






Okurlannttia

Madenlerin ender bulunan, alındıktan sonra yerine konulması müm-
totn olmayan kaynaklar olması, başlıca özeMMeridm Ayrım madenim
modern toplumların vazgeçilmez "stratejik" temellerim oluşturan özel-
liklere sahiptir. Ulusal kalkınmada kendi imkânlarım kullanan bir eko-
nomik temel kurulmasına öncülük edebilen madenciliğin, ülke kalkın-
masında sürükleyici sektör olma niteliği vardır.

Ülkelerin doğal kaynaklarını geliştirme amacı ekonomik bir kural
olup sanayileşme için zorunluluk gösteren bir gerekçedir. Madencilikten
sağlanacak dolaylı ve dolaysız yararlara karşılık bu faaliyetlerin risk
olasılığı yüksektir. Bu nedenle maden arama ve geliştirme iyi plânlanmış
ve ayrıntılı bir projeye dayandırılmalıdır. ' '

Bir maden yatağının bulunması, jeolojik etüd ve diğer maden ara-
ma metodlannın uygulanması ile elde edilen sonuçların değerlendiril-
mesiyle mümkün olmaktadır. Arama faaliyetlerinim amacı, maden ya-
tağının rezervini tenorunu teknolojik ve ekonomik niteMMerim ortaya koy-

Madencilik sektörünün sorunlarına kalıcı çözümler getirebilmek ama-
cıyla konuya ilişkin mevcut yasaların yeniden düzenlenmesi gereği orta-
dadır. Bu nedenle Odamız bünyesinde Bilimsel Teknik Emula bağlı Ma-
den Jeolojisi Komisyonu MADEN KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARISI
hazırlanmıştır. Bu tasan BiUmsel Teknik Kurul ve Oda yönetimime be-
nimsenerek gerekli mercilere dağıtılmıştır.

6309 sayılı Maden Kanununun değiştirilmesi konusunda çalışmalar
yapan uzman kadroların ve komisyon üyelerinin hazırlanan bu takaktan
asamı olçude faydalanacağını ümit etmekteyiz.

Hazırlanan tasanda başlıca şu hususlara ağırlık verilmiştir :

Anayasanın koymuş olduğu prensip doğrultusunda, 6809 sayılı ya-
sada bugünün koşullarına uygun değişiklik yapılması ve buna bağlı ola-
rak arama ve işletmede öngörülen haklara işlerlik kazandırılması, za-
mmı kaybının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Otuz yılı aşkın bilgi birikimi ve bu konudaki deneyimler dikkate
alınarak, 6309 sayılı yasanın sistematiği korunmak ve uygulamadaki ak-
saklıklar gözönünde tutulmak suretiyle yasada değişiklikler ele almmıştm

Arama ve işletme konusu olabilecek madenler gruplandınlarak tas-
nife tabi tutulmuştur.
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Arama çalışmaları disipline edilerek faaliyetlerin yüriMülmesimn
jeoloji frmhendisUgkwn fenni nemreti (Mvnda yapılması zorunluluğu ge-
tirilmişim

Arama ve isletmede zaman kaybına neden olan hukümZ&r yasadan
çıkarılmış ve uygulama alam bulamamış, birçok madde de kaldırılmıştır.

GHinMmüz madenciliğinde, sermaye ön planda yer aldığından, ma-
dencilikte sermayenin önemi belirtilmiştir.

Taşocağı Nimmnamesi kapsamında olup da, sayisw Kararnameler-
le Maden Kanunu kapsamma alınan madenlerin tamamı Maden Kanunu
kapsamına alınmak mretiyle Taşocaklan Nizamnamesi yürüdükten kal-
dırılmıştır.

Ruhsat almada ^Kwrelaj BistemV' getirilmek suretiyle, kolaylık ve
açıklık sağlanmıştır. Böylece, tatbikatta bu komdaki Ur çok İhtilaf ken-
diliğinden çözümlenmiş olacaktır.

Bugüne kada^ki uygulamada problem yaratmayan maddeler aynen
muhafaza edilmiştir,

Hazırlanan bu tasarı İle 6309 sayılı yasa günümüz ve iMkemn tek-
nik ve ekonomik koşullarına uygun biçimde revize edilmiştir.

önmrmzdeki günlerde TBMM de görüşülerek yürürlüğe girmesi bek-
lenen yasanın, ülke çıkarları doğrultusunda önemli bir adım olması en
igten dileğimizdir.

Saygılarımızla
YÖNETÎM KURULU

JEOLOJİ l^HBNDİSLitOt/E^LiÜL, 1984
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Deveci (Hekiman-MÄLATYÄ) Siderit'Örneklerinde
Yapılan Bir Cevher Hazırlama Ön Çalışması

A preliminary ore preparation work on the Deveci (HeMmhan-Malatya)
siderite samples

TANER ÜNLÜ MST,A, Genel Müdürlüğü, Ankam

Öl ı Deveci (Hekimhan-Malatya) slderit örneklerinin, cevher hasırlama yöntemlerinden yararlanılarak yapi«
Lan incelenmesi bu çalışmada sunulmaya çalışılmıştır.

Deveci siderit yatağının genel hatları ile mineral parajeneMnin elek analizleri ve manyetik ayırma yön*
temlerinden yararlanılarak, yüzeyde, siderît j+ SiO^ derine dofru ise siderit + SiO2 |+ ankerit/dolomit'ten
oluştuğu saptanmıştır,

Çalışmada, cevher hazırlama yöntemleri aracılığı ile yapılabilen geometrik veya mekanik Ma^ökasyoniîn
en azından jeneze yaklapmda bir metod olarak Icullanilabileceglnln veya araştınlması gerektiğinin sonucuna,
Deveci siderit yataklanması örneği ile varılmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT Î M this study, ît'§ been attempted to submit the efnielii*ï«ns of the invustiffations carried
out on «Mérite samples by or© preparation methods.

By means of siöve analyses, ana nm^netic séparation methods; the mineral paragen^sis of IJeveci side-
lit^ deposit©, frcwn top to the bottom, has btew determined as, siderii ;+ SiO2 (ait toe top) mıû siderit +
SiO2 4- + Ankerit/doteanlte (toward tiie deeper level»).

As a» example, Wm be^i attempted to imlïeato fia Deveci eiderite depoelte titot whethßp «eonı^trîo. uıui
nıechiüii<^al classifications aocompM ı̂ed mly by ore prepariatloa nı̂ tlıocLs, mm at least b© used! a» ai iû tho<!
to elaoioate the geneşi» ppobl^ns or W% appIîcabLlit>^ must be tovestlgateei*

GÎRfŞ yaklafimdaïci objesini tepU eder, Bîfer bir yaklafim
île, toir maden yatağmuı ekonomik deferlendirtlınestaae,

Daha önceki yapıla sataşmalara jenezi meta«. c e v h e r h a z ı r l a j n a qahşmaXexl U e yatagm jen^inl afiik-
matlk^idrotermal olarak açıklanan, Deveci siderit ou- l l y a c a k o ^ ^ ^ y & n t a a a 3 ı m çahsmBİSLr b l r b w .
gurnu Ünlü (1968) tarafmda sinsedimanter-volkanojen ^ t e r g y ö n d e k , t ü m l e r i d i r _B u i k l Q a l l s a Ä m ' b l r b l r i e .
olarak detertendırilmıştir. r î y , e p a r a I e l 3 ^ 4 ^ ^ o b j e n l n gereğidir,

ilerleyen teknolojiye paralel olarak hammadde po- Yukarıdaki açıklama doğrultusunda, Deveci side,
tansiyelinin hızla azalma« nedeniyle, maden yatakların. r f t ö r n e k l e r l n d e l e l c ^ ^ v e „ ^ ^ y j , a y m n a 8 n =

dan en ekonomik meta! kazanılma« fereklıh^, cevher t e m l e r i t t i n ^j, m a t g m n u o r e n s z e n g Aîmliriert) ve
hazırlama ve zenginleştirme disiplininin önemini herge= ^^
çen gün" artırmaktadır. Son yıllarda yapılan cevher ™ (xJ*nlan Difraksiyonu AnalMerl) yardımı ile
hazırlama çalışmalarında seçilen yöntemin maden- yapılan mineralojik incelemeleri, bu çalıpnada sunul,
yataklarının jenezleri ile bağımlı olduğu ortaya koyuL muştur. I
muştur. Yani, aynı jenezde olan cevherlerin zenginleş-
tirilmelinde kullanılan metodlar, hemen hemen aynıdır, Jenealnin sinsedimanter-volkanojea oldupına bir.
Bilhassa elek analizlerinde gerekli tane boyu (serbest- 50k metodla yaklaşanım getirilmiş oldufu bu yatağın,
legme derecesi), benzer jenezli yataklar için tanımlayı- parametrelertnin sunulmam, aynı parametrelere sahip
cıdır, B u d a maden mineral agregr^lannm Jenez OBİL d l f e r c e v h e r l e p n e l e r i n ^ ^ y a M Ä f m ^ a v e c m h e r

gili olarak meydana fetırdiklerl Struktur ve tekırtur ^
L l l i k l e ^ e b i a n ı r , ' hazırlanmasında bir örnek tegkil edeMlecektir,

Bîr cevher hazırlamacı, eMndeki malzemenin ceşit^ C e v h w f ı r l a m a d a en uygun yöntemin segilme-
ii komponentlerinîn, birbirlerinden en saf gekilde ay. si, cevherleşmenin ekonomik boyuta getİrileMlmesinde,
nmıam metodlannı araştınrken, aynı komponentlerin kî en Önemli faktör oldufu da herkezce bilindiignden,
birbirleriyle olan dokugal ve tekstürel ilişkilerin ince« yukarıdaki çalışmanın ekonomik önemUlif i kendiliğin-,
lenmesi ise, bir maden yatakçısının oluşum modeline den ortaya sıkmaktadır,
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OEVHEB  KAZIKLAMA

Bu  çalışmanın  amacı,  Deveci  siderit  oluğumu  ile
İlgili,  yüzeye  ve  derine  ait  siderit örneklerinde,  bir  cev-
her  hazırlama  ön  çalışmasının  tanıtılmağıdır,  üıcaleme,
elek  sımflandırmalanmn  ayırtlaması  ve  bu  sınıfların
manyetik  ayırma  yöntemlerini  kapsar.  Def  erlendirme-
1er  RFA  ve  XKD  yardımı  il©  yapılmıştır.
Yüzey  ÖrneWerinäett  Cevher  Hazırlama  Aşasnaıları  ve
Bu  Aşamalarda  Alınan  Örnekler

Cevher  hazırlanması  İçim  kullanılan  örnekler  Ka-
ramağm  Tepe'den  alınmıştır.  Bu  yörede,  sidôritin  de«
Pgimiyle  olupnuş  limonitler,  agık  işletme  yöntemleriy-
Le  kazanılmaktadır,  Bu  limonitler,  daha  derinde  siderit

ŞekÜ  1  t  Deveci  yüzey  mderitlerînde  yapılan  kırma
ve  örnek  alma  işlemleri.

Figure  1 t  SainpMnjg  BMÛ  enrafctag'  pro^dure  followed
for  the  Beved  surfa^  »iderito  «amples,

cevherlerin©  dereceli  gegiş  gösterirler,  Sideritleri  ince-
İemek  için,  paüateıa  yolu  Ue  4,5  ton  siderit  örneği
alınmışto.

Aym  âmele  (!+'  İ50  mm)  §eneU  ve  konik  kırıcılar
yardımı  üe  %  100,  -S  mm,  ye  kınlmışte,  Kırma  işlemi
sırasmda  -75  mm  lüc  kısımdan  alman  temsili  örnekler
mineralojik  inceleme  için  ayrılmıştır  (Şekil  1),  Daha

sonra  örnek,  önce  geneli  kırıcı ile  80  mm.nin aitma  ge-
tirilmiş  ve  ondan  sonra  konik  kırıcıda  8  mm.nim  altı«
na  küçültütaüftür,  8  mm,nin  altına  kırılan  cevherden
harmanlama  (3  defa)  ve  dörtleme  biçiminde  ıbölmeler-
le  yaklaşık  280ter  kg,  lık  18  temsiü  Örnek  grubu  ay-
rılmıştır,  1/16İÜC  gruplarm  birbirinden  tekrar  dörtleme

Mete  AnflJM  2,1  kgjık  temsili  örnek  (-8  mm,)  bir
merdaneU  kırıcı  yardımı  ile  3  mm#nîn  altına  kırıldık-
tan  sonra,  bir  numune  bölücü  yardımiyle  0}5  kg.hk
Mİümlere bölünmektedir  (Şekil  2)É  0,5  kg.lık  bir  bölüm
laboratuvar  konik  kırıcısı  ve  çubuklu  dedirmeni  yardı-
mı  ile  i  mm4nin  altrna  öfütülmekt^ir,

Bu  örnek,  deneme  eleklerinde  (0,003/0,00/0,125/0,
2/0,  315/0,5/0,63  v©  0,8  mm.)  yaş  olarak  elenerek,  Wr
kurutma  dolabında  tüm  fraksiyonlar  kurutulmaktadır,
Kurutmadan  ionra  elek  fraksiyonları  tartılmaktadır
(Tablo  1),

JIK>LOJÎ  MÜHBNDtSl^Öt/BlXrtJnü 19844

ve  bölme  ile  alman  ikinci  l/161ık  (17,5  kg,)  örnekler-
den  alman  (2,1  kg,*)  WlÜmlerin  biri  kimyasal  bileşim
ve  mineralojik  yapının  saptanmaları  amacıyla,  dig  er
ügüde  tanık  örnekler  olarak  aynUmitır,

Yukarıdaki  2,1  kg.lık örntklerden  bir  tanesi  Alman-
ya1  da  Berlin  Teknik  Üniversitesfnde  (TtJJBerlin),  oev^
her  hazırlama  deneylerinde  kuilanümaJt  üzere  M.T.A,
Genel  Müdürlüfü'nden  saflanmıgtır,

Oev^ï  Hazırlaıua  PêA^lert



miftir.  Ayrıç»  Şekü  4fte,  elek  fraksiyoolaram  öggü
element  içeriklerimin  grafik  dağılımlari  görülmektedir.

Şekil  é'te  görüldüğü  gibi,  Fe  ve  Mn  elementleri,
elek  frakMyonlannda  hemen  hemen  oldukga  paralel
dağılmaktadır,  0,06S  mm.  nin  altoda  Fe  ve  Mn  ele-
ment  yoğunlaşmaları  en  küçük  değerine  ulaşmakta«
dır,  F©  igerifi  0,8-1,00  mm,  ve  Mn  içerifi  0,00-0,125
mm,  de ^fer  frÄksiyonlardan  daha  büyük  değere  ula§^
maktadır,

K,  Al  ve  Si  içerikleri  ayrı  ayrı  birbirlerine  paralel
olarak  dağılmıştır.  Onların  K,  Al  ve  Si  içerikleri  artan
tane  boyutlarında  düzensiz  olarak  azalmaktadır  ki,  bu
durumda  ise  Fe  ve  Mn içerikleri  yükselmektedir.  K,  Âl
ve Si içeriği  0,083 mm. nia  altında  en büyük  değerlerine
ulaprken,  O^OjlEÖ  mm,  de  ise  diğer  elek  fraksiyonla*
ram  göre  en  küçük  değerine  düşer,

Mg'un dağılımı Mn ve Fe  elementlerinin  dağılımına
uymaktadır,  Mf'un  en  küçük  değerine  -0,063  mm.  de
ve  en  yüksek  değerine  ise  0,8-1,0  mm,  ye  karpiık  gel-
mektedir,

Ca'un  dağılımı,  yukarıda  belirtilen hiç bir  elemente
uymaz.  Ca  element  içeriği  -0,068  mm,de  diğer  Oa  de-
ğerlerinden  düfük  ve  0,063-02  mm,f  1er  arasında  diğer
frakfliyonların  Ca  element  değerlerinden  yüksektir.

Manyetik  Ayuma  Elek  fraksiyonlarının  manyetik
alan  ayırması  içta,  Frantz  ÎEodinamik  Elektromanye-
tik  Seperatör  kullanıldı,



Her  bir  elek  fraJcsiyonundaki  siâerltlerln,  difer  mi-
nerallerden  ayrılması  için^  Manyetik  Alan  Ayırıcısında,
aşağıdaki  koşullar,  birçok  deneyimden  sonra saptanmış
tır  :

On efim  (a)  =  15  s

Yan  eflm  (ß)  m  18°

Akım  şiddeti  (I)  =  0,3  A

Titreşim  katsa^sı  (Amplitut)  —  7

Elek  fraksiyonlarının  Manyetik  Alan  Ayırıcısı  ile
ayırtlanmasmdan  önce  her  bir  fraksiyon  el  mıknatısı
(Tip^Wilke)  yardımı  ile  ferromagnetik  minerallerden
ayirtlanmi|tirê  Daha  sonra  ise  Mderlt  herblı^  fraksiyon-
da,  yukarıdaki  belirtilen  ş&rtta  Manyetik  Alan  Ayırı=
cısından  fe§irilerek,  dif  er  düşük  duyarlıUta  sahip  mi-
nerallerden  aprtlanmıgtır,

Tablo  2'de,  elek  fraksiyonîannm  manyetik  ve  man-
yetik  olmayan  taraflardaki  miktarları  gösterilmekte-
dir.  Manyetik  olmayan  taraftaki  örnek  miktarları,
ÏWA  için  kafi  miktarda  olmadığı  için,  özgün  Ornefm
manyttik  alan  ayırtlayıeısmda  ayrılan  manyetik  ve
manyetik  olmayan  taraflarına  ait  bölümlerinin  ayrı
ayrı  röntgen  difraktometre  alımları  yapılmıg  ve  dif«
ragtoframlan  Şekil  5'ten  -  13'e  kadar  gösterilmiştir,

ŞeMİ  4  ı  Elek  frakiiyonlai'iiıdflM  element  îçerikterL
nln  %  ağırlık  dağılımlftrî,

Figur  e  4  :  Concentrations  of  variions  éimmxttn-  m  the
scre«i  fractions.







Tablo 2'de görüldüfü gibi, manyetik taraf örnek
yüzdesi, yükselen tane büyüklüfü ile dü§erken, mâıu
yetik olmayan taraf örnek yüzdesi artmaktadır. Bura»
dan yükselen tane büyüklüğü ile cevher kenetleşme
derecesinin arttıfı görülmektedir.

Manyetik alan ayırıcısının belirlenmiş çalışma
şartlarında, sideritîn manyetik olmayan minerallerden
ne kadar iyi ayırtlandıf ı (her şeyden önce kuvars ve
difer silikatlar) Şekil 5'ten-13'e kadar görülmekte-
dir, Siderit pikleri manyetik olmayan kısımda, yükse-
len tane büyüklüfü ile artmaktadır. Buradan sideritin
manyetik kısımdaki miktarının yükselen tane boyu ile
azaldığı ortaya çıkanlabilir,

SiO2 pikleride, manyetik olmayan tarafta, yükse-
len tane büyüMüfünde azalmaktadır, Çünkü SiO^ nin
kenetlenme derecesi, yükselen tan© büyüklüğü İle yük,
selmektedir,

Ytoey ÖmeMerindeaı Cevher Haaırlamianm Sonuçları

Deveci siderit oluşumu yüzey ÖrneMerino özgü elek
frAsiyonlarmdaki Fe-igerlfi %3ô»38«39.2Q, Mn-içeri«
fi ^o.eS-ê.SO, Mg-içeiii 1 % 0,92-1,27, Oa-lserifi %0}8İ-
0,7Ä, SUceriği % 1,10-2,40, Al-içerlgl -%0,34.0,91 ve
K-igeriği ,̂0,21-0,34 arasında sapmalar göstermekte-
dir (Fe/Mn oram yaklaşık 6 dır), RFA yardımı ile ya-
pılan kimyam! analizler^ eleme frakBiyonlarmdaki ele-
mentlerin hemen hemen hiçbir fraksiyonda zenginleş-
mediginl göstermektedir, Ancak 0,063 mm.nin altmda
Pe, Ma ve Oa içerikleri en düşük def erlerine sahipken,
K, Al ve Si içerikleri en yüksek def erlerine ulaşmak-
tadır.

Elek fraksiyonları bir "Frantz îzodinamik Elektro-
manyetik Sep'aratörnünden geçirildikten sonra, herbir
fraksiyonun orijinal, manyetik ve manyetik olmayan ta-
raflarına Özgü örneklerin, röntgen dîfraktometre yar«
dimi ile diyagramları çizilmiştir. Bu difraktogram re-
simlerinden, siderit ve SiO2'nin manyetik ve manyetik
olmayan taraflardaki dağılımları gözlenmiştir.

Siderit miktarı, manyetik kısımda yükselen tane

büyüklüğü ile düşer. Bunun nedeni, siderit ve Siö^nin

kenetlenme derecesinin yükselen tane büyüklüğü ile

artması vede böylelikle ayırmanın kötüleşmeğidir. Bu-

nun dışında "Frantz îzodüıamik Elektromanyetik Se=

paratöründe" 0,5 mm.nin üzerindeki tane büyüklükle-

rinde iyi bir ayırtlamamn yapılamıyacatıda unutulma-

malıdır (Lange, 1962), ,

Sondaj Karot Örneklertadeii Cevher Hazırlauna

Deneyİeri ve Örnek Alımı

Cevher hazırlama için, Deveci siderit olufumundan

alman 4,5 ton üst yüzey örneğinin incelenmesi, daha

önceki bölümde anlatılmıştı. Bu defada. Deveci P-4
sondajından* alman siderit örnekleri cevher hazırlama
iflemine tabi tutulmuştur, Her metreden alınan fiiderit
örneklerinin kanşımı Şekil 1 ve Şekil 2'deki akım şe-
maları gereği, cevher hazırlama işlemleri yapılmıştır,

Daha sonra'yaş elek analizi yapılarak, elek frak-
siyonları manyetik ayırmaya tabi tutulmuştur, Manye-
tik ayırmada agağıdaki şartlar uygulanmıştır ;

a = 155Ô

S ß ••= 16°f 1 = 0,3A ve Amplitud = 7,

Manyetik ve manyetik olmayan taraflardan, dif-

raktogram resimleri çekilmiştir. Deveci üst yüzey si-

derit örneklerinden alman örneklerde siderit ;+ SiO2

pikleri gözlenirken, buna karşın D 4̂ sondajından alı-

nan örneklerde siderit ;+ SiO2 + ankerit/dolomit pik-

leri görülmektedir,

Sondaj Karot Örnektoriııdeıı Cevher Haznianm
Sonuçlan

Şekil İ4Jte görüldüğli gibi, 0,09.0,125 mm, elek
fraksiyonunun özgün örneğinde siderit + &}O2 -f an-
kerit/dolomit piki tesbit edilmiftir,

Aynı fraksiyonda manyetik ayırma yapılmış ve
manyetik olmayan kısunda ankerit/dolomit pikleri ve
iz olarak siderit pikine rastlanmış, buna kar§ın man-
yetik kısımda, siderit ve S1O2 pikinô rastlanmış, an-
cak; ankerit/dolomit pikine hiçbir şekilde tesadüf edil-
memiştir. Buradan "ideal ayırtlamamn'' yapıldığı sap-
tanmiftır (Şekil 14)â

SONUÇ

Deveci siderit oluşumu üst yüzey siderit örneği, si-

derit + SiO2 parajenezine karşın, sondaj karot siderit

örneklerinde (artan derinlife doğru) siderit + SiOB nin

yanında ankerit/dolomit mineral topluluğuna rastlanıl-

maktadır.

Manyetik Alan Ayırıcısı ile (Ä =* 15°, ß = 16%

I == 0,3A ve Amplitut = 7 deki fartlarda), slderitlerin

çeşitli elek fraksiyonlarında difer düşük duyarhlıfa

mhip minerallerden, kolaylıkla ayırtlanabilirUkleri, de-

neysel olarak gösterilmiştir.

TARTIŞMA

Cevher agregatlarının yapı ve dokuları, doğrudan

doğruya oluştukları ortaınm fizikokimyası ile ilgilidir.

Tane büyüklükleri de aynı faktöre bağlıdır.

« D-4 Sondaj koordinatları; X: 306 002, Y: 411306, Z: 1604 79,
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Çalışmada, bu dikkate alınmıı, Pevei sideritlerinin
genfinleştirümeşlnde kullanılan yöntemden, mineraleu
jik metodlardanda yararlanılarak, jene^ İle ilgili sonuç-
lar çıkarılması denenmiştir.

Elek fraksiyonlanndaki element içeriklerinin yüz.
de ağırlık olarak dağılımları, element beraberliklerini
a§afıdaki şekilde formüle eder ;

!a) (Fe++ > Mn+ + ) CQ3

b) (Fe++ > Mg*+ > Ca COa

c) (Si > Al > K)

Şxk "a" Mn içeren siderite, şık "fo" ankerit/dolomit
e, şık "c" ise kil minerallerine karpttır.

Şekil 4'te gözlendiği gibi, yukarıda gruplanan Ma'f

ve "c" grubu elemanları arasında tane büyüklüğü ile
yüzde af ırlık oranları arasında ters bir ilişki mevcuttur.
Bunun nedeni, kil minerallerinin daha ufak boyutlara
kadar serbestleimesidir, Diğer neden ise Fe ve Mn in
bulunduğu ortamlarda, kil minerallerinin daha az ol-
masıdır, Bu durum aynı zamanda, maden yatağında ki
kil ve siderit seviyelerinnin ardıgıklı tabakalanmalari-
nin da laboratuvar çaptaki bir modelidir

Sedimantasyon havzasında, sideritin gökelebilmesi
için gerekli olan pH? 7-8 değerleri (nötr ortam), killerin
çökeldifi daha asidik pH ya doğru geçiş göstermekte-
dir. Bu oluşum esnasındaki sistematik değişme, yatak
boyunca izlenmektedir, Elek frâksiyonlanndaki yüzde
ağırlık oranlarındaki bu dağılış „ancak sedimantasyon
havralarında mümkün olabilen ardıgıklı çökelme ile
mümkün olabilir.

Diğer önemli bir nokta ise Bilhassa 0,09 - 0,125 mm.
elek fraksiyonunda (Şekil 14) siderit ve ankerit/dolo-
mit fazlarının 1ÖÖ intensitetli piklerinin, 2 ayrı faz
halinde elde edilmesidir, Aynı fraksiyonun manyetik
olmayan tarafında elde edilen difraktogramda yalnızca
onkerlt/dolomit 100 intensitetli pikinin görülmesine raf»
men, manyetik tarafa ait difraktogramda sideritin 100
intersitetli piki gözlenmiştir. Bu durumda; 0,00-0,125
mm, lik elek fraksiyonuna uyan boyutlarda, ankert t
/dolomit ve sideritin kolaylıkla (artık bırakmaksızın)
2 ayrı faza ayrılabileceği tesbit edilmiştir.

Kanımızca, bu tane boyutunda siderit ve ankerit
/dolomit in 2 ayrı faz olarak bulunması, oluşmuş madde-
de (agrégatta) fazların kesin hudutlarla ayrıldığı, bu
büyüklüğün üstünde bu 2 fazın dispers dağılışın (bu 2 fa-
zın meydana getirildiği bir başka katı eriyik fazının) yok
denecek kadar az olabileceğini düşündürmektedir. Bu

doku özelliği, difer verilerle sinsedimenter.volkanojen
oluşuma sahip oldufu tesbit edilmiş olan Deveci siderit
yataklanmasında gözlendiğinden, bu özelliğin sediman*
ter yataklar için bir kriter niteliğini taşıyıp, taııyamı»
yacağımn ,daha fazla sayıdaki yataklarda yapılacak
incelemelerle kuvvetlendirilmesi ve elde edilecek netice-
nin aynı jenezdeki yatakların cevher hazırlama yöntem-
lerine uygulanmasının ekonomik jeolojiye yapacağı
katkıda, disiplinin ekonomiklilik boyutunu çizecektir.

Bu konuda çok sayıdaki çalıgmalar halen yapılmıı
ve yapılmaktadır. Çalışmamızda bunlarla paralellik
içindedir ,
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Âkdağmadeni-(Yozgat) Kurşün-Çinko Yataklarında
Cevherleşme *

Mineralizations at the Lead-Zinc deposits of Akdağmaâeni-YoggaU

AHMET SAĞIROĞLTJ, F,Ü Mühendislik Fakültem, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ.

ÖZ ı Akdağmadeni kurşun» çinko cevherleşmeleri ademe!İit>bÖÎgesel başkalaşım kayagları dokanakları boyun-
ca »kara oluşukları ile ic içe bulunur, Değişik özellikte üç tip cevher gözlenmiştir: 1) Masif cevher^ 2)
Saçmımlı cevher 3) Boşluk cevherleşmesi

Yataklarda gözlenen cevher mineralleri ve bunların oluşum sıralan şöyledir: Manyetit-pirotin-pirit-ar-
senopirit=kalkopirit-florit-sfalerit-galen, Ayrıca gellt ve kalkosiıukovellin, fötit ve smltsonlt am olarak göz-
lenmiştir.

Değişik jeotermometre ve jeobarömetre yöntemleri ile oluşum sıcaklığı ve basıncı 390-430° C ve ^ 500
bar olarak bulunmuş ve bu déferler saha ve petrolojik verilerle denegtirllerek cevherleimenin kökeni tartışıl-
mıştır,

ABSTRACT t The Akdağmadeni lead-zinc deposits are situated) along the ademelUte-regîonally metaınarpha.
led rocks contact aad fount! together with sfearn formations. Three different types of ore* are observed:
1) Massive ore, 2) Disseminated ore and S) Cavity ore.

The ore miiierals of the deposits and their pare genetic sequnce are as follows i inagnettte-pyrrhoMt©^
pyrtte-afsenopyritë.chalcopyrite-flîiorite-sphalerite-gal© na# In addition^ s^teelito? chalcocite-Covellîte, geottüte
and smithsonite are rai^ly observed.

Various geothermonieter and geobarometer techniques indicate a formsatton temperature of 80O-480QC and
a pressure of ^ 500 bars. These values are compared with the field and petrologlc findings and origin of
the mineralizations is discussed,

GÎRÎŞ , ' , ';

Bu makaleye konu olan kur|un=.ginko yatakları
ïoz-gat ili Akdağmadeni ilçesi çevresinde bulunmakta-
dır. Bu bölgede, bölgesel baıkalagım kayaçları irili ufak-
lı birçok granitik plütonla kesllml| ve sokulum kayaç-
ları île bölgesel ba|kala|im kayacı dokanakları boyun-
ca cevherlegmeler fell|mî|tlr, (gekll İ), Bu İnceleme
franitik plütonlardan ikisinin (Akdağmadeni ve Akça-
kışla plûtonları) çevresinde gelişen cevherleşmeyi konu
etmektedir,

Gerek Akdagımadeni gerekse Akçaki|la sektörlerin,
de madencilik işlevlerinin çok eski oldufu yataklarda
bulunan af ag madencilik gereçlerinden anlaşılmaktadır.
Ayrıca madencilik sahalarının çeşitli yerlerinde çinkoca
zengin cüruf yığınları bulunmaktadır. Aynı tür cüruflar
kasabanın tarihi yapılarında yapı malzemesi olarakta

kullanılmıştır, Kovenko (1945)'e göre bu cüruflar
Bizanslar devrinde kurşun elde etmek için yapılan ma-
dencilik işlevleri artıklarıdir, Kovenko ayrıca Akdağma.
deni bölgesindeki cevherlerin 19, yüzyıl ikinci yarısında
ba§lıyarak 19I4Je kadar Fransızlar tarafından İşletildi-
ğini belirtmektedir «Günümüzde Akdäfmadeni bölge«
sindeki yataklar Basih-îhsan limited §ïrketi tarafından
işletilmekte ve bu firket Akdagmadeni, Akçakıgla ve
Tat Deresi sektörlerinde çıkardıf ı cevherleri Akdağma-
deni kazasında kurulu olan flotasyon tesislerinde zen-
ginleıtirmekte, konsantreyi Samsun'a karayolu ile taşı=
yarak Samsun'dan denizyolu ile Bulgarlstan*a izabe için
göndermektedir. Flotasyon tesisleri, ortalama tenörü
%6,5 Zn .+ \% 5,5 Pb + 1400 gr/t Ag olan cevheri
lengMegtirmektedir ve kapasitesi 250 t/gün dür
fBerkpmar İ98O# kişisel görü|me).

