




sahibi  ve  y&yun  mnmûma

Behiç  Çongar

editörler

Dr.  Taner Ünlü  (MTA)
Dr,  Ali  Yılmaz  (MTA)

teknik  yönetmen

Y.  Dog.  Dr.  Yavuz  Okan  (AÜ)

JEOLOJİ
M U H E N D İ S Ü G İ
tmmob jeoloji  mühendisleri odası yayın organı
SAYI  24 TEMMUZ  198S

loknik  raportörler

Tekin  Aükal  (MTA)
Hilmi  Yağcı  (MTA)
Osman  Sungur  Ecemif  (MTA)

yönetim  yeri

Konur  Sokak  No:  4,  Kat:  3
Kızılay,  Ankara
Telefon :  18 87 65

yazışma  adresi

P.K,  507  _  Kızılay,  Ankara

Jeoloji  Mühendisliği;  TMMOB
Jeoloji  Mühendisleri  Odası  ya-
yınıdır.  Yılda  dört  kez  yayınla-
nır. Dergi  Odanın  amaç, ilke  ve
yayım  koşullarına  uyan  her  ya-
zıya  açıktır.  Yayınlanan  yazı-
lardaki  fikir ve  teknik  sorumlu-
luk yazarlarına ait  olup,  Jeolo-
ji  Mühendisleri  Odasını ve  Der-
giyi  bağlamaz,

abone  koşulları

Dergi  fiyatı  700
Yıllık  abone  2800
Öğrencilere  350
Qyelere  ücretsiz  dafıtüır

ilan  tarifesi  (ti)

Tek sayı  Üç sayı
Arka dış kapak  80,000  256.000
Arke  ig  kapak  40,000  128,000
îg  sayfa  tam  30,000  96,000
îç  sayfa  yarım  20,000  70,000

Tescilli  bürolar  Jeoloji  Mühen,
dişleri  Odası'nın yayın  organla-
rına  verecekleri  ilan  ücretlerim
nin  %20Jindeıı  muaf  olurlar.

Okurlarımıza  ^

Denizli  Vakıfköy  Bakır  Cevherleşmeleri

Copper  mineralizations  of  Denizli  .  Vakıfköy

Ali  BÎLGÎN  _ , _  3

Suların  Sınıflamasına  Bir  Yalciapm

An  Approch  on  the  Classification  of  the  Natural  Waters

Ali  ŞAHİNCİ  ,,,,....  9

Körlü  (TâJ*sus - Mersin)  Bölgesi  "Karaisalı,  Kuzgun,  Memîşli  Formasyonları^
um  Mollusha  Faunası

Mollusca  fauna  of  "Karaisalı,  Kuzgun  and  Memişli  formations'Jin  Körlü
(Tarsus - Mersin)  area

Ümit  TÂNAR

Antalya  Travertenlerinln  Oluşumu  ve  özellikleri

The  features  and  genesis  of  Antalya  travertines

Nurdan  ÎNAN

Çeviriler

Tez  Özetleri

31

40

50

17



tmmob

jeoloji  mühendisleri  odası

(JMO)

6235  (7303)  sayılı  Türk  Mü-
hendis  ve  Mimar  Odaları  Bir-
liği  (TMMOB)  Yasasına  göre
18  Mayıs  1974  yılmda kurulan
TMMOB  Jeoloji  Mühendisleri
Odası,  mühendislik  unvanına
sahîp  ve  jeoloji  mesleği  île  il-
gili  bütün  uygulamaları  yap-
maya  yasal  olarak  yetkili  bu«
liman  tüm  jeoloji  mühendisle-
rinin  anayasal  tek  meslek  Ör-
güttt  olup  T.C,  Anayasasının
180.  maddesinde  belirtildiği  ü-
zers  kamu  kurumu  niteliğinde
bir  meslek  kuruluşudur,

Oda,  yeraltı  ve  yerüstü  doğal
kaynaklarımızın  ülkemiz  ya-
rarları  doğrultusunda  değerlen,
dirîln§0sîııe  katkıda  bulunmak
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yetki  ve  sorumluluklarının
saptanması  ve  geliştirilmesi yö-
nünde  çalıgmalar  yapmak,  jeo-
loji  mühendisliği  eğitiminin  ge-
lişmesine  katkıda  bulunmak,
•lk  dört  yıllık  temel  jeoloji  mü-
hendisliği  eğitiminde  birlikteli-
ğin  sağlanması  görevini  üst-
lenmek,  mesleğin  gelişmesi  ve
tanıtılması  ile  ilgili  teknik
kongre,  seminer,  simpozyum,
konferans,  sergiler  düzenle-
mek,  üyelerinin  birbirleri  île
ve  halk  ile  olan  ilîgkîlçrînde
dürüstlüğü  ve  güveni  hakim
kılmak  üzere  meslek  disiplini
ve  ahlakını  korumak  amacıyla
çalı§malar  yapmaktadır.

Yeni  Yayınlat

Jeoloji  Takvimi

51

52

Kanunlar,  Tüzükler,  Yönetmelikler  ......  52

YeM  Üyeler

YitirdJklerîmîz m

J,MX>t  Yayın  ve  Malzeme  Satış  Listesi

Kapak  resmi  t  Küresel  uraninit  mineralleri  ve  karakteristik  reaksiyon  zonlan,
Uraninit  oluşları,  galenit  kristallerinin  yüzeylerinde  izlenmek-
tedir,  (Mikroskop  görüntüsüne  yansımayan  reaksiyon  zonlari,
yalnızca  renkli  film  ve  fotoğrafta  açığa  çıkmaktadır).  Fotoğ-
raf:  Prof,  Dr,  Güner  Göymen  -  Dr,  Şükrü  Koç,

Ayyıldıg  Matbaası  A.Ş,  198Ö  —  Ankara

57

59



Okurtartmtza

Her yıl tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de 5 Haziran günü?
"Dünya Çevre Günü™ olarak kutlanagelmekiedir, Dünya çevre gününün?
giderek ağırlaşan çevre sorunları karşısında? ügüi Kuruluşların? insan-
ların duyarlı kılınmasına? sorunun çözümüne ilişkin bilimsel araştırma
ve etkinliklere yoğunluk ve önem kazandırılmasına belirli katkıları ol-
duğuna kuşku yoktur. Nitekim? son yıllara kadar Ülkemizde? gevre so-
runları genellikle sadece 5 Haziranlarda anımsanır ve tartışılırdı. An-
cak? bu yıl ülkemizinß Kemerköy? Haliç ve izmit Körfezi gibi yörelerinin?
çevre kirliliği açısından sıkça tartışılır olması nedeniyle, Çevre sorun-
ları kamtuoyumuzun gündemindeki yerini ummca bir süre korudu ve ko-
rumaya da devam ediyor.

Çevre? nsanlarm biyolojik? sosyal ve ekonomik işlevlerini sürdür-
mek suretiyle yaşadıkları ortam olarak kısaca tanımlanabilir* Çevre so*
runları da? insanların ük üretkn-iukeiim üişküerimn başladığı zaman
ortaya çıkan ve o zamandan buyana gelişerek büyüyen bir olgu niteli-
ğindedirler* Bu yüzden, insanın gevre sorunlarına olan kaygusu? bir ba-
kıma yine insanın, doğanın dengesini bir daha eskisine dönülmem biçim-
de bozabilme gücüne kavuşmasıyla ve bu gücü yaşamasıyla başlamıştır
da denilebilir, Çevre sorunları? öncelikle çevren/m kirletilmesi ile kendini
göstermiş? gelişen sanayileşmeyle birlikte kentleşmeyede bağlı olarak
hızla büyümüş, ve Dünyanın çeşitli yörelerindeß yaşamı tehdid eder bo-
yutlara ulaşmıştır, ülkemizde de çevre sorunlarının farklı boyutlarda ol-
madığı yöreler vardır, Ege'de Bornova ovasının çimento tuzları ile be-
tonlaşması, MurguVdaki bakır tesislerinin izabe ünitelerinden çıkan ze-
hirli kükürt dioksit gazlarının Murgul ovasını tarım yapılamaz duruma
getirmiş olması? Halic'in hatta tüm Marmara Denizinin denetimsiz sa-
nayi atıkları ile kirletilmesi? Seyidömer ve Tunçbilek termik santralla-
rının Kütahya civarım kul dağına çevirmesi? Yatağan santralı atıkları-
nın? Yatağan ovasında tütün ve Öteki tarım türlerini öldürmesi? verile-
bilecek örneklerden bazılarıdır.

Hiç kuskusuzß ülkemiz kalkınmasının temel öğesi sanayileşmektir,
Ancakß sanayilesirkenß insan kaynağına? doğal kaynaklara zarar ver-
meyecek? Doğanın kendi doğal dengesini koruma ve değişik koşullara
uyum sağlama yeteneğinin sınırlarını zorlamayacak, biMmsel? teknik ve
ekonomik Önlemlerin de birlikte düşünülmesi ve uygulanması kaçınıl-
maz bîr zorunluluktur,

Bu yaklaşım, çevre sorunlarının çözümünü^ sanayileşmenin Heri
aşamalarında ele almak yerine? sorunu bugün daha ucuz yöntemlerle
çözmenin yollarım arayan? çevre sorunlarının yarın önüne geçilmesinin,
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bugünden çok daha pahalı olacak Faturasîndan kaçınan gerçekçi bir yak-
laşımdır.

Çünkü, sanayileşmek ve gevenin korunması birbirlerinin alternativi ve
birbirlerine karşı olgular olmasa gerektir. Başka bir deyişle^ çevreyi kir-
leten ve tahrip eden^ sanayileşme ve gelişen teknoloji değil^ planlı ve prog-
ramlı bir yönlendirmeden uzaklaşan sanayileşmenin, ister istemez top-
lumsal çıkarlar yerine bencilliğe^ bireysel çıkarlara yaklaşan niteliğidir,

Bu nedenle^ çevrenin korunması öncelikle çıkarcılıktan uzak, plan-
U bir sanayileşme ile sağlanabilir*

öte y andern, gevre çok çeşitli mühendislik disipUnlerimn ve uzman-
lıklarının birlikteliğini gerektiren bir olgudur, Bu nedenle^ çevre sorun-
larının aşılmasına yönelik bilimsel ve teknik araştırmaların, ilgili tüm
disiplinlerin bira/raya gelmesi ve birlikte üretilmesi ile verimli sonuç-
lara ulaştırılabileceği açık bir gerçektir,

Bu bağlamda, gerek çevre sağlığım tehdid eden jeolojiye bağlı et-
menlerin ortaya çikariknasmdaj ve gerekse kirlenme tehlikesiyle yüzyü-
m gelmiş ve gelebilecek yüzey-yeraltısuyu potansiyelimiz yamswaß tüm
doğal kaynaklarımızın korunmasına yönelik çözümler üretümemnde, jeo-
loji mühendisliği ve bağlı uzmanlıklarının, önemli katkıları olduğuna hiç
kuşku yoktun

Bu nedenle, çevre sorunanna ilişkin Özgün bilgi bi/rik&nimM Ku-
rultaylarımızda, yayın organlarımızda daha etMH biçimde tartışmaya
açmanın, kamuoyumuza maletmenin daha bir önem kazandığına ina-
nıyoruz.

Çünkü, jeoloji mühendisleri olarak bizler, bilgilerimim, birikimleri-
mim ve deneyimïerimim daha vyi ve yaşanabilir bir çevre oluşturma doğ*
rultusunda birleştirme istek ve kararındayız. Bu onurlu görevin sorum-
luluğunu ve bilincini iaşımakiaym,

Saygılarımızla
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

f£ JEMipj|#MÜHBNDİSLÎĞtyTBMMtrZ 1905



Denizli  Vakıfköy  Bakır  Cevherleşmeleri

Oopper  Mineralizations  of  Beniğli-VakifkÖy

ALâ  BÎLsGİN  Akdeniz  Üniversitesi  İsparta  Mühendislik  Fakültesi^  İsparta

ÖZ  ı  îmceleme  alanı,  Güneybatı  Anadolu  Bölgesinde  Denizli'nin  Tavas  ilçesine  bağlı  Vakıfköy'ûn  kuzey«
batısında  yer  alır.  Bakır  cevherleımesi  Faleozoyîk  yaşlı  formasyonlardan  kuvars-muskovlt-kalkşiitler  içeri«
sinde  yer  alır.  Söz  konusu  formasyon  içerisinde  İ7  adet  bakır  zuhuru  beMrlenerôk  haritaya  geçirilmiş  ve
bunların  mineralojik,  petrografik  ve  jeokimyasal  ağıdan  incelemeleri  yapılmıştır.  Zuhurların  incelenmesi  so-
nucu  araftırma  alanımızda  %QM  tenörlü  46  170  ton  bakır  cevherinin  mevcut  olduğu  anlaşıîmıştır,  Adı  ge-
gen  b a t a  cevherleşmelerinin  işletilmeye  başlayabilmesi  için  yerli  rezervlerin  -bulunması  gerekmektedir.  Bu
amaçla  araftırma  alanında  yeni  yatakların  bulunabilmesi  iğin  jeokimyasal  bir  prospeksiyon  yapılmıştır.  Sö-
zü  edilen  -çalışma  ile  bakır  elementinin  yan  kayaçteki  birincil  ve  ikincil  dağılımları  incelenmiştir.

ABSTRACT  Î  Üh@  study  area  to  at  th©  Northwest  of  Valkifktty  which  belongs  tô  Tovos,  Denizli  at  the  So-
uthwest  AnatoMa,  Oopper  mlneralizatioıı  occurs  in  the  quarte-ffwuscovlte-CÄlcicMst  belongtog  to  Pateossofe
formation».  In  tWte  formation,  at  Vt  cuffearent  places,  copper  mme^alizäMon  are  prospected  and  mapped.  Ac-
cording  to  reserve  calcutottwi»,  It  was  seem  that  46  170  tons  of  or©  with  %O.0  Ou  is  found  at  our  research
area.  In  order  this  copper  deposits  to  be  worked,  new  reserves  should  to©  cüsçoveri*  For  this  purpose  a  ge-
oeheinkiil  prospecting  had  been  done  In  th©  In,vestfga1lon<  area,  primary  and  secondary  dispersion  pattern
of  Oti  elêm©iit  to  the  wall  rock  wa«  studied.

GİBfŞ

İnceleme  alanı,  Güneybatı  Anadolu'da  Denizli  üU
tm.  Tavas  ilgesine  baflı  Vakıflcöy'ün  kuBêyTbatemda
yer  alır  ve  1/25  000  ölçekli  Denizli  M  21-O  2  paftası
içinde  kalmaktadır,  (Şekil  1),

Menderes  Masifi'nin  güneyini  oluşturan  inceleme
Alanı  ve  civarı  çok  sayıda  yerbilimcinin  araştırma  ko-
nusu  ölmu§tur  (onay,  1949;  Bordiert,  19tÖ8;  Şawa
19Ô8;  Pişirir,  1969;  Dom,  1975;  Bilgin,  1978).

Bakır  cevherleşmesi  kuvars.mustovit.kalkşistler
İlerisinde  yer  almaktadır.  Kuvarg-muskovit-kalkfistler
yaprak  yaprak  daguabilen,  ince  taneli,  ipek  parlaklı-
ğında,  kurşuni  renkli,  belirgin  yapraklanmalı,  mîkalı
bir  metamorfik  kayadır.  Söz  konusu  metamorfik  kaya
Yarendede  Mezarlığı,  Minekçam,  Karacaören,  Yayla  Te
pe  ve  Sırgaacık  Tepeei  güneyrnde,  Kestane  Deresi  do-
laylarında  yüzeyleme  vermektedir,  Ayrıca  anılan  for-
masyon  içerisinde  yer  yer  şistöziteye  paralel  olarak
boyu  10 cm,  İl©  4ö  cm,  arasında,  kalmütı  da  6  cm,  İle
14  cm,  arasında  deafen,  süt  kuvars  mercekleri  yer  al-
maktadır.  Bazan  da  gene  yer  yer  şlsto&lteye  paralel
olarak  havan  (—mortar)  doku  gösteren  kuvarsitler
birim  iştode  yer  almaktadır  (feMl  2),  Bu«  kuvarsitler
kınk  ve  çatlaklarında  kalkopirit,  pirit,  bornit,  mala-
kit  ve  azurit  gibi  mineralleri  bulunduklarmdan  özel  bîr
öaeme  sahiptirler.  Cevherleşme  genellikl©  kayamın  ya-
rık  ve  çatlakları  boyunca  gelişmiştir  (Şekil  8),  Bu
kuvarsitler,  kuvars-muakövit-kalkşîıt  fownaayonu  iota*
de  Qefitli  ytolerde,  oldukça  paralel  yüzeyler  İçeren  m
kalınlıkta  ve  tabakalı  kütleler  halindedir.  Damar  şek-

lindeki  bu  kuvarsitler  2-20  m,  arasında  defişen  pla-
ketler  meydana  getirirler.  Bunlar  ayrıpnaya  karşı
fazla  olan  dirençlerinden  dolayı,  bölgesel  ayrıpnada
dirsekler  şeklinde  acıga  gıkarlar  (Şekil  4).

Yukarıda  kuvarsitin  havam  dokusu  gösterdiğini
belirtmiştik.  Kuvarsit  dinamik  metamorfizmada  me-
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Şekil  2  :  Kuvars-mu*kovit  kaîfe  şistler  içerisindeki
kuvarsitlerde  görülen  havan  dokusu  (Ya-
renäede  Mezarlığı,  çap,  nik,  X4öş  numune
no,  öl).

Figure  %  ı  The  mortar  texture  seen  in  quartzite  of
quartz-muscovite~calc  soMst  (Yarendede
Mezarlığı,  crom  nicol  X40,  sample  no,
51).

Şekil  8  i  Kuvars-mosko  vit-kalk  gist  formasyonu  içe-
risindeki  kuvarsitlerin  yarlık  ve  çatlakla-
rı  boyunca  yerleşmiş  bulunan  malakitler
(Yarendede  Mezarlığı,  tek  nik.  X40,  nu-
mune  no,  51),

Figure  8  •  Malachite»  localized  along  the  cracks  and
fractures  in  quartzite  of  quartz*muscovl-
te-oalc  schist  formaiton  (Yarendede  Me-
zarlığı,  ordinary  illumination  X40,  sam-
ple  no.  til).

kanik  parçalanma  sonucu,  iri  kuvars  ve  ince  taneli
kuvars  kristallerinin  karışmış  bir  mozayik  yapı  oluş-
turmuştur  (Şekil  5).  Eskinin  kalıntısı  olan  iri  kristal-
ler  bir  taç  şeklinde  yeni  kristaller  tarafından  sarıl-
mışta,  işte  bu  kuvarsitler  bakır  cevherlerine  yataklık
etmektedir.
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AMAÇ  ve  YÖNTEMLER  .  '

Çalışmamızın  esas  gayesi  Denizli-Vakıfköy  bakır
madeninin  cevherleşme  ve  metalojenlk  incelemesini
yaparak  oluşumunu  denetleyen  mineralojik^  litolojik  ve
yapısal  koşulları  foelrlemek  ve  yeni  yataklar  bulmaya
olanak  verecek  yolları  araştırmaktır.  Böylece  elde  edi-
len  verilen  ışığı  altında  bakır  elementinin  yan  kayag-
lar  içinde  birincil  ve  ikincil  dağılımlarım  incelemektir,

Mineralojik  ve  petrografik  incelemelerde  polarize
mikroskoptan  yararlanılmıştır.  Jeokimya  incelemeleri-
mizde  isa  atomik  soğurma  (^absorbsiyon)  ve  kolori-
metrik  yöntemler  kullanılarak  tüm  örnekler  Oiı  yö-



nünden analize tabi tutulmuşlardır. Analiz sonuçlar ı=
nm deferlendirilmesinde bilgisayardan yararlanılmış-
tır.

JEOLOJİK KONUM

Araştırma bölgesi Menderes Masifi'nin güneyini
oluşturmaktadır. Yörede metamorfitler, tortul kayalar
ve magmatitler olmak üzere üç ayrı kaya grubu yer
almaktadır. Metamorfitler; muskovit-biyotit şistler,
kuvarct-muskovit-serizit-klorit şistler, kuvars-musko-
vit-epidot şistler, kloritoid-kuvars~serizit şistler, ku-
varsit-mermer-fillat-muskovit-biyotit-klorit şistler, ku-
varE-muskovit-kalkşistler, kalkşistler, Kavacık Formas-
yonu ve Liyas yaşlı mermerler olarak ayrılırlar, Yu-
karıda belirtilen metamorfik kayaçlar üzerinde yapı-
lan mikroskop çalışmaları sonucu anahtar minerallere
dayanılarak metamorfizmanın yeşil gist fasiyesinde
geliştiği belirlenmiştir (Bilgin, 1978).

Tortul kayalar arasında da Permiyen yaşlı Kek-
licek Kireçtagları yer alır. Mesozoyik arazisini de Tri-
yas ve Jura yaşlı kalkerler oluşturmaktadır, İnceleme
alanımızda Senozoyik, Tersiyere ait Evran Formasyo-
nu ve Kurvaterner çekellerinden ibarettir

Mag.natlzma ürünü olarak da ultramaf itlere vü-
cut veren dunoit, lerzolit ve hornblenditler yar alır,
Mafik kayalar ultramafitler içerisinde damarlar halin.*
yüzeyleme verirler,

BAKIR CEVHERLEŞMELERİ

Araştırma alanımızda kuvarg-muskovit-kalkşist«
1er içerisindeki kuvarsitler bakır cevherleşmesini de-
netlemektedir, Bakır zuhurları daha ziyade saçımmlı
kalkopirit, bornit, pirit, malakit ve azurit mineralle-
rinin oluşturduğu damarlar şeklinde görülür.

İncelenen bakır zuhurları gerek m'akroskopik ve
gerekse mikroskopik olarak benzer özellikleri göster-
diklerinden onların özellikleri geliştirilmiş olarak aşa-
ğıda özetlenmiştir,

Bakır cevher gövdeleri kuvarş-muskovit-kalksis«
1er bünyesindeki kuvarsitler içinde bulunan değişik
kalıntıktaki mineralize kuvarsit katmanlarından iba-
rettir, Zuhurların ortalama genişliği 5 m.s uzunduğu
da 17 m, civarındadır. Mlneralİeşmenin kuvarsit bank-
ları içerisindeki yarık ve çatlaklara baflı olarak oluş-
tuğu görülmüştür (Şekil 3), Cevherleşme ikincil silis«
leşme ve serizitleşmenin artmasıyla orantılı olarak ge-
lişmiştir, Parajenezde, birincil mineral olarak kalko-
pirit ve pirit, oksitlenme minerali olarak bornit, ma-
lakit ve azurit, gang minerali olarak da kuvars, séri-
ait ve biyotite rastlanılmıştır; Sözü edilen mineraller
arasında en egemen olanı malakittir. Yukarıda anı-
lan ikincil mineraller kalkopiritin bozunma ürünüdür-
ler. Mineralize kuvarsit tabakalarının genel doğrultu-
su K 30°-70° D ve K 20°-70°B yönündedir. Tabaka-
ların eğimleri de 30° ile 70° arasında kuzey ve güne.

ye doğrudur» Cevherli kütleler genellikle iğinde yer
aklıkları kuvars-muskovit-kalksistlerin doğu ve batı-
sında olmak üzere iki kümelenme sunarlar, Dif er ta-
raftan yapısal özelliklerden çatlaklar mineral içeren
çözeltilere yol göstererek yataklanmanm buralarda bi-
rikmesinde önemli bir rol oynamıştır,

Yataklar ortalama olarak %0,9 oranında bakır
içermekte, mineralizasyon olasılıkla hidrotermal saçı-
nımlı tipte olup derinlere doğru inildikçe bakır tenö-
rü azalmaktadır. Oluşumları posttektonik olup, sogu-
ma ve basınç nedeniyle kaya içinde kendisini gösteren
yarık ve kırıklardan lıidrotermal çözeltiler yükselirken
filon tipi kütleler iğinde bakır konsantre olmuştur. Bu
çözeltiler bütün kayacı değiştirirken, serizit, kuvars,
kalkopirit ve pirit yeni mineral olarak ortaya çıkmig-
lardır.

Gümüş'e (1974) göre genel olarak bakirli şistler,
denizel çökelmenin kısa bîr dönemine işaret eder. Bun-
lar 0.5 m. kalınlığında bîr ara katkı katkı olup, genel
olarak kalsit, dolomit, jips, kuvars, feldspat, kaolen,
serizit ve jel halindeki silisleri kapsar, Borchert'de
(1968) aynı saha için cevherleşmenin sedimantasyonla
ilintili olduğunu öne sürmektedir. înceleme alanımız.
daki yataklanmada denizel çökelmeyi yansıtacak kal-
sit, dolomit, jips, ve kaolen gibi minerallere rastla-
namamıştır. Bunların yanında bir çok kırıkların cev-
herlermiş olduğu görülmüştür. Cevherin yan kayacın-
da da havan (•=morlar) doku görüldüğünden Gümü§
(1974) ve Borchert'in (1968) belirttiğinin aksine cev-
îeşmede sedimentasyondan çok tektoniğin oynadığı rol
açıkça görülmektedir.

Cevher rezervine gelince; aynı sahada detay etü-
dü yapmış olan Sawa (1968), 1.300.000 ton mümkün
rezerv olabileceğini belirtmiş, Borchert (1988) ise
488,000 ton muhtemel rezervin varlığını bildirmekte
ve Sawa'nm yukarıda verdiği rakamı eleştirmektedir»
Sosyal (1976) tarafından Babadağ1 (Vakıfkoy) zuhuru-
nun 3.108 ton muhtemel metalik bakır rezervi içerdiği
belirtilmiştir. Sosyal'm verdiği rezerv miktarında
Borchert'in önerdiği muhtemel rezerv miktarı esas
alınmıştır. Pişirir (1969) tarafından yapılan hesapla-
malarda da görünür rezervin 48 170 ton olduğu belir-
Jenmigtir. Bu durumda araştırma alammızdaki bakır
cevherleşmeleri yüzeyde bulunduklarından acık işlet-
me yoluyla çalıştırılabilecek nitelikte gözlenmektedir-
ler, Ancak metal içeriklerine göre 50.000 tondan az
bakır metali bulunduran yataklar çok küçük yatak-
lar olarak sınıflandırıldığmdan araştırma alanında yer
alan bakır cevherinin, gok küçük yataklar grubunda
yer aldığı anlaşılmaktadır.

JEOKİMYASAL ÇAUŞMALAR

Babadağ bakır yatağı Vakıfköy'ün kuş uçuşu 5
km. kuzeybatısında hafif engebeli olan bîr arazi üze-
rinde bulunmaktadır, Yukarıda belirtildiği üzere bakır
cevherleşmeleri çok küçük yataklar grubunda yer al-
maktadır. Yatakların işletilmeye başlayabilmesi için
yeni rezervlerin bulunması gerekmektedir. Yapılan
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araştırma  ilé  yan  kayagtaki  bakır  elementinin  birinci!
ve  ikincil  dağılımları  incelenmi  f,  yan  kayagtaM  jeo-
kimyasal  anomalilerin  varlığı  ve  oluşun  yollan  beril-
lenmeye  galışılmıştir.

