
TÜRKİYE
NEOJEN FORMASYONLARININ
EKONOMİK JEOLOJİSİ

SÂLrÎH GÖK Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ; tekemizde Neojen formasyonları geniş alanlara yayılmaktadır. Bunlar karasal, götael, de-
nizel ve volkanik oluşuklardan meydana gelir. Neojen formasyonları içinde bam enerji hammad-
deleri, endüstriyel hammadde ve metalik maden oluşumları vardır ve bunlardan bazılarının re*
zervleri oldukça büyüktür. Hemen bütün sıeaksu kaynaklan Neojen formasyonları üe temel
arazi arasında yer almaktadır.

Bu yazımızda Neojen formasyonlarında bulunan maden yatakları hakkında M.T.A, Ensti*
titeü rapor ve yaymlarmdan derlenen özet bilgiler sunulacaktır,

ZUSAMMENFASSUNG? Die Neogen formationen bedecken in der Türkei ganz grosse ausge-
dehnte flächen. Sie bestehen aus festländiscken, limnisehen und marinen Bildungen.

Die Neogen formationen enthalten manche Energie-rohstofflager (Braunkohle Lignit,
Uranmineralien), Industrielle Rohstefflager (Z. B, Bor mineralien, Ton, Kaolin, Alunit, Barit
etc) und metallische erzlager (Eisen, Zink, quecksilher). Manche von diesen lagerstatten haben
grosse Vorräte,

Fast alle thermel quellen kommen an der Grenze zwischen Neogen und Substratum vor.

In diesem berieht wird über diese lagerstatten und thermal wasserquellen in kurzform be-
richtet, die veröffentlicht oder von M.T.A, Fachleuten untersucht und beschrieben worden sind,
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GİRİŞ

Seramik, ateş tuğlası, lastik, boya, çimen-
to, alüminyum, kimya, yağ ve içki rafinasyonu,
kağıt, tarım koruma ilâçları, gübre ve yapı mal-
zemeleri sanayii'nin gelişmesi, metalik olmıyan
taş ve minerallerin, (genel olarak endüstriyel
hammaddeler denir) sanayide geniş ölçüde kul-
lanılmasını sağlamıştır.

Artan nüfus ve gelişen sanayi, enerji ihti-
yacını büyük ölçüde arttırmıştır.

Bu gelişmelere paralel olarak diğer enerji
kaynakları yanında linyit ve radyoaktif mine-
ral, metalik madenler yanında endüstriyel ham-
madde aramaları da arttırılmıştır*

Aramalar, bazı radyoaktif minerallerin,
büyük linyit yataklarının ve ekonomik büyük-
lükte endüstriyel hammadde yataklarının Neo-
jen formasyonlarında bulunduğunu ortaya koy-
muştur, Maden aramalarında geri planda bıra-
kılan genç formasyonlar bu suretle Önem ka-
zanmıştır. Bazı hammadde ve mineral yatakla-
rının genç formasyonlarda aranmasına öncelik
verilmiştir,

Yazar, M.T.A. Enstitüsü yayın ve raporla*
rmı taramış ve bu formasyonlarda bulunan en-
düstriyel hammadde, metalik maden ve linyit
yataklarını derlemiştir. Aşağıda bu derlemeden
elde edilen bilgiler, arazi çalışmalarından edini-
len görüş ve düşünceler sunulacaktır.

Amacımız konuya ilgi çekmektedir, İlgi
göstereceklerin, konuyu daha ayrıntılı inceleye-
ceğine ve bol örneklerle geliştireceğine inanmak-
tayız.

NEOJEN FORMASYONLARININ TEKTONİK
BİRLİKLERLE İLGİLERİ

Neojen formasyonlarının yayüımmı göster-
mek üzere, M.T.A. Enstitüsünün basılı 1/500 ÖOÖ
ölçekli jeoloji haritalarından küçülterek
1/2 500000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmış-
tır. Bu harita üzerinde î. Ketin'in ayırdığı tek-
tonik birliklerin sınırları gösterilmiştir. (Şekil
1).

Pontid ve Anatolit tektonik birliklerinin,
Neojen Öncesi formasyonları içinde metamorfit-

1er, asit intrüzif 1er, asit ve nötür volkanitler di-
ğer tektonik birliklere nispetle daha fazladır.
Bazik magmatitler bakımından Pontit, Anatolit
ve Torit tektonik birliklerinde büyük fark yok-
tur. Kenar kıvrımları kuşağında metamorfit,
asit ve bazik magmatitlere rastlanmaz. Pontid
ve Anatolid kuşaklarındaki Neojen Öncesi sedi«
mentitler, fedspatlı taşlardan türeme kırıntılar-
ca zengindir, Torid ve Kenar kıvrımları bölgele-
rindeki Neojen öncesi sedimentîtler karbonatça
zengindir.

Neojen formasyonlarının oluşum ortam ve
fasiyeslerinde, petrolojik ve kimyasal bileşimle-
rinde, bu devirde meydana gelmiş volkanik faali«
y etler de, tektonik birlikler arasında farklılıklar
vardır. Bu farklılıklardan aşağıda kısaca bahs-
edilecektir.

Pontid Tektonik Birliği t§indeki Neojen
Formasyonları

Bu birlik içinde, denizel Neojen formasyon-
larına Marmara denizinin kuzey sahili boyunca
rastlanır. Karasal ve gölsel formasyonlar, İstan-
bul boğazı çevresinde, Trakya'nın iç kesimlerin-
de, Biga yarımadasında, tzmir ve îzmit körfez-
leri ile Bolu ve Ankara arasında geniş yer kap-
lar, Karadeniz sahilinde Sinop civarında, Bafra
ve Çarşamba ovalarında ve,Giresun civarında
dar alanda görülür,

Biga yarımadasında, îzmir ve îzmit körfe-
zi ile Bolu ve Ankara arasında, Neojen devrin-
de meydana gelmi§ volkanitler geniş yer kapla-
maktadır. Bunlara ait lav ve tüfler, karasal ve
gölsel formasyonlar içinde yeralmaktadır* Vol-
kanitler genellikle andazit, dasit ve riyolit bile-
şimîndedir.

Anatolid Tektonik Birliği İçindeki Neojen
Formasyonları

Denizel ortam formasyonlarına Erzincan
batısı, Erzurum batısı, doğusu ve güney doğu-
sunda rastlanmaktadır.

Pontid kuşağından farklı olarak bu kuşak
içinde, îç Anadolu'nun doğusundan bağlıyarak
doğuda Rusya ve îran'a kadar uzanan Oligo-
Miosen ve Mosen tuzlu ve jîpsli lagüner serileri
geniş yer kaplamaktadır,
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Karasal ve gölsel Neojen formasyonları,
Batı Anadolu'nun kristalin masifleri üzerinde
nispeten küçük saha kaplar, îçbatı Anadolu, îç
Anadolu ve Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars
çevrelerinde geniş sahalar kaplamakatdır,

tçbatı Anadolu'da Uşak, Afyon, Kütahya ve
Eskişehir, îç Anadolu'da Niğde, Nevşehir ve
Kayseri, Doğu Anadolu'da Eru^urm, Ağrı ve
Kars çevrelerinde volkanitler geniş yer kapla-
maktadır. Bu volkanitler genellikle andazit bi-
leşimindedir, İçlerinde zaman zaman trakit, da-
sit ve riyolit gibi farklılaşma ürünlerine rastlan-
maktadır.

Bulanık ve Kars platolarında yeralan ba-
zaltlar muhtemelen yarık erüpsiyonları şeklînde
meydana gelmiş plato bazaltlarıdır.

Volkanik faaliyetler genellikle Miosen'de
başlamış ve Neojen sonunda bitmiştir, Ereiyeş,
Hasandağ, Ağrı ve Tendürek volkan konilerin-
de de volkanik faaliyetler Mîosen'de başlamış ve
ancak tarihi zamanlarda sona ermiştir. Bu ko*
nüer genellikle andazit lav ve tüf leri çıkarmış ol-
makla beraber bunlar içinde trakit, dasit ve ri-
yolit gibi farklılaşma ürünlerine rastlanmakta-
dır, Neojen'den sonraki erüpsiyonları ise çoğun-
lukla bazalt bileşiminde olmuştur*

Torid Tektonik Birliği f§îııdeki Neojen
Formasyonları

Bu birlik içinde denizel formasyonlar, kon«
tînental formasyonlardan daha geniş alan kap-
lamaktadır.

Muğla - Datça doğusunda ufak bir denizel
Neojen mostrası vardır* Antalya'nın kuzeyinden
başlıyan denizel formasyonlar fasılalı olarak
Mut» Silifke, Mersin ve Maraş'a kadar devam et-
mektedir. Daha doğuda Malatya kuzeybatısın-
da, Tunceli batısında ve güneydoğusunda, Muş
kuzeyinde, Van Gölü kuzeyinde ve Van doğu-
sunda denizel formasyonlar bulunmaktadır.

Karasal ve gölsel Neojen formasyonlarına
Muğla civarında küçük alanlarda, Göller bölge-
sinde nispeten geniş alanlarda rastlanmaktadır.
Göller bölgesinin doğusundan Malatya civarına
kadar, kontinental oluşuklara hemen hemen
rastlanmaz. Malatya civarında, Elazığ batısın-
da, Van gölü kuzeyi ve doğusunda çok genii

olmıyan alanlarda, karasal ve gölsel Neojen for-
masyonlarına rastlanmaktadır.

Bodrum batısında, Göller bölgesinin kuzey-
batısında ve doğusunda, Malatya batısında ve
kuzeyindeki Arguvan civarında genellikte anda-
zitier yeralmaktadır. Bunlar içinde farklılaşma
ürünü olarak trakit ve riyolitlere raslamak
mümkündür, Bingöl civarında» Van gölü batı-
sında ve kuzeyinde andazitler yanında bazalt-
larda geniş yer kaplamaktadır. Volkanik faali-
yetler genellikle Neojen bpnda başlamış ve so-
nu ile nihayetlenmiştir.

Süphan ve Nemrut önemli volkan konileri-
dir. Bu koniler Mîosen'de faaliyete başlamır ve
faaliyetleri tarihi devirlere kadar devam etmiş-
tir. Bazalt ve andazit neşretmişlerdir, ancak
bunlar arasında farklılaşma ürünü olarak trakit
ve riyolitlere de rastlanmaktadır.

Bu birlik içindeki volkanitler, yukarda
bahaedilen birliklerden daha az alan kaplamak-
tadır.

Kenar Kıvrımları Tektonik Birliği teindeki
Neojen Formasyonları

Bu birlik içinde genellikle denizel Neojen
formasyonları yeralmaktadır. Formasyonlar,
sığ bir denizde oluştuğundan, konglomera, kum-
taşı ve marn gibi kırıntılı taşlardan meydana
gelmişlerdir* Bazı yerlerde, tuzlu ve jipsli lagü-
ner formasyonlarla yanal geçişlidirler. Üst Wo-
senden itibaren deniz devamlı olarak çekilmiştir
ve bu sebeble de üstteki seriler daha iri kırıntı-
lardan meydana gelmiştir.

Kırıkhan, Kilis, Diyarbakır batısında ve
Cizre civarında bazalt lavları yeralmaktadır.
Bunlar kısmen Pliosen tabakaları arasında ve
kısmen de bunların üzerinde bulunmaktadır.

