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GİRİŞ
Akçakent'in kuzeyinde Yeniyapan köyü civarında işle-

tilen fluorit yatakları Orta Anadolu fluorit sahaları içeri-
sinde en önemli fluorit cevherleşmesi olarak dikkati çeker.
İnceleme konusu üç yataktan arazi çalışmaları sırasında
günde ortalama 60-70 ton cevher üretilmekteydi. Bu çalış-
manın konuşunu yatakların metallojenik incelenmesi teşkil
eder. Bu incelemede yatak civarının 1/10.000 ölçekli jeolo-
jik harita alımının yamsira özellikle fluoritlerin parajenez
ve köken sorunları üzerinde durulmuştur. Mineralleşme
ortamının koşulları bu" tür yatakların incelenmesinde yay-
gın olarak uygulanan sıvı kapanmaların incelenmesi ile sap-
tanmıştır (Yaman, 1977). Bu amaçla polarizan mikroskop

üzerine monte edilmiş «Chaix-Meca» sıvı kapanım seti kul-
lanılmıştır.

Çalışma alanı (Şekil 1), Çiçekdağı masifi (Ketin, 1959)
çerisinde, Akçakent'in kuzeyinde siyenit ve gabrolardan
)luşan bir temel içerisinde yer alır. Bölgesel anlamda ilk
jalışmalar Ketin (1955) in Yozgat yöresi jeolojisi üzerin-
leki çalışmaları ile başlar. :T3ölğede veya benzer yakın
naşirlerde Ayan (1963), Seymte (1981): ve Oktay (1981) m
;enel jeoloji amaçlı ayrıntılı çalışmaları ile Çiçekdağı ma-
if inin jeolojik konumu incelenmiştir. Fluorit yataklarına
t önceki çalışmalar (Tümer 1973) özellikle Kaman-Kır-
:hir (Yaman, 1984) bölgesinde yoğunlaşır.

ÖZ: Orta JtasdtoU» Mstakm masifi içerisinde yer alan Akçakent bölgesinde damar tipli üç fluorit cevherleşmesi
görülür, Kumlutepe (I),, IKggrmramrtli (PI) we Yönfi2dİK&(piJİ) daxmsUxnVSMesescnyf^h gâhna ,̂ aiüaffi s%oriilt ve siye-
nit porfirler içerisinde yer alırlar. Gabro ve siyenitler, fluorit ve kuvars damarcıkları içeren riyolit daykları ile
kesitaüşteKfc. I ve II mrito dtarartar ihmas ®Ü ltaans», jjasj! ffltamit,, sam ffltaarît, Bseyaız kmwairs ve kalsitten «ritoşam ffoMr
bir paraİJHBKSz içerir. III msBm damraıüa matt ttajjasz vetsaarnfiuomit ifie anifiiMü mîmsaıalllerin jgMömuiği "«teğîşik bir pa--
mjj@n@s gomlür. I ve II moto cilanKiıılkııını »e-şiffl flknöarîtlei'i, hemssst sam kapaıumllam- ve toonmojieiiiilbsnie ısısı gösterir
(l^O'JŞFC), III rosÜB efenrear ise, sası kapanmınıllaıııca Sakır olup, bunntomto daüıa aDffigBk hcünmaıjenleşme ısıları ile daha2
yüksek tuzluluk değerleri saptanmıştır (130°C). : : T • /

KB-G® do#rultttlüukbııikliaâUıacr;,II -R® II Efâtoı dlaaofflrlarrai yerlepmme neden olurken, İM mAm damaıt siyenit-
gabro dokanağmda KIMîffî dtçgnllttlın birr Öy îtoymaEa^ cdtoih&to sasa aş@mmta s«aıteşjmıii§tir. Sıvı kapanım verileri
fluoritlerinh idrotermal kökenli olduğunu gösterir. . . ' . . . ;

Hfij dkaıraitar GSitta ASraattâüı rnKKfUamnii^ki cttfe- flıa©rit damarları île benıeır o^tlikltedlirler.
ABSTRACT: T hree different vein type fluorite iJrin©râİi§Mis>iB« »re obser vedinthe Akçakent "area, located within
the Central Anatolian Massif. The^ vmm t&M ime ttmm&&^m^m^m ((%% Değirmensırtı (II). and Yoncalıöz (III)
occur in the Paleocene aged gabbros, alkali siyenites and porphyritic syenites. The gabbros and syenites are inter-
sected by rhyolite dykes which contain fluorite and quartz. The veins I and II contain a poor pâragenesis which
consists of fine grey quartz, green fluorite, yellow fluoriteand caleite. In the vein III, a different paragenesis is seen,
in which, pale white fluorite, yellow fluorite and sulfide minerals are observed. The green fluorites of the veins I
and II show sunular illüiüiinriü$$<ran;s aa^rtoonnsarisaatiBnttorgiaKttiiBeB (UlttD-IlSSJtQ). (Ota tfflne (Qdftier Breanmdl, the vein III
is poor in fluid inclusions. These inclusions show lower homogenisation temperatures (130°C) and higher salinity
values.

