






Okurlarımıza
Jeoloji mesleği çalışanlarının anayasal meslek kurulusu olan Oda-

mm 10, kuruluş yılını geride bırakmış bulunuyor.
Bu nedenle, ülkemizde jeoloji mesleğinin geçirdiği aşamaların ve

dünden bugüne uzanan gelişmelerin hatırlanması, geleceğe ilişkin sağ-
lıklı değerlendirmeler yapılabilmesi bakımından yararlı olacaktır Jms-
kuşuz.

Jeolojinin ülkemizde meslek olma sürecinin? üniversiteleri/mimle je-
oloji eğitimine ağırlık verilmesiyle başladığı, önceleri lisans düzeyinde ya-
pılan eğitimden, 50 U yMarın sonlarına doğru jeoloji mühendisliği eği-
timine geçilmesiyle bu sürecin hızlandığı bilinmektedir.

Bu süreçte, toplumsal yaşamın gereksinim duyduğu bir meslek di-
sipMwin mensupları, ürettikleri hizmetleri daha da yoğunlaştırma, uygu-
lama alanlarında söz ve karar sahibi olma çabaları yanışım, özlük so-
runlarını da aşma uğraşını verme zorunluluğu duyarlar.

Yine bu süreçte, meslek mensuplarının ÎÇSEL BİRLİK VE BÜTÜN-
LÜKLERİNİN SAĞLANMASI yanışım, MESLEĞİN TOPLUMDA SAY*
GIN BİR YERE OTURTULMASI, TANITILMASI çabalarının, erişüme-
si istenen amaçlar olduğu görülür.

Bu amaçlara varılabilmesi gereğinin, jeolojinin meslek olma süre-
cinde ortaya çıkardığı bir diğer önemli olgu, MESLEKİ ÖRGÜTLENME
POTANSİYELİDİR,

Bu potansiyel, meslek olma sürecinde somutlaşan amaçlara erişme-
nin zorunlu bvr sonucu olarak gelişip, serpilmiş ve sonunda jeolojide mes-
leki örgütlenmenin temel öğelerim yaratmıştır,

Her meslekte olduğu gibi jeoloji mesleğindede mesleki örgütlenme
potansiyeli böyle oluşmuş, ve bu gelişme 18 Mayıs 1974 yılında TMMOB
bünyesinde, JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASININ kurulmasını sağla-
mıştır.

Odamızın kuruluşunu izleyen yıllarda, jeoloji mesleği çalışanlarının
İÇSEL BİRLİK VE BÜTÜNLÜKLERİ üzerindeki olumsuz etkileri bugün
bile unutulmayan meslekteki UNVAN ÇEŞİTLİLİĞİNİN, giderilerek, 'JE-
OLOJİ MÜHENDİSİ3 unvanında birleşümesi çabaları başarıyla sonuçlan-
dtnlmıştır.

Yine bu yıllarda, mesleğin geliştirilmesi, uyguluma alanlarında jeolo-
ji mühendislerinin'SÖZ ve KARAR soMbi olmaları, kendi çalışma alan-
larını yme kendilerinin denetlemeleri, ülke ekonomisine olan katımların
arttırılması doğrultusundaki çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.

Ayrıca, mesleğin tüm uzmanlık alanlarında özgün bilgi üretimimn,
bilimsel ve teknik kurultay ve yayınlarla, jeoloji mesleği çalışmalarına mal
edilmesi çalışmalarına geçilmiştir*

Kuşkusuz tüm bu etkinlikler, jeoloji mesleğimn kamuoyumuzda ta-
nıtılması ve Odamızın üye tabanıyla olan bağlarının pekiştirilmesi ile ve-
rimli bir iletişim kurmanın ànmnlA araçları olmuşlardır,
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Öte yandan, jeoloji mühendislerinin kendi çalışma alanlarım düzen*
leyen ilgili bir çok yasa ve y önetmelikler deki konumunun belirlenerek, pe~
Mştirilmesi, yetki ve sorumluluklarımızın açıklığa kavuşturulması doğruh
tuşunda harcanan çabalar da günümüze kadar yürütülen çalışmalar ara-
sında yer almışlardır.

Tüm bu etkinlerde, MESLEĞİN EKONOMİK YAŞAMLA OLAN BA-
ĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÜLKEMİZİN DEĞERLENDİRİLEBİLİR
DOĞAL KAYNAK POTANSİYELİNE YENİ KAYNAKLAR KATİLMA-
SI, ayrıcada, meslektaşlarımızın mesleğin tüm uzmanlık alanlarında DE-
ĞERLENDİRDİKLERİ POTANSİYELE KARARLILIKLA SAHİP ÇIK-
MALARININ gerekliliğini vurgulayan İLKE ve ANLAYIŞLARIN temel
alındığı göze çarpmaktadır*

Bu ilke ve anlayışın meslek ve ülkemiz çıkarlarıyla bağdaştığına
kuşku yoktur. Çünkü, jeoloji mesleği, ÜLKE EKONOMİLERİNİN GE-
LİŞME SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN TOPLUMSAL GEREKSİNME-
LERİN KARŞILANMASINA KOŞUT OLARAK GELİŞEN, GELİŞTİK-
ÇE EKONOMİYE KATKISINI ARTTIRAN, BUNA BAĞLI OLARAK DA
ÇEŞİTLİ ÜRETİM ALANLARINA GİRDİ SAĞLAYAN ARAŞTIR-
MALARA TEMEL UNSUR OLMUŞ BİR MÜHENDİSLİK DİSİPLİNİ-
DİR,

Bu bağlamda, ülkemiz çıkarlarıyla mesleğimin çıkarları arasında
TAM BİR UYUM bulunduğunu söylemek ve meûeğymMm)sorunMri ile ül-
kemizin sorunlarım AYRI TUTMANIN olası olmadığım vurgulamak, ay-
rıcada, açıklanan İLKE ve ANLAYIŞIN odamız çalışmalarına bundan
sonrada egemen olacağını belirtmek istiyoruz.

Ancak, bugün gelinen noktada, BAŞTA İŞSİZLİK olmak mere jeolo-
ji mesleğinin ilgili yasa ve y önetmelikler deki konumunun belirlenerek, pe-
kiştirilmesi gibi önemli sorunlarla karşı karşıya olduğumuz açık bir ger-
çektir.

Sorunlarımızın çözülebilmesi için, üyeden başlayan ve herşeyin Oda-
mızın yönetim erkinden beklenmesi şeklinde kendini gösteren anlayışın
terkedilmesi zorunludur. Bunun yerine, sorunlarımımn tek tek birbirin-
den kopuk bağımsız girişimlerle değil, pekişiireceğimm içsel bütünlüğü-
mümn, odamızın açacağı ortamlarda maddi güç haline getirilmesi su-
retiyle çÖBÜlebüeceği esası benimsenmelidir,

Unutmayalımki, Jeoloji Mühendisimi Odası, yine jeoloji mühendisleri
için gerekli bir kuruluştur ve ancak, onların katılımıyla ve ortaklaşa üre-
timi ile var ve etkin olabilecektir,

önmnMdeki çalışma dönemi, artık yeterince netleşmiş olan koşul-
lar çerçevesinde, yoğun çalışmaların sürdürüleceği ve çözüm bekleyen
'meslek ve meslektaş sorunlarının ısrarla ve inatla kavuşturulacağı bir
dönem olacaktır.

Bu dönemden, Odamıza dolayısıyle mesleğimize sahip çıkabildiğimiz
ölçüde başarıyla geçeceğimize olan inancımızı belirtiyor, Odamımn 10,
kuruluş yılında, Dergimwm 20, sayısını çıkarmanın sevincini tüm jeoloji
mesleği çalışanları ile paylaşıyoruz.

Saygılarımızla
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
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Şarkışla (Sivas) Yöresinin Tektoniği

Tectonics of the Şarkışla (Swas) region

ERGUN GÖKTEN^ AÜ Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

ÖZ t garkıgla ...güneyinde yer alan çalışma alanındaki jeolojik olay ve yapılar iki tektonik dönemi temsil eder:
a) Eski tektonik dönem; b) Yeni tektonik dönem. Eski tektonik dönem, Geç Miyosen sonuna değin sürmü§
jeolojik olay ve yapılarla temsil edilir, Bunlar Faleogen, Eosen ve Oligosen sonunda bölgeyi etkileyen basınç
gerilmeleri ve bunlara baflı olarak gelîşmi§ ITO-GB gidişil kıvrımlar ve bindirmelerdir. Aynea KB-GOD gî-
dişli verev atunlı faylar da gelişmiştir. Yeni tektonik dönem ise, Pliyosen yaşlı karasal tortullar v© onlarm
oluşumuyla yaşıt düşey hareketlerle temsil edilir,

ABSTRACT : The geologic evente ana feature« developed İn the mvestigatea area, which İs situated «a the
south of Şarkışla, denote two tectonic periods, namely Paleotectonlc period and Neoteetonle period. Tme F&-
leotectonto period to characterized by some geologic évente and features buried and oceured at the end of
Late Miocene, Thme are coanpressive stresseÉ* alfeettag the study area during Pateocene, Eocen© and end of
Oligocène, and NE-SW trending folds and fiirusts formed depending on these compressée s ^ ^ e s . In ad»
dWon ^ e s e tlmm a re ^ n e NW-SE toendmg obMque-s% faulty As to NeoSeotonio period, it fe"
by PMoeene continental deposits and contemporaneous vertical movements,

OtBtŞ

İnceleme alam Şarkışla (Sivaa) ilçesinin güneyinde
Anadolu-Efê levhasında yer alır (fëlcil l ) , Yöre tekto,
nîfi üzerin© yofıınlaşnuş çalıpnalar azdır, Jeolojik a.
maglı çalı§malar ajarnnda Yücel (1965), Sungurlu.Soy-
türk (1070), Üker-Özyeğln (İ071), Soyturk^Blrgm
(1972), Erkan ve diferleri (1978) sayılabilir. Bu yazu
da yörenin tektonik özellikleri afiiklanacaktır,

İncelenen bölgede Üst Kretaae-Paleosen i Eosen,
Oligosen, Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı birimler yüzey«
lenmektedir, Ba|lıca volkanotortul ve türbiditlk kireç,
taşlarmdan oluşan Üst Kretase-PaleOBen oluşukları
3000 m kalınlığa ulaşmaktadır (Gökten, 1983a), Eosen
1400 m kalmlıfa ulaşan çakıltafi ve killi kireçt'aşîarıy-
la temsil edilir. Oligosen yaşlı birimler, toplam 8200 m

kalınlıktaki lagüner kökenli jipsler ve karaaal köken.
11 tortullardan oluşmaktadır. Pliyosen, 650 m kalınlık«
ta gakıltaşı, killi kireçtaşı ve bazaltlarla, Kuvaterner
ise alüvyonlarla temsil edilmektedir.

Tekto^lc DemeanEsW!

İnceleme alanında, temeli oluşturan birimler görül,
memektedir, Kurtman (1961 a#b) f inceleme alanının ku-
zeydoğusunda, Paleosen yaşlı ve boz renkli çakıltafla-
nnın ofiyolitler üzerine açılı uymazlıkla geldipae de-
fînmiitir, Buntuıl'a birlikte incelenen alanda, oluşuMâ-
rm ileri derecede kıvrımlanmasma ve kuzeybatî-güney-
dogu dofrultuminda kısalmasına neden olacak olasılı
günümlü bir temelin varlıfı düfünülebilir, ^ y l e bir
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Şekil  1  t  Buldurıı  haritası
Figure  İ  :  Location  map,

temel  ise.  kaya  mekaniği  yönünden peridotit  ve  serpan.
tînit  gibi  ultrabazîk  kayaların  varlığına  işaret  edebilir,

Çalıpna  alanında  esM  tektonik  döneme  ait  en  eski
olay  sahanın,  Üst  Kretase-Paleosen  sırasında  çekme
gerilimi  altmda  yay  gerisi  bir  havza  olarak  ağılmış
olmasıdır  (Gökten,  1988  a/b),  Transgresif  istif  ve  istif
içinde  yer  alan  bazik  lav  akıntıları,  çekme  gerilimi
denetiminde  gelişen  riftleşmenin  kanıtsal  verileridir.
Eski  tektonik  dönem  başlangıcında  dente,  KD-GB  ek-
senli  havzaya  kuzeydoğu  ya  da  güneybatı  yönünden
girmiştir,  Paleosen'de  ise  havza  kenarlarındaki  şelf  tü-
rü  kiregtaşları  ve  daha  eski  temele  ait  oluşuklar,  ya-
mag  a§ağı  kayarak  olistolitler  biçiminde  fliş  türü  tor-
tullar  araşma  yerleşmişlerdir.  Aynı  şekilde  ofiyolitli
karifiklar  da}  Paleosen  yaşlı  tortullar  arasında  olistost-
romal  birimler  olarak  bulunmaktadır.  Bunlar,  havzanın
çekme  gerilimi  denetiminde  derinle§mekte  olduğu  bir
sıraya  yerleşmiş  olmalıdır,  Olistostromal  nitelikli  ofiyo,
litli  karışıklar  içindeki  bazı  kireçtaşı  olistolitlerinin
düzlemsel  yapıda  ve  güneye  eğimli  bulunmaları,  kay-
manın  güneyden  kuzeye  doğru  geliştiğini  belgelemekte-
dir.  Difer  taraftan  ofiyolitli  karışık  dilimlerinin  üst
kesimlerini  serpantînit  breşlerinin  oluşturması,  ha-
murda  da  kuzey-güney  doğrultulu  makaslama  düz-
lemlerinin bulunması  KB-GD  dofrultulıı  hareketleri  bel-
gelemektedir,

Paleosen sonuna dofru ortam,  KB-GD yönelimli  ba-
sing  geriliminin  denetimine  girmiş,  buna  koşut  olarak
daf  tortullar  KD-GB  doğrultusunda  kıvrımlanarak  böl-
genin  yükselmesine  yol  açmıştır  (§ekil  2),  Paleosen  so-
nundaki  kısa  süreli  ağınım  döneminden  sonra Lütesiyen
sırasında  bölge  yeniden  çekme  gerilimi  rejiminin  dene-
timine  girmiştir,  Lütesiyen,  bu  rejim  altmda tortullaş-
mış  sığ  denizel  kaya  birimleriyle  temsil  edilir.  Lütesi-
yen  sonunda  ofiyolitli  karışıktan  türemiş  dilimler,  plat-
form  çekelleri  üzerine  sedimanter  yolla  yeniden  akta-
rılmıştır.  Oligosen,  çekme  gerilmesinin  denetiminde
gelîgmif  yükselme-çökme^  aşınım-karasal  tortullaşma

işlevleriyle  temsil  edilmiştir.  Oligosen  sonundaki  KB-
GD  sıkışma  evresiyle  ise,  çalışma  alanı,  genel  tektonik
karakterim  büyük  Ölçüde  kazanmıştır.  Miyosen,  incele»
me  alanının  kuzeyinde  (çalışma  alanı  dışı)  denizel  tor-
tullarla  temsil  edilirken,  sahamızda  bir  aşınım  dönemi»
ne  karşılık  gelmektedir.  Sahada  eski  tektonik  döneme
karşılık  gelen  yapısal  öğeler  şunlardır  :

Kıvrımlar,  Paleosen  yaşlı  olu§uklarda  gelişmiş  kıv-
rımlar ortalama K 60  D,3  KD  ile  K 83  D,5  KD  durum-
ludur.  Bu  kıvrımlanma  geometrisi  K 30-28  B  yönelimli
bir  sıkışmayı  ortaya  koymaktadır  (şekil  3).  Bu  défer-
ler  aynı  zamanda,  kıvrımların  az  bakışımsız  ve  silin-
dirik  şekle  yakın  olduklarını  da  göstermektedir  (Bil-
lings,  1072;  Altüg,  İ966-  Ketin  ve  Oanitez,  1972),  Pa-
leosen  yaşlı  kaya birimleri,  K-G  doğrultulu  Gasibey  fa-
yı  ile  doğu  ve  batı  olmak  üzere  iki  kısma  ayrılmışlar-
dır.  Faym  batı  kesiminde  kalan  birinci  derecedeki  ya-
pılar,  Kaleköy  antiklinali,  Konakyazı  senklinalij  Arap-
dede  antiklinali,  Arapdede  senklinali,  Gazibey  antikli-
nali  ve  senklinalidir  (şekil  4),  Faym  doğrusunda  kalan
kesimde  ise,  birinci  derecedeki yapı Deldövendere antik.
İmalidir,  Bu  kıvrımların  kanatlarında,  sürüme  kıvrım-
lan  da  gelişmiştir,

Paleosen  yaşlı  tortullar  içinde,  yıkılma  (slump)
yapıları  ve  bunlara  bağlı  formasyon  igi  kıvnmlanmala-
ra  da  sık  sık  rastlanılmış  olup,  bunların  kıvrım  eksen-
leri  de  KD-GB dır.  Bu  veri ise  havza yamaçları  ve  uzun
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ekseninin  bu  doğrultuda  oldufunu  belgeleyen  bir  ve-
ridir.  Kıvrımların  oldukça  bakışımlı  olması  mekanik
bakımdan  hem  gereçlerin  fiziksel  tekdüzeliği  hem  de
havza  kenarlarının  aynı  nitelikli  kaya  birimlerinden  o-
luştuguna  bir  kanıt  olabilir,

Lütesîyen  yaşlı  kayaçlarda  gelişmiş  kıvrımların  or-
talama  eksen  yönelim  ve  dalınılan  G  35  B,  1  GB  dır.
Buna  göre  bu  kayaçlarm  K  55  B  doğrultusunda  bir
basınca  uframış  oldukları  varsayılabilir  (şekil  5),  Si-
ilndirik  yapıda  ve  hemen  hemen  bakışımlı  olan  bu  ya-
pınm  örnek  temsilcisi  Malak  aîitiklinalidir.

kıvrımlanmışlardır.  Bu  nedenle  Paleosen  ile  onlar  üze.
rine  gelen  Lütesiyen  yaşlı  oluşuklar  arasında  açısal  bir
uyumsuzluk  (uncomformity)  oluşmuştur,  Lütesiyen  so«
nundaki  İkinci  sıkışma  evresiyle  (Pireniyen)  de  Lütesi-
yen  yaşlı  tortullar  temelleriyle  birlikte  kıvrunlanarak
yükselmiştir.  Daha  sonra,  kısmen  lagüner  kısmen  ka-
rasal  fasiyesli  Oligosen  oluşukları,  eski  serileri  açısal
uyumsuzlukla  Örtmüştür,  Oligosen  sonunda  (Saviyeii
fazı)  Oligosen  ve  daha  yaşlı  birimler  üçüncü  bir  sıkış-
ma  evresiyle  kıvnmtanmıştır.  Miyosen  inceleme  alanın-
da  bir  aşınım  devresi  olarak  geçmiştir.

Faylar,  înceleme  alanındaki  faylar,  eski  tektonik
dönemde  tortullaşmayla  yaşıt  ve  tortullaşma  'sonrası
olmak  üzer© iki  ayrı  evrede gelişmiştir.  Paleosen, Eosen
ve  Oligosen  ya§h  birimleri  etkilemiş  olan  faylardan  ö-
nemli  bir  kısmı,  tere  fay  yada  doğrultu  atımı  yatım
atımına  egemen  yırtılma  faylarıdır.  Saha  genelde  sıkış-
ma  tektoniğinin  tipik  bir  görüntüsünü  sergilemektedir.
Oligosen  sonundaki  sıkışma  gerilimi  tortullarda  önce
kıvrılmalar,  sonra  sününılü  davranış  sınırının,  asılma-
sıyla,  ters  faylanmalar,  en  sonunda  da  etkiyen  kuvvet
çiftinin  dogrultusuyla  dar  açılar  yapan  yırtılma  fay-
larının  oluşumuna  yol  açmıştır.  Sahadaki  önemli  ters
faylardan  bazıları,  Paleosen  yaşlı  birimleri  etkilemiş
olan  Akçakoyunderesi  fayı  ile  Paleosen  ve  Oligosen
yaşlı  oluşukların  sınırını  meydana  getiren  Mudarasın
fayıdır  (şekil  4),  Anadolu  fam ile  oluşmuş  yırtılma  fay-

Oligosen  yaşlı  birimlerde  gelişmiş  kıvrımların  or-
talama eksen yönelim ve dalımları G 66 B,4 GB  ile G 57
B,l  GB  dır,  Bunların K  24  B  ya  da  K  33  B  yönelimli
basınçlardan  etkilendikleri  anlatılmaktadır.  Kıvrımlar
bakışımsız  ve  silindirik  türde  olup  güney  kanatlarının
daha  fazla  eğimli  bulunması,  güneyden  etkiyen  basın-
cın  yefinlifine  bir  kanıt  sayılır,  Bu  oluşuklardaki  bi-
rinci  derecedeki  yapılar  Kömürkaya  senklinali,  Örtlek
senklinali,  Kapılıkaya  antiklinali,  Dökmetaş  antiklma-
li,  Haoıosmantepe  senklinali  ve  Oluktaş  antiklinallerî-
dir.  Kıvrımların  kuzeye  devrik  bulunmaları,  Oligosen
sonu  sıkışma  evresindeki  basıncın  güneyden  kuzeye
doğru  egemen  olduğunu  göstermektedir  (şekil  6).

Stratlgrafîk  uyumsuzluklar,  Paleosen  yaşlı  oluşuk-
lar  yaklaşık  îlerdiyen  çafı  sonunda  Anadolu  evresiyle

Şeldİ  6  :  Oiigosen'e  alt  birimlerden  derlenen  150  katman-
lanına  ölçüsünün  kontur  diyagramı  (Schmidt  ağı,
alt  yarı  küre  izdüşümü).

Figure  6  :  Contour  diagram  of  159  bedding  ineasuremetits
from  Oligocène  rock  units  (Schmidt  net,  lower
hemisphere) t
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larmdan  önemlileri  ise  Konakyazı  fayı.  Tahta  fayı  ve
Beycliyin  fayıdır,  Doğrultu  atımı  egemen,  ters  verev
fay  olarak  Gazitaey  fayı  sahanın  önemli  yapılanndan-
dır.  Kötügale  deresi  fayı  da  Oligosen  sonrasında  oluş-
muş  bir  yırtılma  fayı  olup,  Mudarasm  ters  fayım  da
etkilemiştir.

Çatlaklar,  özellikle  eski  tektonik  donemi  temsil
eden  birimlerdeki  kıvrım  eksenlerinin  birbirlerine  pa-
ralel  durumları,  sahanın  oldukça  tekdüze  bir  basınç
rejiminden  etkilendiğini  göstermektedir,  Bu  nedenle
yalnızca  Paleosen  yaşlı  birimlerden  derlenen  450  çatlak
ölçüsünün^  kontur  diyagramında  değerlendirilmesiyle
yedi  zayıflık  düzleminin  gelişmiş  olduğu  saptanmıştı;
(şekil  7).  Bunlar  kökensel  bakımdan  kıvrımlanma  olay
larıyla  dofrudan  bağlantılıdırlar.  Kıvrım  eksenleriyU
dar ağılar  oluşturan K25  B ve  K 19  D durumlu  çatlak
lar,  kesme  kökenlidirler.  Bunlar  volkanotortullar,  türbi
diditik  kireçtaşlan  ve  pelajik  kireçfcaşlarmda  gelişmiş
olan  sık,  sistemli  ve  kapalı  çatlaklardır,  Yatay  konum-
lu  en  büyük  gerilme  ve  kıvrım  eksenlerine  dik  olarak
gelişmiş,  yaklaşık  K-G  dofrultulu,  dik  çatlaklar  tan»
siyon  kökenlidir  ve  içleri kalsit  dolguludur,  D-B  dofruU
tulu,  dik  boyuna  tansiyon  çatlakları  da  ortalama  1.5
mm  genişliğinde kalsit  dolguludur,  K  89  D  ve  K  80  B,
71  G  durumlu  diğer  İki  çatlak  takımı  da,  1-2  mm  ge-

8  ı  Pliyo&en, yaş  h  birimlerdeıı  derlenen 40 katınanlan
ma  ölçüsünün  kontur  diyagramı  (Schmidt afi,  alt
yarımküre),

3  8 :  Contour diagram of 40 bedding ittea&urenüents fron
Pliocene  rock  units  (Schmidt  net,  lower  hemisp
here),

nişlikte  kalsit  dolgulu  ve  tansiyon  kökenlidir.  Bunla:
basıncın  azalması  ya  da  sona  ermesine  bağlı  olara!
gelişmiş,  azatlama  (release  joints)  çatlaklarıdır,  K  51
D,51  KB  ve  K  4S  D, 40  GD durumlu  çatlak  takımlar
ise  kıvrım  eksenlerine  yaklaşık  paralel  olup,  bunlar  yi
basınca  bağlı  tansiyon ya  da  yine  azatlanra türündedir

Yeni  Tektonik  Dönem

Sahada,  yeni  tektonik  döneme  ait  deformagyon  iz
lirinin  görüldüfü  oluşuklar  Pliyosen  yaşlı  kaya  birim
leridir.  Bunlar  daha  yaşlı  birimleri  açılı  uymazlıkla  ört
müşlerdir.  Bu  dönem  başında  saha  yeniden  bir  çekm
gerilmesinin  etkisine  girmiştir.  Bu dönemde  önemli  mik
tarda  kıvrımlanmalar  görülmemektedir  (§ekil  8).  Bı
evröde  deformasyomarı  oluşturan  en  büyük  a>ml  geril
me  ekseninin  düşeye  yakın  konumda  bulunmuş  olduğr
anlaşılmaktadır,  Dönem  sırası  ve  sonrasındaki  dsfor
masyonlar,  normal  faylanmalar  ve  bu  faylanmalarä
bağlı  düzensiz  efimlenmelerle  temsil  edilir,  Üst  Pliyc
sen  yaşlı  plato  bazaltlar,  çekme  etkisinin  Pliyosen  so
nunda  da  sürmekte  oldufunu belgelemektedir,  Tonus  v
Şarkışla  ovalarınm  birer  çöküntü  alanı  görünümünd
bulunmaları,  eski  ve  yeni  alüvyonlarla  taraçalar  çek
me  rejimiyle  birlikte  yükselme  ve  çökmelerin  Kuvater
ner  başında  da  egemen  olduğunu  göstermektedir,  Ku
vaterner  yaşlı  birimleri  etkiyen  diri  faylanma  izin
rastlanmamıştır.



