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ÖZ : Bayındır fluorit filonları Kırşehir Masifi Üst Paleosen sokulumlaxma ait siyenit ve gabrolardan oîu-
gan bir temel içerisinde yer alır., Fluoritler yeşil» beyaz ve .san renklerde olup,, daha önceki çalışmalarda
(Yaman, 1984} bunların hidrotermal evrelerin çeşitli aşama ve koşullarında oluştukları saptanmıştır,. 3 adet
fluorit örneği üzerinde yapılan analiz 'sonucunda bunların S ila 99- ppm. toplama, nadir toprak elementi (NTE)
içerdikleri saptanmıştır. Koyu renkli fluoritler daha çok lantanid içerirler. Kondritlere göre normalleşti-
rilmiş lantanid. diagramlarında yeşil fluoritlerin Bu"ca pozitif anomali, sarı fluoritlerin ise negatif .anomali
verdikleri görülmüştür. Tb/La ve Tb/Ca diagramında ise yeşil fluoritlerin hidrotermal kökenli, sarı fluorit-
lerin ise' deniz suyundan etkilenmiş eriyiklerden türeyebilecekleri görülmüştür^ Hidrotermal kökenli eriyik-
lere bağlı geligen yeşil fluoritlerin nadir toprak, element içerikleri feldspatlarda görülen NTE spektrum-
1 arına benzer Mr dağılım, gösterir.

NTET'lerin yeşil ve sarı .fluoritlerdeki dağılımı aynı koşullarda oluşmadıklarını vurgular,. Bu. hipotez: sı-
vı kapanım, verileri ile varılan sonuçlarla iyi uyum gösterir. Tüm jeokimyasal verilere dayanarak masif
içerisindeki fluorit. filonlarınm sön evrelerinin Paleosen sonrası meydana gelen, basenler ile ilişkili olarak
gelişimlerini sürdürdükleri söylenebilir.

ABSTRACT : Bayındır fluorite veins appear mithin tho syenites and gabbros formations which belong to
Upper Ps^eccene intrusions of Kırşehir Massif, It lias been found that these fluorite-s, which air© greenf

whit© and yellow in colour originate«! in varias stages of the hydrothermal perod (Yamam, 1084) in the 8
fluorite samples the total REE eontens varies between 8 and 89 ppm. The dark coloured flaorites contain
more BEE. It is seen from the chondrite normalised SEE diagrams that the green fluorites show positive
and the yellow ones negative anomalies, Plate on the Tb'La versus Tb/Ca diagram implies that the green
fJuorites ?re hydro termal in origin, tat the» yellow fluorites may be produced from the solutions which
were affected bj marine water. Hie REE confettis of tîıp green fuorStes formed from hydrotersnal Solutions
show « similar REE patterns to that of feldspars.

The distribution of KEE in the green and yellow fluorites show that, they were not originated in si-
milar conditions. Ttiese conclusions are in agreement with the data which, were previously obtained from
fluid inclusions. Basecl on the geochemical data, it may be said that the evolution of the flmorite veins
were related to the basins which developed, after Upper Paleocene time.

GÎRİŞ

Nadir toprak elementleri, benzer kimyasal özellik-
1er gösteren bir elementler grubu oluştururlar (Çizel-
ge : 1). KrlitallenmB ve çözülme gibi jeokimyasal o-
layların karşısında pasif 'kalmaları en önemli özellik-
lerini teşkil eder., Fluoritlerin NTE içerikleri, birçok
araştırıcı tarafından (Derre, 1.972, Braetter ve diğ.,|(

1972, Marchand, 1976) bu mineralin, depolanma koşul-
ların.! yansıtan bir belirteç olarak kullanılmıştır. Doğal
eriyiklerde NTE. tenörleri oldukça azdır. Alterasyon,
sedimantasyon gibi oîaylar ile anakayaçlardan türe-
yen. NTE'Ier doğal eriyiklere kolaylıkla karışabilmek-
tedirler. Buna gore doğal eriyiklerde saptanan yüksek
NTE tenörlerinîn ana kayaçlardan türeyebilecekleri en
makul tahmindir.. Fluoritlerin mineralleşme sırasında

criyiklerindeki NTE; içeriğini koruması herşeyden önce
ortamda kuvvetli kompleks, yapıcı kalsit, kuvars gibi
minerallerin olmayışına: bağlı olmaktadır1. Böyle bir
ortamda NTE'rinde fluorit lehine gelişen yüksek pay-
laşma katsayısı görülür. .Ancak hafif Ce elementler
ile ağır Y elementler mineralleşme koşullarına göre
fîuorit içerisine yansıyabilecektir, Mineralleşme tü-
kenmiş bir rezeryaar içerisinde gerçekleşmiş ise flu-
oritler NTE içerikleri bakımından özellikle,, ağır Y
elementlerce zayıftırlar,. Eğer mineralleşme eriyiklere©
devamlı beslenen bir ortamda, ise;; bileşimi belirli, eri-
yiklerin gelişiyle fluoritlerin NTE dağılımında bir de-