White töbe femte assttHnflhıg iin WM45K2. ditaafllmoiis ame ttoe c a u ^ of t fc fonmsfflis»a istf lite -«ÖBK I $m& I I , the vein
III has formed probably in the final stage along a NE-SW running fault at the syenite-gabro contact. - Fluid inchir
sions data show that the fluorites are öf hydrothermai origin.

The veins considered in this study show similar features to those of the other fluorite wfas occurring in the
Central Anatolian Massifs.

Akçakent (Çiçekdağı - Kırşehir) yöresi fluorit
yataklarının jeolojisi ve sıvı kapanım çalışmaları

Geology and fluid inclusion studies of the fluorite deposits in the Akçakent area (Çiçekdağı-Kırşehir)

SERVET YAMAN, Çukurova Üniversitesi, Adana.
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Çiçekdağı masifi, volkanik fasiyeste gelişmiş Üst Kre-
tase yaşlı birimler ile bunları kesen asit ve bazik pluto-
nik kayaçlardan oluşur. Paleosen yaşı verilen plutonik ka-
yaçlar granit, siyenit ve gabro türevlerinden meydana gel-
miştir. Masif, Eosen, Oligosen ve Neojen yaşlı sedimanter
formasyonlarla çepe çevre örtülüdür (Ketin, 1959). Bazik
ve asit karakterli plutonik kayaçlar çoğu kez birbirlerine

YAMAN

geçişler gösterirler. Gabro türü kayaçlann anklavlar şeklin-
de bazen siyenitler içerisinde görülmesi bunların masifin
ilk sokulumlan olduğunu gösterir (Ayan, 1963). Çalışma
alanında şu kayaçlar görülür:

Kuvarsit
Akçakent'ten batıya Yeniyapan köyüne doğru uzanan

bu birim kırmızı kahverengi benekli renkleri ile belirgin-
dirler. Yer yer oldukça altere olmuş tüf ve spilitik lav ara
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katkıları içerirler. Çalışma alanındaki gabro ve siyenitlerle
olan dokanaklan bol demiroksit ürünleri gösterir. Mik-
roskopta, ince taneli özşekilsiz kuvars, opak demiroksit
damarcıkları ve nadiren zirkon kristalleri görülür. Vol-
kanik malzemede, öfitik dokuyu andıran genel görünüm
içerisinde, plajioklas çubukları izleri ile alterâsyon ürün-
leri, klorit, epidot, serisit, kalsit ve demiroksitler izlenir.

Kuvarsitler bölgede volkanik fasiyesteki Üst Kretase
formasyonlarına ait olup çalışma alanında plutonik ka-
yaçlarla olan dokanaklarmda metamorfizma ürünleri gö-
rülmez.

Gabro

Yeniyapan köyünün hemen doğusunda Karagüneytepe
ile Kumlutepe mevkilerinde geniş mostralar verir. Koyu
gri-yeşil renkli ve bol çatlaklıdır. Mikroskop altında esas
olarak özşekilli labrador ve hornblend ile tali mineraller-
den sfen, manyetit, apatit ve bazen kübik pirit kristalleri
gözlenir. Gabroların orta taneli holokristalen görünümü,
yer yer renk ve tane boyu değişimleri ile değişir, ancak bu
değişimler kayacın esas mineralojik bileşimini etkilemez.

Alkali Siyenit

Değirmensırtı ve Yılanlıtepe mevkilerini kaplarlar.
Mostraları açık kırmızı, pembe renkli lökokrat, holokris-
talen, orta taneli bir görünüm verir. Mikroskopta ortoz,
pertit, plajioklas ve hornblendten oluşan homojen bir bi-
leşim gözlenir. Pertitik ortoz kristalleri 1 cm boyutuna ula-
şabilir. Plajioklas albitleşme neticesi yer yer ortozun yerini
alır. Ayrışmış şekilsiz hornblend kristalleri, demiroksit le-
keleri içerisinde görülen dilinim izleri ile belirgindirler.
Sfen, zirkon, manyetit ve apatit tali mineral olarak dik-
kati çeker.