SONUÇLAB

İnceleme alanı, eski ve yeni tektonik dönemlerin
deformasyon izlerini tapmaktadır. Saha genel karakte-
rini Saviyen evresiyle kazanmıştır. Eski tektonik dö»
nemi temsil eden yapılar, KB-GD yönetimli sıkılma-
larla oluşmuıtur. Çekme gerilimi, sıkışma gerilimi ev=
releri sonrasında havzaların gelişmeleri sırasında ege-
men olmuştur, öfiyolitli karışık oluşukları, tortullar
arasına ya da üzerine çekme gerilimi denetiminde yer-
lefmiitir. Çalışma alanını etkiyen KB-ÖD yerel sıkıl-
malar, Arap levhasınm, Üst Kretase'de Anadolu lev,
hası altmda yitmeye bailamasiyla ortaya çıkan ve Üst
Miyosen'e kadar süren bölf esel K-G sıkışmasından kay-
naklanabilir, Yeni tektonik evre, daha eok düşey ha-
reketlerin egemen oiduf u, bir tektonik rejim altında g t-
üşmektedir,
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Tokat Ile Sivas Arasında Yer Alan Yıldızdağı
Gabrosu'nun Petrokimyas^l Özellikleri

The peirochemiccd features of Yüdmdağı Gabbro betıveen Tokat and Sivas

ALİ YILMAZ
TUNCAY ERCAN

MST,A4 Genel Müdürlüğü, Ankara
M,T,AS Genel Müdürlüfü, Ankara

ÖZ t İnceleme alanı, Tokat ile Sivas arasında, Çırçırın kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Bu incelemede, Yıldızdafı Gabrosu'nun petrokimyasal özelliklerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Olasılı
Eosen yaşta olan bu gabro, yarı derinlik kayası niteliğinde ve domsal bir yapıda olup genellikle porfiritik,
ofitik ve poikiiitik dokudadır. Gabro, başlıca labrador-bitovnit, hornblend, yer yer diyopsit, olivin ve ayrı-
ca opak elemanlar ile sfen ve/veya rutil kapsamaktadır. Beş örnekte yapılan analiz sonuçlarına ve değer-
lendirmelerine göre Yıldızdağı Gabrosu'nun toleyitik bir nitelik taşıdığı ve olasılı Eosen sırasında gelişen
bir yay sistemi içinde oluştuğu savunulmaktadır,
A8TEAOT : îııvesttgated area Is located between Tokat and Sivas, northeast of Çırçır,

It has been aimed to examine the petrochemical features of Yıldızdağı Gabbro In this paper, Yılcîızctafı
Gabbro, possibly Eocene in age, Is represented by hypabyssal rocks displaying porphyritic, ophMo and po-
îkllitle textures. It consists mainly of labradorite-bytownlte, hornblende, rarely diopdde and olivine, m ad-
dition to opaque mineral», sphene and/or rutile. According to the result of amMyses and evaluation», İt
has been defended that Yüdızdağı Gabbro ims tholeiitic character and probably formed in an arc system
during Eocene.

rimin, bazı genel özelliklerinin yanı sıra petrokimyâsaî
özelliklerini ve jeotektonik konumunu belirlemeye te-
mel olabilecek velileri sergilemektir. Bu bulgular, böl-
genin jeolojik gelişiminde Önemli bir yeri olan Yıldız-
dağı Gabrosu'nun özelliklerinin anlaşılmasına katkı saf-
tıyaeaktır,

GENEL JEOLOJİK KONUM

inceleme alanında, temeli, Senomaniyen-Alt Seno-
niyen yaşlı Tckelidaf Karışıfı (ofiyolitli karışık) oluş-
turmaktadır. Ofiyolitli karışığın üzerine Üst Senoniyen.
Paleosen yaşlı yer yer olistrostromal yapıda olan tor-
tul kayalar yersel bir uyumsuzlukla gelir. Eosen yaşlı

Çalışma alanı îç Anadolu'da Tokat ile Sivas ara-
sında. Çırçır'm kuzeylofusunda yer almaktadır (gt-
kll 1).

Bu yörede, Okay (1953? 1955), Yalçınlar (195-5),
Baykal (İ&66)? Göksu (1974) ve Yılmaz (1982, 1983)
temel jeolojik incelemelerde bulunmuşlardır. Okay
(1953, 1955), Yıldızdafı*nı oluşturan gabronun, ofiyo-
Ütlere alt olabileceğini belirtmekte, Yılmaz (1982, 1988)
ise bu gabronun, yöredeki ofiyolitli kari|ifm oluşumun-
dan sonra, en azından Maestrilıtiyen ve olasılı Eosen
sırasında oluşmuş olabileceğini ileri sürmektedir.

Bu ycusınm amacı, şimdiye dek tek başına ele alın-
mayan ve "Yıldızdagı Gabrosu*' olarak adlandırılan bi-
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kayalar ise, ofiyolitli karışık ve örtü kayaları üzerine
bölgesel düzeyde -ağılı uyumsuzlukla gelirler. Eosen ka-
yaları çakıltaşı ile başlar, kumta§fi,kiltaşı-şeyl ardalan-
masma dönüşür, bu da yer yer bazaltik ya da andezitik
volkanitlere uyumlu olarak geçer. Yıldızdagı öabrosu
İse olasılıkla bazaltik volkanitlerin derinlik kayasıdır,
Denizel ve karasal Miyosen ve daha genç oluşuklar ise,
E esen Mayalan dahil, daha eski tüm oluşukların üzerine
açılı uyumsuzlukla gelmektedir.

Okay (1955), Yıldızdafı Gabrosu'nun, Yıldızdafı'nm
kuzeyinde yaklaşık 1600 m yükseklikte, serpantinite
dereceli olarak geçiş yaptığını belirtmektedir. Yapılan
çalışmada bu durum gözlenememiş, buna karşın, Yıldız-
clağı dolayında ofiyolitli karışığı ve bu arada serpanti-
niti kesen ve Yıldızdajjı Gabrosu'na doku ve bileşenler
açısından benzerlik gösteren gabro ve volkanît apofiz-
leri saptanmıştır. Yıldızdafı'mn diğer kesimlerinde ise
gabro, Maestrihtiyen yağlı flîf ile dokanak halindedir,
Bu fliş genellikle dokanağu yakm yerlerde yüzey el bo=
zu§ma ile limonitleşmigtîr, Ayrıca aynı yörede Maest-
rihtiyen yaşlı flip kesen gabro ve diyabaz dayk ve
alileri yaygındır, İnceleme alam dışında ve doğuda Ge-
cele yaylasının 2-3 km güneyinde ise gabronun doka-
nağmdaki Eosen yaşlı kmntıli kayalar da yer yer renk
değişimine uğramıştır. Ayrıca, gabronun dokanafmda
kontakt metamorfizma saptanamamıştır. Yine incele-
me alanının dışında ve daha doğuda, aynı kuşakta yer
alan Kösedagı Siyeniti'nin Eosen sonu yaşta olduufu ka,
bul edilmektedir (Kalkancı, 1974), Bu nedenle, farklı
petrografik özellikler sunan ve aynı kuşakta yer alan
magmatîtlerin, aynı olayın farklı ürünleri ötebileceği
düşünülmüş, ve Yıldızdağı Gabrosu'nun olasılı Eosen so-
nu yaşta olduğu benimsenmiştir,

Yıldızdafı Gabrosu, ofiyolitli karışık içinde tekto-
nik dilimler halinde yer alan gabrodan, dış görünüm,
doku ve petrografik özellikler açısından farklıdır. ör=
neğin, ofiyolitli karışık içinde yer alan gabro, çok ki-
nklı olup, Yıldizdaf ı Gabrosu'ndan ayrılmaktadır.

HLDIZDAĞI GABROSUNUN FETROKİMYASAJ^
ÖZELLİKLERİ

Petrografik özellikler

Yıldızdağı'nı oluşturan gabronun gülüme yüzeyi
morumsu gri? yer yer yeşilimsi likenlerle kaplı olup, ta-
ze yüzeyi koyu gri, ya da açık gridir. Gabro, yer yer
açık ve koyu düzeylerin ardıpkh dizilimi nedeniyle
bantlı bir görünümdedir. Bantlı yapı yanal olarak uzun
mesafede izlenememektedir. Bantlı gabro, yer yer da-
ha ince taneli mikrogabro (dolerit) daykları tarafından
kesilmiştir. Başlıca labrador-bitovnit, homblend (yer
yer tremolit, aktinoüt), dlyopsit ve yer yer olivin kap-
sayan gabroda ayrıca opak mineraller ile sfen (titanit)
ve rutîl izlenmektedir, Plajlyoklaslar yer yer zonlu ya-
pı göstermektedir. Yıldızdafı'nm hemen güneyindeki
küçük yüzeylemeden alman örnekler petrografik ola-
rak amfibollü mikrogabro biçiminde tanımlanmıştır,
Yıldızdağı güneyindeki apofizler porfirik, ofitik ve poî-
kilitik doku sunan yan derinlik kayalarıdır, Bunların
ince kesitlerinde plajiyoklas mikrolitleri yanında yay-

gın amfibol fenokristalleri de yer almakta olup yer yer
biyotit kristalleri ele izlenmektod.'.r. Amfiboller yer yer
piroksen kalıntıları kaplamakta ve olasılıkla pi-
roksenlerin dönüşümü sonuucu oluştukları ortaya çık-
maktadır, Yıldızdafı güneydoğusundaki gabro içinde
yer yer amfibolitik ksenolitler ve 10-15 cm kalmlıkta
anortozit arakatkıları gözîenmekteclir, Yıldızdafı Gab-
rcsu*nun kenar kesimleri genellikle açık gri renkli ve
yer yer diyabazik bir doku sunarken, orta (çekirdek)
kesimi koyu gri olup bol mafik elemanlar kapsamak-
tadır.

Genel Kimyasal Özellikler

Yıldızdafı Gabrosu'ndan petrografik inceleme için
alman çok sayıda örnek içinden en taze nitelikli beş
tanesi seçilerek MTA Genel Müdürlüğü Kimya Labors-
tuvarlarında tüm kayaç kimyasal analizleri ve kimi \%
element analizleri yaptırılmış ve sonuçları sunulmuştur
(Çizelge 1). Analiz sonuçları bazı diyagramlara uygu*
lanarak Yıldızdağı Gabrosu'nun nitelifi ve jeotektonk
konumu aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Örnek
No İ (100) 2 (105) S (118) 4 (117) ß (118)

sıo2

TiO2

F e 2 ° 3
F e O

MgO

MnO

CaO

Na2O

Kp
p 2 o 5

co2
Ate§te

Kayıp
Toplam
Cr

Cu

Ni

Ba

44,80

17.37

0,84

7,83

480

7,00

0.19

13.05

1,80

0.45

0.15

0.33

1.02

98.90

0,007

0,001

0.0001

0,04

44 70

17,37

0.75

5.89

5.73

8,00

0.19

13.85

0.87

0.05

0.01

0857

2.00

99,41

0,02

0,001

0.003

0,20

48,60

12,52

1.16

5,82

8.30

12.00

0,18

13,10

1,35

0.23

0.03

0,20

1858

98.87

0,03

0.003

0,007

0.03

42,10

13.95

1,04

5,40

9.80

12,00

0.23

12,11

0.93

0,05

0,11

0.13

2,07
00,50

0,02

0.001

0,004

0.03

44,65

20,52

0.90

5 J 8

4,70

6,00

0.16

13,20

1,60

0,21

0.08

0.20

0e91

98,77

0,01

0,0007

o.oooı
0.02

Çizelge 1 — Beş Örneğin Analiz Sonuçları

De la Rochc ve elif erleri (1980) tarafından, mag-
matik kayaların majör element İçerikleri göz önüne
alınarak ye R .̂ 4Si — 11 (Na+K) — 2 (Fe+Ti), R2:
8Oa + 2Mg + Al parametreleri kullanılarak yapılan
diyagramda, Yıldızdafı Gabrosu'nun kimyasal bileşimi-
nin da gabrolar için önerilen ölçülere uydufu ve kim«
yasal bile§lmi bakımından da gabro olarak adlanabile-
ceği görülmektedir (Şekil 2),

Alkali-silis diyagramında, Irvine ve Baragar (1971),
Macdonald ve Katsura (1064) ve Kuno (1960) tarafın»
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dan  çizilen  mnırlar  göz  önüne  alındığında,  Yıldızdagı
Gabrosu'nun  toleyitik  kesimde  yer  aldığı  görülür.  An-
cak,  Örnekler,  Miyaahiro  (1975)  tarafından  önerilen  ok-
yanus  sırtı  toleyitleri  alanına  yakın  olmakla  birlikte,
bu  alanın  dı§ında  yer  almaktadır  (Şekil  S),

Analiz  sonuçlan,  AFM  üçgen  diyagramına  da  uy-
gfulanmıştır  (Şekil  4),  Irvine  ve  Baragar  (1071)  tara-
fmdan,  toleyitik  ve  kalkalkalen  kayaları  ayırtlamak
iğin  kullanılan  sınır  göz  Önüne  alındığında,  Örneklerin
toleyitik  bölgede  yer  aldıkları  belirlenmiştir.

Ayrıca  analiz  sonuçlarından,  FeO'7MgO  ve  SiG,
içerikleri  göz  önüne  alınarak  Miyashiro  (1975)  tara=
fmdan  önerilen  diyagrama  uygulandığında,  örneklerin
toleyitik  alanda  yer  aldıkları  izlenmektedir.  Aynı  go-
huca,  SiO2  -  A1.2O3  ve  (Na,2O  +  K2O)  içerikleri  kulla-
nılarak  yapılan  Kuno  (I960)  diyagramında  ve  Al,tO3-
NPC  (Normatif  pîajiyoklas  bileşimi)  göz  önüne  alı-
narak  yapılan  Irvme  ve  Baragar  (1971)  diyagramında
da  ulaşılır  ve  örneklerin  toleyitik  nitelikli  oldukları  be-
lirginleşir,  Jensen  (1976)  tarafından  önerilen  ve  (FeO
+  FesO3  +  Tii0'ü)  -  A12°8  -  M S °  iQêrikleri  kullanıla-
rak  yapılan  diyagramda  do,  örneklerin  toleyitik  nitelik»
te  oldukları  kesinlikle  ortaya  çıkmaktadır,

Yıldızcîagı  Gabro&u'nun  jeotektonik  konumunu  be-
lirleme  sorunu  ikinci aşamada  ele alınmıştır  ı  Beccaluva
ve  diğerleri  (1&791)  tarafından  önerilen  ve  Ti/Cr,  Ni
parametrelerini  kapsayan  diyagramda  Yıldızdagı  Gab«
rosy,  ada  yayı  toleyitleri  alanında  yer  almaktadır  (Şe,
kil  5),  Ayrıca  okyanusa!  magmatik  kayalarda  iz  ele«
ment  def  işimi  erini  irdeleyen  Pearce  ve  Gale  (1977),
okyanus  sırtı  toleyitlerinde  ortalama  Ti  igerif  inin  840Ö
ppm,  ada  yayı  toleyitlerinde  ise  5000  ppm  dolayında
olduğunu  belirtmişlerdir,  tneeleme  alanında  yer  alan
Yıldızdagı  Gabrosu'nun  Ti  içeriği  ise  4500-6900  ppm
arasmda  değişmektedir  ve  ortalama  5000  ppm  değerin-
de  olup,  ada  yayı  toleyitlerindeki  Ti  içeriğine  uymaK-
tadır.

ŞeMİ  i  t  Yıldızdaki  Gabrosu'muı  AFM  üçgen  dîyag-
rammclaM  konumu  (Kesik  çizgi  Irvine  ve
Baragar  (1911)  ayırdım  göstermekte)

Figure  4  t  AFM  triangular  plot  of  Yıldızdagı  Gäftbro
(Dissected  Une  resembles  the  Irvtoe  and
Baragar  (Wll)  division)
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öneıllfû VÔ Fs  İle  F3  parametreleri kullanılarak yapılan
diyagramda,  analizi  yapılan  öraekler,  volkanik  yaylar-
da  oluşan  dü|Ük  potasyumlu  toleyitler  bölgesinde  yer
almaktadırlar  (gekil  7),

Aytıca  Pearee  (1075)  tarafından,  okyanus  tabanı
bazaltları  ve  ada  yayı  bazaltlarını  ayırdetmek için  kul-
lanılan  Ti - Cr  diyagramında,  Yıldızdağı  Gabrosu  yine
ada  yayı  bölgesinde  yer  almaktadır,  Glassley  (1074)
taraf mäan önerilen VÔ FeO*/MgO ile 1ÎÖg içerikieri göz
önüne  almarak  yapılan  diyaframda,  analizi  yapılan  ör-
nekler  afîrlıkh  olarak  ada  yayı  toleyitleri  bölgesinde
yer  alırlar,  Müller  (1980)  tarafından hazırlanan  benze-
ri  diyagramda  da  aynı  sonuca  ulaşılmaktadır.

Böylece,  tüm  petrokimyasal  vertier  irdelendiğinde,
Y/ıldızdağı  Ğabrosu'nun toleyitik  nitelikte olduğu  ve  ola-,
sılıkla  bir  volkanik  yay  ortamında  olugtufu  belirlen.
mektedir.

SONUÇLAR  VE  TABOTŞMA

înceleme  alamnda  yüzeylenen  ve  hornblend  gab-
ro  olarak  tanımlanan  Yıldızdağı  Gabrosu'nda  yapılan
irdelemelerle  aşağıdaki  sonuçlara  ulaşılmıştır:

1  —  Gabronun  Maestrihtiyen'aen  daha  genç  (ola»
sıh  Eosen  sonu)  yaşta  olduğu  vurgulanmıştır.

2  —  Gabronun  toleyitik  nitelikte  olduğu  ve  olaau
lıkla  bir  yay  sisteminde  oluştuğu  belirlenmiştir,

înceleme  alanını  da  içine  alan  ofiyolitlî  kuşakta,
ofiyolitlere  ait  magmatik  kayaçlarm  toleyitik  nitelikte
oldukları  ve  okyanus  ortası sırtlarda  oluştuMan benim,
senmektedlr  (Yıldız,  1981;  Buket,  1982),  Ancak  Yıldız-
dafı  Gabrosui  FeÄrose  ofiyolit  simposyumunda  (10T2)
tanımlanan  "ofiyolitli  diziM  de  yer  alan  gabrolara  kar»
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filık gelmemektedir; Yukarıda belirtildi jji gibi bu gab-

ronun yaşı da ofiyolitltrin ve ofiyolitli karışığın oluşum

yaşlarından çok daha gençtir. Ayrıca, bu gabro bîr

sokulum kayası olarak gelişmiştir ve domsal bir yapı

sunmaktadır. Bu özellikleri ile Yıldızdaki Gabrosu, ofi-

yolitli karışık iğinde tektonik dilimler halinde yer alan,

kısmen başkalajpma uğramış gabrodan ayırtlar-mıştır,

Yukardaki değerlendirmelerin ışığında, Yıldızdaği

Gabrosu, tüketilmiş manto (depleted mantle) kalıntı-

sından ayrılan bazaltik bir magmanın farklılaşması

(differentiation) ile oluşmuş bir sokulum kayası ola-

rak gelişmiş olabilir. Bölgenin eş kökenli magma ka-

yaları Üzerinde, özellikle nadir teprak element içerik-

leri (REE) belirleme çalışmaları sonucunda yapılacak

İrdelemelerle konuya, daha fazla açıklık getirilebilecek«

tir.

KATKI

Yazının hazırlanması sırasında olumlu eleştirileri

ile katkılarını esirgemiyen Dr, Evren Yazgan, Drs Se-

lim Gökdeniz ve Murat Erendil'e; Kimyasal analizleri

yapan Muammer Güler, Tanıl Akyüz, Mac'de Türkalp

ve Taner Saltoflu'na teşekkürü borç biliriz,

DE&ÎNÎLEN BELGELER

Baykal, F.f 1966, 1:500000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Hari-

tası (Sivas) : Maden Tetkik ve Arama Genel

Müdürlümü yayınlarından, Ankara, 116 s.

Beccaluva, L,, Ohnenstetter, I>, ve Ohnenatetter, M,,

1979, Geochemical discrimination between ocean-

floor and i'sland-arc tholeiites; application to so-

me ohiolites: Can, J, Earth Sei,, 16, 1874,1882,

Buket, E ! } pl0S2, Erzincan=Befaniye ultramafik ve ma=

f üc kayaların petrokimyasal karakterleri ve diğer

oluşumlarla denegtirilmesi: Yerbilimleri (H/Ü.

Yerbilimleri Ens, Bttlt.), 9, 43,56,

De Da Roche, H.̂  Leterrier, J,} Grandclaude, P, Marc-

hai, Méi l&SOj A classification of volcanic and

plutonie rocks using RjRo diagram and major

element analyses; Its relationships with current

nomenclature: Chemical Geology, 29, 183-210.

Glassley, W», 1974, Geochemistry and tectonics of the

Crescent volcanic rocks, Olympic peninsula, Was.

hington: Geol. Soc4 Amer, Bull,, 85, 785=794,

Göksu, E., 1974, 1:500000 ölçekli Türkiye Jeoloji Ha-

ritası (Samsun) : Maden Tetkik ve Arama Genel

Müdürlüğü yayınlarından, Ankara, 78 s,

Green, N.L., 1973, The diagram MgO/Al2O3 vs (NaoO

+ K2O) Total FeO + TİO2; A distinct geoche-

mical separation of the calcalkaline and tholeiitic

rock series: Oanad, Miner,, 12, 144,

Irvine, TfN. ve Baragar, W,E,A„ 1971, A guide to the

chemical classification of the common volcanic

rocks: Can, J, Earth, Sei,, 8, 523-548,

Jersen, Lf.S., 1976, A new cation plot for classifying

subalkalic volcanic rocks: Ontario Dept. Mines,

Misc. Paper, 66, 22s,

Kalkancı, Şi} 1974, Etude géologique et pétrochimique

du sud de la region de Suşehri; Geochronologie

du massif Syenitique de Kösedaf (NE Siva,s.

Turquie): Doktora tezi, Grenoble, İsviçre, 135 s,,

(yayınlanmamış).

Kuno, H., 1960, 'High-alumina basalt: Journal of Pet*

rology, I, 121-145,

Macdonald, G,AS ve Kat&ura, J„ 1964, Chemical corn.

position of Hawaiian lavas: Journal of petrology,

5, 82,133,

Muller, JM,t 1980, Chemistry and origin of the Eocene

Metchosin volcanic», Vancouver island, British

Columbia : Can, Jt Barth Sei,, 17/2, 199-209,

Miyashiro, A.s 1075, Classification, characteristics and

of ophiolites: Journal of Geology, 83, 249-281,

Okay, A,C., İ953, Sivas ile Tokat arasındaki bölgenin

Reşadiye 44/3 paftasının jeolojisi hakkında not:

Maden Tetkik ve Arama Derleme rap, no, 2242,

(yayınlanmamış) é

Okay, A.C., 1955, Sivas ile Tokat arasındaki bölgenin

jeolojik etüdü: 1st. Üniv, Fen Fak, Mecm,s B,

20/l»2? Ö5-108.

Pearce, J,A,, 1975, Basalt geochemistry used to inves-

tigate past tectonic environment on Cyprus: Tec-

tonophysicş, 25, 41-07.

Pearce, J»A,? 1^78, Statistical analysis of major ele-

ment patterns in basalts: Journal of Petrology,

17/1, 15-43,

Pearce, J,A,f ve Gale, G,H,, 1977, identification of ore-

deposition environment from trace-element ge^

ochemistry of associated igneous host rocks; Geol,

Roc, London Ppec. Publ., 7, 14-24,

Penrose Ophiolite Conference 1973, On the symposium

on ophiolites in the Earth's crust: Geological

Newsletter, 3, 80,

yalçınlar, İ, 18065, Sivas 61/1 ve 61/4 paftalarına ait

jeolojik rapor: Maden Tetkik ve Arama Genel

Müdürlüğü Derleme rap, no, 2577, (yayınlanma-

mış).

Yılmaz, A., 1981, Tokat ile Sivaıs arasındaki bölgede

bazı voikamtlerm petroklmyasal özellikleri: Tür-

kiye JeoL Kur, Bült,, 24/2, 61-58.

Yılma^ A., 1982, Bumanlıdafı (Tokat) ile Çeltekdafı

(Sivaa) arasının temel jeoloji özellikleri ve ofi-

yolitli karışığın konumu: Maden Tetkik ve Ara,

ma Genel Müdürlüğü Derleme Rapor no, 7230,

(yayınlanmamış),

Yılmaz, A., 1983, Dumanlıdafı (Tokat) ile Çeltekdafı

(Sivas) arasının temel jeoloji özellikleri ve of i«

yolitili kariliğin konumu: Maden Tetkik ve Ara-

ma Dergisi, 09,100 (Baskıda),

16 JHOLOJÎ MÜHENDÎŞLÎÖÎ/MAYIS 1984

BELtRTÄOT



Yenice (Arapuçandere -Kurttaşı- Sofular ve Kalkım
Handeresi) Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Köken Sorunu
ve Tersiyer Volkanizmasıyla ilişkileri.

Genesis of the Pb-Zn-Gu mineralimiiôn and relations with tertiary
yolcanisffî in Yenice area (Arapuçandere-Kurtiaşı, So fular and Kalkım-
Handeresi)*

MESUT ANIL, Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana

ÙZ % Çanakkale iÜ Yenice ilgesi sınırlan İçinde birkaç Fb-Zn.Oü cevherlegmesi gözlenmektedir, Şüphesiz bun.
ların en önemlileri üzerinde iki İşletmenin bulunduğu Arapuçandere ve son zamanlarda sondaj çalışmaları
tamamlanan Kalkım-Handeı esi zuhurlarıdır, Bölgedeki cevherleşmelerin kökenleri hakkmda iki görüş benim-
senmektedir, Sofular ve Halkımda görülen cevherleşmder tipik kontakt metamorfimna yollardan üıtrüzyonla-
rıh kontaklarında oluştuklarını vurgulamaktadırlar. Bu iki ceherle§menin köken sorunu olmayıp üzerinde arag-
tırma yapan yerli ve yabancı tüm araştırmacılar aym fikirdedirler, Arapuçandere ve Kurttagı'ndakl Pb-ZxuCu
cevherleşmeleri ise aynı parajenezi gösterirler Ymtaklanma türü filon şeklindedir, Arapuçandere*de arkomk m-
tiler iğinde Pb, diyabazlarda M için yapılan jeokimyasal incelemelerde bu kayaçlaraı ilgili elemanlar yönün-
den birer ön kaynak yarattıkları anlaşılmıştır. Gerek petrolojik özellikleri ve gerekse yankayaç olarak in*
celenen Tersiyer volkanizmasına alt dasitik breş ve andezitlerle cevherleşme araBinda önemli bir ilgi görül,
memiştir, Buna karşılık özellikle asidik intrüzyonlarm bölgeye yerleşmesi sırasında yeniden harekete geçen
M konsantrasyon halindeki Pb-Zn, hidrotermal sülfüriü eriyiklerle temasa geçer geçmez kırık ve faylarda
katılagarak damar şeklinde yataklanmiflardır. % t

ABSTRACT * Several Pb-ln-Cu nuneraMzatioo» have been observed İn Çanakkale, Yenice province area. Ho
doubt most significant of these are Arapueandere? where two mining operations ore underway» and Kalkim -
Handeresi vicinity where drilling work has been completed. Two points of view are accepted on the gemmas
of mineraltatton in the Teflon, The Sofular and Kullum mmoralliy.aüon observed here are typical products
of contact metainorphiwn. The harnfels zones observed here indicate that toe meéisonmtlo intoeFalizaMôns
ar© formed as a result of intrusion oantact. There İş no disagreement on the genesis of these two mineraUEa-
tlon, both Turkish and expatriate geologist —having conducted researches— concur on this. The Fb-Cu'mİ-
nerali/atioiLs in Arapueandere and Kurttas. are tot the same para^enesis, l^pe of deposits are in the form of
veins. The geochemical analyses made for Pb miıit-ralizütlons tn Arapuçandere and Kurt taşı are of th© mam
parageneste. Type of deposits are in ®LB form of veins. The geocAemlcal analyse» roa^ far Pb mtoaralimtton
In arkoslc series and An mineralization to diabase in arapucäitdere vicinity have indicated that these rocks
formed the preconcentoation sources for the said minerals. No close has been observée between the dasitte
breccias and anoesited of Tertiary volcanism, analysethvlth regard to petrologieal ciuaUt'es and aa wall roota
and mineraMzatton, On t^e other hand, tile Pb-Zn m tlıe pre-eoncentrated form remoMlteed especialtty du-
ring iuUUc intrusions in ttte region have been immediately imbedded In the joints an4 faults to the form of
veto« upon contact with hydrometelflfc sulphurous gluttons,
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GİRİŞ
Bu  çalışmanın  saha  verileri  1978-1981  yılları  ara-

sında  gerçeMeştirilmiştir,  Toplanan  örneklerin  labora-
tuvar  incelemesi  ise  1983  yıünda  tamamlanmıştır.  Ça-
lıgma  konusu  Biga  Yarımadasında  20'den  fazla  yerde
förülen  ve  Türkiye  genelinde  üçüncü  önemdeki  Pb«Zn-
On  cevherleşmelerinin  kökeni  üzerinedir,  Bilindiği  gi-
bi  bu  cevherleşmelerin  pek  sofunun  Tersiyer  volkaniz»
masıyla  ilgili  oldufu  bilinir  (Kaaden,  1959;  Aygen,
İ959;  GümÜ§,  I960;  Aslaner,  1961;  Ovahoflu,  1972;
Yüeelay,  1976;  Atılgan,  1977;  Yenigün,  197İ;  Anıl,
1979).