Dere  yataklarında,  Cu  elementinin  mekanik  ve
kimyasal  dağılımını  belirtmek  amacıyla  ortalama  ola-
rak  her  km2>ye  bir  örnek  düşecek  biçimde  önceden
topofrafik  harita  üzerinde  numune  yerleri  belirlenmiş
ve  öngörülen  noktalardan  alınmıştır.  Numuneler,  her-
hangi  bir  kirlenmenin  önüne  geçebilmek  için  yol  ve
buna  benzer  yerlerin  yukarı  kısmından  alınmıştır,
Örnekler  alınırken  silt  büyüklfündeki  ince  tanelerin
gevreyi  en  iyi  şekilde  temsil  edebileceği  dügünülerek,
büyük  taneli  sedimanl'ardan  kaçınılmıştır,  Kolivium  ve
toprak  gibi  sadece  vadi  yamacını  temsil  eden  mater-
yaller  alınmamasına  son  derece  özen  gösterilmiştir,
Alınan  örneklerin  kirlenmeden  korunabilmesi  için  özel
kağıt  çorbalar  kullanılmıştır,  Her  örnek  için  ayn  log
doldurulmuş,  bu  loğlarda;  örneğin  alındığı  yerin  koor-
dinat^  harita  pafta  numarası,  örneğin  alındığı  derin«
lik̂  örneğin  cinsi  (sedîman,  toprak,  kaya,  bitki),  orta»
mm  litolojini  (tortul,  metamorfik,  derînlüc,  volkanik),
alterasyon,  mineralizasyon  ve  kirlenmenin  olup  ornıa-
dıgı,  tektonik,  tabakalanma,  folîyasyon  ve  yapı  hak-
kında  bilgiler  verilmiştir.  Toplanan  bu  Örnekler  ele-
nerek  bunların  SO  meşten  küçük  paneli  olanları  kim-
yasal  analize  tabi  tutulmuştur.  Atomik  soğurma  yo-
luyla  ve  kalorime  trik  yöntemle  bu  örneklerin  Cu?  Fb,
Zn  için  analizleri  yapılmıştır.

Sağlıklı  bir  sonuç  elde  edebilmek  için  toplanan
örnekler  homojen  gruplara  ayrılmıştır,  Eliot  (1975),
jeokimyasal  olarak  homojen  kabul  edilen  sahayı  fark-
lı  numune  yerlerinden  seçilen  örneklerde  belirlenen  bü-
tün  kimyasal  elementler  üzerinde  yapılan  karşılaştır-
malarda,  litoloji  farklılığının  doğuracağı  değişik  kim-
yasal  davranışların  etkisini  ortadan  kaldırmaktır.

Toplanan  tüm  örneklere  ait  bakır  değerleri  bir
histogramda  yansıtıldığında  üç  ayrı  topluluk  (popu-
lation)  hemen  görülmektedir  (§ekil  5),  Buna  göre
araştırma  alanı?  homojen,  olarak;  şistler,  karbonatlı
kayalar  ve  ultramafitler  olmak  üzere  üç  ayrı  bölüme
ayrılabilir,  İşte  histogramda  yansıyan  üç  ayrı  toplu-
lukda  bunlardır.  Bu  topluluklara  alt  örnekler  bilgisa-
yar  yardımı  ile  deferlendirilmif  ve  bunlara  alt  nor-
mal  log  diyagramları  çizilmiştir.  Çizilen  grafikler  yar«
duruyla  her  homojen  gruba  ait  ortalama  değer,  e§ik
defer  ve  anomali  değerleri  şöyledir,  Metamorfitlerden
şistlerin  hakim  olduğu  topluluk  için  ortalama  bakır
değeri  19  ppm,  eşik  değer  75  ppm  ve  75  ppm'in  Üzeri
anomali  defer  olarak  hesaplanmıştır  (Şekil  6).  Kireç,
taşı  ve  mermer  gibi  karbonatlı  kayaglarm  hakim  ol-
duğu  alanlardan  alman  örneklerde  ortalama  defer  23
ppm,  e§ik  defer  de  60  ppm  ve  bunun  yukarısı  anoma-
li  defer  olarak  belirlenmiştir,  (Şekil  7),  Uİtramafit-
lerden  alman  örneklere  ait  çizilen  grafikte  çakışan
iki  topluluk  gözükmektedir  (Şekil  8),  Çakışan  bu  iki
topluluğun  ultramafik  kayaklardan  homblenditlerle,

lerssolitleri  yansıttığı  bunlarla  alakalı  ince  kesitlerin
optik  çalışmaları  ve  petrografik  incelemeleri  sonucu
anlaşılmıştır.  Ancak  bunlara  ait  örnek  sayısının  az
(19  örnek)  olmasından  dolayı  ortalama,  eşik  ve  ano-
mali  değerleri  hakkında  Mr  şey  Eylemek  olanaksız.
dır,

Kaya§  Anomalileri

Çalışma  alanımızda  sedimaa  örnekleriyle  belirlen-
miş  olan  önemli  jeokimyasal  anomaMlert  ger§eMemek,
bunları  oluşturaiı  birincil  anomalilerin  yerlerini  sağlık-
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olarak  belirleyebilmek  amacıyla  «ahanm  kayag  örnek-
leriyle  jeokimyasal  incelemesin  yapümı§tiF#  Bu  ama§»
la  toplaman  örneklerin  sayısı  50  adettir,  Kayag  örnek,
leri  belirli  hatlar  boyunca  250  metrede  bir,  alterasyo-
nun  yoğun  olduğu  kısımlarda  ise  daha  dar  aralıklarla
aimmiftır,  Sediman  numunelermde  olduğu  gM$  ör-
nekleriû  Mrlenmeden  korunabilmesi  igüi  özel  be^  tor-
balar  kullamtoııştır,  Her  örnek  iğin  ayrı  log  doldurul-
muş,  bu  löfiarda;  ömefin  ahndifi  yerin  koordinatı,
cinsi,  ortamın  Utolojif̂  alterasyön,  mineralteisyon  ve
yapı  hakkında  bilgi  verilmiştir.  Yine  her  numune  sedi-
man  örneklerinde  oldufu  gibi  atomik  sofurma  yön-
temiyle  Ou,  Pu  ve  Zn  iğin  analtee  tabi  tutulmuştur.

Analiz  sonuçlarmm  defrelendirilmesinde  Cu  iğin
anomali  def  eri  800  ppm  olarak  hesaplanmıştır.  Bu  de-
ğer  oldukça  yüksektir,  Nedeni  ilgili  haritada  görüldü-
fü  gibi  kayaçtaki  anomalilerin  §u  yararı  olmuştur,
Cevherle§mö  alanının  kesin  şuurlarının  belirlenmesine
katkıda  bulunmuf  tur.  Mostra;  veren  yatakların  dışında
kaya  anomalileri  elde  edilememşsi  örtülü  yeni  cevher
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yataklarının  bulunabilmesi  oïaMijfmi  ortadan  kal-
dırmıştır,

SONUÇ  ve  TABTlgMAIıAR

Araştırma  'alanında  kuvars-miıskövit^kalşîstler
içerisinde  yer  alan  kuvarstiier  bakır  minerallerine  ya-
taklık  etmektedir,  Cevherleşme  posttektonik  (defor.
masyon  sonrası)  olarak  kayanın  yarık  ve  çatlakları
boyunca  yükselen  hidrotermal  sıvılarla  meydana,  gel-
miştir.  Kuvarsit  totmanlarmdaki  bakır  minerallerinde
derinlere  dofra  inildikçe  bîr  azalma  dikkati  çekmekte-
dir,  ParajeneMe,  birincil  mineral  olarak  kalkopirit  ve
pirit,  oksitlenme  minerali  olarak  bornit,  malakit  ve
azurit,  gang  minerali  olarak  da  kuvars,  sériait  ve  bi-
yolit  görülmüştür.  Bunlar  arasında  en  egemen  du-
rumda  olanı  malakittir.  Yataklar  ortalama  olarak
^0,9  oranında  bakır  bulundurmaktadır,

Sediman  anomalileri  saflıklı  olarak  cevherleıme.
anîn,  yani  kayaçtaki  anomalilerin  bulundufu  kısımla
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§akışmamaktadır, Bunun nedeni ıtdimam oluşturan
materyalin esas cevherin bulunduğu yerden mekanik
yolla taşınarak yer değiştirmesidir.

Kaya aânomalileri ile bakır zuhurlarının dağılışı
arasında gok sıkı bir ilişki oldufu (Şekil 9)'da veril-
mif olan haritada gok güzel belirmif bulunmaktadır.
Keza sediman onomalileri de zuhurların 200-500 m,
dofusunâa toplanmış olup, yalnız bir anomali KDaya-
oflu Damı yakınındaki dere içinde beklenen zuhurdan
Ï50Q m. uzaklık göstermektedir.

Sediman anomalilerinin yararı drenaj sahası içinde
bakır zuhurlarını i§aret etmek olduğuna göre, burada-
ki anomalilerden bakır yüzeylemelerini bulmak gayet
kolay gözükmektedir, Yani sediman anomalileri İle
cevherleşme arasındaki ilişkide kendisim en güzel bir
biçimde yansıtmış bulunmaktadır. Kısacası Tmkırm
kaynaktan uzaklaşması pek fazla olmamıştır, Difer
taraftan mostra veren yatakların dışında veya ano-
malilerinin elde edilememesi Örtülü yeni cevher ya-
taklarının bulunabilmesi olasılığını çok azaltmıştır.
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Suların Sınıflamasına Bir Yaklaşım

An Approch on the Classification of the Natural Waters

ALÎ ŞAHİNCİ D.E.Ü.M.M.F. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, tzmir.

ÖZ t Doğal suların sınıflamalarında kullanılan üçgen-ve paralel diyagramlar üzerinde, genellikle anyon ve

katyonların yüzde miktarları hakkında bilgi edinmek zaman alıcıdır. Önerilen sınıflamada ise, anyonlar bü-

yük (A •= HCO-S + OO^S B = SO-4 C = Cl- ), katyonlar küçük harflerle (a = Ca+ +, b = Mg+ + c = Na+ +

K+) anyon ve katyonların paralel kenar üzerinde bulunduğu alanlar romen rakamları ile tanımlanmıştır. Anyon

ve katyonların bulunduğu üçgenler yedi gruba ve alt gruba, paralel kenar İse dokuz bölgeye; her grup ve

alt grup on üçer sınıfa ayrılmıştır. Anyonlar grupları, katyonlar sınıfları belirler, Böylece, yüz altmış dokuz

sınıf ortaya çıkmıştır, Sınıflamalarda anyon ve katyonlar yüzde önem sırasına göre sıralanarak basit

formüllerle gösterilmiştir. Suda |%20'den az iyon, formüllerde izlenmez. Fazla miktarda su tahlillerinin

kimyasal özellikleri, bu sınıflama ile kolay bir şekilde saptanabilir, örneğin, deniz suyu C~IXc şeklinde su

mflanır.

ABS TRACT t To find the percentage of anlon« and cations takes tun« on the trilfeear and

shaped diagram®, wMch have been used for the classification of natural waters. The proposed .classifi-

cation in this paper, the allions and cations are designated with capital and small letters (A = HOO~3

+ CO- , B = 8O-4, O = Cl-, a = Oa++, b = Mg++, c = Na+ K+)è The dtemönd»»haped dlag-

ram» Is 'subdivided into nine area and denoted with roman numbers. The anton's aM cation's triMeear

diagrams are split up Into seven groups and six subgroup Each group and subroup possess thirteen class.

The groups and class are defined in order by the ani ons and by the cations. Hence, one hundred sixty nine

class appear. In the classification, the percentage of ions is follow by order of growth and labeled by a

staple formula, Ions of less than 80%, are not displayed in the formula, Cheraical properittos of several

analysis of water can be easily identified by this classification. For example, sea water Is labeled as C-lXc
in the

GÎRÎŞ

Suların sınıflaması bir gok yazarlar tarafından ele

alınmıştır. Özellikle, üçgen diyagramlarda suların sı-

nıflaması farklı şekillerde yorumlanmış ve anyon ile

katyonların sınıflamaları ayn ayrı yapılmıştır (Palmer,

1911; Piper, 1944), Bu incelemede, anyon ve katyon-

ların sınıflamaları birleştirilerek basit formüllerle ta-

nımlanmıştır. Üggen diyagramlarda, daha önce verilen

sınıflamalar temel alınmış, ancak, üçgen ve paralel

kenar diyagramlarda bazı değişiklikler yapılmıştır,

ÜÇGEN DtYAGKABttABDA SULARIN
SINIFLAMASI

Anyonlar, üçgen diyagramlarda !%mek/l olarak

A (HOO3 + OO3), B (SÖ4), C (Cl), AB, AC, BC ve

ABC gruplarına ayrılır, A^O, A,2B, RjA, B2C, CXB,

C,OA alt grupları oluşturur. Katyonlar da benzer şe-

kilde a (Ca), b (Mg), c (Na+K), ab, ac, be, abc

sınıf ve a^, a^b, bxaf ^ c , efi, q2a alt sınıflarına ay-

rılır, Anyon ve katyonları tanımlayan noktaların alan-

larını romen rakamları belirler (Şek, 1; Çzl, 3,4). Bu

açıklamaların ışığı altında, -sular yedi grup ve altı ait

gruba ayrılmıştır. Her bir grup ve alt grup kendi

içinde on üç sınıfa bölünmüştür. Sınıflamaların ka-

litatif olmağı nedeniyle, suların geldiği kaya hakkın-

da kesin yargıya varılamaz, îyonlarm gerçek mek/1

değerleri, jeolojik ve diğer verilerin ışığı altında sula-

rm kökeni açıklığa kavuşabilir. Bu sınıflamalarda, an-

yonlar grupları, katyonlar sınıfları belirler (Çzl, 1,2,3,

4). Böylece, sular, kalitatif olarak basit formüllerle

gösterilebilir (Çzl. 3)4 Bu formüllerde |%2Ö'den az iyon

hesaba katılmaz. Her gruptaki sınıfların tanımladık-

ları ve değişik kayalardan gelen sular hangi grup ve

sınıflara girecekleri belirtilebilir. Örneğin,

A-Ia : Ca ve karbonat oranları çok yüksek sular; saf

kireçtaşlanndan gelen sular bu sınıfa girer,

B-Ib : Mg ve sülfat oranları çok yüksek sular; jips-

lerden gelen sular bu sınıfa girer,

AjC-IVabc : Öa=Mg-(Na=j-K)'lu karbonat oranı yüksek

klorürlü sular,

AjC-VÜCjb : (Naj-fK) ve karbonat oranları yüksek

magnezyumlu klorürlü sular,

AB-VIIc.oa : (Na+K) oranı yüksek kalsiyumlu karbo-

natlı- sülfatlı sular,

Kalsiyum- (Na4, K ) Jlu karbonath-klorürlü su-

lar,

ABCVbc : Magnezyum-(Na-fK)'lu karbonatlı-sülfatli-

klorürlü sular.

Çizelge 3'de verilen diğer formüllerin tanımları, gizelge

4 yardımı ile yapılabilr. Tanımlamalarda romen rakam-

ları dikkate alınmaz, yalnızca şekil birdeki paralel ke-

nar diyagramda iyonların bulunabileceği alanı göste-

rir.

AB-VIIeoa

ÂC-Vae :
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Değişik  Kökenli  Su  TahlUlerinîıı  Sınıflaması

Farklı  kaynaklardan  (White  ve  dîğ\,  1963;  Sçhoeİ-
ler  1062)  alman  değlgik  kökenli  suların  verilen  sınıf-
lamaya  göre  formüle  edilişi  üzerinde  durulmuştur.  Ben-
zer  kayalardan  gelen  &ular}  üçgen  diyagramlarda  her

zaman  toplu  olarak  belirli  alanlarda  bulunmazlar.
Çünkü,  geneî  olarak  tanımlanan  kayaların  kimyasal
yapıları  farklılık  gösterir,  Ayrıça}  minerallerin  ve  tuz-
ların  çözünürlüğü  değişik  etkenlere  bağlıdır  (Şahinci,
1984).
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Yukarıdaki  gi'uplandırmalar  fenelleftlrilemez;  ancak,
bir  fikir  vermek  amacı  ile  sunulmuştur,  Yüzde  he-
saplamalarında  on  tahlilden  am  olanlar  katılmamıştır,
(Çzl.  5).  Kireçtaşi-dolomitlerden  gelen  sular  %74,  ba«
zaltlar  ise  %S4  ile  karbonat  oram  çok  yüksek  (A)
sular  grubuna  girerler:  dîfer  kaynaklardan  gelenlerde
egemen  bir  grup  Menmemektedir,  Benler  kökenli,  fa-
kat  değişik  yörelerden  alman  suların  tahlilleri  farklı
gruplara  dafıimâemm  nedeni,  suların  bulundukları  or-

tamların  fiziksel,  kimyasal^  biyolojik,  kayaların  ayrı§-
ma  derecesi  ve  tektonik  yapı  gibi  etkenlerin  farkhh,
ğından  ileri  .gelmektedir.  Belirli  bir  bölgede  eş  köken^
li  kayalardan  gelen  sularda  belirgin  gruplaşmaların
gözlenmesi  doğaldır,  örneğin,  Manisa  yöresinde,  do-
lomitli  karstik  kireçtaşlanndan  doğan  Göksu  ve  Göl«
değirmeni  kaynak  sularımn  değişik  sürelerde  alman
37  örneğinin  hepsi  A-Iab  (veya  A-Iba)  sınıflamasına
girer  (Şek.  2)  :  deniz  suyu  ise  O-Dto  şeklindedir.
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Grup  :  A

A-Ia

A-Ia2b
A=Iab

A-I^a
A-Ib
A-IVajC

A-rvac
A,rvb2c
A.IVbc
A-IVabe
A-VIIc
A-Vncjb

A.vnc2a

Alt  grup i  Oj

O1B-IIIa
O^-IIIa^
C1B-inab
OjB-mb^a
OjB-mb
C^B-VIa^

O1B-VIac
OjB-Vlb2c
CjB-VIbc
t^B-VIabc

O1B-IXc
C1B-DCc1b

O.B-DCc.a

Alt  grup  i  Aji

A ^ I a
AjC-Ia^b

A1C-Iab
AjO-I^a
A1C-Ib

A1C-IVa1c
A^C-IVac
A1C-IVbac
AjC-IVbc
A1C=XVabc

A1C-VHC

A1C-VIIc1b

^c-vnc^a

B  Alt  grup

C2A=IIa
q2A-na2b
C0A-IIab
CjjA-II^a
q2Â-IIb
q 2A-Va l C

CaA-Vac
O^Vb^c
q0A-Vbc
C2A-Vabc
c^A-vmc
c2A-vınc
cl2A-vmc

0  Alt  grup  :  A2B  Grup  :  B

ASB-Ia  B-nia
A^B-Ia^b  B,nia2b
A2B=Iab  B.rrüab
A^B-Ibja  B-mb 1 a
A^B-Ib  B=IIIb
Â9B-IVa1c  B-VIa^
A^B-IVac  B-VIac
A2B-IVbsc  B-VIbac

A3B-IVbc  B-VIbc
Â2B=IVabc  B^VIabc
A2B-Vnc  B-IXc
A2B-VIIc1b  B-DCCjb
A5B.VIIc,,a  B-DCcoa

ı  0 â B  Grup  i  AB

AB-Ha
AB.naob
AB-IIab
AB-Hbja
AB-IIb
AB-Va^

AB-Vac
AB-Va^c
AB-Vbc

AB-Vabc
AB-Vinc

2a  AB-VIIIqoa

Alt  grup  :  B

BxA-IIa
B^A-II^b
B^A.Hab
B1A-ITb1a
BjA-IIb
BjAlVajC
B1A-Vac
B^-Vb^c
B^A-Vbc
BjA-Vabc
B.A^VlIIc

B^-vnic^
B^-Yinc.a

Grup -  AO

AC-na
AC-IIa,^
AâHab
AC-II^a

Ao-nb
AO-VâjC
AC-Yac
AC-¥^ 2c
ACLVbc
AC-Vabc
AC-VIITc

AC-VIIICjb
AC-Vinc2a

XA  Alt  grup  i

B2C-Ha

^C-ma,b
B2C.inab
B.C-ni^a
B^amb
B2C-VIa1c
BoC,VIac
B2C-VIb2c
B2C-VIbc
B2C=Vlabc
B^C-IXc
B ' C L Ï X Ç ^

B 2 CIXc ï ï a

Grup  ı  BC

BO-HTa
BO_nia âb
BC-IIIab

BC-IHb1a
BC-IIIb

BC-VIa^
BC-VIavc
BC-VIb2c
BC-VIbc
BC-VIabc
BC~IXc
BO-IXç1b

BC-IXc2a

B2O  G r u p :  0

C-IIIa
C-IUa2b

C-mab
C=IIIb1a
CİHIb

C-VIa^c
O-VIac

c~vm2Q
CVIbc
C- Vlabc
C-IXc
C.IKcfi
C.DCc2a

Grup  :  ABO

ABO-IIa
ABC-naab
ABC-nab
ABC-üb 1a
ABC-Hb
ABC-Va1c

ABC-Vac

ABC-Bb-jC
ABO-Vbc
ABC-Babc
ABC-Vnic
ABC-VIIIC^
ABC.Vinc2a

Çizelge  t  8  —  Suların  sınıflaması  (büyük  harfler  anyonların,  küçük  hafler  katyonların  üçgen  diyagramda
tanımladıkları  alanları  belirler,  Romen  ralcfifiiïtari,  paralel  kenar  dilyagrama  tek  nokta  olarak  aktarılan  an-
yem.  ve  katyonlann  bulunduklaM  alanları  gösterir  '(gelcil  l'e  bakınız).  Büyük  harfler  (anyonlar)  grupları,
küçük  harfler  (katyonlar)  sınıfları  belirleri  grup  ve  sınıf terin tanımı  için  çizelge  4*e  bakınız),

Tabi©  z  8  —  Classification  of  water.
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Grupların tanmı (%nîek/l değerleri için çizelge l'e bakınız) ı
Gruplar t

A : Karbonat oranı çok yüksek sular

Alt gruplar ı

—- AjC : Karbonat oranı yüksele klorürlü sular

— A,B : Karbonat oranı yüksek sülfatlı sular

B ı Sülfat oranı çok yüksek sular

Alt gruplar :

— BjA : Sülfat oranı yüksek karbonatlı sular

— B2C : Sülfat yüksek klorürlü sular

C • Klorür oranı çok yüksek sular

Alt grup ı

— CjA : Klorür oranı yüksek sülfatlı sular

— C,A : Klorür oram yüksek karbonatlı sular

AB (veya BA) : Korbanatlı-sülfath (veya sülfatlı-karbonatlı) sular

AC (veya CA) : Karbonatlı-klorürlü (veya klorürlü-karbonatlı) sular

BC (veya OB) : Sülfatlı-klorürlü (veya klorürlü-sülfatlı) sular

ABC : Karbonatlı-sülfatlı-klorürlü sular (A> B> C)

veya, bu grup, '%mek/l büyüklük sırasına göre şöyledir :

— ACB : Karboımtluklorürlü-sülfatli sular (A> C> B)

— BAC : Sülfatlı-karbonatlı-klorürlÜ sular (B> A>C)

— BCA : Sülfatlı-klorürlü-karbonatlı sular (B> C> A)

CAB : Klorürlü karbonatlı-süifatlı sular (C> A> B)

—. CBA ; Klorürltusülfatlı-karbonatlı sular (C> B> A)

Sınıfların tanımı (%mek/.l değerl-öri İçin çizelge 2rye bakınız) ;
Sınıflar :

a : Kalsiyum oranı çok yüksek sular

Alt sınıflar :

— ajC : Kalsiyum oranı yüksek (Na + K)'lu sular

-— aob : Kalsiyum oranı yüksek magnezyumlu sular

b : Magnezyum oranı çok yüksek sular

Alt sınıflar ;

— b1a ; Magnezyum oranı yüksek kalsiyumlu sular

— b2c ; Magnezyum oranı yüksek (Na-fK)lu sular

o : (Na + K) oranı çok yüksel »ular

Alt sınıflar t

— Cjb : (Na + K) oranı yüksek magnezyumlu LUİar

— c,a : (Na-4-K) • oranı yüksek kalsiyumlu sular

ab (veya ba) : Kalsiyum-magnezyumlu (veya magnezyum-kalsiyumlu) sular

ac (veya ca) ; Kalsiyum-((Na+K)'lu (veya (Na-fK)-kalsiyumlu) sular

be (veya cb) : Magnezyum-(Na + K)4u (veya (Na + K)-magnezyumlu) sular

abc : Ca-Mg-(Na+K)4u sul'ar (a> b> c)

veya, bu sınıf, '%mek/l büyüklük sırasına göre şöyledir :

— acb : Ca-(Na+K)-Mg4u sular (a> c> b)

— bac: Mg-Ca-(Na + K)4u sular (b> a>. c)

—- bca : Mg-(Na-j-K)-Ga4u sular (b> c> a)

— cab :(Na+K)-Ca-Mg4u sular (c> a> b)

— cba : (Na+K)-Mg-Ca'İu üular (c> b> a)

Oüzeljce t 4 — Grup ve sınıfların tanımı

Table t 4 — Definition of group and class
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SONUÇ ; ; ;

Suların kökeninin kesin tanımlamâmakla beraber,
basit formüllerle kalitatif olarak çok miktardaki tahlil,
lerin kimyasal özellikleri hakkında çabuk ve kolay bîL
gi almak sunulan sınıflama ile mümkündür, Ayrıca, üç-
gen ve paralel kenar diyagramlara gereksinme duyul-
madan sınıflama kullanılabilir. Bu durumda, grubu be-
lirleyen büyük harf ile sınıfı tanımlayan küçük harfler
yazılır ve Romen rakamları dikkate alınmaz (A-ab
gibi).
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Körlü (Tarsus-Mersin) Bölgesi "Karaisalı, Kuzgun,
Memişli Formasyonları1 'nın Molluska Faunası

Mollusca fauna of "Karaisalı, Kuzgun and Memişli formations" İn Körlü (Tarsus-Mersin) area,

ÜMÎT TANAR, Ç,Ü,M,Ms Fakültesi Jeoloji Mühendisllti Bölümü, Adana,

ÖZ s Körlü (Tarsus-Mersin) çevresinde Neojen sökelleri uyumsuz olarak Paleojen (Üst) tortulları üzerine
oturmaktadır. Toplam 280 m, kalınlıktaki çökeller üç ayrı formasyona ayırtlanmıştır, Tetîg sahasında Mol-
luska faunası içeren bu formasyonlar alttan itibaren;

— Karaisalı Formasyonu (Burdigalİyen)
— Kuzgun Formasyonu (Tortoniyen)
— Memişli Formasyonu (Megsîniyen) dir.