(*) Jeoloji Mühendisleri Odası 10, kurultayında bildiri @larak sunulmuştur,
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GENEL  JEOLOJİ  ve  TEKTONÎZMA

AMafmadenl  ve  gevresi  Akdaf  masifi  diye  bilinen
jeolojik  birimin  kuzey  kısımlarını  oluşturmaktadır.  Bu
masif  ya§ı  tartışmalı  olan  bölgesel  başkalaşım  kayagla-
rı  ve  bunları  kesen  sokulum  kayaglanndan  oluşmakta-
dır  (Şekil  2),

Bu yazıya  konu  olan  sahalarda  bölgesel  başkalaşım
kayaglan  mermer,  mika  gnays,  amfibol  gnays  ve  amfi*
boütten  oluşmaktadır.  Bu  birimler  cm  seviyesinden  bir
kaç  metre  kalmlıf  a  kadar  ardışıklı  olarak  ©ıralanmak-
tadır.  Bölgesel  başkalaşım  kayagları  üzerinde  yapılan
petrolojik  ve  jeokimyasal  galısmalar  ̂ bölgesel  başkala-
pm  koiullarmıa  orta  dereceli  anofibolit  fasiyesi  (5  kbar
ve  T  <  620°C)  olduğunu  göstermektedir  (bkzé  Sağır«
ofiu  1982),

Bölgesel  bafkalafim  kayagları  her  iki  sektörde  de
sokulum  kayaçları  tarafından  kesilmektedir.  Sokulum
kayagları  Akdafmadeni  sektöründe  iki  birbirine  yakm
pluton,  Akgata|la  sektöründe  is© tek bir pluton  şeklinde
yüzeylenmektedir,  Ayrıca  başkalaşım  kayaglari  ve  pltu
tonlar  iğinde  irili  uf  aklı  birçok  sokulum  kayacı  dayMa-
n  bulunmaktadır.  Bunlardaja  başkalaşım  kayacı  iğinde
bulunanların  bir  kısmı  ana  plutonlarm  apofizleridir,
DayMardan  yan  kayag  igertsinde  olanlarından  bazıları
ve  plutonlar  içerisinde  olanlar  plutonlardan  daha  f  eng-
tirler  ve  farklı bileşimdedirler.  Bunlara  ek  olarak  genel-
likle  fay  zonlarma  yerlepnîş  kuvars  daykları  vardır  ki
bunlar  en  geng mağmatik  oluşuklardır.  Sokulum kayaç-
lannin  modal  ve  norm  analizleri  ana  plutonlarm  ada-
mellit  ve  daha  geng  daykların  granit  büeşimiııdo  ol-
dufunu  göstermiştir  (bkz,  Safıroğlu»  1982).

Akgakışla  sektöründe  pluton  ve  başkalaşım  kayag-
ları  Eosen  oluşukları  ile  örtülmektedir,  Bu  oluşuklar
adamellit  gakıllı  bir  taban  konglamerası  ile  baflayarak
üst  seviyelerde  nümmülitli  kiregtaima  geçmektedir,

Eosen  formasyonlarınm  adaınellit  parga  ve  gakıL
lanm  içermesi  ma^matiWerin yapnm  en  az  Eosen  ön=
CÖSİ  olduğunu  göstermektedir.

Cevherleşme  alanının  bir  diğer  önemli  litolojisine
metasomatik  kayaçlar  (skarnlar)  dır.  Sokulum  kayae-
lan  batolitlerünn  kenar  mıûam  ye  yankayaçlardan  ba*
tolit  iğlerine kadar uzanan  fay Ionian boyunca postmai-
matik  olarak  gelen  çözeltiler  mağmatizma  İle  ısı  baı»
kalas  ımına  uframı§  yan  kayaçlarda  skanüarı  oluftur-
muştur,  Skara  olufuWan  genellikle  karbonattı  kayaç-
lan  seçmif,  dokanakta  ve  fay  anlar ı  boyunca  büe  alu-
mmo  silikat  kayaglan  §ok  az  bir  dotigme  uframııtır,
Ayrıoa  aokulum  kayaglan  da kenar  sonları  boyunca me,
tasomatizmaya  uframii  ve  eadoskamlar  olupnuitur.
Karbonatlarda  geliş^a  skarnlaima  evreler  halinde  gê-,
li§miş  ve  kaJsitik  mermerlerde  fizİko-Mmyajal  koful-
ları  defî§ik  dört  ayn  evre:

a)  Manyetit-pirokşen-granat  evresi,
b)  Epldot-amfibol  evresi,
e)  Bpidot-MoriMsülfit)  evresif

d)  Kaolinit^muskovit  evresi;
dolomitik  mermerlerde  ise:

a)  Manyetit-spinel  forsterit  evresi  ,
b)  Serpantin  evresi  gelişmiştir.

Çevherlê§me  herzaanan  skarnlar  içerisinde  bulun-
maktadır  ve  bu  nedenle  skarnlar  cevherle§me açısından
oldukça  önemlidir,  Skarcüäimada  tektonizma  da  lito-
loji  kadar  önemli  rol oynamıı ve  tenktonik  olarak  daha
uygun  yerlerde  skarnlaima  ve  cevherlere  daha  ha»
cimli  olarak  geli|miştir#  Litoloji  ve  skar^afmamn  ay-
rmtıları  Safırotlu  (1982)  ve  Satıroflu  (İ984  a)  da  bu.
lunabilir,

Bu yazıya  konu her iki  cevherleşme sektörüde gene!
doğrultusu  KD-GB olan  Akdaf  antiklinali  ile  ÜiiMlİdir,
Akçakıgla  sektöründe  pluton  v&  çevresindeki  skarnlai-
ma  ve  cevherleşme A^daf  aatiWinaltoin  merkezine  yer,
leirniftir,  Akdatmadeni  sektöründe  ise  bu  olufuklar
Akdaf  antiklinalimn  küçük bir  kolu  olan  bir  antİkUna*
lin  merkezine  yerlepâifto  (Şekil  i ) .  Tabaka  doğrultu-
lan  genellikle  KD-GB  dır  ve  efimleif  Jütedağmadeni  sek-
töründe  30-40%  Akçakiila  sektöründe  ise  40-50°  ara-
smda  deppnektedir.

Cevherleşme  bölgesi  kuvvetli  tektomzmaya  ufra»
mıg  ve  yofun  bir  kiriWi  yapı  gelişmiştir,  Veçhe  (1963)
bu  bölgedeki  kırık  yapışım  ve  plutonlarm  sofuma  çat-
laklanm  incelemiı ve  ana fay  doğrultularının  başkalaşım
kayaçlarında  T0°  ve  150°  plutonlarda  ise  80°  ve  160e

olduğunu  saptamı§tır,  Bu  yazıya  konu  olan  incelemenin
bulguları  da  Vaohe  (1963)  nin  verilerine  genelde  uy.
maktadır,  Fakat ayrıca bilhassa K 70-80  D doğrultusun-
da  ve  başkalaşım  kayaklarında  başlayarak  sokulum  ka-
vas  plutonları  içine  kadar  devam  eden  faylar  vardır.
Bu  faylar  postmafmatik  çözeltilerin  hareketlerinde
önemli  rol  oynarnif  olmaları  gerekir,

Tektonizma  gerek  skarnlaşmada  gerekse  cevher-
leimede litoloji kadar önemlidir ve inceleme alanmda bu-
na  birçok  örnek  göstermek  olasıdır,  Örneğin  Akdağma-
deni sektöründe Evcininboyun Tepe  ve Nusret  Tepe  ara-
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smdakï kuşakta bulunan bütün mermerlerdi faylanma
yoğun olduğundan ve tabaka doğrultuları plutonlara
dik oldufundaa-gkarnlaimiitir ve büyük cevher kütle-
leri içermektedirler, Mermerler arasındaki gnays ve
amfibolit seviyeleri bu kuşakta bile belirgin bir
defiıüdifs uğramamı§tır, Dİfer taraftan Akçakısla
sektöründe işletmelerin oldufu kısımda kmklı yapı oî-
madifmdan ve tabaka doğrultulan dökanafa yaklapk
paralel olduğundan çözeltiler baıkaJaıım kayaçları iç-
lerine doğru ilerleyememiı bu nedenle skarnlaşma çok
zayıf gelismîı ve cevherleşmede dokanakta zayıf bir zon-
lanma gösteren bir yıfı§ım §eklinde geli§mi§tir,

CEVIIERIJKŞMJG

Saha Gözlemleri ve Cevher ipler i

Akdagmadeni bölgesinde eevher kütleleri plutonlar
çevresinde ve başkalaşım kayaçları içerisinde geli§mi§.
tir, Hemen neryerde skarn kayaçları ile birlikte bulu-
nurlar. Bu nedenle skarnlaima ve cevherleşmeyi oluştu,
ran çözeltiler tek bir çerçeve içinde düşünülmelidir,
Çözeltiler dokanak boyunca dokanak zonu^ fay sonlan,
çatlaklar ve tabaka düzlemleri gibi zayıf zonlarda önce
skarnlaşmaya ve daha sonra da cevherleşmeye neden
olmuşlardır. Genel olarak Üç tip oevherle§me gözlen*
mistir-

1) Masif cevherleşme,
2) Saçınımlı cevherleşme,
8) Boşluk cevherleşmesi,

Masif çevherîegme dokanaklarda, fay zonlarında ve
tabaka düzlemleri boyunca geM§mi§tir. Dokanaklarda
görülen masif cevher genellikle polimetâJiktir (Levha I,
şekil 1), Bu tür cevherin em güzel örnekleri Akçakıgla
sektöründe göılenüv Burada işletme yapıları kısımda
adamellit-mermer dokanaSı boyunca kalınlığı yer yer
30-40 m# yi bulan bir cevher kuşağı bulunmaktadır.
Cevher adamellit içinde genel olarak pirit ve çok az da
kalkopiritli olarak banlamakta ve mermerlere do^u
pirit miktarı azalaralc sfalerit-galen miktarı artmakta
ve mermerler içerisinde pirit miktarı oldukça az olan
sfalerit * galen mineralizasyonuna geçmektedir. Bu
geniş polimetalik zonda ayrıca sfalerit - galence
zengin ama genede Önemli ölçüde pirit içeren
10 m. kadar çap»a sahip cepler vardır, Burada
anlatılan polimetalik cevherleşme türünde cev«
herleşmelere dokaaaJc zonkrı boyunca birçok yerde
rastiaümaktadir f ^ a t geneUikle daha küçük çapta
gelişmişlerdir, Dokanak zonlarında daha sonra ayrıntı-
lan verüeeeü gibi birçok değişik yaştaki sülfid mine*
ralinin bir arada bulunması bu zonlarm uzun süre çözeL
tilerin etkM altonda oldufunu gösterir t

Masif cevherlefmenni bir difer önemli türüde fay
zonu cevherlefmesidir. Fay zonlannın manyetit-gr^at.
pirol^en evresinden bağlayarak çözeltilerin etkisinde
kaldıfım gösterir birçok belirti vardır. Bunlardan en
önemUsi Akdağmadeni sektöründe Köyyamacı Tepe
civarında gözlenmektedir. Burda K 80 D doğrultusun-
daki fayın taban ve tavan düzlemi manyetit eev«
herlidir ve bu cevherli kısımlar fay çentikleri içer-
mektedirler, Bir metre kaünü^ndaki fay breşi ise eskJ

madenciler tarafındaıı işletilerek aünmi|tır ki bu da
fay breşi cevherleşmesinin galen ve gfaleritçe lengin
olduğunu gösterir. Bazı fay zonları ilk a§amada cevher
veya skarn mineralleri ile dolarak daJıa sonraki evre-
İerde gelen çözeltiler tarafından etkilenmemişlerdir. Bu*
na en güzel örnekler Akçakı8la sektöründe manyetit ve.
ya granat ile dolu fay sonlarıdır, Köyyamacı Tepede ol-
dufu gibi bım faylar cevherleşme şırasında hareketli
öldufundan fay zonlan devamlı açık kanallar halinde
kalnuftir. Bu da fay sonlarında cevherleşmenin en
yaşU ve en gmç ürünlerinin Mrarada bulunmajını saf.
lamış ve cevherin dof al olarak parfatitaıasına neden
olmuitur# Böyle dof al olarak parlatümii cevhere Bay.
ramlı o c a ^ d a i|letüen fay cevherle|mel©rinde süte sık
rastlaQmtàtadir. Ama burada cevner!e§menin sadece
galen ve sfalerit gibi son ürünleri bulunm^ctadır Bu
da gene fayın hareketlüifi ile açıklanabilir, Bilmek en
MU fay cevherleşmesi Çukumaden yöresinde K 80
D dofrultUBunda ve dike yakın eğimi olan fay «anmda
kalınlığı U m. yi b u t a sfalerit ve galenden oluşmuş
masif cevherleımedir (Levha I, Sekîl 2). Çatlaklarda da
masif cevherle§me gözlenmektedir. Fakat çatlaklar
mmeraUmsyonlarla hemen tıkandıtmdan buralar^
gözlenen mineral toplulukları bir iki bileşenden oluşmuş-
tur ürnejte ^cçatağla sektöründe adamelMtin sofuma
çat lakla pMt,+ kalkopirit ile doldurulmuftur ve b^
w olufumlara dokamak boyunca çatlaktoda rastlanl
maktadır. Başkalaşım kayaçları içlerlndeW çatlaklar ise
püen ,+ sMerit mmeraUıa^omı Üe dolduratauftur.

m™-! « f^1161"16«1116 S° k ** gellgmigtir ve eko-
nomi önemi oldukSa azdır. Bu tip cevherleşme skarn
mineralleri ile birlikte fiatlak, fay ve tabaka yüzeyleri
cevherleşmeleri gevresinde gözlenir, Genellikle ince ta
^ S l T n \ m m V 6 h e m a t l t t e n <*^nustur (Levha I,
§ekü S). Çok ender olarak küBfik plit kristallerine dé
rastlanmaktadır.

n»n ww«f c e ^ e r l e 8»elertee karbonatlar ïBto<ïe bulu,
nan küfiük magaracıklar ve yanklarda raştianır Bu tip

sulfidlerden olusmugtur. Cevher masif olmasma raj-
men küçük boyuttarda gelif tiklerinden ekonomik ola-

î l î e m " d e t i l d l r l e r - Cevherlegmenia anlaplma.
«nakatkılan bakımmdan t a e oldukga h u Z T
Bu t.p cevherlttmede mineraller Cok İyi geUgm!- z o n "
lanma göstermektedirler. Bu unlanma y L T a ç t a n
itibaren plrlt-kalkoplrlt, kalkopirit-bol kalkopint kapa-
nımı iseren sfalerit, m kalkopirit kapammı igerea siz.
terit-galen gekhndedir. Daha sonra acıklanacaü gibi bu
sıralanma Akdaünadeni yataklarında mmeraUerio pa,
rajenetik su-alanmasına oJdukca uyum göstermektedir.
Ayrıca zonlafmanın her seviyesinde öz geklUi kuvars ve
ikincil kalsit minerallerine rastlanmaktadır.

Mineraloji

Bu bölümde AAdağmadeM kurgun-sînko yatakla
nnda gözlenm cevher mineralleri oluğum aralarına -ö-
re incelenmekte ve her mineralin difer minerallerle
olan ilişkileri ortaya konulmaktadır

TEOLOJİ MÜHENDÎSLÎOt/EYLÜL m g i . _



kapsamaktadır, Engin ve Engin (1964) çalıgma alamna

înceleme alanı Erzurum ile Narman İlçesi kuzey- S T ^ O S I Î ^ I * ? ^i T** a r a m a İ M m a y ö n e "
batısında bulunan Karadağ v e çevresini kapsamaktadır t ^ ' T ^ ^ f " haritasını hazırlamışlardır.
(Sekili) S o n o I a r a k b u makalenin yazarlar, tarafından incelen-

' mistir (Acar ve diğ., 1983),
Getting« (1954) bu bölgenin 1/100.000 ölçekli jeoloji Bu caligmanm amacı, buradaki polimetalik cevher

haritam yapmıştır. Bu çalıgma inceleme alanımda legmenin kökenini araştırmaktır. B u ^ S a S ^^
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Karadağ (Erzurum-Narman) Yöresinin Jeolojisi ve
Yöredeki Polimelatik Cevherleşmenin
Kökenine Bir Yaklaşım

Geology and anappranch the genesis of the polymetallic min&roUsation
of the area around Karadağ (Erzurum - Narman)

YUSUF ZIYA ÖZKAN M.T.A. Genel Müdürlüğü, Ankara
AHMET ÇAÔATAY M.T.A. Genel Müdürlüğü, Ankara
YILMAZ ALTUN M.T.A. Genel Müdürlüğü Ankara
ETHEM ÇETÎN ACAR M.T.A. Genel Müdürlüğü, Ankara

ÖZ : Karadağ yöresinde alt kesimleri eksik, dilimli bir yapıda izlenen ofiyolit topluluğu Üst Kretase yasla vol
kano^dimanter bir istif üzerine bindirmistir. Bu ofiyolitik kayalar AltOrta E o S İ yaslı, « S r e n vê
ändert dasit arakatkılı bir birimle örtülmektedir. înce bir dilimle temsil edilen ultramaflk kayaçlar tekto
mk dokulu ve tümüyle serpantinleşmiş, çoğunlukla milonitlegmistir. Burada kümülatlar i s l e n m e n i Ofiyo"
U t ^ t u n ^ e n y a ^ m kayaçlan klinopiroksen . hornblend gabro ve mikro gabro diye tanımlanan i İ t -
rop gabrolar ile onların üzerine gelen spilitik diyabazdır. Ayrıca küçük yüzeylemeler şeklinde spilitlk diya-
baz içme sokulum yapmış plajiyogranit de bulunmaktadır. y

Polimetalik cevherleşme bindirme çizgisi boyunca dağınık yüzeylemeler geklinde izlenen listvenife daha
aşık bir anlatımla serpantinitin karbonatlasmıg - silislesmig türevlerine baflı olarak gelişmiştir Listvenft
içmàe gerek «asınım, gerekse dolomit ve kuvarsla birlikte damar ya da damarcıklar biçiminde otuza yakın
cevher ^mera l i izlenmektedir. Bunlardan kromit, köken kayaQ (har.burjlt) tan kalmtı olarak korunmug
manyetit ve nikel mineralleri serpantinleşme sırasında veya daha sonra silikat yapılarından ayrılan element
lerin cevher mineralleri halinde yeniden düzenlenmeliyle oluşmuşlardır. Köken kayag W Hg As Sb ve M tan
yoksun olduğuna göre bu elementleri iseren mineraller doğrudan hidrotermal getirimlerîe içkilidir Böfgenta
jeolojisi g-oz önünde tutulursa söz konusu hidrotermal cevherleşmeyi oluşturan eriyiklerin kökeninin l i t
Orta Eosen yağlı dasit» volkanizma olduğu söylenebilir. "

ABSTRACT : I B the Karadağ regioa an opMolite suit hose lower nwnbers are not complete and are »Med
teotonwally thrust over the Upper Oreataoeous voleano-^edtoentary sucoesBlon. These opMolltl«, racks are c^
vered by tower.middle Eocene formation which is andeslte-dacite intercalated and bears coal seam»

The utoabasic rocks Wch occur as a thin 8Ude, have catectostic textures, are mylonltized and cupletelv
»er^tuuzed. Here, cumulates are not observed. The mm abundant ophloUtio rocks a« the i^troDio
gabbw» of ôUnopyrostene-hdrnbleiKl gabbro and micri gabbro and overfain these spiMtto diabases In additioh
ptegiag^adte intrusion« what outcrop as small areas in spUittte diabase, are present

_ The poiymetaUlc mineralizations are related to the listwanite« (siltoifled and cartonitlsed serpenttnlte mo
AÄcattons) whose exposures are scattered along the thrust zone. The totwanites aecomadate about ödrtv ore
mtoerab whtoh are either disseminated or fill the veins and veinlets together with dolomite and silica CM the
« ore «rinçais chromite fa a relict mineral of the original rock (ha^burgite), ««gnetite and NtataerMs are
developed from the elements hlch were present in the structures of cMcate mtaarate of the original rock and
became free daring the procces of ltetwanltteatlon, Sinc^ the original nock did not contain W Hk As Sb and
Bi these elements are thought to be introduced by hydrothermal solutions, to the light of »eoMeal as'raet* «f
the region, it to passible to claim that the minera log hydrothermal »luttons originated frem the iSwer
Middle Eocene dacltic volcanism. "»»»™ -
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olarak yörenin 120 km« İlk bir bölümünün İ/254ÜÖÖ ve
cevherleşmeyi kapsayan 0.4 km? lik bir alanın 1/1,000
ölçekli ayrıntılı jeoloji haritaları yapılmıgtır*. Sahadan
alınan örneklerin petrografik ve mineralojik incelenme-
leriyle elde edilen verilerle sonuca gidilmeye çalışılmış-
tı*.

ALANININ GBNEL JEOLOJİSİ

lere klorit eşlik eder. Gerek olivin ve gerekse ortopiEok-
sen kristalleri çoğunlukla kinkleşmi§? parçalanmış öz
biçimsiz tanecikler şeklindedir,

Çalıpna alanındaki kayaçlar, bindirme altı birim,
taşınmış birim ve volkanlt arakatkılı kömürlü çökel-
ler adı altında incelenmişlerdir,
Bincïrme Altı Birim

Ba§hea iki kesimden oluşmaktadır, Alt kesim ça*
kıltaşı, kumtaşı, silttagı, kiltaşı, kireçtaşı düzeyleri ve
yer yer 40-50 em, kalmhfa ulaşan jips katmanlariyla
temsil edilmektedir. Çakıltagı birkaç milimetre ile de-
simetre boyutlarında bazalt ve olivin gabro çakılları
içermektedir. Bazalt düzeylerinin egemen olduğu üst
kesim çoğunlukla birkaç metre kalınlıktaki bazalt lav-
iarıyla ardalanan volkanik kırıntılılardan oluşmaktadır,
Porfirik yada mikroporfirik bir doku gösteren bazaltlar»
da camsı ve mikrolitik bir matrîks içinde başlıca plaji-
yoklas (labrador), klinipiroksen (ojit ve titanojit) fe-
nokristalleri bulunmaktadır ,Matriks plajiyoklas mik-
rolitlerlyle onların aralarını dolduran kahverengime! bir
cam, klorit, epidot ,opak mineral ve kalıntı ojit taneleri
İçerir,

Bu birim 1/500,000 ölçekli jeoloji haritasında Üst
Kretase yağlı gösterilmiştir .Birimin kırıntılı çekellerin
egemen olduğu alt kesiminden alman bir kumtaşı örne-
ğinde Üst Maestrichtiyen yaşını veren şu fosiller sap-
tanmıştır: Stferailitea, ItoteUdae, Alg, Mercan, Gtoblge-
rina sp Hippurit kavkı parçaları,
Ta#ımmi| Bîrim

Parçalanmış bir " ofiyolit dizisine ilişkin kay açlarla
temsil edilmektedir. Bu birim serpantinleşmiş harzbur-
jit, llstvenit} gabro ve mîkro gabro, spilitik diyabaz ve
plajiyogranitten oluşmaktadır. Tam bir ofiyolit dizisin-
de bulunması gereken kümülatlar inceleme alanında
izlenmemiştir. Taşınmış birimin bugünki konumuna
Üst Kretase sonrası ve Alt-Orta Eosen öncesinde gel-
diği kesin olmakla birlikte oluşum ve yerleşim yağı
açıklıf a ; kavuşturulamamıştır. Gerçekte söz konusu yaş
sorununun kesin çözümü ancak bölgesel verilerin de-
ğerlendirilmesiyle olasıdır.

Serpantinleşmiş harzburjit, taşınmış birimlerin en
altında ince bir dilim halinde bulunur, Dilimin taban ke-
simi ezilmiş, aşırı derecede serpantinleşmiş ve milonit-
leşmiştir, Üst kesimler ise, bu miionitleşmeden korun,
muş ve bağıl olarak diri kalmıştır, Oldukça ileri dere-
cede serpantinleşmiş olmakla birlikte bu kesimde ilksel
doku ve mineraloji halâ izlenebilmektedir, Kayacın
yaklaıîk %80 1 hemen tümüyle serpantinleşmiş olivin-
den, '%15-20Vsi çoğunlukla bastitleşmiş ortopiroksenden
oluşmaktadır, Çok az orandaki opak mineraller kromit,
manyetit, heslevodit ve millerittir. Bazen bu mineral-

tj serpantinitin karbonatlasmi§, silislesmi§
türevine denilmektedir, Ezilmi§=milonitle§mi§ serpantin
nit üzerinde, bindirme çizgisi boyunca dağınık yüzey-
iemeler halinde gelişmiştir (Şekil, 1), Köken kayacın
korunmuş kesimleri olarak düşünülen serpantinitle içi-
ce görülürler, înee kesit ve parlatmalarında batlıca do-
lomitj kuvars, talk ve opak mineral olarak kromit, .man.
yetit ve limonit izlenmektedir. Arasım çok az kalıntı
serpantinite rastlamak da olasıdır, Serpantinite bağlı
ve onlarla içice gelişmiş olması, kromit ile serpantin ka-
lıntısı içermesi, listvenitin serpantinitten türemiş oldu-
ğunu kanıtlar, Tümüyle liştvenite dönüştüğü halde ka-
yac içinde ince kromit katmanlarının korunmuş olması
(Levha 1, Şekil 1) bu konuda hiçbir kuşkuya yer bırak-
maz,

Gabro ve mikrogabro, serpantinleşmiş harzburjit
üzerine belirgin bir faylı dokanakla'gelir, Petrografik
olarak klinopiroksen-hornblend, gabro ve mikrogabro di-
ye tammlanmıglardır. Yarı öz biçimli taneli dokudaki
bu kayaçlar, yaklaşık eşit oranlarda plajiyoklas ve yeşil
hornblend ile daha az oranlarda da kalıntı ojit, klorit,
epidot ve opak minerallerden manyetit, ilmenomanyetit
ve ilmenit içerir. Yeşil hornblendlerin çofunlukla klino-
piroksenlerin uralitleşmesiyle geli§tifinin dokusal veri-
leri izlenir, Bunun yanısıra tipik amfibol kesitleri veren
öz biçimli hornblendlere de rastlanması^ hiç değilse
hornblendlerin bir bölümünün ilksel (magmatik) köken,
li oldufunu kanıtlar,

Spilitik diyabaz, koyu mavimsi-gri, yeşilimsi renk-
li ve dendrite benzer bir yüzey şekli vermesiyle göze
çarpar, Bu kayaç harita alamnda 7 kms lik bir alanda
yüzeylenir, İlksel dokularının (ofitik) iyi korunmu§
olmasına karım, ilksel mineralojik bileşim yerini tü-
müyle spilitik bir bileşime terketmlftir, Bu nedenle in,
ce kesitlerinde başlıca alblt, klorit, epidotj opak mine-
railer, karbonat ve kuvars izlenir,

Plajiyofranit, Karadağ'ın doruklarında spilitik du
yabazm içine sokulum yapmi| küçük yüzeylemeler ha-
linde izlenmektedir, ince taneli ve açık renkli olan bu
kayaç başlıca plajiyoklas ve kuvars ile tümüyle klorit
ve epidota dönüşmüş mafik minerallerden oluşur, Gra-
nofirik doku yaygın olarak izlenir, Kimyasal analizleri
yaptırılmamış olmakla birlikte ortoklas içermemeleri K
ca fakir olduklarmm bir kanıtıdır,

Volfaıülc APakatküı KÖmiırlu Çekeller

Ofiyolitik kayaçlar üzerine gelir, Bağlıca kumtagı,
kiltaşı ve marn ardalanması biçiminde izlenen birim,
yer yer çakûtaşı ve kaim kireçtaşı düzeyleri de işerir.
Bu birimin alt kesimlerinde dasit ve andezit arakatkı-
ları da bulunur, Porfirik dokudaki dasitte camsı bir
matriks içinde kuvars ve plajiyoklas fenokristalleri iz-
lenir, Porfirik dokulu andezit ileri derecede yüzeysel

(*) 1;/25000 ölçekli jeoloji haritası alımına Dr, Ramazan Doğan da katılmıştır,
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tanmif  ve  bu  kireetâfı  bloku  AlLOrta Eosen  ya§lı  birim
içinde  olistolît  olarak  yorumlanmi§tiî\

POLtMETAIİK CEVHERLEŞMENİN JEOLOJİK KO-
NUMU  ve  MİNERALOJİSİ

Polİmetalik  cevherleşmenin  ana  kayacını  oluşturan
listvenit,  bindirme  çizgisi  boyunca  düzensiz  yüzeyleme«
1er  geklinde  izlenmektedir,  Listvenit  içinde  gerek  saçı-
nımlı  biçimd^  gerekse  dolomit  ve  kuvarsla  birlikte  da-
mar  ya  da  damarcıklar oluşturan  gok  sayıda  cevher  mi-
nerali  gözlenmektedir  (Çizelge  i) ,  Burada  ekonomik
yönden  diğ"er  minerallerden  daha  önemli  görülen  §eelit,
zinober  ile  benzerlerinden  bazı  özellikleriyle  ayrılan
Ni-As-S  mineraline  kısaca  değinilecektir.

ayrışmaya  uğramıştır.  Bu  kayagta  plajiyoklaB  mikro-
litleri.klori  t,  opali  mineral  (manyetit)  ye  yerel  olarak
karbonattan  olugma  bir  matriks  iğinde  plajiyoklas  ve
tümüyle  klorite  dönügmüf  mafik.  mineral  fenokristalleri
izlenir,  1/500,000  ölgekli  jeoloji1  haritasında  Üst  Kretase
yağlı  olarak  gösterilen  bu  birimin  içindeki  marn  dü»
meylerinden  alman  örneMerde,  HummuMt^  sp„  Dis-
cooycMna  sp,,  ÖpercuJJna  sp,f  Aüterogerine  sp,,  Gast=
ropoda,  EMnid  dikeni  aaptannuş  ve  bîrime  Alt-Orta
Eosen  ya§ı  verîlmi§tir,  öte  yandan Haneğe  köyü  yakın-
larındaki  Kızıldaf'da  bu  bîrim  üzerinde  izlenen  kireç-
taşı blokunda Malm yaşını veren,  Frotopeneroplis Sitiala
Weynsohenk,  MMölida«j  Bobulus,  NatHoculJııa  sp„
iMbyrükUnm  ( ? )  spM  Alg,  Textiüarta  sp.  fosilleri  sap«



ŞmUt

Listvenit içindeki mavi dolomit damarlarına bağlı
olarak oluşmuştur, Mavi bir renge sahip olan ve kon.
santrik büyüme yapıları sunan dolomit damarlarından 5
m, kalınlık gösteren biri Önceleri mermer olarak ifle-
tilmigtir. Doğrultusu boyunca 210 m, devamlılığa sahip
bu damar içinde §eelit, çok düzensiz bîgimde dağılım
gösteren, tant yığışımları şeklindedir (Levha ls Şekil 2),
Bu damarlardan alman oluk örneklerin kimyasal ana»
lizlerinden, §eelitten kaynaklanan wolfram tenorunun
0-900 ppm arasında değiştiği, ortalama tenorun 300 ppm
dolayında olduğu anlaşılmı§tır. Bu damardaki wolfra-
min düşük tenörlü olması yanında gok def işken dağılım
göstermesi, geelitin küçük tane ve tane yığışımları (or»
talama 20-30 mikron) şeklinde oluşu değerlendirilme-
sinde sorun yaratabilecektir,

Zftıober

Ldstvenlt içinde sagımmlı biçimde ve inee damarlar
şeklinde bulunur. Bu damarlardaki zinobere çoğunlukla
dolomit ve kuvars ile yer yer de Ni-As»S minerali eşlik
eder. Zinober, Ni-As-S mineraliyle bulunduğu damarlar-
da bu mineralle birlikte konsantrik biçimde büyüme gös,
termektedir (Levha 1, Şekil 3), Damarlardaki Hg tenörü
ortalama %3-5 arasındadır,

Ni-A€,S mineräili

Listverütteki dolomit ve kuvars damarlarında ba-
zen tek ba§maf çoğunlukla da zinober ile birlikte izlen-
mektedir. Mikroskobik Özellikleri yönünden skuterudite
büyük bir benzerlik göstermekte ise de, X ışını kırınım
grafiklerinde, bu mineralin piklerinin gersdorfite daha
yakm olduğu saptanmıştır, Yapılan mikroprob analiz-
lerinden söz konusu mineralin formülü Ni Aso,7 BVü

olarak bulunmuf tur,

FÖLtMETALÎK CEVHEBLEŞMENÎN KÖKENİNE
YAKLAŞIM

Polimetalin cevherleşme daha önce belirtildiği gibi,
listvenlt daha açık bir anlatımla serpantoitin karbonat,
laımıs-silisleımiı türevleri içinde görülür, Söz konusu
cevherleşmeyle listvenit arasındaki bu sıkı ilişki, eev-
herleımenin listvenitleimeye bağlı olarak geliştiğini gös.

terir. Çizelge i de görüldüğü fibl listvenit içinde
mmlı, damar ve damarcıklar leklinde çok sayıda cevher
minerali bulunmaktadır, Bunlardan kromit koken ka-
yaç (harzburjit) tan kalıntı olarak korunmuş, manyetit
ve nikel mineralleri serpantinle§me sırasmda veya daha
sonra silikat yapılarmdan ayrılan elementlerin cevher
mineralleri şeklinde yeniden düseıüenmeleriyle olu|mu|,
îardir. Köken kayaç W, Hg, As, Sb ve Bi tan yoksun
olduğuna göre bu elementleri içeren mineraller dof ru-
dan hidrotermal getirîmlerle oluşmu|lardır, Dokusal ve-
rilen cevherleşmenin birkaç evrede gerçekleıtifinin ksu.
m tidir. Burada içten dışa doğru izlenen nikelin, ranunels.
berjit, braythauptit sıralanması, hidrotermal eriyiklerin
As ve Sb getiriminin zamanla arttığını göstermektedir.
Bölgenin jeolojisi göz önünde tutulursa, hidrotermal eri-
yiklerin kökeninin Alt-Orta Eosen yaşlı dasitik vol-
kanizma olduğu söylenebilir Çünkü» yörede böyle bir
cevherleşmeyi oluşturabilecek başka bir kaynak bulun-
mamaktadır. Bindirme düzlemi boyunca ezilmif milo-
nitleşmiş serpantini tier içinden yol bulan hidrotermal
eriyikler bir taraftan onları listvenite dönüştürürken di-
fer taraftan da polimetalik cevherle§meye neden ol-
muştur.

