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6235 (T303) sayılı Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Bir*
lifi (TKMOB) Yasasına göre
İS Mayıs 1974 yılında kurulan
TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası, mühendislik unvanına
sahip ve jeoloji mesleği île il-
gili bütün uygulamaları yap-
maya yasal olarak yetkili bu-
lunan tura jeoloji mühendisle-
rinin anayasal tek meslek ör-
gütü olup T.G. Anayasam**«»
JLS5, maddesinde belîrtüdifi ü-
z&TQ kamu kurumu niteli|rinde
feir mßslek kuruluşudur.
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kongre* mminar, stapozyum,
konferans, sergtler düeeııte-
mek, üyelerinin birbirleri U«
ve halk ile olan ili|kileïin4e
dürüstlüf ü ve güveni hakim
kalmak üzere meslek diaiplioî
ve ahlâkım korumak amacıyla
^alıimalar yapmaktadır



Okurlarimiza

TMMOB yasası olarak bilinen 6235 (7303) sayılı kanumın ham mad-
delerini değiştiren, kanun hükmündeki kararnameler (5*8*1983/66 KHK -
16.10.1983185 KHK) yürürlüğe girdi,

TMMOB  ve  bağlı  Odaları  ilgilendiren  söz  konusu  değişikliklere  Ms-
kin ömt açıklamalar aşağıda wyélerkmmn bilgi ve d&kkaMerine sunulmuş-
tur.  »

Madde  k  :  €€Birlik  umumi  heyeti;  iki  yılda  bir  (eskisi  her  yıl  idi)  Oda-
term,  meslekte  en  az  10  yıl  kıdemli  olan  üyeleri  arasından  top-
lam  üye  sayısının  %S  si  oranında  (eskisi  %5)  ve  3  Msîdm  m
(eskisi  10  Mşi),  100  kişiden  çok  olmamak  mere  seçecekleri  de-
legelerden  oluşur.  Birlik  umumi  heyeti,  üye  tam  sayısının  çoğun-
luğu  ile  toplanır  ve  kararlarım  çoğunlukla  alır.  Birinci  toplan-
tıda  çoğunluğun  sağlanamaması  halinde;  ikinci  toplantı  için  ço-
ğunluk  aranmaz.  Birlik  umumi  heyetinin  seçimle  ilgili  toplantı-
larıvm  üyelerin  Jmtılmalan  ve  oy  Tmllanmaları  zorunlu  olup,  ge-
çerli  mmereti  olmaksımn  katılmayanlar  ile  oy  kullanmayanlar
Yüksek Haysiyet Divamnca cezalandırılır,

Madde  28 :  Odadan  İhraç  edilenler  süresiz  olarak,  sanat  icrasından  ge-
çici  olarak  men  edilenim'  (ODAYA  ÜYE  OLMAYANLAR)  ise
men  süresi  içinde,  hiçbir  şekil  ve  biçimde  mesleki  faaliyette  bu-
lunamazlar,  Bunlar,  TMMOB  tarafından  derimi,  ilgili  yerlere  ve
kuruluşlara  duyurulurlar.

Madde  21  :  Şube  ve  Oda  umumi  heyetleri  üye  tam  sayısının  çoğunluğu
ile  toplanır  ve  kararlarını  çoğunlukla  alır,  Birinci  toplantıda  ço-
ğunluğun  sağlanamaması  halinde,  ikinci  toplantı  için  çoğunluk
aranmaz.  Umumi  heyetlerin  seçimle  ilgili  toplantılarına  üyele-
rin  katılmaları  ve  oy  kullanmaları  zorunlu  olup  geçerli  bir  ma-
zereti  olmaksızın  katilmıyanlar  ile  oy  kullanmıyanlar  Oda  Haysi-
yet  Divanınca  cezalandırılırlar.

Madde  S3  ;  Kamu  Kurumu  ve  Kuruluşları  ile  İktisadi  Devlet  Teşekkül-
leri  ve  Kamu  iktisadi  kuruluşlarda  asli  ve  sürekli  olarak  çalı-
şan  mühendislik  ve  mimarlık  meslekleri  mensuplarının  meslek
ve  ihiismlarıyla  ilgili  Odaya  girmeleri  isteklerine  bağlıdır.  An-
cak  bunlar,  görevlerinin  gereği  olan  işleri  yaparken,  mesleki  ba-
kımdan,  Odaya  kayıtlı  meslektaşlarının  yetkileriyle  haklarına  sa-
hip ve ONLARIN ÖDEVLERİ ile yükümlüdürler. Bu konuda Türk
Silâhlı  Kuvvetler  mensupları  tte  ügUi  hükümler  saklıdır.
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Madde Al : Bu kanun MMmlerini Bakanlar Kurulu yürütür*

Geçici Madde : Seçim dönemleri ve görev sûrelerinin sona ermiş olup
olmadığına bakılmaksızın TMMOB organları ile delegeleri ve Oda
organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren 4 m
içinde tamamlanır,

Genç mesleğimizin içinde bulunduğu sorunların tek iekß birbirin-
den kopukß bağımsız girişimlerle çözülemiyeceği bilinci içinde^ tüm mes-
lektaşlanmımn^ Odamıza ve mesleğimim her zamankinden daha kararlı
biçimde sahip çıkacaklarına inanıyoruz.

Saygilanmwla

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
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Pontid'lerdeki Volkanizma

Volcanism of the Pontide Belt

TUNCAY ERCAN
ABDULLAH GEDÎK

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara.
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ t Karadeniz kıyıdaflan, Marmara Bölgesi ve Kuzeybatı Anadolu'yu kapsıyan Pontid tektonik birlifiti*
de> Karbonifer'den günümüze defin çeş.tll evrelerde volkanizma etkin olmuştur. Yaşlan göz Önüne alınarak,
yaklapk 9 ana gurupta toplanan volkanik kayaglarm oluğum koşulları ve kökenleri incelendiğinde, Anadolu'nun
en eski tektonik birlifl olan Pontid'lerin jeolojik evrimme üiik:n geşitli veriler elde edilmektedir. Alpın daf
oluğumu sisteminin bir parçası olan Fonti^lerin^ batıda Balkan yanmadasında ve daha dojruda Küçük Kafkas-
yafda yayılunı araştırıldıf ı zaman, o bölfelerde'de Pontldlerde etkin olan volkanisnaıım yaypn olduf u görül-
mü|tür. Makalece Pontidlerdeki; Permo-Karbonlfer, Triyas, Liyae, Dogger, Malm-Alt Kretaâê, Üst Kretaae,
Paleosen-Eosen, Miyosen ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçların daf ılımı ve olu§um koşullan toplu
halde sunulmuş ve bunların birbirlerinden farklı köken ve gelişme gösterdikleri aonucima varılmi|to.

AIJ8TKACT i In the roııtitio belt which e «moisis of the Black sea coastal ranges, Marmara region and
Northwestern Anatolia volcanic aottvitfes have token place starting from Carboniferous to Recent* Volcäaic
rocks cropping out In thte belt are subdivided into nine main groups according to their age. Investigation on
the origins and the mode of ocçurenc©» of, these groups have rcvailed important data on the geological
evolution of the Ponttde belt, I t o Pontide belt being the Northern branch of Alpine chain may be correlated
with toe BaUsan peninsula to tti© West and the l itt le Caucasus to the East, The type of volcaimm which to
pee nü or to the Pontide belt is alsn> predominanit in these areas. The origin and distribution of the volcanic rocks
«rf Fermo-Carbonlferous, OMaa&iic, Uassio^ Doggerj MatauLower Cretaceous^ Upper toetoceous» Paleoeene
-Eocene, Miocene and PHo-Quaternary age» which cropping' louit In various parte of the Pontide belt, have been
discussed. It ha» been concluded that volcanic rocks of different ages have been developed under different
condltfon».

GtRtf

Poatidler, Anadolu'nun tektonik birliklerinaen
biri olup, kuzeyde Karadeniz kıyıdaf ları ile Marmara
bölgesi, Ege kıyıları ve Karaburun yarımadasma ka-
dar uaanan Kuzeybatı Anadolu bölgesini İçerir (Ke-
tin, 1968), Bu birlik; batıda Çekoslovakya'da Karpat-
lardan başlayıp, Romanya-Yufoslâvya-Bulfaristan'ı
kat ederek tüm Karadeniz gliney kıyıları boyunca, Tüt »
Mye'yi gegen v© dof uya do|ru uzanan Alpin daf oluşu-
munun (Şekil 1) bîr parçasıdır, Alp dağlan sistemi, son

yıllarda geliştirilen plaka tektoniği kuramlarına göre,
ada yayları ve kıtaların çarpışmaları sonucu oluşmuş
tur (Dewey ve Bird, 1970 ve 1971). Bir çarpışma oro-
jenik kuşağı olan Alp sistemi, eaki Tetis okyanusımun
yok oluğunun ürünüdür (Şengör, 1982), Alpin daf
oluşuna İlişkin ada yayı diz si volkanitleıi, tüm bu
kuşak boyunca Jura-Pliyosen gibi genif bîr gaman
araüfmda gelişmişlerdir (Dixon ve Pereira, 1974), Tür-
kiye'deki Pontld kugafıda, bu ada yayı dîziMne aittir
ve bu ada yayı d'zisindeki volkanitlerin büyük bir
kısmı# Kuzey Anadolu-da Tetis okyanus kabufunun
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Soldi  İî  Pontid  kuşağı  ve  Ballcaa  yarımadasın*
daM uzamını

Figur©  İÎ  The Ponttde belt  and its extension in Balten
Peninsula

olasılıkla  bu  günkü  Kuzey  Anadolu  fay  zonu  ve  îz-
mir-Ankara  ofiyoMt  zoaıu  boyunca  Fontid'ler  altma
dalmaya  bağlamasıyla  oluşan  bir  yitim  zonundan  tü-
rëmlglerdlr  (Dewey  vd,  1973),  Jura  öncesinde,  bu  gün^
M  Pontldlerln  bulunduğu  geni§  zonda,  Kimmer  kıta-
m  adlı  (§ekil  2)  bir  kıta  bulunmakta  olup,  bu  kıta
Bulgaristan  ve  Yunanistan'ın  kuzeyinden  başlıyarak
doğuya  doğru  Tibet'e  Himalayalara  kadar  uzanmak-
ta  İdi  ve  Paleotetisin  güney  sınırını  olu§turuyordu,
Som  yıllarda  yapılan  çalınmalarla,  bir  zamanlar  Av-
rasya  ile  Gondwana  kıtaları  arasında,  üçgen  şeklin*

ŞekM  fi  Pangea^mn  Triya»  marnı  -  Jura  başı  ,aunımu
île  Tetts  alanının]  ip  geometrisi  (gengdr  ve
diğerleri  1980'den)

Figure  %ı  Late  trias»îc-Barly  Jurassîe  reconstruction
mî  Pangea  and  the internal  geometry  of the
Tethyan  domain  (From  Şengör  and  other»,
1980)

de  feni§  bir  okyanusun  varlıfı  belirlenmiş,  okyanusa
"Tetis"  adı  verilmiştir.  Ancak,  Alp  sisteminde  Mesozo-
yik  sonu-Senozoyîk  kenet  zonlarmın,  Triyas  ve  daha
sonra  açılmaya  baslıyan  okyanusları  temsil  ettikleri
fark  edilmiş  ve  bu  yüzden  bunlara  Neo-Tet s  denmi|-
tir  (Şengor,  1979;  gengör  vdf  1980),  Neo=Tetis'm  tem-
sil  ett'fi  okyanus  alanlarmın,  kopuklufa  uframı§
Kuzey  Gondwana  kıtasını  gösterclkleri  fark  edildikten
sonra;  Alp-Hlmalaya  orojenez  sisteminin  Mesozoyİk
sonu=Senozoyik  kenet  zonlarmm  daha  kuzeyinde  Fer-
miyen-Triyas  yaşlı  bagka  b'r  kenet  zonu  saptanmış
ve  bunu»  danada  önceleri  var  olan  Paleo-Tetis  okya-
nusunun  kapanma  ürünü  oldufu  öne,  sürülmüştür.
Bu  suretle,  Mesozoyik  ba§ı  ile  ortasında,  yofun  bir  o=
rojenik  aktivitenin  etkin  olduğu  dar  bir  kuşak  belir-
lenmlg  olup,  buna  Kimmer  kıtası  adı  verilmiştir  (Şen-
gör}  1979),  PalecNTetİs  kenet  zonunun  kesin  yeri,  oro-
Jenez  sonrası  çokel  kayalar  ve  volkanizma  örtüsü  ile
gizlenmiştir.

Makalede;  Pontidlerin  prototipi  olan  Kimmer  kı-
tasında,  daha  sonra  olasılıkla  Alt  Jura'da  „bu  kıta-
nm,  Neo-Tetis  okyanusunun  kuzey  kolları  ile  parça-
lanmasıyla  oluşmuş  Sakarya  kıtasında  ve  Pontid  bîr^
lifinde,  bugüne  defin  oluşmui  tüm  volkanitler  ve  olu»
şum  kofulları  ile  mekan'  zmaları  tanıtılmaya  çalışıla-
caktır,  Sakarya  kıtası  daha  sonra  olasılıkla  Üst  Kre-
tase-Paleosen'de  Pontidler  ile  çarpıgarak  birleştiğin-
den  dolayı  (gengör  ve  Yılmaz,  1980)  bu  kıta  da  Fon-
tld  kuşağına  dahil  edilmiştir,  Volkanizma  ise,  Karbon
niferden,  Kuvaternere  kadar  zaman  zamaji  şiddetlene-
rek  etklnlifini  sürdürmüıtür.  Makalede,  Pontid  kuşa-
ğındaki  völkanizmanm  tanıtılması  amaçlanmakla  bir-
likte,  salt  bununla  yetmilmemiı  ve  daha  Batı'ya  dofru
Balkanlardaki  uzanımı  da  ele  alınarak,  çeşitli  aragtoı-
cılarca  saptanan  bulguların  da  kısaca  sunulması  yef
tutulmuitur,

BALKAHLABDAKÎ  ADA  YAYI  VOLKANÎZMASI

Alpin  ada yayı  ünitesi  en  Batı  ucundan  itibaren  ele
.alınacak  olunursa,  bu  sistemin  Çekoslovakya'da  Batı
Karpat  dağları  ile  ballandığı  ve  Macaristan  İle  Ro-
manya'da  Dofu  Karpatlarla  devam  ettifi  belirginle-
şir  (Şekil  i ) .  Tüm  Karpatlann  tipik  bir  ada  yayı  vol-
kanik  kuşağına  alt  olduğuna  ve  bu  alanda  yer  alan  bir
eski  yitim  zonımdan  türediklerine  ilişkin  pek  çok  güç-
lü  veri  elde  edilmiştir  (Szadeezky-Kardoss,  1977;  Ka-
dulescu  ve  Sandulescu,  1973;  Boccalettl  vd,  1973,
1974-a,  1976;  Stegena  vd,  1975;  Bleahu  vd,  1973;  Lexa
ve  Konecny?  1974  v,b,).  Bu  ada  yayı  volkanizması  zo-
nu,  Yugoslavya'da  da  devam  etmekte  (Boccalettl  vd,
1974-b;  Cirlc,  1963,  1970;  Gocev  vd,  1970  v.b.)  ve
Pulgaristana  ulaşmaktadır.  Bu  bölgede  Avrasya  ve
Afrika  (Gondwana)  plakaları  arısında  üst  Jura^Alt
Kretase  esnasında  bir  okyanusal  alan  ve  bir  de  Afrika
Plakasmm  kuzeye  doğru  Avrasya  plakası  altına  dal-
masıyla  oluşmuş  bir  yitim  zonu  oldufu  ve  bu  yitim
zonundan  ilk  kez  Alt  Kretase'de  ada  yayı  voikanitleri-
nin  oluştuğuna  ve  tüm  Kretase  boyunca  devam  ettîf  i-
ne  ilişkin  veriler  elde  edilmiştir  (Boccalettı  vd,  1974-
a),  Şekil  3  te  Boccaletti  vd  (1974-a)  tarafından  Bal-
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geMİ  Bı  Balkan  >  arimadiisinda  Üst  Jura,  Alt  Kretase
zLima!iPn<hLn  günümüz© kadar plaka tektoniği
açısmdan  evrfan  şeması  (Boccalettt  ve  dl̂
Cerferl*  1974-a'dan).

A  —  Üst  Jura  .  Alt  Kretas©,  B  —  Üst  Kre-
tase  -  Paleosenf  O  —  Üst  Eosen,  D  —  Alt
Myosen,  E — Tort»nlyeıı#  F — Pliyosen,  G  —
Günümüz,
1  —  Kıta  kabuğu,  2  —  BsM  okyanus  alanla-
rı,  8 — Pannonlyeıı  önnşsi kenar havzası,  4 —
Tersiyer _  Aktüel  kenar  havzaları»  5  .*-  Aktif
yitim  zonlan,  8  —  Aktif  olmayan  yittaı  zoıt.
lan,  t  _  Akttf  yay  ardı  itM  kuşafı,  8  —
Fosil  yay  ardı  İtM  kuşağı,  9  —  Transform
fay,  10  T«  Dönmeler,
Ae  — Ege denizi,  Af  —  Afrika  plakası»  Âp  —
Apusenl  dağ  litn,  Bk  —  Balkanlar,  Gp
Karpatlar,  Eu  —  Avrupa  plakası,  Gl  —
Oolja masifi,  oD — Dış Mnaritier,  «DH — Dif
Hellenidler  Fi  —  Pannonlyen  öncesi  kenar
havzası,  p^  —  Pamuonlyen  ©nsîalîk  kenar
havzası,  Fİ  .-  Pelagonlyen  masîA,  Bh  —  Ro-
dop  înasîfi,  Sc  —  ScutarLpec  hattı,  SM  —
Serbo-BfaJcedonyen  masifi,  Spl  —  Sup  Pale,
gonîyen  zanu,  T  ^-  Transilvanya  ensialik
kenar  havzası,  V  —-  Vardar  zonu#

Mgure  S;  Schematic  seguence  of  plate  tectonic  evolu-
tion  in  the  Balkan peninsula  from the  Upper
JuTaşsic-Lover Cretaceous  (From  Boocaletti
at  all,  197ê-a)#

A)  Upper  Jurasslq/Iiover  Cretaceous,  B)
Upper  Oretacej»us,/Paleocene,  O)  Upper
Eocene,  B)  Lower  Bfliocenej  E)  Tortonlan^
F)  PHocenë,  G)  Beeemt,
1)  Continental  crust,  2)  Faleoceanio  areas,
S)  Pre-Pamıoniam  marginal  basin,  4)
TerMary»Beeent  marginal  basins,  5)  Active
subduction  zones#  6)  Inactive  subduction
zones,  1)  Active  back.arc  thrust  belt,  8)
rSossil  back-are  thrust  beltj  9)  Transform
fault,  10)  Rotations
Ae — Aegean sea,  Af — African plate,,  Ap -—
Apusenl  mountains,  Bk  —  Balkans,  Cp
Carpatïans, Eu — European plate, Gl — Golja
massif,  oD  —  Outer  Dinarlds,.  oH  —  outer
Hellenids,  P^  —  Pre  Pamnoman  marginal
basirn,  P£  —  Pannonian  ensiaUo  marginal
basin,  Pi  — Pelagîânianı  masif, Bh -*. Bhodope
masstf,  Sc — Scutari - Pec  Mn©,  BM — ierbo=

Macedone  massif,  Spl  _  Sub-Palagonian
zone  T  —  KpanÄylvaniiaja  ensiaUc  margiııal
basin,  V  —  Vardar  zone

kanlardaki,  üst  jura-Alt  Kretaseden,  günümüze  kadar
olan  tektonik  gelişme  açıklanmaya  çalı§ılmı§tır.

Kuzeyde  yer  alan  Dînarik=Karpat  ve  daha  güney*
deki  Helenik-Balkan  zonlan  arkasındaki  alanlarda  bir
kenar  havzası  (marginal  basin)  ve  bir  yay .arkası  it-
ki  kuşağı  (back-arc  thrust  belt)  gelişmiş,  kısa  bir
sakin  devirden  sonra  Alt  Miyosen'de  bölgede  önemli

def  işikllkler  meydana  gelerek,  Helenik-Balkan  zonun-
da  yay-henâek  sistemi  güneye  dogrru  göç  etmiştir,  Bü
esnada^  Dinarik-Karpat  s steminde  ters  yönden  (güne-
ye  dalan)  yeni  bir  yitim  sonunun  geliştifi  ve  bu  yeni
yitim  sonunun  da  Miyo,  Pliyosen  yaşlı  kalkalkalen
yeni  bir  ada  yayı  volkajıizması  oluşturdufu  öne  sü-
rülmektedir  (Boecaletti  vd,  1974-b),Bu  suretle  bu
farklı  iki  yaştaki  ada  yayı  volkanitlerl  gurubunun  bir-
birine  paralel  olmalarına  karşm,  ters  yönde  farklı  iki
yitim  zonundan  türedikleri  görüşü  ortaya  gıkmi|tır,
Yeni  yitim  zonu  ile,  Romanya'da  yeni  bir  kenar  hav-
zası  (Panoniyen  marginal  basin)  oluşmuştur.  Bu  yeni.
yitim  zonunun  günümüzde  de  küçük  bir  bölgede  etkin-
liğini  sürdürme  olasıhf  mm  bulundu|ru  3ne  sürülmek-
tedir  (Boecaletti  vdf  1972),  tkinci  gurup  ^da  yayı  vol.
kanitleri,  olasılıkla  Tortoniyen'de  oluşmaya  başlamıg
ve  Sarmasiyenden  sonra  volkanik  etkinlik  yavaşla-
mıştır,  Volkanizma  yer  yer  ignimbritk,  ço|run  dasitik-
Aîidezitik  niteliktedir,  (Boecaletti  vd,  1976),  Tüm  vol»
kanitlerde  yapılan  petrokimyasal  incelemelerle,  bunla-
rın  gerek  majör^  gerek  iz,  gerekse  REE  nadir  toprak
element  içeriklerinin,  bir  yit'm  zonundan  türemiş
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kalkalkalen âda yayı gurubundan oldukları (Cİreum*
Pacific island are ealcalkalineserle) saptanmıştır
(Boocaletti vd 1973).

Alpin daf oluşumuna ilişkin ada yayı volkaniz-
ması daha dofuya doğru İzlenecek olunursa, tüm
Bulgaristanı D,B yönde geçtifl, belirlenir. Bu volka-
nik kuşafa, "Srednogorle zonu" adı verilmiştir (Bon-
cev, 1966), Srednogorie zonundakl volkanizma salt
Üst Kretase'de etkin olmuştur ve Kampaniyen-Könia«
siyen'de baslıyarak Maestrlchtien'de bltmi§tlr (Go.
cev, 1970; Aiello vd, 1977), Volkanltlerde yapılan ay-
rmtılı petrokimyasal çalışmalarla bunların çoğun kalk*
alkalen-şoşonitik ender olarak toleyitik niteliklerde
olupr tipik bir ada yayı voltonizması özellikleri taşı-
dıkları (Boecaletti vd, 1978) saptanmıştır. Bocealetti
vd (1974-b) ne göre, Srednögorle zonu volkanitleri,
Rodop masifinin altında Afrika kratonunun Avrasya
kratonu altına dalmasıyla oluşan yitim zonundan tü-
remişlerdir*

Vokanizma batıda Sofya civarında genellikle kalkal.
kalen, daha doğuda Karadeniz kıyılarında ise, şoşonitik
nitelikte olup (Stanisheva-Vasslleva, 1971; Gocev vd,
1974) toleyiUk nitelikli lavlar azdır, Manetti vd
(1979) de volkanltlerde ayrıntılı petrokimyasai çalış-
malar yapmış, gerek kalkalkalen lavların, gerekse şo-
şonitik lavların nadir toprak elementleri (REE) İçe-
rikleri ile de tipik ada yayı gurubuna ait olduklarını;
bunların kıtasal kabufun kısmi ergimesi ile ya da il-
kel manto malzemesinden türemeyip, ancak bir yitim
zonunda dalan bir okyanus kabuğu parçasının kısmi
ergimesi ile oluşabileceklerini belirtmişlerdir,

Srednogorie zonundaki bu Üst Kretase yaşlı ada
yayı volkanizması, daha dofuya doğru Türkiye'de,
Trakya'da Demirköy eivanndan baslıyarak tüm Kara-
deniz kıyılarında etkin olarak yüzlekler vermiş ve kü-
çük Kafkasya'ya, daha da dofuya İran'a doğru yayıL
mıştır. Esasen Pontidlerdeki en yaygın ada yayı vol-
kanlgması da budur,

PONTÎDLEBDmÜt VOIÄANtZMA

Tüm eski çalışmaların irdelenmeleri ile Türkiye,
deki Pontid kuşafında kabaca 9 farklı yaşta ve özel-
liklerde volkanik evre buLundufu saptanmiş ve bun-
lar olasılı yaşlarına göre geMl 4 te belirtilmişlerdr:

1. Permo-Karl>ojıifor Yâ U Volkanizma

Pontid kuşamının en eski volkanik kayaları ola-
sılıkla Permo^Karbonifer yaşlı olup salt, Istanbul do-
füsunda Şile ve Afva'da Cide güneyinde, Bartın çev-
resinde ve Bayburt yakınlarında saptanmıştır,

İstanbul yakınındaki Şile ilçe merkezi güneyinde
kügtik yüzlekler şeklinde trakî-andezit türde lavlar
vardır ve bunlar Permo-ICarbonifer yaşlıdırlar (Bay-
kal, 1943; Baykal ve Önalan, 1979),

Daha doğuda Agva ve güneyinde de aynı türde Per-
mokarbonifer yaşlı volkanizma saptanmıştır (Baykal,
1943), Oerek Şile, gerekse Afva'da bulunan bu Per-
mokarbonifer volkanitlerinîn petrokimyasai nitelikleri
henüz bilinmemektedir.

Ayrıca, daha batıda Çatalca yakınında küçük bir
hornblendli andezit türde volkanik yüzlek saptanmif
olup, Erentöz (1953) tarafından Üst Kretase ya§lı ol-
dufu öne sürülmüşse de, Permo-Karbonifer yaşta ol-
ma olasılığı göz önünde tutulmalıdır,

Pontid kuşağında, Permo-Karboııifer volkanitler
içiade en yaşlı olam Cide güneyinde Akyol ve diğer-
leri (1974) tarafından saptanmış olup, "Hamitli Ri-
yodasiti" olarak adlandınimıştır ve Üst Karbonifer*
den daha yaşlı oldufu saptanmıştır. Pembe renkli,
porflrltlk dokıüıı, devitoifly© bit hamura sahip r%ı»dafa

sitik türde bu volkanlzmanm daha da ya|U olma ola-
sılıfı düşünülmekte ve Kambriyen yaşlı olabilecefi
öne sürülmektedir (Şaroflu, 1983, sözlü görüşme),

Ayrıca İstanbul çevresindeki Paleozoyik yaşlı çö-
keller içinde yer yer volkanik tüf katkıları da küçük
yüzlekler şeklinde saptanmışlardır, Örnefin, Baykal
ve Kaya (1963), İstanbul yakınlarında Cebeciköy çev-
resinde, Karbonifer yaşlı fosilli ve "Cebeciköy Formas-
yonu" olarak adladıMarı Mreçtaşları ve grovaklar
içinde yer yer de tüflü düzeyler bulunduğunu sapta,
mışlardır. Ancak, bu tüflerin kaynafı olan volkanik
merkezler henüz tam bilinmemektedir.

Bunun yanısıra en sem yapılan çalışmalarla Pon-
tidlerde Karbonifer yaşlı volkanizma başka yerlerde
de saptanmıştır, Öraegrin Bartın civarında, M,T,A,
Radyoaktif Mineraller ve Kömür Da'resinin yaptıfı
sondajlardan alınan karotlarda Westfaliyen yaşlı kö-
mür %ü2^yleri İçinde 15-20 cm kalınlıkta tüflü kat-
maniarda oldufu, alman karotlarla saptanmıştır (Er-
gin, 1983; Yazgan, 1983, sözlü bilgüer). Bu nedenle
Karbonifer yaşlı volkan'zmanm Pontidlerde yaygın
oldufu ve Örtülü olduj^ından bugün pek çok yerde iz-
lenemediği belirlenmektedir,

Pontid kuşağında bilmen PermoKarbonifer yaşlı
son volkanizma Bayburt civarmda saptanmış olup,
olasılıkla Üst Karbonifer yaşlıdır, Tokel, (1981) e gö-
re dasitik türde ve kalkalkalen nitelikte olan bu vol-
kanizma belki de Qümüfhane-Kösedat granit karma«
şığıyla İlgilidir ve yay üzerinde su yüzeyine çıkmış ilk
adayı belirtmektedir, Bu Permo-Karbonifer yaşlı voL
kanizma Ketin (1951) e göre ise, çeşitli çökellerle ara-
katkılı bir denizaltı volkaıüzması olup, hornblend-bi-
yotitli andezitik lavlar, tüfler ve bir takım silîs'fiye
lavlarla temsil olunur. Ancak, bu volkaniznmnın Per-
mo-Karboniferden biraz genç olma olasılığı bulunmak-
tadır (Akdeniz, 1983f sözlü bilgi),

Pontidlerde izlenen bu Permo-Karbonlfer yaflı
volkanizma, yer yer bu birliğin batıya uzanımı olan
Srednogorie, Düıaridler ve Karpatlarda da etkin ol-
maktadır. En batıdan itibaren kısaca değinilecek
olunursa; Çekoslovakya'da Batı karpatlarda, Tatra
dağlarında Devoniyen yaşlı volkano-sedimanter birim-
ler vardır, Çökellerle ardalanmalı olan bu lavlar ka-
buk kökenli kalkalkalen ntelikte ve olasılıkla bir ada
yayı volkanizmasıdır (Miko, 1982), Bu volkanltlerde
ayrıntılı petrokimyasai çalışmalar yapan Varga ve
Hodermarsky (1982), bunların kalkalkalen nitelikte
olup bir ada yayı, ya da aktif kıta kenarında olug-
tuklarmı Öne sürerler, Lavlardan aldıMan çok sayı-
da örnekte yaptıkları deneysel ve petrokimyasai çalış-
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maların sonuçlarına föres bunların kabuk kökenli
olup anateksl sonucu oluştukları ve 2 kllobar basınç
ve 700eC sıcaklıkta, yaklaşık 8 tan, derinlikte okya-
nus kabufunun kısmi ergimesiyle meydana geldikleri
belirginleşmektedir. Batı Karpatlarda ayrıca bir de
Permîyen yaşlı volkanizma vardır, Basitik-Riyolltik
türde olan bu volkanizma kalkalkalen nitelikli ve kı-
tasal bir volkan'zmadır (Vozar, 1980),

Bu yaşlı volkanizmanın Romanya'da Bofu Kar»
patlarda daha da eski olabileceği saptanmıştir, Örne-
fin Folea ve Krautner (1982), Doğu Karpatlarda Üst
Prekambriyen-Kambriyen yaşlı ve °Marisian süper-
gurubu" adını verdikleri bîr birlik saptamışlardır, Bu
süpergurubu 5 ayrı formasyon oluşturmaktadır. En altM

ta sîalik bir temel üzerinde yer alan volkano-sediman-
ter nitelikli formasyon bazik lavlar vardır. En üst-
teki yine volkano-sedimanter nitelikli olan formasyon-
da da asi tik riyolit k lavlar gözlenmiştir ve tüm sü-
pergurup metamorfizedir.

Aynı volkanizma, Dinaridlerde ve Bulgaristan'da
da yer yer yüzlekler vermektedir (Bellon ve Letouzey,
1976), Ancak henüz yeteri kadar çalışma yapılmamış-
tır.

Fontla kuşağındaki Permo-Karbonifer yaşlı bu
volkanizmada henüz ayrıntılı petrokimyasal çalışma»
lar yapılmamış olup, ilk bakışta, kuzeyde yer alan
Paleo-Tetis okyanusuna ilişkin okyanus kabuğunun
güneye doğru Kimmer kıtası altına dalmasıyla olu-
şan bir yitim zonundan türemiş çok esıki bir ada yayı
volkanizması olabileceği varsayılafoilir. Belki de ka-
buk kökenli bir kıta içi volkanizmasidır.

Esasen gengör ve diferleri (1980), Özellikle Dofu
Pontidlerde, Üst Jura öncesi kayaların okyanusal top-
luluğu şeklinde olduklarını saptamıg; kıtasal toplu-
lukta Permo-Karbonifer yaşlı toleyltik ve kalkalka=
len volkanitlerin bulunduğunu, okyanus toplulufun-
da ise ofiyolitlerle birlikte toleyitik bileşimde mafik
volkanltler:n bulunduğunu ve bunların Orta Jura'da
yanyana geldiklerini belirtmişlerdir, Araştırıcılara
göre Gümüşhane graniti gibi franitik ve granodiyo.
ritik plütonlar*da, bu mapnatik yay ile ilgilidir ve Alt
Jura'ya kadar kıtasal topluluk ajanının güneyinde bîr
okyanusun varlığım gösteren belirti de yoktur,

%, Triyas Yaşh VoBcanlzma

Pontidlerdeki Triyas yaşlı volkanitler. Kuzeybatı
Anadolu da (esıki Sakarya kıtasında), Kazdafı dofu=
sundan, Balya üzerinden Marmara denizine kadar,
Bursa ve Esklfehir üzerinden, Bilecik ve Sivrihisar
kuzeyinden Ankara'ya uzanır. Daha dofuda Amasya
civarındaki yüzlekleri ile sona erer. Kuzeybatı Anado-
luda, bu volkanitler, Bingöl ve dif erleri (1973) tara-
fından MKarakaya formasyonu" olarak tanımlanan,
formasyon İçinde bulunmaktadırlar, Karakaya formas-
yonu, spilitik bazaltik bu volkanitlerle birlikte, ça^
murtaşları ve radyolar!tlerle zaman zaman g riklîk
gösteren feld spatlı kumtaşı, kuvarsit, konglomera,
slîttap ardalanmasmdajı meydana gelir, Tipik olarak,
Biga yarımadasında Edremit, Zeytinli kuzeyi, Yenice,
Çal ve Derenti köyünde izlenen bu volkanitler, meta-
spillt ve spiLtik bazalt olarak adlandırılmış ve koyu

gri renkli, iri gözenekli olup bolluklar kâMt ve zeo-
lit ile doludur,Ojit ve Albit fenokristalleri,càmôi bir
hamur iğinde izlen rler. Boşluklarda yer yer zeoüt vô
epidot dolgusu da saptanmıştır (Bingöl ve diğerleri,
1973), Karakaya formasyonunun litolojileri, zaman
zaman derinleşen, genellikle sıf bir denizel ortamı
belirtir. Çok az metamorfik olup bol Permo-Karbo-
nifer yaşlı kireçtaşı blokları îgerir. Biga yanmadäsuu
daki yayılımların Alt-Triyas yaşta oldukları saptan-
mıştır (Bingöl ve diferleri, 1973), Karakaya formas-
yonu, Bursa ve Eskişehir üzerinden, Bilecik ve Sivri-
hisar kuzeyinden Ankara'ya doğru uzanır, Ankara
çevresinde çalışmalar yapan Çalgın vd (1973), bu
formasyonu "Karışık seri" olarak tanımlamış ve Üst
Triyas yaşlı olduğrunu belirtmişlerdir. Araştırıcılara
göre, Kanşık seri, esas olarak grovak, konglomeratik
kumtaşı ve kiltaflarmdan meydana gelmiş olup içle-
rinde splllt, diyabaz, tüf ve ekzotlk bloklar halinde
bol fosilli Perm"yen ve Triyas yaşlı kireçtaşları içerir,
Splitik bazaltlar, camsı hamur madıdesi içinde bulu-
nan klinozoitize, epidotize ve kalsitize albit fenokris«
taileri, albit mikrolitleri ve opak minerallerden mey,
dana gelmiştir, Genellikle, amlgdololdal yapıda olup
gözenekler, kalsit, barit, epidot ve klinozoisitle dol-
muştur. Diyabazlar ise, genellikle albit-diyabaz bileşi-
minde olup, albit çukurcukları, klorit oj'.t ve opak mi-
neraller içerirler. Çatlak ve bofluklar^ klorit, kalsit
ve demir hidroksitle dolmuştur, Akyürek ve dikerleri
(1982), Ankara-Elmadağ^Kalecİk çevresinde yap-
tıkları çeiışmalarda, bu formasyonu "Ortaköy for-
masyoîiu-' olarak adlamış ve Alt-Üst Triye ŝ yaşta ol-
dufunu belirtmişlerdir. Bu formasyon Ankara kuzey-
dofusuna dofru? Çankırı çevrts"ride de yayılım göster»
mekte olup, Eldlvan-Şabanözü civarmda Akyürek ve
diferleri (1979) tarafından "Yafızali formasyonu"
olarak adlanmıştır. Formasyon içindeki volkanikler,
koyu yeşil-siyah renkli metabazik lav ve tüflerdenj
metaspilit ve metadiyabazlardan oluşur. Lavlar, amig=
daler dokuda olup, boşlukların içi kalsit ve Albit ile
doldurulmuştur, Kloritleşme yaygındır ve Alt Triyas
yaşlıdırlar. Bu formasyon ve volkanikler daha dofu-
da Amasya çevresinde de yer yer yüzlekler vermekte-
dirler (Tekeli, 1981),

Karakaya formasyonu içindeki bu Triyas yaşlı
volkanitler, olasiİıMa eski Kimmer kıtasında Permi-
yende başlıyan riftleşme ile oluşmuş b'r rift volkaniz-
ması ürünleridir (Şekil 5), Yılmaz (1981) e göre, bu
bazik volkanitler, bölgede, kuzeydeki kabuğun güney
ucunda levha kenarına özgün bir tektonik rejim geliş-
meye başladığını ve bir rift vadisi gelişimi ve bunun«
la irşkill bir bazik volkanizma olduğunu kanıtlar. Ek-
zotik kireçtaşı bloklarının, mafik volkanik kayalarla
beraberlifi, güneye doğru derin bir çanafm oluşmaya
başladığım gösterir, Karakaya formasyonu mavi şist
metamorfizması da içerir, Olasılıkla Permîyen'de baş-
layan rîftîegme, kısa bir süre sonra Triyasta ve henüz
bölge okyanuslaşamadan b'r yitîlme zonunda mavi
şist metamorfizmasına uğramış, ya da kuzeye itilip
kıta üzerine yerleşirken (obduetion) üzerindeki yük
ve tektonik aşırı yükleme ile, yüksek basınç, düşük ısı
etkisinde kalmştır (Yılmaz, 1981), Bu Permo-Triyas
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yağlı  spilit«kireşta§ı-grovak  topluluğu»  Üst  Kretase'de
bölgeye  yerleşen  asıl  ofiyolitlerle  karıştırılmaktadır.
Çünkü  bu  topluluk,  yer  yer  asıl  ofiyolit  kontaktında
görülmektedir.

Şekil  5Î  Bölgenin Permo-Myâs Palëotôktonlk harita,
»i  (Şengör  ve  Yûmmt  IMVûm)

Figure  f»!  raleotectoııîc  map  of  the  region  during  Per»
mo-Triassie  time  (From  genfer  and  Yil-
maz,  1981),

Her  iki  toplulukta  da  bazik  volkanojenik  kayalar
ile  derin  deniz  çekelleri  ye  yabancı  kireçtaşı  blokla-
rmm  bulunufu.  Kuzeybatı  Anadolu'da  aşıl  ofiyolit  bi-
rimlerinin  Permo-Triyas  topluluğuna  dahil  edilmesine
ve  hepsinin  Paleozoyik  ya§lı  olarak  düşünülmelerine
yol  açmıştır.  Şekil  5*te,  Permo-Triyas'ta  Paleo-Tetis*e
nazaran  bir  yay  ardı  havza  içinde  gelişen  Karakaya
kenar  denizi;  Şekil  6  da  ise  Alt  Jura  (Liyas'ta),  bu
denizin  kapanışı  ve  Sakarya  kıtası  ile  Anatolid-Torid
platformunun  oluıumu  (gengör  ve  Yılmaz,  1981'den)
açıklanmaya  çalışılmıştır.

Pontid  ku§afmda,  oluşumları  Karakaya  formas«
yonundaki  volkan!  tlerden  farklı  gibi  görünen,  daha
başka  Triyas  yaşlı  volkanitler  de  saptanmıştır,  örne»
fin,  İstanbul'da  Kîlyos  GB  smda  küçük  bir  Triyas
yaşlı  volkanik  yüzlek,  Kaya  ve  Lys  (1980)  tarafından
saptanmıştır.  Bu  araştırıcılar  tarafından  "Koeatarla
formasyonu"  olarak  adlandırlan  bu  volkanitler^  ileri
derecede  def  işmiş  iç  yapışız»  som  katmanlı  ve  çok
yersel  ^az  boşlukları  İçeren  bazalt  lavından  oluşur,
Bunlar,  Karbowifer  yaşlı  "Otimüşdere  formasyonu"
ÇÖkelleri  üzerinde  uyumsun  olarak  yer  alır.  Bazaltla-
rın  üzerinde  Triyas  yaşlı  çökel  kayalar  bulunduf  un-
dan,  bunların  y  aşının  Alt  Triyas  (SMtlyen)  olduğu
düşünülmüştür.  Ancak  daha  ya§lı  (örneğin  Permiyen)
olma  olasılıkları  da  göz  önünde  tutulmalıdır,  Bunlar
Karakaya  volkanitlerinden  farklı  ve  lav  düzeyleri  ka-
rasal  niteliktedir,  İstanbul'daki  bu  Kocatarla  formas-
yonu  bazaltik  lavları,  Îzmit-Gebze  arasındaki  SMtiyen
yaşlı,  kırmızı  detritikler  (Kapaklı  formasyonu,  Kaya
ve  Özdemir,  1983)  içinde  yer  alan  yüzeysel  maf k  lav
düzeyleriyle  eş  tutulabilir.  Bu  bölgede,  Triyas  çökelle-
ri  karasaldır.  Karasal  olarak  başlar  ve  tedricen  lltoral
fasiyesteki  oluşuklara  geçer,  en  nihayet  derin  deniz
çökellerine  geçer,  Bunların  İçindeki  bazaltik  dayklar,
morumsu,yefîlimsl-slyah  renklerde  olup,  bademeikli

sert  ve  damar  şeklindedir  (Özdemir  vd,  1973),  Böyle-
ce,  İstanbul  ve  İzmit-Gebze'de  saptanan  Triyas  volka-
niklerinin,  Triyas  yaşlı  Karakaya  formasyonu  volka-
niklerinden  farklı  olup,  onlar  gibi  okyanusa!  türde
rift  ürünü  olmadıkları  belirginleşir.  Ayrıca,  Armutlu
yarımadasında  yüzlekler  veren  ve  Karakaya  formas-
yonu  volkanitlerine  dahil  edilen  volkaniklerin  bir  kıs-
mmm  da  bu  tür  olup,  Triyastan  daha  yağlı  olabile-
cekleri  <3e  göz  önüne  alınmalıdır  (Demlrtaşlı,  1983,
sözlü  bilgi).