NEOJEN FORMASYONLARINBA BULUNAN
ENDÜSTRİYEL HAMMADDE, LİNYİT VE
METALİK MADIM YATAKLARI

Ülkemizde, Neojen formasyonları içinde
bulunan endüstriyel hammadde ,linyit ve meta-
lik maden yatakları 1/2 500 000 Ölçekli harita-
da gösterilmiştir (Şekil 2) #
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Bu yatakların oluşumunda, temel ve çevre
kayaların oluşum ve petrolojik Özellikleri ile
mineral muhtevaları» Neojen formasyonlarının
oluşum ve petrolojik özellikleri ile mineral muh-
tevaları, Neojen formasyonlarının oluşum or-
tam ve fasiyesleri, bu devirde meydana gelen
magmatik faaliyetler büyük rol oynamıştır.

Aşağıda, farklı ortam ve f asiyeslerde olu«
şan endüstriyel hammadde, linyit ve metalik
maden yatakları ayrı ayrı incelenecektir.

DENİZEL ORTAM OLUŞUKLARI

Hişet'ten Narlı'ya, Katu üzerinden giden
yolda, denizel Miosen kalkerleri sahasında, ih-
timal damarlardan türemiş parçalar halinde
barit parçaları görülmüştür (t. E. Altınlı, 1963).

Yazar ve ö. Dursunoğlu Datça doğulunda,
denizel Pliosen içinde dolomit tabakaları bul-
muşlardır.

Denizel Neojen formasyonlarında, çimento
hammaddesi ve yapı malzemesi bulunabilir.

Antakya'da, Akülı çay ve Kesecik çayının
yamaçlarındaki Miosen konglomeraları içinde
yer yer altın kırıntıları bulunur. Bunlar eroz-
yonla taşınarak bu çaylarm yataklarmdaki kum
ve çakıllar içinde zenginleşmektedir.

Söylenenler dışında, denizel Neojen for-
masyonlarında başka zuhur ve yatak bilinme-
mektedir,

KONTtNENTAL ÖIMDÄM OLUŞUKLARI

Kontmental Neojen formasyonlarında, la-
güner ortam, karasal ortam (etek molozu ve sel
oluşukları) ve göl ortamı oluşukları ayırtlan-
mıştır«

Lagüner Ortam Oluşukları

Lagüner formasyonlar, kesin olarak ayrıla-
madıkları için, jeoloji haritalarına Ollgo-Mîosen
tuzlu, jipslî serileri olarak alınmıştır.

Lagüner formasyonlardan halen jips ve ka-
ya tuıu üretilmektedir. Bu formasyonlar içinde-
ki tuzlu kaynaklar, tuzla olarak işletilmektedir.

Jips ve anhidritlerden^ alçı üretiminde, çi-
mento fabrikalarında ve azotlu gübre fabrika-
larında faydalanılmaktadır.

Tekniğin gelişmesi ile, jips ve anhidritler-
den, sülfürik asit üretiminde ve elementer kü-
kürt üretiminde faydalanılabilir.

Bu formasyonlarda ,potasyum tuzları, so-
lesti^ve (hidrokarbo sızıntısı olan jipsli seriler-
de) elementer kükürt yatakları aranabilir*

Karasal Ortam Oluşukları

Karasal formasyonlar değişik ortam ve
şartlarda meydana gelmiştir. Bunlar içinde,
hem formasyonlarırf oluşum ortam ve şartları-
na, hem de yöre kayaların petrolojik, mmero*
lojik ve kimyasal bileşimlerine göre, farklı en-
düstriyel hammadde ve maden yatakları mey-
dana gelmektedir.

Aşağıda, karasal formasyonlar içinde bu-
lunan, linyit, endüstriyel hammadde ve metalik
maden yatakları konu edilecektir.

1 — ünyît Yatakları

Kömür yatakları karasal formasyonlar
içinde bulunmaktadır. Ancak kömür ihtiva eden
karasal formasyonlar çok çeşitli şartlarda ve
ortamlarda meydana gelmektedir, Burada ay-
rıntıya girmeden, Neojen formasyonları içindeki
linyit yataklarının oluştuğu ortam ve şartlar kı=
saca gözden geçirilecektir*

Linyit yataklarının bir kısmı, jeosenklinal
veya kıvrılmış silsilelerin ön çukurlarına komşu
havzalarda meydana gelen, su seviyesi sığ ba-
taklıklarda oluşmaktadır. Ülkemizdeki denizel
Neojen formasyonları da çoğunlukla ön çukur-
larda oluşmuştur.

Bu gibi havzalarda meydana gelen kömür
yatakları ya transgresif denizel formasyonlar
tarafından Örtülmektedir, yahutta regresif de-
nizel formasyonlar üzerine oturmakta ve kara-
sal formasyonlar tarafından Örtülmektedir,

Erzincan Kemaliye İlçesi Beşpmar, Erzu-
rum Otlu İlçesi Balkaya ve Sütkans, Aşkale İl-
çesi Kükürtlü, Çorum Alpagut İlçesi Dodurga,
Edirne Uzunköprü İlçesi Harmanlı, Van Erciş,
Örencik bucağı linyit yatakları Miosen yaşlıdır.
Bunlar genellikle regresif deniıel tabakalar üze-
rine oturmakta ve karasal formasyonlar tara-
fından Örtülmektedir.
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Tamamen kıta içinde oluşmuş linyit hav*
zaları çeşilti şartlarda meydana gelmiştir. Bun-
ların oluşumunda rol oynayan başlıca etkenler
aşağıdaki gibi sıralanabilir. Miosenden itibaren
başltyan epirojenik hareketler ve bunun sonucu
meydana gelen faylanmalar, volkanik faaliyet-
ler ve karstik olaylar»

Kütahya, Tavianli-Hannaneik Havzaaı Lin-
yit Yatakları

Tunçbilek, Tavşanlı-Harmaneık yolu üze-
rindeki yataklar ve Alabarda köyündeki yatak-
lar ve Değirmisaz bu havza içinde yer almakta»
dır.

Havzada temeli kristalin şist» mermer ve
serpanrinleşmiş peridotit meydana getirmekte-
dir* Temel üzerinde» kalınlığı 100 - 300 metre
arasında değişen moloz ve çığıl yığışımları yer-
almaktadır. Bunlar üzerine ince bir kil seviye-
sinden sonra linyit tabakaları gelmektedir* Lin-
yit yatağını Miosen göl sökelleri örtmektedir.
Linyit yatağı Alt miosen yaşlı kabul edilmekte-
dir. Bu havzada, Neojen formasyonları, havza
kenarında faylarla sınırlanmıştır,

Çanakkale-Çan Linyit Yatağı

Temeli, Mezozoik yaşlı arkoz, spilit ve dia«
baz meydana getirmektedir» Temel üzerinde al-
tere olmuş andazit tüf ve aglomera yeralmakta-
dır, Linyit tabakası bu volkanit üzerine otur-
maktadır. Linyit yatağını kil ve daha genç vol-
kanitlere ait tüfit tabakaları Örtmektedir, Lin-
yit yatağı Üstmiosen yaşlı kabul edilmektedir.

Çanakkale-Yenice tikesi Öğmen Linyit Ya-
tağı

Temeli killi şist ve grovak meydana getirir.
Temel üzerinde kaolinleşme ve killeşme göste-
ren tüfler yer alır. Linyit tabakası bu volkanit
üzerine oturmaktadır. Linyit tabakasını, alta-
kinden daha genç tüf ve aglomera Örtmektedir.

Çanakkale-Yenice İlçesi Yarış Linyit Yatağı

Temeli killişfet ve grovak meydana getir-
mektedir. Temel üzerinde andazit lav, tüf ve vol-
kanik bireş yeralır. Linyit tabakası bu volka-
nit içinde bulunmaktadır. Linyit tabakasının ta-
banında ve tavanmdakî tüfler killesmistir. Alı-

nan Yarış -1- numunesinin diferansiyel termik
analizi killerin seramik ham maddesi olarak kul-
lanılabileceğini göstermektedir*

Muğla-Yatağan tl§e§l Eskihisar Linyit Ya-
tefi

Menderes masifinin günay kanadını meyda«
na getiren mermerler» Yatağının birkaç kilomet-
re kuzeyinden Kerme körfezine uzanan geniş
sahayı kaplamaktadır,

Muğla, Yerkesik ve Ula çukurları gibi Ya-
tağan çukuru da bu mermerler üzerinde meyda-
na gelmiş karstik bir çukurdur. Bu çukuru ka-
rasal ve gölsel Neojen formasyonları doldur«
maktadır. Eskihisar linyit yatağı bu formas-
yonlar içinde yeralmaktadır. Yatağın yaşı» Üst-
miosen olarak kabul edilmektedir.

Kütahya-SImav Ufesi Dağardı linyit Yatağı

Temeli gnays ve granit meydana getirmek«
tedir. Temel üzerinde tabanda iri granit ve gnays
blokları, üste doğru moloz ve çığıllar» kum ve
killi tabakalar yeralmaktadır. Kil üzerinde lin-
yit tabakası yer alır ve bunuda killi, milli taba-
kalar örter. Linyit yatağının oluştuğu bu kapalı
havzanın nasıl oluştuğunu tespit etmek kolay
değildir,

Ülkemizde, Neojen formasyonları içinde
pekçok linyit yatağı vardır. Bunlardan Önemli
olanlar Şekil 2 de gösterilmiştir,

Neojen devrinde oluşmuş linyit yatakları
çoğunlukla, Karasal f ormasyonlarm ve volkanit-
lerin geniş yer kapladığı Pondit ve Anatolid
tektonik birlikleri içinde toplanmış bulunmak-
tadır,

2 — Kü ve Kaolen Yatakları

Temeli, feldspath magmatit ve metamorfit
veya bunların kırıntılarından türeme sedimen-
titlerin oluşturduğu kömür havzalarında, kömür
tabakalarının altmda veya üstünde refrakter
kil, ince seramik kili ve kaolin yataklarmm mey-
dana geldiği bilinmektedir.

Ülkemizde, Neojende oluşmuş bazı linyit
yataklarında, benzer şekilde kil yatakları bu-
lunmaktadır.
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İstanbul Şiir fidesinin Aveuhorii ve Üve-
yirii Köyleri Şamot Kîlî Yatakları

Temel, Paleozoik killişist ve grovakları ile
Üstkretase volkanit ve kireçtaşmdan meydana
gelmektedir. Temel üzerinde» konglomera, kum,
kil ve linyit tabakalarından oluşan Neojen ka-
rasal çekelleri yeralmaktadır. Linyit tabakaası-
mn tabanında ve tavanında, yüksek aluminyum-
lu gamot kili tabakası vardır*

BÜeeîk*§eğiit Öcesî Küre Köyü Çaltı ve Ya-
kacık Köyleri üe înMsar Bucağı tnce Seramik
Kîil Yatakları

Granodiorit, mikaşist ve mermerlerden olu-
gan temel üzerinde Karasal ve Göksel Neojen
çökellerî yeralmaktadır* Neojencokelleri kong«
lomera ve kumtaşı ardalanmasmdan oluşmakta-
dır. Konglomera ve kumta§ları kil ve marn mat-
riks ile çimentolanmıştır.

