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Öz

Malatya-Yeşilyurt altın h-florit cevherleşmesi, Malatya Metamorfıtlerine ait Devoniyen (?)-
Karbonifer yaşlı, mermerler ile bunların üzerinde diskordans olarak bulunan Permiyen yaşlı şistle-
rin dokanakları boyunca gözlenir.. Diskordans düzlemini takip eden yaklaşık 12 km uzunluğunda
bir zon boyunca kesikli olarak izlenen cevherleşmelerin, kalınlığı. 1 m ile 30 m. arasında değişmek-
tedir. Cevherli zonun litolojik bileşimi konglomeratik breştir. Breş parçaları şist, kristalize kireçta-
şı, çört ve florit bileşimindedîr. Matriks ise başlıca mikrokristalin kuvars, florit ve limonitten olu-
şur. Cevherli zon, yüksek silis içeriği {> 50%) ve sertliği nedeniyle çevre kayaçlara göre farklı bir
morfoloji sunar, Cevherler iki farklı morfolojik şekil gösterirler ; (1) uyumsuzluk düzlemine yak-
laşık paralel yatay konumlu kütleler ; (2) kırık ve boşluk dolguları, şeklindeki derîne doğru daralan
konik kütleler.. Cevherli zonun altın içeriği değişkendir. Florit içerikli breşik yapının gözlendiği
grafitik organik madde içeren kesimlerde altın içeriği maksimum değerlere (12,5 g/t) ulaşır.
Florit ve organik madde içermeyen breşik yapının az olduğu kesimlerde ise altın içeriği daha az
olup minimum değerlere (100 ppb) düşer. Jeolojik konumu, yapı-doku özellikleri ve mineralojik
bileşimi açısından Malatya-Yeşilyurt altınlı-florit cevherleşmesinin diskordans düzlemlerine bağlı
paleokarstik bir yatak olduğu ve bölgede. Geç Eosenden beri devam eden karşılaşma süreçleriyle
oluştuğu düşünülmektedir, Cevherli zonun üst kesimlerinde yer alan killi,, kırıntılı ve karbonatlı
kayaçlar, altınlı-florit cevherleşmesi için. en olası kaynak olarak gözükmektedir. Cevheri oluştu-
ran bileşenlerin (flor, altın, silis vd.) bu kaynak kayaçlardan gravite kontrollü olarak derinlere
doğru, hareket eden meteorik çözeltiler tarafından zenginleşme ortamına taşındığı düşünülmekte-
dir. Malatya-Yeşilyurt altınlı-florit cevherleşmesi, Doğu Toroslarda oluşumu, karstlaşma. süreçle-
rine bağlı olduğu ve yayı hm ı diskordans düzlemleri tarafından kontrol edildiği ifade edilen ilk
cevheri eşmedir. Konumu ve yayılımı dikkate alındığında, bu tür cevherleşmeler açısından Doğu
Toros Kuşağının önemli olabileceği düşünülmektedir.,

Anahtar Kelimeler : Doğu Toroslar, Malatya-Yeşilyurt, Florit, Paleokarst, Diskordans Düzlemi,
Silika-Kabuk

Abstract

The gold-bearing fluorite mineralizations are observed along the contacts between Devonian/?)-
Carboniferous crystallized limestone of Malatya metamorphics and Permian schists, which
unconformabfy overlie the former. The thickness of mineralization varies from 1 m to 30 m and the

ore bearing zone may attain up to 10 km lengths along the unconformity surfaces. The lithological
composition of the ore hearing zone is represented by conglomerate/breccia. The matrix: of breccia
is mainly composed of quartz, fluorite and limoniie, The rock and ore fragments within the breccia
are crystallized limestone, schist, chert and fluorite. Due to its high silica content, ore bearing zone
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present a different kind of morphology compared to surrounding rocks. Two different morphological
features are present (1) unconformity-concordant, flat-lying and more or less tabular bodies (2)
conical bodies extending downwards in the form ofkarstic cavity-fillings and they become narrower
as they extend downwards.. The gold content of ore-bearing zone is highly variable.. The gold
contents of the breccia ore containing graphitic organic material, reach up to 12,5 ppm. However,
when there is no breccia texture and fluorite, the gold content gets much lower and decreases down
to 100 ppb. In terms of geological position, structural-textural features, and mineral content, the
Malatya-Yeşüyurt gold-bearing fluorite mineralization is a paleokarst type deposit formed on the
imcorformity surfaces and believed to have been formed by karstification process thaï has continued
in the region since Laie Eocene. Units consisting clay, sand and carbonate, which is overlying ore-
bearing zone are favored as the most likely source of gold-bearing fluorite mineralization.. It is
assumed that the components that formed the mineralization have been carried to the enriching
environment by means of solutions that move deep down under gravity control Meanwhile, gold-
bearing fluorite mineralization is the first ever known mineralization its formation is based on
karstification process at the Eastern Taurus Belt and whose distrubition is controlled by the
uncorformity surfaces. Hence when its geological position and extension are concerned, this type of
mineralization seems to be extremely important to form a basis for Jurther exploration studies in the
Eastern Taurus Orojenic Belt.

Key words : Eastern Taurus,- Malatya-Yeşilyurt, Fluorite, Paleokarst, Discordance,,, Siliceous-

crust

GİRİŞ
Malatya-Yeşilyurt. aitınlı-florit cevherleş-

mesi., Doğu Toroslarda, Malatya lli'ne bağlı
Yeşilyurt, ilçesinin, yaklaşık 25 kın güneyinde
yer alır (Şekil, 1), Çalışma alanı, î/25 000 öl-
çekli Malatya L40 Cİ-L40 c4 paftaları içeri-
sinde, Çat barajı göl alanı çevresinde, yaklaşık
110 kırt lik bir alanı kapsamaktadır.

Bölgedeki aitınlı-florit cevherleşmesi,,
Torid kuşağındaki diskordans düzlemleri
üzerinde karstik oluşum süreçlerine bağlı
olarak geliştiği düşünülen ve bu özellikte
bölgede ilk kez tanımlanan yeni bir florit ya-
tak tipidir (Revan, 2003; Revan ve diğ.,
2003), Söz konusu, cevherleşme Şaşmaz ve
diğ.,, (1999) tarafından bindirme zonlarma
bağlı hidrotermal kökenli bir oluşum olarak
tanımlanmış ve yüksek altın içeriğine deği-
nilmemiştir. Karbonatlara, bağlı Pöhrenk (Çi-
çekdağı-KırşeMr) (Genç, 2001; Genç ve diğ.,
2003) ve Ovacık (Tavşanlı-Kütahya) (Öz-
genç, 1981) gibi birkaç florit yatağı dışında,
Türkiye'de bilinen florit yataklarının çoğun-

luğunun magmatîk kayaçlara bağlı damar
(Kırşehir, Yozgat, ve Eskişehir yöresi yatak-
ları) ve skarn (Keban vb., yataklar) tipi olu-
şumlar olduğu göz önüne alındığında bu
cevherleşmenin oluşum ortamı, geometrisi,
yayılımı ve içeriğinin araştırılması yeni ya-
takların aranması açısından önem kazanmak-
tadır. Bu çalışmanın amacı,, söz konusu cev-
herleşmenin yaydım, geometri ve yapı-doku
özelliklerinin belirlenerek oluşum, süreçleri-
nin açıklanmasıdır. Bu amaçla florit cevher-
leşmelerini içeren bölgenin 1/25 ÖÖÖ ölçekli
jeoloji haritası yapılmış ve çalışma alanının
litostratigrafi istifi belirlenmiştir. Ayrıca,, do-
kusal, mineralojik ve kimyasal araştırmalar
için toplam 135 adet yüzey kayaç örneği
alınmış, 67 adet parlatma ve ince kesit ince-
lenerek yatağın "mineralojik bileşimi ve rnik-
ro yapı-doku özellikleri araştırılmıştır. Diğer
taraftan 31 adet cevher örneği altın, gümüş,
arşen ve antimuan başta olmak üzere bakır,
kurşun ve çinko içeriklerinin belirlenmesi
amacıyla analiz edilmiştir,.