Bu  araştırmada  Çanakkale,  Yenice,  Arapugandere
Ür kuzeyindeki  Kurttap,  Kalkım-Haaderesi  ve  Sofular-
da  görülen  (Şekü  l)  Kur§un-Çinkü-Bakır  covharlepnş-
iermin  bulunduğu  ortamın  genel  jeolojik  özellikleriyle,
eevherieşmelerdeki  parajenez  üzerinde  durulmakta  ve
köken  sorunu  incelenerek  Tersiyer  volkanizmasıyia  il-
gili  olan  ilişkilere  değinilmektedir,

GE.NEJL  JKOLOJİ

Biga  Yarımadtoı'nın  bu  bölgesinde;  epimetamorfik
Şistler  ve  bunların  İçindeki  metamorfik  kireçtaşı
mercekleri  tabam  oluşturmaktadır.  Fosil  içermeyen
bu  serileri  Kaaden  (1P50),  Btogöl  (1968  -  1975),
Korjinski  (in  Atılgan,  1977)  Paleozöyîk'e  dahil
etmi§lerdir,  Mesozoyik  daha  çok  detrltik  ÖzeL
İlkteki  kayaçlardan  oluşur  ve  kumtagı,  arkoz,  ba-
gen  de  §eyl  ara  kamçılı  »arkoz  şeklindedir,  Bu  ka-
yaçlar  Alpin  Örojenezi  sırasında  dü|ük  |iddetli  bir
môtanwrfiMna  geçirmiştir  (Btogol  1968;  Bingöl  ve  dî-
lerlerl,  1973;  Hngöl  197S;  Yueelay,  1076;  Anıl,  1979).
Bu  de  tri  tik  metamorfik  seri  üzerine  uyumsuz  olarak
Jürasik  kireçtaşlan  çökelmiştir.  Yenicenin  kuzeyinde

görülen  magmatik  faaliyetler  Jürasik  olarak  bilinir,
(Korjlneki,  in  Atılg^,  1977),  Granodiyorit  bile§imli  bu
asit  sokulumlar  gerek  Paîeozoyik  ya|lı  fistler  ve  gerek,
se  Triyas-a  ait  detritik  seriyi  net  bir  şekilde  keser,  So-
fular  ve  Kalkım-Hancieresi'ndeki  sokulumlar  granodi*
yorit  ve  granitlk  bile|imdodir,  Bu  sokulumlarm  yalları
üzerinde  defi§ik  görüşler  benimsenmi|tir.  Sofular  gra-
nodiyoriti  de  metamorfik  kireçtaıı  merceklerinin  içinde
bulunduğu  Şistleri  kesmektedir,  Bu  yüzden  Kaaden
(1959)  bu  sokulumun  Paleozoyik'in  sonunda  bölgeye
yerlşfmif  olabileceğini  belirtmi|tir,  Ovalıoflu  (1972)
is6j  Sofular  granodiyoritint  Tersiyer-e  dahil  etmiş,tir.
Kalkım-Handeresi graniti  de  yine  Paleozoyik olarak M-
ünir  (mngöl,  190S;  Ytoelay  1960^  JÜTşümezsoy,  19Bä).
Buradaki  metamorfik  topluluk  pelitik  kökenli  füiit,  ku.
vars  fillit,  metatüf  kökenli,  aktinolitklorit  |İst  ve  mf-
tagrovak  merceklerinden  oluşur,  Bü  kayaçlar  içinde
ayrıca dunit  ve  gabro  blokları  ile  Permiyen  kireçtaiları
uyumludur.

Bazik  sokulumlar  olarak  diyabaz  görülür.  Özellikle
Arapuçandere  ve Kurttagı'ndakl  bir  çok diyabazik  soku-
lum  izlenmiştir.  Bu  kayaçlar  genellikle  eski  serileri  ke-
serler.  Bazen  4e  detritik  leri  içinde  sokulum  yapmı§
durumdadır,  :  ,

İnceleme  alanındaki  Tersiyer  volkanizması  Miyosen
yaşlıdır  (Yüeelay,  1976;  Yenigün,  1978;  Anıl,  1979),  Btı
volkanitler  altta  kalınlıf  ı  50  metreden  az  olan  aglome-
ra  ve  andezitik  tüfle  bâflar,  d ^ a  sonra  yaklaşık  500
metre  kalınlıktaki  andezit,  andezitik  tüf  ve  dasit  bile-
iimli  kayaçlarla  devam  eder,

ASİT PLÜTONLAB

Sofular  ve  Arapuçandere'deki  cevherleşmelerin  ya-
kınlarında  granodiyoritik,  Kalkım-Handeresi  eevherles.-
mesinde  granitik  sokulumlar  bulunmasına  karşılık,
Kurttaşı  çevresinde  herhangi  bir  magmatik  sokulum
yoktur,  Kurttaşı'ndaki  cevherleşmeler  Silüriyen'e  ait
oldufu  bilinen  (Mohr,  in  Yücelay,  1970)  epimetamorfik
pistler  içinde, yer  alır.  Kurttagı'nm  hemen  doğusunda
Tersiyer'©  ait  andezit,  andezitik-tüf  ve  aglomeralardan
okışan  volkanik  kayaçlar  yüzlekler  vermektedir.  Kurt-
taşı'ndaki  filonların yakın çevrelerinde  granat  h  epidot
gibi  minerallerin  görüldüğü  bildirilmektedir  (Yücelay,
1970),  Yine  Arapuçanderefnin  yakın  çevresinde  yüzey-
lenen  metamorafik  şistlerden  alınan  ömeklirin  bazı-
larında  metamorfizma  derecesini  belirleyen  granat  +
eptdot  -f  müskovit  gibi  rehber  minerallere  rastlanıl-
mıştır.  Winkler  (1968)  bu  minerallerin  epizonun  sonu
rnezozonun  başlangıcını  işaret  ettiklerini  bildirmek-
tedir,  ileri  derecedeki  ayrişim  nedeniyle  burada  görü«
ien: granat'm  bileşimi tayin  edilëmemif tir  (Liôvha  I,  Şe-
kil  1),  Yücelay  (1970)  Kurtta§ı  filonlan  yakmlarmda
gördüfü  granat  -f'epidot  minerallerini  yeryüzüne  ka-
dar  sokulamavan  asit  sökulumlann  oluşturabilece^ni
iavunmaktadır,  Ancak  yazar  şistlerin  geçirdifi  meta-
morfizma  sırasında bu  minerallerin  oluştuklarını  benim,
s e r ,  •  • • ' • • •  • • ' • • •  ; :  ' : :  • •  •  • • • '  • • • " • •  • • • • • ' • •  • - : -
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Büyük Yapaz Tapes! Granodlyoritl

Kuzey-Güney doğrultusunda bir dil gibi yüzeyle-
nen bu sokulum esas olarak kuvars, alkali feldspat,
plajioklaz, biyotit, piroksen ve amfibolden olu|ur. Bu
sokulumdan alman örneklerin mikroskopik incelemele-
rinde kontakt yakınlarına alt olanlarında eğilme ve mL
İonitleşme belirtileri izlenir. Feldspatlarda serisitleşme,
piroksenlerde uralitleime, biyotitlerde de Woritlesme
görülür, Buna rafmen kayacın genel yapısı tazedir. Bu
sokulumun güney ve batısında görülen kontakt zonun-
da Korneenler görülür. Bu kayaçlar ya masif görünüş^
İü veya bandlı yapıdadırlar. Yeşil minerallerden (ferro
* magnezyumlu) olufmuf adacıklar ve beyaz mineral-
lerden kuvars ve feldspatlar izlenmektedir, Breşik ve
bandlı doku gösteren bu kayaçlarda seyrek olarak klo-
rit, if en ve bazen pirite de rastlanır, E, X, (X ışınlan)
ile kontrol edilen kil minerallerinden kaolinit saptan»
rmftir. Bazen de karbonat da görülür.

Sofular GrjuKKtiyoritİ

Bu sokulum Büyükyapaz Tepesi ve Çakıroba gra-
nodiyorltlerinden dalla fazla ayrışmağa uğramış olup,
gerek meteorik sular ve gerekse hidrotermal eriyikle-
rin etkisiyle esas minerallerden feldspatlar, biyotit ve
piroksenler oldukça ayrılmışlardır. Bu sebeple Sofular
Sökulumunun difer iki gmnodiyoritik sokulumdan da«
ha yağlı olduğu düşünülebilir. Bu sokulumdan alman
örneklerde görülen en büyük fark biyotitin azalması ve
ayrışmanın etkinliğidir, özellikle kontakt yakmlanîıdan
alman Örneklerden yapılan kesitlerin bâzılarında ka-
taWastik etkiler görülmüştür .

Çakıroba Oranodiyoriti

Bu intrüzyonun kontakt zonlarında şelit, kalkopi-
rit, sfalerit, pirit, manyetit, hematit gibi cevherleşme-
ler görülür (Anıl, 19Ô*),' Bu stok tam bir kontakt etkisi
yaparak sedimanter kökenli kayaçlarla olan kontağın^
da skarnla§malar& neden olmuştur, Buralardan alınan
mine^àJojUs örneklerden bölgedeki tüm granodiyorltlk
sokulüfnlara göre Çakıroba granodiyorltinin daha taze
ftldufu anlaplmıstır. Biyotit çok miktarda görü=
lürken piroksen miktarı azalmıştır, Hrokgenlenlerin
bazılarında karbonatla§ma izleri ve sfen mineralieriyie
tmprenye pirite rastlanır,

BAZÎK SOKULUMLAR

Çakıroba-Kurttaii ve Arapuçandere'nin gevreledifi

üçgen içinde bir çok diyabazik sokulum gözlenmiştir.

Önceleri buradaki cevherleşmelerin bazik kayaglarla

da ilgili olabileceği belirtilmiştir (Kaaden, 1959). Ge*

nellikle küçük boyutlu ytMelder veren bu kayaçlar ile

daha eski birimler arasındaki dokanak, yof un meteorik

ayrışım ve zengin bitki örtüsü nedeniyle her zaman

izlenemez. Ancak izlenen yerlerde PaleoÄOyik'e ait

listlerle olan dokanaklarda diyabazların bu eski kayaç«

lan kestiği izlenmiştir, Bu sokulumlarm dokanak zon-

larmda kırık ve çatlaklarla İleri derecede lîmonîtlû|me

görülür.

Arapuçandere Pb»Zn-Cu cevherli filonlarmm yeral-
ti uzanımlarını saptamak amacıyla yapılan M.T.A
sondajları (İ97İ-1976) sayesinde buradaki diyabazik
sokulumlarm boyutları ve eski kayaçlarla olan doka-
nakları açık bir şekilde belirlenebilmektedir.

Yüzeylerde özellikle arkozların ayrığımı nedeniyle
iyi görülmeyen dokanak, derinlere doğru netleşmektedir,
tûcelenen 36 iondaj karotundan bu bazik sokulumun
derinlere doğru genl^eyerek devam ettiği anlaşılmış-
tır, özellikle Triyaâ yä |h arkozlar içinde zaman zaman
sil şeklinde yatay ve yataya yakın sokulumlar gö-
rülmektedir,

Arapuçandere'deki diyabazlar için yarı dik soku-
lumdan söz edilebilir, Kuzey-Güney doirultulu bir fa-
vın batısmda yer alan diyabazik kütleler büyük bir
olasılıkla tektonik dokanaklıdır.

Değişik maMflerden alınan petrografik örneklenil
naineralojik tocelşmesi sonunda! bş kEyâglarm aynı
özellikte oldukları anlaşılmıştır, Esas mineral olarak
plajioklaz »piroksen, amfibol, epidot, Morit, lökoksen,
karbonat ve nadiren ikineü kuvara Menif. Bazı örnek-
lerde açık bir akma izi görülmüitür. Opak mineral
olarak pirit çok yaygındır. Dokanak yakMarmdan alı-
nan el örneklerinde ezilme ,büzülme ve nükro kıvnm-
lanmalar görülmektedir. Karot örneklorinden yapılmii
kesitlerde ise yüzeyden farklı olarak porfirik ve of i tik
doku görülür, Ayrıca birincil kuvars ve talk fa rast-
lanır. Karot örneMeri daha az ayrış^niftır,

TERSİYER VOtJKANtZMASI

Yenicef Arapugandere, Kurttaşı, Sofular ve KaJ-
kım-Handeresi-nin yakın çevresinde geniş alanlarda
yüzlekler veren Tersiyer volkaiiizmasina bağlı volka-
nitler dasit, riyodasit, riyolit, andezit, andezitik tül ve
aglomeralardan oluşur. Bu kayaçlar Peımiyen,
Triyas, Jürasik=Kretase'ye ait formasyonları kesmek-
tedir. Bu yüzden bökede 1950fli yıllarda çah§an araş-
trnnacılardaa (Aygen, 1959; Kaaden, 1959: Mohr 1959;
Gümüş, I960; Aslaner, 1961; Gjelsvik, 1962) bu yana
Biga Yarımadasının bu bölgesindeki volkanizmanm
Tersiyer yaflı oldufu bilinmektedir. Özellikle Balya ve
yakın çevresinde yüzeylenen dasitlerin andezitlerden
daha eski olduğu ve andezitler tarafından1 kesildiği bî-
linir (Aygen, 195Ö; Akyol; 1979).

Dasitler fazla ayrışmağa uframıştır, Bu yüzden«
de silisleşme, kaolenleşme ve piritleşme gibi aynşım
olaylarına sık rastlanır. s

özeUikle Yenice çevresinde çok yaygın olan ande-
zitler taban aglomerasıyla başlar,

Bu kayaçlar içinde koyu gri kireçtaşı parçalar^ ku-
vars taneleri ile, andezitik çimento içinde yer alan
plajioklaz, uralitleşmiş piroksen, klorttleşmiş biyotit ve
karbonat görülür. Ferro-magnezyumlu minerallerin ay*
rışmasıyla zaman zaman kiremit kırmızısına boyanmış,
lardır.

Ard arda dizilmif andezit tepeleri eski volkan ko-
nilerini andırır (Levha 1,, sekü 2). Aaeak etkin ayrışım
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olayları  sonucu  bu  izler  tamamen  silinmiştir,  Edremit
körfezinin  kuzeyinde  görülen  ve  Yenice  çevresindeki
andezitlerle  aynı  Özellik  ve  yaşta  oldufu  bilinen  ande.
zitier  de»  sakin  peryotlarla  birkaç  fazda  oluşmuştur
(Aslaner,  1981),  Çalıgma  alanında  görülen  volkanikler
için  de  aynı  görü§  geçerlidir,  Buradaki  andezitlerde  za-
man  zaman  akma  izleri  görülmüştür  (Anıl,  1979),

Petrografik  yönden,  1  om'ye  kadar  ulaşan  plajiok-
laz  kristalleri,  piroksen  ve  biyotit  gibi  mineraller  feno
kristaller  halinde  hamur  içinde  yer  alır.  Hamur  krip-
tokristalin  plajioklaz  (andezin)  çubukları,  ikincil  kal-
sit,  klorit,  epidot  opak  mineraller  içerir.  Bölgeyi  kap-
layan  andezitlerin  mineralojik  bileşimleri  homojen  olup,
biyotit  ve piroksen  miktarının  azalıp  çoğalmasıyla  fark,
lılık  gösterirler,  îri  oligoklaz  ve  andezin  kristallerinde
zaman  zaman  zonlu  büyümeler  görülür,

Andezitlerin  bozulmasıyla  oluşan  andezitik  tüfler,
beyaz  ve  gri  renkleriyle  hemen  göze  çarpar,  Piroklas-
tik  bir  doku  içinde  andezit  esas  minerallerin  izleri  be-
lirgindir,  Tüfleıme  hidrotermal  ve  meteorik  olarak  ge=
lişmlştîı*.

Dasitik  breıler  ise  daha  çok  tektonik  zoniarda  gö-
rülür.  Bu  yüzden  de  oluşumları  tektonik  olaylara  bağ-
lanmaktadır.  Mineralojik  olarak  ezilmiş,  parçalanmış
kuvars,  tamamen  serisitleşmig  veya  kaolene  dönüş-
müş  feldspat,  çok  seyrek  olarak  muskovit  ve  zirkon  gi-
bi  tali  minerallerde  görülür.

Yenice'nin  kuzey  doğusunda  ve  Balya  çevresinde
yaygın  olarak  görülen  riyolit  ayrışmış  olduğundan  da-
sitlerden  kolayca  ayrılamaz,  Serisitlegme  ve  kaolen-
leşmenin  sık  görüldüğü  bu  volkanik  kayaçta,  sanidin  ve
kuvars  çok  küçük  kristaller  halinde  görülmüştür  (Ak,
yol, 1979),

Cevherleşmenin  Tersiyer  volkanizmasıyla  ilgili  ola»
bîlecefi  düşünüldüğünden,  Yenice  çevresinde  görülen
volkanik  kayaçlarm  petro-klmyasal  incelemelerini  yap-
mak  amacıyla  çizelge  I'de  bu  kayaçlarm  kimyasal  bile=
simleri,  C.I.P.W,  normları  ve  Ritmann  parametreleri
verilmigtir.  Volkanik  kayaçları  oluşturan  magmatik
eriyiklerin  kimyasal  bileşimleri  ile  oluşumlarında  jeolo-
jik  kofullar  Önemlidir,  Bu  yüzden  volkanikler  alkalin  ve
subalkalin  olmak  üzere  iki  ana  gruba  ayrılırlar,  Ayrı-
ca  subalkalin  grup  kendi  arasında  kalkalkalin  ve  to-
leyitlk  olmak  üzere  iki  alt  grupta  incelenmektedir.

Bilindiği  gibi  Batı  Anadolu'daki  volkanitler  Üst
Kretase'den  itibaren  bölgeye  çe§itli  Özelliklerde  ve  per-
yotlarda  yerleşmt|lerdir,  Bu  bölgede  bugüne  kadar  ya-
pılan  araştırmalarda  Tersiyer  yaşlı  toleyitik  volkaniz-
maya  rastlanmamıştır  (Ercan,  1979-1983),

Yenice  andezitlerinden  alman  örneklerin  analiz
sonuçları  çeşitli  diyagramlarda  tartışılmış  ve  komşu
bölgelerdeki  volkanlzmalar  ile  ,  dünyanın  bir  kaç  ye-
rinde  görülen  andezitik  volkanizmalarla  denetleştiril«
mistir,  Şekil  2'deki  De  La  Roche  ve  Le  terler  (1973)  ün
ßOä  +  2Mf  +  Al  iş  f  (4.  Si  —  11  (Na  +  K)  —  2
(Fe  +  Ti)  diyagramında,  Yenice'den  alınan  örneklerin
K20^Na20  oranı  yönünden  1  dolaylannda  seyrettiği  ve



(1973)-nm  ineeledifi  Güney  Amerika  andezitleri,  Le-
fevre  (1973)  ve  Cöulon  (1973)'ün  meeledifi  Sardinya
»«flaşı  andezitlerinm  ortalama  def  erleriyle  karşılaştırıl-
mııtır.  Bu  diyagTamda  Yenice  ve  Edremit  andezitle-
rini»  denetlettirilen  difer  andezitlerin  ortalama  K20
def  erinden  daha  fazla  bir  varlık  gösterdiği  anlaşılmak-
tadır.  Buna  karşılık  MgO  yüzdesi  daha  düşüktür.  Aynı

madır.  Bati  Anadolu  ve  özellikle  inceleme  alanmda
adayayı  volkanizmasmdan  bahsedilemez.  Nitekim  Ege
ve  Batı  Anadoludaki  kabuk  evrimi  ve  neo-magmatizma
kökeni  üzerinde  çalışmalar  yapan  Yılmaz  ve  Şengör
(1P82),  tansiyon  tektoniğinin  daha  önce  kalınlaşmış  ve
kısmen  ergimiş  olan  kıta  kabuğunu  etkiledifi  ve  kal-
kalkalin  kıta  kabufu  ile  alkalin  özellikteki  manto  kö-

lekilde  adayayı  ve  Peru  andezitleri  CaOfea  daha  zen-
gindir.  Bundan başka  Edremit  andezitlerinde  A i ^  ve
toplam Fep  yönünden  belirgin  bîr  düşüş  görülmektedir.

İnceleme  alanından  aünan  andezit  örnekleri  Na^
0  +  Kp  =  F  (Siöj  diyagramında  incelenirse  şekil  4Me
görüldüğü  fibi  andezit  ve  trakiandezit  bolfeşine  düş-
tükleri  izlenir,

Sözkonusu  volkanitlerin  kökenlerini  araıtırmak
amacıyla  Göttini  (1969)  diyagramından  yararlanılmış*
tır,  «  (  A1^0s  +  Na20)  /  1%  Göttîni  indisi  saptanmıştır,
Bu  formülden  Yenice  andezitleri  =  16,98'dir,  Bu  de
| e r  Edremit  andezitleri  için  18,43  olarak  saptanmış-
tır,  GÖttmfnm  araştırmalarından  indisi  îO'dan  büyük-
se  volkanizma  kökeninin  sialik  ,bu  değer  5fden  kügük
olursa  manto  kökenli  olacaf  ı  anlaşılmaktadır,  Bu  du«
rumda  incelenen  andezitlerin  kıtasal  kabul  kökenli  ol-
duğu  belirlenmektedir,  Şekil  5'de  aynı  yazarın  Ritman
indisleri  yardımıyla  oiuituräujju  diyagramda  sialik
^e  simatik  bölge  sınırı  beiMeımıiftir,  Bölgede  alman
tüm  andezitlerin  bu  diyaframda  kıtasal  kabuk  bölge-
sine  düftüp  görülmektedir,

Güncel  olarak  andezit  volkanizmasinin  orojenik
zonlarda  iki  plakanın  birbirine  bindirmeği  sonunda  o-
luştufu  ve  bu  yüzden  de  petrograflar  tarafından  sıkış-
ma  volkanizması  olarak  afflandirildifi  bilinmektedir
(Barberi,  in  Lef  evre  ve  diğerleri  ,1974),  Bu  volkanizma
İene!  olarak  iki  şekilde  izlenmektedir,  Bunlar  adayayı
volkanizınast  veya  kıta  kenarlarmda  aktif  volkaniz»

kenli  bir  magmanın  karıştıtını  belirtirler.  Yazarlar
ayrıca  hibrid  bir  volkanizmanm  bir  kaç  evrede  Batı
Anadolu'da  etkin  olduğunu  ileri  sürmektedir.

Sonuç  olarak  Yenice  ve  çevresinde  Tersiyer  voL
kanizmasma  baflı  olarak  andezitler  sakin  peryötlarla
bir  çok  evrede  bölgeye  yerleştiği  ve  kökensel  olarak
kıtasal  kabuğa  bağ1!!  olduğu  anla|ilır.

Bu  araf  tırmanın  konusu  Pb-En-Cu  çevherleimesi.
dir.  Fakat  gerek  Çakıroba  ve  gerekse  Sofular  granodi,
yoritlerinin  kontakt  zonlarmda  W,  Fef  Cu  gibi  kontakt
metamorfizması  sonucu  olu|mu§  çevherleımeler  geıü<
lür.  Bunlar  konu  difinda  tutulmuftur,

ÄJrapucändere  Pb-Zâ -Ou  Cevherlefmeäeri
A  Madeni

Burada  söz  konusu  olan  cevherleıme  tipik  bir  filon
türüdür.  Bu  filonun  yönü  Önce  KB-OB  ve  sonra  KD
yönünde  ikinci  bir  kolla  birleşerek  devam  etmektedir.
Bu  füonun  güneye  olan  efimi  S5-55  derece  arasında-
dır.  Damar  kalmlıfı  ise,  15-70  cm  arasında  değişir,
tkineil  derecedeki  damarlar  genellikle  santimetre  mer-
tebesindedir,  Damarm  yantaıı  arkozdan  olufur.  Ancak
dasitik  breşler  içinde  de  bu  filonun  uzanımı  araştırıl-
mıştır,  Damarm  dokanaktan  itibaren  dasitik  breş  için-
de  mcelerek  kısa  mesafede  ekonomik  değerini  yitirdi*
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|i  görülmüştür  (Levha  It  §ekll  3),  Ayrıca  bu  filonun
uzanımını  saptamak  amacıyla  yapılan  iki  sondajın  da,
şitik  bregler  iğinde  cevher  kesmediği  anlaşılmaktadır,

Mineraloji

Galenit,  öz  biçimli,  yan  öz  bigimli  ve  öz  gekilsiz,
fazla  miktarda  ve  iri  tan'el'er'  halindedir,  Kalkoplrit  ve
bazen  sfaleritle  yan  yana  büyüme  gösterir.  Nadiren
kalkopirit  içinde  ihklüzyon  halinde  görülür  (Levha  I»
lekil  4).  Buna  kargılık  galenit  içinde  de  sfalerlt,  kal-
koplrit,  pirit  inklüzyonlarma  da  raitlanir.

Kalkopirit,  baıen  bafunsız  kristaller  halinde,  ba-
gen  de  dif  er  cevher  mineralleri  içinde  üıklüzyonlar  ha-
linde  görülür.  Bu  mineral  A  Madenînde  daha  çok  ga-
lenitle  kenetlidir.

Pirit,  gezgen  mineral  olarak  hemen  her  kesitte
görülür.  Genellikle  öz  biçimli  veya  yarı  Öz§ekilİidir.
Büyük  bir  olasılıkla  galenit,  sfalerit  ve  kaikopiritten
sonra  gelifmistir.  Levha  I,  |ekil  öfde  görüldüğü  gibi
bazen  kataMaatiktİr,  Kenar  zonlarmda  zaman  zaman
limonitleıme izlenir  ,

Sfalerit,  A  Madeninde  falenite  göre  çok  azdır,
Genellikle  küçük  kristaller  halinde  izlenir,

Kuvars,  gang  minerali  olarak  tek  veya  en  çok  iki
fazda  oluşmuştur,  Sonradam  oluşan  ve  filonu  kateden
kuvars  damarcıkları  ince  kristaller  halinde  cevher  mi-
neralleri  de  içerirler,

Âlkan  (1976)  galenitçe  zengin  bu  tür  cevher  ör-
neklerinde  markasltin  varlığından  BOZ  etmektedir.
Ayrıca  kalkopirit  kristalleri  içinde  çok  nadir  olarak
kübanât  inklüzyonlan  saptanmıştır  (Anıl,  1979),

B Madeni

Birinci  cevher  zonuna  çok  yakın  olan  bu  madende
cevherleşme  daha  değişiktir.  Burada  da  yataManma
filon  şeklindedir.  Ancak  bu  zonda  tektonik  daha  bêMr-
gin  olup,  birbirini  kesen  kırık  zonları  arasında  cepler

oluşmug  ve  buralara  cevher  taşıyan  filonlar  maden-
oillkte  -sik  görülmeyen  cevherleşmeyi oluşturmuştur.  Bu
madende boyuttan 16 x  20 K  60 m3  lük  içi  som cevher-
le  yüklü  bir  cep  bulunmuftuf  (şekil  6),



Bundan başka KD-GB,  D-B ve önce  K-G daha son-
ra  D-B  yönümde  uzanan  üç  filon  vardır.  Bunların  cev=
her  kalınlıkları  (5  cm-İ  m)  daha  da  düzensizdir.  Bu
damarlarm  tamamında  kttgük  boyutlu  kırıklar  ve  ezil-
me zoTûam iMenir,

Mineraloji

Galenit  ve  kalkopirit  miktarı  net  bir  şekilde  azaU
mı§>  buna  kar|ilık  sfalerit  miktarında  önemli  artış  ol-
muştur.  Buradan  alman  el  örneklerinde  sfalerit  küpleri
her  zaman  çıplak  gözle  görülür,  Az  miktarda  görülen
galenit  genellikle  A  Madenine  göre  daha  küçük  kris-
tallerinden  oluşur.  Mikroskop  altında  isef  seyrek  olarak
öz  fekiïïi,  yan  öz  şekilli  ve  genel  olarak  bulunduğu  kı-
sımda  iri  kristaller  haljndedir.  öz  pkilli  olduğu  zaman
Levha  I,  şekil  6fda  görüldüğü  gibi  bafımsız  kristaller
halindedir,  Sfalerit  kristalleri  hemen  her  zaman  kal-
kopirit  inklüzyonları  içerü\  Büyük  büyütmeli  objektif*
1er  kullanıldığında  bu  kapammlarm  zaman  zaman  yön-
lü oldukları  anlaşılır  (Levhe  I}  pkil  T),  Pirit  kristalleri
burada  da  oz  îekilli  veya  yarı  öz  şekillidir.  Miktarında
A  Madeninden  alman örneklere  göre  büyük  bir  değişik-
lik  görülmemlftir.  Bu  madende tektontona daha  yof  un
olduğu  için  daha  çok  kataklastiktir  (Anıl»  1982),  Ku-
vars  daima  gangı  oluşturur.  Kalsit  çok nadir  olarak  ku«
varsla  birlikte  görülür,

A  Madeni  ile  B  madeni  arasında  kalan  bir  bölgede
pirit  yönünden  çok  zengin,  az  miktarda  galenit  ve  sfa-
İerit  içeren  yönlü  cevher  örneklerine  de  rastlanmıştır
(Levha  I,  şekil  8),  Bu  cevherlerin  mikroskopik  ince-
lemelerinde  parajenez  açısından  önemli  bir  değişiklik
•' saptanmamıştır,

Kurttaşı'ndaid

Kurttafi'ndaki  cevherleşmeler  de  filon  tipinde  olup,
cevherli  damarlar  genellikle  KKB-GGD  yönündedir  ve
batıya  meyillidir.  Filon  kalmliklan  20-30  santimetre-
arasında  değişir  (Çağatay,  1980),  Ancak  filonlar  de-
mmlı  değildir,  Filon  ve  yantaş  kontağı  net  olmayıp,
zaman  zaman yantaş  iğinde  disemint  cevhere  de  rast-
lanır.  Damarlar  metamorflk  şistler  içinde  bulunurlar,

Mineraloji  Galenit,  sfalerit,  kalkopirit,  pirit  baş-
iıca  cevher  mmeraHeridir,  Ancak  oksidasyon  Eonlann-
da  malakit  ve  aıurite  de  rastlanır,  Oang  f  enellikle  ku-
vare  ve nadiren kalsitten  olufur,  Galenit  iri ve  çoğu kez
Öz ve  yarı  örn şekilli  olarak  kalkopirit  ve  sfaleritle  yan-
yanadır,  Kamacık  biçimli dilininij  (araehemane triangu-
laire)  1er  değişik  yönlere  yöneliktir.  Nadiren  kenar
zonlanndan  bozuşarak  serizite  dönülmüştür,  Sfalerit
daha azdır  ve Arapuçandere'de olduğu gibi  bol  miktarda
kalkopirit  inMüzyonları  içerir.  Pirit  gezgen  Özellikte
ve  çok  kez  özşekillidir,  Kalkopirit ıgaleıüt  ve  zaman  za-
man piritle  kenetlidir.