Bu çökellerin tabanına yakın kalınlığı bir-
kaç cm ile 2 m. arasında değişen linyit veya lin-
yitli kil tabakası vardır. Genellikle linyitin taba-
nında ince seramik, düşük ve orta kalite refrak-
ter hammadde olarak kullanılabilen bir kil taba»
kası oluşmuştur ve kalınlığı 0,8 -10 m arasında
değişmektedir. Kil, granodioritten türeme felds-
patların ayrışması ile oluşmuştur,

Deresakarı ve Yeniköy civarında, Neojen
havzasının kenarında kaolin oluşumları vardır*

8 — Kuvars Kumu Yatakları

Istmnbul-^yhoz-PolwiezkÖy île ŞUe Avou-
kora köyü Arasındaki Kuvars Kumu Yatakları

Poleogoik temel üzerinde, yukarda bahsedi-
len Aveukoru ve Üveyizlide, karasal Neojan taba-
kaları yeralmaktadnv Bunlarıda, kuvars kumu
seviyesi örtmektedir.

Kuvars kumları, Paleozoik formasyonları
İçindeki arkoz ve subarkozlardan türemiş olma-
lıdır.

4 — Uranyum Yatakları

lMfeııîsa-CHMes-KÖiffüîra#ı Bucağı Uranyum
Yatakları

Temeli, gnays, mikaşist, granodiorit, Per-
miyen ve Mesozoik kristalin kireçtaşlar! mey-

dana getirmektedir. Temel üzerinde sel sökelleri
ve göl çekellerinden meydana gelen Neojen se-
dimentitleri yeralmaktadır.

Sel §ökelleri, iri bloklar, köşeli çakıl ve kum
yığışımından meydana gelir ve bunlar genellikle
çimentolanmamıştır. Bunların üzerinde kiltaşı,
miltaşı, marn ve kiregtaşmdan oluşan göl çökel-
leri yeralmaktadır*

Sel çökelleri ve yer yerde göl çökelleri için-
de, sekonder uranyum mineralleri oluşmuştur,
Sekonder uranyum mineralleri, krMaiin şistler
ve granodiorit batolitindeki, primer uranyum
minerallerinin yıkanması sureti ile meydana gel-
miş olabilir (T. Arda, 1968).

5 — Manganez Yatafcları

Uşak, Gedikler Köyü Manganez Zuhuru

Uşak, Dumlupmar arasında karasal ve göl-
sel Neojen formasyonları yeralmaktadır. Neojen
havzası, kuzeydeki yüksek silsilelerden faylı bir
kontakt ile ayrılmaktadır. Yüksek silsileler §ist»
grovak, killişist, kristalin kireçtaşı ve serpan-
tinleşmiş peridotitten meydana gelmektedir.

Neojen formasyonları, kuzeydeki eski te-
mele doğru, iri kırıntılı çökellerden oluşmakta
veya bunlar tarafından örgtttlenmektedir.

Gedikler köyünün kuzeyinde, serpantileşmîş
peridotitlerin eteğinde, serpantin çakıllarından
oluşan bireşler yeralmaktadır. Bunlar üst kısım-
larda karbonatlı bir çimento ile çimentolanmı§-
tır. Karbonat çimentolu bireşler içinde, mangan
hidroksitlerince zengin mercekler vardır.

Bu mangan hidroksitleri çıkarılarak; beton-
yerde yıkamak sureti ile çakıllarından ayrılmak-
ta ve pil fabrikalarına hammadde olarak satıl-
maktadır.

6 — Altın Plaserlerî

Salilıli-Sard Altın Plaserlerî

Salihli ovasının güneyinde Bozdağ krista-
lin masifi yeralmaktadır. Masifin kuzey yamaç-
larında, kristalin şistler üzerine Neojen kong-
lomera ve kumtaşları oturmaktadır. Bunlar için-
de altm kırıntıları ihtiva eden mercekler* vardır*
Bunlardaki altm, kristalin şistler içindeki, arşe-
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nopiiitli, altınlı kuvars damarlarından türemiş
olmalıdır.

Kısmen kristalin şistlerden, kmmende bu
konglomera ve kumta§larmdan türeyen altın,
Sard gayı yatağında altın plaserlerini meydana
getirmektedir. Tarihte, bu plaserlerden uzun sü-
re altın üretilmiştir.

7 — Lületaşı Yatakları

EskişeMr-Sepetşî, Margı ve Karaçay Köy-
lerï Sepîoîît Yatakları

Eskişehir, Aplu arasındaki ova bir graben-
dir. Bu ovanın ortasından Porsuk çayı akmakta-
dır. Graben, kenar bloklarından taşman moloz
ve çakıllarla dolmu§ ve bu ovayı meydana getir-
miştir, Grabenin kenar blokları, kuzeydoğuda
Sepetçi ve Margı köyleri civarında, güneydoğu-
da Karaçay köyü civarında, serpantinleşmiş pe-
ridotitten meydana gelmektedir. Bu kısımlarda
grabeni, tamamen serpantin moloE ve çakılları
doldurmuştur. Bu malzeme, kenar bloklardan
sellenme ile taşınmıştır, kalınlığı üçyüz metre-
den fazladır, Kendi içinde çapraz tabakalanma,
merceklenme ve sık sık değişen nispi derecelen-
me gösterir.

Eskişehir taşıda denen, Sepetçi, Margı ve
Karaçay sepiolit (lületaşı) yatakları, bu Ltrpan-
tin moloz ve çakılları içinde oluşmuştur, Sepio-
lit, bu malzeme içinde yumrular halinde bulun-
makta ve sepiolit yumruları 300 metre derine ka»
dar inmektedir* Sepiolit yumrularının taş için-
deki dağılımı, klastiklerin orijinal yerleşimi ile
uyumludur.

Grabenin batı ve doğusunda, Neojen çökel-
leri içine de karışan volkanitlèr yeralmaktadır.
Eskişehir deki tabii sıcak sular alüvyondan alın-
maktadır. Sıcak suların oluşumu, volkanitleri
meydana getiren magmatîk faaliyetlerle ilgili ol-
malıdır. Sepiolit yumrularıda, tarımal suların
serpantin çakıllarını ayrıştırması ve çözdüğü
magnezyun silikatı tekrar sulu bir jel halinde
çökeltmesi ile meydana gelmiş olmalıdır.

Sepetçi, Margı ve Karaçay köyleri civarın-
dan üretilen sepiolîtler, dünyanın en iyi cins se-
piolitleridir. Bunlardan imal edilen pipo, biblo
ve süs eşyası dış pazarlarda herzaman alıcı bul-
maktadır.

Gol Ortamı Oluşukları

Neojen göl formasyonları, Pontid ve Âna«
tolid tektonik birliklerinde geniş, Torid tektonik
birliği içinde küçük alan kaplamaktadır.

Formasyonların petrolojik bileşimi ve ma*
den yatağı mutevası, substuratumu ve çevreyi
oluşturan daha eskj formasyonların petrolojisi-
ne ve Neojende meydana gelen magmatîk gaalî-
yetlere bağlı olarak değişmektedir,

1 —. Dolomit Yatukları

Eskişehir-Sivrihisar Uya^pagaJar Köyü Do-
lomit Yatakları

Neojen formasyonları, Karbonifer ve Per-
miyen killişist ve kumlu kalkerleri ile peridotit-
lerden meydana gelen temel üzerine oturmakta-
dır.

Marn, kalker ve tüfit ardalanmasmdan olu-
şan formasyonlar içinde dolomit tabakaları bu-
lunmaktadır.

2 '— Magnesit Yatakları

Ktttalıya-Avdan ve Kınık Köyü Magnesit
Zuhurları

Peridotit masifi üzerine oturan ve serpan»
tinleşmiş peridotit çakülanndan meydana gelen
Neojen formasyonlarının taban konglomerasın-
da, magnesit kongresyonları vardır. Ancak bun-
lar ekonomik önemde değildir* Konglomerayı,
marn tüfit ve kalker ardalanması Örtmektedir,

FetMye-Giirİeyik Köyü, Maden Oyuğu Tepe
Magnesit Zuhurtarı

Neojen formasyonları, peridotit üzerine
oturmaktadır. Serpantinleşmiş peridotit çakılla-
rından meydana gelen taban konglomerasını,
marn ve tüfit ardalanması Örtmektedir.

Konglomera içinde magnesit konkreayonları
vardır ve yer yer magnesit çemintonun konglo«
meranın çakıllarını çimentoladığı görülmektedir.

Çanakka!a-tntepe ile Kepez Köyü Arasında-
ki Magnesit Zuhurları

Temeli, kiristalin şist ve serpantinleşmiş
peridotit meydana getirmektedir, Neojen for-
masyonları, tabanda konglomera ve kumtaşm-
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dan, üstte marn ve kil ardalanmasmdan meyda-
na gelmektedir.

Kepez köyü ile Karantina mevki arasında,
yegil renkli killer içinde magnesit adeseleri var-
dır. Yatak büyük olabilir, ancak alman numune-
nin analizinde, silis muhtevasının % 4 ten büyük
olduğu görülmüştür,

Ayvacık İI§esî Arıklı KÖyÜ Maknesît Zu*
hurları

Temeli, kristalin şist, Permiyen kireçtaşı.
Trias klastik ve ofiolit serileri meydana getir-
mektedir, Neojen formasyonları, altta laminali
silttap, miltaşı ve marndan meydana gelmekte-
dir. Bunun üzerine tabakalanma göstermiyen
kaim bir tüfit seviyesi yeralmaktadır. Tüfît, ka-
olinleşme, silisleşme ve limonitleşme göstermek-
tedir ve sıkı şekilde taşlaşmıgttr. Bazı jeologlar
bunu kaynaklı tüf olarak vasıflandırmaktadır.
Üst kısımlarında kil ,marn ve magnesit mercek-
leri ihtiva etmektedir. Magnesit merceklerinin
silis muhtevesı % 4ten fazladır ,

Burada, bazı magnesit mercekleri ve tüfit
seviyesinin bazı kısımları radyoaktif mineraller
ihtiva etmektedir. Radyoaktif magnesit merce-
ğinden alman numunenin kimyasal analizinde
% 1, radyoaktif tüflerden alman numunelerde
!% 4 - 20 değişen PSO5 olduğu gÖrülmü§tür.

Denïzii-Çardak Bucağı Çambaşı köyü Mag-
nesit Yatağı

Temeli, Mesozoik kireçtaşı ve ofiolit Berileri
meydana getirmektedir, Neojen formasyonları,
bu temel üzerinde kaim bir taban konglomerası
ile başlamakta ve üstte, marn ve kireçtaşı mü-
navebesinden meydana gelmektedir.

Konglomera, çoğunlukla serpantin çakılla-
rından meydana gelmektedir. Konglomera içinde
kalınlığı 4, uzunluğu 100 metreyi aşan magnesit
mercekleri vardır, Marn ,kireçta§ı münavebesi
içinde daha ufak magnesit mercekleri vardır.

Buradaki magnesit yatağının rezervi olduk-
ça büyüktür. Ancak silis muhtevası yüksek ol-
duğundan değerlendirilememektedir.

Konya, Yunak ilçesi civarında, Çankırı, Orta
ilçesinin kumluca ve Karaağaç köyleri civarında
da, Neojen formasyonları içinde sedimanter mag-
nesit zuhurları vardır, (H* Bilgin)

8 — Uranyum Yatakları

Uşak ili» Güre Bucağı Civarı Uranyum Zu-
hurları

Temeli, kristalin şistler meydana getirmek-
tedir. Temel üzerinde, Neojen formasyonları ta-
ban konglomerası ile başlar, üste doğru tüfkat-
kılı çamurtaşı, tüfit, marn ve kireçtaşı ardalan«
masından meydana gelir.