Siyenit Porfir

Alkali siyenitlere göre daha koyu renkleri ve iri ortoz
kristaleri ile dikkati çekerler. Çalışma alanının doğu kıs-
mım kaplarlar. Kumlutepe civarında alkali siyenitleri
dayklar halinde kestikleri görülür. Kayaç taneli, holokris-
talen profiroid dokuludur. Matriks ortalama 1 mm lik or-
toz, pertit, plajioklas ve hornblend minerallerinden, tali
olarakta zirkon, apatit ve sfenlerden oluşur. Özşekilli per-
titik ortoz porfiroblastları yer yer 10 cm lik boyuta ula-
şır. Porfiroblastlar en iyi görüldükleri Kamışlı mevkiinde
K4OD ya yönlenme gösterir.

Gabro, alkali siyenit ve syenit porfirler bünyelerinde
kendilerine ait damar kayâçları içerirler. Bunlar 1 cm-1
m kalınlıkta aplitik ve pegmatitik damarlar olup kabaca
K-G doğrultuludurlar. Küçük mostralar halinde görülen.
1,5 cm-2 m kalınlıktaki kuvars damarları ise KB-GD yö-
nelimleriyle fluorit damarları ile uyumlu olarak görülür.
Mezarlıgedik mevkiinde hem gabro ve siyenitleri hem de
kuvarsitleri 1,5-2 m kalınlığında dayklar halinde kesen ri-
yolitler 1-2 cm lik kuvars, barit ve fluorit damarcıkları
içerir. Tüm damar tipi kayaçlar yan kayaçlara uygun ek-
lem sistemleri gösterirler. Fluoritlerin yan kayaçlan, gab-
ro ve siyenitler, genelde KD-GB yönlü eklem sistemleri gös-
terir (Şekil 2). Bu kayaçîarda ölçülen çatlak sistemlerinin
doğrultulan sırayla K80° B K40°—50°B, K20°—30°D ve
K409—50°D yönlerinde gruplanırlar. Bunlardan KB dili-
ni m in de ki gruplarda çatlak düzlemleri boyunca 50 cm ye
varan ötelemeler gözlenmiştir. Bu yön, aynı zamanda ri-
yolit daykları ile kuvars damarlarını içerdiği gibi daha
çok doğrusal ve belirgin kırık hatları da gösterirler. Bu
hatlar fluorit damarlarının geliştikleri yön ile de tam bir
uyum içindedir.

Çalışma alanında kuvarsitler, gabrolar ve siyenitler
birbirlerinden normal dokanaklarla ayrılırlar. Siyenit por-
firler Dereboynu sırtında gabroları dayklar halinde keser-
ler. Aynı durum Kumlutepe maden girişinde görülür. Bu»
rada siyenit porfirler, alkali siyenitleri dayklar şeklinde
kesmişlerdir. Bu gözlemlere göre, siyenit porfirler, Üst
Paleosen'deki en son sokulum kayaçlarıdır.

FLXJQRtT YATAKLARI

Çalışma alanmda kuzeyden güneye doğru Kumlutepe
(1), Değirmensırtı (II) ve Yoncalıöz (III) mevkiilerinde gö-
rülen fluorit zuhurları 1936'dan beri bilinmektedir (Fluo-
rit, 1979) ancak ilk işletme Değirmensırtı'nda 1963 yılın-
da başlamıştır. İlk işletmeyi takiben Kumlutepe, en son
olarak da Yoncalıöz yatakları işletmeye açılmıştır. Fluorit-
ler her üç yatakta da damar tipinde olup galerili işletmele-
ri halen devam etmektedir.

Fluorit damarları değişik yönlerde ve boyutlarda geliş-
mişlerdir. I ve II nolu damarlar geometrik bir uyum içe-
risinde görülür. III nolu damar ise ayrı özellikler göste-
rir (Çizelge 1).