Geological Engineering 2.7 (2) 2003



78 Matatya-Yeşityurt Alimi $ Fioriî Cevherleşmesi: Torostarda Paleokarst Tipi Bir Yatak

ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ

Malatya-Yeşilyurt altınlı-florit cevher-
leşmesi,, Doğu Toros Orojenik Kuşağının
orta .kesimlerinde yer alır;. Çalışma alanı ve
içerisinde bulunduğu bölgede yaygın olarak
gözlenen Malatya metamorfitleri, Yazgan,
(1983) tarafından Malatya'nın kuzeyindeki
Keban metamorfitlerinin güneydeki uzantıla-
rı olarak ele alınmıştır., Asutay ve Turao.
(1986) ile Yılmaz ve dig., (1992)'ın Keban
(Elazığ) bölgesinde oluşturdukları stratigra-
fik dizilimin birimleri gerek litoloji, gerek
birbirleri ile olan ilişkileri bakımından çalış-
ma, alanımızda gözlenen birimlere benzerlik-

75 km = l?C I U I *• Çalışma alanının yer buldum haritası.,
_: Figure L Location map of the study area.

leri dikkat çekicidir. Keban metamorfitleri,
değişik yazarlara (Özgül, 1976i. Kipman,
1981; Asutay ve Turan, 1986) göre Permo-
Karboniferden başlayıp Triyas'a kadar •uza-
nan bir zaman aralığında oluşmuş platform
tipi kıtasal şelf çekelleridir.,

Florit cevherleşmelerinin bulunduğu böl-
gede Paleozoyik yaşlı Malatya metamorfitleri
ve Tersiyer yaşlı Maden karmaşığına ait ka-
yaçlar yer alır. (Şekil 2). Cevherleşmeleri içe-
ren Malatya metamorfitleri alttan üstte doğru
Şereflıan şistleri, Kalecik mermerleri., Düza-
ğaç şistleri ve Kerbelek Mreçtaşları olmak,
üzere 4 ayrı birimden oluşmaktadır (Şekil 3).





80 Maiatya-Yeşityurt Atttnİı Floru Cevherleşmesi: Toroslarda Paieokarst Tipi Bir Yatak



Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 {2} 2.003 81

Şerefhan Şistleri:: Stratigrafik olarak

Malatya Metamorfitlerinin en alt seviyelerini

oluşturan birim çalışma alanının güneyinde

yer alan Koltik Köyü" nün doğu kesimlerinde

ve Şerefhan Köyü kuzeyinde bir zon boyun-

ca gözlenir. Perinçek (1978) çalışmalarında

bu birini, için "Alt Metamorfitler" adını kul-

lanırken Gözübol ve Önal (1986),, birimi "'Pı-

narbaşı Formasyonu" olarak isimlendirmiş-

tir. Birim, kirli beyaz, açık yeşil, sarımsı boz

renkli, sert-çok sert, köşeli kırıklı, çoğunluk-

la iyi yapraklanmak klorit-muskovit-kuvars

şist, kloritoyid şist ve granat-kloritoyid şist'

lerden oluşur. Şistoziteye uyumlu ince ku-

vars damarları içerir, Birimin üst seviyele-

rinde, özellikle üstteki mermerlere geçiş

zonlannda ekonomik olmayan nıetamorfık

demir oluşumları mevcuttur. Birim, Asutay

(1985)'ın Keban civarında yapmış olduğu

çalışmalarda ortaya koyduğu Keban

Metamorfitlerinin temelini oluşturan "Alt

Şist Üyesi" ile deneştirilebilir.

Kalecik .. Mermerleri: Malatya

Metamorfitlerinin en alt seviyeleri, üzerine

geçişli olarak gelen birim çalışma alanında

geniş yay ılım sunar, Perinçek (1978), bu

mermerleri Malatya Metamorfitlerinde "Üst

Metamorfitler" olarak adlandırdığı birim içe-

risindeki siyah kristalize kireçtaşı seviyeleri

olarak yorumlamıştır. Birim, siyah, koyu

renkli, sert-çok sert,, köşeli kırıklı,, kalsit da-

marlı, karstik boşluklu, orta-kalın

katmanlanmalı mermerler, dolomitik kireçta-

şı ve yer yer kristalize kireçtaşlarından olu-

şur. Birimin alt seviyeleri, siyah renkli

dolomitik kristalize, üst seviyeleri ise koyu

gri renkli, yer yer şist ara katkılı ve bitümlü

kristalize kireçtaşları şeklindedir. Birim, içe-

risindeki karstik boşluklar birimin üst seviye-

lerinde yaygın olup, kırıklar boyunca daha

fazla gelişmiştir., Alt dokanağı, Şerefhan

Şistleri ile uyumlu olan birimin çalışma alanı

içerisindeki kalınlığı yaklaşık 500-600 m'

dir... Gözübol ve Önal (1986), daha geniş bir

alanda yapmış olduğu çalışmada "'Kalecik

Kireçtaşları'" olarak isimlendirdiği birim, içe-

risinden derlediği fosil kapsamına göre biri-

min yaşını Permo-Karbonifer olarak belirle-

miştir. Birim, Asutay (1985)' in Keban civa-

rında yapmış olduğu çalışmalarda ortaya

koyduğu, Keban Metamorfitlerinin temelini

oluşturan "Alt Şist"" üyesinin üzerine gelen

Keban Mermerleri ile deneştirilebilir,

Düzağaç Şistleri: Başlıca, metakonglo-

mera, kalkşist, kloritşist, mikaşist ve

fillitlerden. oluşan birim içerisinde yaygın

kristalize kireçtaşı mercekleri ve nadiren de

metabazit ara katkıları gözlenir... Birim, sarı,

sarımsı kahverengi,, yeşilimsi sarı renkli, ince

orta katmanlı, kıvrımlı,, köşeli kırıklı, yaprak-

lanmak, kalsit damarlı, klorit şist,, muskovit

şist, serisit-kuvars şist, kalkşist ve klorit

fill.it" lerden oluşmuştur:.. Kalecik Mermerleri

üzerine uyumsuzluk ile gelen birim

metakonglomera düzeyi ile başlar. Kısa me-

safelerde kamalanır biçimde uzanım, sunan

metakonglomera, çakıl olarak köşeli, boy-

lanmasız kireçtaşı parçaları içerir... Düzağaç

Şistlerinin kalınlığı yaklaşık 450 m dir,., Şist-

lerin içerisindeki metabazit arakatkı ise koyu

yeşil, renkli, mafik mineralli, yaklaşık 15 m

kalınlıkta, 60 m uzunluğunda bir kütle şek-

Geotogicai Engineering 27 (2) 2003
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ündedir. Birim, Asutay (1985)'' in Keban ci-

varında yapmış olduğu çalışmalarda ortaya

koyduğu, Keban Metamotfıtleıinin "Üst Şist

Üyesi'" ve aynı yörede çalışma yapmış olan

Kipman (1981)' m "Düşük metamorfîzmalı

metakonglomera-kalkfillit Formasyonu" ile

deneştirilebilir,.

Kerbelek Kireçtaşları: Çalışma alanı

içerisinde, Malatya Metamorfitlerinin stratig-

rafîk olarak, en ist seviyelerini oluşturan bi-

rim, gri, siyahımsı, sert: köşeli kırıklı, orta-

kalın katmanlı, alt seviyeler masif, üst sevi-

yeler tabakalı, kalsit damarlı kristalize kireç-

taşlanndan oluşur. Birimin üst seviyelerinde

geniş alanlarda erime boşlukları, su yutan,

dolin vb. karst şekilleri yaygınca izlenmekte-

dir, Birimin alt dokanağı, Düzağaç Şistleri ile

uyumludur ve çalışma alanı içerisindeki ka- "

lınlığı yaklaşık 450 m dir., Birime ait ince

kesitlerde çok kötü korunmuş fosiller (bol

miktarda makrofosil ve muhtemel

rekristalize Mlzzia kesitleri)- ve bölgenin ge-

nel paleocoğrafik konumuna göre, bu kireç-

taşlannın Üst Permiyen yaşlı olduğu düşü-

nülmektedir (T. Güvenç, 2003, sözlü görüş-

me).

CEVHERLEŞME

Malatya-Yeşilyurt altınlı-florit cevher-

leşmesi, Malatya MetamorfMerine ait Devo-

niyen(?)-Karbonifer yaşlı Kalecik Mermer-

leri ile Permiyen yaşlı Düzağaç Şistleri ara-

sındaki diskordans düzlemi boyunca göz-

lenmektedir. Cevherli zon, Değirmenbaşı

köyünden başlayıp GD doğrultusu boyunca

Dalavihami Tepe'ye doğru uzanan yaklaşık

12 km uzunluğunda bir zon içinde kesikli

olarak izlenir., Cevherleşmenin en iyi göz-

lendiği yerler, Değirmenbaşı çevresi, Kuz

Tepe batısı ve Dalavihami Tepe güneybatısı-

dır. Kuz Tepe' nin güneyi ile Dalavihami

Tepe" nin güneyinde yer alan mostralar ise

asıl cevherleşme bölgelerine göre, zonun

cevher içermeyen kesimlerini oluşturur., 5 m

ile 30 m arasında, değişen kalınlığa sahip

cevherli zon, koyu gri-siyah renkli,, genel

karakteri silisli, breşik ve limonitik yapıda-

dır;. Boyutları 1 ile 10 cm arasında değişen

breş parçaları çoğunlukla şist ve kristalize

kireçtaşı bileşimindedir ve yönlenme gös-

termezler. Matriks ise başlıca, mikrokristalin

kuvars, limonit ve florit'ten oluşur. Bu mine-

rallere az miktarlarda yer yer kalsit, barit ve

Mİ mineralleri de eşlik eder. Kuvars içeriği-

nin 50% den fazla olması cevherli zona silis»

leşmiş kayaç görünümü verir.. Floritlerin cev-

herli zon içerisindeki dağılımı homojen de-

ğildir.. Genelde matriks olarak gözlenen

floritlerin breş parçalan olarak gözlendiği

kesimler de mevcuttur.. Mor renkli floritlere

yer yer beyaz renkli floritler de eşlik eder.