Segonder uranyum mineralleri, çamurtaşı
içinde bulunmaktadır* Mostrada bu mineralleri
gözle görme imkanı yoktur, ancak rayoaktivite
Ölçen aletler ile bulunabilir. Yapılan hafriyatlar-
da, bir süre sonra jips ile birlikte gözle görülür
minerallerin oluştuğu görülmüştür. (Hüseyin
Kaplan, şifahi bilgi)

4 _ Sepîollt Yatakları

Esldşehlr İli, YOTiilcça ı̂r Ve Takmak Köy-
leri Lületaşı Yatakları

Serpantînleşmif peridotit üzerindeki, ser-
santin çakıllarından meydana gelen konlomera,
marn, kireçtaşı ve tüfit ardalanması, Neojen dev-
rinde oluşmuş göl sökelleridir.

Konglomeram içinde, iyi vasıflı sepiolit yum«
ruları vardır ve bunlar işletilmektedir,

YÖrükçayır köyü, Kepez tepe mevki'inin do-
ğusunda, konglomera üzerinde sepiolitik kil ve
bunun üzerinde de tabakalı sepiolit oluşumları
vardır, (Ö. Akıncı, 106T)

Sepiolitlerin kalitesine, yabancı cisimler,
renk ve hava temasında kuruyunca çatlayıp çat«
lamama tesir eder. Hava temasında kuruyunca
çatlamayan, beyaz renkli ve yabancı madde bu-
lunmayan eepiolitler, pipo, biblo ve ziynet eşya-
sı yapımında kullanılmaktadır. Kötü kalite sepi-
olitlerde, öğütülerek, muayyen yapıştırıcılarla
karıştırıldıktan sonra preslenerek, iyi vasıflılar
gibi kullanılabilir. Ayrıca, bunlar aşağıda anla-
tılacak sepiolitik killer giM de kullanılabilir*

Sivrihisar İlçesinin Yalımlı ve Ahiler köyü
civarında, Neojen kongloeralan içinde sepiolit
oluşumları vardır.

Kütahya tii Avdan Ve Kargm Köyleri Sepi*
olit Zuhurları

Serpantinleşmiş peridotit masifi üzerinde
yeralan ve serpantin çakıllarından meydana ge-
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len Neojen konglomeraları için sepiolit oluşum-
ları vardır. Konglomerayı» killeşmiş tüfit, marn
ve tüfit ardalanması örtmektedir. Buradaki se-
piolit oluşumları, hava temasında çatlamakta-
dır,

Bursa-Harmaııcık Bucağı Çamolıık Köyü
Sepîolit Zuhurları

Peridotit üzerinde yeralan, serpantin çakıl-
larından meydana gelen Neojen konglomerası
içinde sepiolit yumruları bulunmaktadır, Kong-
lomerayı, marn, kalker ve tüfit ardalanması ört«
mektedir. Buradaki sepiolitlerde iyi vasıflı değil-
dir,

5 — Sepiolitîk Kî! Yatakları

Sîvrîhîsar-îlyaspaşa, Tatarlar Ve Ahiler Kö-
yü Sepo^îtîk Kıl Yatakları

Bu köyler civarında da, Neojen formasyon-
ları, peridotit üzerine oturmakta ve tabaka ar-
dalanması, yukarda bahsedilen Yörükçayır köyü
cıvarmdakilere benzemektedir.

Taban konglomerasını nüzerinde ve tüfit,
marn münavebesi arasında sepiolltik kil tabaka-
ları bulunmaktadır,

Sepiolltik kil, sıvı ve gazların Büzülmesinde,
bazı sıvıların renginin ağartılmasmda ve bazı
kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak kulla-
nılmaktadır.

6 — Bentonit Yatakları

Feldspat ve feledspatça zengin volkanitle-
rin camsı kırıntı ve külllerinin, bazik ortamda ay-
rışmasından meydana gelen montmorillonit
grubu killere bentonit denmektedir» Bunlar, ge-
nellikle diğer kil grubu mineraller ile,-az-veya
çok karışmış olarak bulunur,

Volkanitlerin, geniş yer kapladığı bölgeler-
de, Neojen sedimentitleri içine fazla miktarda
prokılast malzeme karışmıştır, Kısmen volkan-
lardan çıkan buhar ve sıcak sular, .kıamende-
camsı madde ve proklasların suya bazik etkisi,
sedimantasyon ortamının PH sınırının yüksel-
mesine sebeb olmuş ve yüksek PH şartlarında,
ayrışarak bentonit oluşturmuştur,

Çankırı ÎE Bentonit Yatakları

Kurşunlu ilçesi Beşpmar mevkiinde, İlgaz
ilçesi Kızüibrik köyü ve Çerkeş ilçesi Bayındır
köyü civarında bentonit yatakları vardır. Bu ya-
taklar, volkanik Neojen formasyonları içindeki
tüf seviyeleri üzerinde veralmaktadır, Tüfler ve
bunların türediği volkanitler, genellikle andazit
bileşimindedir .

Edirne ili Enez ilçesi Çavuş köy civarında,
Çanakkale ili Ayvacık ilçesi civarında, Kütahya
ili Başköyde, Eökişehir ili Mihallıççık ilçesinde
ve Avanosta, volkanik Neojen formasyonların-
da, bentonit yatakları vardır (Şekil 2),

7 — Kaolin Yatakları

Ülkemiz seramik sanayiinin, kaolin ihtiyacı-
nın büyük kısmı, kağıt sanayiinin alunitli kaolen
ihtiyacı, volkanik menşeyli kaolen yataklarından
karşılanmaktadır.

Volkanitler içindeki kaolin yataklarının olu-
şumu hakkında farklı görüşler vardır. Ancak bi-
linen kaolin yatakları, bir birinden farklı §ekîlde
bulunmaktadır. Bunların, ne yataklanma du«
rumları» nede oluşum şartları aydın olarak orta»
ya konamamıştır.

Uşak Ilî Karaçayır Köyü Kaolin Yatağı

Kristalin şist ve mermerden oluşan temel
üzerinde, konglomera, kumtaşı, siltaşı ve miltaşı
münavebesinden meydana gelen Neojen sedi-
mentitleri yeralmaktadır,

Sahanın doğusunda, Neojen sedimentitleri
ile kristalin temel arasından volkanitler çıkmış-
tır. Bunların tüfleri, buradan itibaren, havzanın
güneydoğu kenarı boyunca kama gibî sedimen-
titler içinde yeralmıştır. Tüfit kamanın kristalin
şistlerle kontaktmda, içine çok miktarda teme-
le ait kÖ§eİi parçalar karışmıştır. Bu parçalar
kenardan uzaklaştıkça azalmakta ve havza için-
de kaybolmaktadır* Tüfit kamanın havza içinde-
ki ucu gatallanarak, miltaşı ve kiltaşı tabakaları-
nın uçları ile girikli bir geçiş meydana getirerek
sonuçlanmaktadır. Tüfit kamayı meydana geti-
ren proklastlar kaolînleşmi§tîr. Ancak kaolinleş-
me yer yer azalmakta ve yer yerde artmaktadır.
Kaolinleşmenin fazla olduğu kısımlardan kaolin
olarak faydalanılmaktadır. Tüfit içindeki koyu
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renkli mikalar, killeşme ve serîsitleşme sonucu
kaybolmuştur. Tüfit üzerinde yer yer opal mer-
cekleri vardır. Bunlar koloidal pirit oluşumları
ihtiva etmekte ve bundan dolayı gri ve siyahım-
sı gri renkli görülmektedirler.

Halen işletilen kaolin ocağının bulunduğu
yerde, bir liparit daykının bulunduğu ve bu day»
km sularla ayrışarak kaolinleştiği sanılmıştır.
Ancak burada temelin eğimi oldukça fazladır ve
düzensizlikler göstermektedir, Kaolin ocağının
takriben 200 metre arkasında, temelde bir f alez
vardır. Ağırlık sıkışma ve akma sebebi ile tüfit
kaması burada dikleşmiş ve kalınlaşmıştır. Oca-
ğın tabanmdan açılan galeride de kaolinile kilta-
şı tabaka uçlarının ardalandığı görülmüştür.

Bu ocaktan çıkarılan kaolen yıkanarak,
içindeki kuvars ve feldspat kırıntılarından temiz-
lenmekte ve seramik sanayiinde çok tutulan yı-
kanmış kaolin elde edilmektedir.

Tüf itin kaolinleşmesi sırasında, ortamın asit
karekterli olduğu düşünülmelidir. Kaoiinleşme
sonucu, pîrokalastlarm alkalilerinin ortama geç-
mesi veya başka sebeblerle ortamın PH yükse-
lerek bazik özellik kapanmıştır. Bunu, tüfit sevi-
yesi üzerindeki bentonitik özellik gösteren tüfit
bantları ve opal mercekleri içindeki kolloidal pirit
çökelmemde belirlemektedir,

Ktttahya-Altmtaş H§esi Allıören Ve YUyliık
Köyleri Kaolin YatoMarı

Bölgede temeli, epimetamorf şist ve mer-
mer meydana getirmektedir,

Allıören köyü civarında, temel üzerinde bir
aglomera seviyesi oturmaktadır, Aglomera üze-
rinde kalınlığı bazan 10 metreyi aşan tüflü, ye-
şil renkli bentonitik kil seviyesi yeralır. "Kesil
renkli kilin üst seviyeleri içinde, birkaç desimetre
kalınlığı olan, beyaz renkli bentonit mercekleri
bulunmaktadır. Kil seviyesi üzerinde yer yer
renkli opal mercekleri oluşmuştur. Bunlar üze-
rinde, kaolinleşme, serisîtlepne, llmonitleşme ve
sflisleşme gösteren tüfit seviyesi yeralmaktadır.
Bunun içinde kaolin ve renkli opal mercekleri bu-
lunmaktadır.

YöyMk Köyii Kaolin Yatakları

Temel üzerinde, konglomere, kumtaşı, silit
ve mîltaşı ve kumlu kireçtaşı ardalanmasından
meydana gelen Neojen göl çökelleri yeralmakta-

dır. Bunların üzerine de bentonîtleşme gösteren
tüfit seviyesi oturmaktadır. Bunun kalınlığı 15 «
20 metre arasında değişir ve yeşil rengi ile kolay
tanınır. Bentonîtleşme gösteren tüfit üzerinde,
kaolinleşme, serMtleşme, limonitleşme ve silis-
leşme gösteren tüfit seviyesi yeralmaktadır. Aza-
mi kalınlığı 30 metredir. Rengi genellikle beyaz-
dır, limonit sebebi ile sarı ve kırmızı renklenme-
ler düzensiz şekilde dağılmıştır. îçmde opal mer-
cekleri ve düzensiz yerleşmiş, kullanılabilir kao-
linlşmeler vardır. Tabanda alumimtli kaolin
görülür.