SONUÇ ' • " ' • ,. k ;• l [I

Listvenitlere bağlı böyle bîr eevherle§menin varlığı
bu araştırma ile ortaya konmuştur, Türkiye de küçüm-
senmiyecek yüzeylemeler veren listvenitlerin bu yön^
den incelenmeleri ve ekonomik yönden değerlendirilme-
leri yararlı olacaktır,
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Fliyosen'de  Ankara  ile  Etimesgut-Batıkent  Havzaları
Arasında  Uzanan Paleosırt

A paUoridge which  eooiended  between ÂnMra and Etimesgut  -  Batikent
basins  during  pliocene,

O,  BÜLENT  İCÎFER Sonar  Sondaj  ve  Jeolojik  Ara§tırma  Merkezi,  Ankara

İM  Î  Ankara  ve  Etimesgut-Batıkent  havzalarım  kaplayan  Pliyosen ve  Holosen  yaşlı  toprak  zeminlerin  kann-
İık  değişimi  ,bir  izopak  haritası  üzerinde,  havza  tabanlarının  morfolojisi  ise  bir  yapi-kontur  haritası  üzerinde
incelenmiştir  ,Bu  çalı§malann  ve  saha  gözlemlerinin  ışığında,  Pliyosen'de  Ankara  ve Etimesgut-Batıkent  hav-
zaları  arasında  KD-QB  doğrultusunda  uzanan,  Jura  yaşlı  kiregtaslarmdan ve  Miyosen yaşlı  volkanitlerden  olu.
§an  bir  paleosırtın  varlığı  ortaya  konmuştur.  Son  olarak  da,  havzalardaki  toprak  zeminlerin  çökelim  sü-
re gleri tartışılmıştır,

ABSTEAOTı  TMotaess  variations  and  topographic  structure of the baükı floor >ùî  the  PMöcene  and;
»QM  deposits  in  Ankara  and  Etîmesgut-Batakeııt  basins  have  bmm  œmimned on an ïsopaeh map ancï m struc-
ture-contour  map,  According  to  these  studies  and  the  field  observations,  presence  of  a  püeoridge  which
extended  in  NB-SW  dla*ection  between  Ankara  and  Efenesgut-Bafakent  basms  during  PUocene,  and that  con-
siste  of  Jurassic  aged  İtaestanıeg  and  Miocene  aged  volcaniitea has  b&m  recognized,  E1n,allyf  deposlMon  prooes-»
ses of the sol deposits have been  discussed to tMs study.

GÎEÎİ

Kentsel  gelifmenin  yoğun  olduğu  Ankara  ve  batı-
sındaki  Etimesgut-Batıkent  havzaları  (Şekil  1);. pliyo-
sen  yaşlı,  toplam  kalınlıkları  yer  yer  175  m.  ye  ulagan,
killi  ,yan  peki§miş,  genellikle  yatay  konumlu  karasal
çökellere  ve  Holosen yazlı  alüvyonlarla  kaplıdır,  Erol  ve
dig,  (1980)  tarafından  Etimesgut  Formasyonu  (Piyo-
sen)  ve  Gazi  Orman  Çiftliği  Formasyonu  (Holosen)

olarak  adlandırılan  bu  killi  gökellerin  jeo-mühendislik
özellikleri^  daha  önce  Erol  (1954,  İ978),  Ordemir ve  dîf,
(1965),  D.S.Î,  (1975),  Birand  (1978),  Kasapoflu  (1980,
1982)  ve  Kiper  (1983  a,b)  tarafından  ayrıntılı  olarak
tanımlanmıştır.

Bu  çalışmada,  sözkonusu  toprak  zeminlerin Ankara
ve  Etimesgut-Batıkent  havzalarmdaki  kalınlık  dejji§i-
mi,  D.S.I,  (1975)  tarafından  verilen  sondaj  kuyularına
ilişkin  bilgilerden  yararlanılarak  oluşturulan  bir  izopak
haritası  üzerinde,  havza  tabanlarının  topografik  yapısı
ise  bir  yapı-kontur  haritası  üzerinde  ine  elenmiştir,  Bu
haritalar,  saha  gözlemlerinin  ve  Önceki  galışnıalann
ışığında  yorumlanarak,  yöredeki  toprak  zeminlerin  jeo-
lojisine  ilişkin  bilgi  birikimine  katkıda  bulunulması
amaçlanmıştır»

JEOLOJİK  KONUM  /  •'••=•.  V:.

Yöredeki  toprak  zeminler,  Miyosen  ve  daha  yaşlı
kayaglardan  olugan  bir  temeldeki  çanakları^  Pliyosen'-
den  itibaren  dolduran  karasal  sökellerdir.  Çakıllı,  kum-
lu,  fakat  daha  çak  slltli  ve  killi  katmanlardan  oluşan
Pliyosen  çökelleri  .çevredeki  kayaçlanni  özellikle  ande-
zitik  volkanitlerîn  bozulma  ürünlerinin,  çukur  alanları
dolduran  sıf  göllerde  ve  yayvan  akarsu  vadilerinde
çökelmesi  sonucunda  olu§mu|tur,  -Çökellor,  genellikle
kırmızımsı  kahverengi,  yer  yer  de  gri-foej  görünümde-
dir  ve  ince  taneli  düzeylerinde  egemen  olan  kil  mine-
rali  montmoriïlonittir  (Kasapoflu,  1980;  Kiper,  1981 b),

Ankara  bölgesinde  Pleyistosen,  daha  çok  bölgesel
yükselme ve  buna  koşut  aımmanm,  seki  olu|umlarmm
egemen  olduğu  bir  dönem  olarak  bilinir  (Erol,  197%
1981),  Holosen  alüvyonları  ise  Ankara  Çayı'nın  iki  ya-
mnra,  yüzeysel bir  örtü halinde izlenir.
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ÄMKABA  ve  BTÎBŒSGUT-BAT1KENT  HAVZALA-
BINDAKt  TOPRAK  ZBMtNUBRE İLİŞKİN  tZOPAK
va  YAPI-KONTUR  HARÎTALABI

Bilindiği  gibi  izopak  haritaları,  bir  stratigrafîk  bîri-
min  kalınlık  değişimlerin,  aynı  kalınlıktaki  noktalardan
geçirlimi!  eşkalmlık eğrileri  (izopaklar)  ile gösteren ha.
iitalardır.  Bu  galı§mada?  yöredeki  toprak zeminlerin ka-
lralıklan,  D.S.İ.  (1975)  tarafından  verilen  "sondaj  ku-

yularına  ait  bilgiler"  de,  kayaç  zeminlere  girilcüti  de.
rinlik  deferleri  olarak  alnımiitır,  D.S.t,  (1975)  tara-
fmdan  ağılan  15  derin  kuyu,  kontrol  noktalan  olarak
kullanılmış  ve  §ekil  2'de  görülen  izopak  haritası  oluş-
turulmuftur.  Harita,  gerek  kontrol  noktalarının  azlığı,
gerekse  ölçeğinin  küçüklüğü  nedeniyle,  yöredeki  top-
rak  zeminlerin  kalınlığını  ayrıntılı  olarak  değil,  genel
olarak  yansıtmaktadır,

îzppak  haritasında  toprak  zeminler  adı  altında,
Pliyosen  ve  Holosen  çökellerinin  kalınlıkları  birlikte,
toplam  olarak  gösterUmigtir,  Şekil  2fde  görüldüğü  gibi,
yöredeki  toprak  zeminlerin  en  kaim  olduğu  yerler,  Eti«
mesgut  kuzeybatısı  (175  m.)  ve  A,O,  Çiftliği  (135  m.)
kesimleridir,  Yine  haritadan,  toprak  zeminlerin  kalınlı-
ğının  Bahçelievler-de  ve  Batıkent'de  yaklaşık  75  m,,
Beytepe'de  ise  25  m,  kadar  olduğu  söylenebilir.

Bugünkü  topografik  yükseklik  değerlerinden,  im*
pakların deferleri  çıkarıldığında,  Pliyosen  yaşlı  çökelme
havzalarının  taban  topofrafyasını  kabaca  belirlemek
mümkün  olmaktadır.  Şekil  3?de  görülen  harita  bu  yol-
la  elde  edilmiştir ve  haritadaki  eıyükseklik  eğrileri,  Pli-
yosen  havzalarının  taban  topofrafyasinı  yansıtmakta*
dır,  Yersel  jeolojik  ve  jeomorfolojik  veriler  (Erol,  1973,
D.S.I.,  1976)  ile  ıenfinle|tirilmi§  olan  bu  harita»  aynı
zamanda  Pliyosen  çökellerinin  altındaki  aîskordans  yü-
zeyinin  yapı-kontur haritası  niteliğindedir,

îzopakların  ve  yapukonturların  genel  görünümü,
Ankara  ve  Etimesgut-Batıkent  havzalarının,  birbirleri»
ne  dar  bir  boğazla  bağlanmış  iki  ayrı  bütünlük  oluştur-
tiukları  izlenimini  vermekterir,  Başka  bir  deyişle,  Pli-
yosende  Ankara  ve  Btimesgut-Batıkent  havzalarının,
Kutufun-Çimento  FabrtkasuYenimahalle  hattı  boyunca
uzanan  bir  paleosırt  tarafından  ayrılmıı  oldukları  söy-

lenebilir.  Bu hat KD-GB doğrultusunda uzanmaktadır ve
bölgedeki  Mvnm  eksenlerinin  genel  gidişi  (Krol,  1954,
J961)  ile  uyumludur,  Yine  Şekil  3>de,  bu  paleosırtm
güney  kesiminin  Jura  yağlı  kireçtaglarından,  kuzey
kesimlerinin  ise  Miyosen  yaşlı  volkanitlerden  oluştuğu
görülmektedir,

SONUÇLAR  ve  TABOTŞMA

Ankara  ve  Btimesgut-Batıkent  havzalarını  doldu-
ran  Pliyosen  ve  Holosen  ya|lı  toprak  zeminlere  ilişkin
izopak  ve  yapı-kontur  haritaları  oluşturulmuş,  bu  ha-
ritalar  üzerinde  söıskonusu  Will  topraMarm  kalınlık
değişimi  ve  iki  havzayı  KD-GB  doğrultusunda  uza-
r,arak  ayıran  bir  paleosırttm  varlıfı  belirlenmiştir.

Bu  paleosırtm  jAnkara  ve  Etimesgut-Batıkent  hav-
zalarım  keskin  bir  biçimde  ayırdığı  söylenemez,  Çün-
kü  her  İki  havzayı  da  doldurmuş  bulunan  çökellerin
jeo-mühendialik  özellikleri  önemli  benzerlikler  göster-
mektedir  (Ordemlr  ve  dif,,  1065;  Kasapoflu,  1980,  1982;
Kiper,  .1983  a,b).  Bununla  birlikte,  havzaları  dolduran
sökellerin  özellikleri  arasındaki  kimi  ayrılıkların,  bu
paleosırtm varlığı  ile  açıklanması  mümkün  olmaktadır,
Örneğin  Ankara  havzasında  akarsu  ve  göl  çökelleri  içi-
Qe bulunurken  (Kasapoğlu,  1980),  Btimesgut-Batıkent
havzasını  dolduran  Pliyosen  gökelleri  salt  akargıı  orta-
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mı  özellikleri  gösterirler  (Kiper,  İ93b),  Havzaların  bi-
rinde  gölsel  çökellerint  dif  erinde  akarın  çökellerinin
olupnası,  sözkonuıu  paleosırtın  varlığı  ile  açıklanabilir,
Havzalar  arasındaki  ayrılıklardan  biri  de,  Ankara  hav-
zasında  hemen  tümüyle  kırmızı-kahverengı  gorünümlü
çökellerm  egemen  olmasına  kar§m,  Btimesgut»Batıkent
havzasında  kırmizi-kahverengi  çekellerin  yanı  sıra,  sa»
rımsı  bej  ve  gri  renkli  gökellerüı  de  yaygın  olmasıdır.
Brol  ve  dif,  (İ980),  sarımsı  bej  ve  gri  renkli  çökelle-
ri  4(MBCUU  Üyesi",  kırmızı-ahverengi  çökelleri ise  "Bal-
gat  Üyesi"  olarak  adlandırmışlardır,  Etimesgut-Batı-
kent  havzasmda  Macun  Üyesi,  Balgat  Üyesi'nin  altın-
da yer almaktadır.  Macun Üyesi'ne  Ankara  havzasında
rastlanmaz,  Balgat  Üyesi'nin  her  iki  havrada  yatay
konumlu  olmasına  kar§m  jBatıkent'deki  Macun  Üyesi
gökelleri  hafifçe  efimlenmi§  durumdadır  ve  ayrıca  yer
yer  tüf  bantları  içerirler,  Paleontolojîk  verilerin  eksik-
liğine  kar§ın  ^stratigrafik  konumları  itibariyle  sarımsı
bej  ve  gri  renkli  Macun  Üyesi  çökellerinin  Alt  Pliyo.
senf  kırmizi-kahverengi  Balgat  Üyesi  çökellerinin  ise
Üst  Pliyosen  ya§h  oldukları  söylenebilir.  Bu  durumda,
Ankara  ve  Etimesgut-Batıkent  havzalarmdaki  çökelim
sürecini  afafıdakî  gibi  Özetlemek  olasıdır.

Pliyosen  ba§lannda  Btİmeflgut»Batıkent  havzası,
Macun  Üyesi  olarak  adlanan  sarımsı  bej  ve  gri  renkli
akarsu çökelleri  ile dolmuıtur. Bu sırada Ankara kesimi,
bir  paleosırt  ile  Btimesgut-Batıkent  havzasından  ayrıl-
mı§  durumdaydı  ve  belki  de  henüz  bir  çökelme  çanağı
özellifi  kazanmamıitı,  Orta  Pliyosen'deki  Radonik  fazı
hareketleri  (Erol,  1961)  ile  Macun  üyesi  ef  imlenmiş  ve
Ankara havzası bu a§amada bir çanak niteliği  kazanmif-
tır.  Üst  Pliyosen'de  bu  kez  Ankara  havzası  kırmızı  =
kahverengi  Balgat  Üyesi  çökelleri  ile  dolmaya ba|lamı§-

tır.  Kırmizi-kahverengi  görünümlü  akarsu  ve  göl  sökel-
leri  (Balgat  Üyesi),  Üst  Pliyosen  sonlarında,  sözkonusu
paleo^Eı  dofrnrtan  batıya  doğru  aşarak  Etİmesgut»Ba-
tıkent  havzasının  doğu  kesimlerini  de  kaplamış,  ve  bu-
ralardaki  Macun  üyesi  çökellerini  örtmüşlerdir,  Pliyo-
sen  çökelleri  ve  sözkonusu paleosırt,  Pleyistosen'de  böl-
gesel  yükselmeye  bağlı  olarak,  genç  akarsularla  yarıl-
mı§ ve afinma sekileri  (Bkz,  Şekil 3)  olu|mu§tur.  Bugün
Ankara Çayı  çevresinde  yer alan  alüvyonlar,  yörenin  en
genç  oluşumlarıdır,
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Kil  Minerallerinin  Diyajenetik  ve  Ortamsal  Nitelikleri

Diagenetic  and  environmental properties  of  the clay minerals

CBNGÎE  YETİŞ
CAVÎT  DBMÎRKOL

Ç.Ü.  Mühendislik - Mimarlık  Fakültesi,  Jeoloji  Mühendisliği  Bölümü,  Adana
Ç.Ü,  Mühendislik  -  Mimarlık  Fakültesi,  Jeoloji  Mühendislif  i  Bölümü,  Adana

ÖZ  ı  Kil  minerallerinin  diyajenetik  ve  ortamsal  nitelikleri  değişkendir.  Killi  çökeller  ile  çökel  kaya  fasi-
yeslerinm  ana  diyajenetik  faz  diyagramları,  tabii  filloslikatların  kimyasal  verilerine  dayanılarak  kurulmak,
tadır,  Glokonit  denizel  ve  daha  çok  sıf  denizel  kökenli  gökeîier  îgin yararlı  bir  ayırag  olup  gömülme  diyajene^
zinden  fazlaca  etkilenmez,  Klorit  birincil  mikaların  ayrışma  ürünü  olarak  gelişir,  Diyajenezin  ileri  safhala-
rmda  özellikle  metamorfizmaya  eri§tifi  durumlarda  illit  .ye  elif  er  kil  minerallerini  ornatır,  Sîmektitler  ise
sedimantasyondan  ileri  diyajenez  evresine  kadar  önemli  mineralojik  defişimlere  uğrarlar,  Klorİtin  sediman-
ter  kayalar  içerisinde  bulunuşu,  bunun  termal  duraylılığından  gok  diğer  fazların etkisinde  olup  ileri  metamor-
fizma  evresinde  tümüyle  yok  olur.  îllit  degigik  P=T  şartları  altında  bir  seri  kimyasal  reaksiyonlar  ile  oluşur,

ABSTRACT  %  Magnetic  a»d  environ-mental  properties  of  the  day  mineral»  ape  vartaMe,  The  major  diage
nette  phase  diagrams  of  the  argillaceous  sediments  and  sedimentary  rock  faciles  ûave  been  established  by  thi
chemical  dates  of  the  natural  phylloâlHcates,  The  presence  erf  glauciOTiite  is  a  usefiil  criteria  for  the  mariai
and  shalow  imarine  sedîm^ts  and  is  not  affected  much  fey  the  burial  diiagenesas.  Chlorite»  are  f&mmû  b}
weathering  of  the  primary  micas  .They  replaces  ilites  and  otheiF  <Oay  minerals  at  the  advanced  stages  o
ûlagenesis,  speeîfloaliy  at  the  beglimlnf  of  metamorphtem,  Smectttes  are  exposed  to  Important  mtaeralogica
thages  which  extend  from  the  beginning  of  sedimentation  to late  stage  of  diagenesis.  The  iDceurenoe  of  chio
rites  In  the  sedimentary  rocks  M  controlled  by  the  other  phases  rather  than  their  thermal  stabMJty;  the:
Câisappêar  at  toe  late  stage  of  metamorph&m.  lllltes  form  through  a  series  of  chemical  reactions  unde
different  P  «  T  conditions.

GİRÎŞ

Kil  minerallerinin  ortamsal  nitelikleri  ile  diyajene-
tik  özellikleri  eşit  değildir.  Bu  arada  killi  çökel  kaya*
lar  ile  gökel  kaya  fasîyeslermdeki  değişik  kil  mineral-
lerinin  ortamsal  ve  diyajenetik  özelliklerine  değinilecek-
tir.

Fillosilikatlarin  diyajenezirıin  incelenmesinde  ba§-
İrca  iki  yön  önemli  bulunmaktadır.  Bunlar,  faz  ile  ili-
şikli. kimyasal  bileşenlerin  belirlenmesi  ve  metastabil
reaksiyonların  olasılığıdır.  Faz  ile  ilişikli  kimyasal  bi-
leıenerin  belirlenmesinde  killi  gökellerin  tane  boyunun
çok  küçük  oluşu  kimyasal  .tanımlamaları  genellikle
güçleştirmektedir.  Tane  boyuna  bağımlı  sınıflamalarda
1/256  mm.'den'küçük  taneler  kil,  büyük  olanlar  ise  sîlt
sınıfına  dahil  edilmektedir,  Killi  gökeîler  ile  bunların  di.
yajenetik  ve  metamorfik  şekillerine  iligik  petrografik
adlama  §ekii.  l'de  görülmektedir  (Pettijohn  ve  difer-
leri  İÖ72;  Pettijohn  1875),

Faz  ile  iligikli  kimyasal  tanımlamaları  güçleştiren
ikinci neden ise def işik türden minerallerin birarada  bu-
lunugudur.  Monomineralli  malzemenin  bulunuşu  fazı
kimyasal  yönden  basitlegtirirse  de  bu  durum  doğada
fazlaca  yaygın  değildir,

Bir  sedimanter  kayada  nelerim  duraylı,  nelerin  du-
raysız  olduğu  problemi  gömülme  tarihçesine  ilişik  ve-
rilerden  derlenebilir.  Burada  büyük  güçlük  kil  minerali

topluluklarının  bir  faz  diyagramı  içerisinde  gruplandı-
rılmasından  gelmektedir.  Böyle  bir  diyagram  yardımı
ile  faz  dengesine  ilişik  bazı  sonuçlar  çıkarmak  ola-
naklı  olabilir,  Egitli  jeolojik  şartlar  altında  fazların  bu-
lunu|u  ile  kapsamları,  bunların  oluğumu  esnasında  hü-
küm  süren  fiziksel  ve  kimyasal  parametrelere  bağımlı
olacaktır.  Burada  hangi  jeolojik  ortamda  ne  tür  mine-
lallerin  birlikte  olugabileceği  yolunda  veri  sağlamak
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önemli  bir  konudur.  Bunun  iğin  önce  kil  minerali  fasi
yesleri  veya  birlikleri  tanınmalı,  kimyasal  verilere  da-
yanarak hazırlanan bir üçgen  diyagramın köşe  bileşenle,,
ri  belirlenmeli  ve  faz  olu§umunda  rol  oynıyan  kimya-
sal  limitlerin  neler  olduğu  ortaya  konmalıdır.  Son  ba-
samak  belli  bir  ortamda  bulunan  kil  minerali  topluluk-
ları  ile  bunların  oluşumunda  rol  oynıyan  fiziksel  şart-
lar  arasındaki  farkların  korelasyonudur,  Herhangibir
reaksiyonu  verilen  ısıda  laboratuvarda  gözleyip  sonuç
çıkarmaktaki  büyük  güçlük,  deney  süresinin  yeterli
uzunlukta  olmamasından  kaynaklanmaktadır.  Halbuki
jeolojik  anlamda  zaman  oldukça  uzundur.  Buna  karşı-
lık  ısının  artırılması  ile  oluşan  istifi  gözleyerek,  bunu
tabii  kayalara  ilişik  verilerle  korele  etmek  olanaklıdır,
Pelitik  kil  minerallerinin  diyajenetik  ve  ortamsaJ  nite-
liklerine  geçmeden  önce  kil  minerallerinin  kimyasal
ko  ordinat  lardaki  konumunu  incelemek  yararlı  olacak-
tır,

KtL-MtNERAULERt  İÇİN  KİMYASAL
KOOBDİNÂTLAB

SiO2ve
Olafan  kil  minerali  bileşimlerini  ifade  etmede,

g  ekstra  bileşenler  olarak  düşünülerek  köşe-
lerine  M+Rs  _  2R3  .  sm  nin  yerleştirildiği  üçgen  diyag-
ramlar  kullanılabilir.  Buradaki  Si(X,  H9O  gibi  oksit»
1er  saf  monofaz  topluluklarında  daima  bulunurlar.  Bu-
rada  M+  =  Na+,  K+,  2Ca+2ı  R3  B  Fe+3  A1+«,  Ti+ı
ve  R2  =  Mg+2?  Mh+s,  Fe+2  yi  göstermektedir  (Velde3

1981),

Şekil  2  deki  M+R3  köşesi  çoğunlukla  kil  mineral-
leri  ile  birlikte  bulunan  feldlspatik  bileşimleri  ifade
eder,  Burada zeolitler  dışında  alkalies  çokça  zengin  mi-
neraller  bulunur,  Kalsiyumun  ise  birçok  kil  minera-
Ündeki  alkali  iyonlar  ile  eğitil,  tamamlayıcı  bir  rol  oy-
radığı  düşünülmektedir.  Saf  silikat  iskeletinde  Ca  bu-
İtmuşunun  yorumu  güçtür,  Sonuç  olarak  kil  minerali
analizlerinde  kalsiyum  üzerinde  fazlaca  durulmamak-
tadır.  Yüksek  kalsiyum  konsantrasyonunun  herhangi
bir  özgün  kil  mineralinin  kristalizasyonuna  neden  ol-
mıyacağı  kabul  edilmektedir.

Üçgen diyagramın 2R3 ve  BEfi  köşeyerindeki  kil  mi-
nerallerinde  bulunan  R+2  ve  R+3  iyonları  ile  bunlara
ilâve  olarak  SiO2  ve  H2O  bulunur.  Burada  kaolinit  ve
Urofillit  2R8  kögesinde,*" serpantinit  ve  talk  ise  3R2  kö-
şesinde yer  alır.  Bu üçgen diyagram ile oktahedral  koor-
dinasyonda  2R+3  iyonlarını  kapsayan  bileşenler  diok-
tahedral  mineraller,  8R+2  iyonlarını  kapsıyanlar  ise
trioktahedral  mineraller  olarak  isimlendirilmektedir,
Oldukça  basit  bir  jeometriye  sahip  olan  M+  -  K2  -  R3
sistemi  ana  kil  minerallerinin  çoğunu  kapsamaktadır
ve  bunlar  başlıca  feldispat-kaolinit-serpantinit  arasında
yer  alır  ,

Verilen  bir  kayadaki  Fe+3  kapsamına  ilişik  sabit
b?r  def  eri  tesbit  etmek  güçtür.  Zira  çökellerin  gömül-
me  diyajenezi  veya  metamorfizması  esnasında  Fe+S

kapsamı  deği|ime  ufrar.  Burada  Fe+s  ün  oksidasyon
durumundaki  değişim  ni  telifinin  Al+a  Hen  tamamiyle
farklı  olduğu  düşünülmelidir,  Fe+8  kimyasal  redüksiyon
ile  Fe+2  ye  dönüşür.

Jeolojik  gözlemler  sedimanter  ve  epimetamorflk
pelitik  kayalarda  pirofillitln  kıt  olduğundan  yanadır,
Burada  aliminyum  silikatların  düşük  sıcaklık  ve  basınç
şartlarında  görülüpte  yüksek  sıcaklık  ve  basınç  şartla-
rmda  göılenınesiniıı  nedeni  düşünülebilir.  Bu,  sedi-
manter  mineral  topluluklarının  defigik  bileşime  sahip
olusu  ile  defiilk  fiziksel  şartlar  altında  duraylı  mine-
ral  bile|enlertne  bafımlı  bulunur.  Genel  bir  kural  ola-
rak  metamorflzmanın  ilermesi  ile  mineraller  ve  kaya-
lar  daha  aı  ferrik  demir  kapsarlar.  Sonuç  olarak RM3  -
2R3  _  3R2  köge  bilefenli  üçgen  diyaframa  yerleştirilen
bir  kayanın  bileşimi  ısı  ve  basıncın  artmasına  bağlı  o-
larak  demirin  redüksiyonu  İle  3R2  köşesine  yer  değiş-
tirir.  Şekil  3  farklı  kil  minerali  topluluklarında  yer  re-
ğigtirmeden  önceki  ve  sonraki  ilişkileri  göstermektedir,
Burada  kaolinit  kapsayan  topluluk  (Aliminyum  silikat-
lı)  ile  aliminyum  silikatsız  topluluk  kolaylıkla  birbirin-
den  ayırt  edilir.  Kayalardaki  kimyasal  reaksiyon  ise
organik malzemenin diyajenezi ile oluşan hidrojence zen-
gin  gazların  etkisiyle  oluştuğu  kabul  edilmektedir,
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Şimdi  zengin  organik  malzeme  kapsamlı  fakat
kıt  fertik  demirli  kaolmltik  bir  kaya  düfimelim.  Bun.
da  metamorfizma  esnasında  redüksiyon  etkisi  gözlen-
mmr  Böyle  bîr  kayada  aliminyum  silikat  mineralojisine
ilişik  olarak  ileri  metamorfizma  şartlarında  pirofillit
gözlenir  (Kaolinit  +  Kuvars  ==  Pirofillit).  Böylece
verilen  bir  kayanın  P  -  T  koordinatlarında,  mineralojik
gelişimi  İçin  kimyasal  değişkenlere  İlişik  değerlerin  sa=
bitleftirilmesi  gerekli  değildir,  Bu  yönle  kayaya  her-
hangibir  şekilde  malzeme  ilâvesi  veya  alınması  söz  ko-
nusu  olmaz.  Üçgen  diyagramda  da  gözlendiği  üzere

toplam  bile§im  demirin  oksidasyon  veya  redüksiyon  ni-
teliğine  bağlı  olarak  değişir,  Bu  def  işime  baflı  olarak
yeni  bir  mineral  topluluğu  ortaya  çıkabilir.