Kumlutepe (I)

Damar dolgusu ince gri kuvars ve fluoritten oluşan
sade bir parajenezden meydana gelmiştir. Fluoritler de-
ğişik yapı ve doku gösterirler. Florlu parajenez birbirini
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Şekil 3 : Kumlutepe (I) damar dolgusu

Figure 2 : Kumlutepe (I) vein fill

takip eden iki grup halinde dikkati çeker. -30 metre sevi-
yesinde en iyi görüldüğü yerde yapılan kesitlerde:- înce
gri kuvars ile masif yapılı yeşil ve mor fluorit (Şekil 3-a),
- Sarı fluorit, kuvars ve barit (Şekil 3-b) grupları dikkati
çeker. Her iki gruptaki fluoritler, breşler halinde masif dol-
gular veya altere kayaç parçaları ve killerle beraber bulu-
nurlar. Damarın genel yapısı içerisinde çeşitli fluorit çi-
mentolu breşler ve bantlı fluorit yapıları mineralleşme ile
eşoluşumlu yapılardır. Damar içinde görülen gravite mo-
lozları, küçük atımlı fayların neden olduğu ezik ve yumu-
şak breşler mineralleşme sonrası damar yankayaçlarmm
hareketli olduğuna işaret eder. Esas damar dolgusu olan
yeşil ve mor fluoritler, damarın yönü ile uyumlu olarak
gelişmişlerdir. Yani tali kırık ve ezik zonlarda bu dolgu
görülmez. Nitekim yalnız ikinci grup parajenez, sarı fluo-
rit, kuvars, barit ve kil cepleri söz konusu zonların dolgu-
ları şeklinde bulunur.

Değirmensırtı (II)

Damar dolgusunun büyük bir kısmını yeşil fluorit oluş-
turur. Bazen masif bazen de breşik yapıda görülen yeşil
fluoritler damar boyunca simetri göstermez. Kuvars, fluo-
rit ve kalsitten oluşan fakir bir parajenez dikkati çeker.
Kuvars hem damar çeperlerinde hem de fluoritleri çimen-
tolayarı mineralleşmenin her evresinde bulunur. Paraj enez-
de ardalanmış şu gruplar görülür: -Kuvars, yeşil fluorit
(Şekil 4-a) -Kuvars, yeşil-sarı-mor fluorit, kalsit (Şekil 4jb)

Her iki mineral grubunun birbirinden ayrılması yo-
ğun tektonizma nedeniyle zordur. Mineralleşmenin son
aşamasını ifade eden kalsit, damar çeperlerinde ve daha
çok yüzeye yakın seviyelerde görülür. Tavan duvarlarında
damar doğrultusuna paralel ancak küçük çapta gelişmiş
yan damarların varlığı bazı yüzey yarmalarında tespit
edilmiştir.

Yoncalıöz (III)

Yoncalıöz deresi siyenit porfir-gabro dokanağı boyun-
ca killi ezik zonlar içerisinde uzanır. Fluorit cevherleşmesi
silisleşme izlerinin grüahverengi renkli bariz bir şekilde
görüldüğü bu hat boyunca yer alır. Açık sarı bazen gri-be-
yaz renkli fluorit, kuvars ve sülfürlü mineraller damar
dolgusunu oluşturur. Yoğun silisleşme ve bunları çimento-
layan breşik fluorit yapıları, sonradan gelişmiş kırık ye
çatlaklarla kesilip öğütülmüşlerdir. Sülfürlü mineraller
son aşamada bu kırıklar içerisinde oluşmuşlardır. Damar
çeperleri silisleşmiş siyenit porfir bantları halindedir. Cev-
herleşme gabro içerisinde görülmez. , - ,

MİNERALLEŞME ORTAMI

İnceleme konusu damarların oluşumu sırasında hü-
küm süren fiziko-kimyasal koşulları saptamak için fluorit
örneklerindeki sıvı kapanımlar incelenmiştir. Ölçümler sa-
dece birincil kapammlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bi-
rincil ve ikincil kapammların birbirinden ayrılmaları ise
Touray (1970) nin ve Roedder (1979) in tanımladığı kıstasla-
ra göre yapılmıştır. İncelenen örnekler Kumlutepe (I) ye-
şil ve sarı fluoritlerinden Değirmensırtı (II) yeşil ve sarı
fluoritlerinden ve Yoncalıöz III sarı fluoritlerinden alınmış-
tır. Tüm yeşil fluoritler, geometrik şekilli birincil kapanım-
larca zengindir.