Sofular  granodiyoritiyle  epîmetamorfik  şistlerin
kontağında  oluşan  Pb-Zn-Cu-Fe  gibi  cevher  mineralle»
riyle  granat,  kalsit  »kuvars  ve  diğer  kontakt  mineral-
leri  görülür.

Galenit,  genel  olarak  iri  ve  çoğu  kez  öz  ve  yarı
özşekillidir,  îçinde  küçük  kalkopirit  ve  sfalerit  tanecik-
leri  bulunur,

Sfaleritj  daha  azdır  ve  içinde  daima  kalkopirit
inkltoyonları  yönlü  ve  gayri  muntazam  olarak  dizilmiş-
lerdir,

Pirit,  oldukça  çok ve  genellikle öz  gekillidir,  Zaman
zaman  tektonik  nedeniyle  kataklastik  hale  gelmi|tir,
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Kalkopirit, az çok mevcut olup ya bağımsız kris*
taller halinde galenit ve sfaleritle kenetli veya şfalerit
içinde inklüzyonlar halindedir.

Hematit, Arapuçandere'de görülmeyen bu mineral
baget (ince çubuk) demetleri halindedir, İç kıaımlarmda
manyetit mkltizyonlari izlenir, Hematitin sonradan
manyetitten dönüştüğü (martitle§me) kuvvetli bir ola-
sılıktır.

Manyetit, oldukça az miktarda, nadiren bağımsız
kristaller halinde olup, g enellikle hematit içinde izlenir.

Limonit, piritin ayrışması sonucu ikincil: olarak ge*
ligmigtir, Bogluk ve çatlakları doldurur.

Sofular köyünün yakınlarında bulunan bir aplit
granit damarmdan ahnan örneklerin bazılarında Çaf a-
tay (1980) yukarıdaki minerallerden başka, çok küçük
ve iskeletler halinde linneit kristalleri saptamıştır,

Kalium ve Handeresl cevherleşmeleri

Buradaki cevherleşmeler de oiu§um bakımından 3o*
fularfa benzer. Granit bilişimi! bir intrüzyonun Paleozo-
yik yaşlı metàmbrfik şistler ile olan kontağında galenit,
şfalerit ,pMt, kalkopirit, manyetit, hematit gibi maden
minerallerinin yanında granat, epidot, kalsit, klorit, tre-
molit, aktînot, albit gibi skarn mineralleri görülür,

Galenit, özşekilli, yarı özşekilli ve gelişi güzel ola-
rak oldukça iri kristaller halindedir. Buradaki parlatıl-
mış kesitlerin incelenmesinde granat kristallerinin bo-
zulması ve parçalanması sonunda oluşan bolluklara ga-
lenitin dolarak onu çevreledifi izlenmiştir,

Şfalerit, daha az olarak, yalnız basma ve galenit
ile kalkopirite kenetli olarak da bulunur, tri şfalerit
kristalleri içinde yönlü ve gayrımuntazam kalkopirit
inklüzyonlan izlenir, Kataklastik pirit kristallerinin
bolluklarında da sfaleritin görülmesi piriti ornatması
şeklinde de yorumlanabilir,

Kalkopirit, nadiren yalmız basmadır, Galenit ve sfa«
leritle kenetli olarak sık rastlanır. Piritten daha genç
olması olasıdır,

Pirit, az çok mevcut olup, kübîks yarı kübik veya
gelişigüzel oluşmuştur. Kübik kristallerin en yağlı cev-
her minerallerini oluşturduğu sanılır,

Manyetit, çok m miktarda görülür, küçük tane-
ler veya granatların çatlaklarını doldurmuf durumda
izlenir,

Hematit, manyetitin martitizasyonu sonucu oluş-
muştur, Igık demeti gibi kümeler halinde bulunur. Na-
diren orta kısımlarında manyetit mklüzyonları görülür.

Buradan alman örneklerin bazılarında kalkopirit ve
piritin bozuşması sonunda kovelin ve limonitleşme görü-
lür, Bu ikincil mineraller daha çok dolgu maddesi şeklin,
de çatlak ve boşluklara dolmuş durumdadır.

0EVHEBLEŞMELERÎN KÖKEN İLİŞKİLERİ

Yenice ilçe sınırları içinde görülen bu dört cevher-
leşmenin kökenleri üzerinde iki genel fförüf benimsenir,
Bu görüşleri benimseyenler (Kaaden, İ959; yüeelay,
197Û-İ976; Atılgan, 1977; Yenigün, 1978; iteıl, 4979;
Çağatay, 1980; Üşümezsoy, 1983) Sofular ve Kalkım -
HanderesiMe görülen eevherlesmelerin açık olarak asit
sokulumlarm kontakt zonlarmda oluşmuş olup, hidroter-
mal kökenli olduklarında aynı fikirdedirler. Gerçekten
de, buradaki cevherleşmelerde zaman zaman damar
leklînde yataManmalarâ rastlanmaktaysa da, cevher
taşıyıcı olarak esas kaynak granit ve granodiyoritik
asit sokulumlardır, Üevher içerikli eriyikler Özellikle
kolayca girebilecekleri tabakalaşma aralıklarına, soku-
lumlarm bölgeye yerleşmesi sırasında oluşan kırık ve
çatlaklara girerek kolayca reaksiyona tutulabilecekleri
mineralleri (CaÖ*ce zengin karbonatlı mineraller) orna-
tarak yerleşmişlerdir, Metazonmtoz sonunda skarn mi-
neralleri oluşmuş ve bu arada da benekli, bandlı ve
dolgu tipi cevherleşmeler son §eklini alarak katılaşmış-
lardır,

Kurttaşı vê Arapuçandere'deki cevherleşmeler olu.
gum ve paralênez bakımından benzerlikler gösterir,
Kaadeiı (1959) ve Yücelay (1970=1976) buradaki cev-
herleşmeleri asit sökulumiarm bölgeye yerleşmeleri si-
rasmda oluşan çatlak zonlannın, hidrotermal sülfürlü
eıiyiklerle dolması şeklinde yorumlamışlardır Yücelay
ayrıca ikinci bir görüg olarak cevherleşmenin Tersiyer
volkanizmasıyla ilgili olabileceğini savunmuştur, Akyol
(1979) Balya*da görülen cevherleşmeyi kontakt, saçıl-
mış ve damar şeklinde olmak üzere üç tipe ayırmakta
ve cevher kökeninin Tersiyer yaşlı olduf u bilinen das>
tik, rlyolitik ve andozitik volkanizmaya bağlı oiduğuntı
belirtmektedir, T

Biga Yarımadasmdaki Pb-sulfomineralleri ve kö-
kenleri üzerine çalıgmalar yapan (Aydın (1981), bu
araştırmada konu edilen 4 maden ile Altınoluk Ve-Bal-
ya madenlerinden alman galenit örneklerinin Bi fSb ve
Ag içerikleri elektron mikroprop ile analiz etmiştir, Ya=

zar Sb/Bi oranlarını indeks alarak, Balya^daki cevher-
leşmenin oluşum sıcaklığının orta sıcaklık zonu (140 -
220 Cô), Bağırkaç cevherlegmesinm yüksek sıcaklık zo-
nunda (200-300 C°)f Kalkım-Handeresi ve Ârapuçande-
re cevherleşmelerinin oluşum sıcaklıklarımn ise, yük=
sek-orta derece arasında geçiş zonunda yer aldıklarını
saptamıştır, Üşümezsoy (1983) Kalkım-Handeresi» CuL
façukuru, Balya ve Arapuçandere'deki tüm Pb-Zn-u
cevhcrleimelerini Miyosen volkanizmasma bapamıştır,

Arapuçandere ve Kurttaşı'nda görülen cevherleşme,
lerin bir ön konsantrasyon geçirdiğini ilk kez Anıl
(1979) ileri sürmüş, ve detritik seri içinde Pb potansi-
yelinin bulunduğunu belirtmiştir. Asit plütonlarm böL
geye yerleşmeleri sırasında, ön konsantrasyon halinde-
ki af ir metaller yeniden haraketlenerek (Remobilizas-
yon) zenginleşip, oluşan kırıklarda filon tipinde ya-
taklanmıgtır.. Maden çevresinde yüzeylenen ve özellikle
galenitçe zengin filonların yantaşı durumundaki arko-
sik seri içinde 163 ppm'lik Fb, 41 ppm'lik Zn ve 25
ppm'lik Cu bulunması bu fikri güçlendirmiıti. Alman
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örneklerin maden çevresinden alındığı, bu durumun ise
suni bir zenginleşmeye sebep oldufu düşünüldüfÜnden,
cevherleşmenin olmadığı yörelerden yeni siste-
matik jeokimyasal örnekler alınmıştır, Bu yeni 25 adet
örnek üzerinde Pb, Znf Ou aranarak, sonuçta ortalama
158 ppm Pb, 59 ppm Zn ve 22 ppmflik Ou bulunmuştur.
Bu kontrolden sonra arkozlar içinde bir Pb ön birikil
min söz konusu olduğunu savunmak olasıdır.

Ayrıca 20 diyabaz örneğinde de Pb-2n=Cu aranmış-
tır. Bu kayaçlarda da 288 ppmlik ortalama Zn tenörü«
nün bulunması (4 x Klark), diyabazların da Zn İçin bir
ön kaynak olabilecepnl düşündürmektedir, Bu nedenle
Arapuçandere*deki cevherleşmelerin bir ön konsantras-
yon sonunda oluştuğu, asidik plütonlann ve bazik so-
kulumlarm kırıkların cevherle dolmasında son rolü oy-
nadıkları anlaplmaktadır,

Kurttaş/ında görülen cevherleşmenin parajenegi
^rapuçandere'de görülen cevherleşmelerin parajenezly-
le aynı özellikte olması ve burada da yataklanmanm
damar sekimde olması yakın bir ilgiyi işaret eder. Ân«
çak Kurttafi'nda yankayaç Palezoyik şistlerden olu-
sur, Bu listler Alpin Orojenezi sırasında kıvrımlanmış-
(ar ve belirgin bir tektonik geçirmişlerdir (Kaaden,
İ059; Bingöl, 1968-1975). Asit plütonlann bölgeye yer*
lepneleri sırasında hldrotermal sülfürlü eriyikler kırık
ve çatlak zonlarına dolmuşlardır, Filonlarda tek tip sük-
§esyon izlenir. Damar kalınlıkları düzenli olmayıp eko-
nomik de değildir,

Yenice çevresinde görülen Pb-Zn-Cu cevherleşmele-
ri Tersiyer volkanizmasıyla uyumlu defildir, Fetrolojik
özellikleri görülen andezitler Yenice ve Kuzeyine sakin
peryotlarla birkaç defada yerleşmişlerdir, özellikle Ara-
puçandere'de görülen filanların tek tip sükaesyon gös-
termesi ve dasitik breşler içmde levha I, şekil 3'de gö-
rüldüfü gibi birden ineelerek ekonomik def erini yitir-
mesi, hatta bu breşlerden alınan 20 örneğin ortalama
75 ppm'lik Pb, 19 ppmlik Zn ve 8 ppmîik Cu içermesi
Tersiyer volkanizmasınm bu cevherleşmelerde önemli bir
rol oynamadığını gösterir, B Madenindeki cevherli cep
karstik defildir, Sahanın bu bölgesinde Önceden oluşan
kırık zonlarına daha sonra diyabazik intrüzyonun yer-
leşmesi sırasında birbirine paralel ve dik birçok kırık
eklenmiştir, Şekil 6'da görüldüğü gibi bu cevherli cebin
üst sınırım kırıklar oluşturmaktadır» Ayrıca kalın bîr
filon bu cebe cevher taşımaktadır (Anıl# 1979),

Remobilizasyon süresinin saptanmasına yardım
eden üç ana gözlemden sadece yapı-doku ,startif rafik ve
geometrik ilişkilere, alman örneklerin mikroskopik in-
celemeleriyle yeniden hareketlenme olayları saptanmaya
çalışılmıştır, l ira yönlü örnekler ve B Madenmdeki ani
Zn artışı bir remobilizasyonu işaret eder. Ceplerde gö-
rülen son derece kaliteli cevherleşme ise, daha elveriş-
li flMko-kimyasal şartların varlığını, yani daha düşük
Eh ve galenite göre daha yüksek pH derecesinde, hakim
mineralin ZnS olması ise, diyabazın Zn için bir Ön kay-
nak yaratmasından ileri geldiğini göstermektedir. Dissé-
mine (saçılmış) cevher türü ise yankayaç özelliğine bağ-
lı bir durumdur.

Sofular, KalkmuHanderesi Pb-Zn-Ou cevherlegme-
leri asit sokulumlarm kontakt zonlarmda oluşmuş birer
kontakt metamorfizma ürünleridir, Bu yataklar üzerin-
de arastana yapan tüm yazarlar aynı fikirdedirler ••..

Kurttaf.1 v© Arapuçandere Pb-Zn-Cu cevherleşme-
leri ise, kesinlikle kontakt türünde defildir, Yazar bu
cevherleşmelerin Tersiyer volkanizmasıyla yakın bir
ilifkinin olduğunu savunan araştırmacıların fikrine ka-
tılmamaktadır. Hiç bir şekilde andezitik-dasitik Tersi-
yer volkanizması bu cevherleşmelerde birinci rolü oyna«
mamıştır. Cevherleşmeler bir ön konsantrasyon geçir-
mîg olup, alınan jeokimyasal örneklerin analizleri bu
fikri doğrulamaktadır. Arkoz ve kumtaşı gibi detritik
Özellikteki kayaç içinde zaten az çok mevcut olan
Pb-2jn»öu gibi ağır metaller^ asidik sokulumlarm yerleş^
mesl sırasında hareketlenerek, granltik ve granodiyori-
tik magmaya bafh sülfürlü çözeltilerle birleşerek kırık
ve çatlaklarda yataklanmiflardır. Hareketi sıcakhk me.
tamorfizması başlatmıştır,
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L B V f t A 1 •'' - • . . • • • • • • • • " • ^ >

Şekil It Kumlu ve mikaJi şistler İçinde granat kristali, kırıklar boyunca klorite ayrışmıştır.

Şekil 2: Ard arda .dizilmiş andezit tepeleri. Sakin ve fasılalı peryotlarla bölgeye yerleşttkleri kuvvetli olası,
lıktır.

Şekil 8; A Madeni, arkoz/dasittk breş 'kontağında fHoaı kalınlığı hemen,azalmakta ye ekonomik değerini
A yitirmektedir,

Şeldl 4Î A Madeni, galenit ve kalkopirit kristalleri, tri galenit (gn) plajları yanı sıra zaman zaman kalko-
r pirit (ep) krîstalleri İçinde de înklüzyonlar hallndediı*,

ŞekU S t KaiakUtstfk pirit (py)# B Madeni. Etkin bîr tektonik sonucu parçalanmış pirit kristallerinin-'' yânı
sıra, sfalerit (sp) ve kuvars (q) çimento durumundadır^

Şekil 6Î Yarı özşekHli sfalerit kristalleri, B Madeni, sfaterffc içinde kalkopirit înkiûz: otîMri kiivaj ve İç kıi
Mmlarında görülüyor,

Şekil« 7, Yönlü kalkopirit iııklüzyonları iri sfalerit plajı İçinde görülmektedir.

Şekil Bı Yönlü cevher örneği. Galenit (gn), sfalerit (§p) ve pirit.

PLATE I " • • • •

Figure 1: Garnet crystal in »andy, micaceous schistei, weathered to -'chlorite along cracks.

Figure %i Siiecesive andésite hills, most probably settled with cata and periodically.

Figure Bt Mine A, increases abruptly at a arkoge/dn sitic breccia can tact atlcl rapidly toose» it» economieaJ
value. ' : - . ' • ' • • . . • , . •

Fligure 4; Galena and chalcopyrite. Mine A, as areai of galena »chalcopyrlte. Sometimes as inclusion and
Independent crystals formed often galena,

Figure 51 Cataclasttc pyrite. Mitte B, Cataclastîc pyrite fragments due to tectonic movements ciıneiıted' with
sphalerite and quartz,

Figure Bi Sub-automorphJc sphalerite crystals at Mne B, ehalcopyrite in sphalerite.

Figure 1 i Large sphalarite crystals with oriented cha loopy rite inclusions.

Figure Bt Oriented ore samples, Galena, sphalerite and pyrite.
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Ankara-Elmadağ-Kaleclk Dolayının Temel
Jeoloji Özellikleri

The geology of the Ankam-Elmaüağ-Kaleoik Région

BEHÇET AKYÜREK M.T.A Genel Müdürlüfü, Ankara
ERDAL BtLGÎNER M.T.A Genel Müdürlüfü, Ankara
BÜNYAMÎN AKBAŞ M.T.A Genel Müdürlüğü, Ankara
NEDÎM HEFŞBN M.T.A Genel Müdürlüğü, Antara
ŞÜKRÜ PEHLİVAN M.T.A Genel Müdürlütü, Ankara
ORHAN atINU M.T.A Genel Müdürlüğü, Ankara
YILMAZ SOYSAL M.T.A Genel Müdürlütü, Ankara
EEKj DAUER M.T.A Genel Müdürlüğü, Ankara
EROL ÇATAL M.T.A Genel Müdürlüğü, Ankara
BÎLEB SÖZERÎ M.T.A Genel Müdürlüğü, Ankara
HUŞEYÎN YILDIRIM M.T.A Genel Müdürlüfü, Ankara
YAVUZ HAKYEMEZ M.T,A Genel Müdürlüfü, Ankara

Öz s Çalışma alanı Ankara, Elmadağ . Kalecik dolayını kapsar. Bu yörede, Ait Triyas'tan Kuvaternere
Icadar yağlardaki kaya birimleri yüzeylenir, Yeıil§ist fasiyesinde metamorfizma geçlrmif tortul
ve volkanik oluşuklardan yapılı olan ve yine aynı tür metamorfizmaya uframıı metaperidotitler içeren
Emir Formasyonu, bölgede Menen en eski otokton birimdir, Emir Formasyonu üst© doğru yi»
m yeiilsîst fasiyesinde metamorfîzmaya uframı§ ffllmadag- Formasyonu île geçişlidir, Elmadağ For-
masyonu, baflica eşyaslı volkanitlerden olugan Drtaköy Formasyonu ile giriktir. Ortaköy For-
masyonu içinde yastık lav yapısı korunmuş vol Icani tier, radyolaritler ve teirectasları sıkça igle»
nir, Elmadaf Farmasyonu, üste dofru kumlu Ifiregtäii, kireçtaşmdan oluşan Kegikaya Formasyonu'na geçiş
gösterir. Ankara Grubu olarak adlandırılan bu birimier, diyabaz day klan tarafından kesilirler, Karbonifer
ve Permiyen yaflı kırmtılar ve kireçtaflarmı da çegtli boyutlai'da bloklar halinde yaygın olarak içeren An-
kara Grubu, Trlyas yaşındadır, Ankara Grubu üzerme, Liyas ya§ü Hasanoflan Formasyonu taban çakılta§ı ile
uyumsun olarak gelir ve kumtaii-Qamurta|i-kireçta§ı ardalanması ile devam eder, Üste dofru Dogger-Malm
yağlı killi kireçta§mdan olugan Akbayır Formasyonu'na geçer. Düzenli ofiyolit olarak saptanan Mdivan Ofiyo»
üt Kompleksi, üstten eksikli olarak gaJişma alanında elenir, Mdivan Ofiyolit Kompleksi'nîn yerïê|imi sonrası
hızla derinleşen havzada, kumta§ıf volkarenit, çakıltafi ve volkanitlerden olu|an Hİsarköy Formasyonu İle
normal fli§ kamkterindekl Karadaf Formasyonu firik olarak çökelmistir. Bu iki formasyon içinde, Bldivan
Ofiyolit Kompleksinden türemif çeşitli boyutlarda oiistolit ve olistostromlar vardır. Hisarköy Formasyonu ve
Karadağ Formasyonu üste dofru Maestrihtiyen yaşlı Ilıeapmar Formasyonu ve Samanlık Formasyonu'na
geçer. Ortaç türbiditlerden oluşan Samanlık Formasyonu da yakınca ve ortaç türbidit karekterli ve Paleosen
yafh Dizilitafîar Formasyonu ile" geçişlidir, Dizilitaşlar Pormaiyonu içinde e§yaşlı resiflerden koparak gelen
büyük kireçtaşı ölistolitleri vardır, Çakıltaii, kumtaşıjeyl ve mamlardan oluşan Eosen ya§lı Mahmutlar For-
masyonu, §elf, delta, kumsal, kıyı ovası ve alüvyon yelpazesi ortamlarında çökelmi§tir, Mahmutlar For-
masyonu ile esyaşlı olarak Deliler volkanitî ayırtlanmı§tır. Oligosen yaflı Miskineedere Formasyonu, mende-
resi! ınnak ve evaporitik göl ortamlarında çökelmiş çakıltafi, çamürtaii/kumtaşı, marn ve jipslerden olu§-
muştur. Üst Miyosen-Pliyosen ya|iı Tekke Volkaniti, çakıltafi, kumtafi ve tüflerden olu§an Karapınar For-
masyonu, ırmak ve göl çökeli olan killi kireçtaşı, marn, kil taşı, çakıltası, kumtaşı ve tüf itlerden oluşan Ka-
vaklı Formasyonu ve aglomera, tüften olüfan Mamak Formasyonu Üe yanalda giriktir. Bölgedeki volkanik
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manın son ürünü olan BoMağ Bazaltı, önceki birimleri uyumsuz olarak örter, TutturUlmamıg veya az tutu-
rulmuş kırıntılılardan oluşan Pliyosen yagiı Gölba§ı Formasyonu ,geni§ yayılım gösterir. Böige tektonik ya-
pısını Alpin Örejenik evresi ile kazanmıştır, Dügük açılı bindirmeler ile Ankara Grubu, Üst Kretâse ve
Oligosen yaflı birimler üzerine, Üst Kretase yaşlı birimler. Paleosen ya§lı birimler üzerine, Paleosen ya§lı hu
rimler de Eosen yaşlı birimler üzerine itilmiştir. Arazi gözlemlerinden elde edilen veriler ışığında Orta Ana-
dolu için olasılı jeotektonik evrim modeli önerilmiştir,
ABSTRACT : Mı© study area lies within the Ankara, Elmadağ- and Kalecik region, Central Anatolia. In
this region, the Lower Triassic to Quteraary aged litho— imitas outcrop. The Emir Formation is the oldest
authcchthoiLOUs müt ini the region. It is affected by the metainiorphtsm of green-schist fades, and contains
metaperidotites, These »re also effected by the same luet&mo^phfem ,The Emir Formation grades upward» into
the Mmadaf Formation, This formation Is also a metaeiwphle unit In the green-schist fades, and is inter,
calated with the coeval volcanic unit, namely the OrtakÖy Formatton, The Ortalcöy Formatton mataiy con-
tains of volcanites it preserved pîMow structures, and radiolarites and limestones. The Etoiadaf Formation
grades upwards Into the Keçikaya Formation consisting of sandy Hmeston© and limestone. All these unite
have been named the Ankara Group, and are cut by diabase dikes. The Ankara Group is of Triassic age»
and atoo contains variously sized blocks composed of the Carboniferous and Permian elastics and limes-
tones througlïDut the area* The Lia£§ıe Hasanoğlan formation unconf ormably overlies the Ankara Group
witii a basal conglomerate, and consists of a sandstoneanuidstone-llmestone alternatwDn, Upwards, it grades
Into the clayey Ume&tone. The Eldlvan Opbiolite Complex shows the characteristics of a regular ophlolite
sequence, however fin the »tudy area the uppermost levels are not observed. After the emplacement »of the
K Uli van Oph&olite Complex^ the depth of th© äepositional basin gradually increased. In tMs basin, the Hisar-
köy FOPnmtïôii oonslMng of sandstone, volcareiilto, conglomerate and vulcanic», formed together with the
Karadağ Forinutijoii the latest showing the charecteris tics of a normal flysch. These units toterflnger late-
rally. Both formations contain variously sized olistol'fchs and oO«thostrome§ derlvea from Liu FJdivim Ophio
lite Complex the Hîsarköy and Karadağ formations grade upward» faito the Ihcapitiar and Samanlık forma,
turns of maestriehtianage. The Samanlık,Formation consists of interniediate turbidites f and shows,a graded
contact with the Paleocene BMİitaşlar Formation characterised by ttie proximal and intöritiediate turbidltBi,
Huge limestone oltetoüths derived from the peneconteniporaneous reefs occur to the Dizilitaşlar FoiTnation,
The Ätohmutlar Formation which is Eocene in age, and is c»Mnposed of conglomerates, sandstones, shales attd
marls was deposited in toe shelf, deltaic, beach, coastal plato and alluvial fan environments. The Deliler Völ-
canite te of the same age witti ttie Mahmutlar Formation, The Oligocène Mlâkincedere Formation consists of
conglomerate, mudatoiia, sandstone, marl and gypsium, deposited in tiie meandering river and evaporitlß lake
environmente. The Late Mûcene-Fliocene Tekke Vulcanite laterally intercalates with the Karapınar» Kavak-
lı and Mamak Formatioiis. The Karapınar Formation WJIH depositnd in the alluvial fan environment, and con-
sists of conglomerate, sandstone and tuff; ine Kavaklı Formation tonipored of clayey limestone, marl, days-
tone, öomgfomerate, sandstone and tuff was deposited in the fluvial and lacustrine environments; and the
Mamak Formation is made up of agglomerate and tuff. The Bozdaf Basalt which is the last product of the
volcanic activity in the region unconf ormably overlies all cf the «alder units. The Pliocene Gölbaşı Forma-
tton is composed of uneonsolidated to poorly con lolidated cîasticn. and shows a considerable lateral extentkm.
The tectumlc structure of the region resulted from the Alpine orogenesis, In the study area, there are a num-
ber of low angle upthrusts. Along these uptlirusts» it appears that the Ankara Group overlies the Upper
Cretaceous and Oligocène units, the Upper Cretaceous-units overlie the Faleocene sediments, and the Paleo-
•cene units overlie tihe Socene deposits. In the light of toe evidence resuittoi; from the field ob»erva#on§, a
géotectoriic madel for Central Anatolian has been suggested.