PBLÎTttt K t t MÎNEBALLEBtNtN BİYAJENETm ve
ÖBTAJİSiUÛ NtTEUKLEBt

Oflokonit

Glokonit  magnezyum,  demir  ve  potasyum  kapsa-
yan  bir  aliminyum  silikat  olup  karma  katmanlı  bir
ağa  sahiptir,  Kumtaşlarında  bulunan  ye§il  renkli  pelle-
tik  mineraller  üzerine  yoğun  çalışmalar  vardır.  Koyu
yeşil  amorf  taneler  halinde  gözlenen  nadiren  kaba  kum
boyuna  eripn  glokonitler  §amurtaşı  ve  ince  kumtaşm-
da olağandır  (Seİley,  1078, b).  Glokoni tin  bol  olduğu  bu
tür  kumtaşlanna  yeşil  kumlar  denmektedir,  MBß  -
2R3  .  SR2  köşe  bileşeni!  üçgen  diyagramda  glokonit
bileşimi  muskovtt  -  eeladonit  hattımn  alt  yanında  bu-
lunur,  Burada  glokonit  illit  ile  benzerli  gibi  görülür»
sede  illit,  diyagramın  daha  çok  2R3  yayında  yoğunlaşır.
Gerçekten  illitler  ile  glokoni  tier  arasında  Al  >  Fe+«
kapsamına  göre  bir  devamsızlık  söz  konusudur.  Bu  du-
rum  hem  mikroprob  hemde  kimyasal  analizler  ile  doğ--
râlanmıştır  (Velde,  19T6),

Glokonit  ve  illit  -  aimektit  topluluklarına  ilişik  faz
diyagramları  F  -  T  <• X deglskenlerine göre  çok farklı-
dır,  Hllt  ile  glokonitin  jeolojik  kökeni  oldukça  farklı
olup  illit  deflşlk  P  -  T  gartları  altında  bir  seri  kim-
yasal  reaksiyonlar  İle  oluıur,  Karşıt  olarak  glokonit
oluşumu  ne  tür  olursa  olsun,  gerek  yükseltgen  gerekse
çokça  indirgen  olmiyan  düşük  sıoakhklı  deniz  suyunda
meydana  gelir,  Burada  daha  çok  fekal  pelletlerin  or-
natım!  veya  foraminiferlerin  iç  kalıpları  veyahutta  di-
ğer  küçük  bolluklarda  olugmaktadir  (Selley,  1978  a),
Güncel  Qökellerdeki  glokonit  oluşumu  Odin  (1972)
tarafından  verilmiş,  Porenga  (1967)  glokonit  o-
luşumunun  ortamsal  parametrelerine  değinmiştir.
Glokonltm  50-1000  m,  1er  arasındaki  derinliklerde  olu-
§abildifi  bildirilmektedir.  Bunun  denizel  çökellerin  di-
yajenezmin  çok  erken  bir  evresinde  otijenik  bir  mineral
olarak  oluştufu  yolunda  görüş  birliği  vardır«  Eşzaman-
lı  işlemler  ile  glokonit  sıflıklardaki  kumlarda  yoğunla-
pıbilir.  Glokonit  ayngmaya  karşı  oldukça  duyarlı  bir
mineral  olup  seyrek  bir  iki  örnek  dışında  ikincil  dö-
nemli  bir  kırıntı  mineral olarak  oluştuğu  bilinmektedir.
Bu  nedenle  denizel  kökenli  çökeller  için  yararlı  bir
ayıraç  olan  glokonit  denizel  çamurtaşlarında,  temiz,  İyi
boylanmalı,  çapraz  tabakalı  sıf  kumlasında  ve  türbidi-
tik  istiflerde  olafandır  (Seley,  1978  b).  Gömülme  diya-
jeneM  esnasında  glokonitik  malzemenin  hareketlilifme
ilişkin  petrografik  veriler  bulunmakta  i  sede  bu  konu
fazlaea  önemli  deflldir,

Bu  bölümde  arerütik  kumta§ları  ile  peMtik  kaya-
larda bulunan olağan kil  minerallerinin  MR3 .  2Rs  -  3R*
köşe  bUeiönli  üçgen  diyaframdaki  bileşim  dağılımları
İle  diyajenetlk  ve  ortamsal  nitelikleri  özetlenmektedir.

Ğlökonit  oluşumunun  Alt  Faleozoyik,  Jura-Paieo-
een  aralığında  tüm  dünyada  oldukça  yaygm  olduğu  be-
lirtilmektedir  (Pettijih  nve  diğerleri,  1972),  Glokonitin
jeolojideki  büyük  önemi  denizel  ortam  İçin  iyi  bir  be-
lirteç  olmasıdır,  (Belley,  1978  a),  Belirli  sedimanter  or-
tamlarda  oluşan  glokonitierln  bileğimi  gömülme  meta-
morfizmasına bağh  diyajenetik §artlarda  değişmez,  Glo=
konili  çökel  kayalarmda  ısı  300°  C  a  düşünceye  kadar
glokonit  değişmeden  kalabilir,  Gömülme  diyajeneziMen
etkilenmediği  yönle  burada  glokonit  önemli  bir  büe-
§en  değildir  ve  seÄmanter  dlyajenez  şartlan  hakkında
fazlaca  bilgi  sağlamaz.  Fakat  ortamsal  yorumlamada
son  derece  önemlidir.
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Klorit

Topraklar  İle  sökeller  ve  çökel  kayalarında  bulunan
kibritlerin  kimyasal  bileşimleri  az  bilinmektedir.  Kar=
ma  katmanlı  bir  afa  sahip  olan  klorit  bilôfiminde  genel
olarak  %9  FeO,  %80  a  varan  MgO  bulunur,  Difer  kil
minerallerini  birçok  yönden  andırmakta  olup  mika
grubunun  birçok  özelliklerine  de  sahiptir.  Genellikle
düşük  ısılı  ortamlardaki  otijenik  kloritlerin  demirce
zengin  oldukları  kabul  edilmektedir,  (Grim,  1968).  Fa-
kat  bunlar«!  gerçek  Fe+ö,  Mg  ve  Al  kapsamları
X=Ray  difraksiyon  veya  infra  red  absorbsiyon  gibi  in-
cMrek  metodlarla  tayin  edilememektedir  (Velde,"  1973),
Kloritlerin  birlikte  bulundukları  difer  kil  minerallerin-
den  nadiren  ayırtlânabildiklerinden  bu  yolda  difer  kla-
sik  metodlarda  kullamlamamaktadır,  Klorit  birincil  mi-
kaların  ayn§ma  ürünü  olarak  gelişir,  DiyajeneMn  ileri
safhalarında  Özellikle  metamorfizmaya  eristiği  durum-
larda  klorit,  Ullt  ve  difer  kil  minerallerini  ornatır  (Sel-
ley,  1978  b).  Kloritler  çofunlukla  demir  ve  magnez-
yumca  zengin  pelitüc  kayaların  yegil  gist  fasiyesinde
metamorfizma  olmasıyla  oluşan  minerallerdir,

Kloritler  tüm  jeoloji  zamanlarındaki  sedimanter
kayalarda  bulunmaktadır  (Weaver,  1959),  Sedimanter
kayalardaki  tipik  topluluklar  illit  +  14  A9  klorit  +  ku-
varstan  ibarettir,  Dioktahedral  ve  trioktahedral  tabii
illîtler  ile  karma  katmanlı  minerallerden  S00  -  400°  C
ısı  ve  2  Kb  basing  altında  deneysel  olarak  klorit  elde

tdilmiştir  (Winkler,  1964),  Bu  deneyler,  pelitik  kayalar-
daki  kloritlerin  epimetamorfik  def  işim  veya  erken  di«
yajenetik  oluşumlar  olarak  geliştikleri  şeklinde  bir  so-
nuç  çıkarmamızı  kuvvetlendirmektedir.  Sedimanter  ve
metamorfik  kayalar  arasında  illit,  muskovit  topluluk-
larının  bile§imlerine  dayanan  bir  ayırım  yapılabilmek»
tedir,  Kloritlerde  böyle  bir  ayırım  söz  konusu  değildir,
Deformasyona  uğramış  bir  türbiditten  14  A°  klorit  di-
yajenetik  olu§umlu  ilk  mineral  olarak  bildirilmektedir,
Montmorillonit  ile  birlikte  bulunuşu  ve  100°C  ısıda  olu-
gumu  bunun  erken  oluştuğunu  kanıtlar,

Sedimanter  kayalar  içerisinde  bulunan  dügük  ısıda
cluımug  kloritlerin  kimyasal  bileıimi  üzerine  veri  ol-
dukça  kıttır.  Fakat  mikroprob  analizleri  ile  nem  ince
kesitlerden  nemde  tutturulmuş  tanelerden  yeni  veriler
elde  edilmektedir,  Alplerden  derlenen  örneklere  ili§ik
analiz  sonuçları  bunların  tamamen  pelletlerden  oluşma
homojen  bir1  bileğime  sahip  olduklarını  göstermektedir
(Leone've  diğerleri  1975),  Bu  örnekler  metamorfizma
geçirerek  14  A°  polimorflara  dönüşebilirler,  Mikrop-
rob  ile  tekçe  tanelerde  yapılan  analizler  genellikle  7  A°
klorit  sınırları  içerisinde  bulunduğunu  göstermektedir.

42 JEOLOJt  MOHENDtSLtölTBlAtîL  1984



Stoekttt

Simektitlere  ilişik  veriler  hakkında  fazla  blr§ey
söylenemezse  de  MOT  -  2R3  „  3E2  kö§e  bileşenli  üçgen
diyagramlarda  dioktahedral  slmektitler  bilefim  yönün-
den  genişçe  yayılımlıdır,  SLmektitler  teorik  olarak
montmorillonitten  (M+)  0,M  (R+2  R+3),2  (Si  Al)é  O10

(OH)2  n a p ,  İlUte.  (M+)0.7  (R*2  R + 3 ) 2  (Si  Al)4  O 0̂

(OH)2  kadar  defifim  gösterir.  Bazı  araştırıcılar  si«
mektitlerin ana kil mineralinin montmorilloiüt olduğunu
belirtirler,  Montmorülonit  kabaca  %20  ye  varan  su,
kalsiyum  ve  magnezyum  kapsayabilir  Selley,  1978  b),
Simektit  grubu  kil  mineralleri  gerek  sedimanlar  gerek-
se  sedimanter  kayaların  önemli  bir  bileşenini  oluşturur.
Bunlar  ortamsal  yönden  fazlaca  yararlı  bir  ayıraç  ol-
mayıp  sedimantasyondan  ileri  diyajenez  evresine  kadar
büyük  çapta mineralojik  değişime  uğrarlar,  Diyajenezin
ilerlemesine  baflı  olarak  azalan  simektit  miktarı  daha
sonra  diğer kil  minerallerine  dönüşür  ,

SONUÇLAB

Kü  minerallerinin  ortamsal  ve  diyajenetik  nitelik-
leri  oldukça  defişkendir.  Bunların  diyajenezinin  ince-
lenmesinde  fm  ile  ilişikli  kimyasal  bileşenlerin  belirlen-
mesi  önemlidir.  Kimyasal  bileşimi  belirlemede  killerin
tane  boyunun  çok  küçük  oluşu  yamsıra  bu  kadar  kü-
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Metamorflk  kayalardaki  mikroprob  analizlerine  gö-
re  kloritlerdeki  aüminyum  kapsamı  hemen  hemen  sabit
bir  defer  sunmaktadır.  Ayrıca  beyaz  mika  da  kapsar-
lar,  Metamorflzma  geçirmiş  politik  kayalardaki  klo-
ritlere  ait  önemli  kimyasal  değişimler  demir  ve  mag-
nezyum  arasında  bulunur.  Bu  da  kayanın  toplam  bile-
şimi  ile  bir  arada  bulunan  fazlara  ve  ısı  şartlarına  ba-
ğımlıdır,  Bu  veri  klorltleıin  paleometamorfik  ortam-
ların  saptanmasında  yararım  belirler,  Bu  tür  kloritle-
lin  bileşimi  Şekil  5  de  i  nolu  zonda  görülmektedir,

Klorit  bUeşimine  ait  veriler  aşağıdaki  §ekilde  özet-
lenebilir:  Kloritlerin  kimyasal  nitelikleri  buntom  oluş*
tu  klan  ortamın  genel  jeolojik  şartlarının  foksiy  onu-
dur,  Kloritlerdeki  aJiminyum kapsamı P -  T parametre-
terinin  kontrolü  altında  olup  yersel  kontroller  daha
çok  mazgezyum-demir  kapsamına  ilişiktir.  Böylece
kloritlerdeki  A12O3  konsantrasyonu,  şayet  diyajenetik
oluşan  söz  konusu  ise  bunun  kökenini  belirlemede  kul-
lanılabilir.  Magnezyum  ve  demir  kapsamı  daha  çok  me-
tamorfik  topluluklarda  kullanılmalıdır.
li.'iolîııît

Kaolinit  hidrotermal  ayrıgma  veya  feldispatların
ayrışması  üe  olufur,  Granit  ve  gnays  cinsi  kayalardan
türeme  çökellerde  kaolin  olağan kırıntı  mineraldir.  Bu-
nun  dışında  çofun  diyajenetik  oluglu  olup  katmanlı  ya-
pıdadır  (Sôlley,  1978  b).  En  basit  fam  oluşturan  kaoli-
nit  aiiminyum  =  silisyum  atomik  kesrinde değişmez  bir
bileşime  sahiptir,  Kaolinit  başlıca  R»  bileıeninden  iba-
ret olduf undan üçgen diyagramın  2R3 köşesinde yer alır.

Bir  kayacın  içerisinde  kaolin  bulunuşu  hakim  olan
P  -  T  gartlannda  yüksek  A12O3  kapsamım  işaret  eder,
Kaolinit  durayhlıgına  ilişik  olarak  P-T  şartlarının  sı-
nırlan • 2ö*300°C  sıcaklık  ve  1  atmosferden  2  K  bara
kadar  basınç  arasındadır,  Kaolinltin  sedimanter  kaya-
îar  içerisinde  bulunuşu  bunun  termal  duraylılıfmdan
§ok  difer  fazların  etkisi  altında  olufundandır,  Böylece
kaolinitin  bulunufunu  bir  kimyasal  İşaretçi  olarak  dti-
günebiliriz  ,Fakat  bu  bir paleotemperatür  işaretçisi  ola-
rak  her  zaman  kullanılamaz.

ÎUlt

%8  K2O  lu  aiiminyum  silikat  bileşiminde  olan  illi-
te  hidromika  da  denir.  Burada  potasyum,  ya  potasyum-
lu  feldispatların  kaoline  dönülmesinden  yada  kaolinin
öenia  ortamında  diyajenezüıden türemiştir  (Selley,  1978
b),  filit  çökellerde  çokça  rastlanan  kil  minerallerinden
biri  olup,  kaoline  nazaran  daha  az  oranda  dikkati  çe-
ker,  Muskovitîn  ideal  formülü:  KAI,St3  ALO10  (OH)2

<Br. îlllt ise M* i 6 _ i 9  (Rz. R3)â,00  (Si,  Al)  O l 0  (OH)2 dır"
Tipik îlllt  ömeMerlnm  MBS ".  2R3  _  3R2 kö|o  büefenli
üçgen  diyagramdaki  konumu  şekil  6  da  görülmektedir.
Bunların  bileşimi  muskovit  ile  kar§ıla§tınlabilir.

Şekil  6  da  nüka-illlt  taranmif  alan  üe  sımrlanmıg-
tır.  Bu,  magmatik  veya  metamorfik  gartlaı^ altında  bü=
yük  defigimler  sunar,  Şekilde  x  noktasında  muskovit
duraylı  olup  sedimanter  şartlar  altında  muskovitin  x
ten  y1  ye  rekristalize  olma  efilimi  küçüktür.  Böylece
daha derin gömülme gartları  altında kaya birimine  daha
fazla  termal  enerji  etkimesi  ve  ısının  artması  ilede
rekristalizasyon  daha  süratli  olugur  ,



çük boy sınırı içerisinât defiıik türden minerallerin
biramda bulunuşu işlemi güçleştirmekte ise de burada
elektron mikroprobun kullanılması yarar sağlamakta-
dır. Çökelme ortamı yönünden hangi jeolojik ortamda
ne tür minerallerin bulunabileceği yolunda veri sağ-
lanması da önemli bir konudur, Bunun İçin kil minera-
li fasiyeslerini tanıyıp, bunlann oluşumunda rol oym-
yan kimyasal limitler ortaya konmalıdır. Düşük ısıda
bulunan ana kü mineralleri oldukça basit bir jeomet-
riye sahip olan MR3 . 2R3 m BBß köge bileşenli üçgen di=
yagramda kolaylıkla ifade edilebilir,

Glokonit yukarıda belirtilen üçgen diyagramda
muskovit-eeladonit hattının alt yanında bulunur. Bu-
rada glokonit illit ile benzerli gibi görülürsede, illit
diyagramın daha çok 2R3 yanında yoğunlaşır, îllit
ile glokonltin jeolojik kökeni oldukça farklıdır. îllit
değişik F » T lartları altında bir seri kimyasal reaksi-
yonlar Üe oluşur ve üçgen diyagramda illit bileşimi
muskovlt ile karşılaştırılabilir, Glokonit ise denizel ve
daha çok sığ denizel kökenli çökeller için yararlı bir
ayıraç olup gömülme diyajenezinden fazlaca etkilenme^
diği yönle sedimanter diyajenez şartları hakkında faz-
laca bilgi sağlamaz, Kloritler tüm jeoloji zamanların-
daki sedimanter kayalarda bulunmaktadır. Birinci mu
kaların ayrışma ürünü olarak geli§lr, Diyajenezin ileri
safhalarında özellikle metamorfizmaya eri§tifi durum-
larda iUlt ve diğer kil minerallerini ornatır. Çoğunluk«
la demli1 ve magnezyumca zengin kayaların yeşü. şist
fasiyesinde metamorfize olmasıyla oluşan mineraller-
dir, Metamorfik kayalardaki kibritlerin alimlnyum kap,
samı yönünden hemen hemen sabit bir değer sunarlar,
Kloritlerdeki aliminyum kapsamı F m T parametreleri-
nin kontrolü altındadır, Yersel kontroller daha çok Mf-
Fe kapsamına ilişiktir, Bunlardaki aliminyum kapsamı
diyajenetik oluşum söz konusu olduğunda köken, belir-
lemede yararlıdır, Mg - Fe kapsamı daha çok metamor-
tik topluluklarda kullanılmalıdır.

Başlıca RP bileşeninden ibaret olan kaolinit üçgen

diyagramın 2Bß> kö§esmde yer alır. Bir kayanın içeri-

sinde kaolin bulunuşu hakim olan P-T şartlarında yük-

sek A12O3 kapsamını ifade eder, Ortamsal yönden faz-

laca yararlı bir ayıraç olmiyan simektitler sedimanter

Isayaların önemli bir bileşenini oluşturur. Bunlar sedi-

mantasyon île ileri diyajenez evresi arasmda büyük mtk.
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A,Uà  Fen  Fakültesi  jeoloji  Mühendisliği  bölümünde
Prof, Dr,  Mehmet  Ayan yönetiminde hazırlanan bu  dok^
tora  çalışması,ile  Mıhlı Dere  vadisindeki  kayaglarm  jeo»
lojisi  ve  petrografisi  detay  olarak  incelenmiş  ,ayrıea  ka-
yağların kimyası  fmaden  yatakları  konusunda  da  değer-,
lendirmeler  yapılmıştır,

Kazdaf  Masifi  ve  batısında  yeralan  Mıhlı  Dere
vadisinde,  temelde  kısmi  ergime  sonucu  oluşmuş  gra-
nitler  yeralmaktadır.

îstif  yönlü  granitler,  migmatitler,  gnayslar  ve  mer«
merler  seklinde  devamlı  bir  dizilim  göstermekte  ve
bunların  ttoriüe  dlskordan  olarak  şistler  ve  mermerler
gelmektedir,  Bu  metamorfik  İstifin  değişik  seviyeleri
üzerine  tektonik  dokfüftaMa  fllf  ve  melanj  özelliğindeki
kayalar  gelmektedir.  Tüm  bu  eski  kayaglar,  Paleosen
yağlı  Altınoluk  graniti  tarafından  kesilmişler  ve  skarn
zonları  oluşturmuşlardır.  Üst  Miyosen  sedinıanları  ve
asit  volkanitler  daha  yaşlı  birimler  feerinde  diskordan
olarak  yeralmaktadır.

Masifin  bugünkü  yapısını  kazanmasında  Paleoso-
yik  ya  da  öncesi  kompresyon  hareketlerinin  önemli  rol
Dynadı̂ ı  görülmektedir.  Ancak  sadece  bu  hareketlerle
masifin  bugünkü  yapısını  kazandığını  söyliyemeyiz,  Üst
Kretase'el© g eze çarpan bindirmeler ve tektonik faaliyet.
1er  sonucu  oluşan  doğrultu  atımlı  faylar  İle  bu  faylara
bafü  gelifen  düşeyfaylarda  masifin  bugünkü  yapışım
kapanmacında  etkili  olmuşlardır,

İnceleme  alanındaki  metamorfik  kayaçlarda  belir-
leaen  mineral  parajenezleri  bölgede  Barrow  tipi  meta-
morfizmamn  geliştiğini  göstermektedir.  Daha  önceleri
bölgede  varlığından  söz  edilen  Abukuma  tipi  metamor-
fizma  derilerindeki  minerallerin  kontakt  metamorftoıa
sonucu olduğu belirlenmiştir,  Tüm metamorfik kayaçlar.
da  düşük,  orta  ve  yüksek  dereceli  metamorfizmanın  et-
kileri  izlenmiştir,

Biga  yarımadasmdaki  temel  kayaçlar  olasılıkla  Üst
Permiyen  yada daha  öncesi  yüksek  derecede  nıetamor-
ftonaya  uğramış  migmatitleşmiş  ve  de  daha  düfük  de-
recede  metamorfişma olmuf  şisti  kayaçlarla  temsil  edil-
mektedir.  Temel  -üzerinde  transgressif  olarak  yeraîan
Triyas .'birimleri  bugün  iğin parçalanmış  bir  kıta  kenarı
görünümündedirler.  Tektonik  ilişkiler  (ekaylı  yapılar)
göstermeleri  ise  Triyas  sonunda  kuzeye  dalan  ve  kapa-
nan  bir  okyanuslaşma  sürectoe  kargılık  gelmektedir,
Liyas'm Triyas  ve daha  yaçlı  birimler  üzerainde  diskor-
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daû  olarak  bulunması  ve Alt kretase'ye  kadar  §elfta  eıf
denizel  karbonat  gökellmi  feMinàe  devam  etmesi.  Alt
Kretase^ye kadar  bölgenin nispeten sakin  olduğunu f  ös-
termektedir.

Üst  iCretase  ya§h  fli§  ve  melajıjın  oluşumunu  ise
bölgede  gelişen  yeni  bir  JeosenMinalin  varlığı  ile  açık-
lamalı  gerekmektedir,  Okyanui  kabuğu  dilimlerinin  kı-
tasal  kabuk  üzerine  yürümesi  sırasında  jeosenklüıaMe
olu§an fli|  malzeıneaini  de dnüne katarak kıtasal  kabuk
üzerine  bindirmişlerdir.  Metamorfik  kayaglarda  izlenes
kateklastik  yapıların  bu  tektonik  süre§  iğinde  oluştuk,,
lawn,  ve  son  metamorfizma  ya§mm  bu  bindirmelerden
sonra  olduğu  gÖrüfünü  ileri  sürmekteyiz,

Mıhlı  Dere  vadisi  iğinde  yaptığımız  bu  çalınma  ve
Biga  yanmadasmdaki  diğer  «alı^ınalannıızı  da  diWEatë
aldığımızda,  Batı  Anadolu'da  yeralan  İCazdaf.Uludaf.
Menderes  masiflerinin  birbirlerinden  apayn  masifler
olmadığa  hemen  hemen  aym  jeotektonik  evrim  içinde
geliştikleri  ve  bugünkü  konumlarım  kazandıkları  görü«
§ünü  savunnmktayı^

164  Sayfa,  21  Şekil,  4  Tablo,  4  Levha,  8  Harita,
5  Ek

BUBNÜ p r r i U  - SAÖIULAB,  MâMMAMCIR
VB MELES UNYtT İÇİLEN GENÇ
IEESÎYBB  IMVZÄLAMNIBT JEOLWIS1
(NW -  ANADOLU)

aÜLTEKİN  KAVUŞAN  .  (Doictora Tezt  1Ö84)

Havzalar  stratigmfik,  sedtaıantoUjîk  ve  tektonik
açılardan  incelenmii  ve  Batı  Anadolunun  Miyosen  -•
Plîosen  dönemüıdeki  paleocofrafik  gelişimi  ilerisinde
irdelenmiftir,

BWnei  bölümde  NW  Anadolu'nun  kısaca  paleocöf-
raflk  g  elifimi  genel  olarak  incelenmi§  ve  komşu  tersi*
yer  havzaları  (M,  Kemal Paşa  .  Gönen  ,Tav§anIı  -  Ala-
barda  -  Seyitömer  -  Emet  .  inegöl)  haıvaları  tanjm.
ianmıştır,  Stratlgrafik  Incşlemelerde  Burmu  Havzasî
Burmu  A-B  ve C  serilerine ayırtlanmı§tıre  Bunmu A  ae-
risi  Orta  (?)  .  Üst  Serrâvaüum,  Burmu  B serisi  pollen
analMerî,  Braohypotherium  brachypug?  dişi  ve  Fossa-
rulus  kavuşani  nov.  Spec,  Fag  us,  Cinnamomum,  Salix»
Magnolia  yaprak  fosilleri  buluntuları  yardımıyla  Alt  «
Orta  TortoMyen'e,  C  serisi  ve  volkanik  seride Üst  Tbr-
ton-Alt  Pliyosen  olarak  yaşlandınlmıştır.  Harmancık
Havzasında  ise  Miyos#n ve  Pliyosen  serileri  ayırtlanmıg
olup  Miyosen  serisi  Harmancık  (Üst  Serravalium  «  Alt
Torton)  Akçapmar serîsine  (Torton • Orta  Mesinium),
Pliyosen yaşlı  Keleş  « A  (Orta MesMum .  Alt Plîyosôn)
v&  Keleş „ B  (Orta-Üst Plîyosett)  ayırtlanmıştır.
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Harmancık serisinde Staja orientait», Valvata Ha*
vu§ani nov, spec, Corymbina aegea, Bithynia phrygica,
Sphearlum dagardiense fosilleri saptanmış, Akçapınar
serisindeki zengin faunada da Valvata kavuşanı nov#

spec. - liünnldia schladiea, Staja orjentalis, Corymbina
aegea» Acroloxus anatolicus nov, spec,, Radix calavar-
densii, R, phyrgoovata, Sphearlum dagardiense, Pisi-
dium obtusale, P. miokuiperi nov, spec, P. erikae nov,
spec, P, no, 1 nov, spec, Xestopyrguloides sp., Marga-
ritifera sps türlerîne rastlanmıştır

Bulunan fosillerin yardımıyla Rodos«L»imni ve
Yunanistan'ın Atika bölgesindeki stratigrafi ile kore-
lasyonu, tetie ve paratetisin paleocofrafik gelişimi çer-
gevesinde İrdelenmiş ve bir tabelada gösterilmiştir.

Keleş A serisinde Asalla (acella) transsylvanica
saptanmış olup Limni adasındaki PUyosen yaslı seriler-
le karşılaştınlmıştır,

Burmu ve Keleş Linyitierinin Pollensspektnımlan
araştırılmış ve Paleoklima saptanmı§tır, Keleş Linyit-
lerinin yağış ve sıcaklık indeksleri formül© edilmiş ve
kömürlerin teşekkülü esnasında fazla sıcaklık değişim-
terinin bulunmadığı, yıllık ısı ortalamasının 12.13 °C ve
kığları don olayının olmadığını gösteren Tropik-Suptro-
pik bir ikltoin hüküm sürdüğü saptanmııtır,

Kömürler aynı zamanda petrografik agıdanda to-
oelenmişlerdir. Keleş turbasının aslditesînîn, Burmu
turbasından daha yüksek olduğu ve her iki havzanın
bir sazlık turba (Reedkohle) etrafında yer alan hasarlı
orman turbası (Bruehwald kohle) §eklinde yer aldığı
saptanmıştır. Linyitlerin vitriıüt refleksiyonları ölçül-
müş ve Burmu linyitleri için 0,30 » 0,33 Rmoil, Keleş
linyitleri için 0,27 - 0,28 Rmoil olarak tesbit edilmiştir.
Bu defiıimin yaş farklılığı İle bağlantılı olduğu ka~
bullenilmektedir. Linyitlerin küllerinin analizleri Rönt-
gen » Fluoressena, colorimetre ve Atom Absorbsiyon
Spektrometrelerinin yardımıyla yapılmış ve déferler
turbanın gelişimi ile olan ilişkileri kurulmuştur.

Bölgedeki genç Tersiyer volkanizmaları yapılan kim-
yasal analizlerin yardımıyla araştırılmış ve Harmancık
havzasında iki noktadan volkanik bir faaliyetin eski göl
igerisinde patlayıcı gazlı volkanizınar şeklinde geliştiği
ve kaynamı§ tül şeklinde oluştuğu saptanmi|tırs Bur-
mu bölgesindeki volkanların ise patlayıcı-çatlak vol-
kaAİzma şeklinde geliıtiklert ortaya konulmuıtur, Kim-
yasal analizlerle Kuno ve Rittman diyaframlarına göre
15.30 km arasında değişen bir derinlikten kaynaklana-
bilecekleri ve her iki volkamzmanm orojenik kulağın
ön çukurluğunda yer aldıkları ortaya konmuıtur, Tek-
tonik açıdan bakıldığında Burmu havzasında NB-SW
yönlü fayların etkisi altında geliştiği ve Torton sonrasın*
da ise WNW - ESE dogrultulu fayların aktivite kazan-
maya başladığı, Harmancık havzasında ise kuzey-güney
ve N 60° B sistemîninde aynı karakteri gösterdiği fa-
kat N120 - 180W sisteminin daha etkili olduğu Baptan-
mistir. Kuzey 120 - 160 W sistem fayların en-echélon
karakterde geliştiği ve dolayısıyla sedimantasyonu hav.
2anın değişen geometrisine bağlı olarak etkilediği orta-
ya konulmaktadır .Volkanizmanın bu İki sistemin ke-
siştilderl yerlerde geüşmiş olmalarının büyük tesadüf

olmadığı ortaya konurken, özeil^b WNW - ESE sis-
temine ait fayların yatay atımlarının da bulunduğu ve
daha önceki transversal karakterli fayların yeniden ak-
tivite kazanması gekiinde geliştiği çözlenn iştir.

Her iki havzanın paleocoğrafyi ıı tüm verüerin ışı-
ğında sentezlenirken, W-Aiiadolu'nUi ı Myoi en ve Pliyo-
sen esnasındaki gelifimî ile dene|tiriiiesi yapılmıştır.

Bu deneftirmede Menderes Masifi'nin rolü ve ÎQ
Toros kuşağının gelişimi, Kuzey Anadolu fayı ile bağ-
lantısı Antalya Körfezi tektonik girintisinin etkileri
doğrultusunda havzaların gelişimleri irdelenmektedir,
Kömürle§menin ise bütün gelifmelerle bir baflantısı ol-
duğu ortaya konmaktadiî1,

155 sayfa, 2 tablo, 6 foto tablo, 21 fotoğraf, 15 şe-
küf 23 adet harita (Jeoloji, Faleröliyef, litofaaiyes, Pa-
leocoğrafya haritaları).

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öf r©̂
tim üyelerinden Prof, Br# önder öztunalı'nm dene«
timinde gerçeldeştirllen bu çalifma, Görele-Tirebolu'-
nun güneyinde kalazı alanın jeolojisini, buradaki maden
yataklarını ve özelliMe bu yatakların cevher mlnerolojL
iinl kapsamaktadır,

Doğu Karadeniz Bölgesinin orta kesiminde, Glre-
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İncelenen yataklarda, elementlerden; altm, gümüş,
ilektrum, bizmut, bakır, grafit, aelenidïerdenj nelen»
yumlu galenit» telluridlerden tetaadtaıiVteUurobizmu-
tin,-heflitf ffümüf sulfotuzlardan; prustlt, pirarjirlt, po-
lİbasiVpearseit, Pb-Sb-As sulfo tuzlardan; bulanjerit,
seligmanit; gratonit, jeokronit/ Bi^sulfotuzlardan; aifcU
ait, emplektit, vittişenit, sülf idlerden; pirit, markagilt,
pirotia, kalkopirit, sfalerit, wurtzit, galenit, tennantit,

•tetraôdrit, frayberjit, Bl-fahlens, enarjit, luzunit, bor-
îüt, idait, neodijenit, kalkosin fkovellin burnonit, mo^
libdenit, betektinit ,bizmutin, arjantit, realgar, kârolit,
oksit ve hidroksitlerden; manyetik, hematit, kromit

ratll anatas, ilmenit, Ümenomanyetit pirolusit, poliyanit,
psilomelan, hausmanit, bixbyit, bravm% manganît götit,
lepidotoosit .karbonat-sülfat.stlikat ve fosfatlardan;"
malakit, azurit, «imitsonlt, serüsit, rodokrosit, slderit-
ankerit „kalalt, dolomit .anglesit, barit kuvars, zirkon,
sériait, kil mineralleri seladonit^ klorit, zeolit» apatit
saptanmı§tır, ,

Masif sülfid yatakları 200 metreden daha az derin
denizel ortamlarda oluşmuşlardır, Oluşum sıcaklığı, ma,
sif cevherde 83 sO ile 228°O arasında, ağsal-saçımmli
cevherde ise S20°O den daha düşüktür,

109 sayfa, 9 Şekil ,24 levha

1, Çevre değerlendirmesi ve gelişimi mühendislik
jeolojisi çalıımaları,

2, Tüneleilikte mühendislik jeolojisi sonmları,
3, Yapı malzemesi olarak toprak ve kayalar ,
4, Dofal ve simin göllerin mühendislik jeolojisi so»

runları,
ö, Deniz kıyısı ve deniş tabanı alanların mühendislik

jeolojisi soranları*
6, Mühendislik projelerinin sismik ve sismo« tektonik

araftırmaları,
7, Mühendislik jeolojisi tarihçesi ve gelifimi

LEVHA TEKTÖHÎĞt (Derm Motİarı >

NerfM Gamtem E#tÖ£ ve atadenıik yönattei)
1988,
im sayf% Ème topaklï,

TÜBİTAK - Î.T.Ü. Made» Fâ&illtemi .