(*) Bu makale Türkiye Jeoloji Kurultayı 1985'te sözlü
bildiri olarak sunulmuştur.
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Çizelge 1 : NTE ve bazı benzer1 elementlenı İdmyasal
özelikleri.

Table 1 : Chemical properties of iöSE and some si-
milar elements»

ğişiklik kaydedilmiyecektir. Ortama değişik bileşimli
eriyiklerin gelişiyle fluoritlerin NTE spektrumları; e-
sas mineralleştirici eriyiklere benzer kalmakla berar
ber, bileşim, değişimlerini de- kaybeder. NTE. içerisinde:
diğer elementlere göre Serilim ve öropyum -f- 2 ve
~j- 3 değerli valans> durumları gösterir. Bu nedenle:
oksidoreduksiyon koşullarına uygun hassas değişimler
gösterirler.

Köken ve mineraüeşme ortamını açıklığa kavuş-
turmak için Bayındır fluorit filonlarmda gerçekleşti-
rilen NTE analizleri bu çalışmanın amacım teşkil eder.

Bayındır bölgesi fluorit damarları ile ilgili ilk göz-
lemler Buchardt (1953)'e aittir. Bunu TÜrkflnal (1955)
ve Zeschke {19-56) detaylı yayımlanmamış çalışmala-
rı izler. Yazarlar fluoritlerin jeolojik, konumlarını in-
celeyip radyoaktif özelliklerini vurgularlar. Bayındır

yöresinin ilk ayrütılı jeoloji çalışması Ayan (1963)'a
aittir. Araştırıcı bölge kayaçlarmın petrografisini in-
celemiş ve kısaca cevherleşmelere değinmiştir. Aynı
konuları, kapsayan İskit (I960) ve özellikle Timer
(1973)'in çalışmaları ile bölge fluoritlerini 1/25.000-
ölçekli harita özerinde son olarak, gerçekleştirilen me-
tallojenik incelemeler, (Yaman 1B84) fluorit dolgula-
rının hidrotermal kökenli oldukları ve birçok aşamada
oluştukları .saptanmıştır. Filonlarda silikleşmeyi takip
eden yeşil ve beyaz fluo-ritler ilk mineralleşme ürünle-
ridir. Bunları kuvars ve sarı fluoritlerin oluşumu takip
edeı*;. Parajenez'de görülen ardalanma sıvı kapanım
verileri ile de doğrulanmıştır. Zira aynı damar içeri-
sinde homojenleşme sıcaklığının yeşil ve beyaz £hıo-
ril'te 110-120° iken san fluorit1 te bu değer 80-90° ola-
rak gözlenmiştir. Mineralleşmenin son aşamalarında gö.
lülen sıcaklık düsüşii le birlikte tuzluluk değerleri de
yükselmiştir. Zira yeşil ve beyaz fluoıitierde görüln
t/cl-2 NaCl eşdeğer tuzluluğa karşı sarı fluoritlerde
b:ı değer fJlO olarak bulunmuştur.

Depolanma koşullarında görülen, bu. fizikokimya-
sı! değişimlere paralel, olarak, fluoritlerin .NTEi spekt-
rıiBİanııda da bu değişimlerin kaydedilmesi gerekmek-
tedir (Yaman,, 1982). Bu. amaçla yeşil ve sarı fMürit-
lerden derlenmiş sekiz; adet örneğin NTE içerikleri
nötron, aktivasyon yöntemi ile ölçülmüştür (Treuil ve
diğ:,, 1973). Bunlardan dört örnek (B rB4) yeşil ;fluorit-
lerden, üç örnek. (B5-B?) sarı fluoritlerdenr bir ö̂ mek.
te beyaz fluoritlerden derlenmiştir. Analiz sonuçları
ppm. olarak, çizelge halinde verilmiştir. Sonuçlar bu
tür analizlerin yorumlanmasında çokça uygulanan
kondritlere göre normalleştirilmiş d.ia,gram.lar halinde
gösterilmiştir,