Literatür verilerine göre cevherlf zemin orta-

lama florit tenora % 30-65 arasında değiş-

mektedir (Şaşmaz ve dig., 1999),.,

Değirmenbaşı,, Kuz Tepe ve Dalavihami Te-

pe olmak üzere üç ayrı lokasyonda mostra

veren altınlı-florit cevherleşmeleri,, birbirle-

rinin devamı niteliğinde olup, ınakro ve rnik-

ro özellikler açısından benzerlikler sunar.

Önemli cevherleşme lokasyonlannın stratig-

rafi istifîndeki konumları şematik olarak Şe-

kil 4' de gösterilmektedir.,
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Değiımenbaşı Cevherleşmesi

Cevher mostrası, Kalecik Mermerleri ile

Düzağaç Şistlerinin dokanakları boyunca

gözlenir. Yaklaşık olarak 8 m kalınlıkta, 40

m uzunluktadır ve yanal olarak takip edile-

mez. Tabandaki karbonatlarda oluşmuş mer-

cek şeklinde çökme boşluklarım (yaklaşık 3

m derinlikte) doldurur bir morfoloji gösteren

cevher zonu, sarımsı kahve renkli ve genel

karakteri breşik, limonitik ve silislidir. Breş

çakılları,, şist, kristalize kireçtaşı ve florit

parçalarından, matriks ise kuvars ve limonit-

ten oluşur (Şekil 5) ve bunlara yer yer kalsit,

kil mineralleri ve hematit eşlik eder., Bu

zondaki floritler daha çok breş parçaları, gö-

ranümündedir (Şekil 6 A, B),, Floritlerin tane

boyutları birkaç mm ile birkaç cm arasında

değişir. Zonun alt seviyeleri florit ve limonit

açısından daha zengin ve daha breşiktir. Üst

seviyelere doğru florit azalmakta, daha az

limonitik ve breşik seviye hakim olmaktadır.

öpak mineral olarak, limonit, rutil, pirit ve

eser miktarda altın izlenir. Değirmenbaşı

cevherleşmesi,*' diğer cevherleşme bölgeleri-

ne göre daha yumuşak bir morfolojiye sahip-

tir ve limonitleşme bu bölgede daha yaygın-

dır.
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Kuz Tepe cevherleşmesi

Kuz Tepe' nin batısındaki cevherli zon,

Kalecik Mermerleri ile Düzağaç Şistlerinin

dokanakları boyunca gözlenir... Cevher most-

rası yaklaşık 13 m kalınlıkla,, 100 m uzunluk-

tadır ve yanal olarak takip edilemez. Zonun

geometrik yapısı, mermerler ile şistlerin ara-

sındaki uyumsuzluk düzlemine yaklaşık pa-

ralel,, yataya yakın bir kütle şeklindedir ve

yanlara doğru, kamalanarak incelen merceksi

bir görünüm sunar,. Koyu gri, siyahımsı mor

renkli olan zonun, genel karakteri,, breşik,

silisli ve limonitik olup, silisli bîr kabuk gö-

rünümündedir ve çıkıntılı bir rölyef oluştur-

maktadır. Breş çakılları, şist ve kristalize ki-

reçtaşı parçalarından,, matriks ise kuvars, li-

monit ve floritten (Şekil 7) oluşur ve bunlara

kalsit, kil mineralleri ve az miktarda organik

madde eşlik eder. Zonun temelindeki bitüm-

lü mermerlerin üst kesimindeki kılcal çatlak-

lar silislidir., İri çakıllı,, silisli,, limonitik

breşik seviyeler ile başlayan "zona floritler

eşlik eder. Üst seviyelere doğru, floritler

saçınımlar şeklinde olup floritlere karbonat-

ların ve organik maddelerin eşlik ettiği göz-

lenir. En üst kesimlerde,, florit gözlenmemek-

le beraber silisli bir matriksten oluşan daha

az breşik ve limonitik bir seviye mevcuttur.

Kuz Tepe' nin batısındaki cevherli zon, ya-

nal olarak incelir,, yaklaşık 5 m kalınlığa dü-

şerek kesilir ve Kuz Tepe' nin güneyinde yer

alan, bu. zonun devamı niteliğinde, yoğun

silisli ve daha az; breşik zona geçilir.., Kuz

Tepe' nin güneyindeki bu zon ilksel bileşi-

mini yitirmiş silisleşmiş kayaç görünümün-

dedir.

Şekil 7. Kuvars (kuv) ve limonit (lim) matriks içerisinde florit (flo) ve şist parçaları,.

Figure 7. Florite and skisi fragments in quartz (kuv) and limonite (lim) matrix.

Geological Engineering 27 (2) 2003
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Dalavihami Tepe cevherleşmesi

Dalavihami Tepe'nin hemen güneybatı-

sında yer alan cevherleşme, Kalecik Mer-

merleri ile Düzağaç Şistleri arasındaki

dokanaklar boyunca gözlenir. Mostranın

uzunluğu 200 metre, kalınlığı ise yaklaşık 30

metredir. Bu. lokasyondaki cevherleşme,

Kuz Tepe ve Değjrmenbaşı çevresindeki

cevherleşme bölgelerine göre daha yoğun ve

yaygındır. Cevherli zon, tabandaki mermer-

lerin kırık sistemi ile ko:ntrol edilecek şekilde

diskordans düzlemine yaklaşık dik, kırık ve

boşluk, dolgusu biçiminde geometrik yapılar

sunar. Söz konusu kmk ve boşluklar, yüzey-

de geniş (yaklaşık 15-20 metre), derinlere

(mermerlerin içine) doğru daralıp kapanan

huni benzeri geometrik şekiller sunarlar (Şe-

kil 8). Zon, siyahımsı mor renkli, genel ka-

rakteri, silisli ve breşiktir. Sertliği nedeniyle

yer yer çıkıntılı jrölyef vermektedir. Breş ça-

kılları, şistlerden ve kristalize kireçtaşı,,

matriks ise kuvars, florit ve yer yer limonit

ve organik malzemeden oluşur (Şekil 6, C,

D) Diğer florit lokasyonlanna göre daha ge-

niş mostraya sahip bu florit mostrasının ta-

banındaki mermerlere yakın kesimleri florit

açısından daha zengindir, üst kısımlara doğru

florit azalıp kaybolmakta ve daha. az breşik,

limonitik silisli bir seviye hakim olmaktadır.

Bu lokasyondaki. cevher mostrası yer yer si-

lisleşmiş şist kalıntıları içerir. Opak mineral

olarak, limonit, mitil, pirit, grafit, arsenopirit,

pisilomelan ve altın içerir. Altın, 1 ile 20 jı

arasında değişen tane boyutunda olup, ku-

vars ve floritler içerisinde yer alır. Cevher

mostrası yanal olarak incelenerek 5-6 m ka-

lınlığa düşer ve Dalavihami Tepe'nin hemen

güneyinde, bu zonun devamı niteliğinde, da-

ha az breşik, silisli, makroskobik olarak florit

içermeyen zona geçilir.,

Şekil 8. Dalavihami Tepe'de kırık ve boşluk dolgusu şeklinde cevher kütleleri {Pmka: Kalecik. Mermerleri).

Figure 8* A view from Dalavihami Tepe, ore bodies in the form ofkarstic cavity filling.
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Altınlı-florit cevherleşmelerinin
metal içeriği

Değiraıenbaşı cevherleşmesinden alman
örneklerin analiz sonuçlarına göre (Çizelge
1), ortalama altın değerleri 350 ppb, arşen
değerleri ise 800 ppm'dir. Kuz Tepe batısın-
daki cevherleşme, ortalama olarak 900 ppb
altın ve 2200= ppm arseo. içerir,. Kuz Tepe'nin
hemen güneyindeki nıakroskobik olarak
florit seçilemeyen silisli kesimlerden alman
kayaç örileklerinin analizi sonucunda,, orta-
lama olarak 2ÖÖ ppb altın ve 400 ppm arşen

değerleri elde edilmiştir. Cevherleşmenin
yoğun olarak izlendiği Dalavihami Tepe'nin
güneybatı kesimindeki cevherli zonda altm
içeriğinin zonun organik maddece zengin
kesimlerinde daha yüksek, olduğu ve 12,5 g/t
'a kadar çıktığı görülür. Bu zondaki arşen
değerleri 33000 ppm''e, gümüş değerleri ise
69 ppm''e kadar çıkar. Dalavihami Tepe'nin
hemen güneyinde,, makroskobik olarak florit
seçilemeyen silisli zonlann ise ortalama altın
değerleri 100 ppb, arşen içerikleri ise 150
ppm" dir..,

Çizelge 1. Cevherli zona ait örneklerin Au,, Ag, As, Sb, Cu, Pb and Zn içerikleri.