Bu kitap, Tübitak Bilim Adamı Yetiştirme Grubu
ile TTÜ Maden Fakültesinin übirlif iyi© gerçekle§tirllen
ve ilk olarak "levha tektoniği" kuramının W alındığı
Jeoloji-Jeofizik Yaz Okulunun bir ürünü olarak ortaya
gıkmı§tır4 ilk bölüm, "levha tektonifme nereden, nasıl
ve hangi evrelerden geçerek gelindifini tartıgmayı
amaçlamiitır. Bu bölümde Levha Tektoniti kuramının
benimsenmesinden çok öncelerlde bazı prensiplerin
pekçok araftırmaeı tarafından dûfünülebüdiginl, ancak

teknolojik yetersizliklerin olumsuz etkileriyle kanıtla-
yıcı gözlemlerin yapüamadıgını, Ueri teknolojinin deni2
Jeolojisi ve jeofiEifine uygulanmasıyla zincirin halkala-
rının nasıl hızla tamamlandığını..." anlatmaktadır. Kî,
tabın ikinci bölümünde yeryuvannin dinamizmini sağ-
layan yeriçinın ısıl yapısı, litosferde ısı iletimi ve litos-
ferin ısınma ve soğumasının sonuçları tartışılmakta-
dır, levhaların bağıl hareketleri ve genel olarak kine-
matik özellikleri ügüneü bölümde, levha sınırlarında elde
edilen jeolojik ve jeofizik bulgulara dördüncü bölümde
değinilmektedir. Levha içi tektoniğine ayrılan beıincl
bölümden sonra son bölümde levha tektinif inin bazı uy.
fulamalanna yer verilmiştir .

tf ADtE TOPRAK ELEMENT JEOKİMYASI

(Bare Mmth Element
P. Henderson (Editor)
İ08S,
fffl + 510 »ayfa,
S4J5 Dolay, Elsevieı*.

Bu kitap, hızla gelişmekte olan nadir toprak ele,
ment (NTE) jeokimyasıyla ilgilenen herkese hitap eden,
son 10-20 yıl boyunca gerçekleştirilen geşitli araştırma,
lan gözden geçiren, jeokimyasal sorunlara HTE analizi
uygulamalarının günümüzdeki sentezini sunar bir çalış-
madır.

Kendilifinden olu|an maddelerin • NTE ve izotopları
iğin geliştirilen analiz metodlanndaki en son gelişmeler,
temel NTE jeokimyası bilgisinin ve NTE dağılım şe.
killerinin petrojenik problemlere uygulamasının hızh
şekilde büyümesine yol açmıştır. Bu çalışmanın büyük
bir kesimi magmatik petrojenez ağırlıklıdır ve bu olgu
kitabın igerifine yansıtılmaktadır, NTKB verileri aynı
zamanda meteoritlerin orijini ve yerkabuf unun element
hareketlilifi üzerine olan çalışmaların önemli bir kıs-
mı oluşturmaktadır.

13 bölümden oluşan kitabın her bîr bölümü kendi
alanındaki uzmanı tarafından yazılmış olup, nicel bir
yaklaşımın benimsendiği, NTE nin genel jeokimyasal
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12,  NTS  in  ©konomik  önemi,
13,  Analitik  kimya.
PLATFORM  KENARI  V©  DEÄIH  SU  KÄBBONÄT-
LABI

TMMOB JEOLOJİ MÜfflEMDÎSLERt
ODASI  10.  YIL  »ÖNÜMÜ  (1914-1984)

18  Mayıs  ÎÔ74  de  kurulan  Odamı«  18  Maps  İ984
de  onuncu  hiismet  yılını  tamamlamif  öldü,  Bu  anlamda
düzenlenen  "Onuncu  Tu  Etkinlikleri"  16  MayısâS  Mâ
yıs  1984  tarihleri  arasında  M.T,A4  Genel  Müdürlüğü
S&drettin  Alpan  Konferans  Salonunda  gerçekleştirildi,

Etkinlikler  16  Mayıs  günü  saat  10.30  daM  "Deniz
Jeolojisine  Girlf"  filmiyle  başladı,  Aynı  gün  saat  14,80
da E.Î.E. .Genel Müdürlüfü  çalifanlarmdan  DOQ4  Dr.  Aziz
Brtımç;  ( "Baraj  yerlerinde  yapılan  basınçlı  su  ve  sız,
ma  deneyleri  île  enjeksiyon  bağlantısı'1  konulu  bir  kon.
forana  verdi  Bu  konferansı  "Bir  heyelanın  anında  gö-
rüntülenmesi'1  konulu  bir  film  izledi.  İkinci  gün  saat
İO.SO'da  M.T.A.  Genel  Müdürlüğü  çalışanlarından  Dr.
Mustafa  ÖzçeUk'ta;  <fPoîu§afı  toleyitik  adayayi
magmatizm-aaııun- kökenine  ilişkin  jeokimyasal  bir  yak-
laşım"  konulu  bir  konferansı  ve  "Alaska'nın  Kuzey
ievi"  filmi  sunuldu,  Öfleden  sonra  saat  14.00'de  ( f i u ,
ratapıjiilaı*  gtottoüze  Jeoloji  MtUıendlsleri  Oûmı  ve
Jeotoji  Mtilieüdlsllp"  konulu  bir  söyleşi  yer  aldı.  Söyle-
şiye  BehÎQ  ÇONGAR,  M,  Sıtkı  SANCAR,  Selçuk  BAY-
EAKTAB,  Dog,  Dr,  Süleyman  TÜRKÜNAL  ve  îsmaiî
KtJLAKSIZOĞLU  k<musmacı  olarak  katıldı.  Bu  söyle-
İinin  ardından  M.T.A.  Türk  Halk  Müzifi  Korosu  bir
konser  verdi,  Son  gün  saat  10,30fda  D.S.Î.  galıganJarın-
daıı  Dr,  Erol  ÖNHON  ve  Mustafa TURDAGÜL'ün  ha-
zırtadığı;  Uzun  süreM  pompa  deneylerine  ilişkin  bîr

örnek  konferansı  ve  bir  film  yeraldı.  Saat  léJO'daki
"Kıvrım  eksenlerinin  konumlarının  grafik  yöntemle  be«
ürîenmesi"  konulu  konferans  Karadeni»  Üniversitesi
M#M.F.  Jeoloji  Mühendisliği  Bölümü  öğretim  görevlile.
rinden  Y,  Doç,  Dr,  Salim  GENÇ  tarafından  sunuldu.
EJtklnlikler  bir  flim  gösterisi  ile  son  buldu.

JEOLOJİ  MÜHEMBÎSLEBt  OBASI  BAŞKANİ
SÀÏTN BEHÎÇ ÇONGAB'IH  KONUŞMASİ

Sayın  Jeoloji  Mühendisleri,  Değerli  Meslektaşla-
rım.  Hepinizi  saygı  İle  selamlarım.  Öncelikle  Odamızın
kuruluğunun  10.  yılı  nedeniyle  düzenleditimiB  bu  top-
lantılara,  ilginç  bildirileri  ile  katılan  def  erli  arkadaş*
ianma,  bu  toplantıların  gerçekleşmesinde»  her  zaman
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HABERLER

ÖjgelîlMerinm  bir  kritigiyle  banlamaktadır,  Bundan  son,
ra  MTB  njto  k^moWmyaial  Öıeüüderi  ele  atamakta«
dır.  Sonraki  5  bölüm  iıe  pötrojOTİk  môdelleme  ve  NOT
vertlerüün  bu  gibi  çalıımalarda  kullanılı§  v©  kıssıtla.
m^lanyla  ilfilidir.  Bu  bölümlorden  sonra  hicü'c^ferdeM
Wim,  izotop  jeokimyası,  ekonomik  önem  ve  analitik
kimya  konularıyla  ilgili  bölümler  yer  almaktadır.

tÇŒRtK M

•1,  Genel jeokimyasal  özellikler  ve  NTB  nüı yaygınlığı,
2,  NTB  mineralojisi  ,
5,  îTOB  koımo  kimyası;  Meteorit  çalışmaları,
4,  Petrojenik  modelleme-NTE  kullanımı,
5»  Üât  Manto  kayaçlarında  NTE  yaygmlığı,
6,  Kıtosal  kabuğun  mağmatik  kay  açlarında  NTKfi  :

Ba§lıoa  bazik  ve  ultrabazik  kayaçlar,
7,  Okyanus  havzalarmda  mafmatik  kayaçların  NTE

ÖzellİMeri,
8,  Kıtasa  İkabufun  mağmatik  kayaçlarmda  NTE  :

Ortaç  ve  silisik  kayaçlar,  cevher  petrojeneBİsi,

9,  Kabukta NTE  hareketliliği  ,
10,  NTE'in  sulu  (aqueous)  ve  çökel  jeokimyası,
Il è  Radyojenik  iı^toplar-bazı  jeolojik  uygulamalar,

(MâttOfm  Mwfgto  emü  Deep  Water  OwboHttte»)

(SEFM En» Kurs  Notları)

Han-y E,  Oookj  Hena^  T,  MuUtes  ve Albert  O#  Hine
1084,

578  sayfa^  yronıifak  ditil,

SttPM/AAPG tiyeleftoıe %%, dtğerteriıiıe %% Dolar, mTM.

Bu  sayı;  modern  ve  eski  fasiyes  geçişleri,  karbonat
çökelimi  ve  platform  kenarı,  yokuş»  yokuş  önü  tabanın
da,  denizaltı  yelpazesinde  ve  havzasal  ortamlarda  çökel
ve  diyajenetik  modeller  konuların  da  yoğunlaşmıştır.
Ana  tema  desimentolojik  kriterlerin,  kuralların  ve  mo-
dellerin  platform  kenarı  ve  bitişik  derin  su  ortaıniarm.
daki  karbonat  dizisi  ortamsal  yorumuna  ve  petrol
arama  ve  üretimine  uygulanmasıdır.

Bu  ders  notları  araştırma  ve  üretim  safhalarında
jeolog  ve  jeofizikçiler  ve  ayrıca  öğretmen  ve  öğrenciler
i§in  faydalıdır.
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ma  deneyleri  île  enjeksiyon  bağlantısı'1  konulu  bir  kon.
forana  verdi  Bu  konferansı  "Bir  heyelanın  anında  gö-
rüntülenmesi'1  konulu  bir  film  izledi.  İkinci  gün  saat
İO.SO'da  M.T.A.  Genel  Müdürlüğü  çalışanlarından  Dr.
Mustafa  ÖzçeUk'ta;  <fPoîu§afı  toleyitik  adayayi
magmatizm-aaııun- kökenine  ilişkin  jeokimyasal  bir  yak-
laşım"  konulu  bir  konferansı  ve  "Alaska'nın  Kuzey
ievi"  filmi  sunuldu,  Öfleden  sonra  saat  14.00'de  ( f i u ,
ratapıjiilaı*  gtottoüze  Jeoloji  MtUıendlsleri  Oûmı  ve
Jeotoji  Mtilieüdlsllp"  konulu  bir  söyleşi  yer  aldı.  Söyle-
şiye  BehÎQ  ÇONGAR,  M,  Sıtkı  SANCAR,  Selçuk  BAY-
EAKTAB,  Dog,  Dr,  Süleyman  TÜRKÜNAL  ve  îsmaiî
KtJLAKSIZOĞLU  k<musmacı  olarak  katıldı.  Bu  söyle-
İinin  ardından  M.T.A.  Türk  Halk  Müzifi  Korosu  bir
konser  verdi,  Son  gün  saat  10,30fda  D.S.Î.  galıganJarın-
daıı  Dr,  Erol  ÖNHON  ve  Mustafa TURDAGÜL'ün  ha-
zırtadığı;  Uzun  süreM  pompa  deneylerine  ilişkin  bîr

örnek  konferansı  ve  bir  film  yeraldı.  Saat  léJO'daki
"Kıvrım  eksenlerinin  konumlarının  grafik  yöntemle  be«
ürîenmesi"  konulu  konferans  Karadeni»  Üniversitesi
M#M.F.  Jeoloji  Mühendisliği  Bölümü  öğretim  görevlile.
rinden  Y,  Doç,  Dr,  Salim  GENÇ  tarafından  sunuldu.
EJtklnlikler  bir  flim  gösterisi  ile  son  buldu.

JEOLOJİ  MÜHEMBÎSLEBt  OBASI  BAŞKANİ
SÀÏTN BEHÎÇ ÇONGAB'IH  KONUŞMASİ

Sayın  Jeoloji  Mühendisleri,  Değerli  Meslektaşla-
rım.  Hepinizi  saygı  İle  selamlarım.  Öncelikle  Odamızın
kuruluğunun  10.  yılı  nedeniyle  düzenleditimiB  bu  top-
lantılara,  ilginç  bildirileri  ile  katılan  def  erli  arkadaş*
ianma,  bu  toplantıların  gerçekleşmesinde»  her  zaman

50 JEOLOJİ MÜHKNDISUGVEYLÜL İ984

HABERLER

ÖjgelîlMerinm  bir  kritigiyle  banlamaktadır,  Bundan  son,
ra  MTB  njto  k^moWmyaial  Öıeüüderi  ele  atamakta«
dır.  Sonraki  5  bölüm  iıe  pötrojOTİk  môdelleme  ve  NOT
vertlerüün  bu  gibi  çalıımalarda  kullanılı§  v©  kıssıtla.
m^lanyla  ilfilidir.  Bu  bölümlorden  sonra  hicü'c^ferdeM
Wim,  izotop  jeokimyası,  ekonomik  önem  ve  analitik
kimya  konularıyla  ilgili  bölümler  yer  almaktadır.

tÇŒRtK M

•1,  Genel jeokimyasal  özellikler  ve  NTB  nüı yaygınlığı,
2,  NTB  mineralojisi  ,
5,  îTOB  koımo  kimyası;  Meteorit  çalışmaları,
4,  Petrojenik  modelleme-NTE  kullanımı,
5»  Üât  Manto  kayaçlarında  NTE  yaygmlığı,
6,  Kıtosal  kabuğun  mağmatik  kay  açlarında  NTKfi  :

Ba§lıoa  bazik  ve  ultrabazik  kayaçlar,
7,  Okyanus  havzalarmda  mafmatik  kayaçların  NTE

ÖzellİMeri,
8,  Kıtasa  İkabufun  mağmatik  kayaçlarmda  NTE  :

Ortaç  ve  silisik  kayaçlar,  cevher  petrojeneBİsi,

9,  Kabukta NTE  hareketliliği  ,
10,  NTE'in  sulu  (aqueous)  ve  çökel  jeokimyası,
Il è  Radyojenik  iı^toplar-bazı  jeolojik  uygulamalar,

(MâttOfm  Mwfgto  emü  Deep  Water  OwboHttte»)

(SEFM En» Kurs  Notları)

Han-y E,  Oookj  Hena^  T,  MuUtes  ve Albert  O#  Hine
1084,

578  sayfa^  yronıifak  ditil,

SttPM/AAPG tiyeleftoıe %%, dtğerteriıiıe %% Dolar, mTM.

Bu  sayı;  modern  ve  eski  fasiyes  geçişleri,  karbonat
çökelimi  ve  platform  kenarı,  yokuş»  yokuş  önü  tabanın
da,  denizaltı  yelpazesinde  ve  havzasal  ortamlarda  çökel
ve  diyajenetik  modeller  konuların  da  yoğunlaşmıştır.
Ana  tema  desimentolojik  kriterlerin,  kuralların  ve  mo-
dellerin  platform  kenarı  ve  bitişik  derin  su  ortaıniarm.
daki  karbonat  dizisi  ortamsal  yorumuna  ve  petrol
arama  ve  üretimine  uygulanmasıdır.

Bu  ders  notları  araştırma  ve  üretim  safhalarında
jeolog  ve  jeofizikçiler  ve  ayrıca  öğretmen  ve  öğrenciler
i§in  faydalıdır.



ûMufu gibi, her türlü destefi sağlayan MTA Genel
Müäürlüfü'ne ve bu ÜçgÜnlük seri programın düzenlen*
misinde. Oda Yönetimi ile i§birlifi yapan Türkiye .
Jeoloji Kurumu Yöneticilerine te§ekkür ©derim.

Hepimizin büdi&i gibi bu on yû> Jeoloji Mühen,,
dişleri Odasının kurulu§ dönemi olarak tamamlanmış-
tır, Bu dönemde Odamızın en Önemli işlevi, Jeoloji öğre-
nimi yapmış bütün meslektaf lanmızı, bir unvan altında,
Odamız çatısında toplamak olmuftur,

özellikle bu konuda büyük çaba gösteren, bizden
önceki Oda Yöneticilerine, fahri görevler alan, arka-
dallarımıza ve bu ifleve katkı koyan Sayın Üniversite
hocalarımıza tefekkür etmeyi bir borg bilirim.

Def erli arkadaflatım,

Diğer uygulamalı bilimlere göre, çok yeni bîr g eğ-
mişi olan Jeoloji, GeU§mi§ Ülkelerde yüzyılımızda bü-
yük aşamalar göstermiştir,

Yeryüzeyinde baflayan araştırmalar, onbinlerce met-,
re derinliklere ula§mi| ve bununla da yetinmeyip gafın
Jeolof u ayda da ilk araştırmasım yapmıştır.

Ülkemizde dé Cumhuriyet döneminde başlayan
yoğun çalışmalar, son otuz yılda hızla ilerlemiş top-
lum, refahi için gerekli »dofal kaynakları deferlendi-
fumeôindô, en Önemli uygulama alanlarından biri ol-
muştur,

özellikle yeraltı kaymaklarının, maden, petrol, do-
fal gaZj kömür, endüstriyel hammaddeler, jeotermal
enerji ve yeraltışularmm araştırılması, İfletilmeşi ve
değerlendirilmesinde, baraj, tünel, sulama kanalları}

yol yapımları, kentleşme ve endüstri ile ilgili yapıların
temellerine ilişkin sorunların aydmîatılmasmda, en
büyük sorumluluğu, üzerine alan Jeoloji Mühendisi,
ÜlkemizdaPde gün geçtikçe nicelik ve nitelik olarak
etkinlitini arttırmii, tüm meslektaşların bir oda aitm=
da toplanması zorunlu olmuştur .

Ve 1974 yılında Jeoloji Mühendisleri Odası kurul«
muştur,

On yıl içinde hızla gelişen Odamız, bugün 28Ö0
Üyeye ulaşmıştır,

3000 e yaMasan Jeoloji Mühendisi sayısı Yurdumu-
zun, 77,8 milyon ha alam 50 milyona yaklaşan nüfusu
ve değerlendirilmesi zorunlu dan ,yaygı yeraltı kay-
naklarıyla kalkınma çabasındaki bir Ülke için çok ye-
tersizdir,

Kaİkmmış ülkelerde ?nüfusa göre veya Ülke genig*
ligine göre, uygulamada görev alan Jeoloji Mühendisi
sayısı bizdekinin 5-10 katıdır,

Tüm bu sayısal verilere kargılık, §u anda 500 ka*
dar arkadasınız îşaîm veya konusu ile ilişkisiz islerde
görev almaktadır.

Bugün Çarpık bir uygulamanın sonucu, Jeoloji
Mühendisinin işsizlik sorunu, gün geçtikçe büyümek*,
tedir.

Hemen akla şu sorular gelmektedir,,,

Ülkenin ayrıntılı jeolojik haritaları . tamamlan-
mif tüm- jeolojik problemleri çözülmüşmüdütr ? • ,

Kömürümüz, demirliniz, bakırımız, tüm madenleri-
miz bulunmuş, kesin rezervleri hesaplanmı§f işletilmeye
geçilmiş inidir?

Tüm yapılanma alanlarının temel sorunları çözül-
müş, tüm barajlarımız bitirilmiş midir?
Deprem haritaları tamamlanmış ve bu haritalara göre
düzenlenen yönergeler uygulanmış ve her depremden
sonra karşılaştığımız yıkım mal ve can kaybı minu-
muraa ..indirilmiş midir?

Ülkedeki tüm petrol rezervleri saptanmış ve ge-
reksinimi karşılayan üretime geçilmiş midir? Vë buna
benzer birçok soruya olumlu yanıt verilmedikçe. Jeo-
loji Mühendislerinin i§sizUk sorununun dog al olmadıf i
ve geçici bir dönem için sınırlandığı „kolaylıkla söylene-
bilir.

Ülkemizdeki yatırımların azalması sonucu ortaya
çıkan genel ipizlik, tüm teknik elemanları etkilediği
gibi? Jeoloji Mühendisini de etkilemiştir,

Değerli arkadaşlarım,

Bu olguya neresinden bakarsak bakalım "işgücü
fazlalığı" şeklinde değerlendirme olanağı yoktur,

Ameak §unu kesin bir şekilde söyleyebiliriz M, kal-
kınmamızın itici gücünü oluşturacak olan, doğal kay-
naklarımızın değerlendirilmesine Öncelik vermek zorun-
dayız 4

B u p n ülkemizde 27,7 milyon ha tarım alamnm
25,8 milyon halik kısmı sulanabilir özelliktedir. Bu
günkü değerlere göre, ekonomik olarak sulanabilecek
alan ise 8,5 milyon ha'dır*

Ne yazık ki, tarihin en eski sulama yapılarını ba-
rındıran ülkemizde, gerçekleştirilebilen toplam sulama
projeleri S milyon halik altındadır.

Ülke üzorme yılda 528 milyar mÂ yağıg dügmekte-
dir\ Akarsularımız da ölçülen akif 18i milyar mâ tür.
Bunun yaMapk 100 milyar mß> ü tüketilebilir durumda,
dır, Bugün ise ancak tüketilebilen yüzeysuyu miktarı
12 milyar mâ tür.

Yeraltısularımızda .bugünkü ekonomik şartlarda,
yıllık çekilebilir potansiyel 10 milyar m3 olmasına
karşılık, Tüketime dönük projelendirilen miktar 4,5 miL
yar m s tir,

HidroeleTctrik potansiyelimizin, bugünkü enerji fi-
yatlarına göre yapılabilir görülen kısmı, yıllık 110 mil-
yar kwh te. Bunun bugünkü üretim oranı İse %15 in
altındadır,

Ülkemiz hidroelektrilc potansiyelliden tam olarak
yararlanmak, sulamaları gerçekleştirebilmek ve akar-
sulanmizın akımlarım düzenleyerek, tam yararlı hale
getirebilmek için* yaklaşık 450-500 baraj yapılması 20-
runludur.

Bugün yapımı tamamlanan baraj sayısı 75 Kadardır.
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Baha 6-T yıl önce e, b©f yıllık plan çalı§malarmda»
ÎMyit üretim hedefleri, 1984 yüı içla 74 nülyoii ton,
1086 yılı igiü 80 milyon ton 1087 yılı İçin 100 milyon
ton olarak saptanmıştır,

Bugün bu hedefler hangi düzeydedir? 1983 yılında
m milyon ton'a erifllemediti bir gerçektir. Linyit baku
mmdan gerçekten çok zengin olan» Neojen yaşlı jeolo-
jik havzalarımız yaklaşık 100.000 km^ alan kaplamak*.
tadır.

Bu alanların %'de kaçı gerçekten ayrıntılı olarak
araftınlmi| ve tüm kömür rezervleri saptanmiftır ?

Bu sorular dig er yeraltı kaynaklarımızın tümü için
geçerlidir.

Bugün, Fransa yılda bir milyar us $ İlk kaynak
suyu dı§ satımı yapmaktadır. Bu pazarın önemli bir
kısmı komşularımız, petrol zengini Ortadoğu ülkeleri
ûir, Tanımlamalarım *'AJp Baflarmm karlı tepelerin-
den beslenen billur kaynaMann suları'1 diye yapmak,
tadırlar,

Toros Daflarımn Doğu Anadolu Dağlarının karlı
tepeleri Fransız Alplerinden daha mı azdır? Yoksa bu
Ortadoğu ülkelerine daha mı uzaktır?

Bu bir kaç somut örnekte gösterilmektedir ki, kal*
kmmamızı gerçekleştirebilınek, toplumumuzu çaf da§
refah düzeyino ulaştırabilmek için, dofal kaynaklan-
mızdaıı, öncelikle en akıleı biçimde^ yararlanma yolla-
nm bulmalıyız.

Kalkınma çabası içindeki bir ülkede, gerçekte sa-
yısal olarak yetersiz olan Jeoloji Mühendislerinin, bir
kısmı i§ bulamıyorsa .daha kötüsü meslektaşlarumzm
bir kısmı gizli i§sizlif e itiîmişlerse, saha çalışmaları ye-
rine büro masalarında geçen, süre gittikçe üzüyorsa,
plan hedeflerimizde gösterilen sayısal değerlere daha
uzun sür© ula§amıyaea.ğımız gerçeği açıktır.

Def erli arkadaflarım,

Önemli sorunlarîmızdan biri de sahada çekici ile
çalışan bilgi ve becerisini en iyi şekilde kullanan mü-
hendislerimize, uygulayıcı kuruluşlarda gerekli önemin
verilmemesi ve yöneticilifin çekici hale getirilmesidir.
Bunun sonucu deneyimli arkadaşlarımız, zorunlu
olarak geMcini pusulasını bırakıp masabapna geçmek.
tedir. Tam kendisinden yararlanılacak önemli sorunları
sahada çözeceği sırada, maddi olanaklar nedeniyle, bü-
roya çekilmeleri mesleğimize ve yurt ekonomisine o-
lumsuz etki yapmaktadır.

Kamu Kuruluşlarında; saha çahsmaJarınm, yolluk,
yan ödeme ve tazminat eklentileri ile çekici hale ge-
tirümesl ve saha elemanma, deneyinin göre en üst
kadroların sağlanması zorunludur.

Son olarak DSÎ Genel Müdürlüğünde, ba§ mühen«
âlâ durumundaki tüm saha elemanlarının birinci dere-
ce kadro almaları sevindirici bir olaydır. Bu uygula-
manın diğer kuruluşlarda da yaygınlaşaçağmı ümid*
ediyoruz.

Bugün Jeoloji Mühendisliğinin diğer önemli sonmu
da, gerek kamu kuruluşlarında, gerekse özel kesimde,

konusu ile ilgili tüm teknik sorumlulukları yüklenen
meslektaılarımızın pyasal olarak yetki ve sorumluluk-
larında bolluklar bulunmasıdır, özellikle bu aylarda!
Oda Yönetim Kurulumuz ve Bilimsel Teknik Kurulu-
muz, değişik bakanlıklarca hazırlanmakta olan yeni
yasa tasarılarında. Jeoloji Mühendisi'nin gerçek yetki
ve sorumluluklarının açıkça tanımlanması için çaba
göstermektedir. Bu çalışmalara katkı koyan arkadaf-
lalımıza ayrıca teşekkür ederim ,

Ancak §unuda belirteyim ki uygulamada, yeterli oL
masa da, Jeoloji Mühendisinin YetM ve Sorumlulukları
kamu ve özel kesimde kabul edilmiştir. Artık Jeoloji
Mühendisinin 'görüşü alınmadan bir büyük yapının te-
mel tipi geçilememekte milyonlarca lira karşılığı yapı-
lan maden, su veya petrol ile ilgili bir aragtırma »OTU
dajına karar verilememektedir,

Çok değil daha 20-25 yıl önce bu konularda yetkili
Jeoloji Mühendisi veya Jeolog sayısı on-onbeg kişiyi
geçmiyordu, önemli projeler^ yabancı uzmanlarca ka»
rarla§tırılıyor, diğerleri de belirli kadrolarda yeralan,
farklı mesleklerdek ikiiüer tarafından yönlendirilin
Jyordu«

Ar§ivlerdekî rapor ve projelere bir göz atmak, som
25-30 yılda nitelik ve nicelik yönünden gelişmeyi ve Jeo.
loji Mühendisinin etkinliğini görme bakımından en pra-
tik yoldur.

Sonuç olarak, şuna inanıyoruz M, bir an önce kal-
kınmamızı gerçekleştirebilmek için, kendi doğal kaynak_
lanmizdan yararlanmaya, öncelik verilmeli, etüd ve
araıtırmalar etkin bir lekilde sürdrütilmeiidir.

Jeoloji Mühendisleri olarak, öz kaynaklarımızm
aranmasmda, bulunmasında, i|letümesinde ve değerlen-
dirilmesinde üstümüze düfen görevleri en bafarılı şekil-
de yapacağımıza inancımız tamdır.

Teşekkür ederim, Saygılar Sunarım,

MTA GENEL MÜOÜBÜ
SAHN M, SITKI SANOAB^ui
KONUŞMASI

Saypdeger Meslektaşlarım, değerli MTA'lılar,

•-Cumhuriyetin ilk yıllarmda, tabii bilimlerin bir
alt bilim dalı olarak eğitimine bağlanmış olan jeoloji bi-
limi, lööO'nin başlarında müstakil bir bilim dalı olarak
çeşitli üniversitelerde yerini almıştır, Gelişen her bilini
dalında olduğu gibi, jeoloji bilim dalında da mühendis-
lik nosyonu, batıda yerleştiği gibi ülkemizde de giderek
yerleimîi ve hepimizin bildiği gibi i960 başlarında, tik
olarak İTÜ'nde jeoloji mühendislif i ihdas edilmig ve ilk
jeoloji mühendislerimiz 1985 yılında bu okuldan me-
zun olmuşlardır. Daha sonraki yıllarda diğer üniversite-
lerdeki jeoloji bölümleri de, mühendislik ağırlıklı prog-
rama yönelmişlerdir. Bugün ülkemizde ondan fazla, sa»
nıyorum onbir ya da oniki civarında ayn ayrı üniversi-
telerde jeoloji mühendisliği tahsili yapılmaktadır, Sayın
Oda Başkanının da vurguladığı gibi bugün üçbme yak-
laşan jeoloji mühendislerimiz arasında, altıyüz civarın-
da işsiz meslektaşın da bulunması çok açı bîr gerçektir.