Zengin denizel Molluska faunası^

Örneğin, Conus (Chelyconu*) pyrula Broçehi var, mucronata Eren töz, İ058

Strombuş (Strombus) eoronatus (Defrance in Basterot), İ827

Crasso&trea gryphoideg (Schlotheim), 1S13

daha çok Tortoniyen'de gelişme göstermiş durumdadır» Tortomyen sonundan başlamak üzere Meösiniyen'd©
bölgede denizel özelliğin, FtosMÄi pieta picte/nın görünmesiyle kaybolduğu kabul edilmektedir Bu Formagl
yonlarm üzerini Pliyosen gökelleri örtmektedir,

ABSTBACT ı in Körlü (Tarsus-Memn) region, the sedimeııts of Neogene ag#, uncomtfownaMy laveDlle the
sediments of Upper Paleogene age. These sedjment®, hmmg 280 maters of totol tWetoess/ are divMed
into three FormattTOs, which contain the mollusc fauna of the Tethys basto and are named, from bottom to
top as follows :

— Karaisalı Formation (Burdigalian)
— Kuzgun Formation (Tortonian)
— Memîşlî Formation (Messinian)

The rich marine mollusc fauna such as t

Conus (Cheiyconus) pyrula Brocchî var, mucromata Erentöz, W&B

Strombus (Strombus) coronatus (Defrance in Basterot), 182^

CrasEOstrea gryi>hoides (Schlothelm), 1818

are well developped M Tortonian age. It is accepted that, starting from the Late Tortonian age, the ma-
rune properties of the region have been disappeared by the first oeeurence of Pirenella picta in
töne. These Forinatlons are overlain by the continental sediments of PMoeene age.

GİRİŞ

Bu arat|tırmaya konu olan inceleme alanı, Tar-
sus ilçesinin kuzeybatısında yer alan Körlü Köyü yö,
residir (Şekil 1), Bu bölgedeki daha önce yapılan in-
lememelerde Biv&lvia, Gastropoda, Alg, Anthozoa,
Bryozoa cinBİerl ve türlerini içeren çökeller saptan-
mıştır, Bu kez de bu yöredeki Neojen çökellerinin
îçerdlfi Molluska faunasının paleontolojik Özellikleri
incelenerek sistematikleri yapılmış ve paleocotrafik
yayılımma dayanarak Tetis veya Paretetîs île baf-

lantılarmm olup olmadı^ araştırılmış, efer var ise
bu bağlantının hangi bölgeler ile oldufu aydınlatıl-
maya çalışılmıştır (Çizelge 1 ve 2),

Bu amaçla inceleme bölgesindeki Neojen yaşlı
formasyonlarda fosilli bölgeler saptanmış, 45 fosilli
noktadan örnekler alınmış, bol fosilli iki ayrı kı#m>
dan ölçülü Stratigrafi Kesitleri yapılmıştır Yine 45
fosilli noktadan alman Gastropoda, Ebhinodermata,
Alg ve Bivalvia grupları stratigrafik düzeylerine kol
nularak Neojen'in serî ve katlan ayırdedîlebilmiş
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(Şekil  ?,),  havzaya  ait  genelleştirilmiş  bir  dikme  ke-
sit  hazırlanmıştır  (Şekil  3),

EsM  ÇmlışiîiaJar

Kırk,  (İ935),  Mersin'de  förülen  kirli  beyaz  renkli  ki«
reçtaşınm  Miyosen  yaşlı  taban  kîreçtaşını  oluşturdu-
funu,

Foley,  (1937),  Torog  daflarmm  eteklerini  oluşturan
kiregtaşlarmm  içersinde  Pelecjrpod,  Gagtropoda  (Co-
nus)  kırıntılarının  bulunduğunu,

Blumèttihal,  (1Ô88),  Miyosen'de  Burdigaliyen  yaflı
kireçtaşı  ile  üst  seri  arasında  hafif  bir  diskordans,

Miyosen'le  Pliyosen  arasında  yine  hafif  bir  diskor-
dans  oldufunu,

Küeukeetîn,  (1940-1950),  Mersin  ve  Adana  illerindeki
ToFOs'lari  çevreleyen  kireçtaşlarınm  Borelis,  Milioll-
dae,  Textulariaj  Dithothamnîum  gibi  mikrof  o  silier
içerdiğini,  Alt  Miyosendin  Burdigaliyen  yaşlı  formas-
yon  ve  Orta  Miyosendin  genellikle  Tortoniyen  yaşlı
sedimanlar  ile  tanıtıldıfını,

(1953),  Körlü'nün  güneybatısındaki  kireçtaş-
İarmda  Clypeaster,  Amphistegina  bulunduğunu,  Üst
jEfelveaiyen'i  Heterosteglna  ve  Turritellalı  kumtafla-
rının,  Tortoniyen*!  ise  Oistrea'lı  kumtaglarımn  belir-
lediğini,

Ohaput,  (1954),  Tarsus'un  kuzeyinde  iyi  korunmu§
Östrea  crassîssima'h  kumtaşları  üzerinde  tüflerle  bir-
leşmig  bulunan  beyaz  renkli  kumtaşlarınm  olduğunu
ve  çok  bol  Pirenella  picta  içerdiklerinî,

Temek,  (1057),  Tarsus  kuzeyindeki  Tortoniyen  yaşlı
sedimanlarm  Ostrea  erasslssima,  Ostrea  edulis,  Tereb-
ralia  bidentata  içerdiğini,

JErentöz,  (195S),  Adana-Hatay  «Karaman  civarında
yaptıfı  çali|mada  Adana  çevresinde  Tetis  havzasına
ait  bol  miktarda  bulunan  Molluska  faunasına  Miyo-
sen  yafinı  verdiğini,

Akarstı-Tatta,  (1962),  Üst  Miyosen  yaflı  Kuzgun  Por-
masyonu'nun  Gastropoda  ve  Ostrea  tabakaları  kap»
şayan  konglomera  ara  bantlı  kumtaşlan  olduğunu,
Gt>rür,  (197Ô)»  Miyosen  ya§lı  Karaisalı  kireçtaşının
sert,  kötü  boylanmalı  bir  biyoklastik  kireçtafi  oldu-
funıt  belirtmişlerdir.
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KÖrltt ölçülü Strattgratfik Kesiti

Bu kesitimin, Körlü Köyti'nün kuzeybatısında bu-
lunan Körlüköprü'den başlayarak, yine Körlü Köyü
kuzeyine doğru inen Kocakkapm deresinde son bul-
maktadır. Kesitimizi oluşturan **Karaisalı Formasyo-
nu" Schmidt (1961) tarafından adlandırılmış olup^ in-
celeme alanında tabanda çakıltaşı ile başlayarak kars-
tik erimell, en fazla S em, boylu, köşeli, çok sert,
katman tabanı aşınmaya uğramış kireçtaşmdan oluş-
muştur.

Toplam kalınlığı 173 m^ olarak ölçülen Karaisalı
Kireçtaşı'nın orta kısımlarında kahve-grirenkli, olduk»
ça sert, çok kaim katmanlı, mikrofosiîii, düşük göze-
nekli kireçtafları vardır, Formasyonun üst düzeyleri
az algli, orta boy katmanlı, İçerdiği algler ufak boy-
lu, bağlamtaşı nitelikli, sprait çtaıentolu kireçta§la=
rı ile devam etmekte olup bu formasyonun içerdiği
makro ve mikrofosiller şunlardır :

tHypeaster cf. crasslcöstatus Sismomda (Körlü Ölçülü
Stratigrafik Kesitrnin K. 012 düzeyinde görülmekte)

Olypeaster cf, acuntinatu» D e m (Körlü ölçülü St-'
ratigrafik Kesiti'nin K, 013 düzeyinde görülmekte)

Tarbellasiraea AUolteau (Körlü Ölçülü Stratigrafik
Kesiti'nin K. 010 düzeyinde görülmekte)

Kot alia gp,
Alveollna sp.

(Tathsugeşm© Ölçülü Stratif-
rafik Kesiti'nin C,003 düzeyin-
de görülmekte)

Borelis curdlca
Boreüg sp,
Arohaîâg sp»

Textularla
Asterlgerina
Rotalîa sp.

(Körlü Ölçülü Stratigrafik Ke,
slti'nin K.007 düzeyinde gö-
rülmekte)

i
(Körlü Ölçülü Stratigrafik Ke=
şiti'nin K,öö» düzeyinde gö-
rülmekte)

Alg (Lrithothamnidae) (Körlü ÖlgtUü Stratigrafik Ke-
siti'nin K,öQ9 düzeyinde gö-
rülmekte).

Bit faunaya dayanarak formasyonun yaşı Bur=
digaliyen olarak kabul edilmiştir,

Tatlısuçeşme Ölçülü Strattgrafik Kesiti

Bu kesitimiz, Körlü Köyü doğusundaki Tatlısugeş-
me önünden başlayıp Çöban'aliçeşme'yi geçerek hari-
tada topoğrafik yüksekliği 180 m, olan tepede son
bulmaktadır. Kesitimizin tabanında yer alan "Kuzgun
Formasyonu** (Schmidt, 1961) tarafından adlandırıl=
nıış olup, inceleme alanında tabanda 1̂ 5 île 2m, ka-
lınlıkta çakıltaşı ile başlar, Çakıltaşı üzerinde yumu-
|ak, kötü bağlanmalı özellikli, taban seviyelerinde az
oranda kireçtaşı içeren sarı renkli kumtaşı bantları
ile kiltaşı ardalanması görülür.

Bu formasyonun içerdiği mikro ve makro fosil-
ler şunlardır :

İt o t alia sp,
Neoalveollna

(Tatlısuçeşme Ölçülü Stratig-
rafik Kesiti'nin 0,002 düzeyin-
di görülmekte)

üomı» (Oi«lyc0ttUiO pyfula Brocchi var. mucronata
Brentöz, 1958

(Tatlısuçeşme Ölçülü Stratigrafik Kesiti'nüı C,003 dü-
zeyinde görülmekte)

Strombus (Strombus) coronatus Def ranee, 1827
(Tatlısuçeşme Ölçülü Stratigrafik Kesiti'nln C.008 dü-
zeyinde görülmekte)

Firenella pleta picta (Defrence in Basterot, 1825)
(Tatlisuçèfme Ölçülü Stratigrafik Kesiti-nin 0,005 dü-
zeyinde görülmekte)

Crasftastrea gryphoides (Schlotheim), 1813
(Tatlısuçeıme Ölçülü Stratigrafik Kesiti'nin OS0O4 dü-
zeyinde görülmekte)

Scutella sp.
(Tatlusuçefme Ölçülü Stratigrafik Kesiti'nin C,008 dü-
zeyinde görülmekte)

İçerdiği bu faunaya göre formasyonun yaşının
Tortoniyen olduğu saptanmıştır,

Ölçülü Kesitimizde "Kuzgun Formasyonu11 üze-
rinde uyumlu olarak bulunan "Memîgli Formasyonu'*
(Schmidt, 1961) inceleme alanında tabana yakın kı-
sımda kalınlığı 1-5 m, arasında değişen kirli beyaz,
yumuşak, kılavuz tabaka nitelikli tüf bandı ile b'af-
iayıp düzensiz, ince ve orta taneli, sarımsı gri renkli
kumtap tabakaları ile devam edeı\

Taban kısmında düzensiz, yumrulu, çapraz taba-
kalı olup Östrea'lı seviyeler vardır, Tabana yakın kı-
rımlarda östrea'îann kabukları kalınlaşmış ve iyi ko-
runmuşlardır. Tavanında gri renkli kireçtaşları, kum-
taşı bantları, gri marnlar, sllttagları gri renkli §eyl
ardalanması devam eden bu formasyonun içerdiği fo=
siller şunlardır:

TerebraJîa cf, (Defrance) var. vignali Cossmann, 1906
(Tatlısuçeşme Ölgülü Stratigrafik Kesiti'nin T.OİO dü^
zeyinde görülmekte)

Craasostrea grylıoîdes Schlotheim, 1813
(Tatlısuceşme Ölçülü Stratigrafik Kesiti'nin T.Ö13
düzeyinde görülmekte)

OâJ*dium sp,
(Tatlısuçeşme Ölçülü Stratigrafik Kesitinin T.014 dü-
zeyinde görülmekte)

İçerdiği faunaya ve litolojik yapısının özelliğine
göre (Limnik, evaporltik; B, Özer ve diğerleri, 1974)
bölgede bir regresyon'un olabileceği ve bu deniz çekil-
mesinin daha ziyade Messiniyen'e karşılık geleceği dü-
şünülerek formasyonun ya§ı Messîniyen olarak kabul
edilmiştir.

Miyosen formasyonları çalışma sahasının batı kıs-
mında bazı yerlerde dereceli geçişli, bazı yerlerde ke-
sin ayırt edilebilen, şeyi arakatkılı kil ve kumlarla ta-
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nınan Handere Formasyonu (Pliyosen) tarafından u-
yumlu olarak örtülmektedir (Schmidt, 1961).

PALEONTOLOJİ

Genel ÖzelUIder

Bölgede Burdigaliyen.Tortomyen, yaşlı ölçülmüş iki
stratigrafik kesitten 9 cins? 2 alt cins ve T tür sap^
tanmış olup bunların sistematik tanımlanmasında
(Wenz 1938) ve (Moore 1084-1971) sistematiği kul-
lanılmıştır.

Sistematik Peleoııtoloji

Sınıf
Ördo

Alt Ordo
Üst Familya

Familya
Alt Familya

Cins

Felecypoda Goldfuss

Dysodonta

Ofetreaina Ferussac, 1822

O&treacea Rafine&que, 1815

Ostreidae Refinesque? 181S

O&treteaa Rafincsque, 1815

Ör&ŞKO&trea Sacco» 1897

gryhrâdes Sehlotheim, 1818
(Levha 1, Şekil 1.3)

1910 — Ctetrea glngensîs Schlotheim-Schaffer,
S. 15, Lev, W» Sekil 1, 2, Lev, V, Şekil 1, 8

1910 _ Outre» erasstosima Lamarck-Schaf fer
S, 19, Lev. VIII, Şekil 1, 2, Lev. X, Şekil 1, 2

1914 — Östrea gingeııste Schlotheim - Cossmann et
Feyrot,
S. 891, Lev, XXI, Şekil 15, 18

1920 — Ostrea (Crassostrea) gryphoitles Schlotheim»
Dollfus et Dautzenberg,
S. 4465, var, gingensis, Lev. XLIX, Şekil 1, 5
var, crassissima, Lev, XLIV? Şekil 1,5

195g M Ostrea gryhôides Schlotheim^ErentÖz,
S. 168, Lev. XXX, Şekil 3, Lev, XXXI, Şekil 3

Tanımlama

Kabuk kaim, çok büyük boyda, öne dofru sîvril-
miş ve daralmış, arka ve ön kenarlardan itibaren pa-
leal kenara dofru genigltmiş üçgen şeklindedir. Alt
kapak daha küçük gelişmiş ve üzeri konsantrik la-
mellerden oluşmuştur. Çengel kuvvetli, çöğukez uza-
mış ve genelilikle arkaya dönüktür. Ligaman sahası
uzun ve çoğunlukla kabuğun yarısını veya 1/S'ünü iş-
gal eder, Ligaman çukuru oyuk, geniş ve iki dar ve
bombeli kıvrım ile sınırlanmıştır, Ligaman sahasının
üzeri ince konsantrik lamellidir.

Üst kapak daha gelişmiş olup düz, yassı ve ol-
dukça kaimdir, Çengel az uzamıştır, Ligaman sahası
gelişmiş, merkezi kısımda çıkıntı şeklinde yükselmiı
ve üzeri büyüme çizgileri ile çiziklidir. Kabuk üzeri
düzensiz konçaııtrik lamellerle kaplıdır, Kas izi bü-
yük, oldukça aşağıda ve ortaya yakın, yarım ay şek-
lindedir,

Ölçüler x

En büyük Orta
Kabuk uzunlufu • 168 mm. Uzunluk : 90 mmé

Kabuk geniiliii : 62 mm. Genişlik : 42 mm.

En küçük
Uzunluk : 78 mm.
Genişlik : 35 mm.

Not t

Çok geniş deği|iklik gösteren bu türden bol mik-
tarda örneğe sahibiz. Çeşitli özellikler göstermesi ba-
kımından, yapılan İncelemelerde (Ostrea erassisslma,
Ostrea gingenşis) gibi bazı türlerle aynı olduğu sa-
nılrmşsa da aslında bunların aynı türe ait oldukları,
daha doğrusu Ostrea crassissima Lamarck orijinli
olup Ostrea gryhilldes adı altında toplandıkları sap-
tanmıştır. Son çalışmalara göre de Orassostrea cin-
sine dahil edilmiştir.

Paleocoğrafik ve StratigraÜfe Yayılım

Tür Viyana Havzası'nda Burdigaliyen, Akitan
Havz'ası'nda Helvesiyen katında mevcuttur.

Eiiiıuıduğıı 1er ve StratigTafik Düzey

Körlü Köyü doğulunda bulunan Tatlısugegme ci-
varı ve Tatlısuçeşme Ölçülü Stratigrafik Kesiti'nin
Kuzgun Formasyonu'na ait 5s2 cm, düzeyindeki 4
No-lu örnek Tatlısuçeşme Ölçülü Stratigrafik Kesiti*-
nin Memigli Formasyonu'na ait 10,5 cm. düzeyindeki
18 No'lu örnek notkası.

Yaş : Tortoniyen

Sınıf

Ordo

Üst Familya

Familya

Cins

Alt Cins

Gastropoda Cuvier, 1797

Mezogastropoda Thiele, 1925

Strooifoacea

gtrcmbııs Linn'e, 1758

Strombu» Wenz? 1038

S trombus (Strombıı») coronatus Defrance, 1827
(Levha T, Şekil 4.)

İg56 __ strombus coronatus Defrance-Hoernes
S. 187, Lev, 17, Sekil 1, Bd. I

1893 __ strombU3 coronatus Defrance-Sacco, S. 7, Lev,
XIV

Î9X3 — Strombus coronatus Defrance-Gignoux S, 534

1922 — Strombus cf. coronatus Defrance-öossm'ann et
Peyrot S. 823; Lev4 IV, Şekil 2

1938 — Strombus coronatus Defranee-Stohepmsky
S, 68, Lev. VIIı Fif, 8,9

1£58 — Strombus coronatus Defrance. Eirentöz
S. 36, Lev, IX, Şekil 10-11, Lev, Vs Şekil 1
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GENEL  JEOLOJİK  KONUM

Bölgede  Adana-  Ankara  karayolu  civarında  yü-
zeyleyen  en  yaşlı  sedîmanlar  Faleozoyik  şistler  üze-
rine  oturmaktadır.  Bu  tortul  kayaçlar  kireçtagı  çakılı,
agık  kahve  renkli  kögeli  kuvarsit^  şist,  radiolarît  içe-
ren  ve  karbonat  çimentolu^  tane  boyu  aşağıdan  yuka-
rıya  doğru  gittikçe  küçülen  çakıltılarından  ibarettir,
Kireçtaşı  çakılları  içersinde  Lütesîyen  yaşını  veren
mikrofauna  saptandığından  yaşının  Lütesîyen  sonrası
clduğii  kabul  edilmiştir,  Neojeıı}  tabanda  çakıltagı  ile
başlayan  ve  kireçtaşı  ile  devam  eden  Karaisalı  For-
masyonu  ile  tanınmakta  olup  Lütesiyen  sonrası  tor-
tullar  üzerine  uyumsuz  olarak  oturmaktadır,  îçerdL

ğl  faunaya  göre  Bürdigaliyen  yaşında  oldutu  saptan-
mıştır,  Bunun  da  üzerine  uyumsuı  olarak  Kuzgun
Formasyonu  gelmektedir,  inceleme  alanında,  gri  renk-
li  kumt-aşı  ve  kiltaşı  ardalanması  ile  devam  eden
formasyonun  yaşı  Tortonîyen  olarak  kabul  edilmiş-
tir.  Bununda  üzerine  uyumlu  olarak  tabanda  tüf  ile
başlayan  ve  kumtaşı  olarak  devam  eden  Memi§li
Formasyonu  gelmektedir.

ÖLÇÜLÜ KESİTLER

Araştırma  bölgesinde  arazi  çalışmalarında  yapı-
lan  ölçülü  stratîgrafik  kesitler  ile  bu  kesitlere  ait  fo-
sillerin  tanımlanması  sonucunda  bölgeye  ait  farklı
stratigrafik  düzeyler  bulunmuştur,  (Sekil  2).
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Öldüler

Son tur UÄunlufu : 5 mm.
Uzunluk : 20 mm,
Genişlik : 10 mm,

Not

Ağız ve protokonku kırık olan bu numunemizin
turlarının yapısı ve süsleri bakımından Terebralia M-
tlemtata cf, var, vlgnali Cossmann'a uygunluk goster-
difi saptanmıştır,

FäleocofFäfik vm Stratlgrafite Yayılıın

Viyana Havzası'nda Bürdigaliyen, Helvesiyen ve
Tortoniyen katında, Akitan HavzâJSi'Ma Helvesiyen ve
Durdigaliyerı, Türkiye'de Adana Havzası'nda, Lıanghi-
yeÄ,aerravaliyin katında mevcuttur.

Bulunduğu Yer ve Strattgrafilc Düzey

Körlü Köyü doğusunda bulunan Tatlısuçeşme ve
Çobanaligeşme arasmda5 Tatlısuçesme Ölçülü Stratig-
rafik Kesiti'nin Memişli Pormasyonu'na ait 10 cm,
düzeyindeki 10 no'lu örnek noktası.

Yaş t Tortoniyen

Cins ; FİrenelLa Gray, 1847

Pîreiıella picta pieta (Defrance in Basterot, 1825)
(Levha II? Şekil 6)

İ825 — Ceritlılımı pîötuın Defrance in Basterot
S. 57? Dev, III, Şekil 6

Iggg _ Certthlum pictum Basterot-Fontannes
S, 13, Lcev, I, Şekil 2-3

1922 — FweneUa picta (Defrance in Basterot) . Cos-
smann et Peyrot S, 273, t, IV, I^v, VI, Şek,
17.20,, Lev, VTI? Şeks 9

1923— Oerithlum ptotum Defrance-Charpiat, S, 209

1940 _ CerttMum pictum Defrance-Simiönescu et Bar»
bu S. 87, Lev, I? Şekil 41-42,

1944 _ pirenella picta Defranee-Jekelius
S, 76, Lev. 18, Şek, 5-10, 12=14, 16-19

1954 _ pirenella picta plcta (Defrance in Basterot)
-Papp S. 30, Lev, VI, Şekil 1̂ 12

1958 — Pirenella pïcta (Defrance in Basterot), Eren-
töz S4 24, Lev, H, Şekil 25 ve 29

1974 __ plrenella plcta picta (Defranee) «Rapp
S. 343, LÂV, VI, Şek, 1-12

Taııımlaı»a t

Kabuk oldukça büyük ve yüksek sarıUmlı, kule
şeklinde konik, tur adedi 7-10? turların büyümesi düz-
gün, sütür az derin, sütür çizgisi zigzaglı, turların
üzeri çok az bombe ve tipik olarak kotlarla süslü.
Çoğunlukla 2-B arasında değişen spiral çizgilerin üzari
düğümlü. Son tur kabuğun tüm yükseklitinin 1/4'ü
oranında. Ağız küçük, sarılma eksenine g"öre meyilli,
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Taîmılama

Kabuk, büyük, şişkin, konik formlu ye serttir, Spir
kisa? son tur üst kısmında şişkin, yuvarlak, aşağıya
doğru indikçe çekik formdadır ve kabufuîi tüm yük«
seklisinin 2/3sü oranındadır, Kabuk üzeri özellikle
spir bölgesinde iyi farkedilen könsantrik çizgili ve con
tur .fi© sondan bîr önceki tur üzerinde de belirgin ola-
rak görülen diken şekilli tüberküllüdür.

Ölçüler-

Son tur yükseklif i : 87 mm.
Uzunluk : 112 mm.
Genişlik : 52 mm.

Not

Örneğimiz protokonku kmk ve af iz kapalı olma-
sına rağmen kabuğun formu ve turlarının yapısı ba»
kımından yukarıda belirtilen örneklerle tamamen uy-
gunluk göstermektedir

Faleocofraflk ve Stral%rafik Yapılım

Tür, Viyana havzası tersiyer yaşlı çekellerinde ve
Âkitan havzasında Helvesiyen katında, İtalya'nın gü*.
neyinde ve Sicilya'da denizel Pliyosen ve Kuvaterner
yağlı depolarda, Türkiye'de Karaman bölgesinde, Ada-
na civarında Biciiganlı ve Hatay=Samandafmda Tor-
toniyen katında yaygındır.

Bulunduğu Yer ve Strattgrafüc Düzey

Körlü köyü doğusundaki Çobarmliçeşme yakınları,
Tatlısuçeşme ölçülü Stratigrafik Kesiti'nin Kuzgun
Formasyonu'na ait 8,5 cmé * düzeyindeki 6 Noâu ör-
nek noktası.

Yaş : Tortonîyen

Familya : PotaınidMda©
Alt Familya : Potaimidılnae
Cins :"Tterebralia ' Swainson, 1840

Terehra.Ua cf, (D&franee) var, vlgnalî Cossmann, 1008
(Levha IX, Şekil 5)

1906 — Terebralla vignali Ccssmann, S. 125, Lev. Kr

Sekil 14

1922 — Terebralia bidentata aif, var, unargaritacea
Sacco-Cossmann et Peyrot, S, 264, t, IV, Lev.
¥, Şekil 56

1Ü49 — Terebralia bîdemtata occidentalte Gilbert
S, 139, Lev. IX, Şekil 6

1958 — Te-jrebraÜia bidentato (Defrance) var, v isal i
Cos mann^Erentöz, S, 27, Lev. Ill, Şekil 8=5

Tanımlama

Kabuk ince, uzun, konik formlu, sütür gizgisi ince,
turların üzeri 4 sıra granül İle kaplı. Tur adedi 6-8
olup son tur, kabuk uzunluğunun 1/4'ü kadardır.



yuvarlak, elips şeklinde, alt kenarı hafif uzamış ve
kesik bir kanal mevcuttur, Dı§ kenarı ise düzdür

En büyük
: 3 mm,
: 12 mmé

: 3,5 mm

Orta Bnkü§ük
2,5 mm 2 mm,
10 mm 8 mm,

3 mm. 2 mm.

Son tur yüksekliği
Kabuk uzunluğu
Kabuk genişliği

Not
örneklerimiz yukarıda değinilen belgelerdeki Ör.

neklerin tariflerinden hiçbir ayrıcalık göstermemekte-
dir,

ftiteocagraıflk ve Strattgrafik Yayılan

Tür, Romanya, Sovyetler Birlipnd© Sarnmsiyen,
Akitan Havzasında Akitamyen-Bürdigaliyen katında,
memleketimizde Adana civarında ve Viyana Havzası'n-
da Tortoniyen'in acı su ortamı karakterîndekl üst se-
viyelerinde mevcuttur.

Bulunduğu Yer ve Stratigrafik Düzey

KÖrlü Köyü doğusunda Tathsuçeşme.Çobanlıgefme
arasındaki yer. Tatlısuçeşme Ölgülü Stratigrafik Ke-
siti'nin Kuzgun Formasyönu'nda 6 cm, düzeyindeki
5 nolu Örnek noktası.