Yapılan ölçümlerde (Şekil 5) Kumlutepe (I) yeşil fluo-
ritleri 150°—160°C arasında maximum homojenleşme sı-
caklıkları gösterir. Aynı ölçümlerde Değirmensırtı (II) yeşil
fluoritleri 140"—150°C arasında, Yoncalıöz (III) sarı fluo-
ritlerinde ise 120°C—130°C arasında değerler elde edilmiş-
tir. I ve II nolu damarların mineralleşmelerinin son aşa-
malarında oluşan sarı fluoritlerde birincil kapanımlar ol-
dukça az görülür. Bunların üzerinde gerçekleştirilen ölçüm-
lerde 100°—110°C arasında değerler saptanmıştır. Aynı ka-
panımlar üzerinde yapılan dondurma deneylerinin hepsin-
de ilk buz kristali —30°C altında erimeye başlamıştır. Son
buz kristalciğinin kaybolma sıcaklığı ise (Şekil 5) I nolu
damarda —2°C ile O°C arasında, II nolu damarda —3°C
ile —2°C arasında,. III nolu damarda ise —4° ile —2°C
arasında görülmüştür. NaCl-H2O sisteminde (Sabouraud,
1975) bu değerler az tuzlu bir ortamı ifade eder. Nitekim
Kumlutepe (I) de % 0-3, Değirmensırtmda (II) % 2-4, Yon-
calıöz (III) de % 7-9 NaCl'e eşdeğer tuz yoğunlukları mev-
cuttur. . . . .

I ve II nolu damarların yeşil fluoritleri, gerek sıcaklık
verileri gerekse sıvı kapanım morfolojileri yönünden yakın
benzerlikler gösterirler (Şekil 6). Aynı damarlarda görülen
sarı fluoritler mineralleşmenin son aşamasında ortamın
soğuduğunu ve tuzluluğun arttığını ifade eder. Zira san
fluoritler I ve II nolu damarların ikinci grup son aşama
parajenezi içerisinde yer almaktadır. III nolu damardan
elde edilen değerler ise bu mineralleşmenin I ve II nolu
mineralleşmeden ayrı koşullar içerisinde gerçekleştiğini
gösterir. III nolu damar 110°—130°C lık bir sıcaklıkta ve
% 7-9 NaCl'e eşdeğer tuzluluktaki bir ortamda oluşmuş-
tur.

Kumlutepe (I) parajenezinde baritin ortaya çıkması
damar dolgusunun son evrelerinde soğuduğuna diğer bir
işarettir. Zira Templeton (1960) a göre, tuzluluk değerleri
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Şekil 5 : Akçakent fluoritleri sıcaklık ve dondurma ve-
rileri, Th: Homojenleşme sıcaklığı, Tm: Erime
sıcaklığı, N: Ölçüm sayısı, noktalı alanlar sarı
fluoritlere aittir.

Figure 5 : Histograms of homogenisation temperature
and freezing data of Akçakent fluorites fluid
inclusions: Th: Homogenisation temperature.
Tm: Melting temperature. N: Number of mea-
surements, dotted areas belong to the yellow
fluorites

arttıkça ve ısı düştükçe (75°C civarında) barit konsantras-
yonu maximum değerlere ulaşır.

Yeşil fluoritlerin sıcaklık verilerin bunların damarla-
rın oluşumu sırasında dengeli fizikokimyasal koşullarda
gerçekleştiğini gösterir. Deneysel veriler (Marchand, 1973)
2, 5-4, 5 M NaCl içeren sulu bir ortamda en önemli fluo-
rit . çökelmesinin 105-12O°C arasında olduğunu göstermek-
tedir. Sıvı kapanımlardan elde edilen değerler ile deney-
sel raıkamlar genelde iyi bir uyum içerisindedir.

Kapanımlarm homojenleşme sıcaklığı ana mineralleş-
tirici eriyikteki ilksel basınca bağımlı olarak değişebilir,
bu nedenle, damar derinliğini tahmin ederek bir basınç
düzeltmesi, dolayısıyla sıcaklık ölçümlerini ona göre hakiki
değerlerde düzenlenmesi gerekir. Bununla beraber I nolu
damarda görülen barit ve II nolu damarda üst seviyelerde
görülen kalsit oluşumları, damarın oluşum derinliğinin az
olduğuna işaret eder. Bu nedenle yapılan ısı ölçümleri fluo-
rit oluşumunun ısısı ile aynı kabul edilebilir.

San fluoritlerin gösterdiği yüksek tuzluluk değerleri
herşeyden önce ortamda kristalleşme sırasında değişik tuz
miktarları olabileceğim gösterir. Tuz miktarının değişmesi
damar içi buharlaşmanın artması veya meteorik suların
kanşması ile açıklanabilir. Bu da damarların atmosferik

koşullara açılması ile veya kıtasal ve denizel kökenli tuz-
lu suların filtrasyonu ile açıklanabilir (Yaman ve diğ., 1978).