Bentonitleşme gösteren tüfit seviyesi ile
kaolinleşme gösteren tüfit seviyesi arasında, kol-
loidal pirit oluşumu ihtiva eden opal mercekleri
ve renkli tüf mercekleri vardır,

Emet ilçesi Ulaşlar köyü ve Simav ilçesi
Yağmurlar köyü cıvarmdaki kaolin yataklarında
da, stratigrafik istifleme» Yüylük köyü civarın*
dakine benzemektedir,

Suıdıııgı îî§e§! Dttvwtepe Bucağı Civarı Kâ
olïn YataHan

Temeli, kısmen kristalin şist ve genellikle
ÜstkEetase yaşlı olduğu kabul edilen grovak,
of iolit ve kireçtaşı karmaşığı meydana getirmek-
tedir.

Temel ürerinde, farklı safhalarda oluşmuş
ve farklı petrolojik bileşimde volkanitler vardır,
Ancak Neojen'e ait en eski volkanit birim, ha-
len işletilen kaolin ocaklarımda içinde bulundu-
ran dasit ve riyolit bileşimindeki birimdir. Bu
birim temel ülgerine diskordans olarak oturmak-
tadır. Tabanda volkan bireşî, aglomera, lav ve
kabakülden, yer yerde temele ait parçalarıda ih-
tiva eden renkli tüfit veya bentonitleşmiş yeşü
renkli tüfitten meydana gelmektedir. Bunları
ÜBtte, ayni kökene ve bileşime sahip daha ince
taneli tüfit Örtmektedir. înce taneli tüf îtin yer
yer temel üzerine de taştığı görülmektedir. Bu-
nun iğinde yer yer bentonitlepne gösteren yeşil
renkli tüfit mercekleri ve laminalanma gösteren
opal mercekleti bulunmaktadır.

Bu volkanitler genellikle kaolînle§miştir,
înce taneli tüf itte kaolinleşme daha ziyadedir ve
işletilen kaolin ocakları bunun iğinde bulunmak-
tadır. Ancak kaolinle§me homojan değildir, Kao-
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lin, az kaolinieşmiş tüf, kaolinleşme sonucu ayrı-
şan silis veya limonitle gimentolanmı§ tüf, dü-
sensiz şekilde karışık olarak bulunmaktadır,
Kaolinleşmig tüf it üzerinde yer yer opal mercek-
leri bulunmaktadır.

Halen işletilen kaolin ocakları, Düvertepe
bucağının hemen güneyinde bulunmaktadır*
Bunlar bilinen, volkanik orijinal en büyük kaolin
yatağıdır* Mumcu ve Devletlibaba köyleri civa-
rında da, seramik sanayiinde kullanılmağa elve-
riri kaolin zuhurları vardır,

ince taneli tüfit, sığ bir su ortamında çö-
kelmiş olmalıdır. Çünkü yer yer bu ortama ula-
şan lavlar perlit oluşturmuştur, Kaolinleşmede,
völkanizmayı takiben çıkan asit karakterli bu«
har ve termal sular etkili olmalıdır. Püvertepe'-
nin Kızılyar mevkiindeki alumuitli kaolin oluşu*
mu buna işaret sayılabilir,

İvrindi, Balya, Gönen, Yenice, Çan ve Bay«
ramiç civarındaki kaolin yatakları da volkanitler
içinde bulunmaktadır, Bunların oluşumu da Dü-
vertepe kaolin yataklarının oluşumuna benze-
mektedir (Şekü 2).

Konya, Afyon kaolin zuhurları ve Nevşehir
alunitli kaolin zuhurlarıda tüflerîn ayrı§lası ile
oluşmuştur,

Bursa»M, Kemalpaşa kaolin yatağında,
Yüylük köyü kaolin yatağına benzer şekilde oluş-
muştur. Buradan üretilen aluninli kaolin kağıt
fabrikalarma, kaolin seramik fabrikalarına ve
silMeşmiş tüflerde çimento fabrikalarma satıl-
maktadır.

Kütahya-Öevrekseydl köyü Àhmïtlî Kaolin
Yatağı

Temeli, yeşil şist, peridotit, Permokaboni-
fer killi şist ve mermerleri meydana getirmekte-
dir,

Neojen formasyonları temel üzerinde, ta-
ban konglomerası, kumtaşı ve çamurtaşı île baş-
lar, bunlar üzerinde tüfit seviyesi yeralır. Tüfit
seviyesi üzerinde bentonitik kil, tüfit, marnlı,
kil, killi marn ve maralı kalker ardalanması yer«
almaktadır.

Tüfit seviyesi tabanda kaba taneli, gri ve si-
yahımsı gri renklidir, Yayılımı oldukça fazladır,

kalınlığı değişmektedir. Bunun üzerindeki ince
taneli ve beyaz renkli tüfit kaması kaolinîeşmiş-
tir. Bu havza kenarında uzunca mesafede devam-
eder. Kalınlığı 30 - 1ÖÖ metre arasında değişmek-
tedir. Ancak havza içine fazla devam etmez, ben-
tonitik kil ve marnlıkil ile giriklik yaparak so-
nuçlanır, Havza içi yönünde, bentonitik kil ve
marnlı kil tabakaları içinde ufak kolloid kaolin
mercekleri bulunur, Bunlar asıl kaolin kamasın-
dan fazla uzak değildir. Kaolin kamasının üst
seviyelerinde, renkli opal mercekleri ile kaolin
mercekleri karışık olarak yeralmaktadır. Bu kao-
lin, Seka müessesi tarmdan, kağıt dolgusu ola-
rak kullanılmak üzere işletilmektedir,

8 _ Diatomit Yatakları

Diatomit yatakları, Neojen sedimentitleri
içinde bolca proklasüarm karıştığı volkanik hav-
zalarda, tüfit tabakaları içinde bulunmaktadır,

Diatomit, tüfit tabakaları içinde tabaka ve-
ya mercekler halinde bulunmaktadır, Diatomit
tabaka veya mercekleri içinde, ince taneli tüf la-
mina veya mercekleri ile laminaiı opal plaket-
leri bulunmakta ve genellikle diatomit yatakları
üzerinde opal mercekleri bulunmaktadır. Hafif
yapı malzemesi, izolasyon, dolgu maddesi metal-
lerin parlatılması, sıvıların süzülmesinde ve ap-
şorbsiyonunda kullanılmaktadır.

Çantan îlî Diatomit Yatakları

Çerkeş ilçesinin Akhasanlar köyü, Orta ilçe-
sinin Karaağaç ve Baştak köyleri civarında dia-
tomit yatakları vardır ve kaliteleri iyidir.

Ankara İli Diatomit Yatakları

Kmlcıhaman ilçesinin GÖrcü köyü ve Ayaş
ilçesinin Başbereket köyü civarında diatomit ya-
takları bilinmektedir. Ancak bunların kalitesi
iyi değildir.

Çanakkale ili Diatomit Yatakları

Çan ilçesinin Keçialan köyü cısavmda diato-
mit yatakları vardır*

Balıkesir ti! Diatomit Yatakları
Balya ilçesinin Bengiler köyü civarındaki

diatomit yataklarının rezervi oldukça büyüktür,
ancak kalite yönünden incelenmemiştir.
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Kayseri tli Diatomit Yatakları

Erkilet bucağının Hırka ve Geyikçeli köyle-
ri civarında büyük diatomit yatakları vardır ve
kalitesi iyidir,

Kütahya ili Alanyurt istasyonu, Afyon ili
Emirdağ ilçesinin Şeydiler köyü» Uşak ili Kara-
ağıl köyü civarında diatomit zuhurları bilinmek-
tedir (Şekil 2),

9 — Bor Tuzu Yatakları

Ülkemizdeki borat yatakları, geniş volka«
nik faaliyetlerin meydana geldiği bölgelerdeki
Neojen formasyonları içinde bulunmaktadır.
Bunların toplam rezervi 5ÖÖ milyon tonun üze-
rindedir ,

Borat yataklarının oluşturduğu havzalarda
çok miktarda proklast malzeme bulunmaktadır.
Bunlar bazı halde, satıh suları ile havzaya taşın-
mıştır, Bazende havza içindeki veya yakınındaki
volkanlar tarafından, doğrudan havzaya fırlatıl-
miştir. Lav akıntıları, lav blokları ve kaba taneli
proklaslar bunu belirlemektedir. Borat yatakları,
bentonitik bil kil seviyesi içinde bulunmakta ve
bu kil tarafından muhafaza edilmektedir, Ço*
ğunlukla borat yataklarının üzerinde tüflü, po-
röz, opal plaketleri veya mercekleri yönünden
zengin bir kireçtaşı seviyesi bulunmaktadır*

Borat minerallerindeki bor Üe birkısım ka-
tionlar (Na, Ca, Mg) ekshalasyonlar İle havzaya
girmiştir. Kationlarm bir kısmı ise proklastlarm
hidrolizinden oluşmuştur. Borat yataklarının
içinde bulunduğu bentonitik killer, boratlı bazik
ortamda proklastların ayrışması ile oluşmuştur.
Borat mineralleri, normal veya normalin biraz
üzerindeki sıcaklıkta, havza sularının buharlaş-
ması île oluşmuştur.

Borat yataklarında realgar ve orpiment gi-
bi arsenik sülfürlet ile nadiren sölestm minerali
bulunmaktadır.

Bsklşehir-Seyltgazi İlçesi Kırka Bucağı Bo-
raks Yatağı

Bu yatakta stratigrafik istif, tabandan ta-
vana ttifit serisi, kalker serîsi ,marnlı kil serisi,
MIH borat serisi, marnlı kil serisi ve kalker Beri-
sinden meydana gelmektedir, Yatağm esas mi-
nerali borakstır, diğer mineraller tali olarak bu-
lunmaktadır.

Bursa - M* Kemapaşa îlçmi Kestelek Köyü
Kolomaııit Yatağı

Temeli, kristalin şist ve serpantinleşmiş pe-
ridotit meydana getirmektedir*

Bu temel üzerinde konglomera, kumtaşı ve
marn serisi, linyit bantlı kil, kumtaşı, marn ve
kalker serisi, marnlı kil, killi borat, marnlı kil,
tüfît ve kalker serisi» konglomera, kumtaşı ve
opalli kireçtaşı serisi yer almaktadır. Yatağın
esas minarali kolomanîttir,

Balıkesîr-Susurlıık İlçesi Pandermit Yatak-
ları

Susurluk ilçesinin Bukağılık, Karapınar,
Aziziye ve Kadıköy, köyleri arasında kalan sa-
haya» Sultan çayırı denmektedir, Pandermit ya-
takları bu saha içinde bulunmaktadır.

Buradaki N.eojen istifi tabanda beyaz renk-
li tüf, tüf üzerinde 0,2 - 6 metre kalınlıkta jips
seviyesi ve bunu üzerinde nîarnlı kil ve marnlı
kalker münavebesinden meydana gelmektedir,
istifin kalınlığı 250 metre kadardır, Pandermit
yatağı satıhtan 60-80 metre derinde, marnlı
killer içinde bulunmaktadır, Bu yatağm tükendi-
ği söylenmektedir*

Balık0sir^Bıgadîf fi^sî Kolomaııit ve Ülek-
sît Yatakları

Bigadiç ilgesinin îskele köyü, Yumruklu kö-
yü, Yeniköy, Kepsut ilçesinin Küçükler ve Mezit-
1er köyleri civarında borat yatakları işletilmek-
tedir,

Borat yataklarım ihtiva eden Neojen for«
masyonlarmm tabaka istifi konglomera ve taban
kireçtaşı serisi, proklastik seri, marnlı kireçtaşı
ve proklastik serî, marnlı kil, boratlı kil kireç-
taşı serisi ve proklastik serilerden deydana gel-
mektedir.