Pontid  kuşafmdakl  Liyas  yaşlı  volkan:  tier  de  en-
der  olarak  gözlenirler.  En  batıda,  Mudurnu  dolayla-
rmda  Kuzey  Anadolu  fay  zonuna  yakın  yerde  L'yas
ya§h  ve  volkanojenik  detrltik  kayaların  birbirleri  ile
ardalandıkları  bir  formasyon  saptanmış  olup  (Yıl-
maz  ve  diferleri,  1981),  bu  istiflerin  içinde  bazik  lav
akıntıları  da  gözlenmiştir.  Ayrıca  istifi  altere  diya-
baz  daykları  da  kesmektedir.  Volkanik  kayalar  alka*
len  ve  toleyitik  niteliktedir  ve  Yılmaz  vd  (1981)  tara-
fından  "Mudurnu  formasyonu"  olarak  adlanmışlardır,
Aslında,  kömür  düzeyleri  içeren,  sıf  denzel  bir  istiftir.
Ye  tektonik  balomdan,  aktif  br  ortamda  çökelmiştir.
Daha  dofuda  Gerede  güneyinde  ve  Eskipazar  güm-

yinde  benzer  özellikte  iki  yüzlek  daha  aaptanmi|tır
(Tütüncü,,  1983  sözlü  bilgi),  Pontidlerde  Liyas  volka-
nizması  daha  doğuda  Niksar-Alucra  çevresinde  (Ge-
dikoflu  vd,  1979)  saptanmif  olup,  petrokimyasal
özellikleri  henüz  pek  İyi  bilinmemektedir.  Bir  ba§-
ka  yüzlek  te  Kelkit  yakmlarmda  yer  almaktadır
(Demirtaflı,  1988,  sözlü  bilfi),  Daha  dofuda  Bay-
burt  çevresinde  m  Llyas  yağlı  volkanizma  göz-
lenmi§tiri  Bayburt  çevresinde  taban  konglomerası
ile  başlıyan  Liyas  çökelleri  daha  üst  düzeylere  dof-
ru  ortokuvarsitlere  ve  pembe-kırmızı  yumrulu,  bol
ammonitli  Mreçta§larıyla  devam  eder,  Ardalanmali
miltaıı  ve  grovaklar,  ince  kömür  düzeyleri  ve  daha
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üstte de volkanik arakatkı gaptanmiftır (Yılmaz,
1972), Daha güneyde normatif kuvarslı toleyitik ba-
zaltlar ve alkali trakitlk lav arakatkılari da gözlen-
miştir (Şengör vd, 1980),

Pontidlerdeki Liyas volkaniianasi daha doğuda
Yusufeli çevres nde de izlenmektedir, Akyürek vd,
(1977) tarafından bu volkan!tier "Gevatyayla for-
masyonu" olarak adlandınlmış olup, kum taşı, miltaşı,
ve sevilerle ardalanmalı tüfler ve spilitik lavlarla,
spilitik aflomeralardaü ibarettir, Spilitler, koyu ye^
şil renkte ve hemikristalm porfirik dokulu olup, kal-
gîtleşmiş, serisitleşmiş ve epldotta§mı§ yersel feno-
kristalli albit plajiyokiasları Igerir. Çökellerdeki kum-
tap taneleri ist, kuvars, albit, muskovit, kuvarsit,
çört, serlslt ve split* ten olugmugtur,

Pontid kuşafmdaki bu Liyas yağlı volkanizma
daha dof uda küçük Kafkasya'da devam etmiş ve geniş
alanlarda yüzlekler vermiştir. A.damiya vd, (1977) kü-
çük Kafkaslarda, Liyas ya|h volkanizmanın Hettan«
jiniyen ve Şinemuriyende riyolitik lavlarla başlandıg ını,
kısa bir aradan sonra denizaltında 0è5-3 km, kalm-
lıkta ve bazalt-andez.'t-daslt riyolit türde kalkalkalen
lavlar oluşturdufunu, yer yer de şoşonitik nitelikte
bamltik andezit ve andezitlerin görüldüğünü belirt-
mislerdir,

Pontid kuşağındaki bu Liyas ya§lı volkanizma,
güneydeki Qondwana kıtasında Lîyasta oluşmaya
baghyan bir rift açılması evresi ile ilgili olmalıdır,
Böylece rlftleşme sonucu Neo-Tetis okyanusunun ku-
zey kolu oluşmaya ba§lamı§ (Şekil 6) ve bu kol, Qond=
wana kıtasının kuzey kısmını (Kimmer kıtasını),
Töiid-Anatolid platformu, Sakarya kıtası ve şimdiki
Pontidlerin bulunduğu bölge (Güney Rodop orojeni)
olmak üzere 8 parçaya ayırmıştır (Şengör ve Yılmaz,
1981), Seymen (1975). Liyasta oluşmaya bailıyan bu
rift ile birlikte Liyas-Alt Kretase süresince Neo-Tetis
okyanusunun giderek genişledif ini ve bu okyanusun
kuzeyinde Atlantik tipte bir kıta kenarının ve yitim
zonunun oluşmaya başladığını öne sürer. Yılmaz ve
diferleri (1981) ne gore de Mudurnu çevresindeki L-
yas volkanizmagı, Neo-Tetis okyanusunun açılış ev-
resini işaret etmekte, Liyas başında açılmaya başlı-
yan bu rift ile birlikte okyanuslaşma başlamaktadır.
Bu bölgede faylarla sınırlı çanaklarda hızla çökelen
rift volkanitleri,. kumtaşları ve diğer detritiklerle bir^
likte kalın Liyas formasyonları oluşmuştur, Çökel-
ler içinde yer yer doleritik dayklar da gözlenmektedir,
Küçük Kafkaslardaki yüzlekler hariç, tüm Pontid ku-
şağındaki Liyas volkanitleri, petroMmyasal özellikle-
ri ile de bir rift volkanizması özellikleri taşımakta«
dırlar, Küre çevresindeki, Permo-Karbonifer yaşlı ol-
ma olasılığı bulunan baz'k volkanltlerin de Liyas yaş-
lı olabilecekleri ve bir rift ürünü oldukları göz önü-
ne alınmalıdır. Şekil 7 de Dofu Pontid'erin Perm?-
Triyas'tan bugüne defin evrimini gösteren şemalarda
(Şengör vd, 1980) bu durum açıklanmaktadır. Senior
vd (1980) ne göre, Dofu Pontidlerde, kıtasal topluluk,
Lîyasta bir ada yayı haline gelmiş ve bu sırada da
bu yayı ikiye bölerek rift zonları boyunca Neo-Tets
açılmaya başlamıştır. Bu riftleşme olayı, eski Paleo-
Tetis yitme zonu üzerinde bir kenar deniz açılması

şeklindedir ve bu çanak daha sonra Neo-Tetis'in ku.
zey kolu olmuştur. Görür ve diterleri (1983), Pontid-
lerdeki çeşitli Liyas çökellerinin sedimantolojik ince-
lemelerini yapmış ve Sinemuriyen ba|İangıciîıda Pon-
ti<flerîn güneyinde Neo-Tetis okyanusunun kuzey ko-
lunun açılımına baflı olarak faylanma ve riftleşme
başladığını öne sürmüşlerdir. Araştırıcılara göre bu
olay Pontldleri geniş ölçüde etkileyerek yörede horst
ve grabenlere karşılık gelen birtakım den/zaltı tepele-
ri ve deniz çukurları oluşturmuştur, Denizaltı tepele-
ri üzerinde ve yamaçlarda çofun kondanse seriler ve
sıf karbonat faslyesleri çökelirken çukurlar İçinde
lav-tüf arakatkılı türbitidler birikmişlerdir. Araştıncı-
lar, Neo-Tetis'in kuzey kolunun Alt Liyas'ın sonlarına
dofru, Paleo-Tetis'in dalma-batmasının oluşturdufu
mafmatik yayın Gondwana platformundan riftleşe-
rek ayrılması sonucu, oluştuğunu vurgulamışlardır.
Böylece L'yas volkaııitlerinin bir riftle§me vol-
kanizması olduğu ortaya konmuşsa da, bu gö-
rü§ kimi araştırıcılar tarafından kabullenilmemek-
te ve bunların eski bir ada yayı volkanizması ol-
dukları savunulmaktadır, Örnefin Tokel (1983), Pon=
tidlerdeki Liyas volkanitleıinde yaptıfı petro-kimya-
sal çalışmalarla Liyas volkanik fasiyesnin bazik ve
nötr lavlarla ardışıklı, suda taşınmış volkanik klas-
tikler, silttafları ve biyojenik resiflerden oiuştufunu,
ve tüm petrokimyasal özelliklerin, lavların ada yay^
lannda görülen yüksek alüminyumlu kalkalkalenlere
geç:şU düfük potasyum toleyitlerl oldufunu göster-
ditlni savlamıştır. Tokel, ayrıca granitik plütonlann
da adayayı tipi yitimi gösterdiğini öne sürmüş, ve
güneyindeki Tetls okyanus kabuğunun kuzeydeki
Pontidler altına Ordovislyen'den beri dalmakta oldu-
funu belirtmiştir. Oysaki, Bekta§ (1983) aym grani-
tik plütonlarda petroMmyasal çalışmalar yaparak»
bunların dalan okyanus kabuğu ve manto kökenli ol-
duklarını, ancak, Tokel (1983)'in önerdiğinin tam ter-
sine, güneye doğru dalan bir yitim zonuna bağlı ola-
rak g-elişnrş olabileceklerini savlamıştır. Bu da gös-
teriyor kî, PopHdlerdeki Liyas volkanizmasmın kö-
keni ve oluşum koşulları henüz tam aydmlatılama-
mıştır.

Liyas yaşlı volkanitler, Pontidlerin Batıya doğru
uzanımları olan Dinarîdlerde ve Karpatlarda da sap-
tanmışlardır, örneğin, D'naridlerde Liyas yaılı bazik
volkanizma yer yer izlenmektedir (Boccalettî vd,
1974), Dofu Karpatlarda, Metaliferl dağlarında da Lî
yas yaşlı, bazik nitelikte volkanikler yaygındır (Savu,
1968; Bellon ve Letouzey, 1976), Ancak petrokimya-
sal özellikleri ve kökenleri henüz tam bilinmemek-,
tedir.

4. Dogger Volkanltlwi

Pontid kuşağında, Dogger ya|lı volkanizmanm
varlığı, son yapılan çalışmalarla saptanmıştır (Yıl-
maz vd, 1988; Yılmaz, sözlü bilgi, 1983), Salt Kasta-
monu iline bağlı, Devrekani ilçesi yakınlarında izle-
nen Dogger volkanizması, karasal bir volkanizma
olup, üzerler'nde Malm yaşlı fosilli çökelier saptanımı-
nitik piûtonun yer yer sıf derinliğe ulaşıp yüzeyde
lav şeklinde akmasıyla oluşmuştur. Dogger yaşı ke-
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sindir,  Mra  völkanizma  L'yas  yağlı  çökelleri  kesmekte
olup,  üzerlerinde  Malm  yaşlı  fosilli  Qökeller  saptanmış-
tır,

Pontidlerin  güneyinde,  Liyastan  itibaren  Neo-Te-
tis  okyanusu  açılmaya  başlarken,  bu  esnada  bir  ta-
raftan  da,  kuzeydeki  Avrasya  kıtası  ile  Pontidlerin
çarpıgmaları  tamamlanmış  ve  böylece  Paleo-Tetis  ok-
yanusunu  kapamıştır,  Bu  çarpışmadan  sonra  Dogger
volkanitleri  oluşmuştur,  Völkanlzma,  ya  güneye  dof-
ru  dalan  Paleo-Tetis  okyanus  kabufuna  ilişkin  yitim
zonunda  türemiitir  ya  da  çarpışma  ile  ilgili  kabuk
kalınlaşması  sırasında,  kabufun  derine  gömülü  7:usım.
lannın  ergimesinden  (Tibet  türü  volkan zma)  oluş-
mu|tur.  Bu  konuda  henüz  açıklık  yoktur,  Dogger  voL
kanizması  Malm-Âlt  Kretase'de  şiddetlenerek,  özellik-
le  Dofu  Pontidlerde  etkin  olmuştur,  îlerde  yapılacak
çalışmalarla,  Pontidlerde  yeni  Dogger  yaşlı  volkanik
yüzleklerin  de  bulunabilecekleri  olasıdır,  ,

Esasen,  Dogger  yaşlı  bu  voîkanizma  Dofu  Kar-
patlarda  da  yer  yer  saptanmıştır  (Bellon  ve  Letovzey,
1976),

5#  MatoJİLİt  Kretese  VoUcanltleri

Pontld  kuşafında,  daha  sonra  Malm-Ait  Kretase
yaşlı;  spilitik  bazalt,  bazalt,  bazaltik  andezit,  ande-
zit  türde  lavlar  ile  tüf  ve  aglomeralarla  temsil  edilen
völkanizma  etkin  olmuştur,  Bu  volkan'zma  salt  Do-
fu  Pontidlerde  izlenmektedir  ve  henüz  Batı  Pontid-
lerde  rastlanmamıştır,  Yolkanitler,  Giresun  m  Trabzon
arasındaki  Harşit  nehri  çevresinde  (Zankl,  1961;  Sta-
janov,  1973;  Efin  ve  H'rst,  1979),  Trabzon  yöresinde
(Özsayar,  1971),  Niksar-Âluçra  çevresinde  (Gedikoğlu
vû,  1979),  Artvin=ArdanuQ  çevresinde  (Özsayar  vd,
1982),  Gölköy  (Ordu)  yöresinde  (Gedikoflu  vd,  1982)
v,b,  yer  almaktadır.  Daha  doğuya  dofru  Küçük  Kaf-
kaslarda  da  yüzlekler  verirler  ve  o  Bölgedeki  Alt-Or«
ta  Jura  yaşlı  volkanizmanm  devamı  olarak  ve  bir  ada
yayı  gurubu  olarak  tanımlanırlar  (Adamîya  ve  difer-
leri,  1977),  Malm-Alt  Kretase  volkanitleri,  Dofu  Fon-
tdlerde,  genellikle  toleyltik  nitelikte  'oluşmaya  başla-
mış,  daha  sonra  kalkalkalin  nitelikte  ürünler  meyda-
na  getirmigtir,  Çok  az  da  alkali  nitelik  gösterirler,
Bu  volkanizma  tipik  olarak  Ardanuç  (Artvin)  çevre-
sinde  izlenmekte  olup,  Özsayar  ve  dif  erleri  (1982)
tarafından  "Karlı  formasyonu'-  olarak  adlandırılmış
ve  bazalt,  andezit  spilitleşmîg  bazalt,  spilitle§mi§  an-
dezit  Lavlar  ile  tüf  ve  aglomeralardan  oluştukları
saptanmiitır.  Bu  birimler,  karma|ik  bir  seri  halinde
bulunurlar  ve  ayırtlanarak  haritalanmaları  zordur,
Arazide  ye§il  ve  mor  renkte  tipik  olarak  görülürler.
Andezitler,  plajiyoklas  mikrolitle  rinden  oluşan  b'r  ha-
mur  içinde  dağılmış,  andezin  ve  ojit  fenokristalleri
ve  sekonder  kloritten  oluşur.  Bazaltlar  ise  benzer  §e«
killerde  Plajiyoklas  m'krolitlerâen  oluşmuş  bir  hamur
içindeki  labrador  ve  ojit  fenokristalleri  ile  opak  mi-
nerallerden  olunurlar.  Yaklaşık  1,400  metre  kalınlığa
erişen  bu  seri  birimleri,  geçirdikleri  hatif  rejyonal  ve
kataMastik  metamorfizma  dolayısıyla  bugüne  değin
paleozoyik  yagli  metajnorflk  kuşak  (örneğin,  Eren»
töz,  1974)  olarak  deferlendirilmi§lerd:rş  Gölköy  (Or-

du)  yöresinde  bu  volkanizmaya  ilişkin  bazaltik  lavla-
rın  oluşumlarından  sonra,  çapı  yaklagık  30  km.  olan
bir  paleokaldera  oluşmuştur  ve  daha  sonra  Üst  Kre-
tase  (Maestrihtien)  yaşlı  rlyolitik  lavlar  kaldera  et-
rafında  çember  şeklinde  dizilmişlerdir  (Gedikoflu  vd,
1982),  Bazaltik  lavlann  yanısıra  yer  yer  de  andezitik
lavların  yer  aldıfı  bu  «eri  yaklaşık  1000  m,  kalınlık-
tadır,

Dofu  Pontidlerde  izlenen  bu  Malm-Alt  Kretase
yaşlı  volkani^Eiaya  araştırıcılar  tarafından  "Alt  Ba-
zik  Seri"  adı  verilmiştir,

Pontid  kuiafmın  güneyinde  Liyastan  itibaren
Neo-Tetis  okyanusu  açılmaya  bağlarken  ve  Liyas-Alt
Kretase  süresince  okyanus  giderek  genişlerken;  bu
esnada  olasılıkla  Dogger'de  kuzeydeki  Avrasya  kıta-
sı  (okyanusa!  topluluk)  ile  şimdiki  Fontidlerin  yer
aldığı  kıtasal  topluluk  (Kimmer  kıtası)  çarpışmıştır,
(Şekil  7),  Bu  suretle,  Paleo=Tetis'in  kapanma  İşlemi
b'tmiş  olmakla,  bir  ba§ka  deyişle;  bir  zamanlar  Gond-
wana'nin  kuzeyinden  kopan  ince  bir  kıta  parçası  olan
Kimmer  kıtası  ile  Avrasya'nın  çarpışma  işlemi  ger-
Qêkle§mektedir,  Dogger'deki  bu  çarpışma  esnasında
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kıtasal topluluk, kuzeye dofru okyanusal topluluk
üzerine bindirerek onu deforme etmiştir (Ketin ve
diğerleri, 1980), Kıtasal topluluğun güneyinden elae
edilen veriler, Diyas'ta bu toplulufun Gondwana kıta*
sından riftleşerek koptuğunu göstermektedir. Kıtasal
toplulufu, okyanusal topluluk üzerine getiren faryaj-
lar daha sonra plütonlarla kesilmişler ve bunlarm tü-
mü de MalnVde başlıyan çekellerle örtülmüştür,

Bu çarpışmadan sonra, Fontla ku§afında Malm-
Alt Kretase volkanitleri oluşmaya ba§İamı§tır, Volka-
nisna* belki de, güneye dog ru kıtasal topluluk altı-
na doğru eğimli olan Paleo=Tetis okyanus kabuğuna
iligkin eski kapanmış yitim zonundan türemiş ve bu
yitim zonunun son ürünleridir. Ancak, Şengör vd
(1080), bu volkaMtlerin, yitim zonu ürünü olmayıp,
olasılıkla çarpığına ile ilgili olduklarını ve garpışma
ile İlişkili biçim defifimi sırasında, okyanus toplulu-
funu belirtmişlerdir,

Pontidlerde Üst Kretasede, volkanizma giderek şid-
detlenmiş ve genif alanlar kaplıyan, yer yer de çö=
kellere arakatkılı olarak izlenen volkanik ürünler o-
luşmuştur, Bulgaristan'daki Srednogorle volkanik zo-
nunun devamı olan volkanizma Batı Pontidlerde en
batıda, Trakyada Demirköy çevresinde izlenir, Spilitik
bazalt, riyodasit ve riyolit türde lavlar ile tüf ve ag=
tomeralar olunmuştur ve ada yayı volkanizması guru-
buna dahil edilmişlerdir (Ercan, 1979), Üst Kretase
yağlı denizel çökellerle ardalanmalı olarak izlenir-
ler ve yer yer yastık yapılar sunarlar (Ayhan vd,
1972), Kum taşı-volkanik konglomera-yastık lav ara-
katkılı çamurtaşlarmdan oluşan Üst Kretase yaşlı bu
istif, en üstte bazaltlk lavlarla sona ermektedir (Ay-
dın, 198Ö), Bu volkanik ku§ak daha doğuya doğru
Çatalca doğusunda, Istanbul çevres'ndeki Sarıyer-
Kilyos-gile dolaylarında da devam eder (Ercan, 1981),
Çatalca dofusunda Üst Kretase yaşlı hornblendi! an-
dezitik lavlar saptanmış olup (ErentÖ^, 1950 v©
1953), bunlarm daha ya§h olma olasılıkları da vardır.
İstanbul bogazmın kuzey girişinde bulunan Kavaklar
bölges'nde volkanik malzeme çok fazlalagır ve boî
andezitik-bamltik lavlar* aglomera ve sineritler izle-
nir (Baykal, 1971), Aynı volkanizma Şile dolaylarında
da etkindir ve kuvarslı andezit, hyoloandezit türde
yaklaşık 500 metre kalınlıkta, Turoniyen yaşta lavlar
oluşturmuştur (Baykal 1943; Baykal ve Önalan,
1979), Üst KretasB ada yayı volkanizması, daha do-
ğuya dofru Kefken, Kurucaşile, Türkeli, Gerze, Ala-
çam ve Ünye çevresinde*de yer yer yüzlekler vermekte-
dir (Baykal, 1971), Ancak petrokünyasal özellikleri
henüz tam bilinmemektedir.

Eref li çevresinde yaygın yüzlekler veren Üst Kre=
tas© yaşlı volkanltierde yapılan petrolojik çalışmalar-
la? bunların yer yer toleyitik nitel'lctc bazalt, spilitik
bazalt ve bazal tik andezit; yer yor kaikalkalen ve yüK-
sek potasyumlu kaikalkalen nitelikte andezit ve yer
yer de şoşonîtlk n'telikte ve latît ve trakit türde lavlar-
la tüf ve aglomeralardan meydana geldikleri saptanmış-
tır. Çökellerle ardalanmalı bu volkanltler tipik ada yayı
volkanizması özelliklerini tapıiar (Ercan vd, 1983=A1

Yer yer yastık lavlar görülen Senomaniyen yaşlı bu
volkanojenik seri yakla§ık 700-800 m, kalınlıktadır,

Cide dofusunda yüzlekler veren Üst Kretase yaş-
lı volkanizma, bu bölgede incelemeleı yapan Gedik
vd, (1983) tarafından incelenmiş ve genellikle yüksek
potasyumlu kaikalkalen ve şoşonit nitelikte andezitik,
traWandezitik ve latitik türde lavlardan ve çökel-
lerle ardalanmalı tüflerden oluftukları ve ada yayı
volkanizması özellikleri gösterdikleri belirtilmiştir.

Daha doğuya dog ru Smop çevresinde de aynı Üst
Kretas© yaşlı volkanizma yüzlekler verir. Bazalt, spi-
litik bazalt, bazaltik andezit türdeki lavlar yer yer
kaikalkalen, yer yer de şofonltik özellikler gösterir.
Yaygın aglonıera ve tüfler de izlenir (Oedik vd, 1983),

Sinop-Samsun arasında geni§ bir alanda da Üst
Kretase volkanizması devam eder, Lavlarda yapüan
petrokimyasal araştırmaların Ön sonuçlarına göre
bunlar yüksek potasyumlu kaikalkalen ve goşonitik
nitelik taprlar ve andezit, dasit ve latit türde olup
yine ada yayı volkanizması özellikleri taşırlar. Çoğun,
çökellerle arakatkılı tüf ve aglomera yataklanmaları
şekündedirler (Gedik vd, 1983), Esasen aynı bölgede
çalışan Feeeerilio ve Taylor (1975), lavlarda petro-
kimyasal İncelemeler yaparak, bunların silisyum ve
potasyum İçeriklerinin, kaikalkalen ve goşonitik ni-
telikte olduklarını gösterdiğini belirtmişlerdir. Araş-
tırıcılar, kaikalkalen lavların, farklı iki magma tipi-
ni temsil ettiklerini, bunlardan ilkinin tipik kaikalka-
len ada yayı kompozisyonuna çok yakm olduğunu, di»
ferinin ise fazla miktarda oynak (incompatible) ele-
mentlerin yoğunlaştığı ağrır nadir toprak elementleri»
nin türevlerini kap siyan bir magma türü olup, yüksek
basınçta kısmi ergimeden ve granat taşıyan bir ka-
lıntıdan oluşan bir manto kökeni işaret ettiğini Öne üs-
rerler,, Şoşonitik türdeki lavların kimyasal nitel1 klerl
de bunlarm tipik ada yayı volkanitleri gurubundan ol-
duklarını kanıtlamaktadır,

Doğu Pontidlerde ise Üst Kretase volkanizması
son derece yaygın olup, çok geniş yüzlekler oluştur-
muştur. Altta, yaygın dasit, riyodasit, latit türde
lavlar ve tüf-aglomera yatakları izlenmektedir ve
bunlara kabaca "Dasitik Seri" veya "Alt Dasit Seri"
adı verilmektedir. Üst Kretase ya§lı bu dasitik volka»
nizma, Dofu Pontidlerde Gölköy (Ordu) yöresinde
(Özsayar vd, 1982; Gedikoflu vd, 1982), Ünye-Orûu-
Koyulhisar. Reşadiye çevresinde (Terlemez ve Yıl=
maz, 1980), Harşît (Giresun^Dofankent) dolayında
(Gedikoflu, 1978), Hopa-Artvin-Şavıat yörelerinde
(Koprivica, 1979; Özsayar vd, 1981), Trabzon yöresnde
(Özsayar, 1971), Çayelinde (Altun» 1977), Murgul.
Pazar-Arde§en=Görele-Tirebolu dolaylarında ( Vujano-
vîç, 1974) ve dana pek §ok yerde izlenmişlerdir, Dofu
Pontidlerdeki volkanik kökenli masif ve agımsı damar
çevherleimelerine yan kayaç oluşturan bu volkanitler,
yer yer gökellerle arakatküıdırlar ve genelde kaikal-
kalen özellikler göster'rler (Tufal, 1969; Peccerillo ve
Taylor, 1975; Gedikoflu ve diferleri, 1979; Eğin ve
Hirst, 1979 v.bj, Dofu Pontidlerdeki volkanik kö-
kenli masif sülfid yatakları, çok metalli özellikte» zen-
gin pirit içeren, bakır-kurşun-çinko cevherleşmeleri
olup ekonomik önem taprlar. Genel olarak hidroter-
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mal-epijenetik tipte olupf volkanlzmanın yamsira tek-
tonlama İle de ilişkilidirler (Novoviç, 1979). Bu yatak-
lar olasılıkla, fazla derin olmıyan dü§ük enerjili de-
niz ortamında dasitik volkanizmanın son evresinde,
hidrotermal-ekshalatif iılemlerle deniz tabanında vol-
kanik kırıntılı kayaglar iğinde oluşmuşlardır (Çagra»
tay, 1979), Bu metalojetük kuşak, batıda Kızılırmak
vadisinden (Şekil 4), doğuda Rusya sınırlarına kadar
yaldapk 500 km, uzunlukta ve 50-75 km, gençlikte
uzanmaktadır, Karamata vd (1979), Pontid ve Anato-
lid kuşaklarındaki Üst Kretase-Terşiyer ve Kuvater-
ner yağlı, farklı yerlerde yüzlekler veren 80 magmatik
kayaç örneğinin cevher içeriklerini araıtırmışiar ve
Anatolid magmatik kayaglarmm kurgun içerikleri
yönünden Pontid magmatlklerinden daha zeng'n oU
duklannı, Pontidlerin isa bakır içerif i açısından daha
zengin olHuklannı saptamışlardır. Araştırıcılar, Anato»
lid gurubuna "Dinarid-Hellenid-Anatoli d Pb=Zn=Sb me-
talojenik proving!1 • Pontid gurubuna ise "Karpat-Bal*
kan-Pontid Ou metalojenik provensi" adını vermişler-
dir.

Bofu Pontldlerdeki Üst Kretase volkanizması,
daha üst düzeylerde ve daha genç olarak spilitik ba=
zaltj bazalt, traklandezit v,b, lavlar oluşturmuştur.
Ve son ürünler olan bu bazik volkan!ilere, -'Üst Bazik
seri" adı verilmiştir. Ancak, Üst Bazik seri olan bu
bazik volkanltler kimi yerlerde Eosen yaşlı volkanit-
lerdeki bazik volkanitlerle kariitırılmaktadır. Ayrıca,
Üst bazik serinin, alttaki dasitik seri üzerinde uyum-
suz olarak yer aldığı görüşü de vardır (Alttın, 1977),
Üst Kretase yaşU bu ada yayı volkanizmasınm Doğu
Pontidlerde ne zaman bittiği henüz tam saptanama-
mış, yer yer Faleosene geçişli olduğu belirtilmiştir
(Gedikoflu vdf 1979),

Dofu Pontidlerdeki bu Üst Kretase volkanizma-
sı küçük Kafkasyada da etkin olmuf ve önce kalkal-
kalı nitelikte (bazalt-andezit-dasit-riyolit) türde, daha
sonra da alkali bazaltik nitelikte ürünler oluşmuştur
(Adamiya ve d'ğerleri, 1977),

Doğu: Pontidlerdeki bu Üst Kretase vol-
kanianası (yer yer Paleosende de devam etmiştir),
tipik bir ada yayı volkanütlerî gurubundandır ve yit-
me zonu ürünleridir. Daha sonra Eosen yağlı volkanit-
1er de ada yayı gurubundan olup aynı yitme zonunun
ürünleri olduklarından, her iki yagtaki volkan," zmanm
oluğum koşulları ve bölgesel jeolojik evrim, Eosen vol-
kanizması bölümünde ele almaç aktır.

Pontidlôrdekl Eosen volkanizmasi da, Üst Kre-
tase volkamzmasi gibi çok geniş alanlarda etkin ol-
muştur ve çof ıı kez çökel kayalarla arakatkılıdır. Ge-
nel olarak andezltik-dasltlk türde lavlar, tüf ve agio
meralar, çö.kellerle ardalanmalı olarak izlenirler ve
yer yer de bamltik.trakitik lavlar izlenmektedir.
Çofun kalkaiJialen, yer yer ele şo|onitik ve alkalen
niteliktedir.

Dofu Pcxntidlerde bu Eosen volkanizması uÜst-
Dasit Seri" olarak adlajıdınlmıı olup, Gümüşhane-
Aluçra-iebmkarahisar-Golköy gevres'nde silisçe doy-
gun ve sodik (Tokel, 1977), Hopa-Arhavi bölgesinde

çok geniş kapsamlı ve 1000 m. kalınlıkta (Koprlvl-
ca, 1976), Harşit çayı çevresinde yer yer tüf» diter
piroklastikler ve alkali bazaltlarla bir arada (Stoja-
nov, 1973), Şavşat çevresinde tüm Paleosen-Bosen'de
etkin ve Üst bazik seri bazaltlanyla bir arada (Kop-
rîvica, 1978), Giresun çevresinde Nummulites fosilli
kireçtaglanyla arakatkılı (Akm, 1978) olarak izle-
nir,

Kafkaslarda da aynı volkanizma etkin olup, A-
damiya ve diğerleri (1977) ne göre, Alt Eosende oa§-
lıyarak Oligosene kadar süren bu volkanisnanm geny-
le§tikçe alkalinliği artmış ve kalkalkalin-yüksek po-
tasyumlu kalkalkalin-alkalin olmak üzere bir evrim
geçirmlftir,

Ardanuç (Artvin) yöresinde Üst Eosen yaşlı an-
dezit ve trakiandezit türde lavlar saptanmış (Özsa-
yar vd, 1982), aynı bölgede Aİt-Eosen yağlı vol-
kanizmanm da saptanması sonucu (Akyol, 1969) bu
Eosen volkanizmasının Alt Eosende başlayıp, tüm Eo-
sen boyunca sonuna kadar aktif olduğu ortaya çık-
mıştır» Ardanuç-İavşat arasmda yüzlekler veren Alt-
Orta Eosen yaşlı volkanitler, yer yer eokellerle ara-
katkılı bazaltik lavlar, tüf ve aglomeralardan oluş-
muştur. Bazaltik lavlar, hafifçe albitleşmiş iri labra-
dörit kristalleri» hornblend bozuşmalarıyla ,• meydana
gelmiş klorit psodömorflan, labradorit mikrolitleri,
sekonder kuvars ve aksesuvar magnetit kristallerin-
den ibaret bir hamur İçinde bulunurlar. Hamurda kal-
sit veya kristaliz© volkanik cam ile dolu bolluklar
olup Ypresiyen-Lfütesiyen yaşlıdırlar ve yaklaşık 800
m. kalınlık sunarlar (Akyol, 1969),

Hargit bölgesinde bu volkanizma, çökellerle ara-
katkılı tüfler ve dasit-riyodasit türde lavlarla (Efn
ve Hirst, 1979) temsil olunur ve kalkalkalin nitelikte,
dir.

Daha batıya doğru Niksar-Erbaa arasında, "La-
dik formasyonu" olarak adlanan ve genelde volkanik
bir fli§ şeklinde olu§an birimler saptanmıştır (Tutkun
ve İnan, 1982) ve altta yer yer 30-40 cm, çaplı ba-
zalt blokları içeren bir yaban konglomerası ile başla-
dığı İzlenmiştir. Formasyonun üst düzeylerine doğru,
spilit, bazalt, dasit gibi volkanik kayalarla arakatkılı,
ya ada onlar tarafından kesilmiş kumtası-şeyi-marn
düzeyleri vardır, Yer yer görülen andezitik tüfler de
tipiktir. Ve tüm formasyon yaklaşık 800 m. kalınlık-
tadır.

Daha batıda Kastamonu çevresinde andezit ve
bazaltik andezit türde ve kalkalkalen nitelikte olup,
Peceerlllo ve Taylor (1976) tarafından lavlarda ya=
pılan ayrıntılı iz element ve nadir toprak elementi ana-
lizleri ile tipik bir ada yayı volkanı t birliğine ait ol-
dukları saptanmıştır,

Aynı volkanizma Batı Pontidlerde de pek çok
yerde yüziekler vermektedir, Düzce kuzeydoğusunda
Alt Eosen yaşlı volkanojenik fliş fasiyesi'nde gel'ş-
mi§ çökellerle arakatkılı tüf-aglomera, bazalt ve an.
dezitler oluşmuştur. Bunlar Bolu kuzeyinde, Yığılca
çevresinde Görmüf (1982-A) tarafından "Melendere
fomıasyonu" olarak taııımlanmı§tıra Bu bölgede Üst
Eosende volkanizma §iddetlenmi§ ve geniş yer kaplı»
yan andezitik lavlar (Keltepe formasyonu; Oörmüg,
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)  üe  sona  ermiştir.  Bu  andezitik  lavlar,  Kalk-
alkalen  bir  magmadan  türemiş  olup  adayayı  volka-
nik  kayaglanna  uyumluluk  gösterirler  (Görmüş,
1982-B).'

Bolu-Sakarya  çevresinde  bu  yay  volkanizması,
Yılmaz  ve  diferleri  (1981)  tarafından  ''Dikmen  vol«
kanltleri"  olarak  adlanmış  olup  birkaç  evrelidir  ve
Orta-Üst  Eosen  yağlıdır.

Bursa  kuzeyinde,  Armutlu  yarımadasında  Paleo-
sen-Eosen  yaşlı  ve  yine  birkaç  evrelidir  (Akartuna,
1982),  Gemlik  ve  Mudanya'da  da yüzlekler  verir  ve  Pa-
İeosen-tfst  Eosen  yaşlı  oldufu  belirlenmiştir  (Altın-
lı,  Ï04S),

Bu  yay  volkanizması,  Bilecik  ve  Bursa  civarında,
Biga  yarımadasında  ve  Batı  Trakya'da  uzanmakta
olup  (Ercan,  1979),  Balya  çevresinde,  kendisinden  da-
ha  genç  olan  Miyosen  yaşlı  volkanizmadan  farklı  ola-
rak  KD-GB  yönde  bir  kuşak  şeklinde  uzanır  (Akyol,
1982),  Dasitik  türde  Davlardan  oluşan  volkanizma»
ÂndeMtik  Miyosen  volkanizmasından,  daha  fazla  bo-
mışmuş  olmasıyla  ve  genellikle  Mregtaslariyla  doka-
nak  zonlarmda  Pb=Zn-Cu  cevherleşmesi  igermeaiyle
ayrılır.  Dasitik  lavlar,  genellikle  kil  minerallerinden
ve  oligaklas  mikrolitleri  kuvars,  kaolen,  biyotit  ve  se-
rislt  pulcuklarından  oluşan  bir  hamur  maddesi  iğin-
de;  kuvars-plajiyoklas  (Oligoklas  ve  Andezln)-Ortok=
las-mikroklin  ve  hornblend  fenokrîstallerlnden  olu§*
muşlardır.  Balyadan  geçen  Eosen  volkanizması  GB
ya  doğru  Edrfemlt-Korucu'ya  kadar  uzanır  ve  bu  vol-
kanizmanm  en  güney  ucunu  teşkil  eder,  Edremit-Ko-
ructt  çevresinde  altere  dasit  ve  andezitler  Ercan  ve  di-
ğerleri  (1983=B)  tarafından  "Bafburun  volkanitlerf1

olarak  adlandırılmii  ve  ada  yayı  volkanikleri  gurubu-
na  ait  oldukları  beUrtilmiftlr,

Edremltten  itibaren  bu  Eosen  volkanizması  KB
ya  doğru  döner  ve  daha  batıda  Biga  yanmadasınm  or-
tasında  Eosen  yaşlı  çökel  kayalarla  ardaianmah  ola-
rak  izlenir  (Bingöl  ve  diğerleri,  1973),

Volkanizma  daha  KB  ya  dof  ru  Gelibolu  yarım-
adasından  Trakyaya  geçer  ve  Keşan  civarında  olası-
lıkla  Üst  Eosen  yaşlı  lavlar  oluşturur  (Temek,  1949),
Batı  Trakya  da  ve  Bulgaristan'ın  güneyinde  de  Eosen
yaşlı  volkanitler  bulunmakta  (Ercan,  1981),  ancak
bu  bölgelerde  bir  süre  de  Oligosen  devrinde  devam
etmi§  oldufu  biMnmekteâlr,

Pontidlerdeki  üst  Kretase  ve  Eosen  volkanizma-
smın  kökeni  ise  kesin  olarak  bir  yitme  zonundan  türe-
nii§  ada  yayı  gurubundan  oldulüaııdır,  Pontid  volkanik
kusajjmda  yapılan  ayrmtılı  volkanolojik  incelemeler
son  10  yılda  geli§mi§  ve  bu  kuşaktaki  Üst  Kretase-
Eosen  volkanizmalarının,  bugün  kapanmış,  kuzeye
doğru  dalan  bir  yitim  zonundan  titredikleri,  ilk  kez
Doğu  Pontidlerde,  Gümüşhane  bölgesinde  Eosen  yağ-
lı  volkanitlerde  yapılan  galıgmalarla  Tokel  (1972  ve
1973)  tarafından  ortaya  konmuştur,  Volkanitlerde
petrokfmyasal  çalıpnalar  yapan  Stojanov  (1973);
Peccerillo  ve  Taylor  (1975  ve  1976),  Tokel  (1972,  1973,
1977,  1981);  Akm  (1978),  Eğin ve Hirst,  (1979),  Gedik-
oflu  (1978),  Gedikoflu  ve  diğerleri  (1979,  1982),  Özsa-
yar  ve  diterleri  (1982),  Ercan  ve  diğerleri  (1983.A)
v,b,  aragtiricilar  yitim  zonuaun  tüm  Üst  Kretase-Eo-

sen  boyunca  volkanik  ürünler  oluşturduklarını  sapta-
mışlardır.  Hatta»  daha  önce  betimlenen,  Üst  Kretase-
den  çok  daha  yaşlı  yay  volkan'tleri  de  yüzlekler  ver»
diklerinden,  araştırıcıların  bir  kısmı,  kuzeye  doğru
olan  yitim  olayınm  olasılıkla  Liyas  öncesi  başladığını
(Gedikoğlu  ve  diterleri,  1979;  Tokel,  1981)  ve  çok
uzun  bir  süre  devam  ederek  Miyosen  öncesi  soıia  erdi-
fini  (Çağatay,  1979;  Tokelf  1981)  Öne  sürmüşlerdir.
Ancak,  özellikle  Şengör  (1979),  Şengör  ve  dif  erleri
(1980),  Yılmaz,  (1981),  Yılmaz  ve  diğerleri  (1981),
Şengör  ve  Yılmaz  (1981)  vabs  araştırıcılar,  Pontidlerİe
b:ilikte  tüm  Türkiye'nin  plaka  tektoniği  açısından  jeo
olojik  gelişimini  tam  anlamıyla  açıklayıcı  modeller
teklif  etmişler  ve  çoğmlukla  kabullenilen  bu  model-
ler  sayesinde,  kuzeye  dofru  oları  yitim  olayının  liyas
def  il,  ancak  Üst  Kretase*  de  olabileceti  ortaya  çıkmış^
tır,  Liyasta  bir  rift  oluşmaya  başlamıştır,  Dogger  es=
nasında  güneydeki  Neo-Tetis  okyanusu  gelişmeye  de-
vam  etmiş,  Kimmer  kıtası  Torid-Anatolid  platformu
şekline  dönüşmüş  ve  Sakarya  kıtası  belirginleşmiıtir,
Malm-Alt  Kretase'de  Neotetis  okyanusu  açılarak  iyi-
ce  büyümüf  (Şekil  8)  ve  nihayet  Üst  Kretaseye  dof-
ru,  bugünkü  tzmir-Ankara  zonu  ile  İlgaz  masifi  ve
Erzincan  hattı  boyunca  Neotetis  okyanus  kabuğunun
Fontidler  altına  dalma  işlemi  ve  Lİıışan  yitim  zonu  ge-

,-i^-, ANATOLID-TORID
PLATFORMU

Şekil  8  ı  Bölgenlü  BfaBm-Ält  Kretase  paleotektonlk
haritası  (Şengör  ve  Yılmaz,  19Sİ?d©n)

Figure 8Î PaJeoteetonie map of the region during Malm.
Lower  Oretaoeoiin  (From  gengör  and Yılmaz,
İ98İ)
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lifmeye başlamıştır. Şekil 9'da bölgenin Üst Kretase-
Paleosendeki paleotektonik haritası (Şengör ve Yıl-
ıııazj 1981) görülmektedir. Bu suretle, Pontid kıta
parçasının güney sınırında ofiyolitli bir kenet kuşağı
meydana gelecektir. Batıda bu kenet kufafı Vardar
zonu ile temsil edilir, Gelibolu'dan Marmara denirin-
den, Armutlu yarımadasından geçerek Geyve, Bolu-
Eskipazar ve İlgaz masifine kadar uzanır. Daha do-
İTuya doğru Erzincan ve Küçük Kafkaslardan îran*a
geçerek Zagros dağları ile Himalaya'lara kavuşur,
Kuzeybatı Anadolu'da bu kuşağın güneyinde ikinci
bir ofiyolitli melanj kuşafı olan tzmir-Ankara zonu
bulunur ve bu zon Sakarya latasının güney smırmı
belirlemekte olup, Sakarya kıtası ile Anatolid-Torid
platformu arasında Liyas'ta açılmaya başlıyan ve Fa«
leosen'e kadar varlığını sürdüren bir okyanusun ar-
tıklarını temsil eder (Şengör ve Yılmaz, 1981), Bu
okyanus, kuzeye efimli yitim zonu boyunca Alt Pa-
leoseıı^Alt Eosen süresinde kapanmıştır. Bunun Batı
uzantıları, günümüzde Ege denizi suları altında kaldı-
ğından Pontid içi kenet kuşağı ile Izmir-Ankara zo-
nu arasındaki bağlantı açıkça işlenememektedir, Hem,
bugünkü Marmara denizinin bulunduğu yerden geçen
iç zon, hem de Îzmir-Ankara zonu. Batıda Vardar zo~
nuııa bağlanır. Böylece, Sakarya kıtası bir ada konu-
mundadır (gengör ve Yılmaz, 1981), En önemli ofi-
yolit kenet kugafı da Îzmir-Ankara ve Ilgaz-Erzin-
can ofiyolit kuşakları olup ayrıntılı çalışmalar hala
sürdürülmektedir, Örnefin Tatar (1982), Sivas-Er-
zincan civarındaki oflyolitlerin, kuzeydeki Pontid ada
yayı ile, güneydeki Anadolu plakası arasında yer alan
okyanus kabuğu malzemesi olduğunu ve bir ofiyolit
bindirmesmn söẑ  konusu olup, bir üstte itilme (obduc-
tion) zonu niteliği fösterdifini belirtir, Bekta§ (1982),
Pontid-Anatolid tektonik birliklerinin geçl§ böiges'n-
de kalan Tanyeri (Erzincan) ofiyolitli olistrostomal
karı§ığınm, olistolitler seklinde çeşitli boyutlarda trond.
jemit blokları içerdiğini; gabroik kayaçlarla birlik
cluşturan Tanyeri okyanus trondjemitlerinln dü§ük
A\Pv KgO ve Rb ile yüksek Y-Zr içerikleri ile kıta-
sal trondjemltlerden ayrıcalık gösterdiğini belirtir,
Aragtırıcı, bu trondjemitlerin ada yayı-kenar denizi
irotektonik ortamlı Tanyeri ofiyolitli karışığına ait ya-
rı alkali bazaltların ileri derecede dlferansiyasyonu
(ayrımlaşması) ile geli§mlş olabileceği sonucuna va-
rır.