JBOLCWFÎ MÜHENDÎS^ĞÎ/ETLÜL 198452



Bu» tabii yalnız jeoloji mühendislerinin problemi değil-
dir. Bu durum, ülkemizdeki genel finans sıkıntısı geklin-
dö yorumlayabüöcefim, yatırımlarda azalan mali güoün
UT âonueu olsa gerektir, Oyla ümit ve ami ediyorum ki
yeni hükümetler döneminde yatırımlar hızlandıkça ,iş.
siz olan jeoloji mühendisi arkadaşlaımısm ve diğer 3piz
vatandaşlarımıza iş kapılan açılsın ve asli mesleklerini
sürdürebilme imkânı bafi§lanmi§ olsun. Ben şahsen bu
konuda pek karamsal def ilim .Yine, Oda Başkanının
def indiği gibi .Türkiye'de en yüksek sayıda jeoloji mü-
hendisi istihdam eden MTA Genel Müdürlüğünde görev
alan diğer tüm teknik elemanlar gibi, jeoloji mühendis-
lerinin de geçmiş, dönemlerde bozulmuş olan her türlü
yasal haklarındaki bazı düzensizliklerin" zaman içerisin»
de onarılmasına ve alabildiğince yeni imkânlar sağlan-
malıma, bizler de MTÂ'nınyönetioileri olarak gayret
aarfetınekteyiz. Ancak, bozulan genel İdari düzende, tüm
sorunları bir anda çözmek mümkün değildir. Ben' öyle
zannediyorum ki ,son zamanlarda, olumlu yönde çok
sayıda önemli adım attık. Bundan sonra da, hükümeti.
miMn bize bahşettiği paralelde, meslektaşlarımıza ve
tüm çalışanlarımıza yardımcı olmak, elbetteki biz yö-
neticelerin Şevidir. Her türlü yasal düzenlemelerde tes
pit edilmiş olan boşlukların,- jeoloji mühendislerinin
haklarım koruyucu düzeyde doldurulmasına özen gös=
terdif inüzden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün ül-
kemizde jeoloji mesleğinin, en kapsamlı ve ülke çıkar-
larına en yararlı teknik hizmetleri yanında, üniversitele-

rimizle yarışabilecek bilimsel çalışmalar da ,MTA mız-
da icra edilmiştir. Enerji darboğazının kasıp "kavurduğu
son yıllarda, MTA olarak ülkemize hediye ettiğimiz
enerji kaynaklarından bir tanesi olan jeotermal enerjiye
dayalı ilk santralın devreye girmesi ve kamuoyuna Sa-
yın Bakanımızca açıklanmış olan, -yepyeni ve en büyük
kapasiteli Aydm-Germencik jeotermal alanının keşfe,
dilmesi, ayrı bîr gurur vesilemiz olmaktadır. Başarılı
enerji hammaddesi arama çalışmalarına, uranyum ara-
maJanndaki müspet gelişmeler de ilâve edilebilir."
pit edilmiş olan boşlukların, jeoloji mühendislerinin

Odamızın kuruluşunun 10. yılını kutlar, Ülkemize
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

«JEOLOJİ MÜHBMMSLEBÎ ODASI ESKİ BAŞKAHI
SAYIN1 ÎSMAÎL KULAKSIZOÛLlftiiin KONUŞMASI

Sayın Konuklar, Değerli Meslekdaşlarım,

10, Kuruluş Yılını Kutladığımız, Jeoloji .Mühendis-
leri Odasının, bugününü ve geleceğini .sağlıklı olarak de-
ğerlendirebilmek için geçmişten günümüze uzanan ge-
lişmelerin anımsanmasında yarar var. Benden Önce söz
alan değerli meslekdaşlanm bu anlamda önemli açık-
lamalar yaptılar. Tekrara girmeden açıklanan geli§-
melerin yaşandığı dönemleri, jeolojinin meslek olma sü-
recinin somutlaştığı dönemler olduğunu vurgulamak is-
tiyorum.

Jeoloji mühendisleri Odası da, her meslekte okluğu
gibi Jeolojide de meslek olma sürecinin bir unsuru, mes-
leki örgütlenme potansiyelinin doğal bir sonucu olarak,
ortaya çıkmıştır.. Mesleki örgütlenme, mesleğin oluşma»

§mı v© toplumca benimsenmesini sağlayan, ancak, aynı
Äamaiidada» buna bağlı olarak serpilen gelifön bir olgu»
dur,

Hemen her meslek için meslek olma şürecittüı en be-
lirgin niteliği, meslek mensuplarının içse lbirlik ve bü-
tünlüğünün sağlanması istemleri ve çabalarında somut-
laşmaktadır.

Bu bütünlüğün yamsıra, mesleğin, toplumda saygın
bir yere oturtulması, tanıtılması, erişilmesi îstenen
amaçlar olarak görülür. Kısaca, toplumsal yaşamın
gereksinim duydufu bir meslek disiplininin mensupları,
ÜrettiMeri hikmetleri dahada yoğunlaştırma, uygulama
alanlarında söz ve karar sahibi olma çabalan yanışım,
özlük sorunlarını û& aşma uğraşım verme zorunluluğu
duyarlar» Bu olgular bir mesleğin örgütlenme potan*,
siyelinto temel unsurlardır, Jeoloji mesleğinde de Ör-
gütlenme potansiyeli böyle oluşmuş ve sonuçta bu ge-
lişme 18, Mayıs 1974 yılında Jeoloji mühendisleri oda-
sının kurulmasını beraberinde getirmiştir.

Odamızın kuruluğunu İzleyen yıllarda, jeoloji mm*
lef i çalışanlarını çok yakından ilgilendiren ve onların
birlik ve bütünlüğünün sağlanmasının adeta temel ko^
iulları olan iki ana sorunun ivedilikle çözülmesinin
amaçlandığım görüyoruz.

Bu sorunlar, eğitimde ve meslekte unvan birliği-
nin sağlanmasında somutlaşan, daha öncede değindi-
ğim gibi başarıyla çözümlenen sorunlardı. Yine bu
yıllarda, jeoloji mesleğinin geliştirilmesi, mesleğin uy-
gulama alanlarında, jeoloji mühendislerinin söss ve karar
sahibi olmaları kendi çalışma alanlarım yine kendilerinin
denetleyebilmeleri, ayrıca toplumsal üretime olan katkı,
larmın. en üst düzeye çıkarılabilmesi doğrultusundaki
çalışmaların yoğunlaştığım görüyoruz. Bu çalışmalarla,
mesleğin tüm uzmanlık alanlarında özgün bilgi üretimi-
nin bütünleştiğini, bunun -gereği olarak da .bilimsel ve
teknik jeoloji kurultaylarının düzenlenmesme geçildiğini,
ayrıcada bilimsel ve teknik yayınların hayata geçirildiği-
ni görüyoruz;

Ku§kusuz tüm bu etkinler, jeoloji mesleğinin kamu
oyumuzda tanıtılmasına çok olumlu katkılar sağladığı
kadarda, odamızın üye tabanıyla olan bağlarım pekiş,
tirmif, yine Üyeyle verimli bir iletişim kurmanın önem-
li araçları olmuşlardır.

Tüm bu etkinliklerde, mesleğin ekonomik yaşamla
)lan bağının daha da güçlendirilmesi, Ülkemizin değer-
lendirilebilir doğal kaynak potansiyeline yeni kayanaklar
Icatılması, ayrıcada, meslektaşlarımızın, mesleğin tüm
uzmanlık alanlarında değerlendirdikleri potansiyele ka-
rarlılıkla sahip çıkmalarının gerekliliğini vurgulayan
ilke ve anlayışların benimsendiği göze çarpmaktadır.

Odamızca, gerçekle§tirilen bilimsel ve teknik etkin-
liklerde temel alman bu ilke ve anlayışın,- meslek ve
ülkemiz çıkarlarıyla bağdaştığına ku§ku yoktur. Çünkü,
jeoloji mesleği, ülke ekonomilerinin gelişme sürecinde
ortaya çıkan toplumsal gereksinmelerin karşılanmasına
koşut olarat gelişen, gelistikçede ekonomiye 'katkısını
arttıran »buna bağlı olarakda, çeşitli üretim alanlarına
girdi sağlayan-araştırmalara temel unsur olmuş bir mü-
hendislik disiplinidir.
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Bu bağlamda, ülkemiz gikariariylaj mesleğimiz gi-
tarları arasında tam bir uyum bulunduğunu söylemek
v© mesleğimMn sorunları Ü© Ülkemiz torunlarını ayn
tutmanın mümkün olmadıtım belirtmek bilinen bir ger-
çeği yinelemek olacaktır.

Burada jTürkfye Jeoloji kurultayı 1983'ün açış ko-
nuşmasını yapan kurultay Başkanı Sayın Sıtkı Sanea-
r'm» konulmasından bir alıntı yapmak istiyor ve bu be-
lirlenmenin bundan sonra yapılacak bilimsel ve teknik et-
kinliklerinde yine amaç edinilmesini diliyorum,

Bunca teknik ve ekonomik problemimin çözüm bek,
lerken, hiçbir ekonomilc anlamı olmayan, salt bilimsel
araştırmalarda tartılmaları kmftırmaktan bagka ip
yaramayan model ve sistem üretmeler, insan israfı ve
zaman kaybından başka bir §ey def ildir'.

Bu arada, jeoloji mühendislerinin kendi çalışma
alanlarım düzenleyen ilgili bir çok yasa ve yönetmelik-
lerdef gerekli değişikliklerin yapılarak, yetki ve sorum-
luluklarimmh belirlenmesi doğrultusunda harcanan ça-
balarda günümüze kadar yürütülen çalışmalar arasında
yer almı§tiî\

Bugün gelinen noktada sba§ta i§sîalik olmak üzere.
Jeoloji mesleğinin ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki konu-
munun iyileştirilmesi, gibi önemli sorunlarla karşı kar-
gıya olduğumuz agık bîr gerçektir.

Bu sorunların çözümünde temel yaklaşım, bence,
sorunlarımızın tek tek birbirinden kopuk» bağımsız gi-
rişimlerle d e p , pekiştireceğimiz iç&ei bütüîüüpmiMin,
mesleki potansiyelimizin bir Ürünü olan meslek kurulu-
şumuzda maddi güç haline getirilmesi ve bu güçle sorun.
ların üstesinden gelinebileceği yaklaşımı olmalıdır.

Bu çerçeve içinde, Odamızın açacağı ortamlarda
neleri yapmamın gerektiği sorusuna, kısaca yanıtlar ge^
tirmeye çalışacağım,

Yönetim erki, her bir üyenin farklı beceri ve biriki-
mini değerlendirebileceği genif bir çalışma ortamı oluş-
turabilmeli ve çalışmalara en yaygın üye tabanını kata-
bilmelidir,

Odamız bugün son derece yaygın çalışma alanları,
sorunları ve talepleriyle, giderek farklılaşan (kamu,
Özel sektör, akademik,...) bir Üye topluluğuna sahiptir.
Bu nedenle, tüm üyeler arasındaki yardımlaşma ve d&~
yanışmayı güçlendirecek, birleştirici olacak çalışma yon»
temine işlerlik kazandırılmalıdır.

Sorunlarımızın çözümü, sorunları yaratan nedenler
ve koşulların yakından tanınmasına da bağlıdır. Bu ne-
denle çaligmalann eğitici ve yönlendirici olması, meslek
içi eğitime dönük faaliyetler© ağırlık verilmesi »gerek-
lidir.

Oüncel gelişmeleri olanaklı olduğunca yakından iz-
lenmeli ve mesleği ilgilendiren konularda gereken du-
yarlılık gecikilmeden gösterilebilmelidir. Ancak, bu ara-
da üyeden kaynaklanan ve herşeyin odamızın yönetim
erkinden beklenmesi şeklinde kendini gösteren, anlayii,
sonuçta, örgütlü, kollektif ve etkin bir çalışmanın gerek-
leri olan ve açıklamaya çaliitığım bu araçlara yeterli
düzeyde İşlerlik kazandırılamamaşma yol açmaktadır.

Bu anlayıpn yerine, Jeoloji Mühendisleri Odasının
yine Jeoloji mühendisleri için gerekil bir kuruluş olduğu,
ancak onların katılımıyla v© ortaklaşa üretimi 11© var ve
etkin olabileceği anlayışının geçmesinde sayısız yarar-
lar vardır.

Odamızın, jeoloji mesleğinin içinde bulunduğu
sorunların aşılmasındaki tasarısı açıkladığım konuların
özenle İzlenmesine ne yazarna geçirilmesine bağlıdır.

Sözlerimi bu düşüncelerle bitirirken İlgi ve dikkatini.
m- teşekkür eder» saygılarımı sunarım.

TÜBKtYB JEOMMt KURUMU ADINA
SAYIM SELÇUK BAYRAKTAB'ın
KONUŞMASI

Saym Konuklar, Değerli Meslekdaşlarım,
Jeoloji mesleği çalışanlarının anayasal meslek ku-

tfulugu olan }Jeoloji Mühendisleri Odamızın 10. kuraluf
yılım kutluyor oluşumuzdan, jeoloji mesleği ve bilimi
adına duyduğum sevinci belirtmek istiyorum,

Jeoloji Mühendisleri Odası'mn dünü, bugünü ve
mesleğimizin geleceği konularının sağlıklı tartışılabil*
mesi İçin, Jeoloji eğitiminin Ülkemizdeki gelişmesine
iligkin geride İmlan dönemlere kısacada olsa göı at-
makta yarar var kanısındayım»

Hepimiz biliyoruzki, jeoloji geçmişte yeryuvarının
olufumunun bir anlamda Öyküsünü araştıran bir dofa
bilimi olarak algılanmaktaydı. Ancak, Ülkemizde jeo-
lojüım bu konumundan sıyrılarak uygulama alanları
bulacak bir meslek olma sürecine geçmesinin ilk adım-
lan 1947 yılında istanbul Üniversitesinde Tabiye Li-
sans BÜlÜmü̂ ne son verilmesi ve Uygulamalı Jeoloji
Kürsüsü ile Jeoloji Lisans Bölümü'nün kurulması su-
retiyle atılmıştır.

Bunu izleyen 1050 li yıllarda, İstanbul Teknik
Üniversitesinde önce în§aat Fakültesinde, mühendislik
jeolojisi dersleri konmu§ daha sonrada ÎTÜ Maden
Fakültesi'nde "Tatbiki Jeoloji Kürsüsü" kurulmug-
tUP,

İTÜ, ülkemizde ilk kez Jeotoji MfflıenalftOig! eğiti,
mini i960 yılmda başlatan üniversite olmuftur. Daha
sonraları, 1963 de DDTÜJ&TÜ, 1968 de HÜ, de Jeoloji
mühendislifi eğitimine geçilmiştir.

1969 yılında ÎÜFF . 19Î2 de AÜFF, 1975 de EÜFF,
1976 da İUFF, 1977 yılında da FÜFF de Jeoloji mü-
hendlsliğl eğitimi başlatılmıştır.

OünümüMe de, 197ö yılında toplanan Üniversite-
ler Arası Kurul kararı uyarınca, tüm eğitim kurum-
larında jeoloji mühendisliği eğitimi yapılmaktadır,
Başka bir deyişle Jeoloji -eğitiminde birlik sağlanmış,
durumdadır.

Jeolojideki bu çarpıcı gelişmenin ve Jeoloji mesle-
ğinin bir mühendislik disiplinine dönüşmesinin temel
nedeninin, Ülkemizde yalanmakta olan sanayllefme ve
hızlı kentlepne olgularının ana sorunlaraıa aranan çö-
zümler ve doğal kaynaklarımızın aranıp bulunması ile
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rasyonel biçimde değerlendirilme*! gerefti olduğuna
kuşku yoktur.

Jeolojinin mUhendldik disiplinleri araşma girme-
sini de laflayan bu olumlu gelifmelerin, beraberinde
getirdiği en önemli sorun, meslekte unvan çeşitliliği
ve bu çeşitliliün giderek Unvan kazg&şmm& dönüf-
ailesi olmuştur.

Jeoloji mesleği çaJıgaal&nnın içsel bütünlüklerini
de çok olumsun yönde etkileyen unvan kargaşasının
Jeoloji Mühendisleri Odamızın kuruJuf çalınmaları sı-
rasında karşılanılan sorunlar arasında yer aldığı henüz
unutulmamıştır.

Burada üzerinde durulması gereken en önemli nok=
ta, kuruluş günlerinde acılannı ve güçlüklerini yafa.
Afi bu sorunu Odamızın, kurulduktan sonra gok yo-
ğun çahımalar sonucu köklü bir çözüme kavuşturma
başarısını göstermiş olmasındadır. Bu başarıda söz ve
karar sahibi olan tüm m eslek taşlarımı m burada sayeıy'
la anmak isterim,

Bu başarılı çalışmaları yürüten Odamızın kurulu-
şunda, Türkiye Jeoloji Kurumunun etkin rolünün ve
Çalınmalarının unutulmaması gerektiğini belirtmek
isterim, Türkiye Jeoloji Kummumm jeolojinin meslek
olma sürecinin ortaya çıkardığı gereksinimleri demek
statüsü içinde karfilayamäma gereği, yine Kurumun-
da katkısıyla meslek Odamızın kurulmasını gerekli
kılmıştır. Bu anlamda genç arkadaşlarınım Jeoloji
mühendisleri olarak, Türkiye Jeoloji Kurumunun mi.
rasçısı olma İsteklerinin esprisi ve dayanağı buradadır,

Şimdi Odamızın kuruluğundan günümüze yaptığı
çalınmaları bîr cümle ile özetlemek İsterim.

Gerek Özlük ve gerekse genel sorunlarımızın yo-
ğunlaştığı alanlara iiiffkin karar mekanizmalarına yö-
nelik taleplerde bulunmak ve bu taleplerin ülke eko-
nomisi ile bağım kurarak kamu oyu oluşturmak Üye^
1ère yönelik olarak da, bu talepler etrafında dayanın-
ma sağlamak üzerinde önemli çalınmalar yapılmıştır
Ancak, bu arada önemle belirtmek isterim ki Jeoloji
meslefinm temelinde jeoloji bilimî vardır, teknik var.
dır, Her ikisinin içiçeliği şözkonusudur. Başka bir de-
yişle, meslef in simgeci olan çekicin bir yam bilim, di-
ter yanı tekniktir. Ayrılmazdırlar. Yanlığa düşerde
ayırırsak çekiç, çekiç olmaktan, meslekte, meslek ol-
maktan çıkar.

Bu nedenle, Odarmzca yürütülecek tüm çalınma-
larda, meslefin temelini oluşturan bilim ve tekniğin.
ayrılmaz bütünlüğü, mutlak surette korunmalıdır,

Odamıza sahip çıkabildiğimiz, dolayısıyle mesleği-
mize sahip çıkabildifimiz ölgüde, Jeoloji mesleğinin
tüm sorunlarının anılacağına olan inancımı belirtiyor,
hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sayın MTA Genel Müdürü, Sayın Jeoloji Mühen,
dişleri Odası Başkam, Saym Dinleyiciler,

Odammn 10. yüı dolayısıyla tana da köûu§m& tek»
Uf «dilmesi nedeniyle memnuniyetimi belirtmek İstettim,
Bu konuşmamaa Odammn kuruluş günlerinden ve nal
ml imruldufundan kıeaoa tmhsetmek istiyorum,

Jeoloji Mühen^Ufinlû doğal kaj^aklanû ve ©ner.
ji üretiminin temeldeki himnetlerlnl olufturan bir mea.
lek olması nedeniylö ÜUcetnizin mnayi ve ekonomik
yönden kalkmmasmda büyük rolü vardır, Jeoloji Mü.
hendisleri arazinin güç şartları içinde yeraltı, yerüstü
maden varlıkları, petrol kaynakları, baraj, ©tüdlert, çe«
şîtli sanayi hammadde etüdlerini yapa^mk bu g&y&ye
varmak için gaîışırla^, Jeoloji Mühendisleri yurt kal--
kınmasmda çok önemli ggrevlere saMptirler.

Bu kısa açıklamadan sonra Mraz önce* konupın
Sayın Selçuk Bayraktar'uı iOTmnızııı kurulufu ile ilgili
anlattıklarına bende ilâveler yapmak istiyorum. Yani
Odamızın kuruiu|uaun kronolojik bir anlatımım kısa-
ca yapmak iatiyorum, Bir Jeoloji Odası kurulma İite-
fi 1960*11 yıllarda başlamıf v© ilk defa 1064 yılında
bir meslek Odası kurulması için Meclis'e önerge verdiril.
megiyle başlamıştır. Fakat bu konu ancak 196t*?0
yıllarmda Meclis Hukuk Komisyonu'nda» geçerek Ener.
ji Komisyonu'na gelmigtirf. Komisyon Başkâûüğmın
daveti ile Selçuk Bayraktar^la ben ve daha bir kaç
arkadaş Meclisde WL Enerji Komisyonu toplantılarınm
katıldık. Son toplantıda İS nûHetveMli ile Maden Mü.
hendîsleri Odası'mn bir temsilcisi de vardı, Selçuk bey-
le birlikte komisyon üyesi milletvekillerine elimimden
geMLgi kadar bir "Jeolofla^ Odası** kurulması gere-
ğini anlattık. Ancak mevcut kanunlara göre teknik bir
meslek odası kurabilmek için önce mühento diploma-
sına aaMp olmak gerekti&ij bu suretle Oda'nın kurul-
masının mümkün olabdleceğl belirlenmiş oldu ve bu
teklif kanun haline getirilemedi,

Bir kaç yıl sonra yine Selçuk Bayraktar bu sefer
"Jeoloji Mühendisleri Odaaıfî kurmak i§in benim de
dahil oidufum bir müt^ebbis heyet topladı. Selçuk
beyle birlikte o zamanki TMMOB Başkam olan Saym
Teoman ögtürk'e telefon ettik, Teoman bey biM bü-
rosuna davet etti, Selçuk beyle gittik ve "Jeoloji Mü-
hendisleri Odası1* kuram isteğimizi anlattık. Başkan
memnun oldu ve bize; 37 Odaydık, Jeoloji ' Mühendis-
leri Odasının da aramma katılmasıyla İS Oda olacafm
ve daha güçlenmiş olacağıs diyerek TMMOB Kanunu
gereği gerekli belgeleri hazırlamamızı,. T&OCOirnin
mayıs ayında yapılacak olan Genel Kurulunda görüşül-
mek üzere başvuruların yapılmasını sapık verdi,

Oda/nm kurulabilmesi için Maden Mühendisleri O-
dasının btoı desteklemesi gerekiyordu. Nitekim destek-
lediler ve İS Mayış 1974 günü '"TMMOB Jeoloji Mühen-
disleri Ocî&sıM nın kut^ulmasi oybirliği üe kabul edile-
İerek Odamız kurulmuş oldu. Odamızın kurulmasında
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başta  Selçuk  Bayraktar  olm^k  ümm  onetilük  ed®ns

emegt  gegen  tüm  arkadailaruna  huzurunuzda  Mr  kere
daha  tapkktir  etmek  isterim

Odamız  kurulduğunda  Mçbdr  mal  mriıfımm  yok»
tu,  O  tarihlerde  MTA  Genel  Müdürü  olan  Sayın  Dö^
DT\  Sadrettin  Alpan  ile  yine  o  tarihlerde  TPAO  Ge-
nel  Müdürü  Sayın  Raşit  Ceylan,  Selanik  Caddesinde
kiraladıfımız  bir  daireye  gerekli  malzemeyi  sağladı*
lar,  Bu  şekilde  Od'a  faaliyetin©  devam  etti,  Bende  9
ay  Oda  Başkanlıfı  yaptım,  ikinci  başkanlığa  İsme  t
Öggeng,  sekreterlife  Kaler  Sümerman,  muhasipliğe
Tuna  Tekeli  diğer  üyeliklerede  Reşat  Bofaz,  Gürkan
Yersel  ve Ünal Sündal  seçildi,  Selguk bey Yönetim  Kuru,
lu  Danışmam  oldu.  Bu  şekilde  Oda  çaîı§malarım  baş-
lattık.  Yıl  sonunda  yaptığımız  1,  Genel  Kurul  ile  gene
arkadaşlara  Oda'yı  devrettik.

Birde  şu  hususu  belirtmek  istiyorum,  Deminde  an-
lattıfım  gibi  Jeoloji  Mühendisleri  Odası'nm  kurulması
için  Türkiye  Jeoloji  Kurumu  ön  ayak  oldu,  Jeoloji  Ku-
rumu  kendisi  istedi,  yani  bir  yasal  kurum  ortaya  çık^
im  ve  bizleri  temsil  etsin  diye,  Eaten  Kurum  üyelerinin
çoğunluğu  Jeoloji  Mühendisi  veya  Jeoloji  Yüksek  Mü-
hendisi  olduğuna  göre  herhangi  bir  sorun  olmamam
gerekir.

Sizlerin  huzurunda  her  iki  kuruluşa&a  başarılar
diler,  Jeoloji  Mühendisleri  Odaaı'mn  10,  yıl  dönümünü
kutlarım.

Saygılarımla.

PÖrt  yılda  bîr  düzenlenen  Uluslararası  Jeoloji
Kongrelerinin  27'incisi,  4-14  Ağustos  1984  tarihleri  ara«
sında  Moskova'da  (SSCB)  yapıldı.  Kongre,  Uluslarara-
sı  Jeoloji  Bilimleri  Bîrlifî'nîn  (IUGS)  desteğiyle  SSCB
Ulusal  Jeoloji  Komitesi  tarafından  düzenlenmişti.  On
günde  SöOO'ün  Üzerinde  bildiri  sunulan toplantıya,  100'e
yakın  Ülkeden  6500'den  fazla  yerbilimci  katıldı.

Toplantının  açılış  oturumu»  Kremlin  Sarayındaki
büyük  toplantı  salonunda  olmuştu.  Açılış  konulması
SSCB  Jeoloji  Bakam  ve  aynı  zamanda  organizasyon
komitesi  bagkanı,  E,A,  Kozlovsky  tarafından  yapıldı.
Kongrenin  bilimsel  programı,  önceden  duyurulduğu
gibi,  6  kollogyum  ve  22  ayrı  seksiyonda  gerçekleşti.
Toplantılar  genel  olarak  "Sovincentre1*  ve  Moskova
Devlet  Üniversitesi  olmak  üzere  iki  ayrı  merkezde  dü-
zenlenmişti.  Jeolojinin  tüm  çalışma  konularını,  tarih-
çesini  ve  jeoloji  eğitimini  konu  alan  seksiyonlar,  ayrı
salonlarda  ve  binalarda  yapılmıştı.  Bu  nedenle  bildiri-
lerin  ancak  çok  az  bir  bölümünün  İzlenme  olanağı  var-
di. Jeolojinin özel konularının • işlendiği kollogyumlarda
yèralàn  etkinlikler  şunlardı  ;  SSCB'nin  jeolojisi,  Dünya

enerji  kaynakları,  okyanusların  paieoçoğîafyaşı,  kutup
jeolojisi,  Asya  tektoniği,  depremler  ve  tehlikelerinin
önlenmesi,  Kongre'de-  yeralan  bildiriler  10  ayrı  ciltlik
kitapçık  şeklinde,  kollogytunda  İşlenen  konular  6  ayrı
kitapçık  şeklînde  basılmış  ve  delegelerin  tümüne  dağı-
tılmıştır.

Kongrede  sunulan  bildirilerde  kullanılan  ağırlıklı
diller  îngilizee  ve  Rusça  idi.  Bunun  yanında.az  olarak
Almanca,  Fransızca  yer  alıyordu,  ingilizce  verilen  bil-
diriler  yalnızca  Rusça'ya,  Rusça  verilenler  ise  tngiliz-
ceye  çevriliyordu,  Almanca  yada  Fransızca  sunulan
bildiriler  sadece  Rusça'ya  çevrildiğinden,  bu  dilleri  bil-
meyenler  için  büyük  sorunlar  çıkıyordu.  Öte  yandan
Rusça  verilen  bildirilerde  gösterilen  slaytlara  alt  tüm
şekil  içi  ve  altı  açıklamalar,  Rusça  yazıldığı  İçin,  an,
(aşılması  oldukça  güç  oluyordu«

Kongre  tarihi  birçok  ülkelerde  ve  ülkemizde  tatil
dönemine  karşılık  geldiği  için,  genel  olarak  katılım
düzeyi  oldukça  yüksekti»  Ancak  4  yılda  bir  düzenlen©»
büen  ve  çok  geniş  çaplı  bir  organizasyonu  gerektiren
böylesine  büyük  bir  toplantıya,  Ülkemizden  yatanca
9  kişinin  katılması  (altısı  üniversitelerden,  üçü  MTA',
dan),  bir  çok  yönlerden  düşündürücü  idi,  Türkiye'den
katılanların  sayıca  az  oluşu  (Yugoslavya'dan  120  kişî
gelmi§ti),  ekonomik  nedenîerm  yanı  sıra,  birçok  bürok»
ratlk  engellerin  varlığından  kaynaklanıyordu.

Kongre*de  bildiri  sunan  Türk  yerbilimcileri  şunlar-
dı :  Dr,  Celal  Şengör  (ÎTÜ),  Doç,  Dr.  Ercin  Kasapoglu
(H.Ü.),  Dr,-Cahit  Helvacı  (D.B.Ü.),  Drf  Fusuli  Yağ̂
murlu  (D.B.Ü),  Dr,  Evren  Yazgan  (MTA),  Dr,  Salih
Bayraktutan  (Atatürk  Ü f),
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başta  Selçuk  Bayraktar  olm^k  ümm  onetilük  ed®ns

emegt  gegen  tüm  arkadailaruna  huzurunuzda  Mr  kere
daha  tapkktir  etmek  isterim

Odamız  kurulduğunda  Mçbdr  mal  mriıfımm  yok»
tu,  O  tarihlerde  MTA  Genel  Müdürü  olan  Sayın  Dö^
DT\  Sadrettin  Alpan  ile  yine  o  tarihlerde  TPAO  Ge-
nel  Müdürü  Sayın  Raşit  Ceylan,  Selanik  Caddesinde
kiraladıfımız  bir  daireye  gerekli  malzemeyi  sağladı*
lar,  Bu  şekilde  Od'a  faaliyetin©  devam  etti,  Bende  9
ay  Oda  Başkanlıfı  yaptım,  ikinci  başkanlığa  İsme  t
Öggeng,  sekreterlife  Kaler  Sümerman,  muhasipliğe
Tuna  Tekeli  diğer  üyeliklerede  Reşat  Bofaz,  Gürkan
Yersel  ve Ünal Sündal  seçildi,  Selguk bey Yönetim  Kuru,
lu  Danışmam  oldu.  Bu  şekilde  Oda  çaîı§malarım  baş-
lattık.  Yıl  sonunda  yaptığımız  1,  Genel  Kurul  ile  gene
arkadaşlara  Oda'yı  devrettik.

Birde  şu  hususu  belirtmek  istiyorum,  Deminde  an-
lattıfım  gibi  Jeoloji  Mühendisleri  Odası'nm  kurulması
için  Türkiye  Jeoloji  Kurumu  ön  ayak  oldu,  Jeoloji  Ku-
rumu  kendisi  istedi,  yani  bir  yasal  kurum  ortaya  çık^
im  ve  bizleri  temsil  etsin  diye,  Eaten  Kurum  üyelerinin
çoğunluğu  Jeoloji  Mühendisi  veya  Jeoloji  Yüksek  Mü-
hendisi  olduğuna  göre  herhangi  bir  sorun  olmamam
gerekir.

Sizlerin  huzurunda  her  iki  kuruluşa&a  başarılar
diler,  Jeoloji  Mühendisleri  Odaaı'mn  10,  yıl  dönümünü
kutlarım.

Saygılarımla.

PÖrt  yılda  bîr  düzenlenen  Uluslararası  Jeoloji
Kongrelerinin  27'incisi,  4-14  Ağustos  1984  tarihleri  ara«
sında  Moskova'da  (SSCB)  yapıldı.  Kongre,  Uluslarara-
sı  Jeoloji  Bilimleri  Bîrlifî'nîn  (IUGS)  desteğiyle  SSCB
Ulusal  Jeoloji  Komitesi  tarafından  düzenlenmişti.  On
günde  SöOO'ün  Üzerinde  bildiri  sunulan toplantıya,  100'e
yakın  Ülkeden  6500'den  fazla  yerbilimci  katıldı.

Toplantının  açılış  oturumu»  Kremlin  Sarayındaki
büyük  toplantı  salonunda  olmuştu.  Açılış  konulması
SSCB  Jeoloji  Bakam  ve  aynı  zamanda  organizasyon
komitesi  bagkanı,  E,A,  Kozlovsky  tarafından  yapıldı.
Kongrenin  bilimsel  programı,  önceden  duyurulduğu
gibi,  6  kollogyum  ve  22  ayrı  seksiyonda  gerçekleşti.
Toplantılar  genel  olarak  "Sovincentre1*  ve  Moskova
Devlet  Üniversitesi  olmak  üzere  iki  ayrı  merkezde  dü-
zenlenmişti.  Jeolojinin  tüm  çalışma  konularını,  tarih-
çesini  ve  jeoloji  eğitimini  konu  alan  seksiyonlar,  ayrı
salonlarda  ve  binalarda  yapılmıştı.  Bu  nedenle  bildiri-
lerin  ancak  çok  az  bir  bölümünün  İzlenme  olanağı  var-
di. Jeolojinin özel konularının • işlendiği kollogyumlarda
yèralàn  etkinlikler  şunlardı  ;  SSCB'nin  jeolojisi,  Dünya

enerji  kaynakları,  okyanusların  paieoçoğîafyaşı,  kutup
jeolojisi,  Asya  tektoniği,  depremler  ve  tehlikelerinin
önlenmesi,  Kongre'de-  yeralan  bildiriler  10  ayrı  ciltlik
kitapçık  şeklinde,  kollogytunda  İşlenen  konular  6  ayrı
kitapçık  şeklînde  basılmış  ve  delegelerin  tümüne  dağı-
tılmıştır.