Bu yatakların önemli mineralleri kolomanit
ve üleksittir,

KutahyaJtoiet îl§esl Hisarcık ve Bspey Ko-
lemanlt Yatakları

Temeli, kiristalin şist, Permokarbonifer
şeyi ve kireçtaşı meydana getirmektedir.
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Temel İllerinde yeralan Neojen formasyon«
lan iki seriden meydana gelmektedir, Altseri
konglomera, tüfit, marnlı kil ve kireçtaşı müna-
vebesinden oluşmuştur, maşlar köyü kaolin ya-
takları bu seri içinde bulunmaktadır.

Üstseri, bunlar üzerinde proklast elemanlı
konglomera, linyit bantlı kil, borattı marnlı kil
ve opaUî kireçtaşmdan meydana gelmektedir.
Boratlı kil seviyesinin kalınlığı 80 -100 metre
arasında değişmektedir*

Bu yatakların esas minerali Kolemanittîr,

Ülkemiz, "Dünyanın borat yatakları yönün*
den zengin ülkelerin basında gelmektedir. Yur-
dumuzdaki borat yataklarından yılda 300 bin
ton kadar cevher üretilmekte, bunun 30 bin tonu
ülke içinde tüketilmekte, geriye kalanı ihraç
edilmektedir,

10 — KîiMrt Yatakta

Kütahya-Simav îlçesi Pulluca ve Karocahi-
sar Köyleri fi©

Manïsa-l)<>mir< i İlçesi frïf 1er Köyü Kükürt
Zuhurları

Bölgede temeli kristalin şist, Mesozoik kris-
talin kireştaşı ve yer yer ufak aflormanlar ha-
linde görülen serpantinleşmiş peridotit meydana
getirmektedir.

Buradaki Neojen formasyonları aşağıdaki
serilerden meydana gelmektedir.

4 — Üst volkanik serî

5 — Üst Maştık seri

2 — Alt volkanik seri

1 _ Alt klastik seri

Üst klastik seri Karapınar, Karacahisar ve
Kuşuköy civarında görülmektedir ve üzerinde
üst volkanik seri yeralmaktadır. Pulluca ve Iris-
ier köyleri civarında üstvolkanîk seri, alt volka-
nik seri üzerine oturmaktadır*

Klastik seriler konglomera, kumtaşı, marn bol
mikalı lamînalanma ve yapraklanma gösteren
silttaşı tüfit arakatkıdan meydana gelmektedir.

Alt volkanik serif tamamen dasit tüflerin-
den meydana gelmektedir. Üst volkanik seri

trakit, trakiandazit ve trakibaıalt lav, tüf ve
volkan bireşlermden meydana gelmektedir.

Kükürt zuhurları, alt klastîk aerî içinde
mercekler halinde bulunmaktadır. Merceklerin
konumu ve mercekler içindeki laminalanma, se-
dimentitlerin tabakalanma ve laminalanması île
uyumlu olarak bulunmaktadır. Bu kükükrt zu-
hurları dizi miktarda bütüm ihtiva etmektedir.
Bundan dolayı da kükürtler siyahımsı kahve
rengidir, Zuhurların elementer kükürt tenoru
!% 1 - 50 orasında değişmektedir.

11 _ Bitümlü Şeyi Yatakları

Maniıa-Demircî ÎI§es! Bitümlü Şeyi Zuhur-
ları

, Demircinin Çansa, Marmaracık ve Akdere
köyleri ile Demlrei-Simav şosesinin Akeakertik
mevkiinde bitümlü şeyi zuhurları bilinmektedir.

Bölgedeki Neojen formasyonları tabanda
konglomera» kumtaşı, kiitaşı, ortada bitümlü kil»
kiregtaşı ve üstte Önemsiz bitümlü kil, killi kireç-
taşı, siyah opal ve tüften meydana gelmektedir*
Bitümlü killerin, bîtüm tenörü fo 8 -11 arasın-
da değişmektedir (S. Atabek).

12 — Cıva Zuhuriarı

Ufak-Kara^yır Köyü, Kadialan Mahallesi
Ayıalan Tep© Oiva Ztaftura

Kristalin şist ve mermerden meydana gelen
temel Üzerinde konglomera, kumtaşı, silt taşı ve
miltaşı ardalanmasmdan oluşan Neojen sedimen-
tîtleri yeralmaktadır. Bu sedimentitler içinde bir
ttifit kama yeralmaktadır. Tüfit kama içine, hav-
za kenarında temeleait Wok ve köşeli çakıllar
karışmıştır, Tüf ve çakıl karışımı malzeme yer
yer opal çimento ile çemintolanmış ve içinde yer
yerde opal mercekleri oluşmuştur,

Ayıalan tepe cıva mhurunda, tüf çakıl ka-
rışımı makeme ile opal merceğinin kontaktmda
ve kısmende opal merceği içinde oluşmuştur.
(Burayı myaret ettiğimiz 19T3 yılında, bu zuhur
işletilmekte idi,)

lîalıIv^sîr-Savastopc Soptfpk Koyu Kini -
taşı Tep© Oıva Zuhuru

Temeli, Mesozoik yaşlı konglomera, kum-
taşı ve killi şeyi ile serpantinleşmiş peridotit
meydâna getirmektedir.
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Temel üzerinde, volkanit, volkanitlere ait
proklastlar, kil, m&rnlı kil ve marnlı kireçtaşm-
dan oluşan N.eojen sedîmentitleri yeralmaktadır,

Kurttaşı, Almalık, Koeagedik ve Kurtalan
tepeler, opal ve opalleşmiş tüften oluşmaktadır.
Opal ve opallegmiş tüfler, kısmen Mesozoik sedi-
mentitleri, kısmen serpantinleşmiş peridotit ve
kısmen Neojenin kil ve marnlı killeri üzerinde
yeralmaktadır. Kurttaşı tepede, opal içinde dan-
dirîtik damarlar ve ince îammallar haline snabır
oluşumları vardır*

VOLKANtTLEEDE, ENDÜSTRİYEL
HAMMADDE VE METALİK MADEN
YATAKLAM

Volkan indifaları ile veya taşınma ile sedi-
mantasyon havzalarında çökelmiş ve çoğunluk-
la tabakalı olan volkanitler, Neojen göl formas-
yonları içinde incelenmiştir.

Bu bölümde sedimantasyon havzası dışında
kalan volkanitler içindeki endüstriyel hammadde
ve metalik madenler konu edilecektir.

Sedimantasyon havzası dışında kalan volka^
nitler içinde çamur akması, sel yaygısı, volkanit-
ler içinde meydana gelmiş bataklık olu§umları ve
volkanitler içinde oluşmuş mevziî göllere ait ço-
kellere herzaman rastlamak mümkündür,

Batıanadoluda kaoHnlepne, anuitleşme, se-
risitleşem, silMeşme ve limonitleşme gösteren
bir serî volkanit vardır. Bunlar daha genç vol-
kanitlerden kolaylıkla ayrılmaktadır, Altıntaş,
Gevrekseydi, Emet, Simav, Uşak, Düvertepe, îv-
rindi, Gönen, Yenice ve Çan kaolin yatakları ile
Şaphane ve Foça alunit yatakları bunlar veya
bunların göl çökellerî içindeki tulleri içinde bu-
lunmaktadır.

1 — Eletııenter Kükürt Yalakları

Balık€sîr-Göneıı îlçesî Aîacaolıık Köyü Ko
cadere Mementer Küburt

Temeli, genellikle Jura yaşlı kireçtaşı ve
kıamende granodiorit batolîtî meydana getir«
mekteto* Temel üzerinde volkanitler ve Neojen
çökelleri yeralmaktadır. Volkanitleri, alt ve üst

volkanit olmak üzere iki birim© ayırmak müm-
kündür*

Alt volkanit, genellikle dasit bileşimindedir,
Üsttekine nispetle daha geniş bir yayılım gös-
termektedir. Proklastlarm erozyon, çamurak-
ması ve sel yaygısı sebebi ile orijinal konumları
bozulmuştur. Volkanit içinde oluşmuş küçük kü-
vetlerde, ince taneli tüfit tabakaları ve opal mer-
cekleri oluşmuştur, Bu nedenlerle volkanitlerin
çıkış mecraları arazide tespit .edilememiştir. Bu
volkanit, proklastları daha fazla olmak üzere
kaolinleşme, killeşme, Moritleşme, silMeşme ve
piritleşme gibi fiziksel ve kimyasal değişme gös-
termektedir.

Üstteki volkanit, andasit bilegimindedir.
Alttaki volkanîte nispetle yayılımı azdır ve ço-
ğunlukla alttaki volkanit üzerinde oturmaktadır,
Fiziksel ve kimyasal ayrışma yoktur veya çok
azdır. Kükürt zuhurlarının hemenkuzeyindeki
Maden sırtının yukarı kotlarında, üst volkanitin
volkanbîreşi ve lavları yeralmaktadır* Sırtm ba-
tı ucunda, üst volkanîte ait daykm batı ucu af-
lore olmaktadır. Bu daykm doğuya doğru sırt
boyunca devam etmesi, lav ve proMastlarm çıkış
mecrasını doldurmuş olması muhtemeldir.

Kükürt zuhurları, Maden sırtının hemen gü-
neyindeki Kocadere vadisinin yamaçlarında
mostra vermektedir. Zuhurlar alttaki altere vol-
kanit içinde bulunmaktadır. Elementer kükürt
oluşumunun, yapılan sondajlarda 200 metre da-
rine kadar devam ettiği görülmüştür, Zuhurlar-
daki elementer kükürt tenoru '% 1-10 arasında
değişmektedir, Kürkt oluşumunun volkanik gaz-
larla meydana geldiği düşünülebilir,

Balıkesîr-Taşkoy Madendere Mevkii Ele-
mentar Kübtot Zuhuru

Temeli, meta grovak ve kütaşı İle meta spi-
lit ve diabaz karmaşığı meydana getirmektedir.
Temel üzerinde volkanitler ve Neojen göl çökel-
leri yeralmaktadır,

Volkanitler andasit bileşîmindedir ve farklı
iki safhada meydana gelmiştir. Alttaki volka-
nit daha geniş bir yayılım göstermektedir. Bun-
da kaolinleşme, killeşme, silMeşme, Moritleşme
ve piritleşme değişmeler yaygındır,

Üstteki volkanit, alttaki volkanitin üzerine
oturmaktadır ve buna nispetle yayılımı azdır.
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Üst volkanitte, alt volkanitte görülen değişmeler
yoktur.

Her iki volkaniti, Pliosen yaşlı göl çökelleri
örtmektedir, Çökeller içinde, üst volkanitin tüf-
leri çok miktarda yeralmaktadır. Bu Örtü sebebi
ilde volkanitlerin çıkış mecraları, arazide bulu-
namamaktadır*

Blementer kükürt oluşumları alttaki volka-
nit içinde bulunmaktadır. Kükürt oluşumu ile
piritleşme birlikte bulunmaktadır. Ancak pirit-
legme prokalast içinde devamlıdır. Kükürt olu-
şumu ise mostradan 50 metre derine kadar muh-
telif seviyeler halinde bulunmaktadır ve yanal
olarakta yayılımı pîritleşmeye nispetle çok azdır»
Elementer kükürt tenörü .:% 1-10 arasında de-
ğişmektedir.