Yaş ı Tortoniyen

Ordo : Neogastropoda Wenz, Î938

Üst Familya : Conaeea
Familya : Oonidae
Cins : Oomıs LÂım'e, I76ê

Alt Cins : Ohelyoonus Mörch, 1S52

C<nms (Ohelycottui*) pyrula Brocchi var, mucronata
Mrentöz, 1958
(Lıevha U, Şekil 7)

İ^5S ___ ConuB (ChelycBonus) pyrula Brocchi var, muc-
ronata Erentöz, S. 122, Lıev, 3OC, Şekil 4-4a-c
et 5a,b

TiiiLiınlama

Kabuk sert, konik formlu, spir çok kısa ve sivri}

son tur üzerine çok konik bir form ile basamak teş-
kil edecek şekilde oturur, Tur adedi 5-5,5 _ san tur çok
uzun, kabuğun tüm yüksekliğinin 3/4?ü oranında. Son
tur birden büyümüş vê düzgün koniktir, Turların üze-
ri düz, hafif bombe, ağız ince oluk şeklinde ve meyil-
li, ağızm kolumel ve labrum kenarları düzdür.

Son tur yükseklimi : 12 mm.
Kabuk uzunlufu : 18 mm.
Kabuk goniflifl : 27 mm,

Kot ı

Yukarıda tanımlanması verilen ve bütün özellik-
leriyle difer havzalardan tarifi verilmiş Örnekler île
benzerlik gösteren numunelerimiz onlardan biraz kü-
çük formdadır.

Paleocöfrafik ve StrattgraÄk Yayümü

Türkiye'de Orta Miyosen katında, Hatay bölgesin-
de bulunmaktadır.

Bulunduğu Yer ve Stratigrafik Düzey

Körlü Köyü doğusunda bulunan Tatlısugesme ci-
varı, Tatlısugeşme Ölçülü Stratigrafik Kesiti'nin Kuz-
gun Formasyonumdan 4,4 cm, düzeyindeki 3 no'lu ör-
nek noktası.
Yaş t Tortoniyen

Sınıf : Echinoidea Leske, 1778
Familya : Scutellidae Gray, 1825
Cins : Scutella sp

(Levha II, Şekil 8)
Yaş : Tortoniyen
Familya : Olypeasteridae Agassiz, 1S85
Cins : Clypeaster sp,
Clypeaster cf, crass?costatus Sismonda

(Levha II, Şekil 9)
Yaş ;• Burdigaliyen

Clypeaster cf. acuminatus Oesor
(Lıevha II, Şekil 10)
Yaş : Burdigaliyen

SONIJÇLAB

Çahıma bölgesinde Neojen ya§h birimler ÜQ ayrı
formasyon olarak gözlenmiştir. Alttan itibaren;

Karaisalı Formasyonu; 173 m. kalınlıkta olup içer-
sinde

— HarbeUafttraaa Alloiteau
— Olypeaster cf, crassicostatvs Sismonda
— Oiypeaster cf, acvniilııatııs Desor

bulunarak Burdigaliyen yası;
Kuzgun Formasyonu, 65 m, kalınlıkta olup içersinde

— üanuü (Ohelyconus) pyrula Brocchi var, mue«
ronato Erentö», 1̂ 58

—- Krenella picta ptcta (Defrance in Basterot,
1825)

— Strombus (Strombu») coronatus Defrance, 1827
^— Öra#i0strea gryphoidès Schlotheim^ 1813
^— Seutëlla sp,

bulunarak Tortoniyen yaşı ve en üstte de
Memişli Formasyonu, 45 m. kalınlıkta olup içersinde

— Crassostrea gryphoidës Schlotheim, ISIS
— Terebralia cf, (Defrance) var, vlgnalt Coss«

mann, 1006
— Omûkam sp,

bulunarak Messiniyen yaşı verilmiştir.

Fauna topluluğuna dayanarak çalışma sahasında
Tetis sahasında bulunan kat isimlerinin kullanılması
gerektiği sonucuna varılmıştır. Denizel özellik göste-
ren Tortoniyen fauna assosiyasyonu bölgede büyük ge-
lişme göstermiş, Tortoniyenln üst kısımlarında Pire.
nëlla plcta picta-nın görülmesi ile denizel özelliğin kay-
bolduğu kanısı uyanmıştır. Bu da Messiniyen'de deniz
çekilmesinin bölgede de görüldüğünü ifade etmekte-
dir, Bu sökellerin de üzerine uyumlu olarak Pliyosen
çekelleri gelmektedir,
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LEVHA I

Şekil 1,1a : Crassostrea gryplıoîdes Schlatheim, 1813

1/2 oranında küçültülmüştür.

Şekil 2,2a,3 : Cras&ostregt gryphoides Schlotheim, 1813
XI

Şekil 4 : Sirombus (Strombus) coronatus Defranceı, 182?

X3/2

PLATE I

Figüre l ? la : Crassostrea gryphoicles Schlotheim, 1813

scaled down in ratio 1/2

Figure 2,2a!8 : Cra«sostrea gryphoMe« Schlotheim, 1813
XI

Figure 4 : Strombus (Strombus) coronatus Def ranee, 1827

X3/2
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JLEVHA  II

Şekil  5  :  TerebraMa  cf,  (Defranoe)  var,  vignali  Cosskann,  1906
Xİ

Şekil  6  :  Pirenella  picta  plcta  (IMfraııce  in  Basterot,  1825)
3C1

Şekil  7  :  COÎIUS  (Ghelyco-nus)  pyruïa  Brocchi  var,  mucronataJECrentöz,  1958
X2

Şekil  S  :  Scuteila  sp.  XI

Şekil  9  :  Clypeaafcr  cf.  orassleostatu»  Sismonda  XI

Şekil  10  :  Glypea&ter  cf.  acuminatus  Desor,
1/2  oranında  küçültülmüştür.

PLATE  H

Figure  5  :  Terebralîa  cf,  (Defrance)  var,  vignali  Cossmann,  1900
XI

Figure  6  ;  Pirenella  picta  picta  (Defrance  in  Basterot,  1825)
XI

Figure  T  :  Conus  (Ghelyconus)  pyrula  Brocchi  var,  mucronata-Erentöz,  1958
X2

Figure  8  :  Scutella  sp.  XI

Figure  9  :  Clypeaster  cf,  erassieostatus  Sismonda  XI

Figure  10  :  Glypeaster  cf.  acmmlmatus  Desor,
Scaled  down  in  ratio  1/2
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Antalya  Travertenlerinîn  Oluşumu  ve  Özellikleri

The  features  and  genesis  of  Antalya  travertines

NURDAN  ÎNAN  Cumhuriyet  Üniversitesi  Jeoloji  Mühendlslifi  Bölümü,  Sivas

ÖZ  ;  Pliyo.Kuvaterner  yaşlı  travertenler,  Antalya  ovasında  830  KnıVlik  bir  alanla  yayılırlar,  Kalsiyum«
karbonat  bileşiminde  olan  travertenler,  karasal  ortamda  ikincil  sökelimin  ürünüdürler,  Olufumuııu  günü-
müzdede  sürdüren  travertenler,ortaın  koşullarına  göre  dört  farklı  tip  gösterirler,  Bu  travertenlerin  gö-
zeneklilik,  su  emme  ve  geçirgenliği  fazladır.  Masif  ve  bitki  dokulu  masif  traverten  tipleri  taşıyıcı  olma-
yan  yapı  malzemesi  olarak  ve  toz  kireç  eldesinde  kullanılabilir.

ABSTBAGT  ı  Plio-Qiiartery  travertine  are  located  in  the  areas  of  6B0  Kml  on  the  Antalya  plain,  Traverti-
ne»,  composed  of  ealeiiimaarbanate  oomponent,  ar©  the  product  of  secondary  precipitates.,  Travertines  whltoh
are  also  fownad  at  the  present  show  four  different  types  according  to  the  environmental  condition.  The  po-
ro§Ity,  water  sucking  and  pêrmability  of  these  travertines  are  abundant.  Massive  and  plant-tissue  massive
travertin«  COB  be  used  as  building  material  without  strength  and  making  lime.

jeoloji  çalışmaları  yapmışlardır,  Bu  çalışmanın  konuştu
nu  oluşturan  travertenler.  Al  tuf  (1977)  ve  Ertunç
(1979)  tarafından  hidrojeoloji  amaglı  olarak,  Aydar  Te
Dumont  (1979)  tarafından  ise  neotektonik  ve  hidroje-
oloji  arasında  olabilecek  bağlantılar  açısından  incelen,
mistir,  Robertson  (1981),  Robertson  ve  Woodcock
(1982),  Yılmaz  (1082),  Şengör  ve  Yılmaz  (1982),  Koç-
yiğit  (1984)  gibi  araştırıcılar  bölgenin  tektoniği  üzerin,
de  çalışmalar  yapmışlardır.

Bu  çalıgma,  Antalya  travertenlerinin  oluşumunu
ve  geşitli  özelliklerini  genel  olarak  incelemeyi  amag«
lar.  Bu  amaçla,  inceleme  alanmm  1/25.000  ölçekli
jeoloji  haritası  yapılarak,  traverten  dokanakları  tes-
bit  edilmiş  ve  değişik  traverten  tiplerinin  oluş  meka»
nizması  incelenmiştir  (înan,  1080).  Alman  örneklerin
inceleme  ve  deneyleri,  îmar  ve  tskan  Bakanlığı  Yapı
Gereçleri  Laboratuvariannda  ve  M.T.A,  Geenl  Müdür-
lüğü  laboratuvarmda  yapılmıştır,  Deney-analiz  sonuç-
larına  göre,  travertenlerin  özellikleri  genel  olarak  yo-
rumlanmıştır.

STRATtGBAFt

tnceleme  alanında  otokton  birimler  olarak  Jura,
Kretase,  Paleosen  Miyosen,  Pliyosen  ve  Kuvaterner
yağlı  kayaçlar  bulunmaktadır,  Jura»Kretas©  ya|lı  ki-
reçtaşları  sahanın  kuzeyi  ve  batmışında  komprehan-
sif  serî  olarak  geniş  alan  kaplar,  Paleosen  yaşlı  killi
kireçtaşları,  komprehanMf  seri  üzerine  uyumlu  olarak
oturur.  Çalışma  alanmm  doğusunda  yüzeyleyen  Mi-
yosen  yaşlı  kumtaşı,  marn?  kiltaşı,  kireçtaşı  ardalan-
maları  molas  özellifi  göstermektedir  (Poisgon,  1977),
Pliyosen  yaşlı  konglomera)^  Miyosen  birimlerini
uyumlu  olarak  Örter,  Oluşumunu  günümüMede  sür-
düren  travertenler,  Pliyo-Kuvaterner  yaşlı  olup,  çalış»
ma  alanında  geniş  yay  ılım  sunar.  Yamaç  molozları
ve  alüvyonlar,  Kuvaterner  yaşlıdır  (Şekil  2),
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GÎRÎŞ

Antalya  il  sınırları  içinde  olan  tyalıpna  alanı,  do-
fuda  Aksu  çayı,  batı  ve  kuzeyde  Beydağları,  güneyde
Akdeniz'le  sınırlıdır,  1/25.0Ô0  ölçekli  Antaİya»Ö 2 5 ^ ,  a2,
bj'  Isparta-N  5,d4,  d̂»  o4  paftalannm  kapsaymn  630
Km2.?lik  bir  alana  yayılır  (Şekil  1),

Antalya  bölgesi,  ilginç  jeolojik  yapısı  nedeniyle  de-
ğl§ik  amaglı  birgok  incelemeye  konu  oumuştur,  Bölge-
nin  genel  jeolojisi  ilk  kez  Aİtmlı  (Î944)  ve  Blumentoal
(1947,  1051)  tarafindaa  incelenmlitir,  Daha  sonra  Le-
fevre  (1966,  1967,  1970),  Brunun  (1070),  Özgül  ve  Ar-
pat  (1973),  Kalafatçıoflu  (1974)  ayrıntılı  stratigrafik



Batı  Toroslar'da  yer  alan  allokton  birimler,  Brunn
ve  ekibinin  (1970)  çalışmaları  ile,  LMyen,  Hoyran  ve
Antalya  olmak  üzere  üç  nap  sistemine  ayrılmıştır.
Jura-Kretaşe  yaşlı  komprehansif  seri  üzerine  bindi-
ren  bu  nap  sistemlerinin  varlığı,  daha  sonra  yapılan
çalışmalarla  (Kalafatçıoğlu,  1974)  tartışma  kazan-
mışs&da,  ilk  hipotezi  silememiştir.  Buna  göre,  incele-
me  alanındaki  allokton  birlikler,  Antalya  napınm  Ça-
taltepe,  Alakırçay  Grubu  ile  Lîsiyen  napınm  uzantı-
larıdır  (Lefevre,  1967),  Çataltepe  grubunda  radyo-
larit,  çört  arakatkıları,  silisifiye  çakıllı  bireşik  kireç-
taşları,  resifal  kireçtaşı  blokları  içeren  marn«kil  ar-
dalanmaları,  bazik-volkanik  bloklar  bulunur.  Alakır-
çay  Gurubu,  stratigrafüc  oalrak  Çataltepe  Gurubu
üzerinde  yer  almakla  birlikte  sahada,  komprehansif
seriye  ait  kireçtaşları  üzerinde  görülür,  Ldsiyen  nap-
lan  ise,  kireçtaşı  blokları  içeren  peridoditlerle  temsil
edilir,

ANTALYA  THAVEBTENIiEBÎ

Genel  BllgUer

Çalışmanın  konusuııu  oluşturan  travertenler,  An«
talya,  İlinin  30  Km,  kuzeyinde  bulunan  Kırkgöz  vi

difer  kaynak  gurublanndan  çıkan  bikarbonatça  yoğun
karst  sularının,  az  eğ  imli  ve  kısmen  geçirimli  taban-
dan  akarken  çökelttiği  karbonatlardan  ölu|mustur#

Doğuda  Aksu  çayından,  batıda  Beydağları'na  kadar
21  Km,,  güneyde  deniz  kenarmdan,  kuzeydeki  Kırk-
göz  kaynaklarına kadar  30  Km,  olmak  üzere  630 Km2'-
Uk  bîr  alana  yayılır.  Karasal  ve  çok  sıf  bataklık  or-
tamınm  ürünü  olan  travertenler,  alt  ve  üst  plato  ola»
rak  iki  basamağa  ayrılmıştır,  250=300  m.  kotları  ara-
sında  yer  alan  Böfemealtı  ovası  üst  plato;  5Ö-15Ö  nx
kotları  arasında  yer  alan  Düden  ovası  ile  Varsak  ova-
sı  alt  plato  içinde  yer  alır  (Şekil  4),  Deaiı  aevlyesi
altında  devam  eden  üçüncü  bir  plato>  saMlin  2,5  Km,
güneyinde  50  m,'llk  bir  fay  veya  falezle  sona  erer
(Şekil  ö).  D,S,t,  tarafından  yapılan  sondajlarda,  tra-
vertenlerin  üst  platoda  »54,  alt  platoda  151  m.îik
kalınlığa  sahip  olduğu  saptanmıştır.  Düden  ovasında
açılan  8  no'lu  temel  sondaj  kuyusu  karot  örneklerinde
bulunan  Condom  sp,  fosiline  göre  travertenlerin  yaşı
Pliyosence  kadar  inmektedir  (Altuf,  1977),  Olufjumu.
nu  günümüzdede  sürdüren  travertenler,  eski  topograf-
yanın  şekline,  çökelme  ortamındaki  sıcaklık,  derinlik,
karbonat  yoğunluğu,  flora,  fauna  değişikliklerine  gö-
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re,  sık  dokulu  masif>  bitki  dokul^  stingerimsi,  oolitik
almak  üzere  dört  farklı  tip  gösterir.

Sık  Dokulu  Masif  Traverten  Yavaş  çökelmenin  ürünü
olan  bu  tipin  gözenek  ve  geçirgenliği  çok  azdır.  Ma-
$îf  görünümü  ve  krem  beyaz  rengiyle  kireçtaşlarm-
dan  ayırdedilmeleri  genel  olarak  oldukça  güçtür.  An-
cak,  kireçtaşlan  kalsit  kristalli  olup,  denizel  yada
fölsel  ortamın  ürünüdür,  ortamının  fosillerini  içerir.
Masif  travertenler  ise,  aragonit  kristalli  olup,  çok
nadiren  bitki  fosilleri  içerir.  Buna  göre  ikisi  aarem-
dakî  ayrım  ancak  mikroskopik  etüdle  sağlanır,

Bitki  Dokulu  Travertenı  Ortamdaki  bitki  kök  ve  göv-
delerinin,  karbonat  çökelimi  sonucunda  çürümesiyle

bitki  boşlukları  oluşur.  Bu  tip  traverten  baflapcısı-
na  göre  farklılık  göstererek  masif  tiple  süngerimsi
tip  arasında  geçiş  gösterir,

Süngerimsi  Traverten  Su  kütlesinin  İnee  kalınlık
gösterdiği,  kütlesel  ısınmanın  çabuk,  buharlaşma  ve
karbondioksit  kaybının  fazla  oldufu  ortamın  ürünü-
dür.  Çok  gözenekli  ve  sünger  görünümündedir.  Bu
yapsı,  oksidasyonun  fazla  oluşuna  neden  olduğundan,
kahverenklidirler,

lolittk  Tra^verten  Ortamdaki  yabancı  taneciklerin
(radyolarit,  kireçtaşı,  kuvars,  vs.)  karbonatla  sarıl-
ması  ve  biriktirilerek  sıkışmasıyla  oluşurlar.

Traverten  ÖlwsmniMiUii  Bölge  Tektoniği  île  ÎILşkisî

Çalışma  alanında  gözlenen  en  yaşlı  kaya  birimi,
Alt  Jura-Üst  Kretase  zaman  aralığında  çökelen  ve
karbonat  fasiyesiyle  temsil  edilen  Beydağı  otoktonu-
dur.  Bu  birim  ürerine  kuzeyde  Çataltepe,  güneybatıda
Alakırçay  Gurubîan  ile  batıda  Lıisiyen  napımn  ofiyo-
İitli  melanj  birimleri  tektonik  olarak  yerleımişlerdir
(Lefevre,  1970;  Brunn,  İ&70;  Poisson,  1978),  Bu  bi-
rimlerin  ofiyolitli  melanj  Özelliğinde  oluşu,  bunların
y  iten  bir  okyanus  kabuğunun  ürünleri  olduğuna  İşa*
ret  eder,  Rieou  (1982),  Maroux  (1982)  gibi  Fransız
gurub,  Antalya  birli|finin  kuzeydeki  ^timin  ürünü  ol-
duğunu,  Mesozolk  sırasında  Toros  otoktonu  güneyinde
herhangi  bir  okyanus  oluşumunun  olmadığını,  Monod
(1982)  ve  Şengör  (1982)  gibi  araştırıcılar  ise  güneyde
bîr  okyanus  açılımının  olduğunu,  Antalya  birliğinin
bu  okyanusun  yamacında  gökeldiğini  ve  sonradan
kuzeye  itildiğini  «avunuyorlar.  Geç  Eosen-Örta  Mî-
yosen'de,  Afrika = Arap  levhası  ile  Anadolu  lev-
hasının  çarpışmasıyla  Güney  Tetls  kolu  kapan-
mış,  günümüz-  Doğu  Akdeniz'i  kalıntı  olarak  kal-
mıştır,  Kıta-kıta  çarpışması  nedeniyle  alta  dal-
ma  engellenmiş  ve  çarpışma  zonundaki  kayaçlar
dağ  silsilelerini  oluştuımuştur.  Bu  çarpılmayı  iz-
leyen  evrede  Anadolu  plakası,  yeni  oluşan  iki  trans-
form  fay  (Kuzey  ve  Doğu  Anadolu  fayları)  boyunca
batıya  itilmiştir,  Kuzey-Oüney  yönlü  sıkıştırmalar,  ay-
ni  zamanda,  KD-GB,  KB,GD,  yönlü  doğrultu  atunlı
fayları,  K-G  yönlü  tansiyon  kırıklarını  ve  D-B  yön-
lü  bindirleleri  oluşturmuştur  (gengör,  1982),  Eski  tek-
tonik  dönemin  son  evreleri,  sıkışma  tektoniği  ve  buna
bağlı  olarak  gelişen  yatay  harektlerle  belirgindir,  Yay»
gm  of'yolitll  melanj  naplarınm  yerleşimi  ise,  bu  ya-
tay  sıkışma  tektoniğinin  özgün  belirtecidir
fit,  1984).
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Bu  verilere  göre,  Antalya  birliğinin  ofiyolitii  me-
l.anj  birimleri,  ÏXB  yönlü  bindirmelerle,  Miyosen'de
Beydağ'ı  otoktonunu  üzerlemlştir.  Beydafı  otoktonu-
nun  geçirimsiz  litolojilerce  üzerlenmesi,  bünyesindeki
suyun  serbest  dolaşımını  engellemiştir,  Ofiyolitii  mi-
lanjlar  içinde  sıkışma  tektoniğine  bağlı  olarak  geli-
şen  KD-GB,  KB»ÖD  ve  ICG  yönlü  tansiyon  kıpıkları,
D-B  yönlü  bindirme  dokanaklari,  suyun  bu  zayıf  zon-
lar  boyunca  taşarak  akmasını  sağlamıştır  (Kırkgoz
ve  diğer  kaynak  grubları),  Kalsiyumbitearbonatça  yo-
fun  olan  bu  suların  karbondioksit  igerlğinin  atmosfe-
re  karişmasıyia,  traverten  sökelimi  gergeklepnîgtir,
Aydar  ve  Pumont  (1979)  landsat  görüntülerinden  fay-
dalanarak,  tmvertenlerde  IOXGBJ  KB-GD  ve  K-O  ol-
mak  üzere  ûç  tip  çizgiselljk  saptanmışlardır,  &ı  çiz-
giselliklerin  Miyosen  sonu  ötesi  feno  tektonife  baf=
lanabilecefini  ve  üzerleri  travertemerle  kapanmif  fay
çizgilerini  takip  edebileceğini  vurgulamışlardır,  Koç»
yiğit  (1984)  îse,  bu  çizgisellikleri,  Ege  hendeği  boyunca
diri  yitime  baflı  olan  çekme  tektoniği  rejimine  bağlı
blok-faylanmaya  bağlamaktadır.

Tfavertenlerin  Oluşum  Modeli

Jura=Kretase  yaşlı  otokton  kireçtaşlarmdaki  bün-
ye  sularına^  yafışların  etkisiyle  atmosferden  yada  di-
fer  kaynaklardan  gelen  karbondioksit,  karbonikasit
oluşturarak  suyun  eritici  özelliğini  artırır  (1),  Bu  su.
lar,  kireçtaşlarını  katderken,  onlardan  bol  oranda  kal-
siyumkarbonatı  eriterek  bünyesine  alır  ve  tolsîyumbi-
karbonatçA  yoğun  hale  gelir(2),

ikincil  çekelimin  ürünü  olan  bu  oluşum  travertenleri
meydana  getirir.

(8)

(2)

Zayıf  zonlar  boyunca  taşarak  yeryüzüne  çıkan  bu  su-
lar,  değişen  sıcaklık  ve  basmç  kofullarmêa  eski  to-
pografya  üzerinde  akarken,  bünyesindeki  karbondi-
oksît'in  atmosfere  karışmasıyla,  ikincil  kalsiyumkar-
bonat  çökeliminî  gerçekleştirir(3),  Karasal  ortamda

Eski  topofrafyanm  şekline  bağlı  olarak  kaynak
sularının  laminar-yavaı  veya  türbülan^hızlı  akımıyla,
eski  topografyanın  bitki  ve  kayaç  tanecip  içeriği  tra-
verten  tiplerinin  oluşumunu  etkiler.  Kaynak  suyunun
yavaş  akımı  OO '̂in  dereceli  kaybını  ve  masif  traver-
tenin  olufumunu;  hızlı  akımı,  Cfe!0'in  ani  kaybını  ve
süngerîmsi  yada  bitki  boşluklu;  ortamdaki  yabancı
tanecikler  ise  oolitik  travertenin  oluşumunu  sağlar
(Şekil  6).  Oluşumu  etkileyen  koşulların  çok  kısa  me-
safelerdeki  deti§imi-ki?  beş  metrekarelik  bir  alanda
üç  tip  traverten  gözlenebilir,  Farklı  traverten  tipleri
arasında  dokanak  tesbitini  olanaksız  kılar.  Kalsiyunı-
bikarbonatlı  sular,  eski  topografya  üzerinde  bulunan
bitkileri  katederken,  suyun  OO.,  içerifinin  bir  kısmı
atmosfere  karışır^  bir  kısmıda  fotosentez  amacıyla  bit-
ki  tarafından  çökelerek  onu  sarar.  Çökelmenin  deva-
mıyla  konsantrik  halkalar  halinde  kalınlaşır,  îçerde
kalan  bitki  kök  yada  gövdesi  çürüyerek  yerinde  bir
boşluk  bırakır.  Koşullar  devam  ettiğinde,  CaOO3  çö-
keliml  bu  boşluğu  içe  doğru  köMantrîk  halkalar  ha-
linde  doldurur,  Böylece  bitki  dokulu  traverten  tipi  olu=
şur,  Eski  topografyada  bulunan  bazı  kayaç  tanecik-
leri,  kaynak  suyunun  akıg  hızına  bağlı  olarak  taşınır-
lar,  Oa  OÖ3J  kendi  eksenleri  etrafında  dönerek  taşman
yabancı  taneciklerin  etrafında  çökelerek,  onları  sarar.
Taneciklerin  ağırlığı,  suytm  taşıma  kuvvetini  yendi-
ğinde,  tanecikler  biriktirilir,  basınçla  sıkılanma  sonu-
cunda  oolitik  traverten  tipini  oluftururlar,  Kalsiyum-
bikarbonatlı  suların,  seçtikleri  yatak  boyunca  bu  şe-
kilde  OaCO3  çökelîminl  devam  ettirmesi,  yatak  enini
daraltmakta,  sonuçta  yatak,  traverten  olugumuyla
kapanmaktadır,  Bu  durumda  su,  yeni  akış  yönleri  bu-
larak,  işlevini  yanal  olarak  sürdürmektedir.  Kaynak
sularının  bu  yatay  yayılımı  esnasında  eski  topografya-
nın  şekline  bağlı  olarak  değişik  ölçekte  (20  cm-lö"m.)
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yeni  şelaleler  oluşmakta,  OaOO^  sökelimi  sarkıtları
oluşturmaktadır.  Sarkıtların,  daha  sonra  oluşacak  di-
kitlerle  birleşmesiyle  şarkıt-dikit  desteği  arkasında
boşluklar  meydana  gelecektir.  Buna  göre,  traverten-
lerdeki  bogluklar  kaynak  sularına  bağlı  değildir.  Boş-
luk  olufturacak  eritici  özellikte  asitli  su  gelimi  yok-
tur,  Keza,  Kırkgöü  kaynakları  ile  Düdenbap  arasın-
da  Ca  iyonları  bakımından  36  mg,  fark  bulunuşu  (Al-
tuğ,  1977),  Kırkgöz  kaynaklarından,  batarak  yer  al-
tında  devam  eden  akınım  artık  OaCOâ  eritmedifini
gösterir.  Bu  durumda,  travertenlerde,  karstik  boşluk-
lardan  söz  edilemez,  Boşluklar,  eski  topografyanın
özelliğinden  kaynaklanır,  önceki  bolluklar,  günümüz-
dede  devam  eden  oluşumla,  yeni  sarkıtlar  ve  daha
sonra  oluşacak  dikitlerle  kapanma  eğilimindedir.  Bu
özelliği,  Düden  şelalesinde,  son  10-İ5  yılm  ürünü  olan
travertenlerin  sarkıt-dikit  oluşuklarında  belirgin  ola-
rak  görüyoruz,  Travertenlerde,  Varsak  ana  su  kana-
lının  kuzeyinde  görülen  dolinler  (çukurluklar)  ise,  sar.
kıt-dikit  desteğinde  oluşan  mağara  ve  boşluk  zinciri-
nin  tavanlarının  çökmesiyle  oluşmuş  olabilir.

