindedir. Esas olarak kata-mesotermal zonları temsii
eden bu damarlar epitermai zonun en sıcak alanlarına
kadar da uzanmaktadirè

Parajenezde hidrotermàl olu|umun karakteristik
mineralleri olan enargit ve uraninit tesbit qdilmigtir,
Cevherleimenin mineralojik bileslmmde saptanan ura-
ninit minerali Bakacak damarlarında ilk defa bu çalış-
mada bulunmuştur.

Hakim gang müıerallerî 'kuars, ametist ve kalsit
tir, ; . ;\t .. > V •_;•-._ ; •.

Cevher damarlarını meydana getiren hidrotirmai
eriyikler yan taşlarda kompakt bir silisleşmeye neden
olmuştur. Killeşme yer yer ve az miktardadır,

Benioff Zonu derin magmatizması ile ilgili oldu-
ğu petrografik ve petrolojik incelemelerle tesbit edilen
cevher damarlarının maden mikroskobik özellikleri
(mineralojik bileşimi, yapı ve dokusu vb.) ayrıntılı
olarak belirlenmiştir.
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Cevherin yapısı» dokusu, yapı ve doku elemanları-
nın büyüklükleri İle mineral tanelerinin hudud ilifkîle»
ri, bazı ayrıntılar dikkate almdıjrı taktirde, cevher zen-
ginleştirme işlemlerinde zorluk çıkarmayacak nitelik*
tedir,

Doktora çalışması 1980^1984 arasında Prof, Dr,
Güner GÖYMEN Yönetiminde Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsünde tamamlanmıştır,

136 Sayfa, 42 Şekil, 38 Foto, 20 Tablo, 3 Ek

T.Af.nf.O.Bt OLAĞAN GENEL KURULU

TeM.M,04B, Olaf an Genel Kurulu 30 Mart.l Nisan
1984 günlerinde D,B,Î, Konferans Salonunda yapıldı. Se-
çimler sonucunda Birlik Yönetim Kurulu saptandı,

T.M.M.O.B, Başkanlığına Teoman ALPTÜRK, II
Ba§kanhfa Mustafa GÜLENÇ, J.M.O, nun Birlik Yöne-
tim Kurulu adaylarından birinci Üye, İsmail KULAK«
SIZOĞLU'da Birlik Yönetim Kurulu Sayman Üyelifine
getirildi, T.M.M.O.B.'nin Mayıs 1986'ya kadar görev
yapacak yönetim kurulu üyeleri §unlardır;

Elektrik M,O«
Fizik M.O,
Gemi M,O.
Gemi Mak, îsîm, M.Oé

Harita M,ö,
ÎQ Mimarlar O.
tn§aat M.O,
Jeoloji M,O,
Kimya. M.O,
Maden M,O ,
Makina M.O,
Metalürji M.O.
Meteoroloji M.O.
Mimarlar Ö,
Orman M,Ö,
Petrol M,O,
gehir Pl. MSM,O,
Ziraat M.O.

Teoman ALPTÜRK
Mustafa GÜLENÇ
Levent GÜLMEN
Atilla ALPERGİN
Andaç KAYNAK
Orhan ESEN
Erda İBÎNGÖL
İsmail KULAKSIZOOLU
Süleyman ÖZKAPLAN
Osman DEMÎRAĞ
Kaya GÜVENÇ
Melih T Ö R E L I
Seyfettin AYDIN
Güven BÎRKAN
Hasan TURAN
Suavi DURUSU
Kemal SARP
Sami DOÖAN

Yapılan seçimler sonucunda, Rüftü ÖZAL, Ahmet
VAROL, Nejat ERSM, Ömer KÜLELÎ ve Arif DELİ.
KANLI, Yüksek Onur Kurulu üyeliklerine; Bekir
ÖZGÎRGÎN, Yücel ÖZEL ve Ekrem ÖZSÜZ Denetleme
Kurulu üyeliklerine getirtlmi§lerdirt

TÜBKÎYB JEOLOJİ KURUMU J5İLİMSKL ve
TEKNÖC KURULTA«

TSJ,K, Bilimsel ve Teknik Kurultayı 20,24 Şubat
1984 tarihleri arasında M.T.A. Genel MÜdÜrlÜfÜ Kül-
tür Sitesi Salonlarında yapıldı.

20 Şubat Pazartesi günü yapılan açılıg oturumunda
T4 J,K, başkanı ve konuk konuşmacıların konuşmaların-
dan sonra, 1984 yılı Hamit Nafi PAMÎR Yerbilimleri
Hizmet Ödülü" Prof, Dr, Atife DİZERE verildi. Ardın-
dan Onur ve Altm Çekîg Belgeleri verildi.

Kurultayda, İhsan KETÎN Simpogyumunda TÜrki-
yenin daha çok jeodinamik evrimini konu alan 15 bildi-
ri sunuldu, İMeyen günlerde* Pontİd Kuşafı, Toros Ku-
lafı, Hidrojeoloji, Jeokimya, Paleontoloji, Maden Ya-
taklan, Karma Jeoloji ve Batı Anadolu Oturumlarında
44 bildiri sunularak tartışıldı« Ayrıca çeşitli ilayt ve
film gösterileri yapıldı ve sergi düzenlendi

TÜBKÎYK JEOLOJİ KURUMU GENML KURULU

T,J,K, Olafan Genel Kurulu 24,2,1984 tarihinde
MTÂ Genel Müdürlütünde yapıldı. Genel Kurulda Yöne.
tim Kurulunun aklanmasından sonra yeni dernekler
yasası geregİnce gerekli tüzük deflfiklîkleri yapıldı.
Seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu aşağıdaki §e«
Wide belirlendi.

Odamız üyelerinden Dr, Yusuf Ziya Ö^CÂN "Petro*
lojik bir katılaima termo^namigi sorunu: Magmatik
katmanlanmanm olufumu" konulu konferansı MTA
Genel Müdürlüğü konferans salonunda 11.4. 19S4 tari,
hinde sunulmuştur. Konferansın özeti aşağıda verilmi|^
tir,

Mağtnatik katmanlanmanm (layering) oluşumunu
açıklaınak savıyla öne sürülmüı görüfler, ba|lica gu
iki süreçten birime dayanır:

1) Krista} çökelimi (crystal settling) sürecine
baflı ayrımsal (^fferential) çökelme (mekanik seg»
regaşyon),

2) Sofuma^ yüzeylerinden içe doğru ilerleyen ka-
tılapna cephesinde yerinde (in situ) kristalleşme sıra-
smdş, katılaşma termodinamiği tarafından denetlenen
salmımlı krlstaUeıme (oscillatory crystallization),

Qünümüze defin, ana çtefileriyle ba iki temel sü^
recten birine dayanan, çok' sayıda, görüş ortaya atılmış-
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