Böylece, Tetls okyanusunun kuzey kolunun kabuk
malzemesinin Pontldler altına dalmaya başlamasıyla
oluşan yitim zonundaii, Pontid kıtasında Üst Kretase-
den itibaren yeni bir ada yayı volkanizması türeme-
ye başlamıştır (Alt Dasit seri-Üst Kretase, Üst Ba-
zik Seri-Üst Kretase ve Paleosen; Üst Dasit Serl-Pa-
laosen ve Eosen), Bu ada yayı volkanizması ender ola-
rak toleyitîk, çof un kalkalkalen ve şogonitik nitelikte-
dir, Volkanlzma, kügük Kafkaslarda bir süre Oligosen-
de de devam etmiştir, Batı Trakya ve Bulgaristanda
da bir süre Oligosende de devam etmigtlr (Ercan ve
dînerleri, 1983-B), Dofu Pontldlerde Malm-Alt Kretase
yaşlı "Alt Bazik Seri'- volkanitlerl ile Üst Kretase ya§*
lı yeni ada yayı volkanizması arasında Austrik fazı-
na ait bir uyumsuzluk yüzeyinin (Gedlkoğlu vd, 1982)

saptanması da bu iki volkanik evrenin köken ve olu-
şum koşulları bakımından farklı olduğuna işaret e-
der. Ancak bazı araştırıcılar bunu kabullenmemekte
(Özsayar vd, 1981; Tokel, 1981; Ged kof lu vd, 1979)
ve dofu Pontidlerm aktif kıta kenarı nitelikte oldu-
funu ve Ldyas'tan itibaren oluımaya başlıyan aynı
yitim aonundan bütün yay volkanitlerinin türedif ini
bne sürmektedirler. Batı Pontidlerde ise ayrıntılı ça-
lışmalar daha az olup, bu bölgedeki jeotektöELk I di-
şimi inceleyen Saner (1980), Batı Pön tidier in. Malm
öncesinde, Avrasya kıtasının devamı halinde olduğunu,
Malm'de denm transgresyonu ile sıf bir §elf haline
geldigrini ve Alt Kretase sonlarında güneyde yer alan
Tetis okyanusunun kuzey kolunun okyanus kabufu^
nun, Avrasya kıtası altına dalmaya başlamasıyla bir
volkanik yay felift fini ve bunun ardmdää kıtasal
kabuktaki incelemeyle Karadenizlin oluştuğunu be*
İirtmlitlr, Saner (1980) e göre Üst Kretasede Pontid'le-
rln güney ucu önünde dalma sonunda bir yitim kar-
ma§ı|rı gelişmiş ve ada yayı volkanizması gldctatlen"-»
rek, Üst Kretaseden sonra Anadolu ve Pontid kıtala-
rımn çarpışmalarıyla Pontid sıradag'ları olUfn
Pontldlerde Üst Kretasede başlayan ada yayı
nizması, Batıda birbirine paralel 3 kol f eklinde dır Bu
bölgede, Tetis okyanusunun ortasında kalaa Sakarya
kıtası önündeki Pontid kıtasında en kuzendeki Üst
Kretase yaşlı yay kolu olan, Îstanbul-Şile-Dfimirkdy
volkan.'k yay kugafı oluşurken; bu sırada Sakarya kı-
tasının güney cephesinde tomir=Ankara zonj önünde,
biri Armutlu yarımadasından geçen volkanik yay, di-
ğeri de daha güneyda oluş an Edremlt-Balya, yay ko-
lu (Ercan ve diğerleri, 1983-B) olmak üzere iki vay
daha meydana getirmiştir. Yılmaz ve Saner (1980)'e
göre, Sakarya kıtasının kuzeyinde okyanus kabusu,
Pontidler altına dalmaya başlamış ve buna baflı ola-
rak kuzeyde Üst Kretasede şiddetli bir ada yayı vol-
kanizması patlamıştır ve böylece Atlantik tipi bir kı-
ta kenarı giderek Pasif k tip bir lata kenarı haline
gelmiştir. Kuzeye dalan okyanus levhası, kıtanın u-
cunda dilimlenerek kalın bir melanj prizmasının geliş-
mesine neden olmuş ve okyanus levhası da kendi için-
de dilimlenmeye bağlamıştır. Yılmaz ve dif erleri (1981)
e göre; Pontid kıtasmm güneyinde'kl dalmanın baş-
laması ile birlikte Pontid kıtası önünde, kıta«
nm ucuna kar§ı gıyrüan ve dilimlenen okyanu=
sal litosfer ve manto parçaları bir melanj yıfı-
§ım prizması geMştirmlftir, Sakarya kıtasmın, okya-
nusun dalmasıyla gitgide Batı Pontid kıtasma yaklaş-
ması, aradaki okyanus tabanının dilimlenmesine yol
açmış, böylece bu melanj prizması giderek büyümüş*
tür. Okyanus litosferin olasılıkla Sakarya kıtası ve
Pontidlerin birbirine yaklaşmaları sonucu şiddetle di-
limlenmesi, bu dilunler'û hem melanj prizması içine,
hem de kıta dilimleri İçine kamalanmasına yol açmış,
ayrıca ada yayınm da güneye doğru göçmesine neden
olmuştur. Yitim zonunun açısının artması ve kıta u-
eunun önünde melanj prizmasının gelişimi, okyanus ve
yitim zonunun güneye göğüne neden olmuş ve sonuç
olarak yeni ada yayı oluşarak Üst Kretasede meydana
gelen nıelanj kuşağının üzerinde b'le gelişebilecek ka-
dar 'güneye taniftir. Okyanus tabanının dalıp batma-
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sı, Pontîd kıtası ile Sakarya kıtasının tam çarpışması
üe olasılıkla Eosen sonunda bltmigtir (Şengör ve Yıl-
maz, 1981), Zira Üst Eosen yaşlı gökel kayalar hem
Batı Pontidlerde, hem de Sakarya kıtasında bu iki
bölgeyi de örtmektedirler (Yılmaz ve diğerleri, 1981),

Böylece tüm Fontid kuşağındaki Üst Kretase-Eo-
sen yaşlı ada yayı volkan'zmasını veren ve Üst Kreta.*
seden itibaren oluşmaya baglıyan yitim zonu, Alt Eo-
yönden it'.baren, güneyde yer alan Anatolid-Torid
platformu ve kuzeydeki tüm Pontid kıtasının çar=
pışmaya başlaması sonucu (Şengör ve Yılmaz, 1981)
kapanmaya başl'amıgtır. Başka bir deyişle, Üst Kre»
tase'den sonra Afrika ve Arap kıtalarının ku^eva dcgf-
ru olan hareketleriyle ilgili olarak, Kuzey Anadolu
Tetis Okyanusu kapanmıştır. Bu suretle Tetis
okyanuslarının her ikisinin de tamamen yok ol-
ması ile etkileri birbiri üzerine eklenen bir çift orojenik
sistem meydana gelmiştir. Bu kuşaklardan, Pa-
lea-Tetlsfin yok olmasıyla gelişmiş olanına K'mmerid,
Neo-Tetis*ten gelişenine de Alpid adı verilmiştir (Şen-
gör, 1982),

Pontid kuşağında yapılan tüm petrokimyasal in»
celemeler göz önün© alındılında; Üst Kretase=Eosen
ada yayı volkanizmasının genellikle başlangıç evrele-
rinde ender olarak toleyitik nitelikte, daha sonra gi-
derek gelişerek kalkalkalen ve şoşonitik nitelikte o»
luştufu belirlenmektedir. Volkanik kayaçların hepsi,
dünyadaki diğer bölgelerdeki ada yayı volkanikleriy*
le benzer kimyasal özellikler gösterirler, Olasılıkla to-
leyitik magmanın kökeni» kuru amfibolitin, Pontid kı-
tası altına dalan Tetis okyanus tabanının erken yitimi
sırasında erimesiyle ilgilidir, Bu olay, düşük potas-
yum ve K/Rb oranlarını ve bazı dem r zenginleşmele-
ri sonucunu doğurmuştur (Eğin vd, 1979), Kalkalka-
len magma ise yitim işleminin ileri evrelerinde, amfi-
bolitin erimesinin biyotit ve flogopît erimesiyle aym
zamana rastladığı anda oluşmuştur. Böylece potas-
yum zenginleşmesi başlamıştır. Demir zenginleşmesi
yoktur, çünkü olasılıkla yüksek su kapsamı vardır,
Yüksek Or ve Ni kapsamları, potasyumla beraber yit-
miş olan dilimin üzerindeki lerzolitin kısmi ergime
sinden olabilir. Zamanla giderek K zenginleşmesi art-
mış ve iogonitik nitelikli melez lavlar da oluşmuştur,

8# Miyosen ViDİkanitleri

Pontidlerde Orta Miyosenden itibaren yaygm bir
volkanizma etkin, olmaya başlamıg olup, çof un kalkal-
kalen nitelikte, ender olarak alkalen ve goşonitîk ola-
rak izlenmektedir, ,

Batıda, Ege adalarında (Imroz-Limni-Samothra-
ki-Ayios-MİCHi v/b,) şiddetli kalkalkalen ve şoşonitik
bir voUcaniana Alt Miyosen sonlarından itibaren etkin
olmaya bağlamıştır (Ercan vd, 1979).

Biga yarımadasında, Gülpınar-Ayvaeık çevresinde,
yine Alt-Orta Miyosen yaşlı olup, bu geniş alanda vol-
kanikler 3 ana evrede oluşmuşlardır. Birinci dönem
etkinlikleri kalkalkalen lav püskürmeleri yle görülür.
İkinci etkenlik döneminde çok sayıda kül akmhsı
püskürmesi yer almış olup, bu püskürmelerle bir kül
akıntısı oluşmuştur, Yaklaşık 400 m» lik yer kaplayan
ignimbritik tüllerin ortalama toplam kalınlığı 50 m.

dolayındadır, Olasılıkla 20-30 km® gereç püskürtmüş.-
tür ve bu denli gereç kaybı bugün denizaltında olan
4x6 km, lik bir kaidem (Midilli adası ile Ayvacık a^
raşında) olu§turmu§tur (Öngür, 1978), Üst Miyosende
İse bu kez alkali bazaltik bir volkanizma etkin olmuş-
tur (Ercan, 1081),

Miyosen volkanizması Biga yarımadasının orta
kesimlerinde Eosen yay volkanizması ile birlikte ve
Edremit-Balya arasında da devam eder (Ercan ve di-
ferleri 1983^B)S Bunlarda A.t=Orta Miyosen yafta
olup, kalkalkalen nitelikte ve genellikle andezitik=da-
sitik türdedir, Volkanizma Gönen-Manyas-Susurluk-
Dursunbey-Örhaneli dolaylarında da aynı özelliklerde
devam eder. Bu bölgedeki yaygın Miyosen volkaniz-
ması Eroan (1979) ve Ercan (1981) tarafından ayrın-
tılı olarak incelenmiştir,

Volkanizma daha dofuya, Ankara'ya dofru çeşit-
li yüzlekler vererek imlenir, Ankara çevresinde ve da-
ha dofuya doğru çok geniş alanlar kaplıyan volkanız.,
ma, bir başka çalışmada aynntüı olarak ele alınacak-
tır,

Miyosen volkanlzması ile Pliyo-Kuvaterner vol-
kanizması oluşum ve köken bakımından e| oldukların-
dan, her iki yaştaki volkanizmanm oluşum koşulları
bir sonraki bölümde betlmlenecektlr.

9, PMyo-Kuvatemer Volkaalzması

Pontidlerde Üst Miyosen volkanizmasımn devamı
şeklinde olan Pliyo-Kuvaterner volkan zması Doğu
Pontidlerde ve Kafkasyada yer yer alkalen, yer yer
d© kalkalkalen özellikler gösterir (Adamiya ve difer-
leri, 1977; Stojanov 1973; Tokel, 1981, Koprivica, 1979;
Akın, 1978; Yolda§, 1982; Şengör ve Kıdd, 1979; Ter-
lemez ve Yılmaz, 1980 v.b,). Ender olarak ta Şoşonitik
türde lavlar yer almaktadır. Çoğun alkali bamltik
türde olan volkanizma doğuda Artvin çevresinden, ba-
tıda Trakya'ya kadar uzanmaktadır, Kısaca definecek
olursak; örneğin, Artvin çevresiîide Kuvaterner yaş-
lı alkali bazaltlar -saptanmış olup (Akyol, 1969), bun-
lar yaklapk 2ÖÖ m, kalınlıkta ve labradorit mikrolit-
lerinden olugan bir matriks içinde Labradorit, ojit,
olivin fenokrlstaileriyle karakterizedirler,

Koyulhisar ve Reşadiye çevresinde genif alanlar
kaplıyan 3 farklı ya§ta alkah nitelikli bazaltlar yer
alır, Bunların ilk iki evresi, Terlemez ve Yılmaz
(1980) taraf ından "Erdembaba bazaltları1 ' olarak
adlandırılmışlardır, Erdembaba bazaitlanııdan yaşi]
olanı, olasılıkla Pliyosen yaşlıdır ve bol gözeneklidir.
Labradorit, hornblend, ojit, olivJn fenokristalleri ti-
piktir. Dana genç olanı olasılıkla Pleyistosen yaşlıdır,
ve r-ert, kırılma yüzeyi midyekabufu leklinde olup,
beşgen sofuma eklemleri izlenir, Labradorit, ojit ve
olivin fenokristalleri tipiktir ve gözenekleri yoktur.
Bu bölgede en genç olan bazaltlar, Terlemez ve YıL
mai (1980) tarafından "Yolüstü bazaltı" olarak ad-
landırılmış olup, bol gözenekli, cüruflar şeklindedir,
Hornblend, ojit, olivin, fenokristalleri belirgindir ve
Holosen ya§lı olup tarihsel zamanlara kadar gelir,
Aynca, Yolüstü bazaltları ile birlikte yer yer de yi-
ne çok genç andezitik kalkalkalen lavlar da izlenmek-
tedir
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Daha  Batıya  dofru  Boyabat  yakınında  etkin  olan
alkali  bazaltik  vaikanizma  Gedik  vd,  (1983)  ta-
rafından  "Akyörük  bazaltı"  olarak  adlanmış,  olup  Mi-
yo=Fliyosen  yagtadır,

Fliyo-Kuvateraer  yaşlı  volkanizma  daha  batıya
dofru  Ankara  yakınlarında,  Bursa'  çevresinde,  Biga
cevresindef  Biga  yarımadasında  ve  Trakya  da  artık
tamamen  alkali  bazaltik  niteliktedir,  Üst  Miyosen
sonundan  itibaren  Batı  Pontidlerde  bilinen  kalkalka-
len  andezitik  lav  yoktur.  Örneğin,  Susurluk^Örhaneli
güneyinde  Üst  Pliyosen  yaşlı,  Ayvacık  çevreelnde  Alt
Kuvaterner  yaşlı  alkali  bazaltik  lavlar  yer  alır,  Ezi-
nede  Üst  Miyosen  yaşlı  alkali  bazaltik  lavlar  bulu-
nur  (Ercan,  1982)/ÇanakkaleJBiga  arasmda  da  alkali
bazaltik  volkan"  zma,  yer  yer  dağınık  küçük  yüzlekler
vermektedir.  Ancak  yağları  henüz  kesin  belli  olmayıp
Üst  M'yosen  yada  Pliyosendir,  Belki  de  farklı  yaşta
iki  evrede  oluşmuşlardır  (Ercan,  1979),  Aym  volkaniz-
ma  Trakya  da  dağınık  küçük  volkan  bacaları  şeklinde
belirginleşir,  Keşan  çevresinde  ve  Tekirdağ  yakın-
larında  Üst  Pliyosen  yaşlı  alkali  öUvln-ojit  bazaltla-
rm  varhfı  (Kopp  vd,  1969;  Lebküchner,  1974)  bilin,
mektedir,

Pontidlerdeki;  Miyosenden  itibaren  etkin  olmaya
başlayan  Miyosen,  Pliyosen  ve  Kuvaterner  volkaniz-
maları,  kendilerinden  daha  yağlı  olan  Üst  Kretase  ve
Eosen  ya§lı  volkanitler  gibi  ada  yayı  volkan4  tleri  gru-
buna  alt  değillerdir,  Zira  Pontid-Anatolid  kıtalarının
çarpışmaları  Üst  Eosen*den  Önce  (olasılıkla  AJt-Orta
Eosende)  bitmiştir  (Şengör  ve  Yılmaz,  1981),  Pontid-
lerdeki  Miyosen  ve  Pliyo-Kuvaterner  völkanizmalan,
eski  yitim  zonundan  türemem*!  olup,  tipkı  Malm-Alt
Kretase  volkanltleri  gibi,  çarpıgma  ile  ilgilidir,  Ve

Pontid-AnatoMd  kıta  çarpışması  ile  ilgili  biçim  defi*
simi  sırasında  okyanus  topluluf  unun  derine  gömülü
kısımlarının  kısmi  ergimesinden  oluşmuşlardır  (Şen-
gör  ve  Kidd,  1979;  Şengör  ve  diğerleri,  1980).  Aym
volkanizma  Dofu  ve  Güneydoğu  Anadoluda  çok  fenis
yer  kaplamakta  olup,  aîkalen  ve  fO|onitik  niteliktedir,
Dofu  Anadolu  volkanitlerinde  ayrmtılı  petroloj'k  çalış»
malar  yapan  Tokel  (1980),  bu  volkanitlerin  İz  element
içerikleri  bakımından  kıta  ortası  volkanik  dizilere
benzerlik  gösterdiklerini  ve  Anadolu-Arabistan  kıta-
ları  arasındaki  yitme  zonunun  Neojenden  önce  tamam-
landığını  kanıtladıfmı  öne  sürerek  bu  volkanitlerin
kökenini  açıklamakta  plaka-ortası  manto  yükselimi
hipotezinin  uygun  düşeceğini  belirtmektedir,  Bektag
(1981),  Erzincan  bölgesinde  gelişmiş  kaikalkalen  Pll-
yo^Kuvaterner  yağlı  volkanlzmamn  kökeninin,  yaptı-
fı  petroklmyasal  "neelemelerle  Pontid  ile  Anatolid  ada
yayı-Kıta  çarpışmasından  sonra  Litosfer  içinde  depo-
lanmış  kaikalkalen  magma  adaları  olduğunu  ve  bu
çarpışmanın  Eosen  sonunda  oluşup  Tetis  okyanusu-
nun  kapandığını  belirtir,  Şengör  ve  Yılmaz  (1981)  ise
Alt  Eosende  çarpışmanın  olduğunu;  Ataman  vd  (1975),
OlifO-Mİyosen  yaşını  önermektedirler.  Berfougnan
(1975)  de  Eosen  sonrasında  çarpışmanın  gerçekleşti-
ğini  ve  Triyasta  oluşmaya  başlıyan  eski  Tetis  kmf  ma
eğik  olarak  yeni  bir  kırık  (Kuzey  Anadolu  fayı)  oluş-
tutunu  bel'rtmektedlr.  Niksar^Eeşadiye  arasındaki
Miyosen  ve  Pliyo-Kuvaterner  volkan!tlerinde  çalışan
Baş  (1979)  da  benzer  sonuçlara  vararak,  bunların  yi-
tim  zonu  ürünü  ada  yayı  defil,  üst  manto  ve  kabuk
kökenli  olduklarını  öne  sürer,

Ankara  yakınlarında  Kızılcahamam  çevresin-
deki  volkanitierde  çalışan  ÖngÜr  (1977),  volkanik
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ürünlerin  Alt  Tersiyerde  birikmeye  başlıyarak  Alt
Pliyosenden  önce  bittiğini;  en  altta  aa  türde  ve  blok
türde  levhalardan  oluşan  b.'r  lav  platosunun  yer  alıp,
bunun  üzerinde  geli§mî§  tek  kökenli  ve  tek  merkezli
lav  volkanlarının  ürünlerinin  bulunduğunu  belirtir.
Volkanik  etkinliğin,  kalkalkalen  türde  olduğunu  ve
levhaların  tüketildiği  bir  2011da  yüksek  su  içerifi  ve
dolayısıyla  yüksek  oksijen  basıncında  farklılaşan
magmaların  bu  kalkalkalen  diziyi  oluşturabileceğini;
böylece  eski  yitme  zonları  yakınlarındaki  su  içeriği
yüksek  kalkalkalen  magma  dizisi  oluşumu  varsayımı-
nı  öne  sürer.

Kuzeybatı  Ânadoludaki  Miyosen  \e  Pliyo=Kuva-
terner  yaşlı  volkanik  kayaçlarda  incelemeler  yapan
bazı  araştırıcılar  (Şengor  ve  Yılmaz,  1982,  Ercan  ve
Öztunalı,  1988;  Ercan  vd,  I983-B;  Ercan,  1983  v.bj,
Batı  Anadolu'da  tansiyon  tektonif  inin  daha  önce,  çar-
pışma  nedeniyle  Kalınlaşmış  bulunan  kısmen  ergimiş
kıta  kabuğunu  eikiledfini  ve  kalkalkalen  kıta  kabu=
gu  ile  alkalin  nitelikli  manto  kökenli  bir  magmanın
karışmasına  yol  actif  mı;  bu  karifimm  Kuvaternere
kadar  çıkarak  tükendlf  ini  ve  Kuvaternerden  itibaren
normal  rift  tipi  alkalin  magmatîzmanm  etkin  olmaya
başladığını  belirtmiştir,  Böylece,  kalmlaşan  lata
kabuğunun  anatekşitik  kısmi  ergimesiyle  oluşan  mag-
manın,  ya  da  manto  kökenli  ilksel  magmanın  egemen
olma  durumuna  göre  yer  yer  kalkalkalen,  yer  yer  al=
kalen  ve  yer  yer  de  melez  goşonitik  lavlar  oluşmuşlar-
dır,  Trakyada  Keşan  ve  Tekirdaf  çevresinde  yer  alan
Üst  Pliyosen  yaşlı  alkali  bazaltlar  ise  tamamen  pla-
ka,  içi  kıtasal  alkali  ürünleri  olup,  manto  yükselmesi
kuramına  göre  meydana  gelmişlerdlîr»

Esasen,  Batı  Anadolu,  Ege  adaları  ve  Balkan  ya-
rımadasındaki,  Üst  Kretaseden  itibaren  olugmaya  baş-
lamış  kabuk  kökenli  volkanik  kayaç  yüzleklerl  top,
lu  halde  bir  haritaya  işlendikleri  zaman  (Şekil  10),
yagça  kuzeyden  güneye  doğru  gençle§tikleri  ve  4
farklı  gurupta  toplandıkları  izlenmektedir:

1  —  Kuzeyde  Üst  Kretase  yaşlı  ada  yayı  volka-
nizması  ,

2  —  Daha  güneyde,  ada  yayı  volkanizmasmm
güneye  doğru  kaymasıyla  olupnug  İkinci  bir  ada  yayı
volkanizması

S  —  Daha  güneyde  yer  alan,  Alt  Miyosende  baş-
layıp,  Pliyosene  kadar  devam  eden,  giderek  kalmlaşan
kıta  kabuğunun  derinlerde  kısmi  ergimesi  ve  anateksi
•yoluyla  oluşan  yaygm  kalkalkalen  ve  §o§onitlk  nite-
likte  volkanizma  (Çarpışma  ürünü,  Tibet  tipi  volka«
nizma)

4  —  En  güneyde,  Afrika  plakasının,  Ege-Anado-
lu  plakası  altına  daîmasıyla  oluşan  aktif  y  tim  zonun=
dan  türeyen  ve  günümüzde-de  etkin  olan  Pllyo-Kuva-
terner  yaşlı  ada  yayı  volkanizması.

Manto  kökenli  alkali  bazaltlar  bu  haritaya  i§-
lenmemişlerdir.  Böylece,  bu  bölgede  farklı  yaşta  3  ay-
rı  ada  yayı  voîkanizmasmın  etkin  olduğu  saptanmış
olmaktadır,  Her  ügünün  de  yayımı  yönleri  birbirleriy-
le  uyumludur.  Bu  nedenle  yitim  zonunun  zaman  ve
mekan  içinde  g'derek  güneye  dofru  göç  ettifini  öne

sürmek  olasıdır,  Bu  bölgedeki  volkanik  kayaçlarda
yapılan  jeokimyasal,  jeokronolojik  ve  tektonik  çalış-
malar  bir  başka  makalede  ayrıntılı  olarak  ele  alına-
caktır.

Bölgesel  Jeotektonilc  evrimleri  açıklamada^  vol-
kanizmanm  rolü  büyüktür.  Özellikle  volkanik  kayaç-
larda  plaka  devinimelri  ile  olan  doğrudan  ilişkileri-
nin  inoelenmelerlyle  çeşitli  çözümler  ©İde  edilmekte
olup,  son  yıllarda  volkanik  kayaçlarda  petmkîmya-
sal  çalıgmalarda  yapılmaMadır,  Pontidlerin  Jeolojik
evrimini  tam  manasıyla  açıklayabdlmek  için  bu  ku-
lakta  yer  alan  ve  kabaca  9  guruba  ayırdıgımiE;  volka-
nik kayaglarm  tümünde petroMmyasal  incelemeler  y&~
puması  gerekmektedir,  OysaW,  bazı  gurup  volkanit-
lerde  ayrıntılı  petrokimyasal  İnoelemeler  yapılmasına
karşın,  kimi  guruplarda  hiç  ayrıntıya  gidilmemiştir.
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örneğin en yaşlı voUranitler olarak kabullenilen ve
kabaca Peı^o-Kar^ııifer yaşlı oldukları belirtilen vol-
kaniklerde; ayrıntılı petrokimyasal çalışmalar yoktur.
Böylece Permo-Karbonlfer yaşlı volkanitlerin olu§um
kofulları ve kökenleri aydmlatilamamiftir,

Tr,ya# yagiı volkanitier eski bir rif tleşme ürünü ola,
rak oluşmuf olabilirler. Ancak ri£tle§memn yaşı konu-
sımda bazı görüş ayrılıkları bulunmaktadır, Örneğin
Toroslarla, Kuzey Anadolu fayı arasındaki bölgenin
(Triyas volkaniklerinin yer aldığı bölge) Orta Devon-
dan itibaren rlftlefmeye bafladıfı ve meydana gelen
okyanusun Permiyenden itibaren yaklaşık İzmir-Anka«
ra-Tokat hattı boyunca, kuzeye doğru alta dalma-
ya başiadıtma ilişkin Mr görüş de (Bingöl, 1988) öne
sürülmüştür, Böylece bu gorüıe göre, Permiyenden iti-
baren devam edan alta dalma, Alt Triyasta, Erzincan
batısına kadar yer alan bölgede kıtasal çarpışma aşa-
msına ulaşmakta ve kuzeydeki aktif kıta kenarı ve
okyanus tabam dilimleri, güneydeki kıtasal kabuk üs»
tüne üzerlemektedir, Bingöl (1083) e göref bu esnada
Erzincan dofusunda, Dofu Pontidlerde alta dalma işle-
mi devam etmekte ve ada yayı rejimi etkin, olmak-
tadır. Böylece, Triyas ya§h voikanitlerin bir rift de-
fil, belki de bir yitim zonu ürünü oldukları görüşü or-
taya çıkmaktadır,

Dİyas yaşlı voikanitlerin oluşum mekanizmaları da,
henüz tartışmalıdır, Gondwana kıtasında, Liyas'tan
itibaren oluşmaya başlıyan ve yeni bir riftle§me ürünü
olarak oluştukları varsayılan Liyas vöUcanitlerinm, son
yapılan çalışmalarla ada yayı özellikleri gösterdikleri
de ortaya konulunca durum askıda kalmaktadır. Dog-
ger yaşlı volkamzma tamamen karasal özellikte olup»
olasılıkla çarpiffma sonrası okyanusa! kabuğun deri-
ne gömülü kisimlarmm kısmi ergimesinden (Tibet türü
volkanizma) oluştuğu düşünülmektedir, Ancak da-
ha henüz» erglyen okyanusa! kabuğun Paleo - Tetis
okyanusuna mı, yoksa Neo „ Tetis okyanusuna mı alt
olduğu bile tartışmalıdır ve tam aydınlatılamamıştır,

Malm-Alt Kretase volkanltleıi de aynı mekaniz,
nm ile oluşmuş olabilirler veya Dogger volkanitleri ile
birlikte Paleo _ Tetis okyanus kabufuna ilişkin eski
bir yitim zonundan da tûremi§ olabilirler, Bu durum
da henüz tam beUrlenememiştir, Özellikle Maun -
Alt Kretase yaşlı volkanitlerde ayrıntılı petrokimyasal
çalışmalar gerekmektedir,

Pontid birUf inin jeotektonik gelişimi» Alt Kretase«
den itibaren daha iyi bilinmektedir. Üst Kretase ve Eo-
sen yaşlı voikanitlerin. kuzeye dofru dalan Neo-Tetis
okyanus kabufunun yitim zonunda. kişini ergi-
mesiyle oluştukları ve tipik ada yayı özellikleri gös-
terdikleri konusunda kuşku yoktur, Esasen en ayrıntılı
petrok myasal çalışmalar da bu guruplarda yapılmıştır.
Ancak, Dofu Pontidlerdef bu volkanitlerde çok ayrın-
tıya gidilmesine karşın, Batı Pontidlerde pek fazla
ayrıntılı çalışma yoktur. Ve özelMkle eski Sakarya ki-
tasmm dolaylarında oluşanlar pek iyi bilinmemektedir-
ler, Hatta kimi yerlerde henüz yaşları bile tam ayam-
latılmanıi|tır. Örnef in, istanbul güneyindeki küçük ada-
larda (Prens adaları), Ordovisîyen yaşlı çökel toplulu-
fu üzerinde yer alan eski bozuşmuş voikanitlerin ya§ı
son derece tartışmalıdır, Olasılıkla Üst kretase ada
yayı volkanitleriaıden olduğu kabullenilen (önalan.

1983, sözlü bilgi) bu lavlar Mmi araştıncılarca Kar-
bonifôr yıaşlı, kimilerince ise Eosen yaşlı olabilir, Bu da
göstermektedir ki Batı Pontidlerdeki Üst Kretase ve
Eosen yaşlı volkanitlerde henüz yaş problemi bile çö-
zümlenememiştlr, Bu bölgede bir süre Alt Oligosende
de devam eden bu ada yayı volkaaıizması Biga yanm=
adasında ve Trakya'da ayrıntılı olarak ele alınmalıdır,

Pontidlerde daha sonra oluşa» Miyosen ve Pliyo -
Kuvaterner völkanitlerinde ise durum tam tersin© olup,
Dofu Pontidlerde fazla ayrmtiya gidilmemesine karşın»
bu kez Batı Pontidlerde bu guruplar ayrmtılı olarak in«
celenmişierdir, Özellikle, Kuzeybatı Anadolu ve Ege
adalarında bu volkanizma ayrıntılı olarak incelenmiş
olup çalışmalar devam etmektedir, Pontidlerdeki MU
yosen ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanitier ise, bîr
ada yayı değil, çarpışma ile ilgili kabuk kalınlaşması
sonucu oluşmuş Tibet tür vokanitleridir. Ancak, Batı
Anadolu'da Doğu Pontidlerden farklı olarak Orta
Miyosenden itibaren grabenleşmelerin başlaması sonucu
bu bölgede farklı olarak kıtasal rift tip: volkanizma
da son evrelerde oluımaya başlamıştır. Buda, Dofu
Pontidlerdeki ve Batı Pontidlerdeki Neotektonik reji-
min farklı olmasından ileri gelmektedir. Kuzeybatı Ana,
doluda levha içi açılmalar; özgün alkali bazaltik ürün=
1er, özellikle Kuvaternerde etkin olmaktadırlar, Bunların
yüzlerlerinin dizilimleri büe graben sistemi doğrultu-
sunda kabaca D-B yönde gelişmiştir, Ayrıca, bu böl-
gedeki Miyosen volkanizmasına, plütonizma da eşUk et«,
mii ve bu şekilde volkamzma=plütonizma beraberlifini
meydana getirmiştir, Miyosen volkanitlerimn son ürün-
Jsri genellikle şop)nitik türde olup» bu şopnitik lav-
lar, kıtasal çarpıpnayı izleyen ve gittikçe zayıflayan
kalkalkalen volkanizmasımn son aşamalarında gelişmiş,
tir. Böylece» kahnlaşan kıta kabnf taun anateksltik kıs-
mi ergimes'yle oluşan magmanın, ya da manto kökenli
İlksel magmanın egemen olma durumuna göre, çeşitli
nitelikte volkan'tier oluşmuşlardır ve ilksel magmanın
egemenli&i, gençleştikşe etkmleşmiştir.

Pontid kuşaf mdaM volkanik kayaçlarda yapıhnak_
ta olan ve ilerde yapılacak olan ayrıntılı çalışmalar, bu
konuya daha fazla açıklık getirecektir.
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Gelibolu Yarımadasında îki Farklı Yaşta Fills
Fasiyesindeki Kil Mineralleri ve Gömülme
Derinliğine Ait Bazı İpuçları

Clay minerals in two flysch fades of different ages in Gelibolu Peninsula
and some clues for burial depth

MEHMET ÖN AL DJE. Üniversitesi Mühen ilslik . Mimarlık Fakültesi, tzmir
HÜSEYİN YOJMAZ D,E, Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Jbmür

ÖZ i Gelibolu Tarımadasmda ardalanmaJı kum taşı vegamurtaşlarmdan oluşan Erken Eosen yaşlı Karaburun
Formasyonu (1000 m kalınlıkta) ve kumtaşı kırmtılı kireçtaşı ve tüf arakatkılı kiltaglarmdan oluşan Orta-
Geç Eosen yaşlı Burgaz Formasyonunun fllig mostralarından alman örneklerin kil mineralleri, ola® diya-
jenez derecesini belirlemek için incelenmiştir, Yukarıda sözü edilen formasyonların her iki filiş düzeyleri,
tel oranda organik malzeme içerir ve böylece bu İki füiş düzeyinin petrol için ama kaya olduğu düşünü-
lebilir.

tmtin kristalleşme derecesi, keskinlik oranı ve dig er minerallerin varlığı X.ı§m difraksiyonu il© araş.,
tırılnuştır. İki mikrondan daha küçük tane büyüklüğündeki killer de İ4A°, 7AO> 4,7AÔ ve 3,5Ae pikleri
ile sedimenter klorit ve İOA^ 5AÔ ve 3,35A° pikleri ile de illit varlığı saptanım§tir, 375-400eO deW liit-
malarda 14AÔ ve Özellikle 7AÔ piklerin n şiddeti oldukça azalmıştır, Bu sedlmenter klorit için tipiktir.
Yönsüz preparatlarda^ sedimenter kloritin Ib monokilnal veya orta hekmgonal pollmörf tiplerinin varlıfı
belirlenmiştir, îllitin kristallenme derecesmin gömülme derinliği İle azaldığı, fakatf keskinUk oramnm İse
arttığı görülür,

Weaver (1961 a), Kubier (1966), Burst (1969), Moort (1971) ve Foseolos = Kodama (1974) nm ça-
lışmaları göm önünde tutulduğunda, fillş düzeylerin ie bulunan Mİ mineralleri tlplerlnm, bu tortulların 4ÖÛÖ
metreden daha derinde diyajenez geçirmiş olablleceflai gösterir,

ABSTRACT; In Gelibolu PenlnsuJa olay minerals n>fsamples ftom flysoh outorops of Karaburun Formation
(1000 m thick) of Early Bocine mge consisting- of alternattng nıttdstone and saıulstoiK;, and Burgas For-
ınalion (700 m tMck) of BfladteXate Eocene age mmMkig of sandstone, detrlta! lim^tone and claystane
with tuffaeeousi ini< roalationH were investigat^l to order to assess ttueir degree of dïa^-n^sïs. Botiı flysch
levels of the above mention^ formations contain abundant organic eompounds nmÛ therefore may be con«
slderad as a potential source roek for petroleum.

Orystallinity index and sharpness ratio of mite and presence of other clay minerals have been studied by
X^ray diffraction, In clay» o* two macron fraction, sedimentary chlorite was identified by r<tl<étions at
14Aö

f TA% 4,1A° and 8,5A° whereas illite was Iden^fled by reflecttons at 10A% 5A° and S,SAe. Upon
heating at Sr?5-400°Oj ^e intensities of 14Ae and particularly 7Ae peaks considierably diecrea§6d, indicating
the presence of sadimeiitary chlorite. In the traces of unoriented aggregates Ib mon<K unie and or^rohe-
xagiMiäl polytypes of sedimentary chlorite were also îndentîfled.

The crystaliinity taidex of Mlite decreases while the sharpness ratio increases with burial depth. If the
studies of Weaver (1961 a), Kubier (1966), Burst (1989), Moort (1071), and Foscolôs-Kodama (19T4) are
taken into oonßideration, the types of clay miiK r̂uls found im the flysch levels show that these sedfanentä
may have been subjected to diagenesis at a depth of over 4000 meters.
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Bu  araştırma,  Gelibolu  yarımadasında  füîş  fasi-
yesleri  içindeki  kil  minerallerinin  tanınması,  dafilimi
ve  kökeni  ile  ilgilidir,  Kil  mineralojisi  tortul  dîya-
jenez  derecesini  belirlemek,  tortul  havzanın  jeokimya-
sal  tarihçesini kurmak  ve  son  zamanlarda  özelUkle  pet=
rol  ana  kayalarının  potansiyelini  incelemek  igln  kulla,
mlmaktadır  (Foscolos  ve  Kodoma,  1974),  Birçok
araıtırıcılar,  simektltin  illite  dönüşümü  sırasında,  hid-
rokarbon  üretimi  ile  çok  iyi  korele  edilen  bir  dehid-
rasyon  fazının  yer  âldıf  ını  belirtmiştir,  Dönüşüm  İ50öO
den  yük&ek  olmayan  sıcaklıklarda  olup,  büyük  oranda
mı  kaybı  ile  sonuçlanır  (Kodama  ve  FÖSCOİOS,  1974),
150öa  de  derince  gömülü  sıcak  su  büyük  miktarda
hidrakarbon  çözebilir,

Bu  lasıtlı  çalışmada,  Burgaz  ve  Karaburun  for=
masyonlarnın-  fllig  örneklermdekl  diyajenezi:  i,  ba-
fımsız  kil  minerallerinin  varlığı,  2,  illltin  kristalleş-
me  derecesi  ve  keskinlik  oranı  ve  3,  illîtto  2M  poli-
morf  yüzdesinin  bir  işlevi  olarak  açıklamaya  çalış-
tık.  Bütün  veriler  filiş  örneklerinin  maksimum  gö-
mülme  derinlifi  ile  ilişkili  olduğunu  göstermiftir,  Ko,
dama  ve  Fosoolos  (1974)  un  verilerini  kullanarak,  bu
koşullarda  petrolün  yalnızca  gaz  fazında  olabileceği
söylenebilir,

STRATİGRAFİ

Çalışma  alanında  (Şekil  1),  ayırt  edilen  Mesozoyik  ve
Tersiyer  ya|lı  kaya  birimleri  ve  bunlar  için  önerilen
zaman  bölümleri  Şekil  2*de  sunulmuştur,  Çalışmanın
konusunu  oluşturan  Karaburun  Formasyonu'nun  Baz
Üyesi  ile  Burgaz  Formasyonunun  Karaafaç  Üyesi'nin
tanıtımı  afafıda  verilmiştir.