JEOLOJİ ve FLUORİT FİLONLABI

Bayındır bölgesinin büsrük bir kısmı gabro, siye-
nit ve türevlerinden oluşan taneli kristalleşnıiş kayaç-
lardan meydana, gelmiştir {.Şekil : 1). Yaygın olan si-
yenitik kayalar Kırşehir Masifi'nin metamorfik teme-
lini kesen Bu.zlu.kdag plütonuna aittir1. Bu birimler böl-
gedeki muhtemelen Üst Paleosen'deki en son sokulu-
mu ifade- eder (Seymen, 1981). Topografyah masifler
olu.gtu.ran bu kayaçlar bölgenin, batısında yatay ko-
numlu karasal fasiyeste gelişmiş Neojen formasyon-
ları ile örtülmüşlerdir. Füonlar çevresinde gabro; al-
kali siyanit, biotitli siyenit ve bunlara, ait çeşitli da-
mar kayaçları görülür. Gabro ve siyenitler filonlar -ci-
varında birbirlerinden normal dokanakEarla ayrılırlar.
Ancak siyenitler' içerisinde -yer yer gözlenen gabro
anklavlari. bunların bölgedeki ilk; sokulum kayaçlan-
oldu.kl.anni gösterir. Nitekim bazik; karakterli, ilk. plü-
tonizma ürünlerinin, son. 'evrelerde asit karakter .kazan-
dığı Ayan (1963) tarafından vurgulanmıştır.

Siyenitler homojen bir' mineralojik bileşim göster.
mezler. Yer yer kuvars1, nef elin veya mafik mineral-
lerle yüklenerek nordmarkit veya foyayîtteri oluştu.
rurlar (Ayan, 1963).

Bayındır bölgesi plüto-nik kayaçla-rında belirgin fay
hatları görülmez. Genelde KB-GB doğrultusunda ol-
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Şekil 1 : Bayındır fluorit sahası jeolojik haritası.

Figure 1 : Geological map of Bayındır flnorite area..

rnak üzere KB-GD ve yatay çatlak sistemleri içerir;.
Bunlardan KD-GB eklem sistemleri ilerisinde dikey
konumlu, doğrusal metrik, ötelenmeler gösteren, kırık
hatları görülür. Bu hatlar fhıorit damar sistemlerinin
geliştikleri yön île tam bir uyum. gtfösterir.

Bölgedeki üç filon KD-GB yönünde; 'bir fay dol-
gusu şeklinde uzanır (Çizelge 2). Fluorit, birleşik ya-
pıda, -asimetrik bir dolgu halinde- ve- değişik kalınlık-
ta görülür., Filon, duvarları altere siyenit, kil ve silis-
leşme bantları ile kaplıdır. Breşlerin incelenmesi -so-
nunda filon kasasındaki oynamaların mineralleşme ile
eşoluşumlu veya ardoluşumlu olabileceğini göstermiş-
tir (Yam.an, 1984).. Nitekim, fluorlu parajenez en az
be§ aşamada oluşmuştur (Şekil .2), Fay zonlarındaki
breşlesin.e ve nıilonitleşmeyi önce- silisleşnıe sonra da
mor ve yeşil fluorit gelişimi izlenmiştir. Bunları tek-
tonik hareketleri izleyen beyaz fluorit., kuvars ve sarı
fluoritler izlemiş son aşamada ise az miktarda pirit
sarı fluoritlerle birlikte son çatlaklara yerleşmiştir.
Filon içi su akımları, gravite, kaymaları gibi etkenler
ile foreşik fluoritler tekrar iyi tutturulmamış moloz-
lar «.alinde en son mineral yapılarını meydana getir-
miştir.

Çizelge !2 : Fîlonların geometrik özellikleri.

Table 3 : Geom« trioal properties of the veins.