Kimyasal  Özellikler

Kırkgöz  kaynak  sulan,  Jura-Kretas©  yaşlı  birin-
cil  kireçtaşlarmı  katedërken  bu  formasyondan  erite-
rek  aldığı  OaCO8

Jti  yüksek  içerirler  (160  mg/lt).  Kim-
yasal  bileşimi  dküOH  olan  travertenler,  ikincil  çökeli-
min  ürünüdürler.  Çökelme  hızı,  Ocyîn  kaçma  hızıyla

doğru  orantılıdır.  Kaynak  sularındaki  sersest  OO2İ  150
mg/lt'dir  (Altuğ,  1077),  Sütlü  kahverenginde  olan  tra-
vertenlerde  tüm  boşluklar,  kırmızı  toprakla  doldurul-
muştur.  Kaynak  sularındaki  demirli  bileşiklerin,  ikin-
cil  CaCO3  çökelimiyle  birlikte  çökelmesinin  ürünüdür.
Organik  materyal,  pirit,  serbest  silis  içeriklerini  bu-
lundurmayan  travertenlerde  masif  ve  bitki  dökulu
masif  travertenlerden  alman  10  adet  örneğin  kimyasal
analiz  sonuçlan,  ortalama  olarak  şöyledir;

%O,16  Sio2  %0,48  A12O3  +  Tio£  %0,26  F e ^
%0  SO3  Vo5ö,12  CaO  "  î%0,52  MgO  %43,28  A.Za.

Fiziksel  Özellikler

B.S.lJnin}  travertenlerde  uyguladığı  basıçlı  su
testi  sonuçları,  min,  20,  max,  48  Lugeon  değer  verir.
Bum  göre,  travertenler  çok  geçirimlidir.  Bu  özellik,
traverten  alanına  dü§en  yağışlarla,  boşalan  kaynaklar
karşılaştırıldığında  da  görülür.  Yağı§larm  etkisi^  kay-
ııaklarda  bir  aylık  gecikme  ile  görülmektedir  (Altuf,
1977),  Demekki,  ı: uları  bünyesinde  tutmakta,  yavaş
yavaş  bırakmaktadır.  Diğer  özellikler,  Tablo  rde  ve-
rilmiştir,  Bunların  belirlenmesi,  farklı  tiplerden  alına-
rak,  10X10  cm3  hacminde  kestirilen  örnekler  üzerinde,
T.S.  669  Yapı  Malzemeleri  Deney  Esaslarına  göre  yap-
tırılmıştır,  Bu  veriler  değerlendirildifinde,  travertenle-
rin  birim  hacim  ve  özgül  ağırlıklarının  dügük,  su  em-
me  ve  gözenekliliğinin  fazla,  basınç  dayanımmın  ise
%z  olduğu  görülür.
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KuHamtabilMik

Travertenlerm kimyasal analiz •sonuçları, T,S, 19
normlarına uygundur, Fe2 OgJ Al2 Oa + TiO ,̂ SiO2

igerlkleri eser miktardadır. Buna görfe travertenler,
toz kireç imalinde kullanılabilir, T,S. 699 Yapı Mal-
zemeleri Deney Esaslarını gösterir, Bu standarda gö-
re, özgül ağırlığı min, 2,55 gr/cm, ağırlışca su emme
max, %1,8, tabii halde basing dayanımı min, BOO Kg/-
cm olan taşlar, doğal yapı tap olarak kullanılabilir,
Ancak, bu standartda traverten, başkalaşım kayacı
olarak yanlış şekilde gösterilerek, tanımlanmıştır,
Travertenlerin kullamlabilirlifinde iklimin (yağış,
nem, don,.,) etkisi büyüktür, T.S. 699, iklim faktörü.
ne yer vermez. Don olayının gözlenmedijp Akdeniz ik-
lim kofullarında Özgül ağırlığı min, 2,55 gr/em, ağır-
lıkça su emme def eri max, ı%9, basınç dayanımı min
70 Kg/cm, mineralojik yapısında kil bulundurmayan
malzemeler, boyutlu taş olarak, taşıyıcı olmayan (ko-
ruyucu, süsleyici) yapı malzemesi olarak kullanılabilir
(Taşkın, 1088). Taşın gözeneklilik ve su emme defer»
leri birbirleriyle doğru orantılıdır. Bu değerin fazla
oluşu don'a mukavemeti azaltır, Don olayına imkan
veren iklim koşullarında gözeneklerdekî suyun donma
ve çözülmesi taşın parçalanmasına neden olur, Ancak,
Akdeniz iklim koşulları, genelde don olayına imkan
vermez. Tablo 1 deki deney sonuçları, bu esaslara gö=
re incelendiğinde, cila kabulü, kesilme ve işlenme ko-
laylığı gösteren masif ve bitki dokulu masif traverten
tiplerinin Akdeniz iklim koşullarında, taşıyıcı olmayan
yapı taşları olarak kullanılabileceği söylenebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

İnceleme alanının 1/26,000 ölçekli jeoloji harita-
sı yapılarak, traverten dokanakları tesbit edilmiştir.

Travertenlerm oluş mekanizması incelenmiştir.
Buna göre;

— Traverten oluşumunu sağlayan kaynak suları-
nın, KDLGB; K B - G D ' yönlü kırık ve D-B yönlü bin-
dirme dokanaklarmdan çıkmış olabileceği söylenebilir,

— Traverten, karasal ortamda ikincil CaO€>3 çö-
kelmesinin ürünüdür, Eski topografyanın §ekli, içeri-
ği, çökelme ortamındaki sıcaklık, derinlik ve karbo-
nat yoğunluğuna göre farklı dört tip traverten oluşur,

— Travertenlerdeki boşulklar karstik değildir.

Masif ve bitki dokulu masif traverten tipleri toz
kireç imalinde ve taşıyıcı olmayan yapı taşları ola-
rak kullanılabilir,

Antalya ilindeki Perge, Üçkapılar ve Kale tarihî
.\s< rlrrinin tümünün 40 X 60 om'lik bloklar halinde
kesilmiş masif ve bitki dokulu masif traverten mal-
z'.-nu ŝindun yapılmış olması, travertenlerm taşıyıcı
y.'Wi malzemesi olarakda kullanılabileceğini göstermek,
t M ir. T.S. 699, traverten kullanımları açısından ye-
U-LÜI-SAHI; Bu standartda traverten, başkalaşım ka-
v;m olarak gösterilmiştir, Buna göre, T.S, 699'da be-
İh i ilen prensip déferler, ikincil çekelim olan travel

tenlere uygulanamaz. Kullanımda büyük etken olan
iklim gözetilerek ve çok sayıda, değişik boyutda ör-
nek üzerinde deneyler yapılarak, traverten kullanımın-
da yeni bir standart geliştirilmeli, bëylecede yurtçapın-
tîa kullanım koşulları aranmalıdır. Bu amaçla;

-*- Sahanın 1/500 Ölçekli litoloji haritası yapıla-
rak, traverten tipleri arasında dokanaklar tesbit edil-
meli,

— Yarma çalışmaları yapılarak, muhtemel işle-
tilebilir rezervler hesaplanmalı,

— Ekonomik olabilecek pilot ocak yerleri tesbit
edilmeli,

— Pilot işletme esnasında ocak verimi (tepe ran-
dımanı) hesaplanmalı ve blok ölçülerinin ortalamala-
rına gore, standardizasyon yapılmalıdır.
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C E  V  İ R İ L E R

Hessen  Bölgesinde  Eshwege  v©  Sontra  YalanlanncIäM  Zechstein
Jk^Iomitierinde  Stfatfform  Fluorit  CMuşumû

Stratiform  ßuorUe  deposits  in  Zechstein  Dolomites  of  Eschwege  and
Sontra  district  in  Hessen  area

H, ZIEHR, Ks  MATZKE, O,  OTT ve V,  VÖUTTSIDIS
Çeviren  :  M,  SEZÀÎ  KIKLKOĞLiU  Î.T,Ü,  Maden  Fakültesi,  İstanbul

ÖZ  s  Hemen  bölgesinde  Eschwege  ve  Sontra  yakınlarındaki  Zeototêln'in  orta  bölümünde  yer  alan  Haupt-
(Ca^)  ve  Platteûdolomitlerde  (Gaâ)  ilk  olarak  1974  yılında  fluorit  bulunmuştur.  Sondaj  galiimalâi^  kim-
yasal  ve  jeokimyasal  araştırmalar  sonucu  fluoritin  Hauptdolomitlerde  tabaka  yapılı  olarak  bulunduğu,
yaklafik  0,5  m.  kaJmlıklı  olabilen  koyu  renkU  tabaka  ve  merceklerde  makroskopik  olarak  gfözlenebileeefi
saptanmıştır,  Hauptdolomltin  İ8-S0  m,  kalmlıklı  bir  zonunda  fluorit©  rastlanmaktadır.  Ancak  %10'dan  az
olan  fluorit  içeriği  nedeniyle  bu  zon,  fluorit  içermeyen  grimsi  beyaz  renkli  dolomitten  makroskopik  olarak
ûyırtedüememektedir.  Koyu  renkliden  siyaha  kadar  defifen  tabakalarda  fluorit  içerifi  %10  ile  !%50  Oaiy
arasında  defişmektedir,  Bazı  Örneklerdö  bu  oran  %80  OaFa  ye  kadar,  çıkabilmektdir.  Koyu  renk  kısmen
fluoritten  (menekşe  renkli^  fakat  daha  gok  ta  bitümüû  kayaç  bünyesinde  bulunmasından  ileri  gelmektedir,

Fluorit  stratigrafik  olarak  daha  üstte  bulunan  Plattendolomitlerin  (Cas)  Z3  sonundada  (Lıeln©  Serie)
bulunmuştur,  Sontra  yakınlarında  bulunan  aflörman  ve  taş  oeaklarmdaki  Plattendolomit  Örneklerinin  flu-
ont  yer  yer  |%I=4  OaPg  olarak  ^«ptanmııtır,

Hidrotermal  olarak  olufan  fluoritlerde  förülmeyen,  cevher  üe  dolomitin  makroskopik  ve  mîkroskopik
Ölçekteki  ardalanmalı  taba^alanması,  çok  belirgin  olarak  gözlenebilen  tabaka  dokusu  (Lagengefüge),  ay^
rica  hidrotermal  damar  ve  çatlaklarda  tipik  parajenes  olan  difer  minerallerin  bulunmayıp  Heaaen  bölge,
sinde  Haupt-  ve  Plattendolömitlerdeki  fluorit  olufumlanmn  sin^dimanter  kökenli  olduklarının  en  önemli

»  béUrteçleridir,  Hauptdolomitlerin  geç  diyajenetik  evrede  oluştukları  kabul  edilmektedir,  Bu  görüş  fluorltler
içinde^geçerlidir.  Oluşum  ortamı  olarak  evaporitik  sıf  lagünler  düşünütoektedir.  Yatalüarı  oluşturan  F-
deniz  suyunun  içeritinden  kaynaklanmaktadır,  Denlzsuyunun  fluor  içerlfi  karadan  fluor  getirlmi  sonucu
yüksehniştir.  Kaynak  olarak  örneğin  Harz  bölgesinin  fluor  oram  fazla  granitleri  gösterilebilir.  Ancak  böy»
Müde  Hessen  çevresi  Zechstein  dolomitlerindeki  yüksek  fluorit  içerifi  açüüanabilecektir.  Toplam  rezerv
5-7  x  İ09  ton  CaFg  olarak  tahmin  edilmektedir,

ABSTBACT  t  In  19Î4,  thıoHte  wm  detected  for  the  first  tim©  to  the  aHupdolom*  (Oa^)  md  In  Urn  Hafc
tendoloniit  (Öa^)  of  the  MMle  ZeçhaWnformattôn  near  Eschwege  âJad  Sontra,  He§aia#  It  was  confirmed
by  means  of  dHlifog,  chemical  sad  geochemlc^  MvesttgaMtons  that  m&  fluorite  to  t^  HaupWolomit  to  st-
ratabouiidL  It  occurs  both  locally  to  the  İmm  af  macroscopic  dark  layer»  mé  lenses  of  up  to  0.5  m  thtog«
aess  smä  moréoften,  as  mmm  up  to  1MÖ  m  thldte \ # É  cannot  maçroscopleaJly  be  distingulslied  from
the  greyMt  wMte  dolomite  without  fluorite  because  of  the  low  OaF#  content  (less  tton  10  %),

The  fluorite  contents  vary  between  10  and  50%  OaF^  in  the  dark  black  layers.  Bpedal^mples  may
contain  op  to  80  ^  OaFfl.  The  to^k  colour  derlvespartly firona the  Mac  fluorite  but  to  a.  greater  degree
fram  bitumons  material.

Fluolrte  has  also  been  detected  to  the  stmttgraphically  hlgber  Plattendolomit  (Oa.,)  of  the  Letae-iert.
ei  z  S,  Outcrops  and  quarries  near  Sontoa  have  local  contenta  of  1=4  %  OàF |É

The  macroscopic  and  microscopiö  toterstratiflcâtton  of  fluorite  and  dolomite  with  clear  layer  textures
ani  the  absence  M  hydrothermal  fluorite  and  other  minerals  in  veins  of  fissures  are  evidence  for  a  syn-
sedimentary  formation  of  the  fluorite  to  the  Hauptdolomlt  (Caf)  and  the  Plattendolomit  (Ga.5)#  The  Ha~
aptdolomit  to  thought  to  have  developed  during  late  diagenesîn.  This  should  be  valid  for  the  flmorlte,  too*
SlmMow  lagoons  M  a  saliiar  facles  are  thought  to  have  been  the  depositional  environment.  The  fluorite
precipitated  from  the  sea  water»,  which  ware  apparently  endlched  to  fluorine  byerosion  at  the  fluorine
rich  granite»  of  the  Harz  m©ıratato§#  Warn  Is  the  only  obvious  explaantion  o  fthe  large  amounts  of  fluori-
ne  m  the  Zechsteta  dolomite,  estimated  at  5J?  s  l^fconnes  € a F r

*)  Makale  2%  Geologische  Rundschau,  Bd,  6t,  Heft  »,  1980,  Sayfa  ŞBB-348  den  alınmıştır.
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Otelş

Sedimanter fluorit oluşumları mn yirmibeş yılda
ekonomik ve bilimsel açıdan dünya çapında önem ka-
zamniflardır, Çok geniş yayılımian nedeniyle oldukça
büyük fluorlt rezervleri içermektedirler. Yüzeye ya-
kın «edimanter oluşumlarda fluoritln açık işletme yön.
temiyle kazanılması genellikle kapalı İşletme gerek-
tiren hidroterma! gang yataklarına göre ekonomik
açıdan avantaj sağlamaktadır,

Fluorlt petrografik ve stratigrafik açıdan değişik
yaştaW Eedimanter kayaelarda tabaka veya mercek şe-
killi (stratiform) olarak kuvars, barit, kalsit, üleştin
ve daha m ©randada galenit, çinkoblend ve diğer sül-
fürlerle birlikte bulunmaktadır, Ana kayaelar arkoz
ve kumtaflarmm yanısın* herşeyden önce kireçtaslan
ve dolomitlerdir, Karbonil er'den Kretase'ye kadar he^
men hemen tüm formasyonlarda fluorite rastlanmak,
tadır, Yüksek fluorit içeriklerine ve İşletilebilecek flu-
Grit rezervlerine daha çok Permiyen, TOyas, Jura ve
Krelase formasyonları sahiptir, Bu tür formasyonlar-
daki fluorit mineralimsyonu ve tabakalı dokusu mak-
roskopik olarak herıaman kolaylıkla behrlenememek-
tedir. Hele kireçtaşı ve dolomitler koyu renküyseler bu
danada güç olmaktadır, Fluorit dahaMyade menekşe
rengiyle kendini göstermektedir. Ancak sık olarak
karşımıza çıkan renkste fluoriti belirlemek «adece
kimyasal analizler veya incekesit araştırmaalnyla
mümkün olmaktadır. Bu şimdiye kadar fluoritin sa-
dece rastlantı sonucu bulunmuş olmasının veya bugü-
ne kadar bulunamamış olmasının en önemli nedenidir
Almanya'da sedimanter kayaçlardaki fluorit oluşum-
ları uzun samandır bilinmesine rağmen çok az incelen
mislerdir. 1847'lerde Mevn tarafından SchleswI^Holstein
bölgesi Lieth çevresinin orta 2eehstein kokulu şistle*
rinde (Ernst, 1Ô31) Te ayrıca 190iMa Harz bölgesi,
mn güneyinde Bad Sachsa'da aflörman veren Zeehs, '
tein dolomitlerindede fluorit bulunmuştur (Andrée
1909; Koritnig, imi), Helgoland^ bulunan MuseheL
kalptaki çeşitli seviyelerde mm (1981) fluorit kris-
talleri saptanmıştır. Güneybatı Almanya Trîyas>mda~
ve Basel yakınlarmd-aki faviçre Jur^smdada çeşitli
ttuorit oluşumları ortaya çıkantan|tır. Kımey Kalk.
Alplerde Wetterstein kireçtaşlarmda bulunan Pb ve
Zn oevherleimelerindeki araştırmaları sırasında eöh»
nelder (10Ö4), fluoritin belli mnlara batlı oldufunu
^e sülfürler 0bi sedimanter olarak oluştufuau belir-
lemiştir, Schneider ve diferlerinm (1977) en son bul.
gıdama göre dofu Alplerde Fb Zn oluşumlannm or-
tatana fluor içerin %0.008 ile 0.026 arasmda defiş.
rnektedir ve en yüksek tendre ^ 2 i ô ÛB Bleiberrte
rastlanmaktadır.

Sovyetler Birlifi^äe, özellikle Rus plaksınm mer-
keM kısımlannda kireçtaşı, dolomit ve difer sediman.
ter kayaçlarda oldukça yaygın olarak fluorît bulun,
maktadır (Burmin, 1078), Alt ve üst Karbon kayaçla.
rmın fluor içeriği mOM Üe 0,08S F arasında defiş.
mektedir. Killer %0,2f gevşek kırmıa renkli sedirnan«
lar \%l ve tıkıı kumteşları %B62 kadar fluor iger-
môktedirler. Mercek sekim tatoakalarda fluorit 1,20

cm kalınhklı olabilmektedir, Fluorlt igeren serilerin
yayılımı ise 1000 krn^ye ulaşmaktadır.

Günümüzde Avrupa'nm ekonomik önemi olan m
büyük sedimanter fluorlt olufumları kussey İspanya'da
Pireneler'de (Forster, 1974) ve Fransa'da Masif Sant-
rallerde bulunmaktadır, Benzer oluşumlar güney İs-
panya'da Permo-Triya^ta, Cezayir, Fas ve Tunus'ta
ise Jura ve Kretase kireçta|larmda yer almaktadır.
Dünyanın en büyük yataklannm bulunduğu kuıey
Meksika'daki oluşumlar genellikle Kretase kireçtaş-
lan içindeki tabakalara boflıdırlar, Amerika'da Uli-
nois, Cave in Rock bölgesindeki fluorit ve çinkoblend
cevherleşmeleri kuzey Mekslka'daki oluşumlardan
farklı olup, Mlgsissipi tipi cevherleşmelere daMİdirler
ve doğu Alplerdeki Bleiberf tipine karşılık gelmekte*
dirler (Sshneider, 1Ö77),

Esehweg© ve Sontra çevreırt ^eehütein dolomitle^
rindeki fluorit mineralizasyonu yukarıda sözü edilen
fluorlt oluşum ve yataklarından farklılık göstermekte-
dir. Bu oluşumlar, ^^üringan,GerBuaaasohwite gevre-
si Zechstein Plattendolomltlerindeki ve başlanpçta de-
finilen Schleswlf-Holstem-Liieth çevresinin kokulu ki-
reçtaşlarmdaki fluorit oluşumlanaa stratifrafik ve
mineralojik olarak karşılık gelmektedir,

Caas^ıwltz*te 1900 yıllarında Bisel tarafından
fluorit bulunmuştur, Krüger ve Öhme 1957/59 yula-
rında Gera'daki Zechstein dolomitlerinde yaygın ola-
rak fluoritin varlığını asptamflar ve Ossenkopf,
1969). Sonuçta yazarlar fluorit oluşumunun Mnjene-
tik sedimanter oldufu yargısına varmiflardır, Fluorit
içeern zon 3-4 m kalınlıklı olup %0.12„&ß CaFg İçer-
mektedir^ Bu oluşumun ekonomik olarak işletihneye
uygun olup ohnadıf ı henüss açıkhk kavrayamamıştır,

Thüringen ve Söhleswin-Holstein çevrelerinde flu-
oritin varhfınm saptanması üzerine Harz bölgesinin
güneybatı kısmında ve kuzey Hessen'de Zechstein için-
de 1974 yılı yazında prospeksiyon çalıpnalraıa başlan-
mıştır Yüz civarında aflörmandan alman örnekler flu.
or içerikleri saptanmak üzere kimyasal analize tabi
tutulmuştur, Özellikle Esehwege batınsmda,, bugün
terkedilmiş durumda olan taş ocaklarından alınan or-
ûeklerde makroskopik ve kimyasal olarak fluorit bu-
lunmuştur (I4st,1075; Zİehr, 1078), Yukarıdaki çalış-
maları fluorlt mineraHzasyonunun yatay ve dikey ya-
yıhmını saptamak amacıyla jeokimyasal araştırma^
lara baflı olarak yaklaşık 32 km2 MyttMüfündekl sa-
hamnı 1 : 10 MO ölçekli harita alma çalışmaları izle-
miştir. Kalınlık, fluorit tenörü ve yantapn petrogra=
fisini saptamak amacıyla S adet karotlu sondaj ya.
pılmiftır. Ayrıca fluorit içeren zon ve yayüımı 55
araştımıa sondaji yardımıyla incelenmiş m sondaj kı-
rıntıları fluor içerikleri saptamak üzere kimyasal
analize gönderilmiştir,

FLUÖÜÎT İÇEREN FOBMOSYONLAB ve JEC^OJÎSI

Orta Zechsteİn'ın fluorit içeren Hauptdolomiti
(Oa2) Unterwerm senklinalinde (Bsehwege bölgesinde
KassePIn 40 km güneydoğusu) yer almaktadır. Senk-
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Gut  MÖnhof  ta  1ÛÔ  metrelik  karotïu  KB  1  sonda-
jı  fluorit  içeren  Hauptdolomit  İl©  Zeehstein  kireçtaşı,
batartı  şistler,  Zeehitein  konglomeralarından  oluşan
taban  sariyi  ve  bunun  altında  beürgin  bir  diâkordansla
bulunaa  Paleozoyik  küli  şistleri  kesmiştir.  KB  3  ka=
rotlu  sondajı  fluorit  bakımından  ümitti  görünen  Plat-
tendolomitlerin  içinde  14  m  Üerlemif  tir,  KB  1  vè  KB
%  karotlu  sondajları  sadece  fluorit  içeren  Hauptdoio*
mitin  tam  bir  profilinin  yapüabümesine  defil,  aym
gamanda  Paleozoyik'e  kadar  tüm  Zeofastein  sedirnan-
larmm  profillerinin  tam  olarak  yapılabilmeğine  ola-
nak  sağlamışlardır  (Şekli  2),

Jeolojik  haritadada  gorulebUôcëfi  gibi  (Şekil  1)
fluor  içeren  dolomitler  Zşehstein  zonımun  GB  kena-
rmda  yer  almakta  olup,  alt  Werra  senklinali  çevre-
sinde  ve  KB,CH>  dofrultusunda  35  kın,  den  fazla  bir
uzanım  göBtermekteâir\er#  Genişlikleri  ise  2  ile  71  m
arasında  değinmektedir.  Yeni  harita  alma  çalışmaları
(Şekil  Ş)  ortaya  koymuşturki;  fluorit  içeren  Hauptdo-
iomit  (Ca2),  Mtmannshausen  batısındada  küçük  vadi
yamaflaruıda  afliörman  vermektedir,  Tepsleria  en  Üst
aeviyelerinde  Plattendoloınit  (Oag)  yayılmaktadır  ve
bu  birim  yukarıda  değinilmiş  olan  ^Üringen-Caaseh-
witsdeki  fluorit  olufumlarmın  aksine  sadece  fluorit
izleri  (kalmtılan)  içermektedir.  Çalıpna  bölgesinin
kuzey  bölümünde  (Werratal  güneyi  ve  güneybatısı)
geiüf  olarak  Hauptdolomit  yayılmakta  ise  de,  bu  böl-
gede  bugüne  kadar  fluorit  bulunamamîftır,

Hauptdolomit  kuzeyde TO*QB doğrultulu  olup  gü-
neye  dofru  25*30°  lik  ©fim  göstermektedir.  Bölgenin

güneyinde,  özellikle  Bltmannsiiausen  çevresinde  eğim-
ler  yataya  yaklaşmaktadır.  Zayıf  olarak  gelişmiş  çat-
laklar  genel  olarak  KB-GD  ve  nadireàde  KD=OB  yö-
nünü  vermektedir.  IŒ-GD-  doğrultulu  kırıklar  batı  ve
güneybatıda  Zeehstem'ı  ©ınıriamaktadır.  D-B  yönlü
ikincil  kırıklarında  varlığı  saptayabilmektedir.  Kırık
v©  çatlakların  hiçbirinde  fluorit  izine  rastlanılamamış*
tır,  Albungen  batı  ve  kuzeybatısında,  Zechstein  ve
Devoniyen  kayaçl&rmda  yer  alan  barit  ganglarında  da
fluorit  gözlenmemiştir.  (Stoppel  ve  Gundlaeh,  1978),
Bu  gözlem  Eaehwege  çevre^  Zeehstein  dolomitlerin*
deki  fluorit  mmeralizasyonlan  için  kökensal  öneme
saMptir.  Çünkü  Hauptdolomİt  içindeki  fluoritim  hid-
rotermal  kökenli  ganglardan  kayaaklanabUecep  dü-
şüncesi  böylelikle  zayıflamaktadır.

imUFTDOIiOMÎT*Traö  (Ctog)  BTLUOMT

Mtmanmslıausen  batıauıda  terkedUmlf  taş  ocak-
larındaki  Hauptdolomİt  aHörmanlarında  makro^copik
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îinalin  çekirdef  iûi  ^ ^ G D  doğrultulu  dar  bir  zonda
aflörman  veren,  Hersinjen  orojenezlnö  ait  kıvrmılar
İçeren  Paleozoyik  kayaçlar  oluşturmaktadır  (Ritz-
kowskif  1Ô78),  SenkHnal  ekseni  KB  ve  QB  uçlarında
Triyaa  sedimanları  altmda  kaybolmaktadır,  Paleozoyik
kayaçlann  üzerine  Zeohstein  sedimanlarmın  pelit,
kabonat  ve  evaporitlerden  oluşan  siklik  serisi  gelmek,
tedir,  Mitolojik  istif  4  ayrı  evaporitik  oluşum  fazı  içer-
mektedir  (Richter,  1941),  Fluorit  esas  olarak  Haupt«
dolomitin  (Ca2)  Staesfurt  serisi  içinde  Z  2  zonunda
yer  almaktadır  (pzelge  1),



olarak  saptanabilen  fluorit©  Tastlaıımıştîr.  Hauptdol©-
mit  bozunma  derecesine  göre  grimsi  beyazdan  kah«
verengimsi  griye  kadar  değişen  renkler  göstermektedir,

Sözkomısu  bu  dolomitlere  alışılmamış  gözle  bakıl-
dığında  koyu  griden  siyaha  kadar  değişik  renkli,  ta-
bakalanmaya  uygun  konumlu,  mercek  şekilli  fluorit

içeren  seviyeler  kolaylıkla  farkedilemeyebiiir,  Kaim-
hklari  10=50  cm,  olup,  uzanımları  0.5  m/den  birkag
metreye  kadar  değişmektedir,  Bunların  yanığım  flu-
orit  kapammları  içeren  geniş  yayılımlı  tabakalarda  bu
çalışma  kapsamında  meelenmi§lerair,  Sonda]  örnek-
lerinin  kimyasal  analMeri,  fluorît  mineralizasyonunun
dikey  ve  yatay  yayılımının,  makroskopik  olarak  göz-
lenebildiğinden  daha  geniş  olduğunu  göstermiştir,  ,

Koyu  renkli  ve  eevherli  dolomit  seviyelerindeki
fluorit  içeriği  %  10-50  OâF2  arasında  değişmektedir.
Bazı  örneklerde  ise  |%80  OaFg  igerifi  belirlenmiştir,
ICarot  kaybı  %50fye  kadar  olan  sondajlarla  11  m,  ka-
İmlıklı  bir  seviyede  ortalama  fluorit  İçeriği  ı%0,8  CaF s

ve  18  m,  kalınlıklı  diğer  bir  seviyede  İse  %2.5  ÖaFg

olarak  saptanmıştır.  Sonda]  karotlannda  fluoriti  mak-
roskopik  olarak  belirlemek  mümkün  olmamıştır  (Şe-
kil  4  ve  5).