Bu yazıda M.T,â. Enstitüsü Jeoloji Dairesince
1079-19İİ yılları arasında yürütülen '*Ankara-Amasya
Kuşağı Temel Jeoloji Projesi'ni (Akyürek ve diğerleri
1982) bir.bölümüne İlişkin veriler sunulacaktır. Çalış-
ma Kuzey Anadolu Fayı ile Orta Anadolu Masifleri
arasında uzanan ku§ağın temel jeoloji sorunlarına açık-
lık getirmek ve bu kuşağın jeotektonlk evriminin anla-
gılmasma ,bölgenin statigrafisini kurup ayrmtılı jeoloji
haritalarını hazırlayarak katkıda bulunmak amacını ta_
|ir 4 Ankara-Elmadaf-Kalecik-GÖlbaii dolayım jçeren
i/25,000 ölçekli jeoloji haritalan proje çalı§anian tara»
fmdan yapılmıştır, (Şekil 1)

Bölgenin defigik kesimlerinde ve yakın çevresinde
-beri'çalışmalar .yapılmıştır. Chaput .-(19.3.1,

1936) Çalvi (1940), Erol (1949, 195% 1954, 1958, 1968),
Bailey ve Mc, Callien (1950, 1953), Gannser (1959) rBiU
fütay (I960), Ketin (1962, 1963, 1981), Bocealetti ve
diğerleri (1968), Eeetini (1971), Bingöl ve dif, (1973),
Çalgin ve difs (1973), Norman (1978), Çapan ve Buket
(1975), Erentöz (1975), Erk (1977, 1980/1981), Batman
(1978 a7 1978 b), Akytoek ve dif, (1979 a, 1979 b, 1980,
1981), Ünalan (1981), tarafından yersel ve bölgesel
jeoloji çalışmaları yapılmi|tır»

8TBATÎGBA3Fİ

Çah|ma alanı Kuzey Anadolu Fayı ile Kırşehir Ma=
şifi arasında yer alır. Özellikle Mesozoik'ten itibaren
bölgenin jeotektonik evriminin aydınlatılması açışından
önemli bir yöredir. Bu çalışmada, bölgenin ayrıntılı

32 ^ O ^ A ^ M ^ B N D İ Ş I ^ Î / M A Y ^ 1984

çok reskiden.

GİBİg,



stratigrafisi  ve  jeoloji  haritaları  bir  bütünlük  iğinde  ha*
gırlanmıştır  (Şekil  2, 3),

Bölgede  otokton  olarak  Alt  Trlyas'tan  Kuvater-
ner'e  kadar  çökel,  mağmatik  ve  metamorfik  kayaçlar
yüzeylenmektedir,  Allokton  olarak  saptanan  Karboni»
fer  ve  Fermİyen  yaşlı  kaya  türleri,  bölgedeki  en  eski
otokton  birim  olan  Ankara  Grubu  iğinde,  çeşitli  boyut-
larda  bloklar  olarak  izlenir.  Alt  Kretase'de  bölgeye  yer-
leşmiş  olan  Eldivan  Ofiyolit  Kompleksine  ait  olistolit
ve  qlistrosromlara.  Kılıçlar  Grubu  içinde  rastlanır,

Yazım  düzeninde  önce  otokton  birimler  yaş  sırasu
na  göre  tanımlanacak,  bloklar  ise  içinde  bulunduğu  bi-
rimden  hemen  sonra anlatılacaktır,

AHKABA  GRUBU

Alt,  Orta  fÜst  Triyas  yaşlı  Ankara  Grubu  Emir
Formasyonu»  Elmadağ  Formasyonu  fÖrtaköy  Formas-
yonu  ve  Keçikaya  Formasyonuna  Ortaköy  Formasyonu
Radyoiarit  Üyesi,  Imrahor  Üyesi  ve  Diyabaz  Daykla-
rma  ayırtlanmıştır,

EtaİF  flormasyoniı

Emir  Formasyonu,  çalışma  alanmda güneybatıdan,
kuzeydoğuya  dof  ru  uzanır.  Killi,  kumlu  ve  volkanik
kayaçların  bölgesel  metamorfizmaya  uğraması  sonucu
yeşilşist  fasiyesinde  metamorfizma  geçirmişlerdir.  Emir
Formasyonu,  muskovit-kuvars§ist  ,serisit-klorit-kuvars-
§ist,  serlslt-klörit§ist,  fillit,  kalkfist  ve  meta  volkanik
kayaiçlardan  oluşmaktadır.  Genellikle  san,  boz,  kahve-
rengi  renklerde  izlenen birim,  sık kıvrımlıdır,  înce  tane-
li  ve  ince  tabakalı  kesimlerde  kıvrımlar  daha  -belirgin-

dir.  Şistozite  tabakalanmaya  paralel  olarak  gelişmiştir.
Emir  Formasyonu  iğinde  Hasanoflan  kuzeyinde  me-
taultramafik  kayaçlar  izlenmiştir.

Emir  Formasyonu'nuû  tabanı  bölgede  izlenemez,
Üstte  ise  Orta  .  Üst Triyas  yaşlı  Elmadaf  Formasyonu
ile  geçişlidir,  Geçiş  zonu  Yakupabdal  Köyü  batısından
kuzeye  dof  ru  akan  Af  ırdere  de  ve  Kıbrıs  Köyü  üe  Ku,
şunlar  Köyü  arasında  belirgin  olarak  izlenir,  Gegi§  zo-
nunda, Emir  ve  Elmadağ* Formasyonlarına ait  kayatür-
leri  ardalanmaktadır.  Emir  Formasyonunda  bu  sah§«
malarda  fosil  bulunamami|tır.  Ancak  daha  kuzeyde
gegif  zonuna  karşılık  gelen  kesimlerde  Alt  Triyas  yaşlı
Meuıulrospira  pusilhi,  Cyclogya  ©f.  matojerl,  ^dplandia
tiııtiııuiformi^  Glomosplra  sp.,  Glomospirela  sp,  fosil-
leri  saptanmıştır  (Akyürek ve  dif.  1979  a,  197Ô  b,  1980,
1981),  Fosil  verilerine  ve  üzerindeki  birimin ya|ma  da-
yanarak  Emir  Formasyonu'nun  ya§ı  Alt  Triyas  olarak
kabul edilmiştir, Emir Formasyonu'nun çökelimi anında,
çökel  ortamına  ultramafit  kütleler  gelmişler  ve  daha
sonra  çökellerle  birlikte  metamorfizmaya  uğramışlar-
dır,  Emir  Formasyonu,  Dikmen Grovakları  (Erol  1956)»
Metamorfik  Bloklu  Seri  (Norman  1973  )?  Epimetamor-
fik  İistler  (Çalgın  ve  dig,  1973),  Kösrelik  Formasyonu
(Akyürek  ve  dif,  1079  bft  1980,  1981)'nun  ayırtlanmayan
alt  seviyeleri»  Çavdartepe  Formasyonu  (Akyürek  ve
Soysal  1988)  il©  eşdefer  tutulabilir,

Elmadağ  Formasyonu

Elmadağ*  Formasyonu,  çalışma  alanında  Emir
Formasyonu'na paralel  olarak  güneybatıdan^kuzeydotu,
ya  dof  ru  bîr  gerit  halinde  uzanır,  Elmadağ  Formasyonu
alttan  üste  dof  ru  metamorfizmaşı  gittikçe  azalan  ve
ilksel  halini  kısmea  korumuş  metaçakıltagı,  metakum-
taşı, metamiltagı, metaçamurtaii, kumlu kireçtaşı,  kum-
ta|i f  kireçtagı  ile  volkarenit,  aglomera,  metavolkanit
ve  metatüfden  oluşur,  Blmadaf  Formasyonu  içinde  de-
fifik  boyutlarda  Karbonifer  ve  Permiyen  yaflı  kireçta-
gı  ve  kırıntılı  bloklarına  sıkça rastlanır.  Birim  sarı,  boz,
kahverengi  ve  gri  renkte  fin

Ge-orta  tabakalanmalı  ve
sık  kıvrımlıdır.  Karmaşık  bir  iç  yapı  gösterir  Elma-
dağ1 Formasyonu alttan Emir Formasyonu  ilê  üstten ise
Keçikaya  Formasyonu  İle  geçişlidir,  Keçikaya  Formas-
yonu'na  geçiş  zonunda  kumlu  kireçtaşı,  kumtafi  arda-
lanması  olarak  devam  eder  ve  kireçtaşına  geçer,  Elma-
daf  Formasyonu  ile  Keçikaya  Formasyonunun  geçişi
Hasanoflan  kuzeyinde  ve  Keçikayatepe  kuzeyinde  izle-
nir,  Birim  yanal olarak  metavolkanit,  metatüf,  volkaıe-
nît  ve  aglomeradan  olugan  Ortaköy  Formasyonu  ile  fi-
riktir,

Elmadaf  Formasyonu  içinde  bantlar  halinde  bulu-
nan  kireçtaşlan  bol  fosillidir.  Birimin  değişik  yerlerin^
de  özellikle  alt  düzeylerinde  belirlenen  Meamdtoipira
dlnarica,  OlomMpira  de^şa,  Ammoba^ulites  sp t |  Troe-
liiiinmlıia  sp#l  Eiwlothyraiiollii  sp.,  Buostomimklae,
Endoöıyra  sp,  Fosilleri  ile  Anisiyen  yaşı  saptanmıştır,
Üst  düzeyler  de  ise  învoluttııa  g^sohel,  Tpochammina
nimtalniLsîs  ,Gl<mı<>Hpirt>l!a sp,,  Involuttna  ©»mesosoîca,
Ophthaüniulhini  sp.,  l^ochollııa  sp,,  Ammobacıüites  sp
fosilleri  ile  Orta-Üst  Triyas  yaşı  saptanmıştır.
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Elmadaf Formasyonu genel olarak kumtaşı ve §eyı
ardalanması şeklinde çökelen kaya türlerinden ve bun=
larm iğinde geli§mi§ çakılta§lı kanal çokellerinden olu-
§ur4 Bîrim çökelimine devam ederken geligen volkaniz-
manın ürünleri (Ortaköy Fm4), defi|ik evrelerde oluşan
istifle giriklik sunmuşlar ve bunun yanı sıra Karbonifer
ve Permiyen ya|lı kırıntılı ve kireç taşları defiiik bo^
yutlarda bloklar halinde çökelme ortamına gelmi§ ve
çökelime katılmışlardır,

Elmadaf Formasyonu, yaş bulguları ve yorumları
ayrı tutulmak kofulu üe EJmadaf Bloklar serisi (Erol
1956)f Temirözü Formasyonu (Schmıt i960), Karışık
serî (Çalgm ve dif# 1973), Karakaya Formasyonu (Bin-
göl ve dif, 1973), Kalker Bloklu Melanj (Norman 1973),
Kulm Fli§ Formasyonu (Erk 1977), Hisarlıkaya For-
masyonu (Batman 1978 a), Kösrelik Formasyonu (Âk-
yürek ve dig» 1979 b, 1980, 1981), Ankara Flişi (Erk
1980), Kınık Formasyonu (Akyürek ve Soysal 1988) ile
eşdeğer tutulabilir,

Ortaköy Formasyonu

Ortaköy Formasyonu çalışma alanının batı -
güneybatısından kuzeydoğuya doğru uzanan değişik bo«
yutlarda yüzlekler verir. Birim kısmen İlksel halini ko-
ruyan, kısmen de düşük dereceli metamorfizrnaya uğ-
ramış spilit , diyabaz gibi volkanik kayaçlar ve bilefim-
sel yönden benziyen tûfler ile volkanik kumtaşı aflome-
ralardan oluşur, Ortaköy Formasyonu içinde sıkça izle-
nen kireçtagları İmrahor Üyesi» daha az bulunan rad=
yolaritler ise Radyolarit Üyesi olarak ayırtlanmiitır.
Volkanik kayaçlarda ender de olsa yastık yapıların ko-
runduğu kesimler bulunur, spilitlerin boşluk dolguların-
da belirgin yönlenmeler izlenir, Ortaköy Formasyonu
içinde Pérmiyen yafh kireçtaşı bloklar halinde görülür,
Ayrıca Hasanoflan Dere ve Yeşildere Köyü dolayların-
da gpilitler Triyas yaşlı kireçta§larmı sarmış ve kıs-
mende çatlaklarını doldurmuştur .

Ortaköy Formasyonu, Elmadaf Formasyonu ve kıs.
men de Keçikaya Formasyonu'nun çökelimi süresince
bölgede etkin olan volkanizmanm ürünleri olup, yanal
olarak Elmadağ1 Formaayonu ve Keçikaya Formaayonu
ile giriktir, Ortaköy Formasyonu'nun alt sının bölgede
izlenemez. Ancak Emir Formasyonu içinde ayırtlanama-
yan /volkanitlerin varlığı Ortaköy Formasyonu'nu olu§-
tufan volkanitlerin Emir Formasyonu'nun çökelimi
anında da bölgeyi etkilediği ve çökeller araşma girdiği
düşünülebilir. Üstte ise Keçikaya Formasyonu'nun üst
düzeyleri ile örtülür,

Ortaköy Formasyonu'nun volkanitlerden ve bunlar_
dan türemiş volkanik kumta§larmdan olu§an kesimleri
fosil içermez. Ancak volkanitlerin aralarında yer alan
kireçtaşı düzeylerinden elde edilen Meanclroüpira dina-
liea, GlômTOplra sp4, Bndöthyra sp4f Trochommlna sp,
fosilleri ile Orta-Üst Trîyas yaşı saptanmııtır, Ortaköy
Formasyonu, Elmadağ Formasyonu'nun çökelimi anında
ve hatta Emir Formasyonu'nun çökelimi sırasında bag«
layan ve Keçikaya Formasyonu'nun çökelimine kadar
süren volkanizmanin ürünlerinden olu§ur. Emir ve
Elmadağ' Formasyonlarımn çökelimi sırasında gelişen,

grabenleşme sonucu oluşan ve yarıklardan çıkan vol-
kanitle^ çökelmekte olan kayatürlerinin içine yerle§-
mig, Grabenleşmeye baflı olarak da Permiyen ya§lı
blokları, volkanitler içinde izlemek olağandır, Ortaköy
Formasyonu Triyas'ta oluşmug okyanus kabuğunun
yastık lavlar bölümü olarak düşünülmektedir,

Ortaköy Formasyonu, Karakaya Formasyonu
(Bingöl ve dif, 1973)fnun volkanitli kesimi, Karışık Be-
ri içindeki spilit ve diyabazlar (Çalgın ve dif. 1973),
Yagızali Formasyonu (Akyürek ve dif, 1979 b, 1980,
1981), Bakırtepe Volkanit Üyesi (Akyürek ve Soysal
İ983) ile eşdeğer tutulabilir,

bnrahor Üyesi; — Bölgede Elmadağ- ve Ortaköy For-
masyonlarının yaygın olduğu kesimlerde ayırtlanabiU
miftir, Aynı formasyonlar içinde ayırtlanamayan boyut-
larda da mevcuttur, İmrahor Üyesi, Ortaköy Formas«
yonu'nu oluşturan spilit, diyabaz, tüf ve volkanik kum-;
taşı, aglomera arasındaki kiregtailarında nve Elma-j
daf Formasyonunu oluşturan kayatürlerinin arasındaki
bant kireçtaglanndan oluşur, Kireçtagları ince-orta
tabakalanmalı, gri beyaz renkli olup seyrek olarak da
kırmızı renktedir. Volkanik kumtâfları ile feçifli ol-
duğu yerlerde kumlu kireçtaşı Özellitl taşır, toırahor
Üyesi altta ve üstte Ortaköy ve Elmadağ^ Formasyon-
larını oluşturan kayatürleri ile geçişlidir. Birim yanal
olarak ise aynı formasyonlar içinde kamalanır,

İmrahor Üyesini oluşturan kiregtas,larımn değlfik
kesimlerinde bulunan Ophthalml^tMn spM TrochoUna sp,,
Meandrospira ffluaMea, Glonvoftplra dônia, Anaanobaeııli-
tes sp#, Trochamminâ sp,, Endöthyranella sp4, Duosto-
mlııidae, Endothyra sp. fosilleri ile Orta-tJst Triyas ya§ı
saptanmıştır.

tmrahor Üyesi, Ortaköy Formasyonu ve Elmadağ
Formasyonu'nun olu|umu anında volkanik kum tası,
kumtaşı, aglomeraların çökelimi ile e§ya§lı ola-
rak zaman zaman ortamdaki sakinleşmeler sırasında
çökelmiştir, Spilit, diyabaz ve bunların tüfleri ile vol-
kanik kumta|i, kumta§ı, agrlomera düzeyleri arasında
tekrarlanan kesimler olarak imlenirler, îmrahor Üyesi,
Alanbaşı Üyesi (Akyürek ve diğ\ 1979 b, 1980, 1981)
ile efjdefer tutulabilir,

Kadyolarlt Üyesi, — Çalışma alam içinde küçük yüz-
lekler halinde Ortaköy Formasyonu iğinde izlenir, Or~
taköy kuzeydoğusunda ve Nenek köyü doğusunda Ko«
caf mtepede haritalanabilir boyutlardadır. Radyolar i tier,
kırmızı, nefti renkli, ince tabakalı, kıvrımlı olup rad»
yolarit, çamurtaşı ardalanması geklinde izlenirler, Rad-
yolarit Üyesi, alttan ve üstten volkanik kumtaşı ile sı-
nırlıdır. Yanal olarak Ortaköy Formasyonu'nu oluştu-
ran kayatürleri İğinde kamalamr. Birim bol olarak rad-
yolarya içerir, Radyolarit Üyesi'nin yaşı, içinde yer
aldığı Ortaköy Formasyoau ile aynı olup, Orta-Üst
Tıiyas olarak kabul edilmiştir, Radyolarit Üyesi Tri-
yas'ta oluşmuf okyanus kabu|ru malzemesinin yastık
lavlarla birlikte çökelen pelajik çökeller bölümü olarak
düşünülebilir. Bölgede Orta-Üst Triyas yaşlı radyolarit.
lerin varlığı, ilk kez bu çalışmalarda ayırtlanarak orta-
ya konmuştur t
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Biymbam BayWari. — Üye olarak ayırtlanmif birim
çoğunlukla Emir Formasyonu'nun yaygın oldufu kesim-
lerde daha az olamkta Elmadağ ve Ortaköy Formas-
yonları içinde izlenir, Diyabaz Dayklan, koyu yeşil, ye«
§il, boz renklerde, sert ve ince dokuludur. Emir ve
Elmadaf Formasyonları ile birlikte kıvrımlamrken ku
rıimış sucuk yapısı kazanmıştır. Diyabaz daykiarı, böl-
gede Emir ve Elmadaf Formasyonu'nu kesmiş olarak
izlenir. Diyabaz dayklarının dokanakları kesmiş olduğu
birimlerin fistozitelerine dik veya verevdir, Diyabaz
dayklan, olasılıkla Ortaköy Formasyonu'nu oluşturan
volkanizmanın ürünü olarak gelişmiştir, Ortaköy For-
masyonu içinde görülen spilit ve diyabaz gibi volkan! t-
lerin eşdeferl dayklar olarak düşünülebilir,

Kegikaya Formasyonu,

Birim, gÜneybatıdan kuzeydoğuya dofru uzanım gös-
terir. En genig yüzlekleri, îdrisdaf ve Elmadağ çevrele,
rindedir, Keçikaya Formasyonu, gri, beyaz, yer yeı
pembe renkli, kristalize, orta ve kaim tabakalı Wreç
taslarından oluşur, Birim, altta Elmadaf Formasyonu
ve Ortaköy Formasyonu ile geçişlidir, Geçiş .kireçtaşı
düzeylerinin giderek artması ile gerçekleşir, Ortaköy
Formasyonu'nu oluşturan volkanitler, Keçikaya For*
masyonu'nun alt düzeylerinde pişmeye neden olmuşlar«
dır, Keçikaya Formasyonu'na ait kireçtaşları, küçük
parçalar halinde Ortaköy Formasyonu içinde yer alıı.
Bu durumu Hasanoflandere ve Yesildere KÖyün'de iz*
lenir, I/iyas yaşlı Hasanoflan Formasyonu, çakıltafı
düzeyleri ile Keçikaya Formasyonu'nu uyumsuz olarak
örter,

Keçikaya Formasyonu'nun gri renkli kireçtaşı dü-
zeyleri bol fosil içerir, Birimin defişik yerlerinden alı-
nan örneklerde; GlomospireUa sp^ fiivolutina eomesozoi-
[•atOı>htlıalıııIdiuiîi Sp4, TrrocÄoltai sp, fosilleri bulunmuş
olup, bu fosil topluluğu İle birimi Orta Triyas'tan ayırt
etmek olanaksızdır, Ancak aynı formasyon içinde yu-
karıda, belirtilen fosil topluluğu yanında ender de olsa
liivolııt^iii ga#c^€t; T^chammina almtaleıısis fosilleri
de bulunmuştur. Bu fosil'topluluğu, Ladiniyen'den baş-
layarak Üst Trİyas1! temsil eder. Bu nedenle Keçikaya
Formasyonu'nun yaşı, Orta4Jst Triyas v^ Üst Trtyai
olarak verilmiştir,

Keçikaya Formasyonu, alttaki fliş karakterli ka-
yatürlerinin çökelmesinden sonra, ortamın gittikçe sığ
ve sakin bir §elf niteliği kazanması sonucunda ölu§mu§»
tur. Bazen Ortaköy Formasyonu'na ait volkanitieri Ke-
çikaya Formasyonu içinde, bazen de Keçikaya Formas-
yonu'na ait kireçtaşlarım Ortaköy Formasyonu içinde
İMemek olasıdır. Ancak Keçikaya Formasyonu*nun çö-
keliminin son apjnaşında, volkanizmanın etkinlifi iz-
lenmez, Keçikaya Formasyonu, bölgede y&ygm olarak
ilk kez bu çalışmalarla belirlenmiştir. Bölgenin hemen
kuzeyinde ayırtlanmış olan Kapaklı Formasyonu (Ak-
yürek ve dig, 1979 b, 1980, 1981) Üe denestirilebilir,

ânkam <Jmbumm fçindeM Bloklar.

Ankara Grubu-nu oluşturan formasyonlar içinde,
değişik yaşta ve kayatüründe, çeşitli boyutlarda blok-
lar vardır. Bloklar yas ve kayatürüne baf lı olarak grup-

landırüarak, içinde bulundufu formasyonun stratigrafi
deki sırasına göre anlatılacaktır,

Metaultraniiifit. ™ Çalışma alanında, Emir Formas-
yonu İçinde Efriderebaşı Tepe Mevkii'nde ayırtlanacak
boyutta ve Kuzludere'de de küçük boyutlu bloklar ha-
linde İzlenir, Ültramafitler, siyah, koyu yeşil renkli
olup yeiilsist fasiyesi sınırlarında metamorfizma ge-
çirmiş ve yönlenme kazanmıştır, Ultramaflk kayaglar,
olasılıkla Alt Triyas'ta Emir Formasyonu'nun çökelimi
sırasında gelişen okyanuslasmanm ürünü olarak bölge-
ye gelmiş, Lİyas öncesi, birlikte kıvrmüanarak meta.
morfizmaya uframıg ve sucuk yapısı veya blok görü-
nümü kazanmifjtiîv

Karbonifer ya#lı Idıv<;insı. — Elmadat Formasyonu için,
de defişik boyutlarda bloklar halinde izlenir, Karboni-
fer yaşlı kireçtaşlan, gri, beyaz renkli, az krlstalize
olup ince ve orta tabakalanmalıdır. Kireçtaşı blokları«
nın defişik kesimlerinde saptanan Bradyna cribr^to-
»nata, PseudostaffeiUa gorsJky, Pseudostaffella sphiieroi-
äemp FuHiıJjneUa sp., Pnafusulînella sp., Endothyra onp-
UaSolü, ölobivaâvullna parva, Archaeodisüus sp, fosilleri
Karbonifer yağını gösterir, Karbonifer yağlı kireçtaşı
blokları, ilksel yerlerinde sıf deniz ve resifal kireçta§la-
rı olarak çöketnişler ve daha sonra Ankara Grubunu
oluşturan çökeller İçine, gekim kaymaları ile çeşitli bo*
yutlarda bloklar olarak gelmişlerdir.