Table h The Au, Ag, As, Sb, Cuf Pb and Zn contents of ore samples

Geological Engineering 27 (2) 2003
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Sonuç olarak,, altın değerlerinin cevher-

leşmelerdeki genel dağılımı incelendiğinde,

breşik yapının gözlendiği,, florit içerikli si-

lisli kesimlerde (Dalavihami Tepe güney-

batısı. KEZ Tepe batısı ve Değimıenbaşı

çevresinde) altın içeriği artmaktadır. Orga-

nik maddece zengin seviyelerde

(Dalavîhami Tepe güneybatısı) altın içeriği

daha da artarak (12,5 g/t) maksimum değer-

lere ulaşmaktadır., Breşik yapının az oldu-

ğu, florit içermeyen silisli kesimlerde (Kuz

Tepe güneyi ve Dalavihami Tepe güneyin-

de) ise altın içeriği minimum (100 ppb ve

altı) değerlere düşer. Bu analiz sonuçları

her bir cevherleşme içinde veya cevher

zo.ou.nun genelinde yanal ve düşey yönlerde

altın içeriği açısından sistematik bir deği-

şimin olmadığını ifade etmektedir:. Yatakta

altın dağılımını kontrol eden en önemli et-

menler organik madde içeriği ve breşik ya-

pının varlığıdır. Arsen değerlerinin genel

dağılımı incelendiğinde, altının dağılımına

benzer bir yönelim, gösterir., En yüksek de-

ğerleri (33000 ppm), Dalavihami Tepe gü-

neybatısındaki altın içeriklerinin yüksek

olduğu organik maddece zengin cevherli

zonlarda vermektedir., Gümüş değerleri,

çalışma alanının genelinde dedeksiyon li-

miti olan 1 ppm' in altında olmasına karşın

altın içeriği zengin seviyelerde maksimum

(69 ppm) değerlere ulaşır.. Diğer metallerin

(Pb, Zn, Cu) dağılımında herhangi bir dü-

zen saptanamamıştır., Cevherleşmede me-

tallerin dağılımları çok düzensiz olup altın

içeriklerimle (As ve Ag dışında) diğer me-

tallerin dağılımları arasında bir korelasyon

gözlenmemiştir (Şekil 9).

Şekil 9:. Cevherli zoo. örnekleri metal içerikleri deği-
şim diyagramları.

Figure 9. Variation diagrams for metal content of
ore samples.

A) Altın (Au)-Arsen (As) değişim diyagramı.
A) Variation diagram of Gold (An) versus Arsenic (As)
B) Altın (Au)-Antimuan (Sb) değişim diyagramı..
E) Variation diagram of Gold (Au) versus antimony (Sb).
C) Antimuan (Sb)-Arsen (As) değişim diyagramı
€) Variation diagram of antimony (Sb) versus Arsenic (As)
D) Attın (Au)-Bakır (Cu) değişim, diyagramı
D) Variation diagram of Gold (Au) versus Copper (Cu)
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SONUÇ VE YOMUM

Malatya-Yeşilyurt: altınlı florit cevher-

leşmesinin oluşumuna ışık tutabilecek jeolo-

jik, yapısal-dokusal ve mineralojik veriler- şu

şekilde sıralanabilir;

• Cevherleşmeler litolojik kontrollü olup

hep Kalecik Mermerleri ile bunların üze-

rine gelen Düzağaç Şistleri

dokanaklannda yer almaktadır,. Bu iki bi-

rimin ilişkisi tektonik değil stratigrafiktir

ve şistler bir diskordans düzlemiyle

mermerler üzerinde bulunmaktadır. Bu

diskordans düzlemleri çok kalın olmayan

(3-5 m) yer yer mercekler şeklinde ortaya

çıkan metakonglomeralar tarafından, be-

lirlenmektedir., Kalecik Mermerleri ile

Düzağaç Şistleri arasındaki diskordans

düzlemi sadece çalışma alanında değil

Toroslardan iran'a kadar uzanan bölgede

(Güvenç, 1981) gözlenmektedir. Güvenç

(1981)" e göre konglomera, demiroksit

ve lateritik oluşumlar tarafından temsil

edilen bu diskordans Karbonifer sonu

Permiyen başındaki karasal etkileri ifade

etmektedir.

• Çalışma alanında metamorfîk birimler

güneye doğru, bir bindirme düzlemiyle

Eosen yaşlı Maden Karmaşığı üzerine

itilmişlerdir (Şekil 2). Ne bu bindirme

düzleminde,, ne de metamorfitleri (mer-

mer ve şistleri) kesen genç fay düzlemle-

rine bağlı bir alterasyon ve florit cevher-

leşmesi gözlenmemiştir.

• Şist—mermer dokanağında yatay kesiti

elipsoidi andıran 15-20 m. kısa ekseni ve

40-50 m uzun ekseni olan, düşey yönde

alttaki, menilerin içine doğru daralan huni

şekilli veya mermerin içine doğru kalın-

laşan merceğimsi yataklarıma tipleri,,

karstik ortamlarda gözlenen "düden breşi

(sinkhole breccia)"1 ve karbonatların çö-

zunmesiyle oluşan çözünme ve çökme

breşlerinin (dissolution breccia) geomet-

rileriyle (Sangster, 1988 ; Wright, 1982)

son derece uyuşmaktadır.. Cevherin

breşik yapısında herhangi bir yönlenme-

nin gözlenmemesi, bir milonitik yapının

bulunmaması., klastlann kaotik yapısı ve

heterojen boyutları, linionitii, silisli ve

floritli matriksi cevher breşlerinin bir tek-

tonik breş olmadığını, karstik ortamlarda

gözlenen diskordans düzleminin altında-

ki kireçtaşlannm çözünmesi sonucu olu-

şan çözünme ve çökme breşleri olduğunu

kanıtlamaktadır. Ayrıca çört ve floritlerin

hem matriksi oluşturmaları hem de

matrîks içinde klastlar şeklinde bulunma-

ları cevher oluşumunun mermerlerin çö-

zünüp breşleşmesiyle eş zamanlı olduğu-

nu ve cevher oluşurken de çözünme breş-

lerinin oluşumunun devam ettiğini ifade

etmektedir. Değirmenbaşı cevherleşme-

lerinde üstteki şistlerin aşağıya cevher

zonuna doğru çökme yapıları içermesi

alttaki mermerlerdeki çözünmelere bağlı

gelişen çökme olayları ile ilgili olmalıdır.

Ayrıca Kuz Tepe cevherleşmesinin üst

kesimlerinde şistler içerisindeki düşey

yönde gelişeıf, üstte yaklaşık küresel de-

rine doğru incelen masif cevher içerme-

yen silis kütlelerinin de (Şekil 3 ve 4)

"düden (sinkhole)"' lerle ilişkili kimyasal

silis çökelimleri olduğu düşünülmektedir...

Geological Engineering 27 {2} 2003
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Ayrıca cevherlerin hem. alttaki mermer

hem de onun üzerine gelen şist parçaları

içermesi cevher oluşumunun içinde bu-

lunduğu kayaçların nıetanıorfiznıasından

daha sonra olduğunu ifade etmektedir.

• Cevher oluşum, sıcaklığı hakkında eli-

mizde henüz yeterli sıvı kapanım verileri

olmamasına rağmen matriksi oluşturan

kuvars, kalsedon ve floritin mikro yapı-

dokuları, şist ve mermerlerde herhangi

bir yüksek sıcaklık altera.syoeun.un göz-

lenmemesi bu cevherleşmelerin son de-

rece düşük sıcaklıklarda yüzeye yakın

koşullarda oluşmuş olması gerektiğini,

ifade etmektedir. Ayrıca lînıonitik

matriks bu cevherleşmelerin oksijen, açı-

sından son derece zengin yüzeye yakın

oluşum ortamını desteklemektedir:..

Yukarıda sıralanan ve önceki bölümlerde

verilen jeolojik, yapı sal -dokusai özellikler,

yataklannıa tipi ve mineral içeriği açısından

Malatya-Yeşilyurt altınlı florit cevherleşmesi

literatürde verilen, "silika-kabuk" tipi

(Rodeghiero ve diğ..., 1996 ; Brigo ve diğ..,,

2001) ve paleokarstik florit yataklanyla

(Genç, 2001 ; Genç ve diğ., 2002, 2003) eş-

değer özellikler sunmaktadır. Bu nedenle bu

cevherleşme paleokarstik süreçlerle oluşmuş

bir yatak olarak kabul edilmiştir;.