Akçakent fluorit damarları masif siyenitler içerisinde
bulunurlar. Paleosen sonunu ifade eden bu sokulumlar (Ke-
tin, 1955; Seymen, 1981) Çiçekdağı masifi bünyesinde yer
alırlar. Bu verilere göre fluorit damarlarının alt yaş sınırı
Paleosen sonu olarak kabul edilebilir. Masif, Eosen ve
Neojen sedimamter havzaları ile çepeçevre örtülüdür. Sedi-
manter katmanlar içerisinde sadece Pöhrenk köyü civarın-
da silisleşmiş Eosen formasyonları içerisinde fluorit cev-
herleşmesi görülür. Neojen karasal formasyonları Eosen
çakılları ile başlar ve daha sonraki seviyelerde cevherleş-
meye rastlanmaz. Bu verilere göre Çiçekdağı masifine
bağlı Akçakent damar tipli fluorit yatakları Üst Paleosen
sonunda olasılıkla en son tektonik hareketlerin yönlendir-
diği siyenit çatılarındaki kırık hatları boyunca yerleşmeye
başlamışlardır. Fluorit cevherleşmesi bundan sonra deği-
şik koşullarda Eosen'de devam etmiştir.

Akçakent fluorit damarları bazı benzer damarlarla
karşılaştırıldığında, birçokları ile aynı özellikleri gösterir.
Masif Santral (Fransa) Morvan bölgesi fluorit damarları
(Valette, 1984) Langeac (Derre, 1972) ile Almanya'da Wol-
sendorf (Weiss ve Foster, 1974): İtalya'da Monte Arbu ve
Burcei (Brigo ve diğ., 1982) bölgeleri fluorit damarları de-
ğişik jeolojik yaş ve konumlarda bulunmakla beraber Ak-
çakent damarları ile aynı fakir parajenezi gösterirler. Sa-
rı fluorit, barit ve kalsitten oluşan son safha parajenez-
leri özellikle Chavaniac (Derre, 1972) Chanbonniere (Yaman,
1977) ve Chaillac (Ziserman, 1982) damarları ile benzer sıvı
kapanım değerleri gösterirler. Nihayet Akçakent yöresi
fluorit yatakları Kırşehir masifi bünyesinde yer alan Ba-
yındır fluorit damarları ile büyük benzerlikler gösterir
(Yaman, 1984).

SONUÇLAR

Akçakent fluorit yataklarının civar jeolojisi ile yatak-
ların şekil, parajenez, mineralleşme sırası ve sıvı kapanım
incelemeleri neticesinde elde edilen bulgular aşağıdaki
şekilde sıralanabilir.

1 —• Akçakent yöresi fluorit yatakları siyenitler içeri-
sinde «damar tipli» hidrotennal kökenli yataklar olup bo-
yutları bakımından ekonomik önem arzederler.
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2 — I ve II nolu damarlar K-KB yönünde siyenitik
kayaçlar içerisinde, III nolu damar ise siyenit-gabro do-
kanağmda KD^GB yönünde kırık hatları içerisinde yer alır-
lar. Fluorit cevherleşmesi her üç damarda breşleşme ve
milonitleşme ile başlayan ve gri-kahverengi silisli bantlar-
la temsil edilen bir silisleşme île başlar.

3 — I ve II nolu damarın esas dolgusu olan yeşil fluo-
rit kırık hatadaki çeşitli kayma ve oynamalar eşliğinde,
masif veya breşik yapıda 140"—150°C ve % 04 NaCl tuz-
luluktaki bir ortamda asimetrik bir damar şeklinde yer-
leşmiştir. Yeşil fluorit yerleşmesini takiben sıcaklık azal-
maya başlamış ve ortamın tuzluluğu artmıştır. Bu safhada
I ve II daman son aşama parajenezi ile III nolu damarın
esas dolgusu meydana gelmiştir.

4 — Damarlar boyunca meydana gelen son oynama-
lar, ezik zonlardaki su akımları ve gravite kaymaları, kil,
fluorit, kum ve breşler meydana getirerek damar içi yeni
oluşumlara neden olmuştur.

5 — Çalışma bölgesinde masif siyenitler içerisinde gö-
rülen ve KB-GD ile D-B yönlerine bağımlı olarak gelişmiş
kırık ve fay hatlarına bağlı alterasyon ürünleri gösteren
silisleşmiş zonlar fluorit prospeksiyonu için rehber niteli-
ğindedir.
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