Permiye» yaşlı kifintıfalar. — Birimi, Elmadağ Formas-
yonu içinde def işik boyutlarda bloklar olarak Elmadaf
sırtı ve îarîsdâfı boyunca izlemek olasıdır, Permiyen
yaşlı kırıntılılar, sarı, boz renkli, ince-orta kabakalı,
gofunlukla, kumta§ı, çakıltan ve kumlu Wreçta|larm=
dan oluşur. Birimde, Mercan ve Bryozoa kolonileri iz-
lenir. Bu kolonilerden kopan Permiyen yağlı kireçtaşı
parçaları, yîne kendisine alt kumtaşı ve çakıltaşı ile
birlikte çimentolanmıstır. Kırıntılı blokların çimento^
larmda, İyi korunmuş halde bulunan Neoendothyra sp,,
NeosehwägeriiKi cratiçııMfer^ VerteeWna verbeekl,
JPolytlî xcMlina gpM RugowofiiHiilina spSJ PseudosehwacerL
m, sp,, Quasifii^ulïiia sp,, <xlol>ïvahT.iliiia sp, fosilleri ile
bunların Permiyen yafh oldufu saptanmıştır, Permiyen
yaflı kırmtıh blokları, ilksel yerlerinde sıg dente Ürün-
leri olarak çökelmişlerdir, Bu sıf deniz çökellerl dahi
ponra Klmadaf Formasyonu'nun çökelimi sırasında çe-
kim kaymaları ile çesİtU boyutlarda bloklar halinde
JSlmadaf Formasyonu İçine g etmişlerdir,

Pwmîye» ya#h ^regt^torı, —« Çalışma alanında çok
yayfm olarak izlenir, Güneybatıdan kuzeydofuya dof-
ru Elmadaf ve Idrisdaf'da Mr ku§ak boyunca çe§itli
boyutlarda bloklar halinde Elmadaf Formasyonu ve
Ortaköy Formasyonu içinde bulunurlar. Kireçtaşlan,
siyah, ^rif beyaz renkli, az kristalte ince-orta tabaka-
lanmalıdır, İçerdikleri Neo^dothyra sp,, Ne^tehwagerî-
na orattoııllfera, VerbteWna verbeeM, PolydJexo^ia sp,,
Itu^oHofusuIiJiii sp,f Psettdos^hwaijeitea sp,t Quaaifusu-
Una sp,, Cîlobivalvıüina sp, fosilleri ile Permiyen ya-
imdà olduMarı belirlenmiitir. Peraıiyen yaşlı kireç-
taşlan, ilksel yerinde resif önünde ve havza kenarında
çökelmiştir (Wilson İ975), Resiflerden ve Bryozoa ko-
lonilerinden kopan parçalar, havza kenarı kireçtagları



içinde intraklast olarak bulunmaktadır, KİreçtasjLarmın,
Triyas ya§h Ortaköy Formasyonu ve Elmadağ Formas-
yonu iğinde bloklar halinde yer alması, çekim kayma^
lan île gerçekle§miştir,

Hasanoğlân Formasyonu,

Çalışma alanında Hasanoflan doğuşunda yaygın
olarak görülen birim, Elekliçaltepe doğusunda da küçük
yüzlekler halinde İzlenir, Hasanoğlan, Formasyonu, alt-
ta kötü boylanmalı bir çakıltaii ila başlar, Kumtaşı,
miltaşı, kumlu kireçtaşı ardalanması olarak devam e«
den bîıimf en üstte sarı, siyah, nef ti ve kırmızı renkli
kırintılılar ile bej vé beyaz renkli kireçtaşlarından olu-
şur, Çakıltaşımn çakıllarını, bol oranda granit, meta-
kumta§ı, kuvars, metavolkanit, gnays, trakit, dasit
oluşturur. Hasanoflan Formasyonu, Ankara .Grubufnun
Elmadaf Formasyonu üzerine taban çakıltaşı ile uyum,
süz olarak gelir, Üstte, ise Dogger ? -r-Malm yaşlı Ak-
bayır Formasyonu île geçişlidir, Oeçiş zonunda kırmızı
marn ve killi kireçtaşı bileşenleri artar. Birimi oluştu-
ran kaya türlerinde, tornalanmalar sıkça izlenir,

Hasanoğlan Formasyonu içindeki kumlu kireçtaşı
bant ve merceklerinde bulunan Involutinaliassiea, öpht,
hal midi um martanum,TroçtoHiMt sp, fosilleri ile>* Ldyas
yaşı saptanmıştır. Ayrıca Hasanoflan Formaşyonu'na
ait marnlar içindeki çakıllı düzeylerde, ta§ınmı§ halde
Triyas yaşlı Brakyopodalardan, Oxycalpella oxycolpoft,
SInucQsta gr, emmricM, Halob'uı sp, saptanmistir,

Hasanoflan Formasyonu'fnun tabanında yer alan
alüvyon yelpazesi çökellert kötü boylanmalı çakıltaşm-
dan oluşur, Bu çakıltap başhca moloz akması süreçleri
ile taşmmii ve dolfulanmi| köşeli metakumtagı, yu-
varlak granit çakıl ve bloklarından oluşmaktadır. Alüv-
yon yelpazesi çakıltafi üzerine gelen denizel transgresif
istif, kumsal kumtaşı;ile başlar. Kıyı boyu âkıntılanmn
oluşturduğu kanalların çökelleri, çakıllı kumtaşı ve ça-
kıltagı karakterinde olup taşınmaya uğramış makro fo-
siller buralarda yer yer yoğunlaşmıştır. Kumsal kum=
taşı, daha sonra şelf marnları ve kırıntılı karbonatları
ile ardalanır, îstifin daha üstteki kesiminde yer alan
kireçta§ları ise tümü ile pelajiktir, Hasanoflan Formas,
yonu'nun oluşumu, okyanus açılımının neden oldufu ge-
nel bir havza çökmesi ile'başlamıştır. Ancak çökelîm
havzanın kenarlarındadır. Düşey hareketlere yol açaîı
tektonlzma, ilk olarak alüvyon yelpazesi oluşumunu
sağlamıştır. Çökmenin hızlı olması nedeni ile havza he-
men derinleşmiş ve ince alüvyon yelpazesi ve sığ deni-
zel çökeİlerden hemen sonra, dalga tabanı altmda kaim
pelajîk kireçtaşları çokelebilmigtir, Liy^s bölgede da-
ha önce Bilgütay (I960) ve Ketin (1962) tarafından
saptanmış ancak adlandırılmi|tırt

Akbayır Formasyoiitt

Birim, Hasanoğlan doğusunda ve Elekli§altepe do-
füsunda izlenir, Akbayjr Formasyonu, beyaz, krem, kır-
mızı renkli^ üıee-orta tabakalanmalı, ince taneli, silis
bant ve yumrulu, killi kireçtaşlarından oluşur. Birim,
altta Liyas yafh Hasanoflan Formasyonu ile geçişlidir,
Ge§î§ zonunda marn ve kireçtaşı tabakaları artmakta-
dır, Akbayır Foranasyonut Hasanoğian*ın dofusunda Li.

yas yaşlı Hasanoflan Formasyonu olmaksızın dofru-
dan Elmadağ1 Formasyonu üzerine uyumsuz olarak ge-
lir. Bölgede Akbayır Formasyonu'nun üst sınırı izle-
nememi|tir, Kireçta§larmda bulunan CMpioneHa alpt-
naf Galpionella ellîpttca, Frötogloblgerina sp,, Pealzo-
wôlla? BP,, OphthalmidîiHiı sp,, Beaphax sp., ValvuMna
sp,, Lafena sp, fosilleri ile Üst Jura (Dogger ?-Malm)
ya|i saptanmıştır, Akbayır Formasyonu, Hasanoğlan
Förmasyonu'nun oluşumunu saflayan tektonosediman-
ter sürecin son aşamasında, deniz altı tepeleri üzerinde
çökelmi§tira Havza tabanındaki çökmenin, blok faylan-
ma sonucu olması nedeni ile çökelme alanı Liyasta ka-
ra İle ilişkili bir sıf deniz iken, kısa zamanda bîr deniz
altı tepesi konumunu kazanmış ve dalga tabanının
deniz tabanına ulaşmadıfı uzun dönemlerde kaim pe-
lajik kireçtaşları» ula§abildifi tosa dönemlerde de bant*
iar halinde oolitilç kireçtaflan ve kırıntılılar çökemılftir.
Birimin çökelme evresinde havza çökmesi devam etmii
ve Akbayır Formasyonu ba^ı yerlerde Hasanoflan For-
masyonu Üzerine uyumlu olarak gelirken^ eskiden kara
olup ta Llyas sonunda çöken alanlarda doğrudan Triyas
yaşlı Elmadağ' Formasyonu üzerine uyumsuz olarak
gelmiştir, Akbayır Formasyonu, bölgede ayırtlanan
Jura kireçtaflan (Bilgütay I960), Lalelik Formasyonu
^Batman 1978 a) ile

tldivan Ofiyolit Kompleksi

Eldi van Ofiyolit Kompleksi, bölgede daha önce
çalışmalar yapan Akyürek ve dijj, (19T9 b, 1980, 1981)
tat alından tanımlaniîii|tır, Eldivan Ofiyolit Kompleksi,
Orta Anadolu'da gözlenen ofiyolitli melanj yayılımmda
iç düzeni kısmen korunmuş okyanus kabuğu malzeme-
sidir, Eldivàn Dafı'nda izlenen ofiyolit kompleksi, tam
bir istif olarak belirlenmiştir. Ancak çalışma alanında
ise, Eldivan Ofiyolit Kompleksi üstten eksikli olarak
Kaïêcik güneybatısındaki Balkaya Dere'de ayırtlanmış-
t l r . • " • • : • . . - . . : • . : • . • •

Bunit-Harzburg-It, — Birim Balkaya Dere'de düzenli
ofiyolit dizisinin bir bölümü olarak izlenir; dunlt,
harzburgît ^peridotit ve piroksenitten oluşur, Kay.atür-
leri koyu ye§il, y efil, kahverengi yer yer de siyah
renklidir, gerpantinle§me yerel olarak izlenir, Dunit -
Harzburgit birimi düzenli ofiyolit kompleksinin izlenen
en alt seviyesidir. Birim yanal ve düşey olarak bazen
serpantînitlere, bazen de gabrodiyabazlara geçer, Duntt.
Harzburgît birimi ,Eldivan Ofiyolit Kompleksinin bir
miş olarak İzlenir; üstte ise, kısmen Ankara Grubu ta-
rafından tektonik dokanakla örtülür. Ancak daha ku-
zeyde yapılan çalışmalara göre .birim Elmadaf For.
masyonunun eşdeferi olan Kösreİik Formasyonu üzeri«
ne tektonik dokanakla gelir ve Senomaniyen-Türoniyen
yaşh Mart Formasyonu tarafından uyumsuz olarak ör-
tülür (Akyürek ve dig, 1Ô79 b, 1980, 1981). Dunit -
Harzburgit birimi, Mdivan Ofiyolit Kompleks'nin bir
bölümü olarak, olasılıkla Albiyen-Apsiyen, de bölgeye
yerle§mi§tir, Öunit-Harzburgitler, kıta kenarında bin-
dirmelerle kısmen su ortamında, kısmende kıtasal ka-
buk üzerine yerleşen üzerlemiş ofiyolit diliminin bir
bölümüdür, Çalışma alanının kuzeyinde oluşan, dalma-
batma sonucu üzerleyen ofiyolitler,:. Ankara Grubunun
üzerim yerleşmîştir, ..•_.- .
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Gabro-Diyabaz. — Balkaya Deremde düzenli ofiyolit di-
zisinin İkinci bölümü olarak izlenir/Gabrolar, koyu ye«
§11, siyah renklidir» Feldispatlar yer yer beyaz renkli
bantlar oluştururlar. Gabrolardan bantlı amfibolite ge-
çişler izlenir, Genellikle dayklar feklinde izlenen diya-
bazlar siyah renkli ve ince dokuludur, Gabro-diyabaz
yüzlekleri, çofunlukla serpantinleşmiş olarak görülür.
Birimin yaygın oldufu kesimlerde troktolit ve anortö-
zit ara tabakalı peridotitler izlenir, Gabro-dîyabaA biri-
mi, düzenli ofiyolit kompleksinde Dunit-Harzburfit
üzerinde izlenir. Birim, yanal ve düşeyde serpantinit»
1ère geçer, Gabro-diyabazlar da Dımit-Harzburgit bi=
rimi gibi kuzeyde yapılan çalışmalara göre, olasılıkla
Albiyen^Âpâlyen'de bölgeye yerleşmiştir (Akyürek ve
dif, 1979 b, 1980, 108İ), Gabro-diyabazlar çalışma
alanının kuzeyinde oluşan, dalma-batma sonucu VL
bindirme hareketlen ile kısmen su ortamında kısmen de
kıtasal kabuk üzerine üzerleyen Eldivan Ofiyolit Komp.
İeksinin bir bölümüdür,

KILIÇLAR GRUBU

Çalifjma alanında, Şeiıpmaniyen-Kampaniyen ya§-
lı Kılıçlar Grubu yaygın olup, içinde Eldivan Ofiyolit
Kompleksinden türemiş oliştollt ve olistostromlar bol-
ca izlenir. Kılıçlar Grubu, Hisarköy Formasyonu ve Ka.
radaf Formasyonuna; Hisarköy Formasyonu ise, Cen=
gizpmar Volkanit Üyesi, Kocatepe Kireçtaşı Üyesi ve
Radyoları t Üyesine ayırtlanmıştır,

Hîiarköy Formasyonu

Formasyon, çalışma alanının doğu kesiminde ku«
zeydoğu-güneybatı yönünde uzanım gösterir, Hisarköy
Formasyonu, kaba çakıl boyutundan Incekum boyutuna
kadar defigen tanelerin oluşturduğu kayatürlerlnden
oluşur. Birimin çökel kayaçları, yer yer kötü boylan-
da olistolit ve olistrostromlar sıkça izlenir, Hisarköy
malı, volkanit taneli çakıltaıı, kumtap, çamurtaşı ar-
dalanması ve bunların arasında izlenen kireçtaşmdan
oluşmuştur, Çakıl taşı ve kumtaşları çoğunlukla boz,
kahverenkli, kırmızı renkli, gevşek tutturulmuş olup
tabakalanması belirgin değildir. Boylanma ve derece-
lenme kabaca izlenir. Çamurtaşları kırmızı, boz renkli
incé-orta tabakalıdır. Hisarköy Formasyonu içinde El-
divan Ofiyolit Kompleksinden türemiş çeşitli boyutlar-
da olistolit ve olistrostromlar sıkça izlenir, Hisarköy
Formasyonu'nun alt sınırı, çalışma alanı içinde doğru-
dan izlenemez. Daha kuzeyde yapılan çalışmalara gö-
re, bu bilimle eşdef er olan Karaboğaz Formasyonu El-
divan Ofiyolit Kompleksi üzeHne uyumsuz olarak gelir
(Akyürek ve dig. 1979 b, 1980, 1081). Hisarköy For-
masyonu, Karadağ Formasyonu ile düşeyde geçişli,
yanalda ise giriktir, Üst sınırı genç tektonik nedeni ile
açık olarak izlenemez, Ancak yaş ve ortam özellikleri
nedeni ile Hisarköy Formasyonu'nun, Ilıeapınar For-
masyonu ve Samanlı Formasyonu ile geçişli oldufu dü-
şünülmektedir.

Hisarköy Formasyonu içinde bantlar halinde görü-
len Kocatepe Kireçtaşı Üyesinde Cuncışliıia sp., Globot«
rımcana fornicata, Globotruneana ventrieosa, Globot=
rundum helvetica, Globigerina sp., Fraeglohotrançana
stephani, Rotallpora apenninlca, Ticinella sp,} Hedber-

gella sp,, Pseudocyclanunlııa herbergi, ürbîtollna sp.,
Nautilorulina fosilleri bulunmuş olup, birimin yaşı Se-
nomaniyen-Kampaniyen olarak saptanmığtır.

Hisarköy Formasyonu, derin deniz ortamında ve
genellikle efinıi fazlaca olan kıta yamacında çökelmif-
tir» Çökellerin en önemli kaynafı kıta vi §elf olmakla
birlikte esyagli volkanîzmamn ürünü spilit ve diyabaz-
lar (Gengiıpmar Volkanit Üyesi) da kaynak kayacın
bir bölümünü oluşturmu§tur. Havzada var olan tek-
tonik etkinli^ volkanizmanm etldst ile şiddetlenmiş
ve parçalanarak yerinden oynatılan e|ya§lı volkanik
gereç, karadan türeyen gereçlerle karışarak başlıca mo,
loz akması süreçleri ile çökeltilmiştir. Karadan ve şelf
alanmdan türeme gerecin oluşturduğu sökeller ise tür«
bîditler, kalsitürbiditler (Kocatepe Kireçtaşı Üyesi) ile
olistolit ve oliştostromlardır, Pelajik çökelim, volka*
nizma merkezlerinden uıakta, ortanı koğullarımn din.
fin oldufu evrelerde gerçekleşmiş ve radyolarit, ça»
murtaşı ve kiHikireçtailari çökelmişür, Türbiditlere
Bouma istif i yer yer uygulanamaz. Bunun başlıca ne-
deni, baskın olarak bol kanal dolgulu üst yelpaze çökel-
lérinden oluşmuş olmalarıdır. Öte yandan volkanîzma-
nin etkin oldufu evrelerde de türbidit çökelimi gerçek-
leşememiştir, Böylesi yerlerdeki türbidit dönemleri, ge-
nellikle Ta b veya Ta özellifindedir, Pelajik katmanlara
yanlızca kanal arası fasiyeslérde az olarak rastlanmii-
tır, Kalsitürbiditlerde ise Bouma istifi yine genel olarak
T a _ d biçiminde üstten eksikli olmakla birlikte yer yer
Tc^e ve Td^ dönemleri görülmektedir^ Pelajik killi ki.
reçtagları genellikle bu Te kısımlarıdır; Radyolarit ve
çamurtaşları paralel laminalidır, Bunların içinde yer
yer gözlenen, ince türbidi tik kumta§ı arakatmaniarı ve
mikro göçmeler, kanalarası alanlarda çökelme yüze-
yinin belirli bir eğime sahip oldufunu göstermektedir,
Hisarköy Formasyonu, Irmak Formasyonu (Norman
1972), Karabofaz Formasyonu (Akyürek ve dig. 1979 b,
1980, 1981) ve Kırıkkale Melanjı (özkaya 1982) île
eşdeğerdir.

Cenglzpmar Volkanit Üyesi. =- Birim, Hisarköy For.
masyonu içinde kayatürü özelliğine bağlı olarak ayırt-
İanabilmiştir. Gengizpmar Volkanit Üyesi, Hisarköy
Formasyonu içinde çegitli evrelerde oluşmuş olan, yas-
tık lav özelliği kısmen korunmuş spilit, diyabaz ve
bunlara bağlı dayk ve sillerden oluşur. Spilitler, mo-
rumsu gri ,diyabazlar gri ,ye§il renktedir. Spilitlerin,
üzerine geldiği kumtaşı, mam ve kireçtagları ile birincil
ilişkide olduğu gfözlenmi§tir, Karakuştepe ve Hacette-
pe'de spilit lavları, kireçtaşlarını pişirmiş ve içlerine
kadar girmiştir. Birimin daykları ise Kılıçlar Grubunu
oluşturan kayatürlerini kesmiş ve kestiği yerlerde pî§-
me izleri oluşturmuştur, Cengizpmar Volkanit Üyesi,
Hisarköy Formasyonu içinde Senomanîyen-Kampanî-
yen'e kadar süren zaman aralığında değişik düzeyler
oluşturur ve yine Hisarköy Formasyonu içinde incele-
rek sonlamr. Cengizpmar Volkanit Üyesi, derin denîz
çekellerinden oluşan Hisarköy Formasyonu'nun çökelimi
sırasında, derin deniz volkanizmasmm bir ürünü şeklîn,
de yayılmış ve gerek çökeller içine girerek, gerekse çö-
kelme yüzeyi üzerinde akarak ilişkide oldufu kayatür-
lerini az da olsa pişirmiştir, Aynı volkanizmanm lav,
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dayk ve sülertnin, Kılıçlar Grubunu oluşturan kayatür»
terinin hepsi ile birincil ilişkide oluşu, volkanîzmanm
aralıklı etkinlik evreleri göstererek geliştifini kanıtla-
maktadır,

Kocatepe Kireçtaşı Üye»i# — Bu üye Hisarköy Formas-
yonu İçinde izlenir. Kocatepe üyesi uzun mesafelerde
izlenebilen pelajik killi kiregtafi, râdyoîarit=çamurta§ı
ve kalsitürbidit ardalanmasından oluşur, Pelajik killi
kiregtäflan, kırmızı, gri renkte, ince-orta katmaıüan*
malı, midye kabufu kırılma yüzeylidir, Kalsitürbidit^
ierin taneleri, sıg deniz veya resifal kiregtaşları ile az
olarak volkanik kayaç taneleridir, Radyolarit-çamur-*
taşları kırmızı renkli ince düzeyler halinde izlenir.
Bazı kesimlerde Kocatepe Üyesi ile Oengizpmar Vol-
kanit Üyesi'mn birincil ilişkileri görülür, Birim içinde
plajik kiregtaflannda Fraeglobotrmeaııa stephaiıi, Ro-
taüapom apennJnlca, HedbergeUa sp„ TienwOla spit Cu-
ııeolina gp^ TrattularieUâ sp., Valv^ammina sp, fosille,
il saptanmıştır. Bu fosil topluluğuna göre bîrimin yap
Senomaniyen , Kampanîyendir.Aynea kalsltürbiditlerde
taşınmış OrbitoMta, sp,, CosdnöUna sp„ Psendocyelam-
mlnâı sp,, Textuflarfa sp, fosilleri vardır, Kocatepe Üye-
sini oluşturan kalsitürbiditler, karbonat lëlfinde çökeU
mî§ eşyaşlı kireçtaılarınm, bulantı akıntıları tarafın-
dan çökeltiîmesi ile oluşmuşlardır. Kalsitürbiditler içe-
risindeki volkanik kırıntılar, Cengizpmar Volkanit
Üyesinin kayatürleri ile özdeşlik sunar, Oenglzpınar
Volkanit Üyesinin lavları Kocatepe Üyesinin üzerinde
de akmış olduğundan, volkanik kırıntıların eşyaşlı vol-
kanizmadan türemiş olması büyük bir olasılıktır, Pe-
lajik kireçta§ları genellikle Bouma istifinin T, kesimi
biçiminde, ender olarak da olağan kalınca pelajik istif
karakterlidedir, Kocatepe Üyesi, Irmak Formasyonu
(Norman 1972) içindeki kiregtafi düzeyleri ile eşdeğer
tutulabilir,

Bäclyolärit Üyesi. — Çalışma alanının doğü ve güney-
doğu kesiminde Hisarköy Formasyonu içinde ayırtlan-
mış olarak izlenir, Birün radyolarit ve gamurta|i arda-
İanmasmdan oluşur, Radyolaritler, kırmızı, yeği renkli,
ince tabakalıdır, Çamurtagları ise koyu kırmızı, yeşil
renklidir, Radyolarit-gamurtaşı içinde serpantinit olis-
tolitleri izlenir. Radyolarit Üyesi Hisarköy Formasyonu
İçinde, formasyon ile düşey ve yanal yönde geçişli ve
mercekler seklinde bulunur, Radyolaritler kalsitürbi-
ditlerle yer yer geçişler göstermektedir, Birim bol ola-
rak radyolarya içerir, Radyolarit Üyesinin yaşı, birlik-
te olduf u formasyon ve üyelerle ele alınarak Senomani-
yen-Kampaniyen zaman aralığı olarak düşünülmekte*
dir, Radyolarit üyesi, yüksek enerji koşullarının olu§^
tufu evrelerde, aynı alanlara çökelen Kocatepe Üyesi
ile geçişler gösterip Birim içinde görülen iri serpanti=
nit olistolitleri, ortama kayma olayı ile gelmişlerdir,
Ra^^lar i rü^IÎTÎrmak Formasyonu (Norman 1972)
içindeki radyolaritler Ue deneştirilebiür,

Karadağ Formasyonu

Bölgenin doğu kesiminde kuzeydoğıugüneybatı yö-
nünde uzanır, Karadağ Formasyonu, altta volkanoklas-
tik kumtap, çakılta§ı ardalanması ile başlar, kumtaşı-

çamurtafi ardalanması leklinde devam eder ve Üste
doğru pelajik killi kireçtaşı düzeyleri artarak tamamen
killi kireçtaşlarına geçer, Bîrim içinde mercekler şek-
linde çakıltaşı düzeyleri, oiistostromlar ve iri olistolit-
ler de bulunur, Çakıltaşı ve kumtaii yeıil, kahverengi,
boz, kızıl renkli, sıkı tüttürülmüş ve ince-orta tabaka-
lanmalıdır. Katman tabanlan afindırmalıdır, Kumtag-
larmm tabanlarmda oluk izleri, sıçrama izleri, canlı sü-
rünme izleri ve yük kalıpları izlenir, Kumtaşlannda
derecelenme, paralel laminalanma, küçük ölçek akıntı
çapraz laminalanması ve konvolüt tabakalanma bu-
lunmaktadır, Çamurta§ları, gri, kahverengi, boz, renk»
te> sıkı tutturulmui, ince tabakalanmalı ve köşeli if-
nemsi kınklıdır. Çamurtaflarij kumtaşı tabakalarının
üzerine geçişli olarak gelir, Çamurtaşlarmda paralel
laminalanma izlenir, Çamurtaşlan, kumtaşı tabakala-
nmn tabanında yük kalıplarının bulunduğu yerlerde,
alev yapıları gösterirler. Killi kireçtaşları, gri, boz,
kırmızı renkte, iace-orta tabakalanmalı ve midye kabu*
ğü kırılma yüzeylidir,

Karadağ Formasyonu, altta Hisarköy Formasyonu
ile geçitlidir. Bu geçiş zonımda Hisarköy Formasyonu'-
nuii volkanitleri ve kalsitürbiditleri ile Karadağ For-
masyonu'nun kumtaşı, silttaşı ardalanması birlikte iz-
lenir, Karadağ Formasyonu» yanal olarak da Hisarköy
Formasyonu ile giriktir. Bu iki birimin girikliği en iyi
lekilde KılıçlarköyÜ güneyinde izlenmektedir, Karadağ
Formasyonu üste dofru Ilıcapınar Formasyonu ve Sa-
manlık Formasyonu'na geçişlidir. Ancak bu ilişki genç
faylar nedeni ile açık olarak îzlenemez,Karadaf For-
masyonu içindeki pelajik killi kireçtaşı düzeylerinde
bulunan Praeglobotnıncana stephani, Botaliapopa apen=
nJniça, Hedbergela sp,, MctoeUa sp^ Globlgerina sp,,
Textuhirïella spè, Cııneotiııa sp„ Valvulammiiia spé fosiL
lerine göre birimin yap Senomaniyen-Kampaniyen ola-
rak saptanmıştır, Ayrıca ta§mmii halde OrbiWîna sps,
Pseutloeyclamırnna sp, bulünmuitur,

Karadaf Formasyonu, Hisarköy Formasyonu'nun
abis ovasına dofru olan yanal eşdeğeridir, Alt kesimi
uzakça türbldit karekteri taşır. Üst kesimlerine dofru
ise ortaç türbidit nitelifine bürünür, Alt kesimlerde
kanal gökelleri enderdir ve Bouma istifi T d_ e ve T c - C

biçiminde kendini göstermektedir. Üst kesiminde ise
T a _ e tam istifinin yanı sıra Tb ç veTfl__ff dönemleri de
saptanmi§tirè Bulantı akıntılarının uzun süre gerçek-
leşmediği evrelerde pelajik killi kireçta§lan çökelmi§-
tir, Karadağ Formasyonu'nun uzakça ve ortaç türbidit
karakterinde olması, az miktarda olistolit kapsamapı,
kalınca pelajik killi kireçtaşı düzeyleri içermesi ve de-
nizaltı yelpazesinin üst kesimlerine ait çökellerden olu-
şan Hisarköy Formasyonu ile yanal olarak girik ve ge-
çişli olması birimin, Hisarköy Formasyonuma göre de-
rin denizin daha derin yani abis ovasına daha yakın
kesîmlermde ve volkanizma etkinliğinden uzakça bir
alanda çökeldigmi göstermektedir,

Karadaf Formasyonu, Irmak Formasyonu'nun
(Norman 1972) bir bölümü ile Yapraklı Formasyonu
(Birjrili ve dif, 1975), Haymana Formasyonu'nun (Üna.
lan ve dif, 1976) bir bölümü ve Mart Formasyonu (Ak-
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yürek ve dif, 1979 b, 1980, 1981) ile ya§ ve yorumları
kısmen ayrı tutulmak koşulu ile eşdeğer tutulabilir.

Kılıçlar Grubu İçindeki Olstolİt ve OUstrOâtriômlaF

Kılıçlar Grubu içinde çeşitli boyutlarda, serpantin
nit, gabrodiyabaz ve Triyas yaşlı kireçtaflarmdan olu-
şan, tek veya birkaç kayatürünün birlikte olduğu olîs-
tolit ve olistotromlar izlenmektedir» Belirgin kayatürü
özelliklerine göre, serpantiiïit, gabro diyabaz ve Triyas
ya§lı kireçtaşları harita ölçeğine uygun olarak ayırtla-
nabiîmi§tir, Daha küçük olanları ise, birlikte bulunduğu
Kılıçlar Grubunu oluşturan kayatürleri ile beraberdir,
Olistolit ve olistostromlarm büyük çoğunluğu, bölgeye
AJbİyen-Apsiyen zaman aralığında yerleşen, Eldivan
Ofiyolit Kompleksfnin daha sonra Senomaniyen-Kam-
paniyen yaşlı fliş türü çökeller içine, kütle akması ve
çekim kaymaları biçiminde değişik zamanlarda gelerek,
çokelime katılması sonucu oluşmuştur, Olistostromların
alt dokanağı, oldukça keskin, üst dokanağı ise, daha
az belirgin olup, Karadağ Formasyonu'nun çok ince tür,
biditik kumtaşı ve pelajik kireçtaşlarına veya Hisar»
köy Formasyonu'nu oluşturan volkanit malzemeli kırın,
tılılam geçmektedir.

Serpantini t, gabro, diyabaz, olistolit ve olistostrom-
ları, Ankara Melanjı'nm ofiyolitii kısmı (Bailey ve Mc.
Gallien 1050), 1: 500,000 ölçekli jeoloji haritalasmdakî
(Ketin 1962) Mesozoyik Ofiyolit Serisinin bir bölümü,
Irmak Formasyonu'nun (Norman 1972) bir bölümü ile
deneştirilebilir,

Ilteapınar Formasyonu

Birim, çalışma alanının doğu kesiminde kuzeydoğu,
güneybatı yönünde uzanan yüzlekler verir. Ilıcapınar
Formasyonu ilk kez Norman (1972) tarafından adlan-
dmlmıştır. Birim, çakıltaşı ve kumtaşmm düzensiz ar-
kalanmasından oluşur, Çakıltaşları, kahverengi, boz,
kızıl renklerde, orta tutturulmuş ve kalm-çok kaim ta-
bakalıdır. Katman tabanları aşındırmalidır, Çakıltaş«
tarmda yer yer büyük Ölçek teknesel çapraz tabakalan-
malar izlenir. Çakıl dizilimleri tabakalaşmaya paralel-
dir. Boylanma ortadır. Kum taşları; yeşil renkli, orta
tutturulmuş,, orta-kalın tabakalanmalı ve tabaka taban«
lan aşmdırmalıdır, Kumtaşlarında dereceli tabakalan-
ma, paralel laminalanma ve küçük ölçek akıntı çapraz-
laminalanması sıkça izlenir, Çakıltagı ve kumtaglarmda
gimento çok az veya yoktur .