Yatağın oluşum, yaşını verebilecek rad-

yometrik verilerin eksikliğine rağmen yapı-

sal-dokusal veriler bir oluşum yaş aralığı ve-

rebilmemize olanak sağlamaktadır. Cevher

breşlerinin içinde üstteki şistlerin parçaları-

nın bulunması bu cevherleşmelerin

metamorfizmadan daha sonra oluştuğunu

kanıtlamaktadır., Malatya Metamorfitlerinin

metamorfizma yaşı olarak literatürde

Senoniyen (Yazgan, 1983), Jura-Alt Kretase

•aralığı (Kipman,1976 ; Perinçek, 1978) ve-

rilmektedir. Bu durumda Yazgan (1983)' in

metamorfizma yaşı verilerine göre cevher

oluşumu Kretase (Senoniyen)'den daha genç

olmalıdır., Diğer taraftan Şengör ve Yılmaz

(1981)' a göre Geç Eosen-Erken Miyosen

yaş aralığında Türkiye orojenik kuşağı kuzey

güney yönlü sıkışmaya devam etmiş ve Ma-

Iatya-Keban Metamorfitleri Bitlis-Püturge

Metamorfitlerinden bağımsız bir dilim halin-

de ayrılarak yükselmiştir. Bölgedeki kars-

tlaşma ve karstlaşmaya bağlı cevher oluşumu

da büyük bir olasılıkla bu yükselmeyle baş-

lamış olmalıdır.. Aynı araştırmacılar Doğu

Anadolu'daki yükselimlerin Arabistan ve

Avrasya çarpışmasına bağlı olarak Orta-Geç

Miyosende de devam, ettiğini belirtirler. Bu

yükselmelere bağlı olarak. Ekmekçi, (2003)

Doğu Anadolu'da Geç Miyosen ve Pliyo-

sen'de karstlaşmanın etkin bir şekilde devam

ettiğini ve yer altı (subsurface) drenajının

çok iyi geliştiğini ifade etmektedir. Bu veri-

lerin ışığında, cevherleşmenin oluşum yaş

aralığı belirli, bir .hata payıyla Gëç Eosen»

Pliyosen olarak kabul edilebilir.

Cevherlerin diskordans düzleminin he-

men altında ve şist-meraıer dokaııakları bo-

yunca yerleşmesinin üç nedeni olabilir. Bi-

rincisi, şistlerin üstte geçirimsiz bir tabaka

oluşturmaları ve çözeltilere kapan görevi

görmesi, ikincisi ise diskordans düzlemi ve

buradaki konglomeraların meteorit çözeltiler

için uygun geçiş ortamları sağlamasıdır.

Üçüncü bir neden, ise diskordans düzlemi
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altındaki mermerlerin bu çözeltilerle kolay-

lıkla reaksiyona girerek cevherleşmelere uy-

gun depolama alanları oluşturmalarıdır. Bu

koşullarda silis, flor ve altın içeren asidik

meteorik çözeltiler mermerler ile reaksiyona

girerek mermerlerde çökme yapılarının

oluşmasına neden olmakta ve buralarda pH

değişimlerine bağlı olarak kuvars ve florit

çökelimi gerçekleşmektedir1 (Zuffardi, 1976).

Cevherleşmeyi oluşturan meteorik çözeltile-

rin içerdiği silis, flor ve altının kaynağına

işaret edebilecek elimizde henüz somut bir

veri bulunmamasına rağmen literatür verile-

rine göre bu elementleri sağlayabilecek en

olası kaynaklar diskordans düzlemi üzerin-

deki şist ve mermerler gözükmektedir. Zira

literatür verilerine göre en fazla flor içeren

kayaçlar kiltaşlaıı (600 ppm), şeyller (950

ppm), granitoyid ( 1205-1940 ppm) ve

siyenitoyidlerdir (1770 ppm) (Allmann ve

Koritnig, 1.969)., Bu verilere göre kiltaşları ve

şeyller, granit ve siyenitlerden sonra, en fazla

flor içeren kayaçlardır. Bu kayaçlar aynı za-

manda bünyelerinde yüksek oranlarda altın

ve SİO2 de içerirler. Şeyller ortalama 3.9

ppb altın (Allman ve Crocket,, 1974) ve % 59

SİO2 içerirler (Liebau ve diğ., 1969). Şistler

ise 9 ppb 'ye ulaşan altın (Allman ve

Crocket, 1974) ve % 65'e varan SiO2

(Liebau ve diğ,, 1969) içeriğine sahiptir. Bu.

kayaçlardan granit ve siyenitler yatağın ya-

kın civarında bulunmamaktadır. Florca zen-

gin ve florit zenginleşmelerini içeren en ya-

kın granit ve siyenitler (Üst Kretase yaşlı)

kuzeyde Keban civarındadır (yaklaşık 1ÖÖ

km). Bu ise oldukça uzak bir olası kaynak

olarak gözükmektedir. Bu durumda silis, flor

ve altın için olası kaynak olarak diskordans

düzleminin üzerindeki kökenleri killi, kumlu,

karbonatlı (kiltaşı, şeyi, karbonat) kayaçlar

olan ve silis, flor ve altın içeriklerinin litera-

türde bu tür kayaçlar için verilen ortalama

değerler arasında olduğu düşünülen Düzağaç

Şistleri ve Kerbelek Kireçtaşlan gözükmek-

tedir.

Killi kayaçlar içinde flor,, killerin yüzey-

lerinde adsorbe edilerek zenginleşebilmekte-

dir. Kil yüzeylerine ve adsorbe edilen flor

kolaylıkla OH " iyonlarıyla yer değiştirerek

çözeltiye geçebilmektedir (Allmann ve

Koritnig, 1969). Yukarıda sıralanan neden-

lerden ötürü florit cevherleşmesinin yakın

civarındaki şist ve karbonatlar olası flor, silis

ve altın kaynağı olarak düşünülebilir.. Ayrıca

Malatya. Metanıorfitlerinde gözlenen yaygın

karstik yapılar, meteorik çözelti-metamorfik

kayaç etkileşiminin çok yaygın olduğunu

kanıtlamaktadır. Bu nedenle meteorik çözel-

tilerin bu kayaçlar içerisinden geçerken bün-

yelerindeki flor, silis ve altını çözerek zen-

ginleşme bölgelerine taşıdığı düşünülmekte-

dir.,

Sonuç olarak,, Malatya-Yeşilyurt altınlı

florit cevherleşmesi Doğu Teraslarda oluşu-

mu paleokarstlaşma süreçlerine bağlı olan ve

yayılımı Karbonifer-Permiyen diskordans

düzlemi tarafından kontrol. edilen

stratabound karakterde bir cevherleşmedir.

Yatağın bu özellikleri dikkate alındığında

benzer cevherleşmelerin aranması açısından

.Doğu. Toros Kuşağının önemli potansiyel

sahalar olduğu düşünülmektedir.

Geologic®! Engineering 27 (2) 2003
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JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ

DERGİSİ

YAYIM AMAÇLARI VE KURALLARI,
YAYİNA KABUL İLKELERİ

4MAÇ

* Iiwin ile Yerküre arasındaki dkılesimler^ ıhskııı bilgi \<-
deıitAimlen daha gu\uılı ^e daha lahat hıı \asdm ortamı
sajlanıak dogıultununda doğal ye\ıe\ı go/eleıek insanın
lıı/ıiKtııiL sunina\ı anıayla\an Teoloji Mühendisliği ıiKsle-
ğıııın 21111luk vıvıntdakı ^ı ı ıa \e onanımı daha etkin hır
şekilde \ ansıtmak.

« bu akuda ulusal \t ulııslaıaıasi gelişmeleri Itolun Mühen-
dislerinin bılgısıiK sunmak

* konu ile doğıudan doknlı etkınlıkleıde bulunan bilim
adanılan aıaştnmacilaı muhuıdıslu \c dığeı ıngula\ıcılaı
aı asındaki bilgi \ e dene\ım ıLtiMinıııı guckndıı eeek \ e hız-
landııaaık kola\ uısıkbılcn geniş kanlımlı bir taıtı>ma or-
tamı sağlamak \c\a\nia olanağı \aı atmak

• IıırLne'nm sos\al w ekonomik kalkınmasını \akından
ilgilendiren JUI1O|Î\L ılıvkuı sorunların daha dkm ço/umu-
nu sağlamak açısından hu\ıık OIIL.HI îasi\aıı kuıumlaıaıası
işbirliğinin başlatılmasına katkıda bulunmak

• Tuıkçcnın |tolo)i muİKiıdNıgı alanında hılım dili nlaıak
geliştirilmesini \c \abanu so/cukludui aıındııılmasmı
o/emdirmek

gibi amaçlara sahıptıı

KAPSAM YE NİTELİK
/ D " r r ' t T fIL\ > M " ' ^*WrV ulusal \c ulusUraıası
plattoraıda \tibilimldimm u\oukma^a donuk akıllan ık ilgili
çalışmalar \apan helkesin kalkılaıına açıktır Bu çcıçe\ ede

^ insanın \asamim Ltkık^en feolojik ^uıe^lu ık mühendislik
\apılaıı \c hunloıa ılı skin snrunlaı \e ço/umler