Seri  analizlerde  teknik  VÔ  ekonomik  nedenler  do-
layısıyla  fluoritin  saptanabilirlik  alt  sınırı  %0A  CaFg

(bafü  olarak  oldukça  yüksek)  olarak  belirlenmiştir.
Bu  nedenle  dolomitin  fluor  için  back  ground  defer!
saptanamamıştır^  Bunun  doğal  sonucu  olarakta  flu-
orit  İçermeyen  dolomitlerle  fluorit  içerenlerin  sınırı
ve  kesin  kalınlıklar  ancak  yaMa§ık  olarak  verilebile-
cektir,  TMringen'dô  fluorit  Plattendolonütlerde  back
ground  def  eri  %  0,036  CaF^  ve  ortalama  fluorit  içeriği
%0,24  C^F2  olarak  saptanmıştır.  Biz  de  Esehwege'de^
ki  Hauptdolomltler  için  bu  back  ground  değerini  ay^
nen  alıyor  ve  ortalama fluorit  içeriğini  lie  %Q3 ^ F g
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olarak  kabul  ediyorum  Fluoritli  dolomit  seviyesinin
kalmlıti  ise  yaklaşık  20-25  m,  olarak  verilebilir,

ÎM  ayrı  sonda  karotiu  ve  araştırma  sondajlarına
bafli  olarak  yaptırılan  kimyasal  analizler  sonucu,  or-
talama  fluorit  içerifi  j%I0  ÖaFg  nta  Ürerinde  bulun«
muftur,  Bunlar  2,5  m,  kadar  kalmlıklı  olup,  yanal
devamlılıkları  25  m/den  fazladır.

Fluorlt  seviye  ve  merceklerinin  tabakalaşma,  §e-
kil  ve  yayüımları  Eltmannshausen  çevresinde  sadece
birkaç  aflörmanda  meelenebilmektedir,  Buna  ek  ola-
rak  fluorit  mineralizasyonunu  dana  iyi  ineelebilmek
için  açtırılan«  2  yarmadadiâ  çahşılmıştır  (Şekil  6),

Koyu  renkli  fluoritll  seviyelerle  dolomit  arasında-
ki  smır  oldukga  kesindir.  Fakat  beyaz  renkli  dolo-

mitlerde  fluorit  içermektedir,  Muoritlİ  ©©viyelerdéW
mineraltoisyon  iki  grupta  incelenebilir  ;

a)  Tıkız,  çok  ince  taneli  VB  hala  tanınabilen  do-
lomit  kalıntıları  içeren  fluorit

b)  Dolomitten  oluşan  bir  matriks  iğinde,  çok  kü-
çükten  mm  rik  boyutlara  ulaşabilen  fluorit
ooidleri,

Koyu  renkli  fluoritler  kınldıklarmda  kolaylıkla
hissedüebilen  bitüm  kokusu  çıkarmaktadırlar.

Fİuoritli  seviyelerde  ve  nadir  olarâkta  dolomitte
cm  rik,  boyutlu  boşluklarda  kübik  fluorit  kristallerine
rastlanılmaktadır.  Açık  menekşe  renkli  ve  mm  rik  bo-
yutlu  bu  makrokristaller  genellikle  saydamdırlar,  Ba-
m  büyük  kristaller  belirgin  bir  zonlu  yapı  göstermek.
tediı\  Tıkız  fluoritli  dolomit  seviyelerinde  bulunan
çatlak  yüzeylerinde  oluşmuş  olan  koyu  menekşe  renkli
ve  kübik  fluorit  kristaileri  Üzerinde  dâim  geng,  açık
menekıe  renkli  ve  saydam  kristaller  gelişmiştir  (Je-
nez  n  a  ve  H  b).  Bunlardsan  n  b  n  a  ya  göre  daha
tri  kristallerle  karakterize  edilmektedir,

Mikroskopik  galifmalarda  iki  ayrı  doku  tipi  be-
lirlenmiştir  :

a)  Oolitik  doku  (oolithischea  aefüge)

b)  Tabakamsı  doku  (schiçhtig-lagiges  Gefüfe)

İncelenen  örneklerde  oolitik  dokuya  daha  ilk r a s t
lanmışür.  Bu  durum  el  örneklerinde  ve  saflörmandâ
tabakalı  yapı  gösteren  birimierdö  bile  gözlenebilmigtir.

Bazı  ooidler  etrafı  dolomit  tarafmdan  çevritaif
fluorit  küreeifi  şeklinde  oluşmuşlardır.  Ooidtterin  çapı
yaklaşık  0.5-0.6  mm/dir  Esas  olarak  dolomit  ve  tali
olarakta  fluorit  ooidler  arasmdaki  bosluklari  doldur-
maktadır,  Ooidler  içindeki  dolomit  büyük  bir  olası-
İıkla  organik  madde  içeriği  nedeniyle  koyu  renk  gös-
terirken,  boşlukları  dolduran  dolomit  açık  renklidir.
3unda  oluşum  zamanlan  arasmdalü  farkta  rol  oyna-
maktadır.  Boşlukları  dolduran  dolomit  daha  geç  bir
oluşum  fazına  aittir.  Üçüncü  ve  en  genç  mineral  fazı
olarakta,  yaklaşık  0,05  mm.  büyüMüfünd©  olabilen
kristal  boyutlarına  sahip,  iğne  şekilli  aragonit  ortaya
çıkmaktadır.  Sekime  göre  bir  dizilme  gêtetêrmêylp,  do-
ku  içinde  düzensiz  olarak  datümıştır.  Yayalım  alanı
genellikle  oöidlerin  içine  bağ  h  olarak  kalmakta  ve  da-
ha  ziyade  fluorit  merkezcifi  ile  dolomit  kıhf  aragmdÄ
yoğunlaşmaktadır.  Aragonit  kristalleri  en  geç  oluşum;
ürünleri  olarak  kabul  edilmektedir.  Tabakama  dotai;
içinde  yaklaşık  02  mm.  kalmlıkh  ve  1  mm#  uzanım«
fluorit  seviyeleri  içeren  dolomit  ana  matrisinden
oluşmaktadır,  Buradada  aragonit  iğnecikleri  düzenste
dafılımlanyla  dikkati  çekmektedir.

Genel  olarak  üç  ayrı  renkte  fluorit  oluşumu  göz-
lenebilmektedir.  Renksiz  ve  bal  sarısından  kahveye
kadar  değişen  renklere  saMp  olan  fluoritler  daha  eski
bir  olufum  fazına  aittirler  ve  ooidlerin  içinde  yer  al-
maktadırlar.  Mavimsi  menekşe  renkli  fluorit  ise  daha
feng  bîr  oluşum  fazında  (H  a veli  b)  ortaya  çıkmıştır.

JEOLOJİ MÜHHNDİSLÎOI/TBMMUZ İ98544
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Çizelge % t ïïiuiptdolomitlorden alınmış olan örneklerin
analitik incelenmesi»

liable % % Analytical study of Hiuiptdolontfte sample».

Esehwege'nin 20 tan, güneyinde Sontra'da Zechs.
tem dolomitleri yüzeysel olarak oldukça büyük bir
alanda ye birgok küçük aflörmanda izlenebilmektedir,
Eschwege çevresine göre daha çok sayıda aflörman
ve taş ocağında araştırma olanafı bulunmuş olup, alı-
nan örneklerin eayısmda daha fazladır, Bu bölgede sa-
dece Plattendolomitlerde pLşüacak derecede yüksek
fluörit içerifîne rastlanmiftır. ^ n e k olarak aşafıdaki
Îökasyonlar gösterilebilir : Sontra batısındaki Oehau
taf ocakları, Bebra dofusu ve Herleshausendeki Worn-
men taş ocağı, %1.0 ile 4,5 CaFâ arasında değişen
fluorit İ§erifl bağıl olarak yüksek sayılabilir, Cevher,
leşmenin Plattendolomitler içindeki yayılım ve kaim-
lıklarmı ortaya koyabilecek başka bîr detaylı araştır«
ma yapılmamıştır. Ancak sonuçlar göstermîştîrki flu-
orit Thüringen'de oldu&u gibi Nordoştiıessen Eechtein'-
ındada Plattendolomit (Caa) ve oldukça yaygın ola-
rak daha ya§h Hauptdölomit (Oaâ) içinde ortaya çA,
maktadıı1,

Kuzeydofu ïïm&m'd® Haupt- ve Plattendolomit-
lerdeki fluorit mîneralizasyonu parajenetik mineralle-
rin hemem hemen bulunmamasıyla karakteristiktir,
Makroskopik olarak hiçbir parajenetik mineral beUr-
lenemeEken, mikroskopik olarak sadece aragonit, pi-
rit, kuvars ve sölestin bulunmuştur. Bu gözlemleri
kimyasal ve jeokimyasal araştırma sonuçlarıda doğ-
rulamıştır. Yapılan seri analizlerde sadece fluorit İçe-
rifi fcantitatif olarak belirîenmiştir, Analizlerde alt
sınır %0,4 CaFg olarak kabul edilmiştir, Aflörman Ör-
nekleri, sondaj karotları örnekleri, araştırma sondaj-
larmın kırıntıları ve jeokimyasal ara|tırma amacı ile
alınan toprak Örnekleri analize taM tutulmuştur, Son-
daj karotlarınm her 25, cm, sinden, araftırma sondajı
kırmtılarınm her 50. emişinden alman örnekler fluorit
içerikleri için analiz edilmiştir, (Çizelge 2)s

Hauptdolomit içindekoi fluorit merceklerinden alı-
nan bazı örnekler %8Ö'den fazla OaFâ içermektedir.
Merceklerin fluorît içerifi genel olarak *%10-50 CaFg

araamda defişmektedir. Bu oran gözlede belirlenebilen
koyu renkli seviyelerde en yüksektir, Karotlu sondaj

yapümif olan Hauptdolomltin fluorit îçôren zonu or-
talama fol.m CaFâ tenörlüdür (Şekil .4)# Araftırma
sondajları sonuçlarına göre bu defer %2,7S CaFg ol-
malıdır ve bu sondajlara göre en zengin zonlarm içe-
riği %İ7 CaI^E dir (Şekil 5). Jeokimyasal araştırma-
lar sonucu, toprak örneklerinde seaptanabüen en yük-
aek defer %7,6 CaFg dir, |%5lten fasla CaFa içeren
toprak örneklerinin almdifi sonlarda, yüzeye yakın
fluorit mineralizasyonunun soMaplarla saptanmıştır,
Sondajlarla saptanan ortalama fluorit içeriği ile kar^
şılaştmldıimda, tüm toprak örneklerinin ortalama
%1,93 CaJ^2 olan içeriği oldukça yüksektir.

Taş ocaklarında dolomitin bozunmuş olması ne-
deniyle, örnek almanın zor olduğu durumlarda büyük
bir yarma açtırılıp örnekleme yapılmış v© analize gön-
derilmişlerdir (Şekil 6).

Bö§luklu dolomitlerde ortalama %Q3 CaF(g ve
yengin sonlarında yaklaşık 1̂ 50 OaF^ içeriti gaptan-
mıştır, Normal minemlleşmli dolomitlerde içerikler
061.1 ve 2,1 CaFg arasında değişmektedir. Dolomitlerin
fluorit içeriklerine ait kimyasal analiz sonuçları Çi-
zelge 2 de görülmektedir. Yüksek CaFffi içerikli örnek*
1er düşük OaO ve relattf danada düfük MgO içeriğine
sahiptirler (Analiz 806, Sil), Tam akglne düfük OaFs

(Analiz 812, 815), t%Q,2 CaF,o içeren taiö bir dolo-
mit î%54,46 CaC^g ve -%4&A1 MgQOB ten oluşmaktadır.

İm element içeriği beklemldİÜ gibi düşüktür, Bu
CaF |9 içerip yülısek ve düşük olan tüm örnekler için
geçerlidir (Çizelge S), Baryum içeriğinin oldukça dü-
şük olması ilginçtir, 267-544 ppm arasında deferlajf
göstermektedir ve ortalama 412 ppm Ba dur, Bağıl
olarak yüksek olan Sr içeriği 53-216® ppm arasında
değişmektedir ve bu oldukça farklı değerlere yine
CâF,̂  içeriği gerek em gerekse çok olan Örneklerin hep-
sinde rastlanmaktadır. Ortalama Sr içeriği 700 ppm
dır. Stronsiyum minerali olarak Sölestm saptanmış-
tır (Prof, Meîsl, Wiesbaden), Düşük olan Pbt Oo, Ou
ve Mn içeriklerinin ortalama def erleri şöyledir .:

Oo 18,6 ppm
Ou 18,3 ppm
Mn 56.7 ppm
Pb 72,0 ppm

Demir içerifi bafıl olarak yütoektir. Déferler
380-S830 ppm arasında değişmekte olup, yüksek içe-
rik pritin varlığından ileri gelmektedir. Ortalama de-
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Sellait'e (MgW%) fluorit içeren Thüriûgen oluşumı-
larmda rastlanılmışsada (Thomaaer, 1966) Hessen'de^
W Zechstein dolomitlerinde bugüne kadar bulunama*
miftır. Ancak varlı^ teorik olarak kabul edilmektedir,

Maden mikroskopisi analizleri fluorit içeren m»
nun opak mineraller açısından çok fakir oldufunu or-
taya koymuştur. Pb ve Zn sülfürlere rastlanılmazken,
sülfür olarak sadece pirit saptanabihmiştir, Fluoritin
mavimsi renge sahip olması nedeniyle U v e ^ komp-
leks mmarallerinindô var olabileceği düşünülmüş, an-
cak yapılan araştırmalar olumlu aonuç vermemi§tir,

SONTİIA T© BEBK A PLÂM^NDOLOBflTlffiRİH-
PEKÎ FLUOEİT OLUŞUBIU

BİN JEOKİMYAM
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mir  içeriği  6İÖ  ppm  Fe  dir,  Thüringen  Oaasehwitz'te
fluorit  içeren  Plattendolomittodede  benzer  İz  element
içerikleri  saptanmıştır  (Kruger  ve  Össenkopf,  i960),

Harz  bölgesi  fluorit  ve  barit  ganglarının  prospek-
siyonu  gırasmda  Zechstein  dolomitlerinden  alman  iki
edilmiştir,  Sedünanter  olarak  oluşmuş  fluoritlerin  na-
dir  toprak  elementleri  içeriği  tayin  edilmiştir,  Sedi-
manter  olarak  oluşmuş,  fluoritlerin  nadir  toprak  ele»
mentleri  içerikleri  hidrotermal  oluşumlara  göre  daha
düfüktüif.  Bu  özellikle  La,  Ce,  Sm  ve  Bu  için  tipiktir.
Analiz  sonuçlarına  göre  Zechstein  dolomitlerindeki  flu-
oritlerin  nadir  toprak  elementleri  içeriklerinin,  hidro-
termal  fluoritierinkiûm  onda  biri  olduğunu  söyUyebL
liriz,  Bu  sonuçta,  öteki  kimyasal  ve  mineralojik  araş-
tırma  sonuçları  gibi,  Hessen  Çevresi  Hauptdolomit  ve
Plattendolomitlerindeki  fluorit  mineralizasyonumini
Thüringen'dekilere  benzer  şekilde,  sedîmanter  olarak
oluştuğunu  ortaya  koymaktadır,

FLUÖB  AKAIİZ  YÖNTEMLEBt

Fluor  analizlerinde  iyon  ayneı  fluorit  elektrodu
kullanılmıştır.  Bu  yöntem  afaiıdaki  üstünlükleri  ne«
deniyle  diğer  klasik  yöntemlere  tercih  edilmiştir  :

1,  Analizlerin  däha  sıhhatli  oluşu  (elektrotun
fluor  iyonlarını  daha  kuvvetli  ayrıcı  özelliği
nedeniyle)

2,  Analizlerin  büyük  bir  çabuklukla  yapılabilmesi

3,  Analizlerin  daha  ucuza  maloluşu

4,  Analizlerin  arazi  laboratuvarında  yürütülebil-
mesi  (gerekli  temel  alet  elle  kolayca  taşına»
bilmektedir  ve  bozucu  etkilere  karşı  yalıtıl-
mıştır)

Ölçümler  istatiksel  olarak  deferlenlirilmi^  bili^
nen  standartlara  ait  yoğunluk  ëfrileri  daima  göz
önünde  bulundurulmuştur.  Hata  şmırı  ±  %%  kadardır.
Önemli  bazı  örneklerin  analizinde  Addition  yöntemi  ek
olarak  kullanılmış  ve  Öİgüm  sıhhati  ytikseltümiştir.
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Bozucu  etkilerin  uzaklaştırılmasına  özel  gayret  gös-
terilmifür,  ölçüm  sırasındaki  bomıcu  etkilerin  en
önemli  nedeni,  dofrudan  dofruya  fluor  konsatrasyo-
nunun  ölçülemeyip,  yanli|hkla  fluor  iyonlarıma  akti-
vitesinin  ölçülmesidir,  Bununla  birlikte  fluor  konsant-
rasyonu  ve  fluor  iyonları  aktivitesi  arasında  aşanda-
ki  ilişkki  mevcuttur  :

A - O f

Aktivite  katsayısı  (A)  çözeltilerin  toplam  iyon
içerifine  bafhdır  ve  çözeltiden  çözeltiye  değişmekte-
dir.  ölçüm  çözeltisinin  toplam  iyon  aktivitesini  subit
tutmak  için  yabancı  bir  elektrolitin,  örnefin  NaOTj  Ünf

iyon  yofunlaşması  önleyicisi  olarak  çözeltiye  ilave
edilmesi  gerekmektedir.  Ayrıca,  babanda  fluor  ile  çö*
zülmez  bağlar  oluşturan  bir  kısmı  katyonlar^  çözelti-
de  giderek  zenginleşebilirler,  Bunlar  analiz  ^nuglarmı
olumsuz  yönde  etkilemektedir.  Bu  bozucu  İyonların  en
önemlileri  Al+^Fe+s  ve  Sİ+*  tür.  Bu  katyonlarm  flu-
or  ile  kompleks  yapı  oluşturması,  çözeltiye  K  eklen-
mesiyle  eng  ellenebilir.  Zira  K  sözkonusu  bozucu  kat-
yonlarla  daha  kuvvetli  bileşikler  oluşturmaktadır.

MYAJEHEZ  ve  FLUORÎT  afflŒRMJZASYO^UNlJH
KÖKENt

Fluorit  E'sehwege  ve  Sontra  çevresinde  Zechste-
în'm  Hauptdolomit  ve  PMttendolomitlerinde  tabakam-
sı  veya  tabakalar  bağlı  mercekler  şekUnde^  bazen
makroskopikj  bazanda  varlığı  ancak  kimyasal  analiz-
lerle  gösterilebilecek  şekilde  bulunmaktadır,  Mikrot-
kopik  analizler,  fluoritin  sadece  dolomite  bağlı  olduğu-
nu,  diğer  parajenetik  mineral  ve  elementlerin  eksik
ya  da  önemsiz  olduğunu  ortaya  koymuştur.  Jeolojik
kriterler,  özellikle  fluoritin  tabakamsi  makro.  ve  mik-
royapısı,  fluorit  mineralizasyonunun  damar  ve  çatlak^
larda  bulunmayışı  (hidrotermal  bir  oluşum  sözkonuöu
olsaydı  cevherleşme  dolomit  içindeki  damar ve  çatlaklar
dan  gözlenebilirdi)  cevherleşmenin  dolomit  oluşumu  sı-
rasında veya oluşumdan sonra sinsedimanter olarak yer-
leştiğini  ortaya  koymaktadır,  Öhalde  fluorit  ve  dolomit



olufumu arasında gıkı bir baf iantı bulunmaktadır, Daha
Öncede fluorit bulunmu§ olan Harı bölgesiniü güney-
batı bölümünde, Zechstein dolomit oluşum Smykate
ve Kloşu (1966) tarafından ayrmtıh olarak araştırıl-
mıştı^ Yazarlar Soharzfeld çevresinde damar ve bö§-
İuk dolgusu olarak fluorit, jips, anglezit ve kalsit bul-
muşlardır. Fakat bulunan fiuoritin Eschwege'ds oldu-
ğu gibi dolomit içinde tabakamsı veya mereeksi yapı-
da olup olmadıtı belirtümedifi gibi, fluorit analizleri-
de verilmemiştir, Fakat dolomit oluşumu üzerindeki
bilgiler, fluorit içeren Eeehwege'deki Hauptdolomit ve
Sontra*daM Plattendolomitler iğinde kullanilabileoek-
tir. Smykatz ve Kloss'a göre dolomitlerin bir bölümü
erken, diger bir bölümüde geç diyajenstik evrede oluş-
muşlardı, îyi korunmuş fosiller, küçük kristal boyut-
ları, yapıda demirin bulunmayış^ erken diyajenetik
oluşumun kriterleridir,

Öeç diyajenetik dolomit ise demir içermekte, ta-
mamen fosilsiz, idlyomorf kristalli olup, bafü olarak
çok düşük Sr içerifi göstermektedir. Geç diyajenetik
oluşumlu dolomitlerde saptanan özellikler kısmen
Eëchwege'deki Hauptdolomitlerl© benzerliğe sahiptir,
Hauptdolomitlerde yüksek demir içerikli ve fösilsizdir.
Yer yer yüksek olan Sr oranı ise bünyedeki fluorit ve
sölestinden ileri gelmektedir. îdiomorf dolomit kris-
talleri ise pek nadir olarak gözlenebilmektedir, -

Bu gözlemlerin ışığı altında, Bsehwege'deki do-
lomit oluşumlarının geç diyajenetik oldufu kabul edi-
lebilir, Fluorit olufumuda aragonitin oluşumu sırasın-
da, dolomitin yerini alma şeklinde gelişmiştir diyebi-
liriz, Zira incelenen tüm inceksiüerde, aragonit flu-
oritleşmiş dolomit içinde gözlenmektedir, Muoritim
yer değiştirmesi sadece küçük boyutlarda olmuştur.
Kılcal damarlarındaki mm.'rik boyutlu fluorit kristal-
leri (Jenez II a ve II b) bunun belirteçleridir,

Fluoritln depolanması ve oluşumu oldukça sif bir
evaporitik lagünde olmuştur, Karotlu sondaj verileri
bunu ortaya koymaktadır, Sondaj verilerine göre Ha-
uptdolomit, fluorit mineralizasyonu olan kısımlarında
30-S5 m, kalmlifindadir ve bununda 10-25 m.'si flu-
orit içermektedir. Yaklaşık %0,2 Oaf^ tenörlü ve ba«
fil olarak kaim olan bu fluoritli seviye içinde bulunan
koyu renkli iki zonda 0,1-0,5 m, kalmlıkiı ve % 10-50
tenörlü fluorit depolanması yer almaktadır. Gri renkli
doiomit/fluorit tabakası içinde bitüm bulunmakta ve
bu da büyük Ölçüde renk koyuluğuna neden olmakta-
dır. Menekşe renkli fluorit sadece lokal olarak, koyu
renkli zonlarda kılcal damarlar ve makaslama yüzey-
lerinde ortaya çıkmaktadır. Bu kısımlarda fluorit içe-
riği %BÛ Oaf^ ün üzerindedir, Dolomit içersinde yer
alan fluoritli zonlardaki £itüm içerifi tipik olup, flu»
oritin sinsedimanter oluşumu için ayrı bir belirteçtir.
Benzer gözlemleri Schneider (1054) kuzey Alp'lerde,
üst Wetterstein Mreçtaşlarında yapmıştır, Sözkömısu
oluşumlarda fluorit; F% Pb ve Tm, sülfürlerle birlikte,
hemen hemen siyah renkli, Özellikle yüksek bitüm içe-
rikli, karbonatlı dolomitik kayaçlarda bulunmaktadır,

Kschwege çevresi Hauptdolonütlerindeki fluorit
mineraîizasyonu stratifrafik, mineralojik petrogra-

fik ve kimyasal açılardan hemen hemen mineralojik,
Thüringen^Gera çevresi Plattendolomitlerindëki Caasch-
witz fluorit ölufumlarma karşıhk gelmektedir, Buna
ait veriler daha önce defalarca ortaya konulmuştur
(Krüger ve Ossenkopf, 1969), Tüm yazarlar, Platten-
dolomit içerisindeki fluöritm smjenetik sedimanter ya-
ni diyajenetik olduğunu kabul etmektedirler,

Hessen bölgesinde, dolomitlerdeki fluorit oluşumu
gibi (Wedepohl, 1964) deniz suyundaki fluor içerigi-
için, Eechstein şistlerinde bakırın oluşmasında oldufu
nin fluorit oluşumunu yeterli oldufu ve lagüne gelen
taze sularla devamlı takviye edildiği kabul edümete-
dir. Kireçtaşı ve dolomit içindeki fluorit zenginleşme^
lerinin genel olarak özel buharlaşma koşulları altmda
olduğuna dayanan yukarıdaki tez, Kazakor ve Soko-
lova (1950) tarafındanda kabul edilmektedir, Schnei-
der oluşumu için bu açıklama şeklini kabul etmemek-
tedir, Schneider fluoritin, submarin eksalatif olarak
oluştufunu kabul etmektedir. Bu açıklama için ferek»
11 olan volkanik aktivite dofu Alp'lerde gerçekten mev=
cuttur, Hessen ve Thüringen1 deki fluorit içeren Zeshc«
tein oluşumlarında tüfsel birimler veya fluorit getiri-
mi için sıcak kaynaklar kesinlikle bulunmamaktadır.