Şekil  İ!  Çalışma  alanında  yerbuldımı  liiiritası
Figure  1:  Index map  showing  the  study  area

Bm  Üyesi

Ïanımı?  Saz  Üyesi  adı,  bu  çalışmada,  iyi  pekleş-
miş  kumtaşî-gamurtaşı  ardalanması.  bir  Örnek  gamur=
tap  ve  yersel  bir  çok  Örnek  çakılta§ından  olufan  bir
istif  şekillide  tanımlanmaktadır.

Saz  üyesi  Saros  Körfezi  kıyısına paralel  bir  yayılım
fösterir.

Litoloji;  Saz  Üyesi'nln  alt  bölümü  kumtafi-çamur-
taşı  ardalanması  ve yersel  bir  çakütaşı,  orta  bölümü  bir
Örnek  çamurtaşı  ve  üst  bölümü  kumtap-gamurtaşı  ar*
dalanmasmdan  oluşur,

Kumtaşları,  başlıca  kahverengimsi  yeşil,  iyi  pek-
leşmiştir,  Katmanlanm'a  düzgün  olup  İ,80  cm  arasın-
dadır,  Kumtaşlan  orta  ile  kötü  arası  boylanmış  ve  11-
tikvakedir,  Çamurtaşı  ile  düzenli ardalanmah olan kum,
tap  katmanları,  Bauma  (1962)  istiflndekl  Ta=e  bölüm-
lerini  tümüyle  veya  bir  parçasıyla  taşır,  Kumtafları
ve  çamurtaşlan  kapsadıkları  tortul  yapılarına  göre
türbidittir,

Çamurtaşları,  çoğunluk  yeşilimsi  gri,  lamina  il©
masif  arasında  değişen  katmanlıdır.  Üyenin  üst  düzey-
lerinde  yer  alan  çamurtaşlan  yapraManma  ve  küresel
ayrışma  şeklinde  ikincil  şekiller  tapr,  Çamurtaşlar*
yersel  olarak  kÖmür!e§mi§  bitlü  fosilleri  içerir,

Çakıltaşı,  kahverMifİmsi,  yeşilimai  gri,  gök  iyi
pekleşmiş  yanal  kalmhk  defi§imi  gösteren  masif  kat-
manlı,  orta  ile  kötü  arası  boylanmış  ve  genellikle  tane
değimsizdir.  Çakıllar  olağan  olarak  S-IO  cm,  yersel
olarak  25-30  cam  büyüklük  emırları  içinde  orta  ile  iyi
arasında  yuvarlaklapni§tir.  Bileşenler  bolluk  sırasma
göre  mlkritik  kireçtaşı,  serpantinit,  metamorfik  kaya
kırıntısı,  kuvars  kumteşı  ve  çörttür,

S  tratig rau  îlişktei:  Saz  Üyesi,  altlayan  Baıoflu  Ü,
yesiiii,  Başoflu  Harman  Tepemde  üstler,  Dokanak  kıs-
mi  dereceli  geçişlidir.  Birim,  altlayan  LÖrt  kireçtafmı
Foga  Burnu'nda  düşük  açılı  uyumsuzlukla  üstler,

Şekl  21  Çalığına  aUıııının  g«neUe§tirilm^  strattgıafJ
istifi

Ilgure  %  t  Cohmmar  sections  showing stratigraphie  suc
cession  of  the  study  area
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Birim,  Tayfur  Formasyonu  tarafmdan  açık  olma-
yan  bir  dokanakla  yapısal  uyumlu  olarak  üstlenir,

Yaş:  Saz  Üyesini  oluşturan  kumtaşı  ve  çamurtaşla-
n  fosil  kapsamamaktadır.  Altlayan  Başoflu  Üyesi  ve
üstleyen  Tayfur  Formasyonu'nun  Erken  Eosen  yaşı
gözetilirse,  Saz  Üyesi  içm  Erken  Eosen  Yaşı  öngörü-
lebilir.

Ortamı:  Saz  Üyesi'nin  kapsadığı  tortul  bileşenleri-
ne  ve  tortul  yapılarına  göre  tipik  bir  filiştir.  Birimin
alt  ve  üst  düzeyleri  normal  fills,  orta  düzeyi  ise  ça-
murlu  fills  niteliği  gösterlr,  Filiş  Mutti  ve  Biöci  Luccni
(1972)  türbldit  fasiyes  örneklerine  göre,  denizaltı  dış
ve  orta  yelpaze  alanlarında  durulmuştur  (Şekil  3).

Karaafâğ  Üyesi

Tanıra  i  Birim,  ilk  olarak*  önem  (1974)  tarafın«
dan  "dayk  ve  ttif  bandları  içeren  birörnek  şeylden  ya-
pılı  bir  istif  şeklinde  tanımlanmıştır,

Karaafaç  Üyesi  bu  çalışmada,  kumtaşif  kırıntılı
kireçtaşı,  tüffit,  kilşeyü,  çjamur§eyil  ve  gakıltap  ara-
katkı  ve  arakatmanLı  kiltaıından  oluşan  bir  istif  şek-
linde  yeniden tanunlanmıştır.

Birim  Gelibolu  Yanmadası'nda  KD-GB  gidişU  bir
yayılım  gösterir.

Litoloji:  Kiltaiları,  ye|il  İyi  orta  arası  pekle§mî§
çok  ince  masif  arası  katmanlıdır,  Katman  alt  ve  üst
yüzeyleri  keskin  veya  dereceli  geçişlidir,  tg  yapı,  yer-
sel  düzlemsel  lamiûalıdır.

Kumtaşlan,  açık  yeşil,  iyi  pekleptıiştir.  Katmanlar
ma  yanal  olarak  sürekli  veya  stotofe  olup  1-150  cm
arasındadır,  Kumtagiarı,  orta-kötü  arası  boylanmii,  in-
ce-kaba  arası  taneli,  litikvakedir,  Kilta§ları  ile  düzen-
li  veya  düzensiz  ardalanmalı,  kumtaşı  katmanları,
Bouma  (1962)  isttfltadekl  Ta-©  bölümleriıü  tümüyle  bir
parçanın  taşır  VB  taşımaz,  Kumtaşlannm  bazılarmnı
tabanında  oygu-dolgu,  yük  ve  gaga  yapıları,  akmtı  izi,
fosil  izi  ve  saplanmış  çakıl  bulunur,  Kumtaşl'arı  ve  kil-
taşlan,  kapsadıkları  tortul  yapılarına  gör©  türbidittir,
Kumtaş lan,  küresel  ayrışma, tortullaşma  ile yapt  uf  a-
rarak  kıvrımlanma  ve  kayma  gibi  ikincil  yapılar  içerir.

Kırıntılı  kireçtaşlan,  açık  yeşilimsi  gri  geneli'kle
ince-orta  arası  kalın,  yanal  sürekli  veya  sürekaîz  kat-

manlı  kalkarenit  ve  kalkrudit  niteliklidir.  Katman  alt
yüzeylerinde,  yük  kalıbı,  oluk  izi,  fosil  Meri  bulunur.
Kireçtaşı  katmanlaruım  kütaşlanyla  olan  âimrlan  kes.
kin  veya  derecelidir.  Bazı  kireçtaşı  katmanları  kilta-
şından  türeme  olu§uk  içi  çakılları  içerir,  tç  yapı,  tan©
yönlenmesine  baf  lı  olarak  düzlemsel  laminalıdır,

Tüffit,  beyazımsı  san,  iyi  pekleşmiş,  orta  ve  ma-
sif  arası  kalınlıkta,  yanal  olarak  sürekli  katmanlı  litik
tüffittir,  Tüffit  altlayan  kırıntılı  kiregtaşından  türe-
me  çakıl  igerir.  Çakıllar,  olafan  olarak  10-15  cm  bü»
yüklük  sımriarı  arasındadır,  Tüffitin  alt  yüzeyi  kes^
kin  smırlı,  üstleyen  kiltaşma  dereceli  geçişlidir,  tç  ya-
pı,  egemen olarak  som,  az  olarak  da  düzlemsel  lamina-
lıdır.

Çakıltagları,  kahverengimsi  yeşil,  orta  iyi  arası
pekleşmif,  orta=masif  arası  Kalmlıkta,  bağlıca  yanal
olarak  sürekli  katmanlar  şeklinde bulunur,  Katmanlan-
ma,  tane  büyüklüfü  defişlmine  baflı  olarak  aı  be-
lirli  veya  şomdur,  Çakıltaşları,  genellikle  kum,  süt
ve  çamur  aramadde  destekli  ve  polijeniktir.  Taneler
kötü  boylanmıştır.  Çakıllar  olağan  olarak  8=10  cm,
yersel  olarak  3-4,5  sınırları  içindedir.  Çakıllar  köşeli
ve  az  yuvarlaklaşınış  arasında  değişir.  Çakıl  bileşenler
bolluk  sırasına  göre  kîltaşı,  kumta§ı,  kuvars  volkanik
kaya  kırıntısı  ve  kireçtaşınd'an  oluşur.  Çakıllar  yersel
tane  değimlid r.  Katman  alt  yüzeyleri  genellikle  oygu-
dolgu  ve  yük  yapılıdır,  Çakütaşları  gofunlukla  tane
yönlenmesine  bağlı  olarak  düzlemsel  laminalıdır,  Tan©
büyüklüfü,  alttan  üste  ve  üstten  alta  tane  inçelmeU
olabilir,

Kilfeyil,  ye§ilf  iyi  peklefmif,  gok  ince.orta  arası
katmanlı  ve  düzlemsel  laminalıdır.  Katman  alt  siniri
kumtaşına  derecelij  üst  sınırı  keskindir,

Çamurşeyil,  yeşil  iyi  pekleimiş,  ç^k  İnce-  orta  ara-
sı  düzlemsel  katmanlı  ve  düzlemsel  lamMaMır,

Stratigrafi  îlîşkîsi:  Karaağaç  Üyesi  Kozlutepe  ki.
reştaşı  ve  volkanik  birim  ile  yanal  glriktir.  Birim yanal
giriklik  çerçevesi  içinde  Kozlutepe  Mreçtaşmı  dereceli
bîr  dokanakla  Tayfur  Köyü  kuzeyinde  üstler.  Kara-
af  aç  Üyesi  üstleyen  Kabasal  Üyesi  İle  olan  örtülü  üst
dokanafı  Kabasal  Tepe'de  yapısal  uyumludur.

Yaşı  Karaafaç  Üyesi  Önal  (1982)  "saptanan  fosiL
1ère  göre  Geç  Eosen  yaşındadır'*,

Y©nmıs  Karaafaç  Üyesi  kapsadıfı  tortul  bileşen-
lere  ve  tortul  yapılarma  göre  füsş  benzeri  bir  nitelik
gösterir.  Birimin  alt  ve  üst  düzeyleri  yersel  kumlu
filîf,  egemen  olarak  killi  fills,  orta  bölümü  killi  filiş  ni-
telif  indedir.  Karaağaç  Üyesi  yukarıdaki  veriler  çerçe-
veli  içinde  yelpaze  alanı  ve  aWsal  düzlüğü  ortamları-
m  yansıtır  (Şekil  3).

LABOBÂTUVAB  YÖNTEMOMm

Çalışma  alanından  topladan  Kiltaşı  ve  Çamurtaşı
örnekleri  havanda  ezilmiştir.  Tüm  örnekler  mekanik
bir  karıştırıcı  iç nde  yaklaşık  10  dakika  kanstınlıp
elde  edilen  sulu  gamur  280  nıeflik  elekten  feçirilerek
kum  ayrılmıştır.  Kü  ve  silt  Stoke  yasasına  göre  Atta-
berg  silindirlerinde  birbirinden  ayrümıştır.  Karbonat
uzaklaştırılması  için  1  N  sodyum  asetat  ve  0,3  N  ase-
tik  asit  kullanılmış  ve  çözelti  pH  =  5  olacak  biçimde
ayarlanmiftır,  Organik  malzeme  HgOo  ile  çözülüp  or-
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tamdan  uaaklaştırılıniitır.  Kü  örneğinin  organik  mal-
zemeden  temizlenmesi  İçin  %15Jllk  HgOy  kuUamlmiştır.
H!2O2  kullanılmadan  Önce  örnek  asetik  asit  Ue  ıslatıl»
mıştır,  Böylöc© HgO2 tepkimesi kolaylaştmlmiitır. Dana
sonra  kil  çamuru  kurutulur,  X-ı§ın  difraksiyonu  CuK«
radyasyonu  kullanılarak  Jeol-JSDX  100  S-4  difrakto«
metre  umteMnde  yapılmıştır.  Standart  deney  koşullan:
40  kV,  16  mA,  2S  2e,/dakika  tarama  hızı  ve  zaman
sabiti  S'dir,  Tarama  2Ö  ile  30°  arasında  yapılmıştır,
fflorit  pollmorflannın  belirlenmesi  defişik  difraktö-
metre  koşullarında  yapılmiitır.  Burada  40  kV»  36  mA
ve  1/2°  2e/dakika  tarama  hızı  kullanılmıştır,

Hlit  polimorflarmın  tanınması  İçte  8  mikrondan  da-
ha  küçük  Mİ  fraksiyonu  6N  HOT  asit  içinde  muamele
edilerek  biyotit  ve  klorltin  ortamdan  uzaMagtmlmasi
sağlanmıştır  (Ohauduri  ve  Lee,  1976),  Toz  örnek  20ö

ve"36°.  2G  arasuıda  1/2°  ie/dakika hızda  Cu  Ka radyas-
yonu  altında  taranmıştır,  2M/2M  +  lMd  polimorf
oranları  2,S0  ve  2.58  A°  pikleri  altındaki  alanları
ölçerek  bulunmuştur,  tki  füi§  fasiyesinden  alınan  Ör-
neklerdeki  dioktaedrik  polimorflk  oluşukların  Yoder  ve
Engster  (1955)  tarafından  ortaya  konan  muskovit  po-
Mmorflarına  yapısal  olarak  benzer  olduğu  varsayılmış^
tır,  2M  dioktaedrik  mikanm  toplam  dioktaedrik  mi-
kaya  kıyasla  oranı,  2M  pikinin  tüm  dioktaedrik  mi-
ka  polimorflarnıı  yansıtan  pik  şiddetine  oram  İle  elde
edilmiştir.  En  şiddetli  2M  piklerini  kullanmak  olası
defildir,  Çünkü  bunlar  feldispat  refleksiyonlan  İle  ça-
kışır,  Böylece  daha  düşük  şiddetteki  2M  (116-)  pki
istenilen  oranın  payı  olarak  seçilir.  Bu  refleksiyon  da
2,80  Aö  da  görülür  feldispat  girifjüninden  umktır.  2,58
As  piMde  payda  olarak  kullanılır,  2,58  A°  pud  2M
(131-)f  (116)  ve  (202=-)  refleksiyonlarım  ve  İM  (131-)
ve  (130)  refleksîyonlarmı  içerir.  Son  refleksiyon  lMd

muskovitte  de  görülür.  Çalışma  bölgesinden  elde  edu
len  oranlar  muskovitin  2,80  Aô/2,58  Aö  püci  oranlan
(Sekil  4)  ile  kıyaslanarak  2M dioktaedrik  mikanın  yüzü
desl  bulunur  (Maxwell  ve  Hower,  1967).  ÙUtin  (001)
pikinin  yarım  yüksÄkllpnde  mm  cinsinden  gösterilen
genİfUfi  olan  kristalleşme  derecesi  (crystaUmity  in«
dex)  ve  aynı  pikin  10  A°  daki  yükseklifinin  10,5A°
daki  yüksekliğine  oranını  veren  keskinlik oranı  (sharp-
ness  ratio)  d'fraktogramlardan  ölçülmüştür  (Kubier,
1966).

KİL  AÖNERAULimî  VE  ÖZELLÜtMail

Farklı  yafta  iki  fills  fasiyesinin  2^  ve  daha  küçük
tane  boyu  fraksiyonlarında  saptanan  kil  mineralleri
illit  ve  sedimenter  klorittir.

îllit  varlıfı  10  A°,  5,0  Ae  ve  3,35  Aô  lardaki
bazal  ref  leksiyonlan  ile  saptanmıştır.  Şekil ö-a^c^oAg
de  görüldüfü  gibi  ne  glikol  muamelesi  ne  de  6Û0°Cfye
kadar  olan  ısıtmalar  sonucunda  (d)  arahklarmda  Ö-
nemU  bir  değişiklik  olmuftur,  Aneak  illit  piklerinin  bi-
günlerinde  görülen  deflşün  sonucu  kristalleşme  dere-
ceslnin  alt  filiş  düzeyine  dofru  azalma  gösterirken  kes=

küüik  oranında  artis  goglenir  (Çizelge  1).  ÛUtin
i;,.8o  Ae  /  I2,5 g  A°  oranlan  üst  filLf  fasiyeslnin  en  üs-
tünden  alt  filif  Mâyesiniû  en  altına  kadar  0.15  ile  0,19
arasında  defişlr.  Bu  ĞBL  2M  ilEtin  %&2  ile  %80  ara-
smda  defi^nidlr  (ŞeMİ  6),  Aynea  10Aô  mineralinin

(060)  aralıfımn  1,501  Aô  ils  1J09  Ae  arasında
depftiti  görülür  (Çizelge  1,  Şekil  7),  Hower  ve  Mo-
wat  (1966)  m  d(0 6 0)  ve  Mg  +  Fe  toplamı  (oktaeder
konumlarda)  arasındaki  ilişkiden  safÎadıfı  efriden  ya-
rarlanılarak  (Şekil  8)  üi:t  için  saptadığımız  d(o e o)
def  erleri  uygulanmış  ve  illitin  oktaedrik  konumunda
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pikinde  bir  defislm  görülmez.  Ancak  375-400°  O  ara.
sondaki  ısıtma  sonucu  bazı  Örneklerde  14  Aö  püdnin
bütünü  İle  kaybolduğu  veya  oldukça  zayıfladığı  görü-
lür  (Şekil  5~af  bAd^f,g),  Bunun  yanında  7  A°  ve
diğer  pikler  de  benzer  davranış  gösterlrler,  14  A°  pi«
kinde  görülen  zayıflama  ila  bazı  örneklerde  yak-
laşık  12  A  °  çevresinde  zayıf  yayvan  pikler  oluşur,
Sedimaııter  kloritin  bu  davranışı  vermikülitlerinkine
oldukça  yatandır.  Ancak,  vermikülitin  7  As  ve  3,5  A9

pikleri  14  A°  pikine  kıyasla  çok  zayıftır  (Güven  ve
Kerr,  1966),  Bizim  birçok  örneklerde  föziedifimiz  14
Aô  piki  vermikülitinklnin  tersine  zayıf  fakat  7  AQ  ve
3.5  A°  pikleri  ise  daha  şiddetlidir  (Şekil  5).  Bu  da
Örneklerdeki  14  Ae  ve  daha  büyük  açılardaki  pikler n
sedimenter  klorite  ait  olduğunu  gösterir.  Alt  fills  fasî
yeğindeki  kloritlerm  (001)  ve  (008)  pikleri  zayıf»
(002)  ve  (004)  pikleri  de  şiddetlidir.-  Bu  demirli  klo-
ritler  için  tip'ktir.  Üst  filiş  fasliyesinin  en  altından
alınan  bir  örneğin  içerdiği  kloritin  tüm  pikleri  biribi-
rrae  yakın  şiddettedir  (Şekil  5-e),  Aynı  filiş  fasiyesinin
difer  örneklerinde  bulıman  kloritin  (001)  ve  (003)
pikleri  (002)  ve  (004)  piklerine  kıyasla  daha şiddetlidir.
Bu  ÛSL  nnafnezyumlu  klorttler  için  tipiktir.  Yüksek
açılardaki  orta  şiddette  2,56  A°  v©  2,45  A°  pikleri  ve
düşük  fiddette  2,50  A°  ve  2,39  A*  pikleri  herikî  alt
ve  üst  filiş  fasiyeslert  için  tipiktir  (ŞekU  9-a,  b).  Bu<
rada  vurgulanması  gereken  önemli  bir  nokta  yukarıda
verilen  piklerin  A°  değerlerinin  her  Örnek  için  sabit
olmadığıdır,  Şekil  0-a*  b'de  görüldüfü  gibi  Ib  mo-
noklorîte  ait  birinci  pik  her  örnekte  2,56  A°  da

Şekil  9  (a,  b) t  KlcMt  poltaiorflänni  gö&tereıı  clifrak-
togramJlar  a?  alt  fills  f  asiyesi  ve  b, üst  ftîif
f  asiyestaıe aittir

Fîgîire  0  (a,  b) i  Bifractograım  sliowing  cMûrlte  poly-
morph®  (a)  belongs  to  lower  flysch  faciès
a»a  (b)  belongs  to  upper  fly§ch facios
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maz,  fakat  2,55  Aô  ile  2.57  A°  arasında  yer  değiştirir.
Bu  durum diğer  pikler  için  de  geçerlidir.  Grim  (1968)
İn  Ib  monoklor.  tier  için  verdiği  déferler,  örneğin,  2,55
A°  ile  2.57  Ae  arasında  değişim  gösterirler,  Vernıi-
külitler  Ib  monokloritler  gibi  2,55  A°  piM  verirler.
Ancak,  bundan  sonra  gelen  pik  ise  2.89  A°  olup  Ib  mo
noklorit  gibi  2,45  AQ  da  orta  şiddette  pik  oluşturmaz-
lar,  Bu  veriler  ile  klorit-vermîkülit  ayırımı  sağlan-
mıştır.

10:  Alt  filf  fasiyesi  İçindeki  kloritierto  SV  Al
oranının  değişimi:  Bu  çatışma.  Eğri  Bannis-
ter  ve  WMttaordl  (1945)  dan  alınmıştır

Figure  10;  Variation)  of  SI/Al  ration  of  clılcrites  in
lower  flysell  îmïmi  TMs  study.  Curve  is
taken  from  Bannister  and  Whittard  (1945)

Heriki  Mis  fasiyeMndeki  kloritlerin  14  AQ  bazal
piklerinin  değerlerinde  görülen  değişimler  Bannister
ve  Whittard  (1945)  diyagramına  uygulanmıştır  (Şe-
kil  10  ve  11),  Yazarlar  14  A°  piklerindeki  def  işimle«
rîn  Si/Al  oranı  üe  ilişkili  olduğunu  göstermiştir.  Bu
çalışmadan  elde  ettiğimiz  14  A°  bazal  değerlerini  Ban-
n'ster  ve  Whittard  diyagramına  uygulayarak  her=
iki  filiş  faslyesindeki  kloritierin  Si/Al  oranlarındaki  de«
fişim  gösterilmiştir,  Sonuçta,  alt  filiş  fasiyesi  (Saz
Üyesi)  İçindeki  kloritlerin  Si/Al  oranlarının  4  ils  6  ara-
sında  ve  Üst  fillg  faslyesindeki  (Karaafaç  Üyesi)  81/
Al  oranlarının  da  2,5  ile  6.5  arasında  defiftiğl  görül-
müştür,

TABTIŞMA  VB  SONUÇLAR

Kodama  ve  Foscoloa  (19T4)  ve  diğer  bir  çok
araıtırıcılar  yaptıkları  çalışmalarda  şişebilen  Mİ  mi-
nerallerinin  artan  diyajenes  ile  kayboldufunu  vurgula-
mışlardır  (Çizelge  2),  FOSÜÖİOS  ve Kodama  (1974)  yap-
tığı  ayrmtüı  çalıpEiasaada,  eğer  özel  jeokimyasal  bir

koşul  veya  hidrotermal  bir  olay  olmadıkça,  bağımsız
şişebilen  minerallerin,  gömülmenin  1500  metreyi  geç,
tiği  yerlerde  oluşmadığını  belirtir.  Böylece  bunların
varlığı  erken  diyajenetik  evre  ile  sınırlanır,  Ayrıca  kao.
linit  3ÖÛÖ  metreden  daha  derinlerde  oluşmaz  (Çizelge
2).  Yazarlar  ayrıca  illit  2:  1  şişebilen  killerin  ço=
ğunlukla  İ0OÛ  ile  3000  m  arasında  oluştuğunu  vurgu-
lamışlardır.  Geç  diyajenes  evresinde  2M  illit  polimorf
oranının  İM  +  lMd  illit  polimorf  oranından  çok  da-
ha  yüksek  olduğu  belirtilmiftir,  Foscolos  ve  Kodama
(1974) 'mn  saptadıfı  4000  metrelik  en  yüksek  gömül-
me  derinliğine  karp.  gelen  kristallenme  dt-recesi  12,8,
keskinlik  oranı  2,3,  2M  polimorf  yüzdesi  60,  illit  için-
deki  şişebilen  Mİ  yüzdesi  20-10  ve  sıcaklık  gradyanı
1640O>dir  (Çizelge  2),  Yazarlar  bu  evrede  sıvı  olma-
yan  hidrokarbonların  bıüunabileoefml  vurgularlar.  Ay-
rıca  Weaver  (19*79)  eimektitüı  en  yüksek  diyajenes
evresinden  önce  kayboldufunu  ve Ib  Fe-klorit  olu§umu-
nun  1500  metrede  başlayıp  yaklaşık  6000-7000  metreye
kadar  sürdüğünü  belirtir.  Bundan  sonra  lib  Mg=kiorit
oluşumu  söz  konusudur.

Çalışma  alanındaki  heriki  filif  fasiyesinde  şişebilen
kiler  ve  karışık  tabakalı  oluşuklar  ve  kaolinit  mineral-
lerinin  yokluğu,  bunların  yüksek  dereceli  diyajenetik
etki  altında  kaldığını  gösterir,  Bunun  yanında  2M  illit
polimorf  yüzdesi,  düşük  kristalleşme  indeksi  ve  kes-
kinlik  oranının  yüksekliği  diyajenetik  evrenin  en  yük-
sek  düzeyde  olduğuna  ilişkin  verilerdir,  Ayrıca  Ib  mo-
noklinal  ve  ortoheksagonal  klorit  polimorf  lannın  varlı-
ğı  ve  lib  klorit  poltaorflarının  yokluğu  özellikle  alt
filig  fasiyesinin  yüksek  dereceli  diyajenes  etkisi  al-
tında  kaldığını  gösterir,

10  Ae  mineralinin d(0 0 0)  aralıjrının  ölçümü  bunun
oldukga  yüksek  oranda  öktaedrik  Mg  +  Fe  içerdiğini
gösterir,  Yoder  ve  Eugster  (195§)  heriki  İM  ve  2M
sentetik  muskovitln  d(0 Q 0)  değerlerini  1S499  olarak
vermiştir.  Bu  potasyum  dioktaedrik  mikalarda  ä(O0O)
aralıfının  alt  sınırını  yansıtır,  Fe+^,  Fe+s  ve  Mg+s
gibi  daha  büyük  iyonların  öktaedrik  konumdaki  AI+B
un  yerini  alması  ile  d(OßO)  arahğı  artar,  Çalışma  böl-
gesindeki  illitlerin  d(OfiO)  aralığı  1,501  ile  1.509  A°
arasmda  değişir,  Bu  değerler  de  illitlerdeki  oktaedr k
konumun  J  ile  |  ünün  mafmezyum  ve  demir  tarafın-
dan  tutuldufunu  belirtir,

Şekü  10'da  görüldüfü  gibi  Saz  Üyesi  mislerinde  sap-
tanan  klorit  minerallerinin  SI/Al  oranlan  aşağıdan  yu-
karı  doğru  sistematik  bir  değişim  göstermekler,  Fakat
Karaafaç  Üyesi'ndeki  klorit  minerallerinin  S/Al  oran-
ları  sıf  ortamdan  (Örnek  No  1)  derine  (örnek  No  3)
doğru  belirgin  bir  azalma  gösterir  (Şekil  11),  Sıf  or-
tamdaki  volkanik  malzeme  (Andezit,  dasit  tüfit)  nin
bollufu  bu  Si/Al  oranındaki  artığa  uygun  düşer.  Böy-
le  bir  veri  kloritlerm  diyajenetik  veya  sedimenter  kö-
kenine  ilisMn  görüşü  de  destekler,

Karaafaç  ve  Saz  Üyelerfnin  filiş  fasiyesinde  yel-
paze  ve  açık  deniz  ortamlarmâa  çöteldifi  tortul  bile-
şenlerine  ve  fosil  kapsamlım  göre  belirlenmiştir  (Şe-
kil  3).  Heriki  üyenin  filiş  fasiyesinde  saptanan  illit  ve
klorit  minerallerdin  varlığı  çökelme  ortamının  derin
deniz  olduğuna  ilifkin  verilerdir.

Çalışma  alanmda  saptanan  kil  mineralleri  ve  bun-
ların  polimorfları  heriki  filig  faslyesîmn  yüksek  di-
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Sulu Bor Minerallerinin Kristal Kimyası ve
Sistematik Sınıflandırılması

C.L, CHRIST

Çeviren : CAHÎT HELVACI D,E, Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Izmir

ÖZÎ Kristal yapıları bilinen sulu boratların sistematik sınıflandırılması, bu kristaller İçerisinde bulunan kar-
maşık bor-oksjen poli4yonlarmm yapılarına göre yapılmıştır. Bilinen bu polLanyonik (molekül) yapıla-
rın araştırılmasından, bu gibi poü-anyonlarin özelliklerini düzenleyen dört kural çıkarılır. Bileşimi bilinen
fakat kristal yapısı bilinmeyen bir kısım gulu boratların yapısal formülleri,, bu kurallarm ve difer teorik
kristal kimyasal hipotezlerin uygulaması île yorumlanır.

sılıkla nadiren ya da hiçbir zaman bu iki had sınır
arasındaki derecede polimerizt olmayacağını göster-
miştir,

Çizelge 1 deâ kristal-yapısı etüdleri Üe kesin ola.
rak tayin edilen poli-i^nlar, b« poli-lyonların geo-
metrik tanımları, isimleri* okMt formülleri ve içeri-
sinde bulunduMari bileşiklerin yapısal formülleri liste
şeklinde verilmiştir. Bu yazıda örneklere yer Yerİl-
memiştir. Okuyucunun definilen belgelerde verilen öl-
gün makalelerdeki ilgili faullere bakması gereMr.

Büinen bu yapısal formülleri aynı stokiyometrik ka-
rışıma sahip difer bilepklere de genişletmek olasıdır,
Böylece, Çizelge 2 deki sonuçlar elde edilmiştir, Buna
göre, inderlt, 2MgO, 352Og, 1§H2O içerisinde inyoit
minerali içerisinde bulunan aynı [B3Qa (OH)5]=i hal-
kalarmın ya da daha az bir olasılıkla kolemanit içe-
risinde bulunan [B3O4 (ÖH)8]n-an zincirlerinin bu.
lûnması beklenebilir, Bu şekilde, ©kstrapolasyon yoluy-
la bir bileşik için bulunan yapısal formül kabul edilen
polimerteasyonun derecesine bağlıdır. Her durumda da
polimerizasyon İM ya da daha fasla sayıdaM yersel
guruplar arasındaki su moleküllerinin parçalanıp atıl-
masını içerir, özel herhangibir polimerteaayon örnek
olarak ve şematik olarak verilen meyerhofferit ve
kolemanit arasındaki bağıntı ile daha iyi anlaşılabilir:

Geçmiş senelerde çeşitli laboratuvarlarda yapılan
birçok araştırmaların bir sonucu olarak sulu borat-
ların kristal yapısı hakındaM bilgimiz^ hem bu gibi
kristaiierin kapsadıfı karmaşık bor-okaijen poli-iyon-
larmm özelliklerini düzenlediği izlenimini veren birçok
kurallar yazacak ve hem de bilmen sulu boratların
sistematik sımüandmlmasma girişecek kadar yüksel-
miştir. Bu kısa yazınm amacıj ©Özü edilen konuda el-
de edilen sonuçlanın anahtarlarını açık olarak belirt-
mektedir. Daha ayrmtılı bir makale hazırlanmakta olup
yakında yaymLanaoaktır.

Dört kural yazılabilir (Christ, 1959) : 1, bor, ya
üç oksijen ekleyerek üçken ya da dört oksijen ekle-
yerek bir tetrahedron oluşturur; 2, polinüklear (çok
nüveU) anyonlar, bor-oksijen üçken ve tetrahedron-
lann sadece köşelerini, düşük ile orta derecelerde ne-
gatif şarjlı yoğun gok mevzi bir gurup oluşturaeak şe-
kilde ortaklaşa paylaşırlar; 3, sulu boratlarm poli-
iyonlarmdaki iki bor tarafından paylasılamayan oksi-
jenler bünyelerine herzaanan Mr proton bağlayarak
hidroksil grupları şeklinde gözlenir; 4. çok mevzi grup-
lar^ parçalanıp dışarı su atarak çeşitli şekülertte po-
limerize olurlar, ÎMnel kuralın bir sonucu olarak çote
yersel gurupların olasın sayısının oldukça artmış, gibi
görüldüfü açıklanabilir. Dördüncü kuralın bir sonucu
olarak ise} deneyimler çok yersel grupların ya çapraz
olarak ya da çift olarak bağlanmı§ şekilde sonsuz zin-
cirler oluşturarak polimerice olabileceğini* fafeat, ola-

Bu çeviri The American Mineralogist, V, 45 pp 334-340 da yayınlanan "Crystal Chemistry and Systematic
Classification of Hydrated Borate Minerals" adlı yazıdan yapılmıştır.
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n[B3O8 (OH),]-a = [BaO4 (OH.),]B-«» + H,O
meyerhofferit kolemanlt



Ç.'zelge  2,  mevcut  durumda  kristal  yapıları  bi-
linmeyen  bir  miktar  .bileşiğin  olasılı  yapısal  formü-
lünü  göstermektedir.  Tersini  kanıtlayan  bir  kanıt  ol-
madıkça  bu  poli-iyomm  monomerik  olduğu  kabul  ©di»
lir,  Belirgin  bir  poUmer  oldufunu  gösteren  kanıtlar
var  ise  bu  polimer  listed;©  verilen  polimtrdir.  Uzay
(space)  gurubu  ve  birim-hücre  hacmi  verileri  olasılı
polimerleri  kısıtladığından  önemlidir.  Böylece  frolovi-
nin  formülü  Çizelge  1  de  teeplelt  ya  da  pinnoltin  for-
mülünden  çıkarılabilir,  înderit,  kurnakovlt  inderborit
ve  hidroborosltin  hepsinin  de  2:3ıK  oksit  oranları
olup  bilinen  inyoit-kolemanit  serileriyle  ilgili  olduğu
kabul  edilir,  Tinkalkonlt  olasılıkla,  boraksla  aynı  po=
li=iyonlan  içerirken  kernit  belki  d©  bu  poli-iyonların
polimerizasyonundan  oluşajı  sonsuz  zincirleri  îger=
mektedir  (Christ  ve  Garrels,  1959),  Amerikan  Jeolojik
aruştırmacılarından  Brian  J,  Skinner'in  inyoiti  400°  Cde
su  İle  birlikte  ısıtarak  ve  birkaç  gün  200  barlık  ba-
sınçta  tutarak  hazırladığı  ve  Çizelge  1  de  gösterilen
2.  OaO,  352O3,H2O  büeşimindeki  sentetik  bileşifm  çap,
raz  olarak  birleşmiş  kolemanit  tipi  zincirlerden  iba-
ret  olduğu  ve  yapısal  formülünün  CaBftOs  (OH)  oldufu
gföstorilmigtir.  HÜgard'.t  ve  parahiîgardit  için  Gon-
yer  tarafından  yapılan  analizler  2GaCl<>.  60aO.  9B,O  Or

4H2O  formülünü  buldurmuştur.  Bu "iki  mineralin
OaBgO5  (OH)*  sentetik  Mlefiginde  bulunan  levhala-
rın  aynısını  kapsadığı  kabul  edildif  i  taktirde  bu  bi-
leşim  açıklanabilir  (Çizelge  2),

Zaehariasen  (1952),  kristalin  monokUnik  metabo«
rlk  asitin  (HBO2)f  [B3O4  (OH)J n-n  bileşiminde  Ein-
cirler  içerdiğini  göstermiştir,  fici  üçken  ve  bir  tetra-
hedrondan  oluşan  ilgili  yersel  halkaların  formülü

( ° H ) 4 ] ~a  dir,  Zincirler  veya halkalar  (veya  ara

polimerleri)  Çizelge  2  de  gösterilen  gowerit  (EnL  et
al.,  1959;  Christ  ve  Clark,  i960),  viçit  (Clark  et  al.,
1959;  Clark  ve  Mrose,  I960)  veya  p-viçit  Braltsch»
1959  b)  gibi  MOf  3B.2O3.  XH20  tipindeki  m  ne  raileri
açıklamaktadır,  Viçit'in  (Srof  352Oâ,  2  (?)  Hg0)
ilkel  kristal  yapısı  çalışmaları,  [B6O?  (OH)c]-2  bileşi-
mindeki  ikili  polimerlerin  varlıfmı  gösterir.  Buradan
SrB6O7  (O(H)Ô  yapısal  formülü  Üe  SrO,  SB2Oa.  3I^O
geklinek  oksit  formülünün  bağlantısı  elde  edilir,  P-

Viçlt  de  olasılıkla  bu  ikili  polimerleri  içermektedir.

Konu  edilecek  geriye  kalan  polUnüklear  iyon  ise
"potasyum  pentaborat  terahidrat"  K.p.S^Og.SH.p
içerisinde  1938  yılında  Zaehariasen  tarafından  bulunan
pentaborat  iyonudur,  Zaehariasen  bu  pentaborat  iyo-
nunu  [BgOg  (OH)2] -8  olarak  formülleştirerek  ve  kris-
talin  hidronyum  iyonlan  içerdiğini  kabul  ederek  bi-
leşiğin  formülünü  KHg  (H8O),2  B5OW  olarak  yazar.
Buna  kar§m  blUnen  bütün  boratların  su  içerisindeki
eriyikleri  zayıf  ile  kuvvetli  arasında  bazik  oldukların-
dan  (zayıf  bir  asit  olan  ortoborik  asitin  dışında)  bu
veya  dif  er  sulu  borat  kristallerindekl  poli  iyonun  bir
proton  vericisi  olarak  görünmesi  olasılığı  çok  zayıf-
tır,  Luzzati,,  1953fe  göre  kristallerdeki  hidronyum  iyon_
larının  oluşumu  sadece  HNO8,  BH8O  gibi  kuvvetli  asit-
lerin  h'dratlarmdan  olupLr.  Bu  sonuç,  1959  yılında  Sil-
vidi  ve  McGrath ve  1952  yılında Smith  ve Richards tara-
fmdan  "proton  manyetik  rezonans'*  üzerinde  yapılan
çalışmaların  sonuçlarıyla  bafdaşmaktadır.  Bu  çalış-
maları  ve  üç  numaralı  temel  kuralı  göm  önünde  tuta-
rak  Zachariasen'in  ana  neticelerini  kabul  eder  ve  po-
tasyum  pentaborat  tetrahidratın  bir  tetrahedron  üe
köşelerine  bağlanmış  dört  üçkenden  oluşmuf  [B8O6

('*)  Braitsch  (I960  a),  yeni  yaptıfı  anaUzlerin  bir  sonucu  olarak parahiîgardit  ve  Wlgardit'çin  Cao  B5  O8

(OH),2  01  ve  kendi  bulduğu  yeni  stronsiyum  hiljardit  için  (Ca,  Sr)2  Bß  Oıg  (OH)â  Cl  formülünü  öner-
mektedir.  Bu  çalışmaların  sürdürülmesi  geretan  ektedir»
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(OH)4]-ı  bilegmindeki  poHayötılar  igerdiğlno  ve
K[B6O6  (OH)4] f  2B^O*  yapısal  formüle  sahip  oldu-
ğuna  karar  verilir,  2  nolu  çizelgedeki  larderellit  ve
ammonioborlt  mimerallerimn  yapısal  formülleri  de  bu
kıyaslama  ile  elde  edilir.

Bütünüyle  stereochemical  kurallara  göre  penta-
borat  halkammn^  OgB  (OH)  ügkenlerlnln  herblrinin
sırayla  OSB  (OH)ig  tetrahedralar  ile  değiştirilebilecek
fi  düşünülebilir.  Böyle  bir  işlem  1:5 £&  potasyum  pen-
taborat  tetrahidrat  oramndan  2:5:X;  E:ß:X;  é:5:X;
5:§:X  oranlarına  ulaştırır.  Bu  yöntem  çizelge  2  deki
yapısal  formülleri  excurrit  igln  2:5:7,  üleksit  iğin
3:5:16,  probertit  için  8:5:10,  preobrazhenskit  için  BıBıe
1/2  ve  terçit  için  4:5:20  olarak  ortaya  konmuştur.

Bag  lanmış  beş  tane  tetrahedradan  ibaret  penta«
borat  iyonlarım  içer^  5:5:X  ©ranmdaki  mmerallerin»
baflantılı  îM  tetrahedra  poli-iyonlan  kapßiyän  pin-
noit  yapısındaki  minerallere  doğru  yaklaştıkça  denge-
siz  olacakları  olasıdır  (  Çizelge  1),

Çizelge  2  de  son  olarak»  iki  belirgin  polHyon  tü»
rü  içeren  ender  bir  mineral  durumunu  teanMl  etaıesi
bakımından  kaliborit  çizelgeye  eMenmiştir.