*/ Loio|ik kciMidkldiiii MîiiLİımı \ e tkoiıomık değeıleııdımıesı
^ Doğal u \apa\ kııleliciLı \\. v-kosısteine etkileıı
^ Jeolü|ik anıtların koiuıtn^^ı
S Jıolonk snıunlaıın ço 'umuıit. katkıda bulunan aıa/ı \e

laboratu\aı \ontem\e teknıkleıınm Le

ile ilgili kuıanısal \e uygulamalı ^alısmdlıiıı kapsaman unmleı,
\a\ın Kuzulunun deaeıleııdınıicsinden L»eçtıktt.n sonra Jeoloji
Mııhuıdıslığı Delgisinde \a\ııılanır

Jeoloıının mgıılama alanîaıma ıhskııı lıeı turlu çalışma Jeoloji
Mühendisliği Delgisinin \a\m amaçlatma u\ gun dur Bununla
bulıkte vâlısma\a konu olan sorunun kullanılan teknik nt olursa
olsun bilimsel \unlemleiJe de alınması \e leok^ının mgulama
alanlarına diskin olmadı atanan kmel m klikler atasında olacak-
tır Çalışmanın daha one t luıkç^ \a\ımlanmamı> olması gerek-
m&ktedıı .Lolop Muheııdı*-lıeı Dugısı 11de be$. tın \a/ı \a\ın-
laıımaktadıı,

1- FIE^TİREI İNCTIEMF (Re\ûw Paper): tdıtoıleıın
da\efı uzetuie \e\a bilgisi dahilinde ha/ırlaııaa jeoloji mü-
hendis] ığmın İKI hangi bir alanında halen kullanılmakta olan
teknik ünitem ^e \aklaşımlann nunumuz teknolojik gelısım-
Lıı \e kendi duıevımleiı ısığuıda ıııcele\enı, bu açıdan öneri-
ler geliştiren \a/ılaıdıı lazı u/ıuılucıı konu\a bağlı olaıak
değişebil» Yd\ın kutulu nicelemesi zoıunluluğu \oktuı

2- AR4ŞTIRMA >L\K.VI FSÎ (Rısearch Vrtickj: O/gım
bn çalışmanın sunulduğu \a/ıdır kıııııııisal lunel. \eterh
mıktaı \e nitelikte \erı\e davalı bulgu \e sonııçlaım a\nntı-

lamla değeıkııdııildiği boluıııleıı ıçenııelıdır hazmın top-
lam u/unluğu blKiıı so/cuk es.değeıım ıl (l JMD ^a\fası)
aşmamalıdıı Ln a/ ıkı \a\in kutulu u\esı tarafından ince-
lendikten soma \a\inlanii

1- fFKNİK "NOT (Tıclinical 'Note): Herhangi bu sıııeç \e\a
tekniği kuramsal temel ^etcïlı \eıı \e aMintılı değeılen-
dımıe\e dadanmadan sunan \c amacı bu süreç ^e\a teknik-
leri kullanabilecek veıbılımeılere dıiMirmak olan ozgun \a-
zıdıı \a/ımn u/unluğu 5(Kin so/cuk eşdeğerini 1 ^ I\ID
ia\lasi) aşmamalıdıı Fıı a/ ıkı \aMiı kurulu u\esı tarafın-
dan me elendikten sonra \a\ınlanıı

4- \RA!5>riRM\ \ty\\ (Research Note): Henüz tamam-
lanmamış eksik \eıı \e bulgukıla \uze\sel değetlendımıe-
lue damalı kendi içinde tııtaılı o^gun dene\sel, uxgulamah
\e\a kuıanısal aıaştınnalaım onsonuçlaıının \e\a hulgula-
rımn sunulduğu \ azıdıı \m&\ oku\ucu\a güncel bir Lonu-
va ilişkin hır çalışmanın on bulgu \e sonuçlarını duvutaıak
konu üzerinde tartışma 01 tamı \aıalmak, konunun gelişme-
sine başka aıaştınnatılar 111 katkılaıım sağlamaktır \azı
u/unluğıı ÔiHJ stveıık eşdeğeııııı \^ JMD sa^la^if aşmama-
lıdıı in a/ ıkı \d\m kurulu u\esı taıatından incelendikten
soma \a\midim

5- GÖRİ'S-\ ORl \l\e\ AM TL AR (View, C'omeıent and
Reph ı: Dergide \avınlanan \dzûm hakkında heı tuılıı go-
ııış, vojıun ^e bunlara ilişkin vanıtlaıı içerir Ldıtoıleım u\-
gıın goıduğu uzunlukla \a\1nla1111

VAZILARCV D£ĞERL£NDtRİLAI£SÎ VE
. KABUL İLKELERİ

lfOhJ?ı MI HhM'ISLhJl £*ERı*rS* Editörlüğüne 2 satır
artnla 12 punto harflerle yozunum ve 3 misim h aimée ulaşan
%a/ılaı öncelikle içerik sunum, \a\ım kuralları \d \onkiden
tdıtotluk taı alından incelenil \e daha snnra değet lendu ilmek
uzete en az ıkı \a\m kuıulu u\esıne gönder ıhı \a\ın Kurulu
u\cİ£tmdeiı gelecek görüşler doğıultıısunda va/unn dosıudan az
\e\a önemli olçude düzeltilmesi kosıılmla vaMmlanmasına \e\a
reddine I dılorlukçe kaıaı verilir \e sonue \azat Ura bıldııılıı

\a\ın Kıuulıı idelerinin bobııı\le çelişen goıuş bildirmeleri
durumunda t di torluğun bir katara varabilmesi için \azı, uçuncu
bir \ avın kumlu meşine gönderilir \ avın kuıulu u\elerı gerek-
li got uı let se \a/ıları düzeltilmiş hainle teki at gonıp değer leııdı-
rebılııla

\azarlaı \ avın kurulu L velerinin ve Edıtoıluğun \aptığı eleştuı.
önen ve düzeltmeler aıasında katılmadıkları hususlar olduğunda
bunları a\ıı bıı savlada gerekçelet iv le birlikte açıklamalıdır

Gondeı ı l en vazılar ïEOltJfï \JT FE\I 'İSLIĞI Di
v av unlansın veva va\ımlannidsın vazaılaıa geri iade edilmez

YAZIM DİLİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ 'tide yayın dili olarak
"Türkçe" ve "İngilizce kullanılmaktadır. Derginin oldukça geniş
bir yurt dışı aboneliği ve sürümü olduğu için, Türkçe makalele-
rin, kabulden, sonra "Genişletilmiş bir İngilizce O^elrwnin ya-
zılması gerekmektedir. Dergide'; ayrıca yazıların başlıkları., özet-
leri ve tüm çizelge: ve re sinil emel erin açıklamaları Türkçe ve
İngilizce olarak, iki dilde birlikte veıilınelidif.

YAYINA

FRtsfSfndĞ

:lı>tıı ılın LSI



Eşitlikler ve Formulkr
a) EsıtlıLleı dk \a* ılmamalı \e bılgısa\aıdan \aı aılaııılmalıdıı

Fsıtlıkludc. > aygın olarak kullanılan ulusldiaıası sııııodeıe
\LÎ \eulmesıneasen gostuilmelidir

h\ Her eşitliğe şuamla numaıa \eıılniLİı nıııııaıalaı paıank./
içinde eşitliğin hizasında \\* sa\ianm sag kenaımda belııtıl-
mdıdıı

c) Esıtlıkleıde kııllaııılahılccek alî \e usî mdısleı bekisin şekil-
de \ e daha kuçuk Laıaktuleı L \a/ıhiiahdıı \ It V gibi |

d s Esithkleıdekı sembolizmi açıklamaları zıtlığın hemen altın-
daki ilk paıagraita\enlmdıdır

e) kaickok işareti \eııiK paıantezle bıılıku o 4 mdıs olarak n 5
kullanılmalıdu irru ,^-r-, s' gibi ı

f) Bölme ı^aictı olarak \ala\ tızgı wıuc "" simgem kullanıl-
malıdu Çaıpma ısaıetı olaıak gtiiellikle lıeıhangı bir ısaıet
kullanılmamalı ancak /ot unlu halkı de *" ısartiı teıeıh
edılniLİıdu \\ - ^ l n \ g ı b ı l

g) Kinn asal formüllü di. ivwldiin yostaılnKsı amaeı\la Ca
^ \ a C( ) gibi ıiaddeı \eıme Cd \L C(>^ kullanılnıalı-

dıı
hl İzotopnunıaıalan orm.ğm 1SU şeklinde \eıılnıehdıı

Çizelgeler
a) Ya/arlaı Deısının houıtlannı dikkate dlaıak. çı/elgdaı

smulamalı ^e getekıunsa metinde kullanılana oıanla çizel-
geleri daha kuçuk karaktetleıle \a/malıdıı Bu amaçla çızel-
geleı tek sütuna ("? 5 em) \e\a çift suruna 116 cniî \e1le5tu1-
lebilecek şekilde düzenlenmesine özen gusfenlmehdiî Fanı
savfa\a \eıleştuılm«-sı zoııınlu tilan bınıık çızelgeleıın en
fazla | lt> \ 21 ) cm ho\utlaıında olması gereklıdıı Pu bc»\ııt-
laıdaıı daha bııvıık \^ katlanacak «jizelgdeı kabul edilmez