Mostrada piritlerin oksitlendiği kısımlarda
proklastlar beyaz renklidir. Piritlerin oksitlen-
diği bu kısımlarda da elementer kükürt kristal«
leri vardır, fakat bu kısımlarda elementer kü-
kürt tenöründe zenginleşme açık değildir.

Piritleşme ve kükürt oluşumu, volkanların
çıkardığı HaS ve SO2 gibi gazlarla meydana gel»
miş olmalıdır. Geçirimsiz bir engel bu gazların
bîr yerde daha fazla birikmesini ve reaksiyon
süresinin uzamasını sağlamış olsa İdi elementer
kükürt tenörü daha yüksek olabilirdi, Böyle bir
oluşum olsa bile mostra verileri île bunu bulmak
bugün için imkansızdır,

Nevşehir ilinin Avanos ve Gülşehir ilçeleri
civarında, volkanitler içinde elementer kükürt
zuhurları vardır *

Ağrı ili Diyadin civarında kristalin masif,
Neojen çökelleri ve volkanitierlnin kontoktmda
elementer kükürt zuhurları vardır, Elementer
kükürt zuhurları ile birlikte realgar ve orpiment
gibi arsenik sülfürler ile segonder jips kristal-
leri bulunmaktadır (Şekil 2).

İsparta İli Keçiborlu İlçesi Kükürt Yatağı

Eoaen filiş formasyonlarını, uzunluğu bir
kilometreyi bulan bîr liparit daykı kesmektedir.
Kükürt oluşumu kısmen altere olmuş liparit için-
de ve kmmende kontaktaki klastikler içinde yer-
almaktadır, Elementer kükürt tenörü f/c 15 - 90
arasında değişmektedir. Kükürt ile birlikte pirit

54 JEOLOJİ MÜHENDÎSLÎĞÎ/ŞUBAT 1978

ve segonder oluşumlu jips MristaUerine rastlan-
maktadır. Yatağın, daykı meydana getiren mag-
madan çıkan H2S ve SQ2 gibi gazlarla oluştuğu
kabul edilmektedir,

İsparta ili Gölbaşı köyünün Yelliyatak tepe
mevkiinde, Altmiosen formasyonları içindeki tüf
merceklerinde de kükürt zuhurları vardır. Bu
tüflerin petrolojik bileşimi, Keçiborlu liparitine
benzemektedir (B, Y. Akça, 1972).

2 _ Alunît Yatakları

Kütahya İÜ Şaphane Bucağı Alunît Yatağı

Kuzeyde Mesozoik yaşlı kristallerin kireç-
taşı, güneyde kristalin şist temeli meydana getir-
mektedir. Konglomera, kumtaşı, miltaşı, kumlu
kalker ve üst seviyelerde tüfit katkılardan mey-
dana gelen Neojen gölü çökelleri temel üzerine
oturmaktadır.

Şaphanenin batı ve kuzeybatısındaki riyo-
litler genellikle göl çökelleri üzerine oturmakla
beraber, kuzeydeki eski temel ile de temastadır»
Riyolitlerin tüfleri, güneyde havza içinde sedi-
mentitlerin üst seviyeleri içinde tüfit tabakaları
halinde yeralmaktadır*

Şaphanenin kuzeybatısındaki Karacakaya
tepe ile Horozöttü tepe Riyolit lav, volkanbîreşi
ve kaba taneli tüflerden meydana gelmektedir.
Bunlar, ince taneli tüflerî daha fazla olmak üze-
re kaolinleşme, alunitle|me, serîsitleşme, limo-
nîtleşme sîlisleşme gibi hidrotermal değişme gös-
termektedir, Alunitleşme ve kaolinleime sonucu
bir kısım tüflerden ayrılan gilig jeli, diğer bir kı-
sım tüflerî înfîltrasyon ile silisleştirmig ve faz«
lasıda üstte opal merceklerini meydana getirmiş-
tir. Tüflerin alunitli olup olmadığı reaktîfler ile
tanmabilmektedir, Alunitli tüflerin içinde, kalın-
lıkları birkaç santimetre ile birkaç desimetre
arasında değişen kristal alunit damarları var-
dır ve ancak kristal alunitler gözle tanmabilmek-
tedîr. Buradaki alunit rezervi milyonlarca tonu
bulmaktadır. Tarihi zamanlarda işletilmiş olan
bu alunitler, son yıllarda Şaphane de kurulan
ufak bir tesiste değerlendirilmektedir.

Îzmîr-Foça îl§esî Ahıııit Zuhurları

Foça yanmasında yeralan riyolit lav, vol-
kanik bireş ve tüfleri kaolmleşmîş, silîslepniş



ve yer yerde alunitleşmigtir .Burada alunit zu-
hurları ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Riyolit
lavlarının pek pok perlit oluşturduğu görülmek-
tedir,

3 _ Ateş Opal-Asil Opal Zuhurları

Kütahya-Simav, İlçesi EsM Karamanca Kö-
yü Opal Zuhurları

Opal zuhurları, Eski Karamanca köyünün
takriben iki kilometre kuzeyinde bulunmaktadır.
Opal oluşumları, riyolit lavının bireşi ve tüfleri,
Şaphane'nin kaolinleşmiş, alunitleşmiş ve aili-
leşmiş volkanitlerîn bir devamını meydana getir-
mektedir. Proklastlar içinde perlit blokları ve
pomza parçaları bulunmaktadır.

Ateş opal kırmızı renkli ve şeffaf opallere
denmektedir. Asil opal veya irîze opal, şeffaf ve
renksiz opallere denmektedir, ışığın kırılması ne-
deni ile bunlar muhtelif renkli görülmektedir,

4 — Antimon Yatakları

Antimon tabiatta element halde, sülfürler
halinde (antimonit) ve oksitleri olarak (antimon
çiçeği) bulunmaktadır,

BalıkesIrJvrtadi ttçesî Küfükyeniee Köyü
Antimonit Yatağı

Temeli Jura kîregtaşları meydana getirmek*
tedir. Kireçtaşı üzerinde volkanitler ve bunların
üzerinde de Neojen sedimentitler yeralmaktadtr.

Volkanitler genellikle dasit bileşimindedir.
Tabanda M taneli morumsu, kahverengtasi ve
kırmızı renkli proklastlar, üstte ince taneli ve te-
yaz renkli proklastlar yeralmaktadır, Volkanit-
ler kaolinleşmiş, serMtÎeşmiş, killeımiş ve sllis-
leşmiştir* Kaolinleşme tabandaki volkanitlerde
feldspatların kaGİinlepnesi ve matriksln kısmen
kaolin olarak rekristelizasyonu şeklindedir. Üst-
teki ince taneli tüflerde kaolinleşme bitevildir.
Bunlar yer yer kaolin olarak işletilmektedir. Ba-
zı kısımlarda pirit ve antimonit gibi metal sül^
fürlerin bulunması ile kaolin ocakları terkedil-
miştir. Kaolinize tüf içinde, tüf, opal, kalsedon
ve kuvarstan oluşan bir mercek meydana gel-
miştir. Bunun içinde cüzî miktarda snabır ve an-

timonit kristalleri görülmektedir. Bu merceğin
altındaki beyaz renkli kaolinleşmiş tüflerden an-
timonit işletilmektedir. Bunun birkaçyüz metre
kuzeyinde de morumsu renkli ve iri taneli prok-
lastlar içindede bir antimonit ocağı işletilmekte-
dir. Antimonit kristalleri yanmda, az miktarda
antimon oksitlerine de rastlanmaktadır,

Kütahya-Gedîz Üçeri Göynük Köyü Anümo-
nït Zuhuru

Mika§isti kesen asit bileiimli volkanit için-
de ve kontaktmdaki silisifiye zonlarda antimo^
nit bulunmaktadır, Antimonit ile birlikte bir
miktar pirit ve markazitte bulunmaktadır. Vol-
kanitin tüfleri Neojen sedimentitleri içinde yer-
almaktadır.

İ/mir Antimonit Zuhıvları

Örnek köy antimonit zuhuru, Neojen anda-
zitleri içinde kaolinize zonlarda bulunmaktadır.

Sandı köy antimonit zuhuru, Neojen for-
masyonlarını kesen faylar boyunca siüsleşmiş
zonlarda bulunmaktadır,

('anakkale Bayramlar köjü ajıtimonit zuhu-
ru, kaolinleımiş andazitler içinde bulunmakta-
dır*

5 _ Arsenik Zuhurları

Erzurum Arsenik Zuhurları

Oltu ilçesinin Minkâr ve Pitgir köyleri cıvad-
randa Neojen andazitleri içinde realgar ve orpi-
ment mîneralizasyonu vardır,

Ağrı Arsenik ZııhurîaM

Diyadin kaplıcaları civarında, andezitler
içinde kükürtle birlikte realgar ve orpiment mi-
nerallzasyonu vardır,

İsparta Arsenik Zuhurian

Gölbaşı köyü civarında, Miosen marn ve
kumtaşları içindeki tüf merceklerinde ve komşu
kayacın çatlaklarında realgar mmeralizasyonu
vardır.

JBOLOJt MÜHENDtSLÎÖt/ŞUBAT 1078 55



g _ Cıva Yatakları

Rütahya-Gediz Hgeni Karaağaç Köytî Cıva
Yatakları

Tepezçalı tepede riyolitlerin çatlaklarında
bireşik riyolit zonlannda cıva mineralleri var-
dır. Tepeler arasındaki tüfit tabakaları içinde kil
ve klorit yumrularının eıdarlarmdada cıva mine-
ralleri görülmektedir,

Murat Dağ Cıva Yatakları

Akkız sivrisi, Baltalı, Arpaeıyatak, Kesta-
nelik, Karaaf aç ve Çiçek cıva zuhurları riyolit-
lerin çatlaklarında ince damarlar ve poröz kı-
sımlarında empirenye olarak bulunmaktadır.

1 — Demir Yatakları

Bahkasir-Havran Bymîr Köyü Demir Yatağı

Temeli, Mesozoik formasyonları meydana
getirmektedir. Temel üzerinde de volkanitler
yeralmaktadır. Bölgede volkanik faaliyetler pe«
riyodik olarak azalmış veya çoğalmıştır* Farklı
periyotlarda, petroloijk bileşimi farklı volkanit-
ler oluşmuştur.

Alttaki volkanitler dasit ve andazit bileği-
mindedir. Bunlar kaolînleşmi§, killeşmiş, aerisit«
leşmiş, sllisleimiş ve piritleşmiştir» Üstteki vol-
kanitler andazit, trakit ve riyolit blleşîmindedlr
fakat çoğunluğu andazitler meydana getirmekte-
dir. Bunlarda, alttaki volkanitlerde görülen de-
ğişmeler görülmez.

Demir yatağı» alttaki hidrotermel değişme
gösteren volkanit üzerinde yeralmaktadır. Ya-
tak içinde hematitleşmiş bitki yapraklarına rast-
lanmıştır.

Faylanma sonucu kapalı bir çukur olmuş-
tur, Faylar boyunca gelen demirli sıcak sular
bu çukurluğu beslemiştir. Suların buharlaşması
ile hematit çökelmi§tîr. Çanakkale-Bayramiç
Kuşcayırı Köyü Demir Zaruru: İçinde bulunduğu
volkanikler ve oluşumu itibariyle, Eymir demir
yatağına benzemektedir (A. Yücelay, sözlü bil-
gi).