Çalıpnal'arda  çok  sayıda  sentetik  sulu  boratlar  ve«
rilmiş  v©  bunlar  Kemp  (İ9BB)  tarafından  özetlenmiş-
tir,  Bu  yazıyı  kısa  tutmak  için  bunlar  burada  konu
edilmemiştir.  Fakatf  daha  sonra  hazırlanacak  ayrıntılı
yazıda  ele  alınacaktır.
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Serçeme (Erzurum) Deresi ve Dolayının Stratigrafisi

Stratigraphy of Serçeme creek (Emurum) and surrounding area

MÂ BÎLOtN Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Erzurum

ÖZ ı inceleme alanı, Dofu Anadolu'da, Erzurum ilinin KB suida, Serçeme Deresl'nin iki tarafmda uzanmak-

tadır.
Bölgemizde yer alan formasyonlar; tortul ve magmatfkler olmak üzere iki furuba ayrılırlar. Bunlardan

tortullara ait en eski formasyon, RJzeként formasyonudur. Konglomera, kumtap ve şeylin ritmik olarak tek-
rarlanmaii şeklinde kendisini göstermektedir.

Üst Jura kireçtâflaïi» Rizekent formasyonu üıerinde açısal uyumsuzluk göstererek yer almakta ve fosil
yönünden oldukça zeng'ndir, Alt Kretase kireçtaşlan» inceleme alanımızda geniş bir alanda ytizeylemektedir.
Üst Kretase kireçtaşlan ise türbiditik bir ortamda gelişmif olup, Alt Kretase kireçtaşîan ile olan dokanaklan
faylıdır,

Eosen formasyonu; Mesozoylk yaşlı formasyonlar Üzerinde açısal diskordans yaparak uzammaktadır, Vol-
kano-iedimanter gökellerden olan aglomera ve ttifler ise dasitik ve ajıdezitik bile|imdedir,
ABSÏÏIAOT : in flıta Temmdlı, the Serçeme Creek and surrouıulin^ mm İn th© NW crf Erzurum have been
investigated, 1b© region to coveted by se^mj^tary and nmgimitie roc^ # The mldmt f ormattcm of s#dtai©nta^
rot^ks is the Bizekcnt formation which to alternatively oomposed of congÎom&r&tB, sandstone and shale.

Upper Jurassic limestone <<vvers uıı<<mfornıiMy the Rizokont formation which has wcry rich f<wsïls
content. Lower Cretaceous Ume#toa# ^ives outcrop in a large area, tipper Gretaceous liinestoncw have
developed in a turMditie «ivtronmMit and formed a teutonic coataet wftfc tte Lower Cretaceous limestoiKH,

TO© whole WmdmoM fonnations have been overlaid by Eocene formation imconformibly. Agglomerate, and
tuffaceous rock» belong to v«oIcattô»fkBdim«atâiry rocks which are composed of dacitic and andesitic r o ^ s .

Çakşmamızm amacı, Erzurum, Serçeme Deresi ve
âolaymm jeolojik konumunu, petrolojik özellikler:'ni
belirlemek ve böylece elde edilen verilerin ışıfı altın-
da kaya birimlerinin oluşum gekilierini açıklamak ve
ortaya koymaktır,

Çalışma alanında, kaya birimlerinin konumlarını
sağlıklı olarak belirleyeb İmek için; 1/25 000 ölçekli
harita alımı yapılmış ve İnceleme alanı dört paftayı içe,
recek biçimde saptanmıştır,

Mineralojik ve petrografik incelemelerimizde, optik
metoellar kullanlmı§, polarize mikroskobun bütün ola-
aaklaruıdaıı yararlanılarak* toplam 150 civarmda iace
kesit ineelenm"§tir,

Niceleme bölgesi, Dof u Anadolu'da, Erzurum ilinin
KB'smda, Serçeme Deregfnin İki tarafında uzanmak-
Mır (§eteil 1),

1/25,000 ölçekli Tortum Heß - câ, cg ve IÏ4Ô , dx,
d4 paftaları olmak üzere; toplam dört paftayı kapla-
yan inceleme alanında. Gavur Dafları'nın batı kısmı
üe Yesirçöl Daf ı yer alır.

Ula§ım bâkmıından, Erzurum'dan gelip Rize yönün,
de devam eden yol, bölgenin en Önemli ana yoludur.

İnceleme alanındaki yükseklikler genellikle KD.
GB yönünde uzanırlar (Şekil 2), Bu aynı zamanda Me-
sozoyik yaslı fonnasyonlarda egemen olan dofrultu
yönüdür.

Çalışma alanını boydan boya KG yönünde kesen
en önemli akarsu Serçeme Deresi'dir, Bölge kay-
nak yönünden oldukça zengindir. Bunların çoğu tabaka
dokanak kaynaMan olup, su geçiren tabaka ?îe su geçir,
meye» tabakaların aynı tarafa dofru efimli olduftu
yerlerde ortaya çıkarlar, Bazan da yeraltı drenc/r ki-
reçtaglarını eritmiş ve çok sayıda vokliiz kaynakları
meydana gelmiftir.
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Erzurum'un  KB fsmı  olu§turan  inceleme  bölgesi  ve
civarı,  çok  sayı  da  Jeoloji  Mühend si'nin  araştırma  ko-
nusu  olmuştur  (Acar,  1975;  Arpat,  1965;  Âtalay,  1979;
Aydofan,  1979;  Burşuk,  1981;  Ketin,  1962;  Leloflu,

Lahn  (1938),  Bizdmkas  köyü  yaylasında  tüfler  içe-
risinde  bulunan  kömür  üzerinde»  Gattinger  (1954),
bölgede  genel  jeoloji  harita  ahmı  çalışmalarında  bu-
lunmuştur,  •  •*

Özdemir  (1974),  Erzurum  ve  civarındaki  ş/falı  sa-
yılan  suların  fiziko-kimyasal  analizleri  ve  saf  Uf  a  et«
kili  Özelliklerini  konu  alan  bir  çalışma  yapmıştır,  Bu
çalışma  esnasında,  inceleme  alanında  bulunan  bir  çer-
mikten  alman  su  örnefin'n  standartların  altında  oldu-
ğunu,  dolayısıyla  şifalı  sular  sınıfına  girmediğini  be-
lirtmiştir.

Budak  (1979),  mühendislik  jeolojisi  yönünden  ça-
lifma  alanında  Serçeme  Deresi  üzerinde.  Kuzgun  köyü
yakınında  inşası  düşünülen  Kuzgun  Barajı'nm  temel
etüdünü  yapmıştır.

Bilgin  (1983),  Erzurum-B'ıdinkas  yöresindeki  kro*
mitlerin mikroprob  incelemesi  konulu bir  çalışma  yürüt-
müftür,

MESOZOYK

Mesozoyik  formasyonlar,  inceleme  aianımn  büyük
bir  kısmında  yüzeyler.

Bunlar;  olasılıkla  Dogger  yaşlı  Rizekent  formas-
yonu,  Üst  Jura  kireçtaşları,  Alt  Kretas©  kireçtaşları
ve  Üst  Kretase  kireçtaşlan  olmak  üzere  dört  guruba
ayrılırlar  (Şekil  3).

Kizekent  Formasyonu

Yesirçöl  Dağı'mn  kuzey  etekleri,  R:zekent,  Çıkrık-
lı,  Karakale,  Kızılkale  ve  Kapulu  Köyleri  ile  smırlan-
dırılabilecek  geniş  bir  alanda  yüzeylemektedir,  Rize»
kent  yöresinde,  bütün  açıklığı  ile  görüldüf  ünden,  adı
geçen  formasyona  Rizekent  formasyonu  denilmigtir,,
Gri,  yeşil,  kiril  sarı  konglomera,  kumtaşı  ve  bunlarla
arakatkılı  kurşuni  renkli  şeylden  ibaret  olan,  oldukça
kalın  bir  formasyondur.  Formasyonun  minumum  kalın*
lif  ı  5000  metredir.

Bu  formasyonun  İıaklm  doğrultusu  KD=GB  yönünü
de  olup,  efimler  ise,  55°  üe  88°  arasında  defişmekte
ve  genellikle  kuzeye  dof  rudur.

Konglomera,  kumtaşı  ve  §eylin  ritmik  olarak  tek»
rarlanmäsi f  havza  tabanınm  zaman  zaman  hareket  et<
tifini  gösterir,  Rizekent  formasyü'nunda  herhangi  bir
fosile  rastlanamamıştır,  Fakat,  bunun  yanmda  boylan-
ma,  dalga  izi,  çapraz  tabakalanma,  kayma  ve  slump  gL
bi  flişlere  özgü  yapılar  sıkça  go*(ilmektedir.,.-

Bu  formasyonun  önemli  üyelerinden  birisi  olan
konglomeralarda;  çakılların  en  irisi  5  cm  bûyüklüfün-
de,  oval  ve  yuvarlaklıklarıda  iyi  gelişmiştir,  Bunun
dışındaki  dif  er  çakıllar,  def  işik  boyutlardadır.  Çakıllar,
kökenlerine  baflı  olarak  değişik  renkler  sunmaktadır.
Ayrıca,  tabakalanmaya  paralel  olarak,  çakıllar  yönlen-
m©  göstermektedir»  Elemanları,  raagmatik  ve  metamor«
f  ik  kökenli  olup çimentolarını  sparitlk  kalsitj  silis  ve  klo-
rit  oluşturmaktadır.  Bu  elemanlardan  yeknesak  tipte
dalgalı  sönme  gösteren  kuvarsların,  volkanik  veya  da-
mar  kayalardan  türedlkleri  sanılmaktadır,  Dlf  er  küre-
sellifi  iyi  gelişmemiş  kuvars  tanelerinin  ise  metamor-
fitlerden  oluştufu  anlaşılmaktadır.  Bu  arada,  kuvars
tanelerinden  bazılarında,  inklüzyonların  a§af  ı  yukarı
birbirlerine  paralel  bir  şekilde  dizildifi  dikkati  çek-
mektedir.  Bunların  kökeninin  de,  gnays  veya  plütonik
bir  kaya  oldufu  sanılmaktadır,  Konu  edilen  birimin
büyük  ve  küçük  boyutlu  elemanları,  defişik,  büefimde-
ki  malzeme  olması  nedeniyle,  heterojen  bir  konglome-
ra  görünümüne  sahiptir.  Tabaka  kalınlıkları  ise  0,5  m,
ile  1,5  m,  arasında  def  şmektedir.

Bu  formasyonun  dif  er  önemli  bir  üyesi  olan  kum-
taşlarmm  elemanlarını  ksenomorf  kuvars  kristalleri
oluşturmaktadır.  Söz  konusu  kuvars  tanelerinin  bo-
yutları,  0408  mm  ile  OJö  mm  arasında  değişmektedir,,
Bunların  bir  kısmı  dalgalı  sönme  göstermektedir.  Di-
fer  taraftan  taneler  arasında-tali  oranda  subotomorf
plajiyoklas  krlstallerinede  rastianılmaktadır,  Plajiyok-:
laslarm yanında  çof  u  kez  alterasyona  uf  ramış  durumda
mikrolitik  strüktürde  volkanik  parçalarda  dikkati  çek-
mektedir.  Bütün  bu  tanelere,  sparitik  kalsit  kristalleri
çimento  Ödevi  görmektedir,

Rizekent  formasyonunun  önemli  üyelerinden  biri-
sini  de,  kurguni  renkli  şeyi  oluşturmaktadır,  Tabaka
kahnhfı  0,20  m,  ile  0,40  ms  arasında  değişmektedir.
Bu  birimin  içerisinde  ksenomorf,  tane  boyutu  0,062
mm  ile  0,02  mm  arasında  def  İşen  kuvars  kristalleri-
ne  yaygın  bir  şekilde  rastlanılmaktadır,  Blajiyoklaslar
çok  küçük  taneler  halinde  gözükmekte  ve  ikizler"  yle
kolayca  tanınmaktadır,-  İClorit  İse  killi  çimento  içeri-
sinde  tali  oranda  görülmektedir,  Kalsit  de  çimento
içerisinde  boşluk  dolgusu  şeklinde  göze  çarpmakta«
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dirs  Yutanda  sözü  edilen  minerallerin  yanında,  bau
kesitlerde  selülozik  yapısı  ile  kömür  dikkati  çekmek-
tedir,  özellikle  Kapulu  köyü  yakınında  yüzeyleme  ve-
ren  şeyi  içerisinde  çok  inee  kil  ve  süt  büyüklüfünde
parçacıkların  bileşiminden  oluşan  İaminalı  bir  yapı
gözlenmektedir.

Üst Jnm Rîreçta§ lan,

Üst  Jura  k'reçtaflan  Yoncalık  köyü  batışında,  Ak-
baba  tepesi*  Serçeme  köyü  kuzeyinde  Tafindibi,  Çık-
rıklı  köyü  GB'sında  Çîftepınarlar  ve  Rizekent  köyü  ku-
zeyinde,  Ziyaret  Bagn  dolaylarında  yüzeyleme  vermek«
tedir,  Bunlar  masif  vé  tabakalı  olmak  üzere  iki  kısım-
dırlar.  Masif  olanlar,  Akbaba  Tepesi  ve  Taşmdibi  mev-
kilerinde  yer  almakta  olup,  krem  renklidirler.  Dif  er
tabakalı  olanlar  ise  açık  gri  renkli  olup  açılı  diskor*
dans  yaparak,  Rizekent  formasyonu  üzerinde  uzanırlar.
Tabakaların  dofruitusu  genellikle  dofu  batı  yönünde^
dir,  Ef  im  açıları  ve  ef  im  yonleride  yörelere  bağlı  ola-
rak  değişmektedir.  Bu  formasyonun  kalmiıfı  730  met-
redir,

Üst  Jura  kireçtaşlanndan  alman  Örneklerin  pale-
ontolojik  tayininde:

Trocholiaia  elöngata,  Trocholiıia  tılpina  (LEU-
POLD),  IfcöehûIİıı»  spp,,  Cyaıaophyeean  alg,,  Thau-
mafoporella  sp,,  SpiriHiııa  sp,,  PseudocycIaınmJııa
jaoeärdi  (SOHRODT),  Oadorina  borzaî  (NAGY)f  Ca-
dörima  parvula  (NAGir),  FnaiopenaropIJg  striata
(WEYNSCHBNK),  MflioMaeş  Bryoasoa,

Mercan,  alg  ve  makro  kavla  kesitleri  bulunmui
Lusitaniyen-Alt  Kimmerİciyen  yap  verllnüıtir,

Bunlardan  masif  özellikte  olanı  fasiyes  itibariyle
İçlerinde  bol  miktarda  kırmızı  alg  (CoraUİna  algae),
mercan  ve  baflayıcı  foramnifer  bulundurmaktacbr.
Boyutları  birkaç  mikrondan  0,5  cmfe  kadar  defişebi-
len  bu  bileıenler  genellikle  mikritl  mikrospor  ve  spa-
ritik  kalsitten  oluşan  bir  matrikslel  defifik  iki  iâöku
meydana  getirirler,  Dolayısıyla,  tabakasız  k:reçta§la-
n  doku  itibariyle  bagiamta§ı  (boundstome)  ile  istif-
tap  (paokstone)  arasında  geçiş  göstermektedir,  Ka-
yaom  garek  mikrofauna  toplulufu  ve  gerekse  litolo-
jisi,  üyeyi  oluşturan  kayaçların  çok  hareketli  ve  sıf
bir  ortamda  oluitufuna  işaret  eder.

Gene  tabakasız  Mreçtaşlarında  oolitk  tanelerto
arasım  sparîtik  kalsit  kristallerinin  matriks  olarak
doldurdufu  görülmektedir  (Şekil  4),  Çökelmenin  çok
yavaş,  hareketli  ve  sıjr  platform  ortamında  oldufu
anlaplmaktadır.

Üst  Jura  kireçtaglarmdan  tabakalı  olanı  ise,  mat*
riks  olarak  kil  bulundurmamakta,  buna  karplık  bol
bol  kuvars  taneleri  ve  pelletier  içermektedir.  Bazı  kı-
sımlarda  tanelerin  arasında  yer  yer  sparitik  kalsit  gö-
rülmekte  ve  aralarında  tali  oranda  glokonit  dikkati
çekmektedir,  Dolayısıyla  tabakalı  kireçtaşlan  doku
yönünden  Dunham'a  (1961)  göre  pelletli  tane  tap,
Folk*a  göre  ise  glokonit  ve  kuvarslı  pelsparit  olarak
adlandınlabilinir,  Kayacın  gerek  mikrofauna  toplulu-
fu  ve  gerekse  litolojisi,  üyeyi  olu§turan  kayaçlann
sıf  ve  lagünal  bir  platformda  oluıtufuna  işaret  eder.

Alt  Kretaso  Kir^çtaşları

tnceleme  alanmda  Yesirçölü  Dağı*  YenidÜnya  Sır-
tı.  Çobandede  Da^ f  Oyukdafı,  Kakartlı,  Samsunlar
Tepesi  ve  Kuzgun  köyü  dolaylarında  geni§  bir  alan-
da  yüzeyleme  vermektedir.  Söz  konusu  kireçtaşlan
açık  gri  renkli  ve  düzgün  tâbakaüdırlar.  Aralarmda
yer  yer  kumtap  katmanlarıda  bulunmaktadır,  Kireç-
taşlanîun  tabaka  kalınlıkları  0,10  m.  ile  0,40  m.»
kumtaglarınınki  ise  0.S0  m,  ile  0,70  m.  arasında  de-
fipnektedir,  istifin  tüm  kalmiıfı  İse  1045  m'dir,  Tek-
ton k  olaylar  sonucu  kmlmı§  v©  tanklar  ikincil  kalsit
kristalleri  tarafından  doldurulmuştur,  Yukan  seviye-
lere  dofru  kumtafları  daha  sık  görülmektedir.  Kum-
taflarmda  taneler  köşeli,  boylanma  orta  ve  çimento
kireçlidir.

Çeşitli  sevmelerden  alman  örneklerin  paleontolojlk
tayininde  :

Bryozoa,  Toiııolfcı  sp,,  HeteroheU^  spM  Rad!»t>laria
sp,,  Globi^erin<viıoides  sp,,  OalploneMa  eUİpttca  (CO-
L.OM),  Calpioncllii  Mİphıa  (LORENZ),  TintiliopseUa
ca^pathica  (COLOM),  Otılpionellopsis  oblong  (CA-
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DISH)t  Tr^hoHma  §pé  (kristalize),  Radîolariia  spp#f

Bictyoeoiiiis,  Ceno&pbaera  sp4t  BiotyiMnltra  spif  Trilo-
eaxnpe  sp,f  LAthoeape  sp,»  Textularitlae,  Valvulina,
MMioMae,  Beophax  sp.f  Hedoergella  sp,,  Sa^oeoma,
B^rtaieHa  oppell  (kill!),,  Baoulltes  of,,  Lamellaptye-
huş  sp4!  Ekinit  dikeni,  mercan,  gastropod  ve  makro
kavkı  kesitleri  bulunmuş,  Alt  Kretase  yaşı  verilmiıtir,
Ammonitlerin  (Şekil  5)  bîr  kısmı  çok  ağınmış  ve  iyi  ko«
runamadıkları  için  kırûdığından  tayinleri  mümkün  ol-
mamxstir,

Fasiyes  itibariyle  çökelme  ortamı  derin  su  (hav-
za-yokuşaltı)  ve  sıf  su  (§elf  kenarı)  arasında  değişini
sunmaktadır,  Nitekim,  kireçtaşlannda  çamurta§ı?  is-
tiftaşı  ve  pelletli  tanetap  dokuları  dikkati  çekmek-
tedir,  Kayaçların  tane  boyutunun  mikritten  kum  bü=
yüklüğüne  kadar  defi§mesi,  çökelme  ortamınm  bazen
sakin  ve  bazen  de  çalkantılı  olduğuna  işareteder,

Üst  Kretas©  K!rêçta#lan
Üst  Kretase  kireçtaşlan,  Hinzik  (Eferti)  köyü

kuzeyi  ve  Elmalı  köyünün  batısında  yüzeyleme  verir.
Renkleri  gri  ile  krem  arasında  delmektedir,  Özellik-
le  planktonik  foranüniferalı  ve  bol  radiolarialı  olan-
lar  ise  kirmızı  kahve  renklidirler,  Dig  er  taraftan  bun-
larda  gayet  güzel  laminalarda  dikkati  çekmektedir.
Söz  konusu  ktreçtaşlannda  basınçlı  çözeltilerin  etki-
siyle  stilolitierde  meydana  gelmiştir  (Şekil  6),  Üst
Kretase  kireçtaşlan  ile  Alt  Kretâse  kireçtaşlarımn
dokanaklan  faylı  oMufundan,  aralarında  herhangi  bir
uyum  veya  uyumsuzluk  belirlenememiştir.  Tabakala-
rın  genel  doğrultusu  KB  yönünde  olmakla  birlikte,
difer  defiilk  yönlerde  olanlara  da  rastlanılmaktadır,
Efim  açıları  da  27°  ile  90ô  arasında  değişmektedir,
îstifin  min'mum  kalınlıfı  810  m*dir,

Kiregtaşlarmdan  geşitli  seviyelerden  alınan  ör-
neklerin  paleontolojik  tayininde:

fôMl  4:  Üst  Jura  Mreçtaşla^mda  ooMtik  taneler  ve
dîger  alİDkemlerııı  iMPaMiiı  spajrtttk  kalsit
kn^taUerîmln  mafafe  olarak  doMurduf  u  gö-
rütoektedir  (Akta#tep©  doğusu,  çap.  nîk,
X  25,  nimiuiie  no.  66).

Figure  et  Sparltt© calotte  crystals  iüMmg the  interstices
of  the  ooEtto  grains  and  of  the  other
aüochems  as  a  maWx  In  the  Upper  Jurassic
Umôftton©,  (East  M  Akta#tepe#  cross  _  Mool
X %Bf sample n^. 66)

ŞeMÎ  51  Alt  Kretase  kireçtaşlan  iceristoda  yer  alan
bîr  ammonlt  fosili  (Kelkayalar)

Figure  Sı  An  mmnonite  fossil  founded  in  the  ^w©f
Oretaceou«  limestones  (Kelkayalar)

Radidlaria  spM  Globotruncana  bulloMea  (VOG-
LER)  >  GrliDbotruncana  area  (CUSHMAN),  Globotrun-
eana  tricarinata  (QUERAU),  Globotnmeana  gr,  Mn-
neiana;  Globoteuncana  gr.  lapporeiiti*  GlobigerinélloL
des  sp,,  Mlnouxia  sp,>  Heterohelte  spIf  HedbergeUa  sp,,
BotaUpora  spi?  bulunmug  ve  Üst  Kretase  (Senomlyen)
ya§i  verilmiit'r.

Serpantinitlerle  içice  olan  bu  kireçtagları,  Alt
Kretase  kireçta|larına  göre  daha  az  engebeli  bir  mor-
foloji  meydana  getirmlşt'r,  Aralarında  yer  yer  kalın-
lifi  0,20  m»  ile  0,40  m,  arasında  değişen  ince  tabakalı
marnlara  da  rastlanılmaktadır.

Üst  Kretase  kireçtaşlan,  doku  İtibariyle  vaketası
ile  çamurtaşı  arasında  defifim  sunmaktadır,  Her  iki-
sinde  de  yayg  m  ölçüde  radiolaria  ve  dif  er  planktonlk
fos  İler  bulunmaktadır,  Laminalanma  özelliği  de  yuka-
rıda  belirtildiği  fibi  bu  fasiyesteki  kayalarda  sürekli
gözlenmiştir,  Aynca  türbiditîk  akuıtılarm  yuvaların-
da,  forammlferlerin  yof  un  bir  biçimde  yıf  ısımı  dikkati
çekmektedir.  Bu  verilere  ve  yukarıda  anlatılan  kaya
türü  özelliklerine  dayanılarak.  Istifde  türblditik  akın-
tıların  ürünü  olan  tortuların  egemen  olduf  u  anlaşıl-
maktadır,  Söz  konusu  kireçtaşlan  yer  yer  pelajik  bir
özellik  taşımaktadır.  Nitekim,  derm  deniz  sedimanla-
rıf  özellikleri  İtibariyle  son  derece  heterojen  olup
farklı  çökelme  tipleri  sunarlar  (Eeineek  ve  Slngh,
1980),  Pelajlk  sedimanlarda»  derin  deniz  sedimanlany^
la  alakalıdırlar,  Pelajik  sedimanlarm  çökelmesi  esna,
smda  büyük  akıntı  faaliyetleri  söz;  konusu  değildir.
Çalışma  alanında  yer  alan  Üst  Kretase  kireçta§la»
n  daha  ziyade  pelajik  karakterde  olup,  bünyelerinde
bol  miktarda  radiolaria  içermektedir.  Dolayısıyla  bun-
ların  çökeldifi  denizin  derinlifi  4000  m'ye  kadar  u-
lagmaktadır.  Bu  foımasyonda,  bir  takım  dar  ve  küçük
oyukların  yer  yer  piritlerle  doldurulmuş  olması  da
dikkati  çekmektedir,
SENOZOYEK

İnceleme  alanında  Senozoyik:  Eosen^  Miyosea
ve  Kuvaterner  çökellerinden  ibarettir,
Eosen
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Elmalı,  Afeakent  elvarmda,  HinMk  (Eferü)  kö-
yü  KD'sunda  nisbeten  dar  bir  alanda  yüzeyleme  ver-
mektedir,  Mesozoylk  yağlı  formasyonların  üzerinde
apsal  diskordans  yaparak  uzanmaktadır,  Bu  formas-
yonun  kalmlıtı  170  m*dlr.  En  altta  konglomeralar»
daha  sonra  kumtap,  miltap  ve  en  üst  kısımda  kireç-
ta§ı  yer  almaktadır.

Konglomeralar  kaba  tabakalı,  iri,  küresellif  i  orta
derecede  geli§mi§  veya  m  köşeli  çakıUı,  kumlu  kireç
tap  glmentolu  bir  üye  olup,  elemanları  metamorfik
kuvarsitler,  Juraâ  Alt-Üst  Kretase  kireçtaşları,  ser.
pantinit,  kumtaşı,  andezit  ve  bazalt  gibi,  civarda  bu-
lunan  temel  malzemesinden  oluşmaktadır.  Bu  eleman«
lara  çimento  ödevi  gören  kireçtaşı,  sparitik  kalsit
kristallerinden  meydana  gelmektedir,

Konglomeraların  üzerinde  yer  alan  kumtâşları
gri  renkli  olup,  köşeli  tane  boyutları  0,15  mm  ile  OJO
mm  arasında  defifmektedir.  Taneler  arasında  tali  o-
randa  volkanik  kaya  parçaları  ve  plaj:yoldaşlara  da
rastlanılmaktadır,  Bu  elemanlara  kalsit,  çimento  öde.
vl  görmektedir,

Miltaılan  ekseriya,  süt  ve  kil  karifimı  malzeme-
li  ince  tabakalardan  meydana  gelir.  Yer  yer,  arasında
bir  kumtaşı  seviyesi  göze  çarpar.  Gevşek  klreçtagı  çi.
mentolu  olan  miltaşlarmdan  alman  örneklerin  paleon.
toiojik  tayinlerinde:

Nummutttes  sp„  l^cocyUna  sp,,  SpteDclypeoiis
sp„  bulunmuş  ve  Eosen  yap  verilmiştir.

En  üst  seviyelerde  yer  alan  gri  ve  beyaz  renkli
olup,  dokuları  mikrit  ile  vaketap  arasında  def  işmek-
tedir.  Bunlar  fasiyeg  itibariyle  sıf  (lagünal)  bir  or-
tamda  çökelmişlerdir.  Nitekim,  söz  konusu  Wreçta§la-
rı  içerisinde  yer  alan  QulnquelociiUna  sıcaklık  kontrol
eden  foraminiferlerden  olup,  sıcaklığı  3ö-16e  arasmda
def  işen  bir  ortam  ve  15  ile  90  m,  derinliklerde  ya§a,
maktadır  (Moore  ve  diferleri,  İ952),  KireQta§lanndan
alman  örneklerin  paleontolojik  tayinlerinde:

Qulnquêïoculîna  sp.f  AlveoUuıa  sp8J  KotâUidae  sp„
Amphistëgna  sp,,  Osteea  sp,,  Gypsina  sp„  bulunmuf  ve
Lüteşiyen  yafi  verilmiştir.

tıceleme  alanında,  Yoncalık  köyü  dofu  ve  batı-
emda  dar  bir  alanda  jrüzeylemektedir.  Konglomeralar
ve  onların  üstünde  yer  alan  kumtaşiarı  ile  temsil  e-
dilmektedir.  Formasyonun  kalinhf  ı  250  m  civarındadır.
Konglomeralar,  Eosen  konglomeralarında  oldufu  gibi
kaba  tabakalı,  kahve  renkli  bir  görünüme  sahip,  ça-
kıllannın  en  irisi  2,5  cm  boyunda,  1.5  cm  geni§iif  inde
oval  ve  küresellifi  iyi  gelişmiş.,  bunun  dıpnda  difer
çakıllar  değişik  boyuttadır,  ÇaMlairm  kökenlerine  baf  lı
olarak  renkleri  def  işmektedir.  Konu  edilen  birimin  bü-
yük  boyutlu  elemanları,  değişik  bileşimdeki  malzeme,
ye  ait  olması  nedeniyle  heterojen  bir  konglomera  gö-
rünümündedir.  Elemanların  bileşimi  başlıca  üç  türlü-
dür:  a)  Mreç  taşları,  b)  ofiyolit  parçaları,  c)  meta-
morfik  taneler,

a)  Kireçtagları;  konglomeraların  temel  bîleıeni-
ni  oluşturur,  Çakıllar  içerisinde  Üst  Jura,  Kretase  ve
Eosene  ait  mikrofosillere  rastlanılmıştır,

b)  Ofiyolit  parçaları;  bunlar  Üst  Kretasenin  er-
ken  evrelerinde  yerle§im  yapmış  olan  serpantinitlere
ait  parçalardır.
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Şekil  6Î  Bol  fosilli  vaJketasmda  basmalı  çözeltilerin
etkisiyle  oluşmuş  stîlolltler  (Serçem©  Köyü
kuzeyi,  çap,  nlk,  X  M,  numune  no.  W)t

IlgTire  6Î  8ty!olites  gro^^ı  İn  the  îossi  Hieraus  Wîkekes-
toı©  by  tte  effect  of  pressure  solutions
(North  of  Serçem©  idllage,  cro^s-nlcol  X  25
sample  no  ,15)

c)  Metemorfik  taneler;  çakıl  ve  daha  küçük  b<>
yutlu  kuvarsitlerden  oluşmaktadır.  Çakıllarda  en  ince
boy  egemen  olup  köşeleri  tamamen  silinmiştir,

Yukarıda  açıklanması  yapılan  denizel  Miyosen
formasyonunda;  ÜQ  tür  çakılı  sparitik  kalsit  bağla-
maktadır.  Çimento  içerisinde  bulunan  fosillerin  pale*
ontolojik  tayininde:

Echuiolampa#  af  saiulinwnsis  (COTTEAU), Mo-
gypsln«  sp,f  LepMoüycltoa  sp.,  Operculîna  sp,t  Amp-
htetegtoä,  RotaUa,  Textularia,  Melobesiae,  bulunmuş  ve
Miyosen  yafi  verilmigtir,

Kumta§lan  ise  oldukça  dafılgan  olup,  konglome^
raların  üstünde  uzanmaktadır,  Tane  boyutları  0.12
mm  ile  0,35  mm  Arasmda  değişmektedir,  Boylanma-
ları,  kökenlerinin  farklı  oluşu  nedeniyle  oldukça  kötü*
dür.  Aralarındaki  boşluklar  killi  ve  ikincil  karbonat
çimentosuyla  doldurulmuştur,

AGJjOm&MA  VE  TÜÎTLEB

Volkano  sedimanter  çökellerden  olan  aglomera
ve  tüfler  yaygın  bir  fekilde  Çamlıca,  Sırlı,  AynaUka»
le,  Ovacık,  Çatak  ve  Arapköy  yöresinde  yü^eylemek«
tedlr,  Bazan  da  bazaltların  içerisinde  ince  seviyeler
halinde  göze  çarpmaktadır,  Aglomera  tüf  ardaianma-
sı  ErAurum-îspir  şosesinden  Ovacık  nahiyesine  ayrılan
yolun  hemen  safında,  bütün  açıklığıyla  d'kkati  çek-
mektedir,  Aglomeralann  altmda  ve  üstünde  tüfler  bu~
lunmakta,  aglomeralı  seviyenin  kalınlığı  1,5  m,  ile  2.0
m,  arasmda  değişmektedir.  Söz  konusu  seviyenin  ça-
kıllaruun  boyutları  ise,  2  cm  ile  kafa  büyüklüfü  ara-
sındadır.  Çakıllar,  gof  unlukla  dasitik  ve  andezitik  bi-
le§imdedir,  Aglomera  ve  tüflerin  tabanında  daha  yaşlı
formasyonlar  bulunmaktadır.  Çamlıca  köyünün  he-
men  güneyinde  Alt  Kretase  ya§h  kireçtaşları  ile  ga-
yet  güzel  uyumsuzluk  yapmaktadır.  Genellikle  taban-
lärmda  bazaltlar  yer  almaktadır,  îstifin  kalmlıfı  200
rn'dir.
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Şekffl  İı  Jhıceieme  alanııım  jeoloji  kesitleri*

Flyure 8 ı Geologic cross _ s< étions of the investigated

Tüfler  is©  gri  renkli  ve  oldukça  dağılgandır,  Bazı
kısımlarda  tamamen  alterasyona  uğramalardır,  Mik-
roskopik  incelemelerinde  dasitik,  andezltik  ve  ryolitik
bileşimdeki  tüflerde  §u  minerallere  rastlanmıştır:

Flajiyoklas  (oligoMas-andezin,  %26-42  Ân);  Alte-
re  ve  altere  olmamış olmak  üzere  iki  kısımdır.  Ekseriya
ters  zonludur,

Bazal  tik  hornblend;  Kristal  sınırları  boyunca  de-
mir  okstle  kuşatılmıştır,  Bunlar  paralel  sönme  gös-
termektedir,  Pleokroizma  renkleri  koyu  kırmızı  kah-
veden  siyaha  kadar  değişmektedir.

Kuvars;  Ksenomorf  kristaller  halinde  olup  ink-
lüzyonlar  halinde  içerisinde  cam  bulundurmaktadır.

Ortakla»;  Sadece  bir  kesitte  tek  tük  göze  çarp-
maktadır,

Tüflerüi  çimentosu  camsı  dokudadır.  Buradan
volkanik  püskürtme  olayından  sonra  uzun  süre  hava-
da  kaldıkları  anlaşılmaktadır,  Aflomera  ve  tüflerin
M;yosenin  sonunda  kendisini  gösteren  volkanik  olay-
lar  sonucu  geliştikleri  sanılmaktadır.

TÜFLEBÎN  ANA  ELEMENTLEBÎ
Tüllerden  beş  örnek  kantitatif  kimyasal  analize

tabi  tutuldu,  Analte  sonuçlarının  irdelenmesi  (Çizelge
1)  göstermekteâirki  SlO,t  oranı  %59,10  ile  %79,17
arasında  değişmektedir,  TiO^  İse  %0,23  ile  %0.7İ  a»
rasmdadır,  AJ2OÔ  ise  gok  altere  olmuş  olan  OB-İ80
nolu  numune  dikkate  alınmazsa  oldukça  yüksektir
Fe^Ogl/FeO  oram  da  gayet  yüksektir,  Bunun  nedem
bazalt,  andezitj  dasit  ve  riyolitlerde  oldufu  gibi  ex-
mosferik  koşullar  altında  tüflerin  havada  savrulma]  Arı
sırasında  oksidasyona  uf  ramalan(ur,  CaO  miktarı  ar-
tan  SiÖ2  oranına  göre  azalmaktadır,  Diğer  tars.ftan
CaÖ  miktan  toplam  FeO  ve  MgO  miktarından  az  o-
İup  orojenik  tip  volkan'zma  ürünü  oldufu  hemen  an*
laiilmaktadır  (Gül,  İ981),
KUVATŒBNEB

inceleme  bölgemizde  Kuvaterner  oluguklar,  daha
ziyade  çalışma  bölgesinin  güney  kısmında  yüzeylemek-
tedir.  Bunların  arasmda  eski,  yeni  alüvyonlar  ve  ya-
maç  molozu  biçiminde  kendisini  gösteren  daf  eteği #

çökelleri  sayılabilir.
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Bölgede eski alüvyonlar Baphan ovasında tara.
çalar şeklinde göze çakmaktadır. Bunlar çakıl, kum
va kü gibi detritik elemanların karifimmdan İbaret-
tir.

YEMİ AIıÜVYOKl^fc

Yeni alüvyonlara akarsu yataklarında rastlanıl-
makta olupf bunlar' çok gevşek yapıdaM g eng dolgular-
dır. Bünyelerinde genelinde çakıl, kum, kil gibi ma-
teryaller bulundurmaktadır, Serçeme Deresi boyunca
gayet güzel görülmektedir,

DAö mımM ÇÖKELMEI

Dağların sarp kısımlarının eteğinde düzensiz ve
karışık olarak bulunurlar, Çakıl ve bloklar arasında
genellikle yukarıda yer alan formasyonlara ait mai-
lem© vardır, Bunlar gevfek çimentolu ve çimentosuz
olarak gelişmişlerdir.

İONUÇİ.AR

1, İnceleme alanının li/25 000 ölçekli ayrıntılı
jeolojik haritası ilk defa yapılmıştır,

2, Kaya stratigrafisi birimleri esas alınarak ay-
rı ayrı haritaya iglenmi§tirfc

3, Bütün tortul kayalar, tarafımızdan yapı ve
doku yönünden ele alınarak detaylı olarak İncelen,
rniftir,

4, Fli§lerde ritmik sedimantasyonun varlıfı be-
lirlenmiştir,

5, İnceleme alanındaki tortul kayalardan kireç»
tasları ve konglomeralar biyostratigrafik ve dokusal
özelliklerine dayanılarak ortamsal yoruma tabi tutul-
muşlardır,

6, Kiregtaşları, Dunham ve Folk'un sınıflaması
esas alınarak dokularına gört adlandırılmışlardır,

7, Bunlardan Üst Jura kîreçtaşlanmn sıî ve la*
gtinal bir platformda oluştufu belirlenmi§tlr,

8, Alt Kretase kirecta§larmm fasiyes itibariyle
QÖkelme ortamlarının derin su ile sıg su arasında de-
ği§im sundukları anlagılmiitır,

9, Üst Kretase Wreçta§larının ise türblditik a-
kıntılarmuı heterojen oldufu, bunların üst seviyele-
rinde yer alan klreetaflarmm fasiyes itibariyle sıf
bir ortamda çÖkeldiMeri belirlenmiştir,

10, Eosen yaşlı konglomeraların elemanLarınm
heterojen oldufu, bunların üst seviyelerinde yer alan
kireçta§larmın fasiyes itibariyle sıf bir ortamda çö-
keldlkltri belirlenmişti^

11, Tüflerin üzerinde yapılan ayrıntılı caksmalar
sonucu bunların dasitik ve andezitik bileşimde olduk-
ları anlaşılmıştır.
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Lopatîn Yönteminin Açıklaması ve Petrol
Aramalarına Uygulanması

Eoôphmcaion of LopaJMs method and its application to petroleum eœpîoraHon

SEXLAHATTlN PELÎN K. Ü, Mühendislik » Mimarlık Fakültesi, Trabzon

ÖZ t Sovyet araştırıcılarından N.V. Lıopatin, Zaman-S'caklık-tndisi (I) üe vitrini t yansıması arasında;
R = 1,30i Ig 1 - 0,5282 şeklinde bir bağıntının varlığını bulmuştur. Böylece, ana kaya olgunluk derece-
sini gösteren vitrinit yansıması, hesap yoluyla belirle1 ıchllir duruma getirilmiştir,

Hesaplanan vitrinit yansıması ile, henüz hiçbir arama kuyusunun açılmadığı bir havzada, ana kaya
tarafından üretilmiş olan petrol miktarı hakkında bir fikir elde edilebilir.
ABSTRACT : N.V- Lopatin, a Savlet scientist, has faııml that the relation between the-Temperaturo-Index
(I) and vitrinite reflectance may be outlined by the formula u>f Bö = 1,301 lg I - 0,5282. In this way it has
been possible to calculate the vitrinite reflectance which shows the degree of maturity of the source rock.

The calculated vitrinite reflaetanee may be used for estimating the quantity < f n, troleum produced by
the »ource rock in a basin which has not been previously drilled.

GİBİŞ

Petrolün istotetnM Mr şekMe aranmasına 1859 yı-
lında Albay Drake'nin Pensilvanya'nın Titüsvil kasaba-
sındaki petrol keşfi 11© baflanmiito, Antiklinal teoriği-
ne sadık kalınarak, çeşitli yöntemlerle eaptanmif olan
hemen tüm amMklinaUer da petrol ar&inımıştır.

Yoğun bilimsel çalışmalara rağmen, petrolün yer»
altındaki varlığını dofrudıan doğruya saptayacak bir
yöntem henüz inılunEimiamiftır,

Ancak, son 10-İö yıl iQto.de tortul havzalann ve do-
layısıyla orfanik maddenin termik evrimtein incelen-
îıijeMyle, petrol aram'ailarına yeni ve Önemli boyutlar
ïc^andirilnii^w.

Bu makalede, Sovyet araştırıcılarından N.V. Lopa-
İin'Ln bulmug oldugfu Zaiman-Sıcak-tndisi kavramı ile,
hu kavramın petrol aramalarına ne gibi yararlar sağ-
ladığı açıklanacaktır.

yansıınası def eri R^ •=• % 0,5 üe %2 amsmda ise, ana
kayanın petrol ürettip kabul ©dilmektedir (Şekil 1).