üıcapmar Formasyonu'nun alt sınırı, çalışma ala-
nının her yerinde faylıdır. Birimin izlenen alt tabakaları
ile Kılıçlar Grubunu oluşturan kayatürleri ve oluşum
ortamları arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Ilıeapmar
Formasyonu içindeki kanal çekellerinde, Kılıçlar Gru-
bu'na ait çakıllar bulunmaktadır. Bu nedenle Ilıeapınar
Formasyonu'nun Kılıçlar Grubu üzerine, kazıma yüzeyli
olarak geldifi yani en alt kesimdeki kanal çökellerinin
Kılıçlar Grubu'nun üzerinde açılan çukurluklara çökeL
diği düşünülmektedir, Ilıeapmar Formasyonu, üstte Sa-
manlık Formasyonu ile geçişli yanal olarak İse aynı
bîrimle firiktir, Hıcapmar Formasyonu fosil içermez,
Ancak girik oldufu Samanlık Formasyonu ile aynı yaş-
ta, yani Maestrihtîyen yasında kabul edilmiştir, Ilıea-

pmar Formasyonu, Üst Kretase'de volkanizma etkinliği,
nin azalmasından sonra, üst denizaltı yelpazesinde başlu
ca Hisarköy Formasyonu üzerine çökelmiştir, Bu çö-
kellere Bouma istifi uygulanamamaktadır. Çünkü biri-
min hemen hepsi üst üste f elmiş, kanal çökellerinden
oluşur.

Samanlık Formasyonu

Birim, çalifma alanının dofusunda kuzeydoğu-gü-
ney batı yönünde uzanım gösterir. Samanlık Formas-
yonu, çakıltafi, kumtaşı ve §eyl ardalanmasmdan olu-
iur, Kumtaşlarındaki taban yapılarının bolluğu ve kum.
taşlarının şeyllerle olan ritmik ardalanması, birimin ti-
pik bir özelliğidir, Çakıltaşları, yeşilimsi, sarımsı ve
kahverenkll olup, sıkı tutturulmuş ve orta-kahn taba-
kalıdır. Tabaka tabanları aşmdırmalıdır, Çakıltaşı ile
başlayıp kumtaşma doğru derecelenme gösteren taba-
kalar izlenir, Tabakalar düzenli veya merceksel olabilir.
Yer yer kötü boylanmalı, kaba çakıllı ve kalın tabakalı
çakıltaşı düzeyleri de vardır, Çakıltaşları içinde, taşın-
mış eşyaglı rudist ve mereanler izlenmiştir, Kumtaşları,
yeşil, sarı ve kahverenklidir; Sıkı tutturulmuş, köşeli ve
kırıklı, ince-orta tabakalıdır. Tabaka tabanlarında,
kazıma ve alet izleri ile, canlı sürünme izleri boldur,
Kumtaşlarında derecelenme, paralel laminalanma, küçük
ölçek akıntı çapraz laminalanması ve konvolüt lamina»
lanma olağandır, Şeyller, koyu gri, boz renkli, gevşek
tutturulmuş ince tabakalı ve yer yer laminalanmalar
gösterirler,

Samanlık Formasyonu» altta Ilıeapmar Formasyo
nu ile geçiflidlr. Yanal olarak îse, Samanlık Formasyon
nu Ilıcapınar Formasyonu İle firiktir, Samanhk For-
masyonu'nun, Karadağ Formasyonu ve Hisarköy For.
masyonu ile olan ilişkisi ,genç tektonik hareketler ne-
deni ile izlenemez. Ancak ortam ve kayatürü özellikle^
ri, geçişli olabileceği yönündedir. Iraksak türbidit çökelî
olan Karadaf ve Hisarköy Formasyonları üzerine, ortaç
türbidit çökeli olan Samanlık Formasyonu'nun geldiği
düşünülmektedir. Üstte ise, Dizîlitaşlar Formasyonu ile
olan sınırın çalışma alanının her yerinde faylı olarak
izlenmesine kargın, çökellerin ilksel konumlarının ge.
çiğli olduğu sedimantolojik verilerden çıkarılmaktadır,
Samanlık Formasyonu'nun yaşı, Globotmıicaııa rosettaf

Gl&botruncajia stuartJ, Orbitoiäe§ sp„ Sîderollteş sp „
Lepidorbitoides sp, fosilleri ile Maestrihtiyen olaralr
saptanmıştır,

Samanhk Formasyonu, Ilıeapmar Formasyonu ile
aynı dönemde denizaltı yelpazesinin daha alt kesimlerin«
de çökelmif, ortaç türbiditlerden olu|ur, Eşyagh rudist
ve mercanlar, şelf alanından başlıca moloz akmaları ile
taşınmıştır. Ayrıca değişik boyutlara sahip olabilen
az sayıda olistolîtlerde yuvarlanarak çökelme ortamına
gelmiştir, Birim iğinde, sık sık çeşitli boyutlarda göç-
melere rastlanır. Samanlık Formasyonu içindeki Türbi-
dit dönemleri» genel olarak T b e ve Ta e karekterinde-
dir, Samanhk Formasyonu, Kavak Formasyonu ve Hay_
mana Formasyonu'nun (Yüksel 1970) bir bölümü, Bö-
lükdağ Formasyonu (Norman 1972), Malboğazı For-
masyonu ve Yapraklı Formasyonu (Birgili ve diğ.
1975) İle deneştirilebilir,
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Dizflitäf lar formasyonu

Birim, çalışma alanının güneydoğu ve doğu kesi-
minde izlenir, Dizili taşlar Formasyonu, çakıltaşı, kum-
lası, şeyi, killi kireçtaşı ve kırıntılı kireçtaşmdan olu-
gur. Birim, resifal kireçtaşı karakterindeki çok sayıda
tekçe, yüzlerce metre boyutlu e§ya§h oiistolitler de
içermektedir. Bu olistolitler, harita ölgef ine uygun ola,
rak ayirtlanmıştır, Çakıltaşı, san, kahverengi, gri renk-
lerde, gevşek tutturulmuş, orta-kalm tabakalıdır, iki
tür çakıltaşı vardır. Kaba çakıllı, matriks destekli, çok
kötü boylanmış çakıltaşları ve küçük çakıllı, tane des-
tekli, orta boylanmış çakılta§lan. Bu ikinci tip çakıl-
taşlanncla bazen kaba bir derecelenme izlenir, Tabaka
tabanları aşındırmalıdır ve tabanın hemen üstünde,
başlıca eşyaşlı killi kireçtaşlarmda koparılmış gecikme
çakılları içerirler, Kumtasları, yeşil, kahverengi renkte,
sıkı tutturulmuş, ince-orta tabakalı ve köşeli kırıklıâır.
Tabaka tabanlarında, başlıca kazıma ve alet izleri göz-
lenmiştir. Derecelenme, paralel laminalanma, küçük öl-
çek çapraz laminalanma ve konvolüt laminalanma ola-
ğandır, Şeyller, boz, yeşil, kahverengi, gevşek tutturuL
muş, İnce tabakalı olup, kumtafi tabakaları üzerine de-
receli olarak gelirler, Dizilitaşlar Formasyonu içinde
şeyller, toplam kalınlığın ancak %20 kadarını oluştu-
rurlar. Killi kireçtaşlan, sanxxi3i, kirli beyaz, açık gri
renklerde, orta tutturulmuş, ince tabakalıdır, Kumtaşı
tabakaları üzerine, dereceli olarak gelebildikleri gibi,
bazen tabanları keskin ve düz de olabilir. Kırıntılı ki-
reçtagları, kirli beyaz renkte, sıkı tutturulmuş, orta-
sahn tabakalıdır, Kırıntılı kireçtaşı düzeylerinin ta-
banları aşındırmalıdır, Ktreçtaşım oluşturan kırıntılar,
taşınmış sıf deniz kireçtaşı parçalarıdır. Kırıntılı ki-
reç taşları, daha çok oüstolitlerin bulunduğu kesimlerde
izlenir, *

Dizilitaşlar Formasyonu'nun alt ve üst sınırı, genç
bindirmeler nedeni ile izlenememiştir, Dizilitaşlar For.
masyonu'nun kaya türü ve sedimentolojik özellikleri
nedeni ile, altta Samanlık Formasyonu ile üstte ise
Mahmutlar Formasyonu ile geçişli olduğu düşünülmek-
tedir .Birim, kendi içinde yanal yönde def isimler sunar.
Dîzilitaşlar Formasyonu içindeki kırıntılı ve killi kireç-
taşlarında LMcusina sp,, FabuJarfa spti Miscellanea cf.
mlseella, OloboroWla of* pseudomenardii, GloMyerina
sp,, Ftanörbulıııa sp, fosilleri saptanmıştır. Bunlardan
bir kısmı taşumüştır, Şeyllerde ise, Olbicldes spf, Oİavu*
Imoidcs sp., GyrMfflna sp,, Lantlculiaıa sp,f Pleurosto-
mellidae fosilleri tanımlanarak, Dizilitaşlar Formasyo-
nu'nun yaşı Paleosen olarak saptanmıştır, Dizilitaşlar
Formasyonu denizaltı yelpazesinin üst ve orta bölüm-
lerinde çökelmif, yakınca ve ortaç türbiditler ile bunlar
içinde yer alan eşyaşlı ollstolitlerden oluşur, Olistolitler,
şelfin derin deniz tarafındaki kenarında gelişmiş resif-
lerden kopmuşlardır, Türbiditlerde Bouma istifi bazen
tam? bazen de üstten eksikli olarak izlenir. Kötü boylan,
malı çakıltaşları, moloz akması çökelleridir, Olistolit*
lerin bulunduğu kesimdeki kırıntılı kireçtaşları, başlıca
kanal çökelleridir ve kalsitürbidit karakterlidedir,

Dizîlitaşlar Formasyonu Ük kez bölgede Norman
(1072) tarafından kullanılmıştır, Haymana bölgesinde
Yüksel (1970) }in ayırtladıfı Çaldag ve Kadıköy For-

masyonları, Kalecik dofusunda Tatarilyas Formasyonu
(Çapan ve Buket 1975) ile denegtirilebilir,

Mahmutlar Formasyonu

Blrim^ çalışma alanının güneyinde, Miskincedere
ve dofuiunda, doğuda Hacıbalııarklısı ve Mahmutlar-
şarklısı köyleri dolayında izlenir, Mahmutlar Formas-
yonu, Karagedik Üyesi, Taşlıdere Üyesi ve Kabaktepe
Üyesine ayırtlanarak incelenmiştir,

Karagedlk Üyesi, — Birim, Çalışma alanının güney do-
fusunda Hacıbalışarklısıf Manmutlarıarklısı ve Hodar
köyleri dolaylarında ayirtlanmistır, Karagedik Üyesi,
gakıltaşı, kumtaşı, marn ve leyilerden oluşur, Ege.
men kayatürü §eyllerdir, Çakıltaşları ise en az bulunur.
Bunlar merceksel arakatmanlar halindedir, Şeyller, gri,
koyu yeşil ve siyahımsı renklerde, orta tutturulmuş ve
ince-kalm tabakalıdır, Yer yer paralel laminalanma iz-
lenebilmektedir, Kumtaşları, yeşil, kahverengi, az tuttu,
rulmuş ve ince-kalm tabakalıdır, Kumtaşı tabakaları*
bazı yerlerde üst üste gelerek kalınca istifler oluştur-
masına karşın, pek çok yerde şeyller arasında ara ta-
bakalar hâlinde izlenirler, Kumtaşları kalın istifler
oluşturdukları yerlerde büyük ve küçük ölçek çapraz
tabakalanma, derecelenme veya paralel laminalanma
gösterirler. Buralarda tabaka tabanları her zaman aşm*
dırmalı değildir, Karagedik Üyesinin tabanı, tektoniz
ma nedeni ile görülememiştir. Ancak Dizilitaşlar For»
masyonu'nun yakınca türbidit ve Karagedik Üyesinin
şelf ve delta çökellerînden oluşmuş olması nedeni ile,
birimin Dizilitaşlar Formasyonu ile geçişli oldufu dü-
şünülmektedir. Üstte ise, Taşlıdere Üyesi geçişli olarak
gelir. Yanal olarak yine Taşlıdere Üyesi ile girikür.
Kara gedik Üyesinde! Nummulites sp,, Bîseöeyolijia sp,,
Mütoltteä fosilleri saptanmış olup, bîrimin yaşı tpresi-
yen-Lfütesiyendir, Karagedik Üyesi, şelf ve delta çökel-
lerinden oluşur. Şelf çökelleri, dar bir şelf alanında QÖ=
kelmiştir ve bunlar aynı zamanda delta taban seti çö-
kellerini oluştururlar, Delta, su altı dağıtıcı kanalları»
nm çakıltaşl ve kaba kumtaşlarmdan oluşan çökelle-
rindeki bitki kalıntıları, eşyaşlı Nummulites ve Gastro-
poda kavkıları ve kavkı kırıntıları, kıyı boyu akıntıları
ile delta önüne getirilmiş ve delta üzerindeki su altı
akarsu süreçleri ile çökeltilmiştir, Şelf çökellerindeki
bitki kalıntıları da, aynı süreçlerle getirilmiştir. Delta
çökelierinde, derecelenme!! türbidit ara tabakaları bulu-
nur, Şelf çökelierinde, tabanları hafif aşındırmalı ola»
bilen ve en altta kırık kavkılı düzeylere sahip fırtına
kumu tabakaları ara tabakalar olarak bulunur, Kara>
gedik Üyesi Norman (1972)fdeki batı istiflenmesinde
Hacıbalı Formasyonu ve dofu istiflenmesinde Bulamk-
dere ve kısmen Keçili Formasyonu ile deneştirilebilir.

Üyesi. — Birim çalışma alanında Haeıbalı»
şarklısı güneyinde ve Mahmutlarşarklısı doğusunda
Taşlıdere'de ayrıtianmıştır, Taşlıdere Üyesi, altta kum-
taşı, miltaşı ortada tüflü kumtafi ve tüfit üstte ise
kumtaşı ve miltaiindan oluşur, Kumtaıları, beyaz, sa-
rı renklerde, orta-sıkı tuturulmuş, înce.kalın tabakalı-
dır, Üyenin alt düzeylerinde» yoğun canlı eşelemesi ne-
deni ile çökelme yapıları izlenemez. Ancak daha üst-
lerde büyük ve küçük Ölçek çapraz tabakalanma, pa-
ralel laminalanma ve düşük açılı düzlemsel çapraz ta.
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bakalanma özelliklerine sahiptir, TüflÜ kumtaşlari, sa-
rı renkli, sıkı tuturulmuf ,inee ve orta tabakalıdır. Kü-
gük ölçek çapraz laminalanma ve paralel laminalanma
olağandır, Tüfitler, sarı, kırmızı renkli, sıkı tutturul-
mug, ince ve orta tabakalıdır. Yer yer paralel lamiha-
lanma gösterirler. Mûtatları, gri renkli, aı tutturul-
muş, ince ve kaim tabakalıdır, Yer yer en fazla santi-
metre kalınlığında kömür arakatkıları ve kömürle§mig
bitki fosilleri içerir. Paralel lammalanma yaygın ola-
rak görülür, Taşlıdere Üyesi, altta Kabatepe Üyesi üst*
te ise Karagedik Üyesi ile geçişli ve aynı zamanda bu
üyelerle iki yandan yanal giriklik gösterir, Taşlıdere
Üyesinin kumtaşlarmda, tayin edilemeyen bitki parga-
ları ve karbonatlı kumtaşları düzeylerinde ise Nran-
m ııl i les sp,> Opercultna sp,, Nummuliies sp, (globulus
grubu), Discocycllna sp, fosilleri belirlenmiştir. Bunla-
ra göre birimin yaşı Îpresiyen-Lrütesiyen olarak sap-
tanmı§tır, Taglıdere Üyesi, kumsal ve kıyı ovası ortam-
iannda oluşmuştur. Kumsal çökelleri, yojfun canlı eşe-
İtmeli ve içyapısiz kumtaşları ile dü§ük açılı çapraz ta'-
bakalı kum taşlandır, îç yapısı korunmamı§ karbonatlı
kumtaşları, yer yer şelf foraminiferleri, alg ve mercan
fosilleri içerir. Bu fosiller, kıyı boyu akıntıları ile kıs=
men taşınmış eşyaşlı organizmalardır. Kıyı ovası çökel-
leri, çok ince linyit ara katkılı ve dağınık bitki fosili
kapsayan laminalı mil taşlarıdır, Tüf itler, hem kumsal
nemde kıyı ovası üzerine yağan tüflerin buradaki çekel-
lerle karışması sonucunda olu|mu|lardır, Tüf İtlerin çö-
kelme yapıları, birlikte bulundukları ortam çökellerinin,
kilerle özdeftir, Tufitler çoğun yatay laminalıdırlar.
Taşlı dere Üyesi, Mahmutlar Formasyonu (Norman
1972) ile deneştirilebilir,

Kabaktepe Üyesi, — Çalışma alanında, Mahmûtlargark.
hsı güneyinde, Kabaktepe dolayında ve Miskince De-
re'de yüzeyler, Kabaktepe Üyesi, baskın olarak çakıl-
taşlarından ve çok az kum taşı, şeyi ve tüf ten oluşur,
Çakıltaşlan, yegii, kırmızı renkli, orta ve iyi tutturul-
muş, kalın ve çok kaim, düzensiz tabakalı veya taba-
kasızdır. Çakıltaşlarının bazı kesimlerinde, paralel ta-
bakalanma, bazı kesimlerinde ise, büyük ölçek çapraz
tabakalarıma egemendir, geyller, yeşil renkli, iyi tuttu-
rulmuş ve ince tabakalıdır. Sevilerde paralel lamina-
lanma izlenir, Kumtaşları, yeşil, gri renkli, orta tuttu-
rulmuş ve orta tabakalıdır, Kumtaşları, birim içinde
genellikle az olarak ve şeyllerle birlikte izlenir, Tüfler.
beyaz renkli, az veya orta tutturulmuş, kaim tabaka-
lıdır. Çoğunlukla çakıltaşlarınm arasında bir kaç düzey
halinde izlenir, Kabaktepe Üyesi, alt ve orta kesimler,
de Taşlıdere Üyesi ile yanal olarak giriktir, Birim, Tag-
lıdere'de Hisarköy Formasyonu üzerinde uyumsuz
olarak bulunur, Kabaktepe Üyesinin üzerine, Miskince^
dere Formasyonu'nun Yaylacık Üyesi uyumlu olarak
gelmektedir, Kabaktepe Üyesinde fosil bulunamamış
tır Girik olduğu Taşlıdere ve Karagedik Üyeleri gibi
Ipresiyen-Lütesiyen yaşlı olarak kabul edilmiştir, Ka-
baktepe Üyesi, alüvyon yelpazesi ve örgülü ırmak
ortamlarında oluşmuştur. Alüvyon yelpazesi çökelleri,
başlıca matriks destekli ve kötü boylanmalı çakıltaşîa-
rıdır. Moloz akması süreçleri ile oluşmuş bu yelpaze
çakıltaşları, Taşlıdere Üyesinin taşkm ovasında oluş-
muş kömür ara katkılı rniltaşları ile giriktir. Örgülü ır-

mak çökelleri ,üyenin eh üst bölümünde bulunur ve yel-
paze çökelleri ile yanal giriklik gösterir, Kabaktepe
Üyesi, Kara güney Formasyonu (Norman 1972) ve
Kışlabaftepe Formasyonu (Çapan ve Buket 1975) ile
deneştirilebilir,

ÜelUer VoUfjmİtl

Volkanitler, Deliler köyü kuzeyinde ve Miskincede-
re doğusunda yüzeylenir. Deliler Volkaniti, andezit ve
dasit türü kayaçlardan oluşmuştur, Gri, mavimsi gri
renkte, çoğunlukla ayrı§mı§ halde izlenir. Volkanitle-
rin, Mahmutlar Formasyonu ile doğrudan ilişkisi izle-
nemez. Ancak Îpreziyen-Lütesiyen yaşlı Mahmutlar
Formasyonu'nun Taşlıdere Üyesinde görülen tüller, bü-
yük bir olasılıkla Deliler Volkanitine aittir. Deliler VoL
kaniti, Oligosen yaşlı Mlsklneedere Formasyonu tara-
fından uyumsuz olarak örtülür, BU verilere göre De-
liler Volkaniti, Oligosenden yaşlı, Eosen yaşlı Mahmut-
lar Formasyonu ile yaşıttır/Deliler Volkaniti ,Üst Kre-
tase-Tersiyer süresince dolan havzanın karasal şartlara
geçtiği dönemlerde gelişen volkanizma sonucu olu|mü§.
tur, Birim, Çalgın ve dig, ( 1973) tarafından ayırtlanan
dasitler ile eşdeğerdir.

BUsMiicëtlere Foriîiasyoııu

Birim, çalışma alanmm güneyinde yayfm olarak
izlenir, Miskmcedere Formasyonu ayırtlanabildiği kısım,
larda Yaylacık ve Ağaçali Üyelerine ayırtlanmi|tıı\
Miskmcedere Formasyonu, Üyelerine ayırtlanamadığfi
kesimlerde, çakütap, çamurtaşı, kumtagı, marn ve jips
ardalanmasmda oluşur, Miskincedere Formasyonu, alt-
ta Mahmutlar Formasyonu ile uyumlu ve geçifli, üstte
ise Karapınar Formasyonu olmaksızın Mamak Formas-
yonu, Gölbaşı Formasyonu ve Bozdağ Bazaltı tarafın-
dan uyumsuz olarak Örtülür, Birimde taşınmış ve kırık
Nummulites fosilleri bulunmuş, birime kesin yaş vere-
cek fosil bulunamamıştır, Miskincedere Formasyonu»
arazi gözlemleri ve stratigrafideki yerine göre Oligosen
yaşta kabul edilmiştir. Miskincedere Formasyonu alüv-
yon yelpazesi, menderesi! ırmak ve evaporitik gol or-
tamlarında oluşmuştur. Bu çökelme ortamları, üyeler
tanıtılırken ayrıntılı olarak anlatılacaktır, Miskincede=
re Formasyonu, Bahşiİi Formasyonu (Norman 1972),
Oligosen yaşlı kızıl konglomera ve gri konglomera -
kum taşı (Çalgın ve dig. 1973) ve Kazmaca Formasyonu
(Çapan ve Buket 1975) ile deneştirilebilir.

Yaylacık Üyesi.— Çalışma alanının güneyinde ayırtla»
nabilmiştir. Bîrim, çakıltagı ve az olarak çamurtaşı ve
kumtaşmdan oluşur, Çakıltaşları, koyu kırmızı renkli,
ortaç tutturulmuş, kötü ve çok kötü boylanmalı, köşe-
li ve az yuvarlak çakıllı, matriks destekli, kaim ve çok
kaim tabakalanmalı veya tabakalânması belirsizdir,
Çakıltaşlarınm çimentosu karbonattır, Çamürtaşı, koyu
kımızı renkli, az veya orta tutturulmuş, kötü boylan-
rnalı, ince ve kaim tabakalıdır, tabakalarda çapraz la-
tninalanma ve paralel laminalanma gözlenir. Yaylacık
Üyesi, altta, Eosen yaılı Mahmutlar Formasyonumun
Kabaktepe Üyesi ile geçişlidir. Üstte ve yanalda, Afaca-
Li Üyesi ile geçişli ve giriktir. Yaylacık Üyesinde ta-
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pnmis fosilleri dışında, üyeye ya | verebilecek fosil bu-
lunamamıştır, Üye stratigrafik konumu nedeni ile
Oligosen yafta kabuk edilmiştir, Yaylaeık Üyesi,
alüvyon yelpazesi çökeUerinden oluşur. Bu çökellerin
oluşumunda, moloz ve çamur akması süreçleri egemen
olmuş ve başlıca kötü boylanmalı çakıltaflan ve ça*
murtaşlan çökelmiştir. Yelpazeler oluşumlarının ilk
a§amasmda, Af açali Üyesi'nin evaporitik göl çökelleri
İle, daha sonra ise aynı üyenin menderesi! ırmak çö«
kelleri ile giriklik gösterir, Yaylacık Üyesi, Bahşili For-
masyonu (Norman Î972), Kızıl konglomera ve kumtâ-
§ı (Çalgın ve diğv 1973) ve Kazmaca Formasyonu (Ça-
pan ve Buket İ97Ö) ile kısmen deneştirilebilir,

Ağa^ıli Üyesi* — Evciler ve Af açali köyleri güneyinde
geni§ yüzlekler verir. Af açali Üyesi, altta jips, kum-
taşı, kiltaşı, marn, ortada çakıltap, kumtagı, kiltaşı,
marn ve jips, üstte kiltaşı, marn, kumtaşı» ağdalanma-
sından oluşur, Üstteki ki!tap ve marnlar arasında yer
yer kömürleşmiş bitki kalıntıları vardır, Çakıltaşları,
gri renkli ,sıkı tutturulmuş, tane destekli, orta boylan,
malı, küçük çakıllı, orta ve kahn tabakalıdır, Çakıltaş-
lannda, taşınmış iri Nummulites fosilleri ve eşyaşlı, kır-
mızı renkli, köşeli kiltap parçalan da çakıllar arasın-
da yer alır, Kumtaşlan, gri renkli* orta ve sıkı tutturul-
mu§, İnce ve kalın tabakalıdır, Kumta|ları, genellikle
gecikme çakıllarının yoğun olduğu düzeylerle bağlar,
büyük ölçek tekneşel çapraz tabakalanmalı olarak
devam eder ve üst kesimde küçük ölçek çapraz veya pa-
ralel laminalı olur, Kiltaşlan, küçük ölçek çapraz la«
minalı veya paralel laminalı kumtaşları üzerinde yer
alır ve kumtagı, marn ve jipslerle ardalanır. Jipsler,
beyaz renkli olup inee ve kalın düzeyler halindedir,
Af açali Üyesi faltta Yaylacık Üyesi ile geçişlidir. Üst-
te ise, yer yer Karapınar Formasyonu ve Kavaklı For-
masyonu olmaksızın Bozdaf Bazaltı ve Gölbaşı For-
masyonu tarafından uyumsuz olarak örtülür. Af a gali
Üyesi stratigrafik konumundan dolayı Oligosen yağlı
olarak kabul edilmiştir, Afaçali Üyesi, göl ve mende-
resli ırmak ortamlarında çökelmiştir, ÇÖkelİmin ilk
aşamasında, havza kenarlarında Yaylacık Üyesinin
alüvyon yelpazeleri gelişirken havza ortasında kaim
jips çökelimmitı gerçekleştifi bir evaporitik göl oluş-
muştur. Giderek havzanın dolması ile ırmak gelişimi
ferçekle§mî§ ve eğimin düşük olduğu topografya üze-
rindeki menderesi! ırmak çökelimi ile önce kanal çekeli
egemen bir fasiyeş sonra da taşkın ovası çökeli egemen
bir fasiyes oluşturmuştur, Ağaçali Üyesi, Bahsili For-
masyonu (Norman İ972), Gri konglomera ve kum taşı
(Çalgın ve ûîğ, 1973), Kazmaca Formasyonu (Çapan ve
Buket 1975) ile deneftirilebilir ,

Karapınar Formasyonu

Çalışma alanının kuzeybatısında yaygm olarak
izlenir, Karapınar Formasyonu başlıca çakıl taşı daha
az kumtaşı ve tüflerden oluşur, Çakıltaşları, kırmızı,
gri renkli, kötü boylanmah, az tutturulmuş, kaim ve
çok kalın tabakalıdır, Kumtaşları, kırmızı, gri renkli,
az tutturulmuş ince ve orta tabakalıdır, Karapınar For-
masyonu, çalışma alanında izlendif i her yerde alttaki
Emir Formasyonu üzerine, uyumsuz olarak gelir, Stra-

tigrafik olarak Miskincedere Formasyonu'nun üzerine
uyumsuz olarak geldif i düşünülmektedir Üstte ve
yanalda ise Kavaklı Formasyonu ile geçişlidir. Geniş ve
alanda Kavaklı Formasyonu olmaksızın Mamak For-
masyoau tarafından Örtülür, Yanal olarak Tekke Vol-
kanitleri ile giriklik gösterir, Karapınar Formasyonu
içinde, kesifi ya§ belirleyecek fosiller bulunamamıştır,
Stratigrafik konumu ve üzerine gelen Kavaklı formas-
yonu'nun e§degeri olan birimde bulunan fosillere g'öre
Miyosen-Piiyosen ya§ı saptanmiitır (Çalgın ve dîf,
1973), Karapınar Formasyonu, alüvyon yelpazesi çökel-
lerinden olufmuitur, Karapınar Formasyonu, Miyosen
göl serisi (Erol 1956), Miyosen-Pliyosen yağlı birim
(Çalgın ve dif, 1973) ve Kumartai Formasyonu (Akyü-
rek ve dif, 1979 b, 1980) ile dene§tirilebilir.