Kongrede  sunulan  bildirilerde  kullanılan  ağırlıklı
diller  îngilizee  ve  Rusça  idi.  Bunun  yanında.az  olarak
Almanca,  Fransızca  yer  alıyordu,  ingilizce  verilen  bil-
diriler  yalnızca  Rusça'ya,  Rusça  verilenler  ise  tngiliz-
ceye  çevriliyordu,  Almanca  yada  Fransızca  sunulan
bildiriler  sadece  Rusça'ya  çevrildiğinden,  bu  dilleri  bil-
meyenler  için  büyük  sorunlar  çıkıyordu.  Öte  yandan
Rusça  verilen  bildirilerde  gösterilen  slaytlara  alt  tüm
şekil  içi  ve  altı  açıklamalar,  Rusça  yazıldığı  İçin,  an,
(aşılması  oldukça  güç  oluyordu«

Kongre  tarihi  birçok  ülkelerde  ve  ülkemizde  tatil
dönemine  karşılık  geldiği  için,  genel  olarak  katılım
düzeyi  oldukça  yüksekti»  Ancak  4  yılda  bir  düzenlen©»
büen  ve  çok  geniş  çaplı  bir  organizasyonu  gerektiren
böylesine  büyük  bir  toplantıya,  Ülkemizden  yatanca
9  kişinin  katılması  (altısı  üniversitelerden,  üçü  MTA',
dan),  bir  çok  yönlerden  düşündürücü  idi,  Türkiye'den
katılanların  sayıca  az  oluşu  (Yugoslavya'dan  120  kişî
gelmi§ti),  ekonomik  nedenîerm  yanı  sıra,  birçok  bürok»
ratlk  engellerin  varlığından  kaynaklanıyordu.

Kongre*de  bildiri  sunan  Türk  yerbilimcileri  şunlar-
dı :  Dr,  Celal  Şengör  (ÎTÜ),  Doç,  Dr.  Ercin  Kasapoglu
(H.Ü.),  Dr,-Cahit  Helvacı  (D.B.Ü.),  Drf  Fusuli  Yağ̂
murlu  (D.B.Ü),  Dr,  Evren  Yazgan  (MTA),  Dr,  Salih
Bayraktutan  (Atatürk  Ü f),
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Kongre öncesi ve sonrası geMler, SSOB'nin ve
Asya kıtasını^ değişik yörelerini kapsıyordu. Geziler
jeolojinin hemen tüm konularım içermektsydi. Kongre
sonrası yapılan gezilere yalnızca MTA elemanları ka-
tılma olanağı elde edebilmişlerdi. Üniversitelerden ge-
lenlerin büyük bölümü (ikisi dı§mda)t ekonomik ne=
delilerden dolayı gezilere katılamadıkları için, kongre
bitiminde yurda dönmüşlerdi.

Kongre sırasında, Moskova ulusal fuarında jeolo-
jik fereelerm tanıtıldığı GBOEXPO-84 sergisi açıldı,
Burada gösterilen araç ve gereçlerin teknik özellikleri
bir kitapçıkta toplanarak kongre üyelerine dağıtıldı.
Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi Jeoloji Enstitüsü,
Moskova Devlet Üniversitesi Jeoloji Müzesi ve Jeoloji
Fakültesi ile Yerbilimleri dalındaki dig er tüm müze ve
enstitüler, kongre süresi boyunca ziyaretlere açık tu-
tulmuştu, öte yandan kongre organizasyon komitesinin
düzenlediği sosyal program çerçevesinde, Kremlin Sa-
rayı, Moskova metrosu, Moskova fuarı ve değişik mü-
zelere geziler düzenlenmiş.«., Geziler ulapm ve zaman-
lama yönünden çok iyi organize edilmişti,

274 Uluslararası Jeoloji Kongresi gerek organizas-
yon yönünden gerekse yerbilimlerine yaptığı yeni kat»
kılar yönünden oldukça başarılı geçtiği söylenebilir.
Öte yandan böylesine büyük bir toplantıya Ülkemizin
yalnızca 9 kişilik bir grupla katılması oldukça yeter,
siz sayılmalıdır. Bu nedenle gelecekte yapılacak bu tür
kongrelere daha çok sayıda bildiriyle ve ki§iy!e katı-
Iunın sağlanması, ülkemizde yapılan çalışmaların ta-
nıtılması ve difer ülkelerin yerbilùncileriyle diyalog
kurulması yönünden son derece yararlı olacaktır.

ÜLUSLÄRABASI »7. JEOLOJİ
EÖNGBMtMN BlUMSEL PBOOBAM

BURHAN mOMMMÀZmm
Mbäen Tetkik ve Ar^na Genel mdiMüfü, Ankara

BRBOUAJf DtöBfltRTAŞU
maden TetMk ve Arama Genel Mlidttrtüğtt, Ankara

EVREN YAZGAN
Madfen Tettdlc ve Araıma Genel MtMtMüftt, Ankara

Uluslararası 27, Jeoloji kongresini bilimsel prog-
ramı ayrı ayn binalarda yapılan Bilimsel oturumlar
(Scientific Sessions)t KoUogytım ye Sinipozyıımlar ile
Ulualararası Bilimsel kurulu|lann özel toplantıların-
dan oluşmaktadır. Aşağıda; bilimsel programm ana
hatlarıyla bu prof ramın içinde özellikle ülkemizi ilgi-
lendiren bazı bildirilerin tanıtımı yapılacaktır.

Kongrenle açılı$t ve genel oturumlar

Kongrenin açılış seramonlsi 4,8.1984 tarihinde
Kremlin Palas1 ta saat 15,00 de Sovyetler Birliği Jeoloji
Bakamnın açış konulmasıyla bağlamış, ve Sovyet BÜiın
Akademisi, Unesco, I.U.G.S. aenna yapılan konu^na-
larla levam etmif ve saat 17.00'de kongre Genel Sek.
miêrlnta konufitnanyl-a - «on bulmuftu, Açüif konuçmau

larından sonra saat 19.30 da Kremlin Palas ve "Avbat"
lokantasında tüm delegelerin katıldığı bir ziyafet top-
lantısı .yapılmıştı.

Kongrenin genel oturumları 5,8,1984 ve 14.6.1984
tarihlerinde • 8,30'dan llJO'a kadar SOVINOENTR bi-
nasında yapılmıştır. 5,8,1§84 tarihinde yapılan oturum-
da jeolojideki son gelişmeleri 148,1984 tarihinde yapı-
lan oturumda ise Çevre 'korunmasında jeolojinin öne-
mini vurgulayan bildiriler sunulmuştur.

Bilimsel OtanmjJar

2, Bölümde toplanan bilimsel oturumları büyük
bir çofınüufu Moskova Üniversitesi 'Ana binasmda ya-
pılmiitır. Bilimsel Oturumların ana bölümleri gunlar.
dır,

c.Ol —
e,02 ~
C08 —
Pft4 __

c405 ^
0.06 —
0,07 —
0,07.1.1

C.07.1.2

c.02,1,3
c.02.1.4
0.02.1.5
c.07.1.6
0,07.2.1

c,07,2,2

CM —

C,12 ^

Cİ3 —
0,14 —
C.1Ö —

0,16 —

e,17 —
c,18 —
e,19 —
c,20 —,

c.21 —.
c.22 —
L.03 —

Li.04 -«-

L.05 —

L.08 —

UÖ7 —

Stratigrafi
Paleontoloji
Kuvatemer Jeolojisi ve Jeomorfolojisi
Sedimentolöji
Prekambriyenin, Jeolojisi
Okyanusa! Havzaların jeolojisi
Tektonik
— Kıtaların tektonik zonlara ayrıimasmın

temel ilkeleri
— Kıtalar ve Okyanuslar arası ge§i§ zon«

lan
~™ Kıtasal kıvrımlı kuşakların tektoniği
— Litosferin tektonik stratigraflkasyonıı
— Kıtasal ve okyanusal rift sistemleri
~— Kayaglardaki deformasyon ilkeleri
— Yerkabuğunun derinlerdeki karmapk-

İlgının yarattığı sonuçlar
— Kuzey- pasifik ku§atının tektonifinin.

«ıa hatları
Jeofizik
Petrolöji (Kar ve metamorfik kayalar)
Mineraloji
Jeokimya ve Kozmokimya
Petrol ve Gaz sahalan
Katı yakıt maden yatakları
Metalik olmayan maden yatakları
Hidrojeoloji
Mühendislik jeolojisi
Uzaktan algılama
.Karşılaştırmalı planetoloji
Matematiksel jeoloji ve jaolojik informa^,
ym
Jeolojinin tarihçesi
Jeoloji Eğitimi
Arkaenin litosferi ve kıta kabuğunun er-
ken evrimi

• Zamanımızda ve kuvaterner'de levha ha-
reketleri,
Okyanuslar ve Atmosferin ortamsal geli-
şimi

Levha tektoniğinin jeokimyasal ve jeofi-
ziksel modeli.
Okyanus havzaları ve kıtaların derin ya-
pilarinda jeolojik, jeofiıiksel ve jeöMmva-
sal öğeler.
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L.Ô8 -— Kıtasal kabukta derin sondajlar
hM — Yahkurak bölgelerde yeraltı mxyn aragtır-

maların
3U1Ô — Protero^oik zamanındaki kabuk dinamiği

ve kabufun evrimi,

Kongre süresince» I.U.D.S., ï,G.O,F,nin eegitli pro*
jelert ve Uluslararası Dünya Jeoloji Haritaları komis-
yonu ve alt komisyonları gibi çeşitli bilimsel kuruluş-
larla ülkemizi İlgilendiren proje ve konulardaki toplan,
tüarına katümarak ülkenin adına katkıda bulunulmuş-
tur# Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir*
VDMM, (Vlmlammm Jeoloji ßttnlef Birliği) Toplan-
faları

Katılımlar iki oturumda I.U.G.S/nin yenjl başkan-
lık dîvanını seçimi yapıldı, İki yeni alt kuruluşun
IJJ.G.S.'ye katılması Önerildi ve kabul edildi. Bunlar :

1. (AEG) ; Jeokimyasal ar&§tırmalar Birlİfi
2, (EÂSE) : Avrupa Bilimsel Editörler Birlİfi

Uluslararası Jeoloji korelasyon programı

(IGCP)'nın adının Uluslararası jeoloji İşbirliği
Programı olarak defiştirilmesi teklifi u£un tartışma-
lardan sonra reddedildi ve bu kuruluş eski adıyla kal»
di,

ingiltere delegesi 27, Uluslararası Jeoloji Kongresi
organimsyonımda bazı aksaklıklar olduğunu, özetlerin
kontrol edilmeden basıldığım, seksiyonların iyi ayarlan-
madığım söyledi, 2İ, Uluslararası kongrenin, daha iyi or,
ganize edilebilmesi ve bu kongrede gözlenen aksaklık-
ları giderilmesi için I,GAF. üe I.U.G.S, arasında daha
sıkı işbirliği sağlanmasını ve yeni önlemler alınmasını
önerdi Bu öneri kabul edilerek I.U.G.S. içinde, I.G.C.
nin yeni organizasyon kurulu ile birlikte çalışacak
yeni bîr birim oluşturulmasına ka^ar verildi,

I.U.G.S, nin ve baglı kuruluşlarının yayınları gün*
deme getirildi. Bu kuruluglarca basımına olan stmpoz-
yumf kollogyum v.s, gibi yaymlanıilltesi üzerinde gö-
rü|üldü, Bu yayınların ilgili ülkeler ve kuruluşlarm i|-
birliti ile daha fazla geciktirilmeden bastırılması tav-
siye edildi. Bastırılması Önerilen yayınlar arasında
Türkiye'de yapılan karbonifer sünpozyumunun bildiri-
len kitabı da bulunmaktaydı, Bu yayının en kısa sa-
manda Genel Müdürlüfümtlzce basımını gergaklef tiril-
meşi tavsiye ediîdi,

Uluslararası Dünya Jeoloji Haritaları Komisyonu^
na baf h Tektonik Haritalar alt komisyonunun toplan-
tısı 9.8.1984 günü Saat 07-11 ve 14-19 saatler ara*
şında yapıldı. Bu toplantılarda 1.5000.000 ölçekli yeni Av-
rupa Tektonik Haritasının hazırlık ealı§maîarı (Kom-
püasyonunun amaeı, haritanın bazım olu§tumeak coğra,
n haritalar, lejand prensipleri, hazırlanan g eğici lejand)
yapıldı, Hâmrlanan bu lejandm yeni tektonik kavram-
tart ve ö^lliklo levha tektonipEiİ, ükelertal d* içe-

recek şekilde yeniden düzenlenmesi ve üye ülkele-
re fönderilmesi, ülkelerin tektonik harita koordiîm-
tdrlermin bu yeni lejanda uygun olarak hasırlayacak-
lan tektonik harita maketlerinin 1085 ilkbaharında
Edinburfuda yapılacak MBOS (Meeting of the European
Geological Societies) toplantısında tar t ıpta asma karar
verildi

Yeni tektonik haritanın Türkiye bölümünü hazır-
lanması için, ülkemizde MTA bünyesi içinde yeni bir
tektonik Harita Komitesi oluşturulması ve MTA dışın-
daki çeşitli kuruluşlardan bu komiteye tiye alınmağı hak.,
kında, toplantıya katılan Türk delegasyonu arasında
günü birliğine varıldı ve bazı ilkeler saptandı.

1/5.000,000 ölçekli Avrupa tektonik haritasının ha»
arlanması yanında, küçük ölçekli (1/10,000,000) Uluslar«
arası levha Tektoniği haritam haMrlanması öneri ve
iejandı taslafı Mgiltere delegesi tarafından ortaya
atıldı ve büyük ilgi gördü, Hazırlanacak maketlerim
Avrupa tektonik Haritası taslağı ile beraber 1985 Edin*
burgh toplantısında tartışılmasına karar verildi,

LG.O.P, ö« Mımifl̂ âlı Projet AJp-ÏBmalàya kuşafuîdaM
Htaralyem ve Hewiiityem önce«i mïmylam kor©la§yoiiti

5, No'lu projenin yöneticisi LG.C, toplantısına katıl-
madığından 5,No?lu projenin genel toplantısı Mosko-
va'da yapılamadı. Ancak Proje koordinatörleri arasında
gerçekleftîrilen ikili görülmelerde 19S5 yılında Tür»
Myed© bir genel kural toplantısı ve arazi gemisi yapıl-
ması konusunda görüş birliğine varıldı.

UtastararaÄi 21, Jeoloji Kongresi Arazi Tetaıife ÛmMmi

Genelde kongre öncesi ve sonrası yapılan gezilere,
ilk defa kongre sırasında 1 ile 3 günlük teknik gemile-
rin katılmasıyla toplam 1S8 teknik gezi planlanarak ka-
tılan bilim adamlarının seçimi doğrultusunda ve bir
geziye katılanların yeterli olması halinde bu gezilerin
çoğunluğu gergeklestirilmiftir,

62 Kongre öncesi, 20 Kongr© boyunca, 56 Kongre
sonrası 138 teknik gezilerden özellikle kongre Önce ve
sonrası olanlar tamamıyle güzergah, program ve zaman
yönünden birbirlerinin benzeri olup, katılanlara uygun
olan tarihi sekmeleri sağlanmıştır.

Avnik bölgesinde, Bitiis Maaifi'nin Alt BirUftoë ait
fellik metavolkanitler ve bunlarla ara katmanlı apatit-
§e gfiıgiA, bantlı v© masif demir cevherleri Avnik ve
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rayla granltoldlertyle kesilirler. Metavolkanitto ve gra-
nitoidler üzerine Alpin orojeneıi sırasında kıvrimlan.
mı§ ve metamorfte olmuş Üst Birliğe alt mikaşistler
ve (?) Permiyen mermerleri uyumsuzlukla oturur, Me»
tovolkanitler ve gramtoldler ileri derecede feldispatlaf-
mif ve süisle§ml|lerdir,

Yayla graniti, yaklaşık Bb-Sr yaşı olarak 347 =p 52
Ma (m •*=. 7217 ± 80) değerini verir, fakat albiüepnlı
AvnJk granitöidinîn Rb-Sr yap, örneklerin, farklı veri-
lerinden dolayı 250-425 Ma yaş aralifmi vermektedir,
Feldispatlafmif metavolkanitlerin 100 metrelik bir ke-
sitinde 91 ± 0 Ma yaşı tespit edilir, Avnik granltöidiıı-
den bir örnek amfiboLkayaç-feldİspat yaşı olarak 71
± 28 Ma ve diğer bir örnek ise biotit-kayag yap olarak
il ± 1 Ma değerini verirler, Mikâfist, klorlt-muskovit
yap olarak Sİ ± 2 Ma verir,

Caoas bölgesindeki metavolkanitler için, Yılmaz ve
diferlerînin (1081) verilerinden hesaplanan izokran yaşı
4öİ =t İS Ma (İR *= 7105) olarak bulunmuştur, Bu ya§s

volkaninna yap olarak yorumlanarak, Avnik metavol-
kanitlerl içinde aynı ya§ önerilebilir. Metavolkanitlerin
90 Ma (Eoalpiû) ya§ verileri, onlarca metreden daha faz*
la uzaklıklar içiû, toplam-kayaç Rb-Sr sistemünû me-
tamorfik olarak yeniden oluştuğunu ve olasılıkla ge-
ai ! yayılımlı feldispatlagma ve silifle§menJıı zamanım
göstermektedir, Yayla graniti verileri intruzyonun yap
olarak düşünülmektedir. Yüksek m. Yayla granitinin
daha yaflı kabuğun anateksisi yoluyla oluştufunu be-
lirtir, Genç-Alpin mineral yaşları olasılıkla kıvrimlan-
ma ve bindirme sırasında yeniden kristalleşmenin, oldu-
funu yanmtır.

Alüvyonal ve gökel tortullardan oluşan Aklüsar do.
füsundaki Miyosen istifi, başlıca kırıntılı ve karbonat,
li tortulların yanısıra, yersel olarak linyit yataMarı
igerir. Yöredeki linyit düzeyi, Yeniköy Formasyonunun
en üst seviyesinde ywalir ve Kügükderbent Formas-
yonu tarafından üstlenir, Yeniköy Formasyonu eg emen
olarak alüvyona! ortamı simgeleyen çapraz katmanlı
kumtap, kanal dolgusu gakıltap ve Üst bölümlerde yer-
alan algli kireçtaşı, çamurtaı^ karbonlu §eyl ve linyit
katmanlarından oluşur, Yeniköy Formasyonunun üst
bölümlerinde yeralan kök zonu, karbonlu §eyl ve linyit
katmanları jalüvyonal bataklıklarda ffeli§mi§ olan otok-
ton oluşuklardır, Küçükderbent Formasyonu, genellikle
fölsel ortama ait olabilen kalkerli §eyl, killi kireçtagı,
çamurtaşi ve bitümlü şeyi düzeylerinden oluşur.

Linyit düzeyinin kalınlığı 0,5 - ö m arasında değinir,
kütap ve çamurtaıindan oluşan arakatmanlar İçerir,
Yöredeki linyitlerin ortalama kalori def eri S20Ö
Iceal/lcg'dır. Ortalama nem %20, kül %14, ve kükürt

%B ßivanndadir, Ldnyit örneklerine ait petrografik
analizler, bumtoit grubuna ait ma*e«dJerin (humokoî
İinit, humodetrmit) egemen oldufunu (%9Ofdan fazla)
inertinit (fusunit, sklerotlnit) ve liptinit (resinit, spori-'
nit, alginit) p^ubuna ait maserallerin az oranda bulun-
dufunu yansıtır. Yöredeki linyitlere ait §ofu örnekler,
baml olarak, benzer maaeral bllefimine sahiptir, Orta-
lama huminlVvltrlnit yansıma def erleri %O,34-oİ8 ara.
sındö, yeralır, SaptanaMlen rank özelliklerine göre, yöre*
deki kömürler DİN smıflamaamda "mat kahverengi kö-
mür11, A8TM sımflamasmda "linyit" alamna düşmekte
«lir,

linyitlerde yeralan masernl büeıimi, kömür oluı-
turan turbanın egemen ve alçak pH) kofullarda gelifl-
ml§ olabilecef ini yansıtır. Linyitlerde saptanan spor ve
pollen toplulukları, subtropikal ve nemM ikHm koıulla-
nnm turbamn depolanması esnasında etkin oldufunu
belgeler.

DOÛÜ TOM®® tFEODÎNAAÜÖK SOBUHLABÏNA
Ka,tKDLAR, ODNBTDOAU TOBKtYE

E¥TOEÇ YAmAN mam TeîMk Armm Gerot
MÜdürlüftt, Anlıan

Etüd edüen alan, Arap Platformu'näaÄ (Kuiôy Asa.
dolu Pontid) birimlertoe kadar tam bir Jeolojik kesit
sunmaktadır. Petrolojik ve yapısal özelliklerine göre bu
belgede 7 ana tektonik birim tanımlanmı§tır,

1. Kıvrımlı Arap Otoktonu; Türkiye kenar kivrwn»
lan kuşaj^.

%, PütÜrgô,Bitlis bindirme kuşafiı.

3, Pütürge metamorfik masifi ve volkano^sedi»
manter örtüsü (Maden Karmaşıfı),

4, tsrpendere. Kömürhan metamorfik oflyollt ku-
şaftı,

5, Granocliyoriük Baskü mag masal kayaçlan.

6, Matamorfik Keban platform kireç taflan (pa-
iëozoyik)

7, Munzmr platform kiregtaflari (Mezazoyik)

I^mmlanmış olan bu tektonik birimler Dofu Toros

kufafının dolayısıyla Dofu Akdeniz bölgesinin jeodi-

namik evriminin anlaşılmasında büyük önem taşırlar.

Okyanusla§ma başlangıcı Üst Triyaatan itibaren
Keban Platförmu'nun güney kenarında, Pütürge masi-
finin ise kuzeyinde yer almaktadır, Jura ve Alt Kre-
tasa boyunca devam eden okyan\pla§ma sonunda, ilk
sıkıpna tektoniği SenomaMyen.Turoniyen'de baılamak«
oa ve okyanus kabuğunun ©kavlanmalarına neden
olmaktadır. Bu tektonik olayın devamında okyanus
kabuğu kuzeye dofm Keban Platformu altına dalmaya
başlamaktadır. Bunun sonucu olarak And veya Adayayı
tipi hafif alkali eğilimi olan kalkalkali bir seriyi ka»
rakterize eden Baskil franodiyoritik kayaçlan Koniya.
giyen Santonîyen boyunca olufumunu tamamlamıştır.
Kıtaml çarpışmanın bagamasıyla Arap Platformu
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kuzey kenarıaa Ük ofiyolit bindirmeleri Kampaniyen'de
gergekle§miitir.

Tektonik sıkışma ve ofiyolit naplarmuı ağırlığı
Arap platformu kuzey kenarınm me tamorf temaya uğ-
ramasma neden olmuş ; dayammlüık (kompôtans) far-
kiyla belirlenen bu metamorfik bölüm (Pütürge masifi)
iikı§mamn devamıyla ©kavlanarak ana Arap Platfor-
mu üzerine itilmif tir. Pütürge masifi üstüne bindirmiş
olan ofiyolit naplarımn bir bölümü gravite kaymalarıy-
la» Pütürge metamorfik masifinin yükselmesiyle e§ za-
manda oluşan ön çukura (Kastei Çanağı) ofiyolit kar»
maııfı sekimde gelip yerleşmiştir. Toleyit ve kalkalka-
li büeşiminde Eosen ya§ında Maden magmatizması,
orojenez sonrası, Pütürge metamorfik masifinin Arap
Platformu üstüne bindirmesi sonunda kıtasal bir da-
lıma bağlı olarak gellfmiştir.

Doğu Toros ofiyolitlerinin (Kömürhan, Güleman
v.b.) bugünkü tektonik konumu, Alt Miyosen sonrası
sıkılmalarla gelişen bindirmelerin sonunda ortaya çık-
mıştır.

AMÄÖOLU PLAKASI İÇİNDEKİ ve
ÇEVRESİNDEKİ TEKTONİK
OLAYLASIN SERASI

ya§ zeminler ise, andezit» aglomera, tüf, grovak, kire§-
ta|i, spilit ve pistlerden .oluşmaktadır.

Toprak zeminler, genelde fİyi boylanmış olup; or-
talama olarak, yaklaşık j%15 çakıl, % 25 kum, %30 silt
ve !%30 kil tane boyundaki malzemelerden olugur. Bu
zeminlerin ortalama tane özfül ağırlığı def eri, 2.58;
Atterberg gmırları ve indeks def erleri ise, ortalama
olarak, LL = %56; PL« .= %B2; SL •*= %17; PI ~ %24;
C€ «s 0.42 ve aktlvite no = 0,74 olarak bulunmuştur.
Toprak zeminlerin %33 gibi büyük bir bölümü. Bir«
le§tirilmi§ Toprak Smıflamasfna göre, MÏÏ grubunda;
%15'i OH grubundas%lö'i SM grubunda; geri kalan
bölümü ise, diğer toprak gruplarında yer almaktadır.
Bu zeminler içerisindeki killi düzeyler, aktivlte de-
ğerleri açısından, 'normal aktif killer' grubunda yer
alırlar; ve genelde, 'yüksek' şişme potansiyeline sahip-
tirler,

Kayaş zeminler ise, genelde fgok kırıklı ve çatlaklı
bir yapıya sahiptirler. Bu zeminlerin ortalama görünür
özgül ağırlık değeri, 2,58; ortalama görünür gözenek-
lilik def eri 4,§; ortalama ağırlıkça su emme değeri ise,
1S92 olarak bulunmuştur. Kayaç zeminler, Deere ve
Miiler'in 'Birleştirilmiş Kayaç Sınıflaması'nda, CM
grubunda (orta dayammli ve orta modül oranİİ) yer
alırlar,

K, E ^ t N KASAPOÖLÜ
Hacettepe Ünlverg|*esiş Jeoloji Mttheııateliği, Ankara

Anadolu plakası içindeki ve çevresindeki asal ge-
rilimlerin ve yerdeğisimlerin dafılımı; bu plaka
içindeki ana fayların ve plaka sınırları boyunca olu-
şan faylanmalarm mekanizmaları, bölge için geliştiri-
len global bir plaka tektoniği modeli üzerinde sonlu
elemanlar yöntemi ile çözümlenmiştir. Anadolu plakası
içindeki ana faylar ve plaka sınırları boyunca olu§an
yırtılmalar şeklinde öngörülen tektonik olayların
oluşum sırası: i) ölü Deniz fayının yırtılması; 2)
Kuzey Anadolu fayının güney-batı yansının yıltüması;
S) Tuz gölü faymın ve Doğu Anadolu fayının kuzey-
doğu yarısının yırtılması; 4) Bcemi§ fayının güney
yansının yırtılması ve Doğu Anadolu fayının, Anadolu
ve Afrika plakaları arasındaki sınır boyunca güney
batıya doğru ilerlemesi; 5) Ecemiı fayının kuzey ya^
rısmm yırtılması,

Ankara kenti zeminlerinin jeo-mühendislik özellik-
leri, saha gözlemleri ve laboratuvarda yapılan standart
mühendislik deneyleri ile araştınlmıştır. Çallıma alanı
içinde, 1) toprak zeminler, 2) kayag-zeminler olmak
teere »genelde, iki tür zemin ayırt edilmiştir. Toprak
zeminler, akarsu ve göl sökelleri ile alüvyonlardan;-ka-.

Odamız üyesi ve Odamız dergisi Editörü Dr, Ta-
ner Ünlü, 1 Kaaım 1984 , i Temmuz 1985 tarihleri
arasındaki, Danimarka Kraliyet Ailesinin verdiği ara|-
tırma bursunu kazanarak }ara|tırmalar yapmak üzere
Kopenhag Genel Jeoloji Üniversitesine gitti,

Çe§itü bilim dallarında olmak üzere 56 projenin
Türkiye'den katıldığı seçmeye, Ünlü; "tç Anadolu De-
mir Yatakları ve Plaka Tektonik Yorumu" konulu
projesi ile katılmış ve Türkiye'de kurulan jüri tara-
fından Ük 4 proje araşma girmiıtir, Aynı 4 proje "Da-
nimarka Kraliyet Ailesi Bilim Kurulu* ' tarafındanda
Inoeïenmif ve Ünlü'nün projesi 19S4 yılı için tüm proje-
ler arasında, Türkiye'yi temsil edecek tek proje ola*
rak seçilmiştir.

Ünlü'yü başarısından dolayı kutluyor, Kopenhag'«
daki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

K O N F E R A N S
ÖBÂMZ ÜYESİ Ör. TANE» ÜNLÜ

Bffi KONFERANS YERDt

29,5,1084 tarihinde .M.T.A. Konferans salonunda,
Dr, T, Ünlü tarafından saat 10.30 da, "Deveci (Hekim-
han Malatya) siderit yatağının oluşumu ve ekonomik
deferlendirilmesi" konulu bir konferans sunuldu.

Konferans; M.T.A. "Genel Müdür Muavini Dr, O,
Demir Çelik ' İsletmeleri • elemanlarının ve
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M.T.A. lûaam da katüÄfi TO den faıla yerbilimci tara-
fffiäan ilgiyle Mendi,

Daha ğok cevher hazırlama yöntemlerinden yarar«
ianüamk, -(eneze yaklafim yöntemlerinin anlatıldı^
konferansta ,bir maden yatağmm olugumuna nasıl yak-
lapm getirilebileeefmin metodları ve bu metodlarm
birbirleriyle olan organik bağları İncelendi, V© de bu
amaçla seçilmiş bir örnek yatak olan "Deveci Sİderit
Oluşumu" örneği» de, jeneze yaklapm metodları ve
bu metodlar arası üigkilere depnîlerek, maden yatak-
larının teorik ve pratik incelenmesi ile üişküı bir akım
ieması sunuldu.

Bilek analizleri ve manyetik alan ayırtlayıeım İle
çegitli kofullarda hazırlanan numunelerin, Polorîzan
mikroskap, Raster elektron mikroskap, EDAX (Enerji
Dispersiv anaJys), Röntgen Difraktometrik, D.T.A.
(Differential - Thermal * Analys) alımlarının ve Bont.
fen Meurosans, Emilşiyonşpektral, Mikroprop kim-
yasal anaJMgrinin BM yardımı He jeoistatistiksel yo-

rumlamasının ağırlıkta olduf u çalışmadan ortaya gıkam
teorik sonuç kısaca fu şeküde özetlenebilir:

Şimdiye depo, metazomatik . hidrotermal olarak
ele alman ve asidik kayag, kireçtap kontaklarmda dü-
şünülen Deveci yatağı, tamamen bazik volkanizmayla
ilişkin volkanojen - stosedimenter bir olu|umu karak*
terize etmektedir.

Konferansın getirdiği pratik yenilik ise, demir ara*
ma projeksiyonlarında, baMk volkanizma ve buna
baflı kayaçlar, yeni "FeM yataklanmalarm bulunması
agısmdan önemle ele almmaşıinn gerekliliğidir.

Ayrıca Dr, Ünlü'nün konferansla ilgili vermiş oldu-
fu ve d© T,M,M,O,B. Jeoloji Müh, Odası tarafından
her dinleyiciye sunulan 6 sayfa konferans özetide
konferans takdiminde getirilmiş bir yenilik oldu.

Dileğimiz, her konferans sunucusunun konferans-
lanndan önce, konfemman bir özetini dinleyicilere
sunmaları ve bu yenüifin odamız tarafmdanda devam
ettirilmesidir^
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teorik sonuç kısaca fu şeküde özetlenebilir:

Şimdiye depo, metazomatik . hidrotermal olarak
ele alman ve asidik kayag, kireçtap kontaklarmda dü-
şünülen Deveci yatağı, tamamen bazik volkanizmayla
ilişkin volkanojen - stosedimenter bir olu|umu karak*
terize etmektedir.