Lıopatin yöntemi, bir havzada jeotermik gradyan
ve jeolojik tarihçe tÄniywsa, vltrlnit yansımıaaını
(Ro) hesap yoluyla foutamya, daha sonra da ürettim
petrol miktarı hakkında bir fikir edinmeye yardımcı
olmaktadır,

yöntemin ilginç yanı, petrol aramalarını yönlen^
dirmeMdir, Ömefte* Wr havzadaki tennik geïi§mef il=
gUenÜen bir seviyenüı, vitrinit yansıması def erinin
Ro < % 0,5 olduğunu gösteriyerca, havrada kalın Qö-
kel olsa da arama yatirıanJaiina girîsilmemelidir, Bu-
imn tertöi de mümkün olabilir. Yarü, bir havzada tor»
tul kalmlıeı ilk bakışta yetérM gözükmese de; termik
gMişriıe, vitrinit yansıması deferüıi % 0,5 < Ro < % 2
verebilir, Yıani tortul kahnlık yeteıli gözükmese dahi
petrol aranmalıdır,

Liöpatin, Batı Almtonya/da Rulır bölgesi kömürleri
üzerine araştırmalar yapmıf VÔ özellikle Münsterland-1
kuyusundaM MmÜr tabatalarinı incelemiştir. Lopatin
bu çaliimalftTinda komurtepaenin üsael bir eğri ô an
Arrheniue denklemine uy^jn oldufuııu göstermiştir.

Arrhenlus D8iıM«mi î
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L^PA^ÜÇ YÖNOTI^tNlN ESASI.

Günümüzâe, bir hav^adjaM ana kaya olgunluk de-
recesi, petrol aîaniarmaa yüseylenen veya kuyularda
kûMlnıiii Mrimlere ait karotlar üserinee yapılan vitri-
nit yanjmmıaaı ölçümleriyle saptanmaktadır, Vitrinit k = k0 e»^/BT bu denMemde :
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k  :  Reaksiyon  hızı
k0  :  Reaksiyon  katsayısı
E  :  Âktivasyon  enerjisi
R  :  Universal  faz  katsayısı
T  :  Mutlak  moaklık'tır,

E  ve  k0  deferleri  bilinirse,  bu  denklemden  kömürleş-
medeki  reaksiyon  hızı  kolayca  hesaplanabilir.  Âktivas-
yon  anerjM  8,4  ile  80  k  kal/mol  aramn^,  değişmekte-
dir,  Difer  yandan,  hidrokıarbon  oluşumunun  50°C  ile
250eO  arasında  bulunduğu  unutulmamalıdır.

Lopatin  çalışmalarında,  ktaüriepneniaı  birinci  da-
reoe  reaksiyon  kinetiğine  uygun  oMufunu  göitermif,
sıcaklıktaki  her  iOöC'llk  artış  için  reaksiyon  hızının  iki
mMi  arttıfını  saptayacak  Zâman.Sıcaklık,îndislnİ  bul»
muştur  (Yükler,  1980),  Yani;  T°O  sıcaklık  için  reak«

Çizelge  1:  rWkli  sıcakbk  aralıkları  için  sıcaklık  fak-
törleri  (Wapteu, IBBO)

Table  1:  Temperature factors  for  different  temperatu-
re  interval»  (Waples,  1080).

Uygun  bir  (r)  değeri  seçerek»  gamaıuSıcakiık  -
tndiM  (I)  ile  hesaplanmış  ve  ölçülmüş  vitrinlt  yansı-
ması  (Ro)  arasında  bir  korelasyon  bulunup  bulun-
madığı  araştırılmıştır,  (r)*ye  1  ile  10  arasında  dé-
ferler  verilerek  1,6  < r  <  2,5  durumunda  (1)  ik*
(Ro)  arasında  iyi  bir  korelasyon  bulunduğu  gör'llmftş
v e r  s  2*nin  en  tatminkar  sonucu  safladıfi  saptan-
mıhtır  (Waplea,  Ï980).  Lopatin'in  (I)  ile  Ro)  araım-
âa buldufu  bafıntı  öyledir  (ŞekU  %) :

Ro  «  1,301  %  I  —  0,5282  (2)
(1)  ve  (2)  nolu  Lıopıatto  denklemleriiiden  ya*

rarlaoarak,  jeotermik  gradyan  ve  jeolojik  tarihçenin
İyi  bilinmeei  koşuluyla  bir  havzada  henüz  hiçbir  ara«
nm  kuyusu  açılmadaû,  istenilan  bir  ssviyenJn  olgun-
luk  derece^  hesaplanabilir.
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siyon  hızı  kT  kabul  edildipnde  (T  +  10)  ÔO  sıcaklık
için  reakMyon  hızı  1^  +  10  olur  ve

fcp +  10  M,  10
In-y  ıs  İn • — - — —  «  —-  —  veya

1̂ ,  RT (T  +  Ï0)

ıo  m
lg  y  ^  -  •  , —  —  eşitliği  vardır,

4,5T6  T  (T  +  10)
Bu  son  bağlantıda  (y)  sıoaMık  faktörüdür.

Zaman-Sıoaklık.lnıdîsi  (I),  orfanik  maddenin  belir-
li  bir  sıcaklıfa  mamız  kaldıfı  jeolojik  manian  aralımı
(^t)  ile  sıcaklık  faktörünün  (y)  çarpımı  ve  bu  çar»
punlann  toplamı  Ue  bulunur.  Yani :

I  -  â  hyt  +  âk*®  . . - . . - • +  A^7»  ^^  W
Lopatin'in  ğalı§maları  sıcaklık  faktörünün  y  «  rn  gek«
linde  oldufunu  göstermiştir,  (n)  indeks  deferi  olup,
100  11OÖC  sıcaklık  aralıfı  için  (0),  11O-12OÔC  sıcak-
lık  'aralığı  için  (+  1),  12O*13O°C  sıcaklık  aralığı  î^İa
(4.  2 ) . . . . . # , . ,  ve  90-100?C  aıcaklık  arahfı  için
(-  1),  80=90^0  sıcaklık  aralığı  için  (»  $),  dir
' (Çizelge  1),



Daha  mnra.  petrol  üretim  egrM  (Şekü  3)  ve  (8),  (4),
(5)  nolu  demMeımlerden  yararlanaraik  aynı  havzada
üretilen ham petrol miktarı  hakkında  bir fMr  elde  ©di«
llbilir  (Weite  ve  Yükler,  1080),

Şekil  8  :  Petrol  Üretim  efrisl  (Weite  ve  Yükler,
1080),

Figure  Sı  Petroleum  generation  curve  (Weite  andi
Yükter,  İ0SÖ),

Toplam  Efcstrakt  X  AtılaMUrliç  totaayıa  —  Âtıla,
bilir  ham  petrol  (5)

AtılaMUrllk  katsayısı  %1Ö  ile  %  20  arasındadır.

1970'deki  Lopatin^in  çaiifmaları,  önceleri  yadır-
gamnıştır«  Anoato  1&7Ş  petool  krMnden  aonra  pmU
rol  aramalarına  hız  verilmeM  ile  olacak  ki,  bu  çalış-
matonn  'sonuçlanmdan  yararîannmya  gıdiJmiftir,  Çe-
şitli  jeotojlk  modeller  ürerinde  Löpatto'm  vardıfı  so-
muğlar  denenaniftir,  Âzıoak  bu sayededir  M,  Zaman  Ä  Su
oaklık  .  tndM'ndıen ge^tli  şekülerde yararlanına olanağı
oldıufu  ortaya  çıtamftır.

TERMİK GELİŞME VB ZAMAN-SIOAKLIK-ÎNDÎSÎ

Bir  havaada  petrol  olupttiasi  iğin  sıoaklıgın  en  az
50eO>yô ulaşması  gerekmektedir,  Buradjan  şu  önemli  so^
nuca  varılabilir;  ana kaya ne  kadar  genç  ise,  sıcaklık  T
(Kelvin),  dolayısıyla  Jeotermik  gradyan  o  kadar  yük-
sek  olmalıdır  (Ti^öt  et  BspitaUé,  1975).  1974'te  Con.
man,  11  ayn  yaş  ve  tipteki  havaadan  elde  ettifl  veri-
lerden,  bu  sıcaklık T ile  ana kaya ya§ı  t  arasmda Arrhe.
mm  tipinde  bir  ili^cindn oldutunu  saptamıştır  (Tİaeot  -
Eâpitalié,  1975),  Yani  :

1
lg  t ^  a,  ——  +  b

T
Bir  havzanın  termik  evrimini  açıklayabilmek  iğin  laın-
raa  hm  (Rate  of  Heating)  kavramından  yararlanü-
maktadır.  Isınına  hızı,  jeotermik  gradyan  ve  eediman-
tasyon  hızı  ile  iUfkilidir,  Şekil  éa'da  sabit  jeotermik
gradyaa  ve  sabit  sedimantasyon  hım  için  ısınma  hı-
zmın  da  aabirt  oldufu  görülmekte^r.  Şe^ü  4b'de  sa-
bit  jeotermik  gradyan  ve  defigk  eedlmaata^ron  hız-
ları  igln  ısınına  mmnm  da  değlftiti  Menmektedir.
Aym  §ekü  üzerinde,  aşınmalara  karfilık  gelen  sofuma
olayı  Memnektedir.  Şekil  4c  ve  4d  de  ise  defifkeBL
geotermik  gradyan  ve  değişken  sedimanta^oıı  mMan

40  30  20  10  0

mg Etotrakt/g Corg X %1 Oorg X IQß  •=* ppm  (8)

Toplam  Bkstrakt  •••  ppm  X  İ,82843öt  K  10*  va-
riykra«  (4)



ZAMAN»SIOAKUK.lNDÎSrMtor  HESAPLANMASI

Zaman  .  SıoakMc  m  îndiai'nin  nasıl  hesaplandığı
Waptes  (Wmyin  jeolojik  modeli  ite  (Şekiİ  5  ve  Çi-
zelge  2)  kolayca  açıklanabilir.

(Şekil  5'tekl  modelde  görülea  A,  B  ve  O  gibd  ÜQ
swiyeye  ait,  10  ar^O'lik  ocaklık  dilimleri  arasında
İcalatt  ^t  zamaBları  aynı  sicaWuc  dlMmtoe  alt  y  =  r»
sıoaMüc  faittörü  üe  çarpüarak;  ZawiÄn  -  Sıcaklık  -
îndM ara  değerleri  bulunmakta  ve  Zaman  -  Sıraklık  -
Indtei  ara  def  erleri  toplanarak,  (i)  nolu  Lopatin  denk-
leminde  belirtilen  Zamam  _  Sıcaklık  -  tndisi  de-
feri  bulunmaktadır,  (Çteelge  2),  Aynı  yolla,
jeolojik  geçmişte  herhangi  bir  samandaki  Zaman  -
'Sıcaklık-tndM  deferini  bulmak  olanaklıdır,  örneğin
(Şekil  5)'teki  A  swiyasiaiin  60  milyon  yıl  öncesine
Mt  bir  P  noktasında  Zaman-Sıoaklık-tndiM  değeri  I
™  5,0'éur.

PETBOL  ARAJ^LÂEINDA  ZAMAN - SICAKLIK  -

İNDÎSİNDEN YARABIANMA

Zaman  m  Sıcaklık  .  înAsii*nin  petrol  aramalarma  aşa=
fıda  bellrMlen  yararları  vardır*

1,  ^amaa-SiC!aklik-tndiffl?nln  hesabı,  havzada  ter-
mik  gellpnenıin  petrol  oluşumuna  elveri§li  olup  olma-
dıf  mı  gösterir.  Böylece  arama  ve  yatırımlar  yönlendi-
rilebilir,  !

2,  E§  Zaman-SıcaMık^^M  eğrileri  yardımıyla
bir  havzada  petrol  oluşumunun  zamanı  saptanabilir.
Petrol  oluşum smırlan  Bood,  Bostiek  ve  I^>patinfô  göre
I  :-  8  İle  I  s  20  arasmda  Wrifhtf  1980),  Waples
(1980)'a  göre  ise  I  =  15  m  I  =s=  160  arasındadır.  (§e«
kil  6)'da  Waple®  (1980)'m  bdr  başka  jeolojik  mode,
ïtode  e§  Zawmn-SıcıaMık*lndaA  tfrileri  (I  =  15  ve  I  —
160)  yardımıyla  petrol  olufum  yaşmm  zamanumMan
181  üe  120  milyon  yıl  önceki  aralıkta  gergeklegdlti
görülmektedir  (ana  kayanın  I  s=  15  def  erine  ulaitıf  ı
zaman,  ilßl  milyon  yıl  öncesidir.  Yani,  havzada  petrol
181  milyon  yıl  önce  oluşmaya  boyamıştır,  I  =  160

i^n  ısmnm  hiMnın  aldığı "'değerler  görütaı&taair*
Çermik  gelipne  yeterli  defitee,  sedknan  kalınlığı  U^nş
t>löa  da  petrol  oluşması  olanaksızdır  (Şekil  4 e),  Buna
tergılık  termik  g-elipn̂ e  yetarU  İse,  sediman  kaünlıtı
İlginç  gözükmese  dahi  petrol  olufması  olanaMıdır  (Şe*

*m  4  f),
Görülüyor  ki  bir  havzanın  termik  evrimin  ince-

lenme®!,  petrol  arama  ve  yatırımi&nnı  yönlendirme
açısından  son  derece  önemlidir;



3,  Bir  hav^amn  pek  gok  noktam  için  saman •
derinlik  efrllerl  üseUnden  2aman-Sıc^ıkJndijıi  de-
ferleri  hesaplanır  ve  e§  ^man^aioaklüctodW  kon-
turları  çMlirtoe,  havlanın  hangi  bölfolertmde  petrol
oluştuğu  görüleMMr  (i^kil  7).

Şekil  7  :  Zaman-SicaWik-îndisi  Ü©  havzada  petrol
oluşumunun  saptanması  (Waplosf  lieu).

Figure  7  Î  B< temÜJUitiOTi  of  the  oü  generatİoll  with
th©  tmm  température  Index  (Waples,  I9B0)*

Zamıan»Sıcmklık.fadiW  değert  toe  110  milyon  yü  önce
ana  kayayı  t^ketolfür,  Yani,  havaada  petrol  olufu«
mu  120 müyoo yıl ö n ^ âumnuştur),  Kuşkusug,  bir  hav-
zada  petrol  oluşum  yaşmnı  UUmam,  olupû  petrolün
nerelerde  ve  ne  zaman  kapaoaMleoeflnln  kestWtaiii^
açıaından  son  dereee  ömtwüMir.

4,  Zaman-Sıoaklık-todiM  ûeğwleil  bir  havzada  ö-
luşan  petoolün  API  graviteM  haMtıMa  dà  Wr  fiMr
verebilir  (Şelcü  8).

5,  WapLes  (19«80)fin  galı^njalıanna  göre,  ıslak  gaz
sınırına  I  «.  1500,  kuru  gag  smırma  im  I  =  65000
dolaylarında  girUmıektedlr.  Dolayımyla  ^aman - Sıcak»
bk « tndi^nden  yararlanarak  bir  havzada,  gaz  oluşup
olu^nadıfı  da  söylenetoüir.

6,  Zam(an-SıeaMık-^di^.  deferl  yardımıyla  (2)
nolu  Lopatto  denkleminden  bulunan  teorik  Ro  viMnit
yanaıması  deferl,  Imv2sada  varhfi  düşünülen  ana  kaya
élfUïiluttmun  yeterli  düzey©  eıişüfini  gösteriyorsa»  ana
fcayamn  yaklapk  %1  orgaMk  karbon  (ağırlık  olarak)
Içorddği  düşünülerek,  petrol  üretim  egriM  (ŞeMİ  3)  ile
(S),  (4)  ve  (5)  nolu  denklemler  yardımıyla,  üretilen
petrol  miktarı  hakkında  bir  fikir  edinilebilir.
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Kozlu - Zonguldak Taşkömürü Bölgesinde Üç Boyutlu
Süreksizlikler Üzerinde Yapay Dogrü Akım Elektrik
Özdirenç Çalışmaları :

Direct current /resistivity sounding studies over the three dimensional
dAscontmuMes im the coal mining district of Koglu-Eonguldak in Turkey

FBÏTÏÎ ERGÜDHB Krifîi Kömür İşletmeleri Müessesesi, Zonguldak i

AHMET ERCAN istanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakülteni, İstanbul

ÖZ t Zonguldak=Kozlu BölgMnde Sohlumberger açma ölgülerinin aluıdiğı doğrultuda çalışmalardaki güdülen
amaç; yer yapısının aydınlatılmam ve karbonifer katlarının varlığının ya da yoMufunun belirlenmesidir,
Yüzeylenen kayaçlar içinde en dirençiisi, Vizîyen kL-eçta§ları olup, iletken çevre kayaçlan içinde TT ya
da HH-türü bir süreksizlik oluşturarak doğrultuyu ikiye ayırmaktadır, Viziyen Mreçta§larmuı güneyindeki ilet-
ken Veübey, giokonili kıuntap. mavi marn katlarının bulunan eğimi SOegüneye olup, 400 metre derinde
yalıtkan Ur elektrik temel ile smırlıanmaktadır, (THH-türü süreksizlik) Elektrik temel üzofinde beklenen
iletken karbonifer katlan, eğer varca difer yan. kayağların etkileri içinde görünür özdirenç eğrisine yan-
Almamışta Güneyde Viziyen kireçtaşımn eğimi 6Qä . 75Ô güneye, kuzeyde ise 80s-90p kuzeye doğru olduğu
bulunmuştur, Elektrik özdirenç açma ölçümlerinin sü eksMik ef imlni, yerini ve biçimini bulmada gerekli»
ancak yeterli olmadığı anlaşılmıştır, ElektrUc özdironç kaydırma ölçümleri bu 4efitefi patlamada yeterli
olacakto,

Açma doğrul tuşuna dik yönde yapı dizilim boyunla iki üç kat daha büyük ufaklıklarda süreklilitiûi ko-
ruduğundan, üç boyutlu ortam iki boyutlu ortama in lirgenerek efriler degeriendirilmî§tir. Bildirim içinde
yorum 2B deferlendirme koşutunda verümiftir, Aynoa efrilerin İB dêferlendirilmeM verilerek ögdeş kat-
manlar elde edilmiştir.
ABSTBACTi Expected aim at the Schlumberger reiîstïvity depth soUÄdliigs» along the profile teken in
Kozlu coal mJnliig distrtct of Ereğli Kömür 1 şletmele i, iş to iUumina,te IOCTI geology and to deterintoé ttıe
CiLrhoııiferous aged formations, whether they eadst or not, Yîsean Umöitone is the most resistive loek amoung
the aU outcropping fornmtion, It forms a TT-or an HH - type discontinuity In and bisects the conductive
environment along the profile. The Vellbey and glok ııîli Sandstone and blue mara a«fi©mbly ha§ about SO
degrés estüwatM slop© to the south (downdlping) and limited with an electrical bsLmm&mt at an Äpproxi*
mate depth of 400 meters (THH-type discontinuity). Possible existance of conductive Carbonlferoug lias no
sign on the apparent resistivity eurvef unless tfie high resistivity oonstaşt are obscured its influence* Esti-
mated stope» of the southern and the norttiern flanks of obliguëly standing. Visean limestoii© block are
about 60 to W degrees to the south and 80-90 degress to the north, respectively. However, geophysieaHy,
it to difficult to discriminate whether these sharp boundaries coincides with faulta, contacts or with
discoiifonnilies.

It iş clear that electrical resistivity sounding mea urementÄ necessary but not sufficient for inveotiga-
ting slopes, locations and forms of the discontinuités. Therefore, It is recommended to use electrical resis-
tivity profiling technique in addition, in order to delini ite location öf th« horizontal discontinuiti!«# and to
Gualyze the origines of the anomalous parts an the sounding curves.

For the of continuity of the local geology» in perpendicular dlrectiott to fä& expaiiaion profile» üireo
(lirnensional (S D) sturucture were reduced into the two dlmenstonafl (2 D) e^irth. Then It was interpreted
with respect to the 2 D modelling by using the reta ed anodel curves named as T,TT,H and HH- types
(Ercan WB2 a and b) Although interpretotion of Wie uppearent resistivity curves for the ID assusripttoii
were given in this report they were not taken into account m making conclusive desicSon on the local
geology and on the estimated geoelectrlcal section.
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GİRİŞ

Kozlu;  Zonguldak  Üüını  ta^ömürü  çıkarılan  böl-
gederinden  Mridü\  Bu  bölge  iğinde  ayrıntılı  jeolojik
içBLhşpnalm  sonucu  KO  doğrultusunda  çıkarılan  yapı
Şekü  İ'de  görülmektedir.  Kentin  kuıseyinde;  Karbon!«
fer  katlarını  oluşturan  Westfallyen  ve  Namurlyen
kumtafları  eğik  katmanlar  biçiminde  yer  almakta,
güneye  doğru  Vimyen  yaşlı  kireçtaşları  ile  sınırlan.*
maktadır,  TT4ürü  aüreksisllk  olüfturan  eğimli  kireç-
t^slarmm  A  ve  B  noktolannda  yüzeylenen  kırıklarla
bölünerek  atmüandığı  sanılmaktadır,  Kireçtaşlarına  to.
mel  oluşturan  irovarMtlerin  üzerine  bu  km  tera  eğim-
li  olarak  yukarıdan  aşağıya  doğru;  mavi  marn,  gkN
kondu  kum tap  ve  velibay  kumtaşı  katları  f  etaektedir,

ö^ler  (19S2)'in  yüzey  gözlemlen  ve  bölgenin  yapı-
sal  evrimine  dayanarak  çisüfi  ta^aak  yap  keMti  Şekil
2>de  veritaektedto.

Sözü  edilen  alanda,  jeoloji  kesitini  desteklemek,
kanıtlamak  yada  düzeltmek  üzere  yüzeyden  seçilen  6
hoktada  (kuzeyden  güneye  E,  i,  2,4,  5  ve  6)  Scnlum-
bergOT  dizllmi  ile  açma  ölçümleri  yapıtaufto  (ErgÜ-
der  ve  Karaoflu,  1982),  Bu  eğriler  ŞeMl  İ,  3  ve  4*te
görülmektedir.

Eğrilerin  genel  olarak,  keskin  sivrilik  ve  dike
yakın  efimleri  içermeleri  nedeni  Üe;  yatay  katman,
h  bir  yapıyı  simgelemedikleri,  tersim  yatık  V6  yatay
süreksizlik  feçişlerinto  etkWad«  kaldıkları  kekindir.
Diğ-er  bîr  deyimle,  «iöfrti  e&lm  yapı  Ue  yer  elektrik  öl-
çümleri  araamda  bir  uyum  vardır,  Dolayısiyto  bu  ^
rilerin  yatay  katmanlı  yapı  vân^yyımı  il©  etepi,  yatık
şürekMzlüç  kavramı  ile  değerlendirilmesi  kaçmılmaz-
dır,

Mektrüc  çaiııpnalarmdân  beMenen;  temel  görünü-
mündeki  kuvarsit  ve  vlMyeii  kireçtaflarmın  derinlik-
lertoin  saptanmasıdn*,

3  km,  yanm-dizilim  boyu  (açüım)  na  defin  alman
görünür  ttzdirenç  deferleri  1200  ile  100  Onm-metre

kuzeyden  güneye  gittikçe  yapının  en  az  10  kat  İlet-
kenleştigl  sanılmaktadır,  Dizüınîerde  A1  akım  ueu
kuzeyde,  A^  me  güneyde  yer  alan  tüm  açıkmlar  için
görünür  Özdirenç  deferleri  1200  ile  100  Ohm^metre
arasnıda  defipnektedir.

Açma  (Işmım)  Ölçümlerin  gotikleri  yüzeylerin
yapıeal  eürekalzlikler  ve  en  büyük  açıtaa  deferleri
Şekil  S'de  gösterilnuftir.

Ku^ey-Güney  doğrultusunda  yapı  İncel©ndİfindef

Midi  kırığına  defin  birimler  (Westfaliyen,  Namuıiyen) ;
kuzeye  dik  eftaie  (uyumlu  olarak)  yer  alnmktadır.
Meyen  Üst  Kretas©  birimleri  ise,  uyumsuz  olarak  ve
güney  yöne  eğimle,  bilinmeyen  Karbonifer  oluşukları
üzerta©  oturîniüftur.

Midi  tangırna  güneyindeki  atalarda,  örtü  kat«
manlanmn  altında,  kömür  İçeren  Karbonifer  olu|u-
funun  varlığı  yada  yokluğu  konusu,  günümüze  defin
kesİnliİE  kazananıamı§tır,  Künl  araştırıcılar  Karbonifer
olaaüığından  sto  ederken,  çoğunluğun  förüfü  de,  ol-
madiği  -yönündedir.

Görüşler  îneetendiğtade:

a,  Ilıks«  yörestoden  Göldaf  *a  de&in  uzanan  VM-
yen  (yer  yer  Devoniyen)  kireçtaşı  ku§afı,  bilinen  hav*
zanm  güneyini  sınırlar.  GöMağdaM  geniş  Devoniyen
v©  Alt  Karbonifer  kiregtagı  ve  kuvarsit  alanları,  Zey-
tinköy  Kuyusu,  Kurlar  köyünün  batısında  Velibey
kujntaflannın,  altında  yüzeylenen  Devoniyen  kuvarMt
ve  lüreçtafları,  ^nguldak'm  hemen  güneyinde  kömür-
lü  otofufun  bulunması  ola»ılıtına  ortadan  kaldırır,
Zonguldaklın  T  toa,  güneyinde  yer  alan  Zeytinköy
Kuyusu  (1972) ı  Glotanili  kumtaşlanndan  başlamış,  457
m,  de  Devonien  yaşlı  dolonütik  kristaliz©  kireçtasına
girmif  ve  601  m,  de  durdurulnmıştur  (Konyalı,  Özko-
çak,  Şentürk.  1978),

b,  Zeyttriköy  aondajı  Apsiyen=Alblyen  de  601  m*
dé  kalmıştır  (E^gönül,  Yalaman,  19T2),
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e,  Kozlu  üretim  alımından  güney  yöne  doğru  g  öz-
lenen  antiklinal  ve  senklinal  ardalanmalarmdan  do-
layı  kanat  ya  da  ceplerde  aşınmadan  kurtulmuf  kö«
mürlü  oluşum  olabilir  (Zırtlloflu,  1982),

öneminden  ve  de  ftediye  defin  çözümünün  ke~
sinlik  kazanamamış  olmasından  Ötürü  konu  güneelleş-
niiş,  çalışma  alanı  olarak  da  Ko&lu'ya  S  Km,  uzak-
lıkta  yerel  aian  seçilmiştir.

tNCEUSSMB  ALANINBAKÎ BİBÖknJEBİN ÖZELLİK-
LERİ  .  .-  "

Mavi  Miii'nlıır  (Senoniaiıİyeıı) Î  Bozulan yüzeyleri gri,
mavi,  taze  .yüzeyleri  ise  koyu  gri  renkli  kumlu  marru
lardır,  MUcrofosil  yönünden  fakirdir,

Apslyen  fllşi:  Kumlu,  gri  mavi  renkli  marnlardır,
Velibey kumteşiarı  (Albiyen) s  Saydam  kuvars tane-

leriyie  çok  iyi  yuvarlanmış,  süt  beyaz  kuvars  tanele-
rinin  marnlı  Mreçtaşlanyla  çimentolanmasından  olun«
muşlardır,  Bozuşma  etkileriyle  çok  kolay  ayrışır  ve
sarı  renkli  killi  kumtaşlarım  oluşturur,  Zonguldak  gü-
neyinde  boksit  oluşumları  Viziyen  yaşlı  kireçtasları
ile  Velibey  kumta§İarı  dokanafında  bulunur,

GIokonlM Kuırıluşlarj  (Albiyen) t  Altta  marnlı,  üstte
kiregtaili  kumtaşından  oluşmuştur,  îgmdeki  bol  glo-
koni  tanecikleri,  kayaca  yeşil  rengi  verir.  Bozuşan
yüzeylerde  oluşuk,  sarımtırak  renkli  glokoni  tanecik-
li  yumuşak  kumlu  marn  olarak  görülür,

Namurîyen  (Kömürlü oluşuk) ı  Genel olarak İnce  fjist
ve  kumtaşı katmanlarının  ardalanmasından oluşur,  Üst
kısımları,  kalınlığı  değişken  kömür  damarları  içerir,

Westfallyeii  (KömtMu  oluşuk) :  Konglomera  §ist>
kumtaşı  ve  kömür  damarlarından  oluşur,  Kılıç,  Kozlu
serileri  Ä7,  Karadon  serisi  8  işletilebilir  damar  içerir,

Viziyen kireçtaşı'  Dolomitik Mreçtagmdan oluşur, Ta,
banda  pembemsij  üstte  gri  renklidir,  Ortalama  1O0O  m.
kalmlıf mdadır,

Devontyôiiiï  gist  v©  kristalize  kireç  taşlarından  (ku=
var  sit)  oluşur.

ortam  üzerinde  oturan  ve  bir  ucu  dirençli
yapıya  doğru  açılan  Sohlumberger  sertoıi  İğin  bekle-
nen görünür  özdLreng eğrisi; Efer  yapı  T  ya  da  EL türü
isa  bir  sivrilik  TT  ya  da  HH-türü  ise  iki  tane  sivrilik
içerir,  Sivriliğe  denk  gelen  açılım  değeri;  d,  açma  orta
noktasınm  geçilen  süreksizlik  yüzeyin©  olan  uzaklığı»
na,  genlifi  ise  EÜrekslzlik  efim  açısını  verir  (Ercan,
1982)  (Şekil  4,  5,  6),  TT ve HH4ürü  süreksizlikler  için
sivrilikler  arası  uzaklık,  geçilen  ısüreksizlifm  genişH-
ğini  verir,  Serim  orta  noktası  dirençli  yapı  üzerinde
ise,  sivriliklerin  yerine  çukurluklar  alır  ve  eğri  yumu-
şar  (Şekil  4f5),  E||im  küçüldükçe  sivriliğin  genliği  bü-
yür,  Özdirenç  ayrılığı  arttıkça  sivrilik  dönüm  noktası
belirginleşir.  Görünür  özdirenç  eğrisinin  bu  sivrilikleri
içerip  içermediğine  bakarak  ;l  nü  yoksa  2  boyutlu  bir
yapıymıı  câmgeleyip  amgelesmediti  anlaşılır,

T=T  T-H-ve  H  H=TÜBÜ  SÜHEKSÎZLÎKLER  ÜZERİN«
DE ÖBNEK SCHL,ÜM3E,BGEB AÇMA. mÛBMMMÎ'



Şekil  6;  HH  türü  »iirekşizük  üzerinde  ScUlumberger
açma ölçümleri,  H-tLst katmanın kilimlimi, d _
Açnıa  noktasının  süreksizliğe  olan  ıraaMığ  ıf

üstte  iletkenden  dirençliye,  altta  dirençliden
iletkene  doğru  açına.

Dirençli  temel  üzerine  oturan  H  ve  HH  -  türü
yapılarda  dizilim  orta  moktäimm  ëttrttateliie  olan  d
umklıfının  H  katman  kahmlifma  oranı  büyüdükçe
sivrilikler  beUrginleşirf  eğri  yayvaatapr.  Bu  oran  kü-
güldükçe  eğri  küçük  açılımlarda  yütaetaege  başlar  ve
süreksizlik  geçiş  yerleri  beîiraizleşir,

Kozlu'daki  SöMumberger  «gma  ölçümleri  ile  ©Lde
edilen  görünür  özdiren^  ekleri,  yapının  y#r,  yer
11  ve  TT=yèr,  yer  ise  H»ve  HH«türü  eürtteMiği  içer-
dipni  göstermektedir.  Bu  nedenle  dôfarlen^rmelerde
2  boyutlu  süreksizlik  taslak  ©grilerinden  yararlanarak,
süreksizlik  yüzey  Mnin  yeri,  sürekatoük  ayırım  çiz-
gilerinin  eğimi  ve  biçimi  elde  edilir.

Şelril  7:  Kozhi-ZongTildak  TafkÖmttrU  alanında  4  no-
111  serin  noktasında.  Sehlum herler  Isınımı  ve
A2  Ag  akını  uclannm  yüzeyden  gödenen  stt-
roksizlikleri  ^e^iş  yerleri.  Solda  %  bt^yutlıı
va^ayıın,  solda-  bir  boyuttu  (yatay  katmanlı
yapı)  varsayıniiim  göre  yapılan  deferlendlr-
ma  sonuçları  HH  .  türü  sür<kHİ/Jik.
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1,  Şif  örtü  katman  görünümde  olan  mavi  mar.
nm  efimU  duruşunun  80  Ohm-metreiik  bir  özdirenci
içşrdlgi,

2,  Bektrik  temel  goritaümde  olan  vMyen  kireç-
fcap  komşuluğunun topluca  yahtkan  ve  yüzeyden  âerta«
lifinin  400  metre  çevresinde,  olduğu  sanılmaktadır,

Temel  il©  yüzey  arasında  yer  alım  oluşuMann
ve  yatay  sttreksizliMerm  eüdleri,  sözü  edlleü  Uü  kanat
arasında  r  »  3^)  ve  600  metrelerde  olufan  mvriliMër-
le  simg-eslenmıektedir.  Katmanlı  yapıda  İılğbir  tapa-
da  bu  görünüşte  sivri  bir  köşe  izlenmem,  SİvrİUfin
biçimi  T  -  türü  yapılar  üzerinde  gemlenen  Schlumber-
ger  ağma  ölçüm  «früeri  Üe  karplaştmldıtında»  sert-
nün  kuzey  kanadında,  güneye  eğtaüi  katmanlânn  yer
alabileceği  ortaya  çıkmaktadır  (Şekil  7),

tik  sivrüitin;  Bfik  T  _  türü  taslak  efrilere  karşı,
laştmlması  wmucu;

SaHOLUBmEBßraft  AÇMA  ÖLÇÜIVILERİ  %  BOYUTLU
YAPI VABSAYÏMÏNA  GÔBB DE^ERLENDÏIÎÎLMESt

4  Nolu  Elektrik  TmgL

Bu  nokta  k«wtin  gün^lnd«  mavi  marn»  glokonili
kum  taşı  mnıruıâa  yer  alır  (§€teil  Bt  7),  Açma  efrM
şol  baf  ta  80  Öhm^matoeMk  d^#re  yanaşırk^,  Myük
açılımlarla  45°  İlk  elektrik  temel  yada  akım  doygun-
luğu  ejjrrisîne  yanaşmaktadır,  tki  katman  Schlumber-
fer  efrisînlıı  BQZÜ  edil«ı  sol  ve  saf  kanatlara  yana§-
mamndan;



Efrmiıı  geri  kalan  saf  parçasında  gözlenen  İM
tivrilik,  yapımn  HH-türü  bir  gereksizliği  iggreMlece*
fini  simgelemektedir.

Sivriliklerin  büyük  açılımlara  dofru  genlikçe  bü-
yümesi,  kuzeye  gittikçe  yapının  direncinin  arttıf  ını
göşgterir.

r=  ma  metreden  oluşan  sivriliğin;  HH-türü  ©ü.
reksizlifin  güney  kenarmı  oluşturan  T-  türü  sürek,
sizlikten  kaynaklandığım  düşünerek  yapılan  deferlen*
dirmedie;

a.  Glokonin  kumta#ımn  öMirencmin  170  ile  200
Ohm-metre  arasında,

Şekil  8:  Kozlu -  Zonguldak Taşkömürü alanında 2.  no.
lu  serin  noktasında  SeMumberger  ağma  Öl-
çümleri'  ve  AjAg  akım  uçlarmuı  yüzeyden
gözlenen  yapı  sınırlarınım  geçiş  yerleri.  Altta
İki  boyutlu  (H türü  »ürefesizMk)  sold^ tee Mr
boyuttu  HİirakKizIiIvlero  (yatay  katmanlı  ya-
pı)  göre  simgeledikleri  eşdeğer  yer  elektrik
yapıtoı.

b.  Kuzeyde  d=  500  metrede  geciken  Velibey  -
Viziyen  dokanağında  karşılaşılan  özdirenç  yansıma
katsayısı  K  =  0,8  ile  1  arasnıdadir.  Buradan  Vellbey -
Viziyen  topluluğunun  ortak  direnme  Özdirencüün  en
az  1530  Ohm-metre  olabüeçefi  çıkarılmaktadır,

c.  Sfeü  edilen  VeUbey.VMyen  süreksizlik  ayın,
mmm  güneye  doğrru  eğrimi  30°  den  büyük  60  dereceye
yakındır.  Bu  ©fim  yaklaşık  olarak  50  derece  çevresin-
dedir.

r  s  1300  metrede  olugan  sivrilik;  Aİ  akım  ucu-
nun  Viziyen  kireçtaşı,  Namurlyen  kumtafi  sınırım  ku-
zeyde  geçmesinden  kaynaklanmaktadır,  Namuriyen  Vi-
ziyen'den  daha  iletken  olmamam  karpn,  iMnd  ^vriUfin
sag  yanma  yükselmeyi  sürdürmesinin  nedeni,  ölçülerin
r  >  300  metreden  sonra  temeli  oluşturduf  u  sanüan  ya-
lıtkan  klrefta§î  kuvarsit  MrUfiniiî  etkisi  altına  girme-
sinden  kaynMclanAbUir.

a,  t  —  1300 metre  kuzeydeki VMyen  _  Namuriyen
kumtafi  dokanafımn  efiml  kuzeye  80°-90°  dir,

b.  Tranel  derkdifi  H-türü  taslak  eğrilerden  ya^
rarlamlarak  3Q045O0  metre  dölaylannda  bulunmuftur.

3  Nolu  Apana  Noktası

S  nolu  Schlumberger  açnm  noktası  jeolojik  gös-
terilişte,  TTUürü  sürekstelitin  ortâmna  yakın  Mr  yer-
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a.  Geçilen  epe  sür^rtıUJc  ytoey  İzinin  4  no  lu
ağma  nokimsından  d  =  3İ0  metre  kuzeyde  olduğu

b.  Çakışan  taMak  ^rMen,  sürekslzlüç aynm  düı-
leminin  (mavi  marn-g-loJcomUl  kumta§ı  dokanafınm)
efiminin  30s  güneye  doğru  olduğu»

c.  Mavi  nrnm  ile  gktonili  kum  taşı  ve  onu  iz-
leyenlerin  Wrle#k  ©tidleri  arasında  K  ==  0,7  Mk  bir
özdireng  yansıma  kafeiâyısı  bulunduğu  aalaşıkniftır.
Sivriliİtn  mi  yanaşmasmdan  mavi  marnın  elektrik
özdlrencl,  ^ı  Otom  -metre  bulundufuadUA  glokoniM
kumte^ı  ve  ardındiaMlıerin  toplu  öMirencl  4M  Ohm-
metre  bulunmuştur,

r  =  600  metredeki  ikinci  sivrilik;  Birinci  efinu
li  kataıanı  izleyen  glokonili  kumtaşı  VeUbey  kumta§ı
dokanaf  mdan  kaynaklanditı  sanılmaktadır.  Bu  siv-
rilipn  efik  TLtürü  süreksizlik  taslak  efrileri  ile  ça-
kıstınlmaısı  sonucu:

a.  Sürekisdzlliln  güneyinde  yer  alan  glokonin  kum
taşı  ve  mavi  marn  ortak  direncinin  100  Ohm-metre
olduğu,

b.  Güneydeki  l>u  toplulukla  kuzeydeki  veEbey
kumtaşı  +  Mreçtaşı  topluluğu  arasındaki  K  -  0,8  lik
yansıma  katsayısı  bulunduğu  ve  buradan  veUbey  +
kireçtap  toplulufunun  özdırencinin  900  Ohm-metre
olabileçe|l,

c.  4,  acına  noktasından  600  metre  kuzeydeki  Ve=
libey-flokonili  kumtap  dokanak  eğiminin  80°  olabile-
ceği  çıkarılmıştır.

Bu  bulgular  ışığında,  4,  nokta  açma  noktenna  gö-
re  bekleneni  yapı  asafida  verilmektedir  (Şekil  7).

Glokonili  kumtaşı  ve  vellbey  kumtapnm  ortak
tepkilerden  ayrılarak  gerçek  özdirençlerini  bulmak  için*
ö  katmanlar  toôrïndeM açma  ölçümlerine  bakmak  ge-
rekir,

%  Nolu  m e t r i k  Del^

Ûci  nolu  açma  noktası  glokonili  kum  tap  toerin-
de  yer  alır,  R  =  10  metreden  başlayan  ölçümler;  10
ile  İÖO  metre  arasında  mğ  derinliklerde  oluşan  bozuk-
luklar  nedeni  ile,  sakmca  göstermektedir,  O  nedenle,
bu  bölümün  def  erlendtoneye  sokulmasında  bir  yarar
görülmemiştir  (Şekil  8).



de  bulunmaktadır,  Çevreye  göre  daha  dirençli  olduğu
sanılan  Vizîyen  Mreçtaşlan,  temeldeki  daha  dirençli
kayaçlarla  birlikte  ffii-türü  bir  gürekstelifi  yaomto
nitelikte  açma  tepkisi  vermektedir.  Bu  özellik,  görü-
nür  özdirenç  efrisimn  r  =  10  ile  600  metrelik  parça-
ları  arasında  izlenmektedir,  Dolayım  Üe,  Vlzlyen  W-
reçtaşiarmın  Namuriyen,  Westfaliyen,  Velibey  ve  glo-
konili  kumtaşmdan  ayırt  edilebileceği  düşünülebilir
(Şekil  9)#

Şekil  9  ı  Ko^Iu-Zon^uhlak  Taşkömürü  alanında  8  n<>-
Iıl  noktada  SoMumberf  ©r açma  ölçümleri  ve
Ai  A$  atom  uçlarmııı  yüzeyden  gözlenen  sü-
reksizlikleri  geçiş  yerleri.  Altta  eğrinin  yo-
rumumdan  çıkardan  yapısal  yorum*  Solda  H
türü  süreksizlik,  sağda  yatay  katmanlı  yapı*

r  .= '  150  metrede  görülen  bu  sivrilik  (ibik),  iki
iae  A,,,  akım  ucunun  Viziyen  Kireçtaşı  dotonafım
d==r=  150  metre  dolayında  geçmeaidir.

r  =  160  metrede  görülen  bu  sivrilik  (ibik),  iki
tür  olası  yer  elektrik  yapışınca  oluşturulabilir,

1,  Ortada  kireçtaşı  TT-türü  süreksizlik  oluştu-
ruyor.  Serinin  orta  noktası  eğik  TT-türü  kireçtaşı
üzerini  örten  Velibey'tn  İçindedir.  Kireç  taşının  îtedir  en«
ci  üzerindeki  ve  yamndaki  Velibey  kumtaşmdan  ve
soldaki  Namuriyen'den  büyüktür.