Tüm gözlemler tektonik hareketlerin tüm mine-
ralleşme süresinde- devam ettiğini göstermektedir^ Bu
süreç içerisinde mineralleşmenin birçok, fazda ve ko-1

şuiîarda geliştikleri düşünülebilir. Nitekim, sıvı kapa-
nım bulguları bu -varsayımı doğrular' niteliktedir. Ye-
şil ve mor fluoritler üzerinde yapılan, ölçümlerde 'bun-
ların 110-1.20° C derece arasında, maksimum homojen-
leşme sıcaklığı gösterdikleri ve ortamın •%! NaCl eş-
değer tuzlulukta oldukları saptanmıştır. Farajenez'de
son. aşamayı ifade eden sarı fluoritler ise 80-90° C de:-
rece arasında, homojenleşme sıcaklığı %10 N a d eş-
değer bir tuzluluk değerleri gösterir,. Yeşil ve sarı
fluoritlerin oluşumunu etkileyen fiziko-kimyasal ko-
şullar mineralleştirici çözeltilerin, evrimini açıklamak-
ta yetersiz kalır. Zira 'bu durumda; filondakî h.er tek-
tonik hareket sonunda gelişen fluoritler aynı kaynak-
ta n primer çözeltiler halinde veya daha önce kristal-
Icşmiş fluoritlerin remobilizasyonu. ile ortaya çıkabilir.
Sıvı kapanım bulguları en. azından filonun gittikçe
soğuduğunu göstermektedir. Ancak ısı düşümü ile
tuzluluğun artması -açıklanması gereken ikinci 'bîr so-
run olarak ortaya çıkar;.

AMALİZ YÖNTEMt ve YORUMLAR

Sade bileşiminden dolayı fluorit içerisindeki NTE
analizi, nötron aktivasyon yöntemi ile hassas bîr şekil-
de yapılabilmektedir. Bu yöntemin uygulanması ve
analizlerin gerçekleştirilmesinde M'areand'in (1976) ö-
ııerdigi protokol, uygulanmıştır.

Bayındır I ve Bayındır II filonlannda toplanan
fluorit örnekleri binoküler altında homojen, ve saf ola-
rak ayıklanmışlar, 0,2 mm. öğütülerek alüminyum çer-
çeveTer içerisind^ 100 mg'îık paketçikler halinde ha-
zırlanmışlardır.

Örnekler 16 saat süreyle EL-, 3C4 (Saclay) nükleer
reaktöründe 4.1.1012 n/cnı2/sn. nötron akışı ile uyarıl-
mışlar, havuzda on günlük bir dinlenmeden sonra stan-
dartlarla birlikte Gelî, Cambera detektör ile sayımlan
yapılmıştır. Konsantrasyon hesabı ise Treuil ve diğ\,
(1973)'e göre %5 hata île gerçekleştirilmiştir.
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Çizelge 3 : Fluoritlerin NTE tenërlerî (ppm).

Tabip S : TREE contins of tlıe fhıorites (ppm).

Asturies (İspanya) fluorit 3rata.klar1n.da ortalama
NTE değerleri 50 ppm. (Ferrand, 1978)r Maine (Fran-
sa) 70 ppm. (.Marchand, 1978), Charbonnière (Fransa)
105 ppm. (Grappin 1979), Kuzey Pennin'lerde (İngilte-
re) 4jÖÖ ppm. (Shephern, 1982) yulunmuştur. Benzeri
uygMla.maa.lrda kullanıldığı .gibi neticeler Ooryell
(1963)'e g»örey kondritlere göre norm-alleştirilmîş diag-
ramlar üzerinde gösterilmiştir.

Eu. anomalileri mineralleşmenin kökeni ve depo-
lanmadaki oksido-redüksiyon koşullarını diğer NTE
gore daha iyi yansıtırlar. Bu anomali Eu/Eu* göre be-
lirlenebilir. Buna göre Eü/E3u* anomali l*den buyûk.
ise pozitif, l'den küçük ise negatif anomali kabul edi-
lir.. Eti* ölçülmüş bir değer olmayıp Sm ve Tjb değer-
leri arasında, Eu'un anomali göstermediği ortalama,
bir değer olarak kabul edilir,.

Kondritlere göre normalleftirilmiş diagramların
hepsi birden İncelendiğinde iki nokta hemen dikkati
çeker Bunlardan birincisi aynı. çeşit fluoritlerin ben--
zer NTE dağılımı göstermeleri, d".ğeri İse; yeşil fluo-
ritler ile sarı ve beyaz fluoritlerin dağılım eğrilerinin
büyük farklılıklar göstermesidir.

Yeşil fluoritler (Şekil ) aynı NTE dağılımı gös-
terirler. En anomalisi pozitif olup Eu/Eu* değeri lv50
ile lr99 arasında değişir.