Konferansın getirdiği pratik yenilik ise, demir ara*
ma projeksiyonlarında, baMk volkanizma ve buna
baflı kayaçlar, yeni "FeM yataklanmalarm bulunması
agısmdan önemle ele almmaşıinn gerekliliğidir.

Ayrıca Dr, Ünlü'nün konferansla ilgili vermiş oldu-
fu ve d© T,M,M,O,B. Jeoloji Müh, Odası tarafından
her dinleyiciye sunulan 6 sayfa konferans özetide
konferans takdiminde getirilmiş bir yenilik oldu.

Dileğimiz, her konferans sunucusunun konferans-
lanndan önce, konfemman bir özetini dinleyicilere
sunmaları ve bu yenüifin odamız tarafmdanda devam
ettirilmesidir^

l%JL4k Byllll 1984 ı

italyan Jeoloji Dernef i 72, Kong rest

Malan Viaggi S,P,AŞ| via accademia delle scienze 1,
lOiaa Turin, Italie

1Ä4.8 EyUM WM i

Glasiyer ve periflasiyer çökeller arasındaki dmamüc ve
kronolojik İlişkiler kollekyumu,

M. Campy, Labo, de géologie historique, Inst, dei So,
Nat,, Place Leelers, F-25030 Besançon, France.

14.16 Eylül 1084 ı

Maden yataklarının jeolojisi ve jenezi
John Ashton, See, I.A.E.O,, Tara Mines Geology Dept,
Kaockkumber, Navan, Co. Meath, Eire.

17-21 EyM 1084

JEOLOJİ TAKVİMİ

1-5 E&to 1984 .§

Ortamın uzaktan algılanıpası, İS, uluşlarasi Simp.,
Faris-Fransa., Environmental Research Bist öf
Michigan, McWgaa 48107

OTÖLÖJÎ aCÜ^NBÎSUĞI/lIYLÜL 1İ84

l a s U n logé j

Jeoloji MÜhendiıîeri Birliği yıllık Kongresi, Boston .
ABD, Metealy and Eddy, 50 Stanford St, Boston 0211e

8*13 Ekim İ9S4 ı

Alluvial Kalay Depozitleri Simp,, Ipoh, Malezya,
BE Aaia Tin Research mâ Development Centre, Tiger*
lane, Ipon "

8-11 U d u 10S4 '.:

Ufaktan aJplama konferansı, Bayreuth, Fed Alman-

Cent for Remote Seasing and Energy Research,

Terns Christian University, Box S0TÖ8, Ft Worth 76129

14-18 EMm WM ı

Paleontoloji kongresi fMexico City, Institute d©
Geologia, National University of Mexico, 04510 Mexico

14^8 E H » 1984 ı

Kömür araitirniala» 7# Uluslaramsi konferansı,
Int. Committee for Coal Research, Bt© uf &1150
BruxeIle#-BeİQîka
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âJtedeniıde dentetl yapılan uluslararası eimpozyumu
Dept, of Civil Engineering.National Technical Univer-
sity of Atheng„42 Parission, St, » Athena 19682 Grèce

hi l a d » 198iä i . •

Orta-Bati yer aït isuta kongresi, Lawrance, K&mm
Montas McOläin, Kansas Geol,, Servey, 1930 Constant
Aw&$ Oompu^ WEST, La raace,
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&4 Amm 10S4 s

Okyanusların jeolojisi, I,F,R.B.M#B.E, » Reunion SAF,*
66, avenue d'lena, 75118 Paris

8~§ Aralık 1984 i

Kıta kenarı ve derin su karbonatları hakkında kurs,
New Orleans - ABD, Society of Economic Paleontolo-
gist and Mineralog iste, Continuing Education Dept,
Box 4756 Tulsa, 74159,

10-13 AraJite 1984

Hersiniyen ktşafı, Fransa, S,Q,F, fPh. Matte, 77, fuß
Claude Barnard, 75005 Paris,

10-14 Aralık 10S4 :

Maden Yatakları, pronto, Canada, Or© Deposits

Workshop W

Dept. of Geology Uni# of Toronto, Toronto, M 53 1A1.
i

11.18 Aralık 1984 i

Sedimantasyon ve tektonik, Uni, Üaris-Sud, Labora-

toire de géologie structurale, 91405 Orsay CedeK, Parla,

Wg Ocàfc 1085 x

Dü|ük Permeabilitiye sahip kayaçlarm Hidrojeolojisi*

Tucson - Arizona . ABD. Dept of Hydrogeology and

Water Resources College of Engineering, Uni. öf Ari-

gona-ABD

11JL4 Şubat 1984 s

Asya Madencilik Kongresi ^anila-FÜİpinler, tost. of

Mining and metallurgy, 4Af Portland place, Ltondon UN

4 B R f

lS~m Şubat 108i ?

Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1985, Ankara, Türkiye

P.ÏC. 507 Kızılay - Ankara,

34*28 Şubat 10SS J

Tuz ve tuzlu su madenciliği simpozyumu, New York,

ABD. Society of Mining Engineers of A,I.M,E., 8S07,

öıaffer Parkay, Caller D, Littleton, Colo, 80127

M §xû>mt * L Mart 108S :•

Tropikal Turba yataklaıı simpozyumu, Jamaica,

Petroleum Corp, of Jamaica Box 579, Kingston 10,

m Şolmt - % Mmt 198Ä ï

Okyanus jeolojisi konferansı, Kİel-B. Almanya,

Geol, . Palaeonotlogisehes Inst.f Uni,, Olilıousem»traji%

D-2S00 Kiel, AtoaBya,

U ^ l mWm 1084 s

Çekoslavakya KarpatlarmdaM Tetiiin kuzey kenarının
def erlendirilınesi .Earth Sciences and Resources ä s tL
tute, Uni, of B, Carolina, Columbia 29208

m UMm 1984 i

Tug konferansı-Parts, GRECO 52, 4S, Rue de Buffon
75005 Paris

mm mâm Î084 %

Norveg felfl araitirmalan konferansı, Stavanger,
Norveğ. Nerwegian Petroleum Society, Box 1897, Vika
0124, Oslo 1, Norveg,

m Ekiin - S Kaautt 1984 I

Kalay yatakları Simpozyumu, Manning City, Çln#

Eegionai Mineral Resources Development Center,
Bos 19, Bandung, Indonesia,

Ü WMm 1084 t

Faa Bedimanter basen jeologları toplantısı, Dept da
géologie. Faculté dea sciences de Rabat, B,P# 1014
Rabat, Fas

m Ekini - % mmm 10% %

Btüdfte Jeokimya simpozyumu, Rio de Janeiro, Brezilya,
Technical and Scientific Committee for Geochemistry,
Box 2432, Bio de Janeiro, RJCBP 20001

i Kaann 1984 t

Tetiı * Fransız Jeoloji Derneği özel toplantısı,

Uni Pet-M.-Cürie, Lab. Stratigraphiô, Tour 15, 4, plâ-

o© Juüie, 75230 Parto Cedex 05.

m>w mmm mm %
ÖfiyölİİMer konferanw, Naney-Franm. Uni. de ancy 1»

Laboratoire de Petrologie, B,PM F-54508 Vandoeuvre.

Lıes-Naney Cedex.

10.28 mmun 1084 t

Dünya Madencilik Kongresi, New Delhi - Hindistan,

tost of Engineers, 8 Gokhale Eoad, Calcutta 7W020*

Hindistan,

20 E â p n . ß Awtbte s

Üıt Kuvaterner deniz seviyesi defiıimieri,

Centro de Geolog la de Costas, C. C, 722, Correo Central,

ARO-7600, Mar del Plata, Arjantin,

%Jt Aralık 198i i

GelecekteM Petrol YataMarı kongresi, Phoenix, ABD,

âAPa Headquarter®, Box Ö79f Tulsa 74101



r rjBomiî Muma^BtsLiôi DERGISI"
YATIN AMACI, HLKMJERÎ VB

İ —p jDergİmiz, Türkiye'deki jeoloji meslefi çalı§an,
larmı yayın yapmaya özendirmeyi ve Türkiye'de jeolo-
jinin çefitli dallarmda yapılan arattırma sonuçlarının
yabancı uluslara da duyurulmağım amaç edinmiştir,

2 — Dergimizde yerüstü ve yeraltı dof al kaynakla-
rın aranması, bulunmağı, deferlendirilmesi ve ifletilme»
eiyle ilgili uygulamaya yönelik büimsel ve teknik tüm
jtoloji galıpnaları ve araf tırmalan yayınlanabilir,

B — Somut verilere ve belgelere dayaman» jeoloji
ve jeolojinin çt§itii dalları ile doğrudan ilişkisi bulu-
ûan ekonomik ve sosyal her türden güncel yazılar
yaymlanabilü1,

4 — Dergimizde yaymlanÄcak çan§malarm aşaiı.
daM niteliklerden enaz birM içermesi gerekmektedir,

a — Jeolojinin def i§ik daUarmda büimsol yöntem-
lerle ortaya konmuş, özgün çalışmalar,

b _ Jeolojinin değişik dallarında daim önce yapıl-
mı§ araıtırmaları eleştirici bir yaMagimla derleyen v©
ionueta depşik bir görüş ortaya koyan çalışmalar,

o _ Jeolojinin bdirli bir dalma ytni ve defiiik ğö-
rüflep getiren ara§tırmaîarm Türkçe'ye çevirisi,

5 — Dergimizde yayınlanması istenen yazüarın öz
VB kolay anlaşüır bigünd© dtoenlenmesinô Özen göete-
rtteelidir,

0 — DergtoMa yayın dili TürkQofdir, Ancak Türki-
ye ila ilgili çalınmaların yurtdışında tamtıîmamyla Ül-
kemize çok büyük katkısı olabileceği düşünülen yamlar
tagilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayınlanabi-
lir veya yabancı dildeki özeden başka bir de yabancı
dilde özet yazıya eklenebilir, Türkçe yayınlanacak öz-
gün çalışmaların başlık, öz ve şekil açıklamaları îngi-
lizee'leri ile birlikte iki dilde yazılmalıdır. Diğer dillerde
yayınlanması istenen yazıların başlık öı ve şekil açıkla*
maları yazıldığı dilde ve Türkçe olarak verilmelidir.

7 — Dergimiz yayınlarında Oda üyelerinin çalışma,
larma öncelik tamrsa da ,tüm yerbilimcilerin çalipna ve
araftırmalarının yayınlanmasına da açıktır,

8 — Dergimize yayınlanma isteği ile gönderilecek
her türlü yazı v© eklerinin daha önce yaymlanmamı§
(çevirilerdeki özgün kaynak dışında) olduğunu ve der-
gimizde yayınlanmadan Önce başka bir yerde yayınlan,
madiğini belirten bir yammn ekiyle birlikte gönderil-
mtttdto,

9 — Birden fazla yazarlı yaymîarda, yayınlanma
istek mektubu yazarların tümünün imzasını taşımalıdır.

10 — Dergimiz, Türk Dil Kurumu'nun "Türkçe
Sözlük ve imla Küavuzu"ndakî kuralları kabul etmig*
tir. Yayınlanması istenen yazılar .bu kurallara uygun
olarak hazırlanmalıdır,

11 — Dergimize gönderilecek her türlü yanma
yayınlanıp yayınlanmayacağına Oda Yayın Kurulu ka-
rar verir, Yayınlanmayacak yazılar yazarına geri gön-
derilir.

B — BİÇİM

12 — Dergimize gönderilecek yazıların biri asıl dif er
ikisi kopya olmak üzere §ekü ve ekleriyle toplam ÜQ
adet olarak gönderilmelidir, §ekU ve eklerin iki kopya«
fotokopi veya ozalit veya benzeri bir yolla çofaltılmıı
olabilir. Yazılar A4 (21x29, 5 cm) kağıdının bir yüzün©
2 cm, kenar bırakılarak iki satır aralıkla daktilo edil-
melidir ve yazıların hacmi 15 daktilo sayfasını f eçme.
melidir,

13 „ Dergimizde yayınlanması İstenen yanlar
afafida belirtilen sıraya uygun olmalıdır,

a, — Başlık
b — Yasar ad(lar)ı ve galıgma mâ?m(tev)l
c — öz
d — Giriş
e — incelemenin kapsamı ve kullamlan yöntem ve

teknikler
f — Anâörü

g — Sonuç, tartışma ve/veya öîitriier
h — Katkı belirtme
i — Definilen belgeler

j — Ekler (yazı dışında kalan gizelge jekü ve
her türlü resimler) ve açıMamalan

14 — Biçimle ilgili açıklamalar;

a — Başlık yazının konusu öz, açık ve yeterli bir
şekilde verilmelidir. Başlık Türkge yanında İngilizce ve
dif er bir dilde yazılmıpa o dilde ve Türkge öbmdıâır.-

b — Yazar aâ(lar)ı ve soyad(tar)i • Büyük harfle
ve san belirtmeden yazılmalı, şalıpna adres(ler)İ kısal.
tılmadan verilmelidir,

e — 0z t çaîışmamn nasıl yapıldı^Lnı defUde ne fi.
bi sonuçlar safladıfını kısa ve açık olarak anlatmalı ve
engok bilgiyi enaz sayıda sözcükle (en çok 800 sözcük)
aktaracak şekilde yazılmalıdır,

d — Gîriı ı Çok kısa olmalı ve çalışmanın kapsam
ve amacını belirtmelidir, öncelikle çalışmama İçerigüH
açık §ekilde vurgulamalıdır. Yöntem ve kullanılan tek
nikltr bu bölümde belirtilebilir,

63

Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler

A — AMAÇ, ttÄB VE KUBALLAB
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•  -—•  înectaîieîrîjtı  kapsamı  ve kalamini!  y&ntmi  m
toW»r  i  Yöntem,  kullanılan  teknikler,  incelenen  konu
ve  bölgenin  tanımı  gibi  bi lgto  öı  olarak  anlatılmalı-
dır.  Teknik  ayrmti  ve  yöntemlerin  açıklanmasına  ge*.
reksinme  duyulduğunda  veya  yeni  olmaları  halinde  yer
verilmelidir,

f — Ana.  ÖPÜ  :  Yazının esasmı olu|tumn bu  bölüm;
çalışmama  türüne,  yazarın  yaMapmına  ve  bazı  öznel
ölçütlere  göre  depşik  düzenlerde  olabilirse  de  "Genel
KuraUar^a  uyularak  haarlanmif  olmalıdır,

g  —  Sonuçlar  s  Agık}  öz,  düzenli  tekilde  sunulmalı
ve  yorumlar  kanıtlara  dayandırılmajidııv  Yapılan  yo-
rum  ve  değerlendirmelere  bu  bölümdo  yer  verilmelidir.
Elde  edilen  yeni  bulular  bu  bölümde  vurgulanmalıdır.
Öneriler,  fazla  ayrıntılara  girmeden  yazarın  veya  başka
araştırmacıların  daha  Öne©  vardıkları  farklı  veya  ben-
ler  olan  görüşler  karfüagtmlmah  değerlendirilmeM
§eWtode  olmalıdır,

h  —  Katkı  belirtme  %  Yazının  hazırlanmasında
emefi  geçen  kigi  veya  kuruluşların  kısa  feklldö  anılmau
il  yeflenmelidir,

1  —  Değİnîlea  Mlgeâm  :  Yazıda  deflnilen  her  belgi
bu  bölümde  alfabetik  şıraya  göre  yer  almalıdır.  Defi-
nilmemiş  belgelere  yer  verilmemelidir.  Yam  içerisinde
İse  yalnız  yazar  soyadı  ve  tarihi  belirtümelidir  (Ketin,
1977;  Dewey  ve  diterleri  ,1973  Yoder  ve  Tilleyf  1962
gibi).  Değinilen  belgelerdeki  bilgiler  §u  sırayı  izleme*
lidirr  YaEar(lar)m  ad(lar)ı,  yaym  plı  ,yazımn  bailıfa»
Cilt  v^/veya  sayı  aumarasij  sayfa  numaralan,  geretei*
yorm  yaymm  yApıldıfı  yer,

(hmkMm  ı

1 '—  Dergiler  iğin;

KETEN5,  î.,  1977,  Türkiyelin  baflıea orojenik  olayları  vs
paleocofraflk  evrimi,  MTA  derg#î  8S,  1-4,

BEWEHR  J,  P.  Pitman,  W,  O.,  RYAN,  W.B.F,  ve
BONNIN,. J., 1973, Plate tectonics and the evolution
of  Alpine  system,  Bull,  Geol,  Soc.  Amer,  B%/10t

3137,8180.

ALTON,  Yo  1972,  Rize-Çayeli  Mädei&öy  I  sahasmm  Je-
oloji  etüdü,  MTA  rap.  No;  4987  (yaymlaÄmami|)
2  —  Kitaplar  için

BECKMANN  ,R„  1076,  Geology  of  Turkey,  Ferdina»
Bnke  ^Verlag"  Stuttgart,

MIYASHroO,  A,,  1978,  Metamorplüsm  and  Metamc^«
pMe  Belts,  George  Allen  anr  Unwïû  LTD,  London,
3  —  Derleyici  (Etidörlü)  yayınlar  için  ;

(*)  Yazı  daktilo  edilirken  şmm  JsaMWim  uygun  ya*
almalı  ve;  Türkçe  başlık,  Öz,  abstract,  gîrîgf,  Urimâ
derece  başlık,  ikinci  derece  başlık,  üçüncü  derece  baf-
lık,  sonuçlar,  katta  belirtme,  özet,  değinilen  belgeler*in
altları»  siyah  dizilmeleri  iğin  tek  çtegi  İle,  tngîUzce.bûiu
İlk,  dördüncü derece başlık,  bölüm, alt bölümlerin altlan
is©;  îtaHk  ÄMlm^eri  i§ia  çift  tf^gl  il©  gMlmal^  gë*
réUidJr.

JBXXUXTt MÜI^NBliLÎÛÎ/EîlittLî  UB4



JACKSON, B. D„ ii67 f Ütoamafi e cumulates to the
»till ater, Great dyke and Bushveld intrusion^
^^Ultramafio and related rocks" iğinde, P. J, Wyllii

^ (ed.), John Wiley and sons, New York, 20-SS,

j — WMm * Berfîmize ggönderilecek yazı eklerinin
düzenlenmesinde özen gösterilecek ilkeler ı

—< Yazıda görsel sunum İçin kullanılan çizelge ve
pküler açık, öz ve kolayca anlaşılır nitelikte olmalı-
«JIP. Çizelge ve şekillerin, gok zorunlu haller dışında, bir
sayfadan büyük olmamasına özen gösterilmelidir. Her
gizelge ve §ekil ayrı bir sayfa olarak düzenlenmelidir,
Açıklamaları sıra güdeyen ayrı sayfa veya sayfalar
halinde yazılmalıdır. Her çizelge ve §ekil sıra izleyerek
Eumaralanmalıdır,

— Kullanıl amaçlarını serfileyici fotofraflar seçil-
meli ve §ekil olarak adlandırılmalıdır. Bunlar net, kont»
vmt ve parlak kağıda basılmif olmalıdır .

— Şekil, çizelf e vb, görael iletişim araçlarmın sa.
yıea m olmasına özen gösterilmeli ve gereğinden çok
resimlerden kaçımlmaiıdır;

— Şekillerde çizgtsel Ölçek yeğlenmelidir. Renk yerL
m Myah beyaz tarama İfaretleri kullanılması zorunlu-
dur,

— iekillerin birinci nüshalarının aydınger kâğıdına
gM mürekkebi ile çizilmesi ve fotof raflarm net ve kllp
alınmasına e!vêri§li olması lazımdır ,

— Şekil jlevha ve çteelg© İği agıMamalanıı
vs îngilizeeîeri yaalmalıdıi1

 #

— L«vha sayısı S'ten çok olmamalıdır,

— KÜçÜltüldütünde katlanacak şekil sayışı S'yt
aşamaz, bunlar iki dergi iayfaüm almayacak şekilde
küçültülebilmeye elverişli olmalıdır,

15 _ Asbaşlıklar; konunun dafılmaması İçin as-
bağlıklara ayrılmasında yarar vardır. Bunlar en çok
dört derece olmalıdır .Ancak sistematik başlıklarm
kullanılmaları kendine özgü bir durum göstereceğin*
den bu tür yazılar bu sınırlamaya girmez.

1 — TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönet.
raeUfi

2 « Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni Yayım Amaç*
lan, Hkeïeiî ve Yayım Kuraları (1976)

S — M.T.A. Dergisi Yapm Ükelert

4 — Règlement d'impression des Eclogae geoügieat
Hevetiae 1978 Bclogae geol, Helv, 71/2, 435-480,

5 — Guide for authors (1970), Chem. geoïâl ö# 153 «
160, Eltsevier, Amiterdam,

6 — Suggestion to authors of the report of th#
united States Geoglogical Survey, fifth edition,
Washington, 1958 ,295-220,

m
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Q0 jeoLöi î muBMNi>miîùi/mYïJïL mm

JL Daha önce yaymlanmışmîdır ?

B, Bi§imgel uygunluk varandır ?

L Cte uygunmudur ?

H, Giriş uygunmudur?

IEL ÂnaÖrli uygunmudur ?

VL Asbaşlüdar uygunmudur ?

V. Sonuçlar ve öneriler uygundur ?

VL DeğMlen Belgeler uygunmudur ?

V n , Öörsel iletişim araglan taırallara uygunmudur ?

a — |6killer uygunmudur ?
b _ Fotoğraflar uygunmudur ?

c _ Haritalar vb» uyigu^mudur ?

V m , Hacimsel boyuüara uygunmudur ?

E, Teknik ve/veya bilimsel terim bilgisine uygunmudur ?
0, Bürnsei niteliğe saMpmidir ?

L Çalışma gününe değin -bilinenlere bir katMda bulunmuşmudur ?

H, Konuyu ele alış ve sonuglara gidiş tutarlı ve güvenilir hamt-
lara dayaüdmümsmito ?

m. Bu konuda bugüne değin mevcut bilgüeri aktarmada nesnel
ölgülere saygı gösterUmişmidUr ?

VL Savunulan görüşler içinde bilimsel gerçeklerle çelişen belirgin
hatlar vanmdjr ?

Değeriendirmeei(1er)in görüş ve önerileri : ,.,**...............•„,•*•»•' •.•••

Tarih ve î m ı a

OflSGDN ÇAMIMA KAMAMEfA GÎBEN YAlîNLAKm

Yaanmbaşlıgı :........••...........••.•••...•.•••-•

Yazar(lar)m ad (lan) ı ve goyad(lar)ı : ,, .....•.,,»........•..,...•»

Y a ^ n Kuruluna verildi^ gfln '• .••..... ..#.••••*

Değerlendirmeyi üstlenenler r ........_•....-»•••.*••



Â* Daha öne© ya^nlanımşmıdır ? '

B, Biçimsel uygtMuk varaaıcbr ?

I. öz uygunmudur ?

3DL Giriş uygunmudur?

DL Anaörü uygunmudur ?

IV* Asbaflıklar uygunmudur?

V, Depmlen belgeler uygunmudur ?

VI. Görsel iletişim aragları kurallara uygunmudur ?
a — Şekiller uygunmudur ?
ıb — Ftotoğraflar uygunmudur ?
c — Haritalar vb. uyfunmudur ?

VH. Hacimsel boyutlara uygunmudur ?

VIEL Teknik ve/veya büimgel terim toMgfeme uygunmudur ?

O, Eleştirili derleme mteüğindemiair ?

L Me alinan çalışmalarda sunulan görüş ve sonuglw doğru an-
laşılıp aktanlabilmlşmidir ?

EL Bunlara yöneltilen eleştiride nesnellik öğesi korunmuşmudur ?

HI. Ortaya konan yem görüşler özgünmüdür ?

W. Sunulan yeni görüşler hamtlara dayandinlmismidir ?

Degerlendirmeoi(ler)in görüş ve önerileri : ....................4##..,.. t,....„Si.„

OTÖL0JÎ MÜHÄNBlsUG^BlXiÜLi Iftgé «7

Tarih ¥Ö Jùmm

YamnM ba§lığı :

T ı ^ d a r j ı n ad(ları)ı ve TOyadüai 8)! ; .,,,,.»,..„ M f l i m „ i j M M i

Yaym Kurulima verildiği gün : , •.....*.................„..„.

D^OTİOTdîrmeyl üstlenenler : .,.,.„.......„.„..„.„.......„..

DEĞEKI,ENT>"Oiı>tE ^ O E L a ^ l



ÇBVtRtLEBl DEGEBOiNDtBHX} ÇKZSQDGESt

Y a n n m Özgün başl ığı : , .•.•••*•.••...... . . . . . . . . . .•..,•„.

ï t a i m n t ü r k ç e b a ş I ı p : .*..•......, é ..**•.....

TTammn y a z a r ( l a r ) ı : ..........,....••.'.;•........'.

Yazının çevirmeni : . . . * # . . . . . * * . . . * . É... *,

Y a z m ı ş yayınlandığı ÔAgiin k a y n a k ve t a r i h i : ı i l i l l l i M t l i

Î a y m K u r u l u n a veri ldiği gün' : i f , , l l ( M i l

ü e ğ e r î e ı ı a i ı m e y i üs t ienenler : , , M , ; . l f f l i l ı J M l i i

A, Daha onca tiMcçe olarak yaymlanmışmıdır ?

B, ÇtvM olarak yaymlanmasında yajrar varmıdır ?

O, Çeviri özgüon yayınma uygımmudur ?

L Bigim farla dışında qevM hataları varmıto1 ?

EL Türkge Örün, anlaşılma güglüp taşmıaktamıdır ?

IH. Kullanılan türkge terimler doğru segilmişmidir ?

NOT ; Çeviriler iğin özgün yayın deferlendirmeciy© sağlanmalıdır,

Değerlendirmeci(1er)in görüş ve önerileri : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y^mmbashğı : .„,,,,.„,..................•..,,,,.,

Tazar(lar)ın ad (lam) ı v© soyad(lar)ı : .....................................

Yaym Kuruluna verildiği gün : .....•.,,,

Değerlendİ2TOBeyîüsÜenen(ler)üiâi ve soyadı : ...,,.....

M. Daha önce yayinlaıımışmıdır ?

B. Gmıeel bir soruna ışık tutmaitamıdır ?

O* Yürürlükteki yasalara ters düşen bir îgerifi varmıdır ?

D. Înceleaıen soruna yaklaşımlar sağlam kamüara dayandınlmışmıdır ?

E, Odanuzm kuruluş Ekaleri ve yükümlWükleri ile bağdaşmaktamıdu8 ?

F* Biçimsel kurallara ve hacimsel boyutlara uygunmudur ?

Peğerlendirmeci(1er)in görüş ve Önerileri :

Tarih, ve îmm
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2720
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2722

2723

2724

2725

2726

2727

2728

2729

2730

2731
2732

2733

2734

2735

2786

2737

273S

1739

2740

2741

2742

2743

2744

174i

2746

2747

2748

2740

2750

2751

2752

2758

2754

1755

»756

2757

2758

27Ö9

2760

27İİ

2762

2763

2764

İ76fi

Odaımıa 1 Mape İ984 » 31

AĞİ Soyadı

A# Mjinlr ÎSKBR
A, Tahir TOPÇUOĞLU
Mehmet tJEBAŞ
Mehmet ŞEN
Aynur GÖK
Osman BABACI
Al! KÖSE
Zekai ORAL
Nevin KARAOĞLU
Adem KAMANH
Cenglı YBTÎŞ
Serdar HEPCttiNGÜiLBR
Halil İbrahim AKPIKTAB
Metin ANAÇ
Nezihi KÖPRÜBAŞ
Türean ÖZTÜRK
Mustafa ONUR
Melek Nur BEŞTEPB
Nail UNSAL

mrgül KAKADAÔ

Nicmi ^mjkjj

Fehmi KöSB

Hülya ÎNANER

^ v a t UNIŒR

iirlnaJl ÜRETÜRK

All mm DEIidÄCt

Âjşm KAMA-PAŞAÖĞUJ

Afustos 1984 tarihleri arasmda üye olan yem meslektaşlarmus ;

Halü ÇEİÎN

SMat ACİB

Mehmet TATAR

Sedat TÜBKÄmN

Turf ay TOPTAŞ

İsmet CENGlE

Yılmaz Aydemir

Adnan Ayam

Nevzat TAŞAN

Altan GÜRANLI

Mehmet Sait §3ÄCI>t

Mahmut Ufur ULJJC

A, T ^ f ü BAŞARAN

Mi§el ATtK

Bemet İüECTAN

M. Celalettin i m C A L I
Rıfat ARICA

H, İbrahim SARffiAY
Yasemin DÜHAJL
Abuıeı* NAYCT

D.B.Ü,
İÜ.
S.Ü,
A.Ü.
F.Ü.
Î.T.Ü.
B.Ü.
F.Ü,
aü,
A.Ü,
I.Ü,
D.E.Ü
f€,Ü,
K.Ü,
K4Ü.
A,Ü
tT.Ü.
İÜ,

A,Ü,

I.Ü.'

B.Ü.

K.T.Ü.

HÜ,

D.1Ü,

A.Ü.

S.U.-

I.Ü,

O,D.T#Ü

f.Ü,

Ç.Ü.

g.ü.
H,Ü,
ÄÜ.
W.Ü.
O.D.T^Ü
A.Ü.
tÜ.
4.Ü,
O.D.T.Ü
ÄÜ.
aü.
O.D.T.Ü

A.Ü.

A,Ü,

HJtf.
D.İJ.Ü.
S.U.

2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

İ773

2774

2775

2776

2777

2778

2770

2780

2781

2782

2783

2784

2785

2786

2787

278S

2789

2790

2701

2792

2794

2795

279İ

270f

2798

2799

2800

2801

2802

2803

280e

280i

2806

2807

2808

2809

2810

2811

2812

Fulya TURNA
Şecaattin VARBE
Erkan BİN AY
Mustafa KARAKAYA
Mehmet Ruhi AKÇm
Necla AKÇA
Şennur MMTM
Metin Hakkı UOA
Hacı KARAKUŞ
Büal ONAY
M. Murat ÜNAL
Abdullah GÜtı
Mümin SÖYALAM
Fati hHürgün KU§OU
Oem YEUDAN
Murat AEJJ»
Kenan ESEN
Enli KemaJ BÖUTJhAM
Galip YÜCE
Haşan ÜÇPIRTI
H, Enver DOĞAN
Atoan KARABAŞ
Terfik BWÏMNQÙIMJ
Erfüa ERŞAR
Bülent DUYGULU
Sedef AVCT
Rüya CAN
Telcin ARAZ
BeWr BOEKURT
M. Kemal DE1ÛR

Erdofaa TBKÖf

Hakan ÇOBAN

Ömer ERTÜBK

Ömer SAHAN

Halim MUTLU

Kadir KORKUT

Gültekin ÖNCÜ

Ferda ÖNMl

Zeki VARBAR

AH SALTAN

T. Yavuz ERGÖÎTAN

2iya Hakan TOLıA

Barbaros SARI

ielahattln AYAN

îsmail DElffilEL

Tahir BUĞDAYCI

Ahmet Vedat ÖMEROĞLrU

1&84

IİĞİ1N0,
ÜnlveMü

İT#O.
H.Ü.
f,T.Ü.
H.Ü.
O,D#T,Ü,

A.Ü.
A.Ü.
Ö.D.T.Ü,
f.T.Ü,
U.V.
aü.
I.T.Ü.
aü.
A,Ü.
I.T.Ü.
Î,T,Ü,
A,Ü,

B.Ü.
aü.
aü.
A.Ü,

aü.
RÜ.
tü.
JD.E.Ü,

D.B.Ü,

K#T.Ü,

A,Ü.

A.Ü.

A.Ü.

A.Ü.

S,Ü,

S.U.
W.Ü.
A.Ü,

A.ÜŞ

aü.
İT,Ü.

W.Ü.

^D.T.Ü.

A.Ü.

A.Ü.

F.Ü,

W.Ü.

A.Ü.

S.U.
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