2.  Vteiyen,  klregtaşı  toertndeM  Vellbey  örtüsünün
etkisi  çok  azdır..Kireçtaşı  yanlardaki  Namuriyen,  Ve-
libey  ve  alttaki  dirençli  Mreçtaşı-kuvarsit  birliği  ile
HH-türü  bir  süreksizlik  oluşturmaktadır,  mreçtaşmın
özdlrencl  Namurlyenden  büyük,  Velibey'den  küçüktür.

Yukarıda  verilen  olası  İM  yapı  türü  iğin  .bekle-*
nen  efil  türü  aynıdır.  Bu  durumda  ek  kanıta  gerek
duyulur,

1,  nolu  açma  ef  ilsine  bakılınoa;  A±  akım  ucunun
Vellböy  v©  VMyen'e  ^riginde  eğrt  sürekli  olarak  yük-
setoektedlr.  Viziyen'e  girişteki-  yükselmej  Velibey'e
girişten  daha  büyüktür,  O  nedenle,  Vizlyen'in,  özdiren-
ci  Vellbey^den  daha  büyüktür.

Dolayiısıylaj  yukarıda  sayılan  iki  ©fdefer  yapıdan
ilkinin  gerçekleşmesi,  daha  olasıdır.  Buna  göre,...r  =
1550  metrede  görülen  ibik  deferleudMldiflnd©  izlenen
sonuçlar  aldıe  edilir;

a,  îbifin  küçük  açılımlar  İçin  sol  yanaşmasından,
Velibey  kumtaşmm  gerçek  ÖMirencinin  so  ±  10'Ohm-
metre  çevresinde  olduf  u»

b,  Viziyen  Mreçtaşımn  ö^direnetnln  Velibey'den
en  m  10  kat  çok  oldufu  (f  Viz,  >  10  £  Veli.),

c,  tbifin  genliilni  ve  dirsek  eğim  çizelgesini  kul-
lanarak  (Ercan,  1982),  süreksizlik  eğiminin  75a  çev-
resinde  olabileceği  bulunınuftur,

d,  SûreksİEİik  yüzey  izinin  3  nolu  açma orta  nok-
tasından  umkhfi  150  metredir,

es  r  =5  ;i5ö  metrede  gözlenen  ibiğin  daha  büyük
açılımlarda  aşağıya  doğru  inmesinin  nedeni,  eğim
açısının  75°  ve  çevrenin  daha  iletken  olmasıdır,

Sözü  edilen  75ö  lik  efmı  Viziyen  kireçtaşı  ile  onu
örten  Velibey  kumtap  arasmdaki  dokanafın  efimi
olasbilir.

Görünür  özdirenç  ef  risinin  r  >  700  metrelik  açı-
jtımdan  sonra  baglıyan  mm  parçasını  deferleııdirmek
bir  kaç  bakımdan  güçtür,

•1.  Eğrinin  efimi  45°  den  büyük  oldufundan,  bu
parçanın-yatay  elektrik  temelde. oluşturulmuş  olması
düşünülemez,  Eğer  bu  temel  yatay  .ise,  temel  derinlif  i
H.-türü  taslak  efriden  400  metre  olarak  kestirilir»

2,  Bu  yükselme  A±  akım  ucunun  Viziyen  kireç-
taşı  Namuriyen  sımrım  geçtiği  yerde  başlamakta  ve
kuzeye  dofru  uzanmaktadır.  Güneyde  ise  Ag  akım
ucu  ters  eğimli  katmanlar  üzerinde  gezinmektedir.  Bu
noktada,  bu  parçanın  temel  üzerind©  ya  da  îgmdeki
karmaşık  süreksizliklerden  kaynaklandığım  söylemek
yeterli  olacaktır.  Şu  bir  gerçek  ki  temel  niteliğinde  o-
lan  olufuklarla  onu  örten  katmanlar  arasında  özdirenç
ayrüığı  oldukça  büyüktür,

İ  Noliı  Açma  Noktası

Midi  kırığı  denilen  süreksizliğin  yaklaşık  125  m
güneyinde  yer  alan  1  nolu  Schlumberger  açma  nok-
tacında  elde  edilen  eğri  yükselen  türdedir.  Jeolojik  ks-
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sltle,  sırası  lie;  glokonüi,  Velibey  kumtagan  ve  Wrég-
t^§ı  katmanları  Üzerinde  bulundufu  gösterilen  bu  nok-
tayı;  güneye  doğru  iletkenieşen  katmanlar,  kuzeye
doğru  ise  dirençleşen  katmanlar  çevrelemektedir.  Aç-
ma  noktası  altında  yer  alan  glokoniii  kumta§ının  ka-
maianması  nedeni  üe  iletken  Velibey  üzerinde  İncelme-
si  eğrinin  sol  yanapnasmın  90  Ohm-metr©  çevresinde
kâlmamna  neden  olmuştur.  Bu  Özdirenç  def  eri  glôko-
nill  vs  Vellbey  kumtaşınca  karma  bir  tepkisini  yansıt-
maktadır  (Şekil  10),

Şoku  10  i  Kozlu-Zongııldak  taşkömürü  alanı  uda  1  nojıı
noktada  Schluıııbor^or  a^ma  ölçümleri  ve
A^  A^  atam  uçlarının  yüzeyden  gözlenen
yapıları  geçiş  yerleri.  Altta  2  boyutlu  sürek-
sizliklere  gÖr©  simgelendikleri  eşdeğer  yer
eloktrik  yapı  lan.

1.  Eğri  Üzerinde  r  =  70  metrede  izlenen  sivrmfe
neden  taslafc  eğri  sataştırmalarından  yaklaşık  60°  ile
fümeye  daLımü.  oldufu  çıkarılan  kuzeydeki  Velibey-Vizi-
yen  dokanağı  olabilir,

2.  Efrl  üzerinde  difer  önemli  değjglm  r  =  500
metrede  gözlendi  sivriliktir.  Bu  sivrilik,  1  nolu  açma
noktasından  500  metre  kuzeyde  Vimyen=Namuriyen  do-
kanafından  olufabilir,

3.  Görünür  özdireng  efrişi  r  >  1000  metr©  için
45°  ye  yakın  bir  efimle  yükselmektedir,  Bu  yükseli-
min  derinde  oldufu  sanüan  dirençli  temelde  oluşturul

muf  olması  iyi  bir  olasüıktır..  Temelin  özâirencînin  3000
Ohm-metre  dolayında  olduğu  sanılmaktadır,

5  Nolü  Açına  Noktası

Kozlu  6  dofrultusu  üzerinde;  5  nolu  ışınım  nokta-
sı  36  ile  46 noktam  arasmâa  yer alan  kireçtaşı  baçamn-
dan  3JO0  metre  güneyde  yer  almaktadır.  Kaydırma
ölçümlermden  7i  üe  81  noktalan  araâmto  ve  yak-
lapk  400-500  metre  derinde  olduğu  sanılan  dirençli
kütlenin,  5  noktasına  uzaklığı  400  metre  dolayındadır,,

1.  E'frinm  ilk  parçası  ismim  noktasının  Üzerin-
de  bulunan  mavi  marn'ın  öıdirenemi  yansıtıcı  nlteUkt©
66  Ohm-metre'ye  yanaşmaktadır.  5  noktası  altmda
mavi  marn-m  kaünlıfı  ise  21  metredir  (Sekil  11).

2.  Eğrinin  üdnci  kanadunn  yükselmesinin  n^aoi
marn  altında  yer  alan  ve  içinde  yer  yer  kireçtaşı  tou
rıntıları  olan  gktomili  kumtaşının  etkisidir,  Glokonüi
kumtaşmm  belirlenen  özdirenei  230  Ohm-metra  ka-
lınlığı  tee  335  metredir.  Difer  bir  deyimle*  glokonili
kumtapnm  taban  derinlif  i  360  metre  dolayındadır,

3.  Yaklaşık  r >  400  metre  için,  soldaki  A,  akün
ucunun  kireçtaşı  baoasma  olan  uzaklığı  700  metre
çevresîndedir,  Difer  bir  deyimle,  r/d  oranı  036  dır,
Diğer  bir  def  işle  iletken  Velibey  içinden  giden  A^  ucu,
artık  dirençli  ViMyen'm  kom§ululc  etkisi  altına  gi-
rerek,  akımm  geçmesini  güçleştlrip  gerUtaı  değerini
arttırmii  ve  eğriyi  yana!  etM  nedeni  ile  yükseltmef  e
başlatmiftır,  Açıkeası,  v  —  400  ile  1000  metreler  ara-
sı  ırörünür  özdirenç  efrteinin  yükselmesinin  nedeni  Te-
libey-VMyaı  kompılufudur,  Vmyenln  ortalama  Öz-
direnci  110-150  Velibeyin  1200-1500  olduğuna  göre
Velibey-VMyen  dokanağınuı  özdirenç  yansıma  katsa-
yısı  K ^ O J '  dolayındadır,  Ax  akım  ucunun  Viziyene
girdifi  1200  metrede  GOZD  görünür  özdirenci  aniden
düşmekte  ve  r  f=  2^X)  metrede  190  Öhm-metrelils
görünür  özdirence  ulaprkeû,  A1*in  Vizlyen'den  çıkıp
Namuriyen'e  girdifi  2200  metred©  sıçrayarak  370  Ohm.
metreye  ulaşmaktadır.  Ayni  tür  bir  değişim  Neva.
da'da  Wenner  ölçümleri  ile  kuvarsit  -  şeyi  dokanafın,
dada  elde  edümiftir  (Ercan,  1982),

Yukarıda  anlatılan  nedenlerle»  5  noktasında  görü-
nür  özdirenç  eğrisinin  r >  400  noktasından  Sonraki
parçası,  derindeki  bir  temeM  âefil,  1200  metre  kuzey-
deki  Viziyen  kireçtaşı  yanal  Süreksizliflni  yansıtmak-
tadır,  Derinlerdeki  Özellik  depgminm  bu  parça  Üze-
rindeki  katkısını  belirlemek  için  r  ;=  d  ^  1200  noktası
çevresinde  K  »  0,0  ve  Ercan  (1982)  dirsek-efim  çizel-
gesinden  bulunan  eğim  açısı  80e-90°  için  kLreçtaşına
etkisini  görüııür  özdirenç  eğrisi  ürerinden  çıkartmak
gereklidir.  Diğer  bir  seçenek,  0&XD  doğrultulu  açma
ölçüsü  alıp,  kireçtaşı  bacasının  katkısını  sıfırlamakta

Mundry  (1979)  un  TTVtürü  süreksizlik  üzerindeîd
açma  eğrilerine  bakarak:

h  =  kireçtaşı  kalmlıf  ı  m  250  metre
d  =  SüreksMif  e  uzaklık  ı=  1200  metre
OZDl  =  Velibey  =  150  Ohm-m

OZD2  =  Kireçtaşı  =  1500  Ohm-m  bilinen  defer«
lerl  için,
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T  =  (h,  OZDI)|/(O^İ,P)
-  2

bulunur,

Namuriyeû'iü  özdirençi  ÖEDŞ=*XS5  olarak  a t a i w
OZDS/OZDİ^l  çevresinde  bulunur,

Eg  er  kireçtaşı  bäöasimn  yanal  etkisi  olmasa  idi*
görünür  özdirenç  eğrisinin  r ,=  850  metre  çevresindeki
açılımlardan  sonra  aşağıya  doğru  kıvrılması  beklene-
cekti,

6  Nolu  Açına  Noktacı

Kozlu  6  doğrultusu  üzerinde  alınan  6  nolu  açına
noktasının  kireçtaşı  bacagmun  güney  kanadından  uşak-
lifi  1500  metredir,  r=d^l5Ö0  m  için  klregtaşı  sürek-
sMiğlni  betoleroesine  görünür  öMirenç  eğrMnd©  (&.
noktasında  oMufu  gibi)  çana^msı  bir  görünüf  oluf-
maktadır,  6  noktam için kireçtaşı bacasının etkisi r>200
metreden  sonra  taşlamaktadır.  Dotoyısı  ile  son  kana-
dın  yükselmesi  derinde  olası  olan  direngli  bir  kayaç^
tan  değil  kuzeyde  yer  alan  dirençli  kireçtaşı  yanal
geçişinden  kaynaklanır,  Bu  nöfcta  altında  temel  derin-
lifini  bulmak  için  GB~KD  dofrultusunda  açüım  yap-
mak  kaçnııknaMır,

r  »  200  metreye  değin  ölufaa  görünür  össdlrenç
öğrlsînin  biçimlenmesinden,  mf  derinliklerdeki  mavi
maim  ve  glokonili  kumtaşı  porumludur.  Katmanlı  yapı
varsayımı  sonucu,  üstteki  mavi  marn  kahnüjjı  42
metre  özdirenci  80  Ohm-metrefdir,

Bunun  altındaki  Gïôkonili  kumtaşumı  kaknlifi  Tö
bıetre  ösdirençi  ise  200  Öhm-metre'dir,  Bunun  altın-
da  gömülü  olan  kayağın  VeJAböy  mi  yoksa  Glokonin
kumtaşı  mi  olduğu  beUi  değildir,  Çünkü  ö^irenol  Glo-
komli'ye  oldukça  yaJcmdır,  (28  Ohm-metre)  kalınlığı
ise  ti  metre  çevreslndedir,

Av  akım  ucunun  löÛO  metre  kuzeydeki  dirençli
kireçtaşma  yanaşması  nedeniyle  efri  kalktığından  te-
mel  üzerino  bilgi  edinmek  olanaksızdır.

Düföy  v©  Yanal  StoetoMıklere  Gör©  Yer  Mektrik
Yapısı  (2  B  .  Degwlendirnif,)

lt  %t  3  ve  4  nolu  Stehlumberfer  görünür  ö^direnç
eğrilerinin;  %  TT,  H  türü  ve  yatay  katmanlı  yapı  İçin
çıkartılan  taalak  ef  rilerden  yararlanüarak  belirlenen
elektrik  yapı  ile  jeolojik  yapı  biçimi  arasında  bir  ölçü-
de  uyum  vardır  (Şekil  2,  13),

a,  Yapmm  içerdiği  katmanlarm  bulunan  elektrik
özdirençieri;

Mavi  marn
Glokonili  Kumtaşı
Velibey  kumtaşı
Elektrik  temel

Ş0 ÖhnuMetre
170,200  Ohm-Metre
110  Önm-metre
>  9000  Ohm-metre

b,  Güneyden  kuzeye  doğru  Mavi  marn-Glokomll
kumtagı  dokanağımn  efimi  30°  güneye

c,  Glokonili  kumtaşı-Velibey  kumtafi  geçi#nin
epmi  30  ile  60ö  arasındıa

d, Mi^ kınfı  olduf  u  samlan  süreksizliğin  ef  iminin
606  ile  T5Ö

e.  Midi  kmfınıdan  güneye  dofru  elektrik  tanelin
800-éOO  metreye  defin  rngtaftifi  üammakla  birlikte,  bu
yanda  temelin  olup  oünadıtını  kerin  olaralc  anlamak
içüı  GB-KD  dogrultulu  ipnim  ölçülerinin  yapılması
gerekir,

f.  Midi  kırığından  sonra  Velibey  kumtaşı  yuvalan,
masmın  Viziyen  Wreçtasi  üe  yaptıfı  açının  75°  çev-
resinde  oldufu,

g.  Kuzeyde  Viziyen  kireçtaşınm  Namuriyen  ile
olan  aürekazuğinm  80^90e  kuzeye  dofru  eğimli  oh
dugu  bulunimuştur,

Sözü  edilen  yapay  dofru  atom  elektrOc  öıdirenç
bulfularmın  ve  jeolojüc  gözlemlerin  sundufu  bügilertn
ışıfında  çıkartılan  yerelektrUc  yapı  kesiti  görüntü!en.
mistir,

Kodu  Görünür  öz«Iİ«siıç  EğritorMn  Yatay  Katmanlı
Yer  Yapım  Varsayınuııa  Göre  Def  ©rlendirtlmasi

Kozlu  i,  2,  3,  4,  5  ve  6  nolu  noktalarda  yapılan
Behlumberger  açma  ölçümleri  İçin  elde  edilen  görünür
özdirenç  efrlieri  genel  olarakf  keskin  dönüşlü  sivri-
likler.  45°  den  büyük  yükselmeler  içermektedir.  Eğri
üzerinde  bu  tür  biçim  değişiklikleri,  yeıin  yatay  kat«
manii  yapıdan  çok  düşey  ve  yanal  süreksizlikleri  İçer-
diğini  gösterir.  Kaldık!  jeolojik  gözlemlerden  çıkarı-
lan  yapının  görünügüde  ortanın  T,  TT,  HH,  T - türü
bir  yapı  biçimini  İçerdiflni  belirtmektedir,

Böyle  bir  yapı  üzerinde  alman  açma  ölçümlerinin

yatay  katmanlı  yapı  varsayımına  göre  def  erlendüüme-

Bİ  İçin  gerekli  koşullar:

a,  Yapmm  içerdlf  1  katmanlarm  yatay  olması
ya  da  eğimmin  en  çok  30°  yi  geçmemesi,

b,  Katmanların  açılan  doğrultu  boyuncdL  en  m
bîr  dizilim  boyu  ötede  süreklîEfini  koruması  ,

c,  Katmanlarm açılan dofrultusuna dik yönde aynı

özeliklerini  en  m  bir  dizilim  boyu  sürdürmesi,

d,  ölçü  alınan  yüzeyin  yatay  olmasıdır.

Ölçüler  «ırasında  kullanılan  dizilim  boyunun  sürek-

sizlik  boyuna  göre  daha  büyük  olmasına  karpn,  efriler

bir  kezde  yatay  katmanlı  yapmm  varsayımına  göre

deferlendirilmistir.  Bu  değerlendirme  sonuçları  asafıda

sayısal  olarak  verilmiştir,

4=  Nolu  Elektrik  Belgi

Efrinm  biçimi  HKH  türüdür.  Elektrik  temelin
yüzeyden  olan  derlnllfi  910  metre  dolayındadır.  Efri-
nin  saf  kanadının  yükselmesinden  S  boyuna  iletim
değeri  0,17  olarak  bulunmuştur.  Katmanların  özöü«
renç  kalınlık  ve  yüzeyden  olan  derüüMert  aşaf  ıda  ve»
riimiftir.
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Elektrik  Özdlrenç
OZDl  =  88  Ohm-m
OZD2  '•  TO  Ohm-m
OZD3  =  400  Ohm-m
OZD4  =  10p  Ohm-m
OZP5  =  4400  Ohm-m

Kalınlık
Hl  =  24  m
H2  =  197  m
H3  =  396  m
H4  =  294  m
Toplam kalınlık  == 9İİ m

8  Nolu  Elektrik  Delgi

Derinlik
01  =  24  m
D2  =*  22İ m
D3  B  617  m
D4  =  911  m
Temel  derinligî  =  911  m

Eğrinin  türü  HKH  dir.  Elektrik  temelin  yüzeyden
olan  derinliği  535  metre  dir.  Eğenin  büyük  açılımlar
için  yükselmesinden  bulunan  S  boyuna  iletim  değeri

12,5  mho'dur,  Katmanların  özdirenç*  kalınlık  ve  de«
binlikleri  aşağıda  verilmiştir.

Elektrik  Özdiren©
OZDl  =t  130  Ohm-m
OZD2  •=  52  Ohm^m
OPZ3  =  7000  Ohm-m
9ZD4  =  136  Ohm-m
OZD5 =999999 Ohm-m

Knhnlık
56  metre
17  metre
2,5  metre

479  metre
Toplam  kalınlık 535  m

Derinlik
56  metre
78  metre
75,5 metre

534,5 metre
Temel  derMif  i  .=  535  m

2  Nolu  Elektrik  Delgi

2  nolu  elektrik  delgi  glokonili  kumtaflan  üzerin^
de  yapılmıştır.  Yuvarlatilaji  eğrinin,  biçimi  QQ  HK*
HKH  dir.  Toplam  0  tane  katmanın  toplam  kalınlığı
591  metredir,  örtüyü  oluşturan  katmanların  topluca

boyuna  iletim  değeri  8  =  2  mho  dur.  Katmanların
elektrik  özdirenç,  kalınlık  ve  derinlikleri  aşağıda  ve^
riimî§tir.

Külınlik

Hl  =  10  m,
4  m,
8,5 m,

H2  =
H3  =
H4 ' = 1.6 m.
H5  =  24  m.
H6  =  30  m.
H7  -5=  391  m.
H8  =  122  m.
Toplam kalmlık  ==  591  m,

I  Nolu  Eltktrik  Delgi

Olokonili  kum  taşı  tteerlnda  alman  1  nolu  açma
ölçümleri,  5  katmanlı  bir  yapıyı  simgeler.  Görünür
özKİtrenç  ejrismin  biçimi  HAH  türüdür,  Katmanların
toplam  kalınhfı  894  metredir.  Temel  üzerinde  örtüyü

oluşturan  katmanların  topluca  5  boyuna  iletim  deferi
1  mho  dur,  Katmanlann  elektrik  fedirenç>  kalınlık
ve  derinlikleri  a§af  ıda  verilmiştir.

OZDl  =  100  Ohm=m
OZD2  =  SÖ  Öhm-m
OZD3  =  310  Ohm-m
OZP4  =;  230  Ohm-m
OZD5  =  1000  Ohm-m

Kalınlık
Hl  «=  10  m.
H2  '.=  28  m.
HS  =s  361  m.
H4  =  495  m,
Toplam  kalmlık  ==  894  m.

Derinlik
Dİ  =  10  m,
D2  =  38  m,
D3  =  309  m.
D4  =  894  m,
Temel DerMif i 894  ms

Her  açma  orta  noktası  altına  katman  f  eçif  derin-
likleri  iflendifinde  ve  önemli  geçiş  derinlikleri  difer
noktalardaki  geçiş  yerleri  ile  birleştirildiğinde  ele  yer
elektrik  yapı  kesiti  geçer  (§ekü  14),

Yatay  katmanlı  varsayımı  ile  ortaya  çıkartılan
yapı  ile,  düşey-yat&y  süreksizlikleri  göz  Önüne  alarak
ortaya  çıkarılan  yapı  arasında  üst  bölmede  benzerlik
olmasına  karşın  alt  bölmede  temel  ayrılıklar  vardır,
Yatay  katmanlı  yapı  varsayımında  elektrik  temel
500-1000  metre  dolayında  olmasına  karşın,  diğer  de-
f  erlendirmede  elektrik  temel  derinliği  400  metre  dola-
yındadır  (Şekil  13,  14).
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Değerlendirmede  yatay  katmanlı  yapı  varsapnmm
özellikle  temel  derinllfi  üzerine  yanıltıcı  sonuç  verebi-
leceği  sanılmaktadır.

&  Nolu  Elektrik  Isınım
5  nolu  açma  noktası  mavi  marn  üzerinde  seçil-

miştir,  AA  türü  fÖrünümündeki  eğrinin  1200  metre-
M  kıvrımı  A,  akım  ucunun  1200  metre  kuzeydeki  TT -
Türü  dirençli  süreksizliği  oluşturan  Viziyen'e  giri§m~
den,  2000  metredeki  çukurluk  İse  A,  in  Viziyen'den  çı-
kıp  Namuriyen'e  girmesinden^ oluşur.  Birinin  diğer
parçalarım  değerlendirerek  bulunan  sonuçlar  aşağıda
verilmiştir.

Klektrik ÖzcUrono
OZDl  =  İTO O t o m
OZD2  =  85  Ohm-m
OZD3  ==  46  Ohm-m
OZD4  =  14  Ohm-m
OZD5  =  650  Ohm-m
OZDÔ  =  360  Ohm-m
OZD7  =  1050  Ohm-m
OZD8  =  98  Ohm-m
OZD9  ^9999099  Ohm^m

Derinlik
Dİ  =  10  m,
D2  ^  14  m,
D3  ==  22,5  m#

P4  =  24,1 m,
D5  =  48,1 m.
D6  =  78,1 m.
D7  =  469.1  m,
D8  =  591  m.
Temel  derinliği  =  591  m.



Elektrik Özdirenç

OZBi = 66 Ohm-m
O2D2 •«= 231 Ohm-m
OZD3 = 550 Öhm-m

Kalınlık
Hl == 21 metre
H2 = 336 metre

6 Nol« elektrik Işınım

Derinlik
Dİ == 21 m
D2 =357 m

6 nolu elektrik açma eğrisi 5 noluya benzemek *
tedir. Bunda At akım ucu Velibey den Viziyen'e löOO
metrede girmektedir. Yatay katmanlı yapı varsayımı-

Elektrik Ö/A'ınnç
OZDİ = 80 Ohm-m
OZB2 = 200 Onm-m
OZD3 B= 280 Ohm-m
OZB4 «= 850 Ohm-m

KOZLU K6 DOĞRULTUSU
LEHİ

na göre bulunan özdirenç ve kalınlık değerleri, aşaf
da verilmektedir.

Kalınlık
Hl = 42 metre
H2 =76 metre
HS = 91 metre

D#rlnMk
Dİ = 42 m
P2 = 118 m
DS = 210

KÂYDÏBMA ÖLÇÜM»

K6 doğrultusu boyunca dlMlim boyunu aym tutup,
orta noktasının 40 metre aralarla kaydırarak (Shifting)
görünür özdirenein yatay yöndeki def işimi İzlenmiş-
tir, Görünür özdirencin değişimi, ayrı dizilim boyları
(r = 40, MOj 300, 500 700 metre) için ölçülerek elekt.
rlk akımın artan derinliklere tanesi sağlanmış ve bu
düzeyleri boyunca kar§ıla§ılan süreksizlikler belirten,
mişür (Şekil 15).

Tüm yari-dizilün boyları (r «= I*/2) için yatay
görünümü özdirenç efrileri üzerinde iki ana belirti
gözlenmektedir. Bunlardan biri, 26 ile 51 noktaları
arasında kalan Kuzey Batıdaki doruk, diferi 56 ile
91 noktaları arasında kalan Güney Doğudaki sırt ve
sıçrama türü belirtilerdir: a, Kuzeybatı doruk belirti-
ömm yüzeylenen yüksek dirençli Viziyen kireçtaşların-
ca oluştuğu âamlnmktadır.

Dizilim tooyu kireçtaşı bacası genişliği oranına gö-
re, doruk genlifi defişmektedir. r'nin 300 metreden
kügük deferleri iğin dizim boyu genişliğ-ine göre TT-
türü süreksizlik biçiminde görülen kireçtaşı^ r'nin 300
den büyük deferleri içm dirençli çizgi türü bir sürek-
sMife dönüşmektedir, Dolayısı ile, r « 500 ve 700 için
doruk değeri gizime sokulamıyacak ölgüde büyük de^
ferlere Yurmaktadır (120O-1Ö00 Ojhm-m).

Her r def eri için İM boyutlu kaydırma taslak
eğrilerini kullanarak yapılan def erlendirme sonuçları,
belirti altında görünür derinlik diye tanımlanans rfye
eşit; derinlife atanarak kireçtaşının derinlere dofru
uzannm izlenmiş ve efün değlilmi gözlenmiitir (Şekil
16).

Kaydırma efrilerinden çıkarılan elektrik yapı ke-
sitinin yatay mnırları küçük kesik çizgi ile göste-
rilmiş, dorufu oluşturan yapının ve çevrenin toplu
özdirenç deferleri görüntü üzerine düşürülmüftür,

b. Güney-Doğuda belirti, ilk Merini a = 40 met-
re için yapılan Wenner kaydırması için 72 ve SMnci
noktalarda göstermektedir. Bu noktalarda olupın ba«
şak biçimli İM mçramanın, en çok 2 metre genişlikte
ve içi dirençli nesneler ile doldurmuş kmklarca ya«
ratıldıfı sanılmaktadır r = MO metre iğin S^hlum-
berger kaydırma ölçümü ile daha derinlerde süreklili-

fi izlenen dirençli kuşamın dike yalan, bir eğimi oldu-
fu ortaya çıkmaktadır, r « 300 metreden sonraki
kaydırmalarda zikzaklı sıçramaların üzerine oturdu-
ğu belirtinin geniflenmesi, dana derinlere inen akımm,
daha geniş, dirençli kütle 11© karşılaştığmı gost&rm&k̂
tedir,

r M 500 metre için elde edilen iz (traoe) de kar-
şılaşılan dirençli kütlerim saf yanının, yaklaşık 30°
ile 60ö güneye eğimli kuaeymin ise 80-90 derece ku-
zey© efimli oldufu gözlenmektedir (gekü 16, 17).

Dirençli olan bu kütlenin, gerçekten Viziyen^mi
yoksa kri^talen temel mi? olup olmadığını jeolojik bil-
gi desteği olmadan belirlemek olası değildir, r = 700
metrelik dizilim boyları için gözlenen bu belirti için^
de oluşan sıçramaların nedeni kütle genişliğinin dMlim
boyuna göre büyük olmadadır.

Tüm bu bilgiler dof rultustmda ortaya çıkan yapı
şudur;

30 ile 46 noktalan aramada yüzeylenen kireotap.
Çevresine göre çok dirençli olup derinlere doğru yak-
laşık 100-150 metrelik genişliğini koruyarak inmek-
tedir. Yaklaşık 300-400 metreler arasında kireçtafimn
her iki yanında 450 Öhm-metrelik orta dirençli bir olu-
şuk ortaya çıkmaktadır.

150-250 Ofrm-metreiik iletken ile örtülen ve iki
dirençli kayâç araşma sıkışmış olan 450 Oihm.metre-
Ük oluşuğun bölge Jeoloji mühendMerince boksit ola-
bilecefi söylenmektedir (Şekil İS, 16, 17). Yüzeylenen
kireeta§mdan 200 metre güneyde 71 ve 81 noktalarm-
da dirençli kırıklarla karşılaşılmıştır. Bu kırıklar aynı
mamanda, 4ÛÔ üncü metrelere değin sokulan dirençli
oluşuğun, eaf ve sol şuurlarını çizmektedir. Dıertode
adlandirilmiayaA bu dirençli yapının güneydeki eğimi
kuzeye göre daha azdır,

DÜŞEY DÜZLEM GÖRÜNÜR ÖZDÎRENÇ KESÎTÎ

DiMlim boyunun; İletişim kurulan derinlikle, doğ-
ru orantılı olduğu, varsayımına dayanarak^ çok karı-
şık olmıyan her L dizilim boyu için Ölçülen görünür
özdirenç değeri açma noktası altına r ^ d dermlife
atanır. Atanan bu değerlerden eş görünür özdirenç
ef rlleri geçirerek o doğrultu boyunca andıran yer ke-
siti elde edilir, r^éO, 140, 300, 500, 700 metre için K6
dofrultununda yapılan ölçüler, r görünür definligüte
atanarak bu doğrultu îçln, cmdıran yer kesiti elde edil-
miitir (Şekil 15).
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Elde ©dilen görüntüde 500 Ohm-metreden büyük
görünür öMlreojğ efrllerl, sanki dirençli Mreçtaşını
sımrlareasına bir iz çizmektedir. Buna göre, 36 ile 41
noktasında sütunml bir yüzeylenme yapan kireçtaşı,
güneye dofru kütle olarak genişleınekte ve derinleş-
mektedir. 56 ile m inci noktalar arasında g Özlenen
yüksek görünür özdirenç kapanından, kenarları yü=
zeyde gözlenen kırıklarla sınırlanan belki ikinci bir
Vtoiyen kireçtaşmı simgeliyor olabilir,

71 noktası çevresinde uzanan kapanımlar, direnç-
li tarifin yolunu gösterir niteliktedir. Böylelikle, elde
edilen andıran kesit ile ışınım (açma) ©grilerinin bir
boyutlu deferlendirilıneısi sonucu elde edilen düşay
elektrik yapı kesiti arasında, iyi bir uyum olduğu
gözlenmiştir (Şekil :M, 15),

Ne varkl, kuzeydeki kireçtaşı bacası tüm ölçü«
1ère komşuluk ve kesme etkisi altında tutar nitelikte»
dir, Açılım ve kaydırma uygulanırken, akım uçların-
dan kuzeydeki dirençli Mreçtaşma yanaştıkça, akım
sıkışması nedeniyle büyüyen görünür özdirenç değer,
leri ile karşılaşmaktadır.

Bu déferler, akım ucunun kireçtaşını kestiği yer-
de en büyük deferine ulaşmaktadır.

Yanal etkiden oluşan görünür özdirenç artınımın,
sanki derinden gelen etki imi§ gibi derîne atanması,
sanki derindeki yüksek özdirençli kayaç vamuş ve
eg görünür Özdirenç eğrileri onun sınırım çiziyormuş
gibi yanıltıcı bir görünüşe bürünürler ki, bu durum
andıran yer kesitininde İzlenmektedir (Şekil 15), Bfer
her açma (ışınım) noktasının Vizlyen kireçtapna olan
(d) uzaklığı bulunur ve (d) yançaplı, ışınım noktası
merkezli bir çember çizilirse, derindeki temel görünü»
mümin yanal süreksizlik etkistain derine atanmasın-
dan kaymaklanan bir yanılgıdan başka bir şey olma-
dığı gözlenir.

Bu nedenle Viziyen kireçtaşımn yüzeyde gözlenen
uzanım doğrultusu boyunun, ışınım Ölçüleri almadıkça,
Midi kırıfı güneyinde temel derinlitini ve katmanların
düşey yönde geçişlerini saptama olasılığı yoktur,

JEOLOJİ Ü Y A B U TABIUAM YAPI KESÎTLEBÎ

Altı tane açma Ölçümünün bir boyutlu déferiez
dirilmesi sonucu, 6 dof rultunun kesitleri hazırlanmış-
tır. Yapının karmaşıklığı ve jeolojik veri azlığı nede-
niyle birden fazla geçenek yapmak zorunlufu çıkmıştır
(Şekil 18).

Kesit 1

Temel varsayılan Devoniyen ile ViMyen kireçtaşı
uyumlu (konkurdan) olduklarından, Viziyen kireçtaşı
efimleri, temel birimin derinüfine (üst yüzeyine) uy=
gun olarak çizilmiştir.

Bu durumda Devoniyende güneye doğru bir dalış
gözlenmektedir, Dolayıslyle Viziyen kireçtaşı da dö-
nüş (antiklinal) yapmaktadır, 4, 5, 6 No larda bulu,
nan düşük özdirençli birim, ortamın karmaşık yapısı

nm özdirenç def erlerine etkiledif i ve bol şu içerebile-
cefi düşüncesiyle Viziyen Mreçtaşma katılmıştır.

Kesit %

4, 5, 6 No larda saptanan düşük özdirençli kat-
man, bu kez Viziyen kireçtaşma katılmamıştır. Dola.
yısiyle 4, 5, 6 No larda uyumsuzluk (diskordans) sını-
rı Devoniyenin tavam olınü§tur.

Kesit S

4 No lu ipmmm altında, yaklaşık —S0O m'd©
Karbonifer devrinde olufan büyük atımlı kırüma ile
Viziyen kireçtap düşmüf ve üzerinde görülen Mmsiz
birim aşınmadan kurtulmuş (namuriyen ?) olabilir.
Bu kesiti savunmak yanılgılara neden olabilecektir.

Kesit 4

Eski jeolojik haritalarda olmayan, 58,5.54 ve
71,5-73 noktalan arasında yer alan birim, ilk üç kesit-
te Velibey kumtaşınm geçi§ zonu varsayılmı§tır, Apsi-
yen flişine de çok benzeyen bu birimin bu kez fliş
varsayılmasına göre kesit hazırlanmıştır,

SONUÇ VE ÖNEBÜJER

Kozlu'da yapay dofru akım elektrik Özdirenç ça-
lışmalarının temel amacı, lt 2> 3, 4, 5, 6 cı ışınım nok-
tası altında, kömür içeren Karbonifer katlanma varlı.«
fini, ya da yokluğunu ortaya çıkarmaktır. Eğrilerin
def erlendirilmesinden, bu noktalar altoda mavi marn,
glûkonili kumtaşı ve Velibey kumtaşınm yaklapk 30e

ile güneye eğimli olduğu ve Özdirencinin Viziyen kireç*,
taşından en az 10 kat düşük oMufu bulunmuştur. Te.
mel görünümde olan (adlanmayan) kayacın (yada ka-
yaç birlîf inin) özdirenoi ise, 10 000 Otom metre düze-
yinde oldufu sanılmaktadır. Oysa, difer ölçümlerden
bllindifi gibi Namuriyen ve Westfaliyen katlarmın
elektrik özdirenci 50 ^ım-metre*den daha azdır, Bu
durumda, elektrik temel ile varlıfı belirlenemiyen Kar-,
bonifer arasındaki özdirenç ayrılığı, İ/200 arasında
beklenir. Bunun yanısıra, Karboniferi Örtmesi beklenen
Velibey, glokoniîi kumtafi ve mavi marn topluluğunun
temel İle özdirenç arası, yine 1/200 düzeyinde, özdi-
rençleri ise Karbonifer katlarmın özdirencinin iki katı
dolayındadır. Bu nedenle, temel üzerinde karbonifer
var olsa bile, onun Karbonifer mi yoksa Velibey yada
flokonili kumtpjp mı? olduğunu anlamak güçtür.
Ayrıca, yanda dikilen dirençli kireçtaşı, temel üze-
rindeki ve içindeki bozukluklar, karboniferin stafô-
lenmesinln beklenlldifi açılımlarda efriyl 45Ö den da-
ha büyük bir açı ile yükseltmekte ve eğri üzerinde
oluşabilecek on-a Özgür çukurlapnayı ortadan, kaMır«
maktadır (Şekil 13).

Açma noktalarından 4 ve 1 de, elektrik temel
göstergeei nitelifinde olan 4B°lik yükselme izlenmek-
tedir. Buradan bulunan temel derinlikleri sırası ile,
400 ve 500 metredir, BffiLtürü süreksizlik aynlıtmdan
beklenen temel İse 375 ve 400 metredekir. Ve var-
ki 3, ve 2, noktalarda 45^ üzerine bir tasma vardır.
Son kanattaki bu tasma, yanal ya da temeldeki dirençli
karmaşık yapıya bağlanabilir, 3 11© 1 noktası arasm-
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da 300 metre olan ikincil temel derinMfi H ve HH-türü
süreksizliklere göre 700 metreyi bulmaktadır,

5, S» lt 2 VU 4, noktalarda alman açma ölçümle-
rinin mn parçalarında izlenen yükselmelerin» birincil
kaynağı ortada dikilen dirençli VMyen kireçtaşı, ikin-
cil kaynağı is© dirençli temeldir, Ancak, bu yükselim
dirençli temelden oluşmuş olsa, yükselmenin eğiminin
45°. yi aşmaması beklenirdi. Bu durumda, bu etkinin
daha çok dirençli toregtap komşulutundan gelmesi
beklenir. Etkinin, yüzeyi bozuk dirençli kireçtaşı teme-
linden geldiği varsayımı ve 3, 1, 2 ve 4 noktalarında
eğrilerin H ve HH-türü süreksizlik taslak biçimlerine
göre yorumu temel derinliğinin sırası İle 400, 800, 500
ve 400 metre olarak bulunmasına yol açar, Bu durum-
da, ya Velibey kumtaşımn kalınlığını, kestirilenden çok
olarak benimsemek ya da Velibeym altından adlandı-
rılmıyan bir iletken oluşuğun varlığından söz etmek
gerekir. Bu yoruma göre iyi bir olasılıkla elektrik te-
mel kireçtaşıdır ve 3 ile i noktası altında kiregtaşın-
daki atım 150-200 metre arasındadır, 1,2 ve 8S nokta«
lar altında 30° eğimli oldufu sanılan flokonill kumtaşı
ve mavi marn'ın bu eğimle derinlere doğ™ indiğinin
Icesin bir göstergesi yoktur. Ancak, bu fidifin 400 cü
metrelerde süreksizliğe uframış olması olasıdır, Ad-
landırılmayan bu oluşuğun 3 nolu açma noktam al-
tında Viziyen'in sırtlanmış ohnasıda beklenebilir,

Kozlu'da karşılaşıldığı gi-bi, açma ölçümleri sürek-
.sizliklerin eğimlerini bulmada belirgin sonuç vermek-
tedir. Açma ölçümlerinin süreksizlikleri geçişlerinde
oluşan sivriliklerin genliklerini kullanarak bulunan
eğimler güneyden kuzeye doğru şöyledir:

1, Mavi mara-glokonili kumtaşı geçişi 30° ile yü-
zeye eğimli,

2, Glokonili kumtaşı ile Velibey kumtaşı sürek»
sizlik ayırım çizgisinin eğimi, yüzeye yakın yerlerde
50° daha derinlerde ise 30° cevresindedir.

3» 3 ile 1 noktaları arasındaki süreksizliğin ef imi,
yüzeyde 75« derinlerde ise 60° dir. Bu süreksizliğin
(ya da kırığın) temeli kesip kesmediği üzerine bir
bilgi edinilememiştir.