San ve beyaz fluoritler (Şekil 4) daha az NTE
içermeleri ile dikkati çeker. Zayıf NTE tenoru para-
jenezin son adamalarında kuvarsın mevcudiyeti ile a-
tıklanabilir. Zira SiOo li ortamlarda Ca.F2 ün çözü-
nürlüğü artmakta f Elli s ve Mahon, 1964), bu da NTE
feJiöiîiEÜn azalmasına neden olabihnektedfr. San, fluo-
ritler Eu'ca negatif anomali gösterirler..

Yeşil fluoritler daha hafif olan Ce elementlerince
La Tb

I—___) daha zengin ağır Y elementlerce (——•—)
Ce liu

dahn fakirdir. Pu durum beyaz ve san fluoritlerde gö-

lülmezler. Son fluorit oluşumlarında NTE' içeriğinde
bölünmeler olduğu veya yeni içerikli çözeltilerin, ka-
rıştığı, düşünülebilir.

Makroskopik ve Termo-Optik incelemelerden so,n.«
ra birçok fazda geliştiği, saptanan filon dolgusunun
MTE dağüımlan yönünden, de değişiklikler göster-
mektedir.

SONUÇLAR ve TABTIŞflfALAB :

Analiz sonuçları, iki -varsayıma, göre yorumlana-
bilir (Grappin,. 1979). Buna göre;

a) Eu'un valans değeri ne olursa olsun fluorit
tarafından kolaylıkla 'bağlanabilir,.. CaF;O kafesine 33u
+ 3 diğer üç değerli NTE gibi E«+2 ise Ca+2 nîn yeri-
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ni alır. Şu 'halde, eozeltilerdeki Eîu'un valans değeri
ne olursa olsun toy değerler Eü analizlerinde ortaya
çıkan anomalilerde zayıf bir rol oynar. Netice ola-
rak, fluorîtteki Eu'ca pozitif anomali ancak çözelti-
lerden kaynaklanan bir anomalinin yansıması olarak
kabul edilebilir.

b) Çeşitli kay aç yapıcı minerallere ait NTE
spektrumlan incelendiğinde,, bunlardan engok feldis-
patların. tam çözünmeleri halinde çözeltilere Eu'ca
pozitif anomali verdikleri görülür {.Şekil 5), Bununla
beraber, fel.dispatla.rda NTE içeriği, çok az olduğun-
dan., Eu anomalilerinin başka kökenli çöözeltiierce si-
linmemesi gerekir. Örneğin biotitler 'NTE* ce zengin
minerallerdir. Ancak. Eu'ca negatif anomali, gösterir-
ler. Eu nedenle: Eu'ca pozitif anomali gösteren bir
NTE spektrumun kaynağı detritik bir seri veya Mo-
tit içermeyen bir feldispatlı kayaç olarak düşünüle-
bilir.

Şekil 5 : Potasynmlu feldispat (Î) dealz srayw (1)
ve Iıer üdsinin yarı yarıya karışımı {%)
"NTE spektrumn»

Figüre 5 : 'ÎUuıtanid patterns of K-Felispaıs (S) ma-
rine water (1.) and 50% mixture of fhetiu

Siyenitik kayaglar içerisine yerleşmiş olan. .fluo-
ritlerce anakayaç olarak yine- bu tür kayaçlann düğü-
Bilmesi, en makul varsayım, olarak kabul edilebilir.
Potasyumlu feldispatlarlan elde edilen NTE spekt-
rumları ile deniz suyuna ait NTE spektrumları kar-
şılaştırıldığında (Şekil 5), sarı ve beyaz fluoritlerin
bunlara benzer bir- dağılım gösterdiği görülür. Bu. göz-
lemlerden hareketle mineralleşme sırasında hidroter-
mal çözeltiler ile deniz suyunun, değişik oranlarda ka-
rıştığı varsayımı ortaya çıkar,. Ancak Bayındır yö-
resinde dikkati çeken bir denizel sedimantasyon gö-
rülmez. Karasal Neojen formasyonlarına dayanarak
masife deniz suyu filtrasyonu yerine yarı somatr kı-
tasal "suların etkinliği düşünülebilir. Nitekim Tb/Ca
Tb/Lta değişini diagramlarında (Schneider ve diğ., 1975)
fluoritleTinin hidrotermal ve sedimanter bölgelerde yer
aldıkları (Şekil 6) dikkati çeker..