bi Çizelge Ici 111 hemen altında ceicklı dunımldida açıkla\ıcı dip
notlaıına ^e\a kısaltmakla ilişkin açikldımalaıa \u \enlnit-
hdıı

c) Çı/elgeLrın başlık] aıı kısa \c niz oku ak ^ıleiek hem
Tuıkçe nıomıal kajaiteıie \c ilk haili buMik dığeikrı kuçuk
haille) hem de IngıİL te ulk liai il bınuk dıceıleıı kuçuk İta-
lik haillerle) "ÇızelgeLı Dizini ballığı altında a%ıı bir sa%-
fava "vazılmahdıı İngilizce olaıak hazıılatmîis -\azilaida once
İngilizce, "soma Iuıkçeçı elge baslığı \uılmehdıı

d) Çızeîgeleıde kolonsal a%nmı goskiciı duse\ çizgiler \eı
almamaİK sade.ee çı/elgciun ııst \t alt sın 11 lan \L ceıek goru-
len dıgeı holuınleıı ıçın\ata\ çızgıleı kullanılmalıdu

e) Heı çızdge a\n bir sa\ta\a bastııılaıak \e sııa\a dızıLrek
Çızelgelu DL mı sa\lasnla bıılıkte. metnin aıkasına konul-
malıdıı Çizelge baslıkları eı/clg^nın üyeline \azılmamahdıı
Çizelge nunıaı alarmın kuışıın kalemle heı çizelgenin sağ usî
kösesinde belirtilmesi \eteilidir

da \azibiiasma geıek olnıa\ıp sekil numdialaunın kursun
kalemle heı seklin sağ usî kus>sııuL belirtilmesi \eteıhdıı

d Şekillenil boMitlaıı \a tel sütuna t7 5 un), va da cilt şutu-
na lui îazla lo cini \erkstııilebilecek nitelikte lıa/ulan-
malıdıı Tam sa\la\a ^eılestırılmesı /orunlu olan bıryuk
^ekılleım şekil altı aulJumaluıına da \eı kalacak biçimde,
en îazla t lt»\21 cm) bo\utlannda olması geieklıdıı Belıı-
tıkıı bu bn\utlaıd«uı daha hıiMik \e katlanacak buvuttakı
şekılleı kabul ^dılnit,/

e Haııta, kesit \e planlaıda vi\ısal ulçek \ume çubuk (ban
turu ölçek kullaınlnıalıdıı

t Şekılleı Mikanda behıtıleıı boMitlaıda hazulaınıkuı sekil
uzeıındekı açıklamaktım ıkaıaktuleunı okunabil» ho\ıM-
larda olmasına ^/cn gosiaıhiKİıdıı

g Fotojıallai sekıllu ı̂ ın \ukaiida bJulıleıı bo}iıtlaıda
parlak kağıda, kon ti aslı \e sı\ah-be\az basılmış olnıalıdn
Fotoğı allanıl uzuıııde gösterilebilecek ulan sııngelur için
çını mutckkebı ^e\a letıa^et kullanılmalıdır Özellikle kıv
\u îuıılaıın egemen olduğu bolgeleıdc smıgcleım be\az.
letıaseile gosteıilmesi uiıenhı Ya\gın olaıak kullanılan
uluslaıaıa^ı sıma Jeun kullanılmasına özen gosieulınehdıı

h Mıkıoskopta çekilmiş ince kesit totoğıdildi 1 ıpaleontulojık
\e\a mıneıtılo]ik}. L\ha ıplateı olaıak değalendııılır \e
paılak sı\alı-be\az kağıda basılı oimalaıı geıeklıdıı Le\lıa
sa\ısı beşten çok olmamalıdıı

Ek İçıklanuılar ve Dipnotlar
a Vna metnin içine alınması. okuMicunun dikkatinin dağılmasına

\o1 açabilecek \e hatıılatma niteliğindeki bilgilet, vizıııın
sonunda "Lk \eiklamalaı baslığı altında konulabilir 1 ista-
tistik bilgilerin \ enlisinde Innnıılleun çıkaıiknasının goste-
ulmeNinde. bılgısd\aı pıogıamlaı 111111 \eulmcsınde. \b kunu-
lardabu \ol ıızknebıhî i

b Dıpnotlat. \eık>tımıe \e \azılma açısından goçlııkleıe neden
olduğundan, çok gueklı durıımlaı dışında kullanılmaınalıdıı
I ğer dipnot kullanılıısa Mİdız »•*» ışaıetı ile go>terılmelı \e*
muınkım oldıığıınea kısa tııtulnıalıdıı Dipnotla eğeı değinme
\apılırsa bıblnogıafık bilgiler dipnotta değil, kaMiaklaı Di-
zininde verilmeli dıı

YAZILARIN GÖNDERİLMESİ
JEOLOJİ MÜHENDİS.ÜĞÎ DERGİSfnm " Yayım .Amaç ve
Kuralları" nda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazı-
lar, bin orijinal diğer ikisi fotokopi olnıak üzere aşağıdaki yazış-
ma adresine üç nüsha gönderilmelidir... Oui.Ünal, resimlemeler,
yazının yayma kabıd edilmesi durumunda kuüamlntak üze
yazarlar tarafından muhafaza edilmelidir.

Resimlemeler (Çızun, fotoğraf ve
a Değerlendirme aşamasında şekillenil oııınalluımn gönde-

rilmesine g^ıek \okiıır Bu aşamada çı/ımlenn teknik çi-
zim normlaıına u\gun olaıak çını muıekkepk a\dıngere
çizilmiş \e\a bılgısa^aı çıktısı olaıak alınmış \c liait. 1a-
kam \e simgelen Lnla\hkla okunabilen uıjıııallenııın kali-
teli kopvalan göndenİmdıdıı

b Turn çizim ^e fotugrailaı şekil olaıak değerlendınlıp nu-
nıaı alandırılmalıdıı Şekil altı \azılan "Şekiller Dizini"
baslığı altında hem Türkçe (ııınıidl kaıakteılt \e ilk liai fi
hııuık dığukıı kuçuk baıîleık] han de ingilizce (ilk haıfı
buvuk diğerleri kuçuk italik luılleık) a\ıı bu sa\faüa \e-
ıılıııüıdııı Yazı ingilizce olarak hazıı lanmış sa şiukıl allı \a-
zılan once ingilizce sonra Tıııkçe \uilmelidir

c Heı şekil, a\ıı bu saxfada \u alacak biçimde sıra\a dizi-
ki ek Şekiller DL 1111 sa\la^ı\la bıılıkte çizelgelerden soma
sunulmalıdır Şekil altı \azılaıının a\nea şekil sayfalarına

JFOLOJİ MÎHFNDİSLİGİ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ
T.M.NLO.B. Jeoloji Mühendisini Odası

PK464. Yuıışelııı ıi(i444 .\nkdia
Tel (312ı 432 3ü 85 <312 ı414 3h ()1
Faks Î M 2 J 434 23 8h

F-posta me sene 1 i nıı ta GO\ ti

AYRI BASKILAR
Dergide yayımlanması kabul edilen yazıların ayrı baskısından on
adet yazarına veya birden fazla yazarlı yaz;ılarda. ya.yım için baş-
vuruyu yapan yazara, olanaklar çerçevesinde ücretsiz, olarak gön-
derilir. Ondan fazla ayn baskı talebinde bulunulması liai inde
yazarlar tarafından her ayn baskı için Jeoloji Mühendisliği Odası
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret ödenir.
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YAZIM KURALLARI

edilen >a/ılann basını öncesi dizgi işlenilen F dıîoı İlikçe \a/at-
lara üondenleıek olan "Makale \a71m Fomuıft"ntı goıe \azar-
Uı tdiatmdan \apilii Zaman tasanuhı ekonomiklik \e \azıların
NUII şıklının %a/ariaı taıalından da kontıolunu sağlamak açısın-
dan tue ıh edilen bu \ontenuie \d'aıldi hazıkı 1111 baskıva gııecek
şekilde hılgısa\aıda lonıidta u\uun bu şekilde dızeılu \e hu akı-
lan husluklaıa da şekil \e çı/elüeleıı \etleştneıek (eameıa-iedd\
u\ anlamasına bum/u şekilde) basını aşamasına jet 11 eı ek E dıtoı-
luge gondentkı

Mettn Bolumu

1 'ı L Ln 14 bmutıında 12LJ 1 \ 21 un I kagıüaı 111 ıı/eı ine bıloı-
savııda 1 5 vıtıı aıalıkla \c lu punto A e lımes N Ü \ Rnman
\\ä da hen/eı bu kdiakteflu vı/ı kaıaktuı ile \a/ılnidlıdıı
Sa\ld kenaılaıında 1 eı em boşluk bırakılmalı \e sa\lalaı
numaıalandınlmdlıdıı Bilgisa\ai çıktılaıınm sıhk olmanu-
sına o/uı gı^Teulınelıdıı