4. 3 nolu noktanın altmda ViMyen kireçtaşı ile,
kuzeyde 75° ye varan açı ile dokansakta olan Velibey
bulunmaktadır,

5. Kireçtaşının kuzeyde Namuriyen komşuluğu
ile yaptığı açı, 80°-90e İle kuzeyedir.

Böyle üç boyutlu yapılar üzerinde gözlenen; öz-
direng açma ölçümlerinin yatay katmanlı yapı varsa-
yımına göre değerlendirilmesi, onulmaz yorum yanıl-
gılarına yol ağabilir. Göstermelik olarak yapılan bu tür
bir değerlendirme üe, iki boyutlu yapı değerlendiril-
mesi arasındaki aykırılık özellikle temel yükseltileri ve
eğimler üzerine belirginleşmektedir, îki boyutlu 2B de-
ğerlendirme yönteminde; hem düşey ve hemde yatay
geçiglerin birleşik etkileri» aynı adımda göz önüne alın-
makta, süreksizliklerin yerleri ve eğimleri bulunabil-
mektedir, fid yaklaşımdaki kuramsal ayrılık, ?M de-
ğerlendlrme ile temel derinliğini 400 metre verirken,

İB deferlendirmede 600 İle 1000 metre arasında defer
bularak uyuşmazlığı ortaya koymuştur,

Daha ilerki çalıpnalarda atılabilecek adımlar şun-
lar olabilir:

1, Yanal süreksizliklerin yer v© efta açılanın de-
rinlîf in def işkeni olarak bulmak İçin daha sık aralık*,
larla ağma ölçümleri alınabilir,

2, ViMyen Namuriyen sınırının eğimini bulmak;
S, açma noktalarında elde edilen eğriye açıklama ge-
tirmek ve bulguları irdeleyebilmek amacıyla biri Vi-
zlyen kireçtaşı üzerinde olmak üzere kuzeye doğru
yeni açılım noktaları geçilebilir,

3, Açma ölçümlerinden eld© edilen görünür özdi-
renç efrilerinde, hangi sivriliğin, çukurun yada yük-
selmenin hangi tür yanal süreksMikten kaynaklandı-
fini ve süreksizliğin derinlere dofru boyunu bulmak
için bir kaç dizilim boyu için, KÜ-GB doğrultusuna kay„
dırma (profiling) ölçümleri alınmalıdır. Kaydırma için
uygun r açılım def erleri (L/2), 150, 400, 700, 1000,
1500 ve 2000 metreler olabilir«

4, 1, yada 2, noktalarda karotlu kuyu açılmalı-
dır. Bu kuyuda elektrik özdirenç, doğal uçiafnm (SP)
ve ölektromÄnyetik loğlar alınarak geçilen surètaizlik»
1er, ef imleri ve özdirençleri ortaya çıkarmalıdır. Kuyu
bilfileri ile yüzey ölçüleri birleştirilerek toplu bir yo-
ruma geçilmeli, hangi jeolojik birimin görünür özdl-
renç eğrisinin hangi parçasmı oluşturdufu Dar=Zarrouk
defiştirgenlerl ilo belirlenmelidir, Bunım ififmda difer
efriler yeniden deferlendlrilebilir.

Yapının boyutuna ve yön bağımlılığım ortaya çu
kartmak için 1, 2, 3, 4, noktalarda çembersel özdi*
reng ölçümleri alınmalıdır, Ayrıca, katmanların yüzey
süreksizlik doğrultularında açma ölçümleri yapılaMlir,

5* Kozlu*daki yapıyı daha çabuk çalışmak, yüzey
yükselti-alçaltılarmdan daha az etkilenmek ve incele-
me derinliğini arttırmak için, dikdörtgen özdirene. dö^
nen kol (retatmg, dipole) nokta-nokta özdirenç, tellu-
rik alan, geçlei elektromanyetik (transient EM), duyu-
lur frekans manyitotellurik (Audio frequancy MT)
ve sismik kınmm yöntemine başvurulabilir,

6, Kuzeybati'Güneydofu doğrultusunda yapılan
açılımlar varlığı kanıtlanan yanal 'öürekMzlikierîn et»
kişi altında kaldığından, ışmım eğrilerinden temele öz*
gü bilgi devfirilmeMni engellemektedir. Bu nedenle,
komşuluk ve kesme etkisini en aza indirgemek iğin 8,
1, 2, 4, 5, 8, noktalarda yapı uzanun doğrultusuna uy-
gun olarak açma ve kaydırma ölçümleri alınmalıdır.

Ancak bu ölçüler alındıktan sonra, güneyde Kar-
bonifer var mı, yok mu sorusuna yanıt getirebilir ve
temel dermlifl belirlenebilir, Kuzeybäti-Güneydofu
doğrultusunda yapılan ölçümlere bakarak temel derin-
lip üzerine güvenilir bir bilgi verilemez,
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HABERLER

TİZ ÖZLERİ

GÜMÜŞKÖY (Kütahya) AKTEPE Pb . Zn - Sb . Ag CEVHERLEŞMESİ

Mithat VIGIL (Doktora Tezi, 1982)

Prof, Dr, Aİtan Gümüş denetiminde hazırlanan ve
ülkemizin önemli bir gümüş madeni olanf Kütahya-
Gümüşköy Aktepe polimetalik gümüş yatağının litoloji
ağısından İncelenmesi ve jenezinin saptanması amaç-
lanan bu tez, 6 bölümü içermektedir I. bölüm sa-
hanın genel tanıtımını, 2, bölüm Aktepe ve yöresinin
jeolojik yapısı ve yapısal jeolojisini, 3, bölüm Akte-
pe ve yöresinin metalojenik durumunu, 4, bölüm Aktepe
ve yöresinin Batı Anadolu plakasındaki yerini 5, bölüm
Aktepe Madenfnin dünyanın gümü§ madenleri ile kar-
filaştırünmsı ve jenezin', 6, bölüm sonuçlarım kapsa-
maktadır.

Bu çahfpnayla; arazi ve laboratuvar incelemeleri
sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:

Aktepe ve yöresini jeolojik olarak Faleozoyik yeşil
kristalen şistler, Mesozoyik yaşlı karmaşık seri (öfiyo=
litik melanj), neojen yaşlı tüf it-tüf, kireçta§ı ve ba-
zaltlar, kuvaterner ya§lı alüvyonlar oluşturmaktadır,

Kristalen şistler; mikaşist, t-alkşist grafitli şist^
1er ile karakterize olunmaktadır, Mesozoyik yaşlı kar-
maşık seriyi serpantinleşmiş peridotit, ş-lisli kayaç
ve mêtadiyfatoazlar oluşturmaktadır, Neojen yaşlı tü-
fitlerde, andezit'k volkanizmanın ürünleri etkendir, in-
celeme alanında riyolitik tüf ve riycdasitik tüf olmak
üzere iki tip tüf" saptanmıştır, Tüf 1er üzerindeki göl
kîreçtaşlanı Aktıpe'de dolomiti! kireçtaşı şeklinde olup
her iki kayaç birimi Pliyosen yaşlıdır.

İnceleme alanında; hepside polimetalik cevherleş-
me olan, Aktepe, Gözegukuru ve Sıfırerefl sahaları
bulunmaktadır. Gümüş yatağı olarak: en önemlisi Ak-
tepe Madeni'dir. İkinci derece Sıfırereğl sahası gelir.
Gözeçukuru antimuan, talyum, arsenik ve bunlara bat-
lı îz elementleri yönünden önemlidir,

Aktepe cevherleşmesinde % evre vardır, Birincil
cevherleşme evresinde 4 dönem saptanmıştır, I ve 2.
dönemlerde galen çînko-blend ve Âg mineralleri yu

fıgımlan oluşmuştur. 3, dönemde Sb-As derişimi ve or-
natmalar etkendir. 4, dönem baritlerin yıfışım döne-
midir,

Oksidasyon ve sementasyon zonları genellikle Ak-
tepe'de derinlere inmektedir (50^55 m). Aktepe'nin po-
limetalik cevherinde âna metaller Pb-Zn-Sb-Âg'dür.
Cevherin yerleştifi ana kayaç birimi riyodasitik tüf.
lerdir, Aktepe eevheri parajenezinde 40'm üzerinde mi-
neral belirlenmlitir, Bileşimlerini sülfür, sülfosel} ok-
sit, karbonat ve sülfatlar oluşturmuştur, Sülfür ve
sülfoseller birincil olarak (derin kökenli) oksit, kar=
bonat ve sülfatlar, ikincil olarak (yüzey kökenli) oluş-
tuğu fakat bazı gümüş minerallerinin hem bir ncil hem
ikincil olarak oluştuğu (arjantit gibi) saptanmıştır.

Aktepe Madenfnin parajenezîndeki mineralleri ya-
tak §ekli§ süksesyonu, yan kayacij gangı ve ayrifim-
ları ile gümüş yatakiarmm genel sınıflamasındaki 7
tipden, 5, tipdeki volkanik kayaçlar içindeki Tersiyer
yaşlı Ag damarları ve maden damarlarına, Adlle'nin
sımflandırmasındaki 14 tipden EL tipdeki polimetalik
maden damarlarına girdiği saptanmıştır,

Âktepe cevherleşmesi parajenezinde yüksek ısılı
mineraller belirlenmemiştir. Yataf m tüm özellikleri ve
oluşum koşulları değerlendirilerek vollkanizmaya bağlı
epi-mezotermal bir polimetalik gümüf yatağı oldufu
sonucuna varılmıştır.

Bu çalışma ile ülkemizde ilk kez, 9 çe|dt minerali
içeren bir gümüş yatağı ortaya çıkarılmıştır,

Akdeniz dalma-batma (Beniof zonu) zonuna bağ-
lı olarak kalkoalkali volkantema tarafından oluşturu-
lan polimetalik cevherleşme kufagmdaj Aktepe poli-
metalik gümüş yatafı And tipi bir cevherleşme olarak
sınıflandırılmıştır,

258 sayfa, 4 ek, 78 şekil, 87 foto, 5 tablo, 26
diyagram, 7 çizelge

KÜBTLAPA - ÇAI/HM (Sivas) CİVARININ JEOLOJM PETBÖGtRAFÎK VE PETBOKÎMYASAI*

ÎNCELEMESÎ

Fikret İŞLER (Doktora TeM, 1988)

Prof, Dr, Mustafa Aslaner yönetiminde ferçeklef-
tirllmlş bu çalışmada; Sivas'ın 45 tan kuzeyinde yak-
laşık 400 kmä'lik bir bölgenin 1/25000 ölçekli ayrın-

tılı jeoloji haritası yapılarak bölgenin genel Jeolojisi
ve stratigrafisinin yorumuna katkı koyulmuştur.
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ûıceleme alanında PaleozoyiKY, Jumf Alt Kretase,
Üst Kretase» Eosen, Pliyosen? ve Kuvatemere ait bi-
rimler tespit edilmiştir.

Bölgede Paleozoyip oluşturan, metamorfitler ÜQ
formasyon şeklinde ayırt edilmiş olup bunlarf alttan
üste dofru; 1 — Mermer, müskovit-kuvars şist, kalk-
şist 2 — Yeşil şist, amflbolit, lavsonit-glokofon fist
g _ Metakumtap, fIliad, kırmızı kalkşist birimle-
rinden oluşur, Bu metamorfitler üzerine Jura, Alt
Kretase ve Üst Kretase oluşukları bir dlskordansla
gelirler,

Çalışma bölgesinin kuzey kesiminde geniş yüzey-
lenmeler gösteren yeşil şistler içerisinde ämflbolit ve
lavsonit-glofeofon şistler yer alır, Yeşil şistler D3
doğrultusunda bir zon oluşturan lavsonit-glokofoxi
şistle»© tedrici geçişlidir,

Jura ve Alt Kretaseyi gri ve siyahımsı gri kris-
talize klreçtaşlan oluşturur, Üst Kretasede yerini al-
mış olan ofiyolitik seri, alttan üste dofru; Peridolit-
ler, gabro, diyabaz, spilit, örtü sedimanları (Kırmızı
renkli kireçtaşı, radyolar" t ve gri renkli plaket kireç."
taşları) şeklinde istiflenme gösterir, Aşın bir şekilde
serpantinleşmiş olan peridotitlerde; dünit» lerzolit, ver-
lit, harzburjit türleri tespit edilmiş olup, bunlar ken»
di aralarında birbirleriyle tedrici geçişlidir.

Çok sayıda yapılan diyagramlarla, toleyitik karak-
terde ve okyanus tabanı bazaltları özelliğinde oldukla-
rı anlaşılan ofiyolitik diyabazlar, sahada yaygın ola-
rak yüzeylenirler. Diyabazları örten ve derin deniz
fasiyesi gösteren radyolaritlerle ardalanmalı Measträ«

tiyen yağlı kıımım renkli kireçta§ları, tektonik kuvvet-
lerden fazlaca etkilenmiş olup kıvrımlı ve kırıkh bir
yapı gösterir.

Eosen volkanizması olarak yüzeylenen bazik tüf-
aglomera, bazalt, andezit ve mikrodiyorit çoğunlukla
sahanın güneyinde yer alırlar. Üst Kretasenm gri pla-
ket kireçta§ı ve kırmızı renkli kireçtaşı, Lütesiyen
konglomera ve kumtaşları. bu Eosen volkanitleri tara-
fından kesllmiflerdir,

B-B doğrultusu boyunca bir oluk şeklinde genii
y ayılım gösteren bol ofiyolitik çakıllı Alt Pliyosen?
konglomeraları, Üst Kretasenîn diyabaz ve kırmızı
renkli kireçtİşlarıyla Eosen volkanitlerî üzerine dis«
kordan olarak 15-205 lik bir eğimle gelirler,

İnceleme alanını, boydan boya kesen D-B uzanım-
h bindirmeyle, Paleozoyiğe ait kalkşist ve Üst Kreta,
sede yerini almış olan ofiyolitik seri, Eosen ve Alt
Pliyosen? yaşlı birimler üzerine kuzeyden güneye
dofru sürüklenerek bindirmiglerdir. Bu bindirme, ofi-
yolitik birimlerin kendi içlerinde diyabazların radyo«
larltler üzerine sümklenmesi gibi küçük ekaylanmalar
şeklinde de gelişmiştir.

Küçük yüzeylemeleı şeklinde görülen, demir ve
manganez cevherleşmesinin ekonomik olmadığı göste-
rilmiştir, îneeleme alanında dağınık olarak görülen
kromit cevherleşmesinin ise, ayrıntılı jeoloji çalışması
ve iyi bir işletme ile küçükde olsa ekonomik bir defer
taşıyabileceği belirtilmiştir,

178 sayfa, 59 şekil, 15 çizelge, 3 ek, 8 tablo, 40
foto

MADEN KARMAflÛININ MALATYA GÜNEY DOĞUSUNDA YEB ALAN VOLKANİK
KAYAÇLABININ PETBOLOJtSt, JEOKİMYASI VE ÎLGÎLÎ SÜLFİT CEVHERLEŞMELERİ

Mustafa ÖZÇELÎK (Doktora tezi» 1982)

Roy Phillips (University of Durham, İngiltere)
denetiminde yapılan bu çalışmada Malatya GD'sunda
yer alan Maden Karmaiitı İçindeki Poluşagı ve Çanakçı
Fe-Ou-Zn sülfit cevherle|meleri, opak mineraller kim-
yası ve yankayaçlarm jeokimya ve petrolojisi incelen-
miştir. Cevherleımeler; sırasıyla îîosen volkanikleri ve
Eosen volkano-sedimanları içerisindedir,

.Bilhassa volkanik kayaklar önemli ölçüde farklılaş.
maya uf ramıglar ve orijinal kayaç mineralojisi ve kim*
yası farklı ölçülerde değişmiştir. Bu şartlardaki element
göğü incelenmiş ve esasen hareketsiz kalan iz element-
lere (Zr4 Nh, Y, La, Ce, Cr, Ni, Ti, P) dayanarak ka-
yaçlar sınıflandınlmıg ve orijinal tektonik oluşum şart-
ları belirlenmiştir, Poluşaf ı volkanik kayaçları toleyitik
bir diziyi temsil ederler ve okyanusa! bir kıyı havza-
sında oluşmakta olan genç bir ada yayının ürünleridir-
ler,

Poluıağı magması üst manto malzemesinin yüksek
oranda (%25) kısmi ergimeslyle olugmug ve olivin,
klinopiroksen, manyetit, plajloklas ve apatit ayrışma*

sim içeren magmasal farklılaımayla çeşitli kayaçları
üretmiştir,

Kayaçlar stratigrafik olarak üst seviyelerde preh-
nit-pumpelleyît faslyesinde, daha alt seviyelerde ise ye*
§il-§ist fasiyesinde metamorfizmaya uğramışlardır. Me,
tamorf izma deniz suyu kayaç karşılıklı reaksiyonu so-
nucu olup, "okyanus kabuğu hidrotermal metamorflz-
ma" nitelif İndedir,

Poluşağı masif sülfitleri ince tanelidir ve esasen pi-
rit, kalkopirit, sfalerit, az miktarda tennantit, galenit,
bornit, kovellin ve daha Bm miktarda da îdalt, manyetit
ve hematitten oluşmuştur. Belirgin mineralojik bantla^
ma gösterirler, Masif sülfitler esasen pirit içeren af sal
bîr cevherleşmeyi üzerlerler ve genelde Si-Fe-Mn ee
zengin sedimanter ince bir örtü ile örtülürler, Çanak-
çıdaki cevherleşme belli-başh masif ve dissémine (pirï-
tik) halde ilci tipten olu§ın\ Ağsal tip görülme«. Masif
sülfitler pirit, -bornit, tennantit, sfalerit, galenit, az
miktarda kaikopirit, dijenit, idait, kobellin. eser mik-
tarda altın ve cüzi miktarda Türkiye'de ilk defa izle-
nen Kolusit [Cua (As, Vf Ge, Fe, Sn) S4], Mavsonlt
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(Oue Fe^ Sn S8) ve Heksastannlt (Cug Fs^ Zn 3ng S l g)
den oluşurlar.

Her iki cevherleşmenin d© paeMnl açıklayan tek
bîr model ileri sürülmü§tür. Buna göre volkanizmayı
takiben gôli§en bir denizaltı jeotermal sistemde, deniz
suyu volkanik kayaç iatüü içerisine sızarak ısınmış, de-
rine indikçe sıcaklığı yükseknif» yankayaçla karşılıklı
reaksiyona glrmif ve böylece metalce zenginleşen bu
hidroternml eriyikler, pmda af şal cevherleşme Üe tem-
pi edilen çatlaklar, faylar ve zayıf zonlar boyunca
yükselmiştir. Deniz suyu - kabuk dokanafına, 4O0°C ye

kadar varan sıcaklıklarda ula§abilen bu eriyikler» so-
fuk, okside ve pH'i daha yüksek olan deniz suyu ile
karifmiftir. Ani sıcaklık düşmesi, oksijen fugasitesi ve
pH'İn yükselmesi İle birlikte stUfitler çökelerek masif
sÜMtleri oluşturmuşlardır. Metal içeriğinin Önemli ke-
simini kaybeden Mdrotermal eriyiklerin daha fazla so-
fuması ve yayılması Si-Fe-Mn ce zengin, ince taneli
sedimanlarnı sülfitlerin Üzerine ve çevresine çökelme-
sine neden olmuştur.

454 sayfa, 5 ek, 88 fokil, 20 tablo, 56 fotoğraf.

ASARCIK Cf ebiiikamhlsar.Glr«®iim) KXJBiUN-ÇÎNKO^BAKœ
CEVHEBLEŞMEBtNlN İNCELEMESİ

Faruk ÇALAPKULU (Dogentlik Tezi, 1982)

Şebinkarahisar (Giresun) kuzeyinde yer alan tur-
mallnleim©Ä hidrotermal alterasyon, Pb-Zn-Cu cevher-
lepnesi ve yüksek radyoaktivite gösteren Asarcık böl-
gesi jeolojik açıdan incelenerek; radyoaktivite def er-
lerinin yörede yüzeyieyen uranyum mineralleri içeren
Üst Kretas© yaşlı mafmatik kayaçlardan ve Pb - Zn -
Cu cevherleşmesi gösteren Asarcık damanndakl birin-
cil uranyum minerallerinden kaynakiandıf ı ortaya konB

muftur.

Asarcık damaruıın bölge jeolojisi içindeki konumu,
morfolojisi ve mineralojisi incelenerek pamjenezi, sük.
sesyonu. minerallerin damar içindeki dügey dafiumi
ve sıvı kapanmaların homojenleşme sıcaklıkları saptan-
mış, damarın Üst Kretase'de KB-GD (135Ô) yönlü dü-
§ey knk hattı içinde geliştifi, 2,5 km uzunluk, 0J0-
4,75 m Kalınlık ve 033 m düşey görülür yüksekliğe sa~
hip oldufu belirlenmiftlr, Cevherleime bölgedeki tur=
malinleşmeyi Meyen Mpotermal, mez'otermal ve epî

termal evrelerde olupnuı doloml^ turmalin, pirit, ar-
senopirit, kuvars, peşblend, apatit, galen, blend, kal-
kopirit, tetraedrit, burnonit, bıüanjerit, aikini^ İkincil
minerallerden saleeyitâ metatorbernit, malakit, azurit,
seruzitj anglezitj smitsonit, demir ve mangan oksit hid-
roksitleri içermektedir«

Damarın sülfürlü parajenezi içinde biıincil uran»
yum minerali (peşblend) saptanarak Türkiye'de çok
seyrek olarak gözlenen bu parajenez ilk defa ortaya
konmuştur.

Kimyasal incelemeler sonunda Ag, Bi ve U def er-
lerinin üstten alta doğru arttığı ve yer yer %UQOg

ve 1020 gr/t Ağ içerdifi belirlenmiştir.

Damarın dünya uranyum yatakları smıflandırma-
sındaki yeri saptanarak düşey zonlamaya uygun ola-
rak alt kotlarda peşblend zenginleşmesi beklenetaile-
ceği ortaya konmuştur.

106 Sayfa, 16 Şekil, 3 Tablo, 29 Fotofraf, 2 Ek

TOKOS JEOLOJİ St ÜL.ÜSLABABASI SÎMPOZYUMU YAPILDI

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlü-

fü üet Türkiye Jeoloji Kurumumun birlikte düzenledlfi

"Toros Jeolojisi Uluslararası Simpozyumu" 26-29 İMm

1983 tarihleri arasnıda, Ankara'da, MTA Kültür Site-

sinde yapıldı, Çok eapda yerli ve yabancı yerbilimcinin

Medifi simpo^yum sırasında; altı ayrı oturumda^ tdp»

lam 50 büdiri tartışıldı ve dört poster sunumu yer aldı.

Açılıp izleyen ilk oturumda; "Komşu Kuşakların
Jeolojisi ve Bölgesel Jeoloji" konusunda sekig bildiriye
yer verildi, Konuya geniş çerçevede yaklaşılan bu bildi-
rilerde, toroslarm bu baf lamdaki yeri ve bölgesel jeo«
dinamik sentezleri üzerinde duruldu,

Daha sonraki günler düzenlenen: "Batı Toroslarm

Jeolojisi'*, f<Örta Toroslarm Jeolojisi", "Dof u Toroslarm

Jeolojisi** ve "Toros Ofiyolitleri" oturumlarında, toros-

larm ve kesimlerinde yapılmış stratigrafik, sedimanto-

lojik, paleontolojik, petrolojik ve tektonik ara§tırmala-

rm aonuçları açıklandı, "Ton» Kuşaf ı Maden Yatakla-
r ının ele ahndıf ı son oturumdaj yedi bildiri yer aldı ve
daha çok incelenen yatakların cevher petrolojisi üzerin-
de duruldı^

Ayrıca simyözyum öncesinde "Dof u Toroslar otok-
ton, paraotokton ve ofiyölüleri" ve "Orta Toroslariö
Jeolojisi" adı altmda iki; simpozyum sonrasında da,
"Teke Torosları Jeolojisi", <fArap platformu ile munzur
napları arasında jeotravers1-, '-Dofu Toroslar Maden
Yatakları** adı altında 3 olmak üıere toplam 5 de bllim-
sel gezi düzenlendi. Önceden duyurusu yapılmış bir gezi
iptal edildi.

Başarılı geçen simpozyum; sorunların sergilenmesi,
tartifilarak çözüm arayışlarında yol alınması ve araı^
tırmacıların ortaya çıkardıkları sonuçlardan haberdar
olmaları açısından §ok yararlı oldu,

Yusuf Ziya. ÖZKAN
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JEQLOJÎ - JEOFİZİK LİSANS ÜSTÜ YAZ OKULU

TÜBİTAK Büim Adamı Yetiştirme Gurubu İle, İTÜ
Maden Fakültesinin ortaklaşa düzenledifi; Jeoloji -
Jeofizik Lisansüstü yaz okulu, Ekim ayında, İTÜ Ma«
den Fakültesinde yapıldı. Levha tektoniğinin ele alm=
dıfı on günlük kursun yönetlcilifini, Prof, Dr, Nezihi
CANITEZ yürüttü, 60 yerbilimcinin katıldıfı kursu,
Üniversitelerden araştırma f örevlileri ve yüksek lisans
öğrencilerinin yanısıra; MTA, TPAO, DSÎ gibi uygula-
maya yönelik kurumlarda çalişan jeoloji ve jeofizik
mühendisleri de Mödi,

Kursun öğretim kadrosu: Prof, Dr, İhsan KETİN,
Prof, Dr, Nezihi 0ANXTEZ, DOQS Dr, Yücel YILMAK,
Dog, Pr. Muzaffer SÂNVER, Doç. Dr, Naci GÖRÜR,
Dr, A, M, Celal İENGÖR, Dr, Aral OKAY ve Dr, Haluk
EYlDOĞAN'dan oluşmaktaydı. Levha tektoniğinin ge-
niş boyutlu olarak ele almdıfı yaz okulu programı 6
bölümdü.

Çok sayıda yerbilimcinin katıldığı açılışı izleyen bi-
rinci bölümde; levha tektoniği kavramından önceki
ballıca tektonik hipotezler, levha tektoniği kuramının
zaman içersindeki gelişimi tanıtıldı,

İkinci bölümde; yerkürenin asıl evrimi, günümüzde
yer içini» mcaklıfı, litosferde ısı iletimi, levhaların ısıl
yapısı, levhaların ısmma, soğuması ve morfolojik so»
nuçlan ele alındı. Üçüncü bolümde; düzlemsel ve küre-
sel levha kinematiği, levha sınırlarının kinematik özel-
likleri manyetik ve deprem verileriyle açıklandı.

Dördüncü bölümde; levha sınırlarının jeolojik ve
jeofizik özellikleri ele alınarak yayılma merkezleri, kıta-
sal gerilme alanları, transform faylar, dalma-batma ve
kıta-kıta çarpışma bölgelerinin jeolojik ve jeofizik
özellikleri, bu bölgelerdeki volkanizma, magmatizma»
metamorfizma ve çökelme tanıtıldı.

Beşinci bölümde; levha içi tektoniği, sıcak noktalar
ve ilişkili tektonizma, levha içi magmatizma ve sedi-
mentasyon ele alındı. Son bölümde ise; levha tektoniği-
nin bazı uygulamaları, petrolün oluşması ve olgunlaş-
ması ile levha tektoniğinin ilişkileri anlatıldı.

Kurs sonunda kursa katılanlara 800 sayfalık levha
tektoniği ders notlarım içeren kitap verildi,

Okan TÜYSÜZ

ONUNCU YIL TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI - 1984

6 . 10 ŞUBAT İ084 TABtHLERtNDE ANKARA'DA YAPILIYOR

Bu amaçla, Yönetim Kurulu'nca tüm üyelere ve
ilgili kuruluşlara gönderilen duyurularda öz olarak;
aıağıdaki görüşlere yer verilmiştir,

"„.Ekonomi ile doğrudan bağı olan ve üretime gi-
derek artan ölçüde katkısı bulunan jeolojinin bu konu-
munu tartışmak. Ülkemizde uygulama alanına jgeçiril-
mekte olan jeoloji yöntem ve teknikleri irdeleyip, ince-
lemek KURULTAYIMIZIN" amaçları olacaktır.

Ayrıca, Odamızın "ONUNCU KURULUŞ YILI"
nın gerefi gibi kutlanabilmesi, KURULTAYIMIZA
özel bir nitelik ve önem kazandırmaktadır.

Bu nedenle, KURULTAYIMIZIN her yönüyle ba-
şarılı bîr biçimde gerçekleştirilmesinin, tüm jeoloji
mesleği çalış&nlarmca, kaçınılmaz bir görev olarak
algılanaoağri ve en etkin şekilde destekleneceğine olan
inancımız tamdır,

Tüm teknik elemanlara açık olan kurultayın gü-
cünü, her zaman olduğu gibi. tüm jeoloji mesleği çalı-
şanlarının etkin katkı ve destekleri oluşturacaktır..."

"Genel Jeoloji Btüd ve Araştırmaları", "Maden
Jeolojisi", "Enerji Hammaddeleri Etüd ve Aramaları",

"Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Etüt ve Uygula-
maları", "Hidrojeoloji Etüt ve Araştırmaları", "Do-
ğal Afetler _ Kentleşme m Çevre Jeolojisi Etüt ve Araş-
tırmaları", "Kıyı ve Deniz Jeolojisi", "Doğal Kaynak-
ların Aranması ve * Değerlendirilmesi ile Difer Mühen-
dislik Hizmetlerindeki Sondajcılık Faaliyetleri", "Ül-
kemizde Doğal Kaynakların Değerlendirilmesinin Dü-
nü . Bugünü - Yarını", Kurultayda işlenecek konular
olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Jeoloji mesleğine 40-30-
25 yıl hizmet vermiş meslekdaşlarımıza emek ödülleri,
8 Şubat 1984 tarihinde yapılacak geleneksel jeoloji ge-
cesinde törenle verilecektir.

Jeoloji Profesör ve Doçentleri ile Kamu Kurulug-
larının üst düzey yöneticileri olan Odamız üyelerinin
oluşturduğu "Yüksek Danışma Kurulu" 3, Toplantısı
8 Şubat 1984 günü yapılacaktır.

Kurultaydan sonra, 11-16 Şubat 1984 tarihleri ara-
sında DSt Genel Müdürlüğü ile Odamızın ortak orga=
nizatorlüfünde ' 'Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli Tek.
ilik Gezisi" düzenlenecektir,

TEKNİK EĞİTİM ULUSAL KONGRESİ 24 . 2Q EKİM 108S TARİHİNDE İSTANBUL'DA YAPILDI

Teknik Eğitim Ulusal Kongresi, ülkemizde Sivil
Mühendisliğin 100., t.T.Ü/nin ise 210, uncu kuruluş yıl-
dönümü olması dolayısıyla, İstanbul Teknik Üniversi-
tesi tarafından 2é-26 Ekim 1983 tarihleri arasında dü-.
zonlenmiştir.

Kongrenin amacı. Ülkemizde teknik ef itimin geç-
mişi, bugünü ve sorunları üzerinde- bilgi üretimi ve
alışverişi sağlamak ve bu sorunlara bulunabilecek çö«
züm yollarının tartışılacağı bir ortam yaratmaktır.
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Kongrede: "Türkiye'de Teknik Eğitim; Dünü, Bu=
günü ve Geleceği", "Mühendislik Eğitimi", "Mimarlık
ve Planlama Efitimi", «'Teknik Eğitimde Çeşitli So-
runlar" konulu 4 başlık altında 39 adet bildiri sunul-
muştur.

Aşağıda Kongrede Odamız üyesi Prof, Dr, Güner
GÖYMEN tarafından sunulan "Çağdaş Teknoloji ve
Eğitim* Sl&temflmizin Geleceği" konulu bildiri yer al-
maktadır.

Teknik Eğitimin Amacı

Teknik eğitimin toplumsal yafama, ulusal ekono-
miye ve kalkmmaya doğrudan doğruya etkisi olduğu
bilinen bir gerçektir. Meslek, i§. çalışma ile yakından
ilgili olan teknik eğitim, meslek, iş ve çalışma gibi ki-
şilerin günlük yaşamına girmiştir, O halde Türkiye'de
teknik eğitim nasıl olmalıdır sorusunu yanıtlamadan
önce, ülkemizin şartlarında teknik eğitimin amacının
ne olması gerektifi saptanmalıdır. Yani evrensel tek-
noloji yarışmasına katılma amacım güden bir eğİtim
mi yoksa Türk kamu yararını amaç edinmiş bir efi-
tim mij teknik eğitim sistemimizin çekirdeğini oluştur-
malıdır ?

Birincisi zaten peşinen kaybedilmiş anlamsız bir
yarış olmaktan öteye gidemlyecefi gibi> günümüzün
evrensel teknolojik gelişmesinin amacım da anlamak
mümkün olmamaktadir, örneğin; Etiopya'da açlıktan
ölen çocukları televizyonda izlediğ imiz günlerde, 17 Ha.
ziran 1988 tarilıli Milliyet gazetesinin verdifi haber ola-
rak 32,000 yıl sonra ikinci yıldız sistemine girmesi ön-
görülen bir uzay aracının uzaya fırlatıldığı ve aynı a-
raçta bir dostluk mesajımı sonsuzluğa gönderildiği ya-
zılıyor,

Şüphesiz ki, kalkınma çabası içinde olan ülkemiz
için teknik eğitimin amacı kamu yararına, üretime
dönük olmalıdır, Giderek ivmesi artan evrensl teknolo-
jik gelişmeye de yabancı kalmamak amaçtan sapma-
mak kaydı ile geçerli olabilir.

Bağımsızlığı bir ilke olarak alan Türkiye'nin dı§a
tam baf imsiz kalabilmesi ancak, dışa bağımsız bir tek-
nolojiye sahip olması ile mümkündür,

Türkiye şartlarında önerilen teknik eğitim sistemi

Çaf da | teknolojinin karakteristik özelliği bilim
ile tekniğin iç içe girmiş, olması yani bilimsel bulgula-
rın teknik zaman faktörünü sıfıra indiren bir hızla
uygulanabilmesi olduf u bugün herkesçe bilinmektedir.
Bu özellik evrensel teknolojinin çok Üerlemlf oluşunun
bir sonucudur. Gelişmiş ülkelerin teknolojileri teknik
©fitimi bilimsel ve teknik yönden olumlu olarak etki-
lerken ülkemiz böyle bir destekten yoksundur. Evren-
sel teknolojinin gelişme hzmın her geçen gün artması-
nın nedeni de bilim ile tekniğin bütünleşmiş olması-
dır.

Bir ülkenin teknik efitiminin ülkenin genel eko-
nomik sorunlarından soyutlanamıyacafı açıktır. Ülke-
mizdeki finansman ve yatmm güçlüğü teknik eğitimi-
mize de etkin olarak yansımaktadır.

Demek ki» kalkınma çabası içinde olan ülkemiz İ-
çin önerilecek teknik ef itim sisteminin* kamu yararı-
na üretime dönük, dışa bağımsız^ çaf da§ teknolojiye
yabancı olmayan ve ülkenin olanaklarını en yararlı
şekilde kullanmaya yönelik bir sistem olması zorunlu-
dur.

Öneriler

Üretim İçinde efitün » Eğitini i#nde üretim yapmak:

Döner sermaye sistemi içinde öğrenciler üretim
yapabilecek, mesleki pratik bilgi kazanabilecekler ve
az da olsa ef itimleri için kendilerine maddi olanak
sağlayabileceklerdir. Öf rencı teknik eleman olarak ça-
lışmaya başladıfı zaman işe ve işlemlere yabancı olma-
yacaktar*.

Ülke yüzeyine yaylamış araştırma merkezleri kurulması i

Araştırma olanakları geniş olan laböratuvarlarm
açılması tekniksiz bilim, bilimsiz teknik olmayacağın-
dan şarttır,

Ülkemizin finansman ve yatırım güçlüğü nedeniy-
le az sayıda araştırıcının yararlanabileceği yetersiz
birçok küçük laboratuvarlann açîması yerine, modern
teknolojik incelemeleri mümkün kılan, çevre gereksin-
melerine yanıt verebilecek fekilde ülke yüzeyine ser-
pilmiş çok sayıda araştırıcıya açık araştırma merkez-
lerinin kurulması zorunludur,

Çeşitli bölgelerde araştırma merkezlerinin açılma-
sı, ülke koşulları iyice incelendikten sonra planlı geteil-
de kamu yararına dönük üretim amacı dikkate alına-
rak yapılmalıdır.

Ülke yüzeyine serpilmiş, araştırma merkezleri a«
raştırma projelerinin daha ekonomik yapılmasını
mümkün kılacaktır, Örneğin ; Doğu Anadolu* daki bir
maden yatağının incelenmesi ile ilgili bir projenin la-
boratuvar çalışmalarım gerektiren örneklerin 1000*
1500 kilometre uzaklıkta bulunan bir laboratuvara ta-
İinması büyük giderlere neden olmaktadır. Bu durum
araştırma projelerini olumsuz yönde etkilemektedir,

Anadolu'nun doğal kaynaklarından yararlanmak
gereği i

Ormanlarımız, denizlerimiz, dağ lanınız yabancı
bilim adamları İçin doğal bir müze, doğul bir labora-
tuvar oluştururken biz bu olanaklarımızdan hiç dene-
cek kadar az yararlanmaktayız. Bilhassa yer bilimleri,
tarım, ormancılık gibi konulardaki teknik ef itim mer-
kezlerinin yerlerinin seçtaünde doğal olanaklarımıza
yakınlık Ön planda tutulmalıdır, Ayrıca teknik eğitimin
geniş alanlara ihtiyaç göstermesi yeni yatırımlara u-
cuz alan temin edebilecek Orta ve Doğu Anadolu böl-
gelerine kaydnlması gereklidir.

Uzman eğitimi

Teknolojinin aktif kişisi olan uzmanın eğitimi dı§a
bağımsızlık ilkesini benimseyen ülkemiz için §arttıî\
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Aynı zamanda üretici kuruluşlar için yerli bir uzman
eşdeğerinde olan yabancı bir uzmana kıyasla daha eko-
nomik olacaktır,

Teknik ef «tain plaaılanm^ı . eğ Mm progmmlaruım
hazırlanmasında meslek odatemm ve uygulayıeı kamu
kuruliîşlaruMn önemi t

Bir ülkenin teknik efitiminin planlanması ve egU
tün programlarmm yapılması ülke çapında büyük m*
rumluluk taşıyan uzmanlık bilgisi gerektiren bir igtîr.
Kâfileri ve münferit efitim kurumlarını amaç eden e^
fitim programları rastgele olacağından kamu yararı-
nı amaç edinmif bir efitim sistemine ters äü§er,

çok boyutlu bir çalışma gerektiren efitim planla-*
ması ve programlamasında meslek odaları ile uygula-
yıcı = üretici kuruluşların görüşlerinden yararlanmak
gereklidir.

Kamu yararını üke alan bir teknik eğitim çevre

gereksinmelerini ve olanaklarını dikkate almak zorun*

da olduğundan böyle bir sistemde program değişikli«

fi mümkün olabilmelidir. Aksi takdirde efitim kamu

ihtiyaçlarına yanıt verebilme niteliğini yitirir. Defifik

programlar çeşitli alanlarda uzman yetişmesini de

sağlayabilir.

Teknik eğitimin kolaylığı batanmdan ilk bakışta
çeşitli kurumlar arasmâaW homojenlik yararlı gibi gö-
rülürse de, bu durum lisans seciyesinde tutulmazsa
teknik efitim gelişen teknolojiye ayak uyduramaz.

Her efitim kuruluşu ön lisanstan sonra programı«

nı çevre faktörlerini yani olanak ve gereksinmelerini

ön plana alarak kendi yapmalıdır.

Odamız Üyelerinden tsmaİ Henden "Uzaktan Algüamamn DoğaJ
Kaynakların AmştmtaıasmdaM Yeri ve Uzay Araştırmalarında
Beklenen Gelişme-* Konulu Konferans verdi

18 Mayıs 1983 tarihinde MTA Enstitüsü'nde verilen
konferansta, özetle:

Uzay görüntülerinin periodik ve otomatik olarak
yer yüzüne gönderilmesi, sinoptik görüge sahip olma*
ları ve elektromanyetik spektrumun farklı aralıkların-
da görüntü almaları nedeni ilef doğ al kaynakların arag-
tırılmasmda önemli bir yeri vardır. Uzay görüntüleri
yukarda belirtilen özelliklerinden dolayı, zaman ve
harcamalar açısmdan yeryüzünün incelenmesinde baş-
vurulması gereken ilk yöntem olarak kargımıza §ık*
maktadır,

Uzay görüntüleri kullanılarak, kısa zamanda Tür-
kiye'nin föto?-çizglsellik haritası hazırlanmış, bu çîzgi-
gelİiMerin önemli maden yatakları, deprem odakları
ve sıcak . su kaynakları üe yakın ilişkisi olduğu orta-

m Atatürk Barajının Temeli Atdıyor
BSÎ tarafından gerşekleıtirllecek GAP projesinin

en büyük barajı olan Atatürk barajının temeli. Cum-
hur başkanı Kenan Evren tarafından 29,10,1983 tari-
hinde atılacaktır.

ya konmuştur. Hasırlanması uzun zaman olan tektonik
haritaların ön gah|malarmm bu yöntemle yapüabilecefî
ortaya konmuştur,

Uzay teknolojisİMe kaydedilen gelişmeler, gelece«
fin uzay teknolojisinin yafamı ne derece etkileyeceğini
göstermektedir, ffimdiden yapılan prospekslyonlar, ha-
berleşmede büyük bir teknolojik devrim olacağını gös-
termektedir. Uydu aracüıfı üe oy verme, diplomatik te-
lefon hatları, enerji nakli» yerin çok ayrıntılı haritala*
nmn haarlanması (radar, topofrafya, gravite, man»
yetik haritaları) planlanan gelişmeler arasındadır.

Yeryüzünde yafamın daha iyiye götürülmesi için
uzayın bu derere Önem kazanması nedeniyle, gelişmiş
ülkelerin bu yönde kendini hazırlaması, ülkemizm ge»
lecef i agısmdan önem

Fırat nehri Üzerinde, Urfa İlinin Bozova ilçesi ya-
kınında kurulacak olan Atatürk barajının yapımının
1994 yünäa tamamlanacağı ve 19&5 yılmda işletmeye
açılacafı tahmin ediliyor.

• Öymapii&r Barap
Manavgat çayı üzerinde yapımı tamamlanan 185

m, yüksekllf İndeki Oymapınar barajında su tutma ça-
İı§malarına bağlandı, TürMy^de ilk yeraltı santralının

yeraldıf ı Oymapınar barajından elde edilen elektrik

enerjisi enterfconnekte sisteme katılae&k.

# Earakaya Barajı
Fırat nehri üzerinde ÇüngÜş ilçesi yakınlarında in-

şaatı devam eden Karakaya barajında derivasyon tü-
nelleri inşaatı tamamlanarak nehrin yatafı değiştiril-
di. İkinci aşama olarak eksen inşaatıniB yapılabilmesi

içîû yamaçlarda sıyırma kanama ba§landı, Barajm
1Ô88 yümda bitirilmesine ve işletmeye asılmasına çalı.
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iilıyor .