Bayındır yeşil fluoritlerinin Eu'ca pozitif anomali-
leri ve bunların potasyumlu feldispatlara benzer gö-
rülmesi, bu mineraldeki NTE nin yankayaçta zaten.
bol bulunan pot.a-syu.mlu feldspatlardan ttirediği veya
büyük ölçüde etkisinde kaldığını vurgular niteliktedir.
Her iki fpektrumun değişik olması sorunu ise NTE
çözeltilerde: başka, kompleksler yapmasıyla açıklanabi-
lir. Ancak ağır nadir topraklar (ANTE*1) hafif nadir
topraklar (HNTB) göre daha da fakir olması gere-
kirdi (Dumonceau ve diğ.., 1978). Diğer bir varsayı-
ma göre' (Courtois C. ve Despairie A, 197B) bu du-
rum ANTE'nin alterasyon sırasındaki davranışları ile
açıklanabilir. Meteorik alterasyonlarda 'NTE'lerinin
davramgları benzer özellikler gösterirken, hidrotermal
alterasyonlarca ANTE' daha kolaylıkla bağlanabilmek-
tedir. Böyle bir duru.ni.da alterasyonla.rda.-ii ortaya çı-
kan çözeltilerin, normalleştirilmiş 'N'TE spketrunıları
anakayaca göre daha düz bir dağılım fluoritleri bu-
na benzer bir dağılım gösöterirler.

Yegil fluoritlerin mineraUeşme ortamı, bunların
NTE dağılım eğrilerinin, .gidişi ve homojenliği ile yo-
rumlanabilir. Deneysel veriler (Marchand, .1976) göz-
önüne alındığında mineralleşme, muhtemelen sabit
NTE içerikli eriyiklerce devamlı beslenen bir ortam-
da gelişmiştir. Daha küçük ölçekte aynı tür fluoritler
arasında NTE miktarları değişiklikler gost.erniekte.dii1,.
Bu değişimler depolanma koşullarının yer yer değişik
olması ile açıklanabilir. Aynı gözlemler sıvı kapanım
verileri ile de vurgulanabilir. Yeşil fluoritlerde homo-
jen, dağılım gösteren, birincil kapanımlar belirli ara-
lıklarda kümelenmiş homojenleşme sıcaklıkları (Th)
gösterir (YamaH; 1984). Birbirine yakın aynı kökenli
iki kapanını değişik Th değerleri ortamdaki ritmik
ısı değişimlerini ¥e kristalleşmenin buna bağlı olarak
gerçekleştiği şeklinde yorumlanabilir. Aynı tür fluorit-
lerdcki NTE- değişimler; ısı değişimlerine bağımlı .yeni
eriyiklerin, ritmik bir şekilde mineralleşme ortamına
katılması île mümkün olabilir.. Bu varsayım fluorit
içerisinde görülen kuvars gibi minerallerin, varlığı ile
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de ayrıca vurgulanabilir. Zira SîCyin parajemezde or-
taya çıkması ortamsal değişikliğin diğer bir işareti ola-
rak kabul edilir.

Sonuç olarak, Termo<-optik verilere ek olarak NTE
içerikleri de Bayındır flııoritlerinin değişik aşamalar-
da oluştuklarını gösterir,. Yeşil fluoritler aynı depola-
ma fazında, oluşmuşlardır, Spekrumlarda görülen de-
ğişimler ve mineralleştirici çözeltilerin son, aşamalar-
da hidrotermul ve lagiîner kökenli çözeltilerin bîr' ka-
rışımı olabileceklerini vurgular. Beyaz ve sarı fluorit-
ierdeki Eu. negatif anomalileri ta doruma iyi, bir1 ka-
nıt olabilir. Böylece iki çeşit mineralleştirici çözeltinin
varlığı sıvı kapanmaların yanısıra (Yaman, 1984)
JNTTE içerikleriyle de vurgulanmış olmaktadır. Bayın-
dır yöresinde Üst Paleosen'deki paleocoğrafik koşullar
jfilonların ilk oluşumu sırasında hidrotermal kökenli
sıvıların, yerleşmesine uygun, bir ortam oluştururlar.
Ancak sonradan, oluşan, .so-matr havzaların .gelişimi sı-
rasında da fluoritlerin depolanmalarını sürdürdükleri
ve bunlardan etkilendikleri söylenebilir,
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