Biz de Kruger ve Ossenkopf (1969) gibi, lagün
suyundaki fluor içeriğinin fluorlu kristalin kayaçlar-
danf özellikle granitlerden kaynaMandıfını kabul et-
mekteyiz, Koritnif (1951) granitlerin bozunması ile
ilgili yaptıfı bir grafikte, fluorun bozunma ve toprak
oluşumu sırasında nekadar hızlı ve nekadar bol oran-
da açıfa çıktığını göstermiştir. Böylelikle fluor suda
çözülü olarak, bol miktarda denÎA suyuna taşınmak-
tadır, Sıf olan lagünlerde sürekli yükselen konsant-
rasyon ve bazı özel koşullar (bitüm içeriği dışında
bu koşullar bizce tam olarak bilinmektedir) nedeniyle,
fluorit deniz suyundan itibaren çökelmektedir,

Eschwege'de Bltmannshausen batısında sondaj
çalışmaları yapılnug olan Hauptdolomit yaklaşık 35
kmVlik bir alanda yayılmakta, 20 m, 'kalmlıkiı bir
zonundai%0i2w50 Ca^2 tenörlü birkaç milyon ton fluo-
rit İçermektedir, Sontra'daki Plattendolomitelerde yak-
laşık aynı miktarda fluorit rezervine sahiptir, Böyle-
ce bu iki oluşumda toplam 5-7 x 10̂  ton fluorit mev-
cuttur, Ô halde pontensiyel rezervin, hidrotermal flu-
orit damarlarındakilere göre daha fazla olduğunu söy-
liyebiliriz, Öberpfalz çevresinde, Nabburg=Wölsendorfer
Gangrevier1 deki hidrotermal yataklarda, 1900 ile 1970
yılları arasında, 50 gang ta ve 250 n\ derinliğe kadar
toplam 2,4 x im ton fluorit işletilmiştir (Ziehr, 1955
ve 1975), İşletmeye uygun olmayan ganglarla birlikte
toplam rezerv yaklaşık 3,5 x 106 tondur. Of halde bun-
lar, sadece bir bölümü işlet meye elverişli olan Zeehs«
tein dolomltlerindekl fluorit miktarının yarısı kadar
rezerve sahiptir, Hessen çevresi Zechstein dolomitle-
rindekl fluorit rezervleri ile yukarı Bayern kristalin
maslfindeki gang oluşumları karşılaştırıldığında, sedL
manlar îgindede hidrotermal ganglara kıyasla oldukça
büyük fluorit zenfinie§melerinin oluşableceği ortaya
çıkmaktadır. Burada şunu beirtmek yerinde olacaktır:
Zechstein dolomitlerinde fluorit oluşumu için sadece
özel kofulların bulunması yetmemekte, fluor içerifi
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yüksek kayaçlardan İtibaren öedimantaşyon ortamına,
suda çözülü, bol miktarda fluor taşınmam gerekmek-
tedir. Sahada granitler dikkati çekmektedir, Özellikle
pnömatûlitik çözeltiler ve lüdrotermal mineralizasyon-
larlaj fluor içeren mineraller bakımından zenginlet-
miş olan Dach bölgesi granit glütonu ilginçtir Harz
bölgesinin yükselmeği ve granit plütommun yaşı (Se,
hoell, 1070 e göre 290 milyon yıl) arasmda sıkı bir
ilişki olması nedeniyle, fluorit oluşumunun kaynafı
olarak bu granitler (Brockengranit, Ramberggranit)
düşünülmektedir (Müller, 1978; Winkler, 1078), OM«
ringen vadisinin fluorit gangları oldukça genç olduk-
larından, buradaki fluoritlerin kaynafi olma özellifmi
kaybetmektedirler,

Hessen, Thüringen v© Schleswin-Holstein'm Zec-
hstein dolomitlerinde puoritm bulunuşu; orta ve Üst
Eeehstein'da yani orta ve kuzey Almanya'da, gluori-
tin bitüm İçeren karbonatlı kayaçlar içerende olduk-
ça geniş yayılımını sağlayan koşulların hüküm sür-
düğünü ortaya koymaktadır.

Zechstein dolomitlerindeki ortalama ve en yük-
sek fluorit içeriği, dofu Alplerde orta Trias kireç-
taşı ve dolomitlerdeki fluorit içeriği ile karsılaştınl-
dıfmda şu sonuç ortaya çıkmaktadır : Zechstein dolo-
mitlerinin ortalama içerif i 3-10 kat, en yüksek def er-
leri ise 15 kat daha fazladır, Bu yüksek İçerik farkı,
Beckstein denizi lagünlerine gelen Özülü haldeki fluor
miktarının fazlalıfma ve lagünlerde fluorit oluşumu
için ço kuygun olan kofullara bağlanabilir,
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TEZ ÖZETLERİ

ZAMANH BÖLGESI (ORTA ANADOLU) KURŞUN*
ÇINKO CEVHERLERININ MÖ^RAL PARAJENEZT
VE KENGINLEŞTIRÎLEBILMS ÖZELLÖCLERI

Bietrieh MÜLLER, (Doktora Tezi 1982)

Çalışmanın ilk bölümünde Zamantı bölgesi Kurgun-
çinko yataklarının mineral parajenezi incelenmiş ve ya«
silmiştir,

Zamantı bölgesi cevherleşmeleri bitümlü tabakalı
veya masif kireçtaflarj içinde damar veya boru şeklin-
de bulunurlar, Yatakların oluşumu sırasında yan kayaç
kireçtaglan az veya çok metasonmtimnadaa etkilen-
mişlerdir.

Yatakların içinde bulunduğu Orta-Toroslarfm yük*
gelmesini izleyen zaman içinde yataklar ileri derecede
yüzeysel ayrışmaya uğradı, Bugün bu yataklardan ço-
ğunlukla yalnız karbonatlı galmay cevherleri üretilmek-
tedir, Sulfidli cevherler genellikle ayrışma ürünü cev-
herler İçinde yalnız artıklar şeklînde bulunmaktadır.

Genelde aşağıda sırasıyla kısaca değinilen paraje-
netik topluluklar ayırdedilmektedir :

1) Cevherleşmeden önce "kalsit F1 ve "dolomitleg.
rae" olufmugtur,

2) Sfalerit, galenit ve piritten oluşan ^sulfid eev«
herlemesi" karbonat ganglanyla birlikte olu|mu§ttır,

3) Desendent metasomatoz, ayrıca yer yer meka-
nik taşınma sonucu yer değiştiren oksldasiyon=paraje-
nezi oluşmuştur,

4) Genç bir "kalsit n" gelişi gerçekleşmiştir.

Cevherleşme olasılıkla Tersiyer yaşlıdır. Yatakla-
rın tektonik konumu bu görüşü desteklemekte, tekto-
nik yapısı Toroslar'm kıvrımlanma ve kırılma tekto-
niği içrade yorumlanmalıdır,

Cevher getirici eriyiklerin kaynağı bilinmemekte,
dir, Vaehe'rii) (1964) Fb-gn Bakırdaf veya Kruse'nin
(1965) Bolkardaf cevherleşmeleri için düşündükleri gi-
bi; burada da olasılıkla cevherleşme derinliklerdeki ta-
bakalı üyelerine bağlı eşzamanlı cevherlerin göçü (mo-
bilizasyonu) ile oluşmuştur.

Yatakların cevher içeriklerinin ileri derecede oksi-
dasyona uğraması sonucu; zengin cevherler (Tüm me-
tal içeriğinin %20fsi üzerinde) yanında, önemli miktar-
larda fakir cevherlerda (Tüm metal Igeriğinin %20'si
altında) oluşmuştur, Zengin cevher herhangi bir Ön zens

ginleştirme işleminden geçirilmeden, dofrudan izabeye
verilmektedir. Fakir cevherler Zamantı bölgesinde 5-
nernü bir cevher potansiyeli oluştururlar. Çalışmanın

İkinci bölümünde fakir cevherin değerli metallerden
kurşun ve çinkonun % zenginleştirme olasılıkları araştı-
nlacaktır,

Fakir cevher kaîsiüi, limondtli ve killi olarak üg
ayrı ana tipe ayrılmakta, konvensiyonel yöntemlerle
(yüzdürme.çöktürme ile ayırma ve flatasyon) zengin-
leştir me deneyleri yapılmıştır, Deneyler limonitli ve
killi cevherlerin, ctvher minerallerînin uygun olmayan
büyüme yapı ve dokuları nedeniyle zenginleşemedikleri-
ni göstermiştir, Sılamın fazlalığı bu zenginleştirme
yöntemini engellediğinden, uzaMa§tmlmam gerekmek-
tedir. Bu yöntemle önemli oranlarda metal kaybı ol-
maktadır.

Aynı cevherlerin üç deneyleri, yaş metalurjik yön-
teminde uygulanmazlıgını göstermiştir.

Kalsitli cevher tipine uygulanan deneyler, bu cev-
herin olasılıkla yüEdürme-çökeltme-ayirnm ve flatasyon
gibi bir kombinasiyon yönteminin uygulanabileceğini
göstermigtir, Yüzdürme.çökeltme yoluyla ayırmada ta-
ne irilikleri 30-0,5 mmf flaatsyon'da - 0,5 mm olmalıdır,

146 Sayfa, 15 Çizelge, 73 Şekil ve 1 Ek,

FALECHCRASTLAŞMA .OLUŞUAniAmiNA BAĞLI
ÂLADAĞ BÖLGESİ ÇÎNKO . KÜRfUN CEVHERLE»
RİNÎN ÜfOELENMESt

Mustafa OEVteîM (Doktora Tezi 1984)

Çalışmada, Aladaf hölgesinin günay kesiminin
farklı litolojik kireçtaşı içinde yataklanan Sugatı, De-
îikkaya ve Tekneli yatakları ineelenmigtîr, Yapılan ma-
den yatakları ve isotrop-jeoMmyasal inceïemelerdeïi
elde edilen bulgular; büyük bir metalöjenik cevher hav-
zası oluşturan Zamantı bölgesinde en az üç ayrı oev-
herlegme tipi bulunduğunu göstermiştir, Bunlar :

1) Siyah Âladaf napının Alt Permîyen'i İğinde
yataklanan tabakaya bağlı mineralizaayonlar,

2) Yahyalı napuun primer-hidrôtermal cevherleş-
meleri,

3) Siyah Aladaf napının Zn-Pb Karst ,cevherlt§-
meleri.

Çalınma konusu Aladaf-bölgesi Zn-Pb cevherleıme-
1er! üçüncü minerallzasyon tipine girmekte ve bu tip
zuhurların benzerlerine kuzey Zamantı bölgesinde de
sık rastlanmaktadır, Bu cevherlerin dafılimi, kireçtaf-
larmı etkiliyen kırık tektoniği ile yakından ilişkilidir,
Litolojik veya tektonik sınırlanmış kesimlerde tektonik
kırıklara bağlı karstlagma ve karstlara baf lı diskordant
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cevherleşmeler olufmuitur. Yan kayacın cevherli eri-
yikler tarafından ornatüması (deszendenkmetazima-
toz) strüktürel kontrollü Paleokarstlarda gerçekle§miı-
tir,

İncelenen yatakların cevherleri tekdüze bir bileğim
gösterirler, İleri derecede gelişen oksidasyon, incelenen
yatakların sülfid mineralleri miktarım oldukça azalt-
mıştır, SÜlfidli mineraller hemen her zaman sfalerit,
galenit ve piriymarkasittir, Oksidll cevher genellikle
galmay-LıimoDJt (götit) parajenezinden oluşmakta ve
bunlardan staitsöMt ama galmay mineralidir, Serusît
yatakların tavan ve taban kesimlerinde yoğunlaşan ge-
leni tü bağlı oluşmuştur, Hidrozinkit ve hemimorfit ço-
ğunlukla kabutumsu-böbreğimsl yapı ve dokuları İle
diger önemli galmay mineralleridir, Değişik karst boş-
luklarından üretilen cevherler yüksek oranlarda kırın»
tın gereçlerde içerirler.

Jeokimyasal gaüfmalar ile Jüra kireçtagları İçin»
de yataklanan zuhurların' difer elementler yananda Cu,
Oo, Ni} V, Or içerdikleri saptanmıştır,

Sfaleritin düşük miktarlarda Fe} Cd, Mn ve gale-
nitin Ag, Sb, Bi, Mn içermesi, ayrıca piritin Co/Ni ora-
nının l'den küçük ve markasitin varlığı; sûlfidü cev-
herin yer değiştirme sonucu dügük ısılarda oluştuğunu
göstermektedir. Düşük kükürt ve kurşun isotop deği-
lim oranları btnzer bir oluşum ısısına İfaret ederler.

Maden yatakları ve" jeokimyasal araıtırmalar Ala-
dağ bölgesi Zn-Pb cevherleimelerinin; stratigrafik veya
tektonik tavan kayagları içeriği metallerin göçü (mobi-
lizasyonu) sonucu epijenetik (ardoluşum) olduklarını
göstermiştir. Yataklanma lito-stratigrafik farklılık
gösteren kireçtaşı serileri içinde, naplarlaşmadan son-
ra Tersiyer sırasında gerçekleşmiştir,
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TEZ ÖZETLERİ

ZAMANH BÖLGESI (ORTA ANADOLU) KURŞUN*
ÇINKO CEVHERLERININ MÖ^RAL PARAJENEZT
VE KENGINLEŞTIRÎLEBILMS ÖZELLÖCLERI

Bietrieh MÜLLER, (Doktora Tezi 1982)

Çalışmanın ilk bölümünde Zamantı bölgesi Kurgun-
çinko yataklarının mineral parajenezi incelenmiş ve ya«
silmiştir,

Zamantı bölgesi cevherleşmeleri bitümlü tabakalı
veya masif kireçtaflarj içinde damar veya boru şeklin-
de bulunurlar, Yatakların oluşumu sırasında yan kayaç
kireçtaglan az veya çok metasonmtimnadaa etkilen-
mişlerdir.

Yatakların içinde bulunduğu Orta-Toroslarfm yük*
gelmesini izleyen zaman içinde yataklar ileri derecede
yüzeysel ayrışmaya uğradı, Bugün bu yataklardan ço-
ğunlukla yalnız karbonatlı galmay cevherleri üretilmek-
tedir, Sulfidli cevherler genellikle ayrışma ürünü cev-
herler İçinde yalnız artıklar şeklînde bulunmaktadır.

Genelde aşağıda sırasıyla kısaca değinilen paraje-
netik topluluklar ayırdedilmektedir :

1) Cevherleşmeden önce "kalsit F1 ve "dolomitleg.
rae" olufmugtur,

2) Sfalerit, galenit ve piritten oluşan ^sulfid eev«
herlemesi" karbonat ganglanyla birlikte olu|mu§ttır,

3) Desendent metasomatoz, ayrıca yer yer meka-
nik taşınma sonucu yer değiştiren oksldasiyon=paraje-
nezi oluşmuştur,

4) Genç bir "kalsit n" gelişi gerçekleşmiştir.

Cevherleşme olasılıkla Tersiyer yaşlıdır. Yatakla-
rın tektonik konumu bu görüşü desteklemekte, tekto-
nik yapısı Toroslar'm kıvrımlanma ve kırılma tekto-
niği içrade yorumlanmalıdır,

Cevher getirici eriyiklerin kaynağı bilinmemekte,
dir, Vaehe'rii) (1964) Fb-gn Bakırdaf veya Kruse'nin
(1965) Bolkardaf cevherleşmeleri için düşündükleri gi-
bi; burada da olasılıkla cevherleşme derinliklerdeki ta-
bakalı üyelerine bağlı eşzamanlı cevherlerin göçü (mo-
bilizasyonu) ile oluşmuştur.

Yatakların cevher içeriklerinin ileri derecede oksi-
dasyona uğraması sonucu; zengin cevherler (Tüm me-
tal içeriğinin %20fsi üzerinde) yanında, önemli miktar-
larda fakir cevherlerda (Tüm metal Igeriğinin %20'si
altında) oluşmuştur, Zengin cevher herhangi bir Ön zens

ginleştirme işleminden geçirilmeden, dofrudan izabeye
verilmektedir. Fakir cevherler Zamantı bölgesinde 5-
nernü bir cevher potansiyeli oluştururlar. Çalışmanın

İkinci bölümünde fakir cevherin değerli metallerden
kurşun ve çinkonun % zenginleştirme olasılıkları araştı-
nlacaktır,

Fakir cevher kaîsiüi, limondtli ve killi olarak üg
ayrı ana tipe ayrılmakta, konvensiyonel yöntemlerle
(yüzdürme.çöktürme ile ayırma ve flatasyon) zengin-
leştir me deneyleri yapılmıştır, Deneyler limonitli ve
killi cevherlerin, ctvher minerallerînin uygun olmayan
büyüme yapı ve dokuları nedeniyle zenginleşemedikleri-
ni göstermiştir, Sılamın fazlalığı bu zenginleştirme
yöntemini engellediğinden, uzaMa§tmlmam gerekmek-
tedir. Bu yöntemle önemli oranlarda metal kaybı ol-
maktadır.

Aynı cevherlerin üç deneyleri, yaş metalurjik yön-
teminde uygulanmazlıgını göstermiştir.

Kalsitli cevher tipine uygulanan deneyler, bu cev-
herin olasılıkla yüEdürme-çökeltme-ayirnm ve flatasyon
gibi bir kombinasiyon yönteminin uygulanabileceğini
göstermigtir, Yüzdürme.çökeltme yoluyla ayırmada ta-
ne irilikleri 30-0,5 mmf flaatsyon'da - 0,5 mm olmalıdır,

146 Sayfa, 15 Çizelge, 73 Şekil ve 1 Ek,

FALECHCRASTLAŞMA .OLUŞUAniAmiNA BAĞLI
ÂLADAĞ BÖLGESİ ÇÎNKO . KÜRfUN CEVHERLE»
RİNÎN ÜfOELENMESt

Mustafa OEVteîM (Doktora Tezi 1984)

Çalışmada, Aladaf hölgesinin günay kesiminin
farklı litolojik kireçtaşı içinde yataklanan Sugatı, De-
îikkaya ve Tekneli yatakları ineelenmigtîr, Yapılan ma-
den yatakları ve isotrop-jeoMmyasal inceïemelerdeïi
elde edilen bulgular; büyük bir metalöjenik cevher hav-
zası oluşturan Zamantı bölgesinde en az üç ayrı oev-
herlegme tipi bulunduğunu göstermiştir, Bunlar :

1) Siyah Âladaf napının Alt Permîyen'i İğinde
yataklanan tabakaya bağlı mineralizaayonlar,

2) Yahyalı napuun primer-hidrôtermal cevherleş-
meleri,

3) Siyah Aladaf napının Zn-Pb Karst ,cevherlt§-
meleri.

Çalınma konusu Aladaf-bölgesi Zn-Pb cevherleıme-
1er! üçüncü minerallzasyon tipine girmekte ve bu tip
zuhurların benzerlerine kuzey Zamantı bölgesinde de
sık rastlanmaktadır, Bu cevherlerin dafılimi, kireçtaf-
larmı etkiliyen kırık tektoniği ile yakından ilişkilidir,
Litolojik veya tektonik sınırlanmış kesimlerde tektonik
kırıklara bağlı karstlagma ve karstlara baf lı diskordant
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cevherleşmeler olufmuitur. Yan kayacın cevherli eri-
yikler tarafından ornatüması (deszendenkmetazima-
toz) strüktürel kontrollü Paleokarstlarda gerçekle§miı-
tir,

İncelenen yatakların cevherleri tekdüze bir bileğim
gösterirler, İleri derecede gelişen oksidasyon, incelenen
yatakların sülfid mineralleri miktarım oldukça azalt-
mıştır, SÜlfidli mineraller hemen her zaman sfalerit,
galenit ve piriymarkasittir, Oksidll cevher genellikle
galmay-LıimoDJt (götit) parajenezinden oluşmakta ve
bunlardan staitsöMt ama galmay mineralidir, Serusît
yatakların tavan ve taban kesimlerinde yoğunlaşan ge-
leni tü bağlı oluşmuştur, Hidrozinkit ve hemimorfit ço-
ğunlukla kabutumsu-böbreğimsl yapı ve dokuları İle
diger önemli galmay mineralleridir, Değişik karst boş-
luklarından üretilen cevherler yüksek oranlarda kırın»
tın gereçlerde içerirler.

Jeokimyasal gaüfmalar ile Jüra kireçtagları İçin»
de yataklanan zuhurların' difer elementler yananda Cu,
Oo, Ni} V, Or içerdikleri saptanmıştır,

Sfaleritin düşük miktarlarda Fe} Cd, Mn ve gale-
nitin Ag, Sb, Bi, Mn içermesi, ayrıca piritin Co/Ni ora-
nının l'den küçük ve markasitin varlığı; sûlfidü cev-
herin yer değiştirme sonucu dügük ısılarda oluştuğunu
göstermektedir. Düşük kükürt ve kurşun isotop deği-
lim oranları btnzer bir oluşum ısısına İfaret ederler.

Maden yatakları ve" jeokimyasal araıtırmalar Ala-
dağ bölgesi Zn-Pb cevherleimelerinin; stratigrafik veya
tektonik tavan kayagları içeriği metallerin göçü (mobi-
lizasyonu) sonucu epijenetik (ardoluşum) olduklarını
göstermiştir. Yataklanma lito-stratigrafik farklılık
gösteren kireçtaşı serileri içinde, naplarlaşmadan son-
ra Tersiyer sırasında gerçekleşmiştir,

İ84 Sayla, 48 Şekil ve 9 Çizelge.
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9 Ülkeden 17 Bilim Adammm, konuyla ilgili gö«
rüflerini içennekte olan bu yapıt, ara§tırmacı ve-tez
©"frencilerinin gerek duydufu gelişmelerdeki boşlufu
dolduracak ve ileri sınıflardaki öfrencilere ek okuma
kitabi olacak niteliktedir.
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ENGINEERING HANDBOOK)

mt AUSTDÏ
1088

288 Sayfa, 84 Besim, 58 Tabtto

Oîltll SOM Cütsîz m.OÙ tağfflm Paundu
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Bu yapıt, Petrol kuyusundaki eali§malarm her ev«
real igln önemli bir referans oluşturmaktadır. Geni§
anlamda Sondajeılıkta, Ekipmanda, Sondajeılık prob-
temlerinde, "Drillstem" testlerinde ve kıyı-ötesi or-
tamlarda neler yapılması gerktitini anlatıyor.

DOÔAL KAYNAK TANIMLAM İÇtN JEO
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Jeoietatlstifm uygulama alanı artık yalnızca Ma-
dencilik Endüstrisine smırlanmamiitır. Burada rapor
edilen ASrnm orijinal kapsamının, Hidroloji Toprak
biïimlëri, kirlenme kontıolü ve Jeoteknik Mühendi^ifi
f ibî konulardaki geîi§meleri kapsayacak şkilde uzatıl-
ması f erekmif tir.

JEOLOJİ TAKVİMİ

7 19 Temmuz 1980

Karstik su kaynakları simpozyumu ve arazi gezM,
Ankara H.Ü,M,F, Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü,
Beytepe - ANKAEA

14 - SO îtemınıız 3985

Mafik kayaçlardaki mafmatîk sülfitler simpozyumu ve
arazi gezîsiè Kethcikan-Alaska
Gerald IC Czamanske, ms 984 NS Geological Sulvey,
Menlo Park, California 94025

SO Temmuz - % Ağustos 1985

Deniz ve kıyı yönetimi simpozyumu, Baltimore A,B,D,
Orville T, Magoon, Coastal Zone 85, Lode A, Box 26062
San Fransisco

5-7

Düzlük ve kıta kenarlarındaki manyetik anomaliler
simpozyumu, Prague WÉS, Hinze, Dept, of Geoseieneôt,
Purdue University, West Lafayette, ind, 47907

15 « %% EylM 198ft

. Neojen stratigrafisi alt kurulu, Akdeniz Neojen
stratigrafisi bölgesel komisyonu, Budapeıte-Macarlstan
Organizing Committee of the S th Conffress öf Äe
RCMNS, Nepstadion ut 14, Po Box 106 lt-1442 Buda-
pest-Hungary

28-2Ö [Eylül İ9S5

Kaaada Paleontoloji ye Biyoatratigrafi semineri, Laval
Üniversitesi Kanada
John Riva, Dept. of Geologie, Univ, Laval, Cite üaİ-
versitaire, Quebec GIK 7P4

9218 Noîu MADEN KANUNU VE YÖNETMELİK

15.6.1985 tarih ve 18185 »ayılı Eesmi Gaaete*de yayına
lamnıştır.

32.8.1983 taıih VB 18850 sayılı Besml öaxete*de yayiîi-
lanan Yöıı©tîîi©llk#

Arama faaliyeti dönemleri

Madde 17. — Arama ruhsatı 8'er aylık 3 arama dö-
nemi ve 6 aylık proje hazırlık dönemi olmak Üzere top-
lam 30 aydır, Bu süre uzatılamaz.

Her arama faaliyet dönemi son günü akşamına ka-
dar ruhsat sahibi en az bir jeoloji ve bir maden mühen-
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dişi tarafısdan haarlanan aranm faaliyet raporlarım,
öf er ön igletmô ruhsat* talebinde bulunacak ise en az
bir maden mühendisi tarafından hazırlanan ön işletme
projesini ilgili daireye vermek zorundadır.

Yeminli teknik büroların kuruluşu, yetki alımları ve
Sorumlulukları

Madde 48 —. Denetim ve gözetim difinda yönetme-
lüde tespit edilen görevleri yürütmek üzere gerektiğin-
de yeminli teknik bürolar, Bakanlığın izni ile kurulabi-
lir,

Yeminli teknik bürolar, en az yedi yıllık fiili mes-
lek tecrübesi olan ve yönetmelikle tespit edilen mühen-
disler tarafından kurulabilir.

Nüfus ve i§ yoğunluğunun fazla olduğu il ve ilçe-
İerde birden çok yeminli teknik büronun kurulması Ba-
kanlığın müsaadesine baflıdır,

Bir ilçede, i§ azlıfi sebebiyle yemmli tetaik büro
kurulmadığı veya kurulmuş büro kapandığı takdirde,
çevre ilçelerden bir yetkili büro Bakanlıkça görevlen-
dirilebilir,

Yeminli teknik büro sahibi ve bu büroda çalışanlar»
la bunların ürinci dereceye kadar kan ve sihri hısımla-
rına arama, Ön işletme işletme ruhsatı verilemez.