2 i {s A konıiMi LII IM şukıkk belirtil \e 12 kelınieM geuııe-
^eek şekilde kısa ^ilmeli \t luıkee başlığın » lamanı 1 bu-
nık haıik \e Unu \.ı/ılıihşı \ anı MI a İnoıliztesi 1 İtalik \c
ıınmıal hınuk haılkılei d\. \a/ılnıahdıı I ğeı \azı Injılızce
\a mııiş ıseoıite Iııgılı/n- sonu linkle başlık \uilmelidir

3 ' t \a/ınm başlangıcında en îa/Ia 2uu kelımeM geçme\teek
şekilde hazırlanmış Itııkyo oz (abstıatt) \c kabulden soma
liiüih/Lw OenışlelıJiiıiş O/LI extended sumnun 1 huhmnıa-
lıdıı Hu holıını \<pının dıgeı bolumlu inden avıı oku ak \d-
Miıılaııabıkcek du/ende \d'ilmış \ d/ inin lunuınu uı kı̂ a
ancık 01 bıumde \ anttır nitelikte u^Jl ıUt ^alışmanın
amaunı \e sonuiylaııııı \ansitaiaki nlmalıdıı \a/ı inikçe
^azılmışsd ï \lendtd sununaiA'nm üiüili/ce va/ılmışsa O/-
'un başlıyı u metin kısmı italik kaıakleık \a/ıhualıdıı İngı-
li/iL üuuşklılnıış (J/j ıunde \aıaılanılan kaMiaklara. şe-
kil ^ı^clge \e eşitlik nımialaıınına d^gınılm^hdiı Vsııca 0/
\c \t t.\tuıded sıımnuı\ hoiumknnm alnndabıı sitıı hoşluk
bırakılaıak xihihı>u ^.''/»»L/U \e ^.L\ »I >J (en a/2 en \\»k
b kelime allahetık Miâ a goiei ^uılmehdıı I ğeı \a/ı lngı-
h/^e ha/11 lanmış ısu e\tuıdcd Mimman boiunıu \erıiK
abvftaci \a/ılmal] \e oıite abstıatt suna 0/ \enlmelidii

4 \ a/111ın genel olaıak aşağıda behılıLn du/ene uoıe sıınulnıa-
•̂ ııiii o/en gosteıılınelıdıı
di başlık ( klikle \eIngiliztL 1
h 1 \ a/di adtlaı ıı \e adıes{lu jı t\a/aı adları kovu karakter-

le \c sm adlan tamamen tuıvıık haıfle adr^^kr nomıal
I taht kdiakteılerlcj

e 1 O/ i analılar kelımelei eklenetekı
di Fvtciıded sunun aı \ ıke'v w m ds eklenerek»
e i Gııiş {anid^ kaplam v̂ l>>nıa \ontemleii ^d )
1) Metin bolumu |\ontemleı çalışılan malzeme, saha îa-

nunlamalau \d )
g 1 Sonuçlar \e Fartıs^nalaı ıSonuçlann taıtışılnıa^ı gerekti-

ği duruıniaıda tartı^malaı sonuçlaıla birlikte ^'erılmelı-
dıı Bu durumda "Sonuçlar" başlığı \enne "Tartışına \e
Sonuçlar" başlığı kullanılmalıdır

h) Katkı belirtme | eeıekı\01 ise 1
1 ) KaMiaklar
j} EL açıklamalar

5. Metin içinde ana bölüm başlıklan dışında en fazla üç alt başlık
oluşturulmalı ve başlıklara numara verilmemelidir. Bııııİann
yazım şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.

ÖZ
EXTENDED SUMMARY
GİRİŞ
ANA BAŞLIK
Bilinci Derece Alt Başlık
Ddnd éerece alt -başak
Üçüncü derece at başbk
SONUÇLAR. VE TARTIŞMALAR
KATKI BELİRTME

Değinilen Belgeler

ti Meîıık sistem \C\Ü SI bııımLrı ıkPa. k\ m' \h ) kullanıİma-
lı dır
(jeıek metin içinde \e ^ı/clgeludu geıekse r^sımlenıeleıde
idkamldiın ondaUk bolunıkı 111111 anılması için nokta kulla-
nılnıalıdıı ı^ 1 gibi)

Ktynaklm
a ) Metin ıçıııdu kaMiaklara değinme \apılnken aşağıdaki omek-

lude olduğu gibi bıblı\ogıar\a aı dalıncı so\adı %e taı ılı sı-
ıası\la \uılıı
hmdi lySf») taı alından
bazı Jtıa>tımidulat \Williams 198"7 Uumı, 199(1 Saraç \e
faiLdn 1^5)

h\ Bilden fa/la âMda \a/aı!ı \aMnldta metin içinde değinilir-
ken ilk \d/diın adı bekılılmelı dığeıkrı için \d ibaresi kulla-
nılnidlıdıı
Dnxuian \d 119̂ *̂ 1
Smaı t \d 1 i y i i

ti 1 1a^ılaııi4i\aıi hu \d\ına metin idinde değinme ^apılırkoiı bu
kdMiakİj, hıılıkte alıntının \apıldığı ka\ııak da dşdcıdakı şe-
kilde h dirt ilmelidir Knaik kaxnaklar Dı/ınınde sadece alın-
tının \apildigi kd\ııak behı tılnielıdıı
Drt\ hıodt j f981 Sehusteı \ e W hile 19" 1 )

di kişisel güiusnıeleıe metin içinde sınadı \€ laııh belırtıleıek
değınılmeiı aMitd ka\nakJaı Dı/mınde de bebrtılnielıdır 1 So-
\ adı. Vdı Fdi ıh kişisel g« M uşnie Om usulen ki şu 1er nn adresi 1

c| kıiMitiklaı \d/at stnadLuı esas alınaidk altabetık sıramla \e-
T ilmeli \e metni içinde değinil on turn kasnaklaı ka\iîaklar Dı-
/inıodL eksiksiz niaıak belııtıhııehdıı kaynaklanın \a/ılnıasm-
da aşağıdaki örneklerde belli tıLn du/en esas alnım alıdıı

• ^ ( ' L i ı U ' h / ' i n ı , hldPi"^

Drew DP 19% \gncultuialh induced changes m the Bun en
kaisl western Iieland Fmiionmental (ieolna\ 28(21
1^-144

[\a'Ji adı Ijıa. îı lanh \Jakdlenm baslığı Sııı eh \ JMHIO \dı I kısal-
tılmamış I t 'ıltN,o ( S J M \ O ! sa\"tano J

I nal t O/kan I \e I Iusd\ R 19LC Chaiactorization oi
weak stititilled ànd tla\ bearing toek masses 1SR\I
SMiirxisium Fiuœk'92 - Rock Chaıactenzatıon
Chestei I k 14-1" Septembei 19^2 T V Hudson* e d )
Biitisli (jeotecluucal S O Ü L K I ondon ^Ii-3H5

|\iL.ar ddılaniı Janh Bildirinin hamlığı ScmpceMim \e>a kongrenin
Vdı I dıloîîLı ) HasımeM ı^ılt \o «bilden ta/la ciltten oluşu>orsaı

Du/aiLndıgı \ enn Vdı sa^tano ]

Palmeı CM 1996 Prıntiples A Conlammant H\drogeokıg^
\ 2"d I dıtnaı ) Lewis Publishers, \ew î'uik 235 p

ketin 1 u Camtez \ 19^2 Yapısal Jeoloji in Matbaası
OumuşsuMi Sa%ı H69 520 s

l\azar ddtlanh, Tanlı kitabın \dı ulk horllcaı bu\ııLî YaMne\ı,
Bakıldığı Şehnn Vdı saAİasa\ısı \

• Fdpt t\v İL Jt,T''t,'

Danırok. \ . 19nH \Iuğla-\atağan limit sahalaııjeoloji \e
1 zı&-\ on raporu MTV Derleme No b 23 4 11 s t \ a\ ım-
lanınamış 1

Sönme/ H 199f» İ k i - E L I Soma Limitleri açıl isletmele-
rinde eklemli ka\a kütleli içindeki se\lenn dura>lılığının
değeılendınlmesı Hacettepe Lnnersıtesı Fen Bilinilen
Enstitüsü Vnkaıa. \'uksek Mühendislik Tezi, 99s f\a-
MiıılaniTiamısı

[Yazar ad(lar)ı. Tarih.,,, Raporun veya tezin, başlığı., kuımhişıtn veya
Üniversitentn Adı, Arşiv No. (varsa),, sayfa sayısı {yayımlanıp, ya-
yım.la.nma.dı.ğı)]

NOT: Tüm kaynaklarda ilk satırdan sonraki satırlar 1..5 cm içeri-
den 'başlanarak yazılmalıdır-.

Yayımlanması kabul