8 — Altın Zuhurları

Îzmîr-Karşıyaka Arapdağ Altm Zuhuru

Karşıyakanm 5 km. kuzeydoğusunda Arap-
dağ da bulunmaktadır. Sahada ganç Tersiyer
volkanitleri yeralmaktadır. Tabanda dasit tüf,
lav ve bireşleri bulunmaktadır. Bunlar azçok
kaolinleşme ve şilteme gibi hidrotermal alteras-
yon göstermektedir. Üzerlerine daha geng anda-
zît lav, bireş ve tüfleri oturmaktadır.

Altm zuhurları alttaki dasitler iğinde doğu
batı doğrultulu kuvars damarlarında ve kontak-
tındaki tüllerde bulunmaktadır, Altm goğunluk-
la altın tellürür halindedir, nabit altm azdır. Al-
tın ile birlikte galenit, kalkopîrit gibi sülfürlü mt
nareller ile gümüş mineralleride bulunmaktadır.
Yatağın zengin kısımları eskiden işletilmiştir ve
halen yatak terkedilmiş haldedir*

Çanakkale Altın Zuhurları

tntepe, Sakartepe ve Yiğitler bucaklarının
meydana getirdiği üçgen içinde kalan Madendağ
ve Kartal dağ dasit ve andazitlerden meydana
gelmektedir. Bunlar içindeki kuvars damarla-
rında pirit ile birlikte altm bulunmaktadır.

9 — Barît Zuhurları

Bahke§ir-Bîgııdi§ Davutlar Köyü Alakaya
Mevkîî Barît Zuhuru

Kepsut, Bigadiç Ve Sındırgı arası, volkanit-
lerin geniş alan kapladığı bir aahadır, Davutlar
köyünün batı ve kuzeyinde, volkanitler Neojen
çökelleri içinde ardalanmalı olarak yeralmakta-
dır. Buralarda borat yatakları oluşmuştur,

Alakaya mevkii barit zuhutu» bîotit andasit
volkanik bireş ve kaba tüfleri içinde bulunmak-
tadır, Yakında lav akmtılarıda vardır ve bunlar
kayalıkları meydana getirmektedir.

Barit damarı, kuzeybatı-güneydoğu doğrui-
tulu olup takriben 100 metre uzunlukta ve 2-4
metre arasında değişen kalınlıktadır. Damarın
kontaktmdaki tüf lerin mikaları kısmen killeşmiş
ve serisitleimiştir. Damar yakınında, yantaş
içinde ince kuvars ve barît damarcıkları vardır.
Damar içinde gang olarak kuvars ve kalsit kris-
talleri bulunmaktadır,
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Bazı prospeksiyon raporlarında, Biga ya-
rımadasındaki volkanitler iğinde barit zuhurları-
mn bulunduğundan bahsedilmektedir,

10 _" Galenit - Barit Yatakları
Lapseki îl§esî Koruköyü Koruflere Galenit *•

Blend ve Barit Yatağı
Dasit bile§imli, kaolenleşme ve opalleşme

gösteren tüfler iğinde yukarıda belirtilen mine-
raller birlikte bulunmaktadır. Kaolinleime göste«
ren tüfleri andasit bileşimH daha genç voikanit-
ler örtmektedir.

Yatağı 1076 yümda myaretimizd© galenit
ve blend üretilmekte idi*

U — Galenit Yatakları
BalıkesIr*Baiya Galenit Yatağı
Mosen dasit ve andazît damarları, Pemo»

karbonifer kiregtaşlarmı ve Trias klastik gökel-
lerini kesmektedir. Cevherleşme dasit ve liparit
volkankması ile ilgili olarak, Trias çekelleri
iğinde yeralan Permokarbonifer kirefitaşı blok-
ları içinde oluşmuştur. (A, Gümü§)

Ülkemizde pekçok, cıva, arsenik, antımonit
yatakları ila bazı galenit yatakları, Neojen vol-
kamtlerine komşu daha yaşlı formasyonlar iğin-
de bulunmaktadır. Bunların volkanitlerle direkt
ilgisi görülmemekle beraber, Neojen post oroje-
nik magmatizması ile teşekkül etmiş olması muh-
temeldir.

Eskişehir, Kütahya ve Konya civarında,
peridotit masiflerinde kriptokristalîn magnesit
yatakları bulunmaktadır. Bu yataklar da, post-
orojenik Neojen mağmatizmasmm neşrettiği
termal sularla peridotitlerin ayrışması sonucu
meydana gelmiş olabüir,

12 — îüsîtîi Tüf YataMan

Îsparta-Gelendost bucağı yegll köyü civarın-
da ve Afyon-Gölovası bucağı Yapraklı ve Göçer
köyleri civarında lösitli tüf yatakları vardır,
Volkanik bölgelerde bagka yataklarında bulun-
ması mümkündür, Lösitli tüflerden potash güb-
re üretiminde faydalanılabilir.

18 _ Yap Malzemeleri V© Süsleme T a f t a

a) Perlit YataMarı
Perlit, su içinde ani soğumuş riyolit ve li-

parit lavlarıdır. Batıanadoluda, Kuzeybatıana-

doluda, îçanadoluda ve Doğuanadolud ki volka-
nik bölgelerde pekgok perlit yatağı vardır. Bili-
nen perlit yataklarının rezervi birkaç milyar to-
nu aşmaktadır. Perlit yatakları g enallikle Neojen
volkanitleri içinde buînmaktadır. (Levha: 2)

Perlit, ani olarak 800 - 1000°C ısıtılınca hac-
men büyük miktarda genleşmektedir, Genleşmiş
perlit hafif yapı malıemesi agregası olarak, bi-
naların kaplama ve döşemelerinde tecrit mad-
desi olarak, gübre, zirai ilaçlar, kimya ve boya
sanayimde apsorban olarak, sıvıların süzülmesin-
de filtre olarak kullanılmaktadır,

ïstanbulda bir tesis genleşmiş perlit üret-
mektedir, fcmir civarındaki yataklardan ham
perlit ihraç edilmektedir,

b) Yapı Taşları

Andazit, trakit ve bazalt gibi volkanitlerin
lavları tarihi yapılarda ve abidelerde, normal ya-
pılarda yapı taşı olarak kullanılmış ve kullanıl-
maktadır*

Bu taşlar köprü ayaklarında, liman inşaatla-
rında ve tahkimatlarda blokaj taşı olarak kulla-
nılmaktadır. Kaldırımlarda parke taşı, karayol-
larında mıcır, demiryollarında balast ve inşaat-
larda agrega olarak bunlann kırümış parçaları
kullanılmaktadır- Bazaltlar ve silisleşmîş tüfler
değirmentaşı olarak kullanılmaktadır, Neojen
volkanitleri daha az ayrışma gösterdiğinden
tercih edilmektedir.

Bazalt cüruflarından ve sünger taşından
hafif agrège olarak faydalanılmaktadır. Sünger
taşları genlegmîş pertilin kullanıldığı sahalarda
da kullanılmaktadır*

Bakırköy taşı (İstanbul köfeki taşı) olarak
bilinen Neojen göl kalkerleri îstanbulun tarihî
yapılarında kullanılmış ve halen kullanılmakta
olan yapı taşlarıdır,

Hatay kalkerleri, Denizli travertenleri, Çan-
kırı-Eskipazar, Ankara-Malıköy travertenlari,
Neojen formasyonlarından çıkarılan yapı ve kap-
lama taşlarıdır.

Bursa - M. Kemalpaşa, îzmit « Karamürsel
Göncelîden çıkarılan güzel yeşil renkli tüfitler
kaplama taşı olarak kullanılmakta ve Neojen
formasyonlarından çıkarılmaktadır.
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Gönen, Biga ve Çan civarından çıkarılan 11-
monltîze tüfler kaplama tap olarak kullanılmak-
tadır. Taş içinde limonit düzensiz şekilde dağıl-
mış v,e sarı ve kırmızı renkli güzel desen mey-
dana getirmiştir.

c) Çimento Hammaddeleri

Balıkesir, Adana, Afyon, Gaziantep ve Kon-
ya Çimento Fabrikaları, Neojen kireçtaşlarmı,
Afyon, Gaziantep ve Söke çimento fabrikaları
Neojen killerini çimento hammaddesi olarak kul-
lanmaktadır.

Riyolit ve trakit tüfleri, traslı çimentolarda
tabii pussolan olarak kullanılmaktadır,

d) Süsleme Taşları

Aşağıda konu edeceğimiz taşlar, sıcak su-
lardan CaCO8 ritmik olarak çökelmesi sonucu
oluşmuş kriptokristalm, bazanda aragonit kris-
talli taşlardır/Metal oksitleri ile muhtelif ren-
lerde renklendirilmişlerdir. Neojen formasyonla-
rı içind eveya bunlarla ilgili olarak buunmlkta-
dırlar, Dünyada az bulunan, pahalı taşlardır.
Kaplama, biblo, vazo, ev ve büro eşyası yapımın-
da kullanılmaktadır,

Kırf ehir-Haoıbektaş Taşları

Terme taşı, Kırşehirîn güneyinde Kazanka-
ya ve Terme hamamları arasından çıkarılmak-
tadır. Koyu kırmızı, açık sarı ve kahve renklidir*

Betik taşı, Kırşehîrin 25 km. güneybatısın-
da Betik köyü civarından çıkarılır. Açık yeşil
ve beyaz renklidir, bazan koyu yeşil damarlıdır,

Avanos taşı, Avanosun 2 km, batısında Top-
raklık mevkiinden çıkar. Beyaz ve sarı renklidir,

Ürgüp taşı, Ürgübün 3̂ 4 km. güneydoğu-
sunda İçmece ile Çökek köyü arasında Ulaçbaltı
mevkiinden çıkar, Şeffaf, beyaz ve sarı renkli-
dir*

Eskişehir - Yunuaemre Taşı, Yunusemrenin
2 km. güneyinden çıkar, Yarıgeffaf, açık yeşil
ve beyaz renklidir,

Neojen volkanitleri veya volkanik çekelleri
içinde oluşmuş renkli opaller, mozaik imalinde
kullanılmaktadır.

14 — Zeolît Yatakları

Hidrotermal alterasyon gösteren tüflerde
zeolit oluşumlarına rastlanmaktadır, Balıkesir-
Gönen Şaroluk köyü Kocadere mevkiinden, Ça-
nakkale-Ayvacık Arıklı köyü cıvarmdan alman
tüf numunelerinin petrografik determinasyonla-
rında zeolit bulunduğu görülmüştür*

Ülkemizde henüz ekonomik olarak işletilen
bir zeolit yatağı yoktur, ancak bulunma olanağı
vardır. Üretilecek zeolit, sentetik permutît yerine
kullanılabilir. (Suların sertliğinin giderilmesi, sı-
vı çökellerinden bazı anyonların absorplanması
vs, gibi)

15 —Sıcak Sn Kaynaklan

Yurdumuzda pekçok sıcak su kaynağı var-
dır. Bu suların, ısı kaynağının genç magmatîz-
ma olduğu kabuledilmektedir. Halen bu kaynak-
lardan fizik tedavide, iç ve dış turizmin gelişti-
rilmesinde faydalanılmaktadır. Elektrik üreti-
minde, şehirlerin ısıtılmasında, serlerin ısıtılma-
sında kullanmak üzere, yüksek sıcaklıkta buhar
bulmak amacı ile çalışmalar yapılmaktadır,
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