Yeminli teknik büroların teşkili, bu bürolarda ça-
utacak personelin nitelikleri, hizmet kargılıfı ücret
tarifeleri, çalî§ma esasları ve diğer hususlar Bakanlık«
ça çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

Bu Kanunda yetki ve görev verilen yeminli Teknik
bürolar elemanları bu gÖrevlerini ifa ederken işledik-
leri suçlar dolayısıyla Devlet memuru sayılırlar ve
Devlet memuru gibi cezalandırılırlar, Aynca bu sugları
işleyen büro sahibi ise büroları kapatılır, bir daha büro
açamazlar. Suçu işleyen büroda çalışan ve suça iştirak
eden görevliler bu çeşit bürolarda bir daha görev ala-
mazlar.

Yeminli teknik bürolar Bakanlığın denetimine ta-
bidir.

YÖNETMELİ K

İKİNCİ BÖLÜM
IHADEN HAKLABI ÙM ÎLGÎLt İŞLEMLER

BİBİNCÎ KISIM
ABAMA DÖN »fl ÎŞLEMLI31Î

Artmış Faaliyet Kaporîarı

Madde 8 — Arama ruhsatı alan madenci, Maden
Kanununus 17. maddest 'gereğince Ek Form 4'deki ka-
yıtlan tutarak faaliyet göstermek ve bu forma uygun
olarak düzenleyeceği arama faaliyet raporlarını 8 er ay-
lık arama dönemlerinin son günü akşamına kadar Ma-
den Daireline, alındı belgesi kar§ıhğmda teslim etmek-
le yükümlüdür.

Arama faaliyet raporları enas bir Jeoloji ve bir
umden mühendisi tarafından hazırlanır ve kimlikleri
yazılarak İmzalanır,

BÖLÜM
ÖN İŞLETME DÖNEÄfl İŞLEMLERİ

Ön tfîetme Ruhsatı

Madde 9 — Maden Kanununun 19, maddesi gere-
ğince Ön i|letme ruhsatı (Ek Form 5) alabilmek için»
arama ruhsat süresi sonunda veya arama ruhsatı saf-
hasında, faaliyet raporlarında istenilen tüm bilgileri
elde etmi§ olan ruhsat sahibinin, rezerv tespit çalışma-
larının olumlu geligme gösterdiğini, aramaların büyük
igletme ve tesis kurma imkanının doğmasına yönelik
geliştif mi beyanla Maden Dairesine ön işletme projesi«
ni vererek talepte bulunması gerekir,

ün İsletme Projesi

Madde 10 — ön î§tetme Projeni bir Maden mü*
hoiKÎİHİ t;ırafından hazırlanır,

Proje aiafıdaki konuları detaylı olarak kapsaya-
cak şekilde tanzim edilir.

a) Arama ruhsaı numarası, ruhsat sahibinin adı
ve soyadı, ruhsat sınırları,

b) Projenin gerekçesi,
c) Cevher yataMärmin geometrisi ve Jeotejik ap»

dan yapıtan cevher geliştirme çalışmaları,
d) Detay etüd içm öngörülen arama ve faaliyet

programı,
e) İşletme öncesi yapılacak çali§malar,
f ) Varsa planlanan istikşaf sondajları ye yerleri,

g) Üretimi planlanan madenler ve kapasite,

h) Kuruluş yeri,

j)" Tesis ve alt yapı alanları,
j) Artık gaz ve teyling atma alanları,
k) Maden yatağının işletilebilirlik özeti,
1) Pazar etüdü (üretilen cevherin iç ve dış piya-

sada kimlere satılabileceği)
m) Üretim teknolojisi,
n) î§ gücü İhtiyacı,
o) Üretim maliyeti tahmini,
p) Proje tutarı,
r) Yatırımın başlama ve deneme işletmesine aim-

ma tarihi,

s) Projenin faydalı ömrü,
t) Yıllık üretim tutan,
u) Dü§ünülen finansman kaynakları (5^ kaynak

ise banka güvence kontrolü olmalı, kredi v,s ise banka
niyet mektubu eklenmelidir,)

v) Efer kurulacak ise pilot tesisin amacı ve sis-
temi,

y) Ticari ve mali kârlılık,

ön İşletme Fâaliyet Baporları

Madde Iİ —^ Mailen Kanununun 20, maddest gere-
fino© verilecek ön işletme faaliyet raporları aşağıdaki
hıiHiiHları Üıtiva edecek ve (Ek form 6) daM bügüerî
lcap«ayacak tekilde on işletme ruhsatmın verldif i ta-
jütten İtibaren azami birer yıl ara ile bir jeoloji ve bir
vmûim mühendisi tarafmdan tanzim ecmerek Maden
Dairesine teslhn edilir
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a) Bir yıl sûre ile yapılan detay arama faaliyeti.
yerleri ve »anuçlan,

b) Açılan yarmaladın kroMsî^ kuyunun açınımı ve
galerta™ l/ÖOO elçeU yeraltı jeoloji haritaları,

e) Maden Kanununun 21 toci maddesinde geçen
istihraca esas tegkll eden görünür rezerv (geliştirilmiş
hali ile) ve cevherin ortalama tenoru, e§ tenor dağılımı,

„ o) Optimum maden işletme akımının temini,

f) Teknoloji çalınmaları ile alâkalı detay bilgi
üretim girdi ve çıktıları, çaiı§an personel hakkında bil-
gi, inletmenin rantabl olup olmıyaeafı,

g) Üretim akım şeması ve ihracat planları ara-
sındaki uyum,

h) Pazar ve piyasa araştırmaları,
ı) Faaliyetlere davam edilip edümiyeoeğlnin bil-

dirilmesi^ gelecek dönem için Öngörülen faaliyetler ve
gerekçesi.

BEŞİMOt miBIM
FAALÎYETLEBÎM DENETİM VE KÖNTBOULABI

Kontrol ve Benetmı

Madde 18 — Maden Kanununun 11 inci maddesi
gereğincel madencilik faaliyetlerine ili§kin tetaik ve
mail konuların yönlendirilmesine, maden haklarının yü-
rütülmesine ve vecibelerin yerine getirilmesine dair
kontrol ve denetim, Baksnlıfm gerek duyduğu za-
inanlarda yapılır,

Maden Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca tan-
»İm edilmiı bütün beyanlar, varsa ihbarların tetkiki bu
denetim ve kontrola tabidir, Efer 10 uncu madde hü.
kümlerinin uygulanmasını gerektiren bir durum söz ko-
nusu değil ise, kontrol ve denetimler her ruhsat sahası
için yılda bir defadan fazla yapılmaz.

Kontrol ve denetimler, Maden Dairesinin veya Ba-
kanlığın görev verecef. ihtisaslaşmış, diğer Devlet Ku-
ruluşlarının, kontrol vo denetimin gerektirdiği mesleki
tecrübeye sahip olan elemanları tarafından yapılır,

Maden Dairesi, kontrol ve denetime gidilecek ma-
den ruhsat sahalarmın gerekçeli programlarım hazır-
lar. Hazırlanan programlar dikkate alınarak Bakanlık,
ihtisas ve iştigal konularına gore, öncelikle MTA, TKÎ,
ETÎBANK olmak üzerj diğer ihtisaslagmig kamu kuru*,
luşlarmı görevlendirebilir. Bu görevlendirmede aynı gü=
zergâhtaki maden ruhmi sahalarına aynı heyetin gön-
derilmesine özen gösterilir, Aynea, ihtilaflı olan ruhsat
sahalarında yapılacak kontrol ve denetimlerde aynı ki-
şiler tekrar görevlendirilemez.

Kontrol ve denetimlerde, arama ve ön İşletme ruh-
sata safhasında, bîr jeoloji mühendisi, bîr maden mü-
hendisi ve yapılacak denetimin niteliğine göre seçilecek
bir görevli olmak üzere en m tie Mşlmin, işletene ruh-
sat safhasında bir madpn mühondM, ihiteas saMbî ku-
rataslâraaıı birimde görevli bîr mali u m a n (gelr . gi-
der ve bEaneo konularmda ihtisa» saMbi) ve yapılacak
clemettaln niteUfine göm seçüeeek bü- görevli olnmk
ûmr® en az üe Idşimn görevlendirtteıesi gerekir.

K&nteol ve Denetim Raporlarının Hazirlaamasi

Madde 10 — Kontrol v© denetim sırasında faaliyet
raporları, projeler^ Mlanço ve bunlara ait kanuni def-
ter, maWbuzlar, diğer belgeler incelenip.

Kontrol ve denetim sonunda düzenlenen tutanak
maden ruhsat sahibi, yoksa onu temmilen fenni nezaret-
ei veya başka bir görevli ıtarafandan imzalanır* İmzadan
imtina edlmeM halinde durum bir tutanakla tesbit edi«
lir.

Görevliler, yaptıkları inceleme sonuelannij gerek-
çeleri ve belgeleri ile biraMcte kontrol ve denetimiıı ya-
pûaLfı niiiîıtîidr; bir rapor halinde üç nüsha olacak şe-
I d l ^ tanzim ederek bir surette! anaden ruhsat sahibine
eklen verirler, bu mümkün olmadığı takdirde beyanuu
ûm bildijranif oMugu adresine göndertUr; Mr suretini de
genel evrak argivinde muhafaza edilmek Üzere Maden
Datoe#în© tevdi ederler, Eaporun aslı âieM dosya&mda
saklattır.

Maden Dairesi, verilen bu raporda, beyanlar ile uy-
gulama arasmda Maden Kanununun 10 unru maddesi
hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir durumu
tesbit ettiği takdirde en geç 15 gün İçerisinde durumu
ilgiliye yazılı olarak bildirir. Bu tebligat» maden ruh-
sat sahibinin beyanındaki adrese yapılmakla tekemmül
etmig sayılır,

Denetim ve kontrol süresi, Bakanlıkça özel bir ta-
limat verilmedikçe, yolda geçen süre hariç üç günü f e-
çemez. Mevsimlik çali|ma yapılan maden sahalarında
yapılacak denetim ve kontroller, aynı süre ile sınırlı ol-
mak üztre çalışılan mevsim içerisinde yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MADEKCltfB FONU

Fomım Amacı

Madde 86 — Fonun kuruluş amaoıf madenolllk sek-
töründe arama, teknolojik araştırma, geMftten©, proje,
tesk alt yapı, istihsal %*# ihracat konularımla finans-
man kredisi vermek-ve -Maden Kanununun S4 üncü
maddesinin son fıkrası gereğine© alınacak Bakanlar
Kurulu Kararında belli ölecek konularda sübvansiyon
ödemelerimde bulunaîiaktır,

Fon İdaresi Başkanlığı

Madde 89.— Fon İdaresi Başkanlığı, Fon İdaresi
Bagkani ve başkan yardımcısı, fon saymanı, tahakkuk
memuru, veznedar, sayman mutemedi, ayniyat ve ambar
memuru ile biri ekonemist, biri maliyeci, biri jeoloji
mühendisi, birisi de maden mühendisi olmak üzere dört
uzman elemendan oluşur,

Yeminli Teknik Büro

Madde 61 — Maden Kanununun 48, madde»! gere-
ğine© Yeminli Teknik Bürolar en az yedi yü meslek
tecrübesi olan Mad©n veya Jeoloji BfüheııdiAİeri tara-
fından kurutur*
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Büroyu  kuracak  olan  mühendis*  Bakımlığa  ba#  vu-
rur#  Dilekçede  biinı>nun  adresi,  başvuran  miitundishi  öz
geçmişi  ve  büroda  çnhxtinwnfr  personeiliıı  vsmîlazı  foil-
«Krtliıv  Ayrım  başvuran  dilekçeye  1  yıl  fMÜ  meslek  tec-
rübesi  bulunduğunu  ve  bağlı  olduğu  tnôslak  teşekkülü*
ne  kayıtlı  olduğunu  g&Bimmn  belgeleri  €MOT#

Bakanlık  Büro  kurmak  için  talepte  bulunan  mü-
hendisin  güvenlik  soruşturmasıni  yaptırır,  Soruşturma-
ma  olumlu  olması  halinde  Yeminli  Teknik  Büro  açma
işıini  verir.

Büro,  ilgilinin  Bakanlığa  (Ek  Form  İ9) fda  belir,
tüdiei  pküde  yeminli  taahhüt  vermesi  ile  kurulmug
olur.

Bir  Yeminli  Teknik  Büroda  en  a&  bir  jeoloji  ve
maden  mühendisi  istihdamı  şarttır.  Ayrıca  gerektifin.
de  harita  mühendisi,  jeofizik  mühendis^  topofraf  ye
mali  uzman  gibi  dif  er  elemanları  İstihdam  edilebilir.

Büroda  çalışan  elemanların  işten  ayrılması  halin-
de,  Bakanlığa  bilgi  verilmesi  ve  yerine  ba§ka  eleman
tayin  edilinceye  kadar  taahhütnamedeki  konuların
daraltılması  gerekir.

Yeminli  Teknik  Bürolar,  Bakanlıfın  gerekli  gör«
düfü  hallerde  Maden  Kanunu  gereğince  ruhsat  sahiple-
rinin  verdifi  beyanlama  yer  alan  bilgilerin,  yerinde
tetkik  ve  incelemelerini  yaparak  gerçek  olup  olmadık-
larının  araıtınlmam  görevlerini  yürütürler.  Bir  Yemin-
li  Teknik  Büro,  özel  yf;  Kamu  sektöründeki  madenci
adma,  Maden  Kanunu  gereğince  yaptığı  işlemlerin  doğ-
rulufunun  araştırılması  hususunda  görevlendirilemez.

Yeminli  teknik  büroların  hizmet  karşılığı  olarak
alacakları  Ücret  bu  yönoimelifin  20  nci  maddesinde  be-
lirtilen  usul  ve  esaslar  uygulanarak  ödenir,  Yeminli
teknik  büroların  beyanlarıda  Maden  Kanununun  10,
Md  hükümlerine  tabidir.  Haklarında  bu  madde  hüküm-
leri  iiygulanmii  bürolar  kapatılır.

ÊK  Form  4
ARAMA  FAAÜYET  BAPOBU

SAHANIN  HUKUK  ÎDURUMU  :
Ruhsat  Sahibinin  Adı  ve  Soyadı  :
(Şirket  ise  şirketin  adı)
Ruhsatın  Cinsi  s  :
Ruhsat  No,  :
ÎL  :
İLÇE  :
BUCAK  :
KÖY  :
MBVKİÎ  t
YER  KROKİSİ  :
(İlçe,  köy  referans  noktası  konularak
gösterilecektir.)
YATAĞm  KONUMU  :
W  :
ttjÇE  :
BUCAK  :
KÖY  :
ÎŒVK11  :
YATAĞIN BULUNDUĞU PAFTA
veya  PAFTALARIN  ADI  (1/25000)  ;
KOORDİNATLARI  :

yatağın  yeri

1.  NOKTA  2,  NOKTA  8,  NOKTA  .  .  .  .  „.NOKTA

Safa  (Y)
Yukarı  (X)
Yatağa  ula§ılabilmeai  gto  yapılması  gerekli  yol

uzunluğu  :
Uygun  su  kaynağı  ve  yatağa  uzaMığı  ;
Maden  sahasına  nereden  nasıl  getirileceği  :
Uygun  elektrik  kaynağınm  adı  ve  yeri  :
Maden  sahasma  nasıl  getirüecefi  :
Topografya  ?
Yıllık  yağii  :
Isı  t
Bitki  örtüsü  :
Toprak  Dokusu  :
Toprak  Dokusu  (Kireçli,  kumlu,  killi,  humuslu  vb,)  :
Çalışma  Mevsimi  '  :
t§gî  Temini  ;
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ARAMA YÖNTEMLERI, ÖNGÖRÜLEN - GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMALAB

Arama Dönemleri

1. Arama öngörülen
Dönemi Gerçekleşen

g4 Arama öngörülen
Dönemi Gerçekleşen

3, Arama Öngörülen
Dönemi Gerçekleşen
Proje Öngörülen
Dönemi Gerçekleşen

Arama
Faaliyet
Dönemi
Başlama

Bitiş
Tarihleri

Kullanılan
Yöntem

Çalışma
Adedi

Alam ve
Büyüklüğü

uygulama
Süresi
Arama

Faaliyet
Dönemlerine

göre

Arama
Dönemi

Başlama
Bitiş

Tarihleri

fik Form «

tf LET1Œ ÇÖNÎŞLETME) FAAXJYET RAPORU

î, SAHANIN HUKUKÎ DURUMU :
Ruhsat Sahibi :
Ruhaat Cinai :
Ruhsat No; iu :
Ruhsat Tarihi :
İŞLETME Î ^ Ï Î N E KONU
Madenin Cinai :
î§Ietme faü Târihi
î|letme İzni ^No, :
Ruhsatın Kapladığı îî (îller) :
îîçesi :
Bucafı :
Köyü •:
Mevkii :
Ruhsat Simr Köşe Koordinat
Değerleri :
ton Smır Köşe Koordinat Değerleri :
Buluculuk Durumu (Maden Cîngi,
Zuhurun Koordinatları, Tarihî),

f# MZlBVDÜBÜMÜı

ön Iglfitme Ruhsat sahaları için yapdıuı rezerv çatı^rnalürıiiın
porları âyrmtısmaâ. düsceoBeneck aranıa çahfmaları tu il atılan ak Ur.

programı verilecek ve arama faaliyet ra-

sahaları için Projesinde yeralan bilgilerdeki defi§meler bildirilecektir,

Numun© ve sondaj yarleri koordinatiarı verilecektir,

3, İŞLETME DURUMU :

ön İşletme Ruhsat sahaları için görünür rezerv miktar, ortalama tenor, altenör, işletilen cevher tenörü
ve miktarı Üe İşletme durumu yeterli plan, kesit ve haritalarla açıklanacaktır

İşletme Ruhsat Sahaları iğin İşletme Projesinde mezkûr faaliyet dönemi için öngörülen bilgilerin geçen
dönem gerçekleşme def erleri ile g erçekleşmekte olan gelecek donem için tahmin edilen déferler verilecektir,

4, ÜRETİM DURUMU :

Resmi kayıtlara dayalı olarak ye dönemler itibariyle gerçekleşme ve tahmin def erleri standartlara uygun
tarif edilmek üzere miktar ve nitelik belirtilerek bildirilecektir.
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Odamıza  i  Nisan  1985  „.  30  Haziran  1985  Tarihleri  arasında  üye  olan  meslektaflarımız

Sicil  No  i

2975
>2978
2Ô77
1978
2979
2980
29Sİ
2982
2983
298i
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2095
1996
2997

Adı  Soyadı

Adem  ÖNEY
Hüseyin ZENGİN
M, 3lhan GÜNEE
Mehmet ERTUÔRUL
Göksel  ÖZKŞYUÜ
Nevzat  ŞAHtN
Mete  IŞIK
Ahmet  TEOE  K
JDurmuş OÜLI^KÎN
Musa  YILMAK
Muzaffer  ÖKCAN
Kenan ÇBTtS
Fatih  AK5ÖY
Makbul© Hilal ERTAN
Murat Hatipof lu
Zeki ÖÜimEGEN
Şükrü  TOECAN
Suat  OÖKOĞLU
Uğur Numan  YURTBR
Nizami DBNÎZ
Hanefi  ÏCARÂOÔLU
Derya  SÖKER
Naat  Qüummm

Vnivëtmte

H.Ü.
A.Ü,
O.D.T.Ü
K.Ü.
tü. f

Ç.O.
O.D.T.Ü.
tT.O.

tft.
H.Ü.
O.D.T.Ü,
Î.T.Ü.
tT.Ü.
D,E4Ü.
A.Ü.
A.Ü.  '
t ü .
H.O.
S.U.
P.Ü.
tü.
B.Ü.
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2998
2999
SOOO
W l
Ş002
3003
?004
S005
^006
3007
3008
3009
B010
3011

Mehmet  AVŞAR
Rıza  OLCAY
Şaban  BAŞIKARA
Şahia  HANELÇÎ
Erdal  ERTEM
Atilla  AL.TINÇÎÇEK
Funda  SÜRENKÖK
Ahmet  YAŞLI
Cafer  BÜYÜKER
Turhan  BEYAZIT
Sadullah  ŞEN
Ferhan  EfcLECÂN
Azmi  ERDEM
Yılmaz  AYDIN

HU.
s.u.
A.Ü.
S.Ü,
DtE,Ü,

Ö.B.T.Ü

O.D.T.Ü
Î.T.Ü.
A,Ü.
K.Ü,
I.T.Ü.
D.mü,

Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z

MEHMET SİNCAN'I YlTtRDtK

58 JEOLOJİ  MÜHBNDİSLÎĞt/TEMKU2  1985

Adı  Mehmet,  Soyadı  S£NOAN\ Fakat  Ö'na  herkes  Sincan derdi.  Sincan  ne»
gefiyd*.  Hemde  ae  nege,  bitip  tükenmeyen  neşe.  Dalma  güleryüziüydü  temiz
Kalpliydi.  Ortama  ve  şartlara  uymasını  bilen  Sincan,  bu  haliyle  gerçekten hayat
insanıydı,  toplum  insanıydı,  Herpyin  güzel  ve  neşeli  taraflarını  arar  bulur»  ÖIU
dan  keadto©  pay  çıkartırdı.  Bu  O'nun  mutluluk  anlayigryä  herhalde,

1P49  Yıünda  Üsküp'de  dofân  StNCAN,  1974  yılnıda  Ankara  Üniversitesi
Fen Fakültesinden  mernrn  olmuş ve aynı yıl  M,T.A, Enstitüsü Endüstriyel  Ham-
maddeler  Dairesinde  göreve  ba§lamif  v©  bu  görevM  ion  nefesini  veren©  kadar
başar  yla  yürütmüftür,

23,6.1985  fün  üani  bir  kalp  krizi  sonucu  aramızdan  ayrüän  a^kadaşınıız
evU  olup  biri  4  yaşında,  diğeri  4  aylık  olmak  Üzere  iki  çocuk  babası  idi.

Merhuma  Tanrıdan  rahmet^  ile  fertlerine  ve  yatanlarına  bapafufi  dileriz.
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Satış Üye vo Abone
I%»tı (TL) Öfr«« !

— Jeoloji MükeadİsUfi Erg i s i ..,., , . . . . . . . . . . * ..,..,» 700 3öO
— Türlere Jeoloji Mühwidialiii Kongresi İ9T0 Bülteni .".......". -•••.I.Üİ..İİIÜ 1000 500
— Türkiye Jeoloji Kurultayı 19S2 Bildiri özetleri . . . . . . . , . , . . . . . . ş f t f t t . . . . . . . . . ,, r 600 300
— Türkiye Jeoloji Kurultayı 1988 Bülteni ,......, .....„,.• 1......... 1000 500
— Maden Mikroskopie ..,.....,., ........................... ,**„,.. 300 250
— Türkiye'de Jeoloji Arattırmaları ve Jeoloji Haritaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 600 300
— Deprem ve Sorunları „,,w MM . . . . . . .„,..„. 600 300
— Türkiye'de Jeoloji Bptiml va Sorunları , , 400 200
— Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Jeolojisi . . . . ,„.. . . .......,*,,,,.....,.,, 1000 500

— Petrolü Arama ve Bulma Yöntemleri .......... . 600 300
— Maden Yasası ve MadenoiUSimiE „., ... ,.,, ............. 400 200
— Türkiye*d© Hidrolik Enerji Potansiyeli ve Yararlanma Politikan ................,».#.,.. 400 200
— Türkiye Ekonomisinde Kömürün Yeri Arama-Tüketim Sürecindeki Sorunları .......ş# 400 200
— Türkiye Demir Madeneilİti ve Ülke Ekonomisindeki Yeri (Kalmadı) 200 150
— Türkiye'de Yapı Malzemesi ve Sorunları ...,;.,... .,..,,, ,,, 400 200

•— Jeoloji El Kitabı ..;..,..,....., ..................................... 600 300
— Menderes Maıdfi'nin Jeolojisi Paneli . . . .;..„.....# , t i l ..<......... 600 300
— Türkiye'de Krom Madenciliğinin Sorunları- . . . . . . . .„. , . . .* . . . . . 400 200
— Türkiye Kurpm-Çinkö Yatakları ve Hadentiligl ,„........;,. ................... ,„ 400 200
« Maden Ön Arama Kriter ve Metodları „...*...•....... .............. 600 300
— Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni ................................... 1500 750
— Yeryuvarı ve tosan Dergisi , .,....,.„„., ........„„o............... 800 400

.— Suni Gübre Sanayümizde Hammadde Güvenlifi .....,„„.', 400 200
— Dünyada ve Türkiye'de Demir Madenciliğinin Durumu ve Görüşler ;,... 400 200
*— Dofal Kaynaklann Aranmasında Jeokimyasal Yöntemler „„„ 400 200
— Atlantik Tip Bir Kıta Kenannm Pasifik Tip Bir Kıta Kenanna Dönüşümüne

TÜrtriyii'den örnek . . _ , , _ : „ „ . . . . . , . . , . . . . , . , _ , ,„.. . . . '..., 400 200
— Türkiye'nin Neotektoniginin Bîsaaları ......„,„* 500 250

-»- Granit Magmasının Yerleşme Sorunu „„••••.. * .,,,»,,,, 500 250
— Karbonat Kayalarında Fasiyes Örnekleri ve Petrol Aramaİarmdaki Önemi ....„ 500 250
— Çok EvreM Metamorfizma ,. . . . . . . . . . ,„.. 500 250
— Rift, Allokojen, teıpaktojen v© TürWye*den örnekler 500 250
— Petroİ-Olufumu, Birikmesi, Aranması ve Aramacılığının Geli§imi 500 250
— Güneydofu Anadolu Ofiyölit Kup^^ın Kvrimi ..,•...„..... ,,,... 500 250
— Dofal Anıtlar ,................,;,„„„„„ 500 250
« Sadimantolojfde istatistik Yöntemler .............................i... 500 250

'—- Ma^aatik Kaya<^aım Sımflamdırılması ve Adlandırılması 400 200
— MüheaÄsUk Jeolpjiiİ gimpo^yumu #. „..............,..»,„ .,.'... 1000 500
— Yerbilimleri Açısından Ankara'nın Sorunları Simpo^umu 600 300
-i Altmlı Simpozyumu 600 300
« t n u s a l PerUt Kongresi BÜdirileri ...,..........>....,....,..................,..... 1600 800
— QEÖGÖMB w I Fırat Geolofftaıi Cöfress Of lîıe Middle Baat 5000 2500
— Tîlrkiye'nia Çîmentb Hammaddeleri ve Sorunla. ı Sîmpozyum ve Paneli .„.,... . . . . . ., 400 200
— Kurultay Biiurt Özetleri 800 300
— Türkiye'de Tetis'in Evrimi : Levha Tektoniği Açısından Bir Yaklaşım 600 300

— JBQÏÔMYA Temel Kavramlar ve ilkeler ....*........-.....'... 1000 500
— Türkiye Jeoloji Haritası Kartpostalı .......,..........;...... 100 50

— Jeoloji MÜhendisliil Rozeti — 25°
— Jeoloji Mühendisi Arazi Çekici ,— 7500 6000
— Jêûlqji Mühendisi Arazi Çekicİ-Bel Askısı 400 200
— , Jeoloji Mühendisi Arazî Çantası ..,.,...,.• ;................... ,.,, 4500 3Ö00
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