Kavaklı Formasyonu

Birim, çalışma alanında def işik boyutlarda yüzlek-
1ère sahip olup, yaygın olarak izlenir, Kavaklı For-
masyonu, killi kireçtaşı, marn, kiltaşı, çakıltaşı, kum-
tafi ve tüfitlerin ardalanmasından oluşur, Bu ardalan-
mada yerel olarak bazı kaya türleri egemen duruma
geçebilmektedir, Aynca birim içinde andezit silleri gö2~
lenmektedir. Killi kireçtaşı ve marnlar, beyaz, sarımsı
beyaz renkli, ortaç tutturulmuş, ince ve orta tabakalı
olup kiltaşı ve tüfitlerle ardalanmalıdır, Kiltaşiarı gri
renkli, az tutturulmuş, ince tabakalı ve laminalıdır, Ça-
kıl taşı ve kumtaşları, sarımsı boz renkli az tutturul-
mugf belirsiz tabakalanmalıdır, Çakıltaşları, Karapınar
Formasyonu ile olan geçig zonunda yaygındır, Kavaklı
Formasyonu, altta ve yanalda Karapınar Formasyonu
ile, üstte ve yanalda Mamak Formasyonu İle geçişlidir,
Bazı kesimlerde ise Mamak Formasyonu olmaksızın Göl-
başı Formasyonu tarafından Örtülü, Kavaklı Formas-
yonu, yanal olarak formasyonu oluşturan kayatürlerînin
bir veya birkaçının yaygın oldüf u kayatürlerine geçiş-
ler gösterir, Birim içinde def işik düzeylerde gastropod»
İamellibranş ve yaprak fosilleri bulunmuş ancak
tür tayinleri yapılamamıştır, Erol (1956) Göl kireçtaş-
larmı Miyosen-Pliyosen, Çalgm ve dif» (1973) ise aynı
birimi Pliyosen olarak kabul etmişlerdir, Stratigrafik
konumundan kaynaklanarak kavaklı Formasyonu, Üst
Miyosen-Piiyosen yaşlı olarak kabul edilmiştir, Birim,
kenarında alüvyon yelpazelerinin (Karapınar Fm) ge-
liştiği karasal bir havzadaki ırmak ve gölde çökelmiştir.
Göl daha yaygın ve uzun süreli olmuş ve havza giderek
tümüyle göl karakterine bürünmüştür, Gölde çökelim
devam ederken ,bölgede etkinliğini sürdüren volkaniz-
manın ürünlerinden tüfitîer çökellme katılmış, andezit-
ler ise silier halinde çökellerin arasına girmiştir, Ka-
vaklı Formasyonu İçinde izlenen andezit silleri, bölge-
nin batısında daha yaygındır, Bu da volkanik etkinliğin
bölgenin batısında daha yaygın olduğunu kanıtlar. Ka-
vaklı Formasyonu, göl kireçtaşları (Erol 1956), Alt
Pliyosen çökelleri (Çalgm ve diğerleri 1973) ve Hançi-
li Formasyonu (Akyürek ve dif, 1979 b, 1980) ile de-
neştirilebilir t
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Mamak Formasyonu

Birim çalışma alanının batı kesiminde yaygın ola-
rak izlenir, Mamak Formasyonu, aglomera, tüf ve an-
dezitten oluşur, Aglomeralar, beyaz, gri, kırmızı renkli
tüf ile tutturulmuş, değişik boyutlarda andezit çakılla-
rından oluşur, bazı kesimlerde belirgin tabakalänma
gösterirler. Aglomeralar arasında izlenen tüfler, def İşık
renklerde ve ince tabakalanmalidır. Andezitler ise agio-
meralar içinde siller halinde izlenir, Mamak Formas-
yonu, altta Kavaklı Formasyonu olmaksızın Karapınar
Formasyonu île geçişlidir. Üstte ise Tekke Volkaniti ve
bazende dofrudan Bozdag Bazaltı tarafından örtülür.
Mamak Formasyonu, yanalda Tekke volkaniti ile yer
yer girik olarak izlenir. Mamak Formasyonu, Karapınar
Formasyonu'nun üzerinde, Bozdağ* Bazaltının altında
ve Tekke Volkaniti ile girik olduğundan, birimin yaşı
Üst Miyosen-Fliyosen olarak belirlenmiştir, Mamak
Formasyonu, Tekke Volkaniti'nin oluştuğu dönemde var
olan göllere taşman,çeşitli boyutlardaki volkanik mal-
zemenin çökelmesinden oluşmuşLur. Mamak Formas-
yonu, aglomera, andezit birimi (Çalgın ve diğ. 1973),
Eregez aglomerası (Akyürek ve dig. 1980) ile eşdeğer
tutulabilir,

Tekke Volkaniti

Tekke Volkanik çalışma alanının batı kesiminde
yaygındır. Birim çoğunlukla, andezit, trakiandezit, ba-
zalttan, daha az da tüf ve aglomeradan oluşur. Andezit-
ler, kırmızı, pembe, gri, boz ve siyah renktedirler.
Andezitlerde akma izlerine sıkça rastlanır. Andezit, tüf
ve aglomeralar bazı kesimlerde ardalanma gösterirler,
Tüfler gri ve beyaz renklidirler, Çofunlukla andezit ve
aglomeralar arasmda düzeyler olarak görülür. Tüfler
çok ince taneli olup, aralarmda andezit parçalan ieerjr,
Tekke Volkaniti çoğunlukla Mamak Formasyonu üze-
rine gelmekle birlikte, daha az olarak da Karapınar
Formasyonu, Kavaklı Formasyonu ve Mamak Formas-
yonu içinde siller halinde ve bu formasyonlarla girik
olarak da izlenir. Tekke Volkanitleri, yanal devamlı*
lıklarmda andezit, trakiandezit ve bazalt gibi değişil*
mineralojik bileşimlerin geçişlerini göstermektedir,
Tekke volkaniti girik ve siller halinde içinde bulundu-
ğu formasyonlarla eşyaşlıdır. Değişik evrelerde oluş-
muş bulunan Tekke Volkaniti, Üst Mlyosen-Pliyosen
yaştadır. Tekke Volkaniti, bölgede, Miyosen zamanında
karasal şartlarm sürdüfü sırada oluşmuş volkanizma-
mn ürünleridir. Bu volkanizmanın tüf ve lavları, göl ve
akarsularda çëkelimmi sürdüren kayatürlerinin içine
siller halinde gelmişlerdir. Tekke Volkaniti, "tüf, aglo-
mera, andezit" birimi (Çalgın ve dif, 1973), Kurtsivrisi
Volkanitleri (Akyürek ve diğ, 1980) ile eşdeğer tutula-
bilir,

fiozdsf Bazaltı

Birim Elmadağ Silsilesi boyunca en geniş yüzlekle-
rini verir, Bozdaf Bazaltı, koyu siyah, sertf masif ve
sarımsı ayrışma renklidir. Bol gaz boşluklu ve boşlukla-
rı kısmen kalsit île doludur, Bazaltlarda yer yer altıgen
sofuma sütunları ve akma yapıları izlenir. Bazaltlarla
birlikte çok az da olsa bazaltik tüf ve aglomeralar da

förülür, Bozdaf Bazaltı çoğunlukla Triyas yâglı Anka-
ra Grubu'na, Oligosen yaglı.-.Misklnceâere Formasyo-
nu'na ve Üst Miyosen-Pliyosen yaflı Mamak Formas-.
yonu'na ait kayatü-rleri üzerinde uyumsuz olarak bu-
lunur, Üstte ise Gölbaşı Formaayonıı tarafından örtülür,
Bozdaf Bazaltı --bölgenin en genç volkanik ürünüdür.
Bölgede Üst Miyosen^Pliyosen süresince etkin olan an«
dezitik volkanizma, Pliyosen sonunda bazik karakterde
devam etmiştir, Bozdağ Bazaltı, "bazalt ve bazaltik
aglomera" birimi (Çalgın ve di§, 1973), Aydost Bazaltı
(Akyürek ve dif, İ980) ile deneştirilebilir,

Gölbaşı Fornıanyonıı

Çalışılan bölgenin güneybatısında yaygın olarak
izlenir. Gölbaşı Formasyonu, gri, boz> kırmızı renkli,
tutturulmamış, az tutturulmuş, çeşitli boyda değişik
kökenli çakıl taşı, kum taşı ve mutasından oluşur. Ço-
ğunlukla tabakalanmasız olup, bazı yerlerde yatay ta-
bakalıdır, Kumtaşr ve miltaşları arasında moloz ak-
ması süreçleriyle oluşmuş çakıltaşları yaygındır, Gölbaşı
Formasyonu altta Bozdaf Bazaltı ve daha eski birim-
ler üzerine uyumsuz olarak gelir, Üst sınırı ise izlene-
mez, Birim içinde bu çalışmalarda fosil bulunamanüş*
tır. Calvi ve Kİeinsorge (1940) aynı birim içinde Pli-
yosen yaşlı mastodon fosilleri bulmuşlardır. Birimin
yaşı, stratigrafideki yeri ve eski çalışmalar da gözö-
nüne almdıfmda. Pliyosen olarak kabul edilebilir, Göl-
başı Formasyonu alüvyon yelpazesi ve akarsuların çö-
kelierinden olu§mu§tur, Gölba§ı Formasyonu, '-yamaç
molozu1* birimi (Çalgın ve dif, 1973) ve Büyükyakalî
Formasyonu (Akyürek ve dif, 1983) ile denegtirilebilir,

Eski Alttvyön, Alüvyon

Çalışma alanının dofu kesiminde bugünkü Kıml-
ırmak nehrinin yatağına göre çeşitli yüksekliklerde
korunmuş eski alüvyonlar izlenir. Tutturulmamış veya
çok az tutturulmuş, kum> mil ve çakıllardan olu§ur.
Alüvyon, Kızılırmak nehri ve bu nehrin kolları boyun-
ca, Mogan Gölü ve Emir Gölü çevresinde kum, mil ve
çakıldan oluşan günümüz çekelleridir.

JEÖLOJfiC EVBtM

Bölge, Permo-Karbömifer esnasında gelişen vë Tri-
yas'ta da varlığını sürdüren Paleotetis evriminin et-
kisinde kalmıştır (Şekü 4), Paleotetis'in açılımı ile
birlikte gelişen blok faylanma sonucu, hızla derinleşen
denizin inceleme alanındaki en yaşlı çökelleri Triyas
yaşlı Ankara Grubu'dur, Triyasfta çökelim Emir For-
masyonu ile başlar. Gerek Emir Formasyonu, gerekse
Elmadaf Formasyonu derin denizde kıta yamacında çö,
kelmlştîr. Bu birimlerin oluşumunda başlıca bulantı
akıntıları, pelajîk çökelim ve kısmen de moloz akması
süreçleri etkin olmuştur. Bölgeyi etkiliyen gerilme
kuvvetlerinin etkisiyle gelişen tektonik hatlardan çı-
kan spilit ve diyabaz türü volkanitler de (Ortaköy
Formasyonu), çökelme yüzeyi üzerinde akmış ve de-
fişik evrelerde çökellerle ardalanmıştır. Bu gerilme kuv,
vetlerinm etkisi ile, -havzada f elişen ve başlıca düşey ha«
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rékëtlere yol âçan tektonizma, kayma, göçme ve kaya
yuvarlanması olaylarına« neden olmuş ve kıta şevinden
Karbonifer ve Permiyen yaşlı kireçtaşı ve kırıntılı ka-
yaglar koparak, bloklar halinde çökelme havzasına gel«
miglerdir. Üst Triyas1 ta? havza çökellerle önemli ölçü-
de dolmuş ve Keglkaya Formasyonu'nun sıf deniz kar-
bonatları çökelebilmiştir, Ankara Grubu içinde okya-
nus kabufu gerecinden ultramafitler, diyabazlar, yastık
lavlar ve pelajik çökeller bulunmaktadır, Ultramafit-
lerin az görülmesine karım, volkanitler ve radyolarit-
1er yaygındır, Triyas sonunda, okyanuslaıma tam ola-
rak gerçelüeşmeden, sıkışma kuvvetlerinin etkisi ile
Paleotetis kapanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda
Ankara Orubu'nu oluşturan çökel kayalar ^volkanitler
ve bloklar karma§ık bir yapı kazanmış ve kısmen su
üzerine çıkmıştır,

Liyas bağında hızlı bir blok faylanma ile birlikte,
Faleotetis'in güneyinde yeni açılmaya başlayan Neote-
tis'in kenanndaki alüvyon yelpazelerinin oluşumu, ar«
dmdan kumsal çökellerin çökelmesi ile başlayan
transgresyon sonunda, Ankara Grubu Liyas yaşlı ça-
kıltagı ve kumtaşiarı île uyumsuz olarak örtülmüştür
(Hasanoflan Formasyonu), Bu Ldyas yaşlı çökeller. böl-
gesel hızlı grabenleşmeye baglı olarak çabucak açık de-
nizdeki bir denizaltı tepesi konumuna geçen havzada,
dalga tabanı altında çökelen killi kireçtafiarı ile son
bulunur. Bu pelajik karbonat çökelimî  oolitik arakatkı-
larla birlikte Dogger (?) — Malm'e kadar devam etmiş-
tir (Akbayır Formasyonu), Neotetis'in gelişimi, Alt
Kretase'ye (Barremiyen) kadar sürmüştür, Apsiyen -
Albiyenfdê, Nêotetis*e ait okyanus kabufu malzemeii,
gıkıgma sonucu kısmen dilimler halinde kısmen de me.
lanj yapısı kazanarak kıtasal kabuğu üzerlemiş ve
bölgeye gelerek yerleşmiştir (Eldivan Ofiyolit Komp-
leksi),

Üst Kretase'de, Senomaniyen'den itibaren bölgeyi
etkileyen gerilme kuvvetlerinin etkisi ile gerçekleşen
blok faylanma sonucu, Neotetis'ln güneyinde yeni olu-
şan ve hızla derinleşen havzanın (Çankırı-Çorum hav-
zası) kenarında ve volkanik etkinliğin görüldüğü ke*
simlerinde, volkanik kırıntılı türbiditik kumtafi ve ki-
reçtaşlan ile volkanitlerin oluşumu gerçekle§mi§tir
(Hisarkoy Formasyonu), Bu birim ayrıca, Eldivan Ofi-
yolit Kompleksine ait kayatürlerinden olufmuf, çe|it-
li boylarda olistolit ve olistostromlar ile volkanizmamn
ve tektonizmanın dingin dönemlerinde ve zaman zaman
kanal arası alanlarda çökelmig pelajik kireçtaşlarını da
kapsar, Fliş çökelimi ile olistolit ve olistostromlarm
oluşması, Senomaniyen'den Maestrihtiyen'e kadar sür-
mügtür, Üst Kretase zaman aralığında, değlgik evre-
lerde faylar boyunca yükselen volkanitler, yastık lav
ve dayklar halinde çökeller arasına yayılmış, vt onları
kesmiştir. Havzanın daha derince kesimlerinde ve vol-
kanizmanm merkezlerinden uzaktaki alanlarda ise, or-
taç ve uzakça türbiditler ile pelajik sedimanlar ço-
kelmiştir (Karadağ Formasyonu), Maestrihtiyen*de
volkanizmanm etkisi azahnış ve hemen hemen tüm hav-
zada türbiditik çökelim başlamıştır, Denizaltı yelpaze-
sinin üst bölümlerinde Ilıcapmar Formasyonu, Orta ve
alt kesimlerinde ise Samanlık Formasyonu çökelmî§tir.

Üst Kretase (Benomaniyen) de baılayari fliş çökelimi,
bölgenin yükselmesi sonucu giderek sıflaşan karekter-
de PaJeosen'de de devam; etmiş ve eiyaglı resif al kireç-
tap plistolitleri içeren, yakınca türbldit karakterli Dî-
zilitaşlar Formasyonu oluşmuştur, Jura-Alt Kretase
zamanında başlayan alta dalma sonucu erime ve ye-
niden kristallenme ile oluşan granitik mafma, Paleo-
seıı'de bölgeye yerle|mi§ ve bölgesel yükselme ve aşın-
ma sonucu granit granodiyorit yüzeylenmîftir (Norman
1972).

Ëosen'de İyice sıfla§an havzada, karasal ve
zel ortamlar oluımuştur, Havza kenarında gelişen alüv.
yon yelpazeleri (Kabaktepe Üyesi), kıyı ovası ve kum-
sal çökelleri (Taflidere Üyesi) ile yanal ilişkili olmuş;
bunların yanal devamında gelişen delta ve şelf ortam-
larının ürünleri (Karagedik Üyesi) çokelmiştir. Granit-
lerin volkanik 'eşdeğerleri ' olarak gelişen andezitlerin
(Deliler Volkanlti) tüfleri ,bu çökeller üzerine yağarak
çökelime katılmışlardır. Eosen sonunda havza tümü ile
karasalla§mış ve yanlızca alüvyon yelpazesi ve örgülü
ımnak çökelleri birikmiştir/ Oïigosén'de havzanın tümü
île daflararası bir karasal havza haline dönülmesi ve
iklimin kuraklagmasma paralel olarak alüvyon yelpa-
zesi, evaporitik göl ve menderesli ırmak çökelimi ger-
çekleşmiştir, Bvaporitik göllerde çökelen jipsler önem-
li kalınlıklar oluşturmuştur, Bölge Oligosen'den sonra
sıkışma kuvvetlerinin etkisinde kalmış ve bu sıkışmaya
bağlı olarak kuzey-kuzeybatıdan, güney-güneydbğuyâ
doğru bindirmeler gelişmiştir (Şekil 3), Bu etki, üst
Miyosen sonrasma, kadar devam etmiş ve Üst Miyosen'-
de en şiddetli halini alarak bölgedeki bindirmeleri oluş-
turmuştur (Akyürek ve diğ, 1979 b, 1980), Üst Miyo^
sen başındaki çökelme ortamı, alüvyon yelpazeler!
(Karapınar Formasyonu) ile ırmak ve göllerden (Ka-
vaklı Formasyonu) oluşmakta idi, Aynı dönem içinde
bölgenin batı kesiminde volkaniznm (Tekke volkaniti)
etkinlik göstermiştir. Bu kesimde göller genlf ölçüde
aglomeralar (Mamak Formasyonu) ile doldurulmuştur,
Volkaaizmanuı son ürünü de Üst Miyosen-Pliyosen yaş-
lı çökeller üzerine yayılmış bazaltlardır (Bozdaf Bazal,
ti), Pliyosen sonlarında volkanizma durmuş ve alüvyon
yelpazesi ile ırmak çökelleri (Gölbaşı Formasyonu) çö-
kelmiştîr, Bölge bugünkü yapısal biçimini Üst Miyosen
yaşlı bindirmeler sonucu kazanmıştır (Şekil 4),

SONUÇIiAR

1, Bölgenin 1:25,000 ölçekli ayrıntılı jeoloji hari-
taları yapılarak stratigrafisi aydınlatılmıştır. Ayırtla»
nan grup, formasyon ve üye adlarının çofunlufu bu
çalışmada verilmiş ve daha önce kullanılan adlarla de-
neştirilmesi yapılmıştır,

2, Ankara Grubu*nda toplanan formasyon v© üye-
lerin düşey geçişleri ve yanal girikliklerl ortaya ko-
nulmuştur,

3, Ankara Grubu'nun yaşı fosillerle Aİt-Orta-Üst
Triyas olarak saptanmıştır. Bu grup içinde Karbonifer
ve Permiyen yaşlı kırıntılı ve kireçtaşı blokları ayırt-
lanmigtır.
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4, ^mir Formasyonu içinde metaultramaf itlerin
varlığ1ı ortaya konulmu§tyr,

5, Ortaköy Formasyonu iğinde radyolarit gamur-
ta§ı ve yastık lav yapısı kısmen korunmui volkanı t-
lerin varlığı saptanmıştır,

6S Ankara Grubu üzerine Liyas'm transgresif
olarak geldiği bu çalışma ile bir kez daha,belirtilmi§tir,

7, Daha önoâ Ankara Melanji'ıiın ofiyoiitli bölü-
mü olarak tanımlanan kesimin bir bölümü olan, iç
düdeni kısmen korunmuf Bldivan Ofiyolit Kompleksinin
(Akyürek ve dif. 1979 b, 1981) bu bölgede de eksikli
olarak devam ettiği belirienmi§tirs .

3, Hisarköy Formasyonu-nu olu|turan kayatürle-
ri ayrıntılı olarak belirlenmiş, çökelme koşulları ve or-
tamı yorumlanmıştır, Hisarköy Formasyonu İle girik
olan Karadağ Formasyonu'nun çökelme koşulları ve
ortamı ayrıntılı olarak saptanmıştır,

9, Senomaniyen'de gelişmeye başlayan havzada
Maestrihtiyen'e kadar fliş türü çökeller oluşmuştur (Kı_
lıçlar Grubu, Ilıcapmar ve Samanlı Formasyonları). El-
divan Ofiyolit Kompleksinden türemiş olistolit ve oh\s=
tostromların çeşitli boyutlarda Kılıçlar Grubu içinde bu-
lunduğu saptanmıştır,

10/ Senomaniyen-Kampamyen yafli çökelierle ara
katkılı olan ve defifik evrelerde izlenen Cengizpınar
Volkanit Üyesi ve bunun yanında Radyolarit Üyesi be-
lirlenerek ayırtianmi|tır, Volkanizmanın ürünleri ile
Eldivan Ofiyolit KompleksFne ait volkanitlerin ay-
rı kökenlerden geldifi saptanmıştır,

11, Oengizpmar Volkanitleri'nin dtyklari kısmen
ayr!tlanmı§tn\ Def İ§İk evrelere ait daykların Maestrih-
tiyen'e kadar devam eden çökelleri kestiği belirlenmiş
tir, • • •" •" ' • • • ' : • ' - ' * ' " • :

12, Maestrihtiyen yaşlı Ilıcapmar Formasyonu ve
Samanlık Formasyonu'nun çökelme koşullan ve orta-
mı belirlenmiftir,

13, Paleosen ya§lı Dizilitaşlar, Formasyonu, Eosen
yaşlı Mahmutlar Formasyonu ve Oligosen yaşlı Miskin.
cedere Formasyonu'nun sedimantolojik özellikleri ve
oluşum yerleri belirlenmiitir.

14,, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı akarsu ve göl QÖ̂
kelleri ile aynı yağlı volkanitlerin yayıhmları ve ilig»
kileri-'saptanmıştır.

15, Elde edilen veriler sonucunda "Ankara Me-
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Dikili-Bergama-Çandarlı (Batı Anadolu) Yöresinin
Jeolojisi ve Magmatik Kayaçlarm Petrolojisi

The geology of the Dikiïi-B&rgama^QandarJ% area (West Anatolian)
and the petrology of the magmatic rocks

TUNCAY ERCAN MTA Genel MüdürİÜfü, Ankara
AHMET TÜRKEÖAN MTA Genel Müdürlüğü, Ankara
BEHÇET AKYÜEEK ^[TA Genel Müdürlüğü, Ankara
ERDOÔDU GÜNAY MTA Bölge Müdürlüğü, tonir
ALt ÇBVÎECBA1 MTA Genel Müdürlüğü, Ankara
MÜSLİM ATHÎŞ MTA Genel Müdürlüğü, Ankara
PÜLBNT CAN MTA Genel Müdürlüğü, Ankara
MERAL ERKAN MTA Genel Müdürlüğü, Ankam
CEVDET ÖZKÎRIŞÇÎ MTA Bölge Müdürlüğü, îzmir

ÖZ i Batı Anadolu'da îzmir iline bağlı, Dlkili-Bergama-Çandarh ilçe merkezleri aragmdaki alanda yer alan
kaya birimlerinde saptanan jeolojik araftırma sonuçları verümlf ve magmatik kayaçlarm plaka tektoniği
açısından kökensel yorumları yapılmıştır. Bölgede magmatizma, ük ke^ olasılıkla Bosen-Öligosen'de yerleş-
meye başlıyan Kozak plütonu ile etkin olmuş, daha sonra Örta-Üst Myosen boyunca Yuntdağ volkanitleri
olupnuştur, Pliyo^Kuvaterner yaşlı Dededaf bazaltları ile sona eren magmatik ürünler, mm olarak kabuk,
kısmen de üst manto kökenli olup, çoğun yüksek pofcasyumlu kaücalkalen ve kısmen de ^>^>nitik özellikier
tapyan hibrid bir magma söz konusudur.
ABSTRACT : The résulte ïichioved from t lie geologic study, carried out to the area bounded by the town»
of IMkïîï-Bergama-Çanaarli of Izmir region, are presents!, and tw© plftte teutonic approaches to th©
fenettc Inter[»retatioii of igneoun rockn are nuidv.

Ma^niiitic activity started with the Kozak granite intrusion that had probably oeoured during Eocene-
Oligocenef foUowedi 1^ ttie Yuntdaf vokanicH of ^MäMJÜpper Miocene age. Igneous product*, mainly of
irustal aa€l partly of upper mantle origin, ended up wilÄ the Dededağ basalte of Middle-Upper Miocene age,
Geoeheiiiieal data indiwites a hybrid magma, mainly of hİgh-pota»Bİo ea leal kal ine and partly of a
affinity» '

alanındaki eski incelemelerin oldukça uzun
İnceleme bölgesi Batı Anadolu'da îzmir il sınır» yülaMfmberl süregelmekte otaıasma karpn, ayrıntıU

ta isiMe Dikili, Bergama Ve ÇandarH ilSe melezleri W ^ ^ e ^ l e r ^ z l a sayıda dt^Mir. Bürküt (1966),
Kuzeybatı Anadolu'da yer alan plütonlârın karıüaf tır-

arasmda yer ataıakta olup, yaklaşık 1350 km2 büyük- m a l l köken«el incelemesini yapmı§f bunlardan inceleme
lüktedir (ŞeMİ i), alanmdaki Kozak plütonunun yapnin TÔ,8 d= S milyon
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yıl olduğunu belirtmiştir, îzdar (1968), Kozak plüto-
nunda ve çevresindeki volkanik kayaçlardâ petrokim-
yasal çalışmalar yapmıştır, Öngür (1972), Bikili-Ber=
gama çevresinde volkanolojik incelemeler' yapmış ve
bölgenin jeotermal açıdan zengin olanaklara sahip
olduğunu belirtmiştir, Borsi ve diğerleri (İ972), Batı
ànadolu ve komşu Midilli adasındaki volkanitler üze-
rinde petrolojik ve jeokronolojik çalışmalar yapmışlar,
bölgede Alt-Orta Miyosende esas olarak kalkalkalen
bir volkanizmanm yer aldığını belirterek, köken sorun-
larını aydınlatıcı veriler elde etmişlerdir, Benda ve di-
ferleri (1974), İnceleme alanında ve yakm çevresindeki
tersiyer yaşlı gölsel çökellerde gpor ve polen ara§tır-
ması yaparak yaşlarım mptamiflar ve bu çökellerîe ar^
dâlanmalı olan volkanik tüflerde de radyometrik yaş
belirlemesi yaparak karşılaştırmışlardır. Ataman (1975)f

Batı Anadolu'daki plütonlar üzerinde çalışmış, radyo-
metrik yaş tayinleri yaparak Kozak granodiyoritinde
18, 16 ve 23 milyon yıllık yaşlar bulmuştur, Bürktit
(1075), Kuzeybatı Anadolu grànodiyoritik plütonları
içindeki Ti, P, Zr, Mn, V dağılımım incelemiş ve Ko-
zak plütonunun da diğer plütonlarla aynı magmâtik kö-
kenli oldufunu belirtmiştir, Krushensky (107Ô), in.
eeleme alanı kuzeyinde Edremit çevresindeki volkanik
kayaçlarda petrökimyasal ve jeokronolojik çalışmalar
yapmış ve bunların olasılı olarak yitilen bir okyanus
kabuğunun kısmi ergimesi ile oluştuklarını öne sürmüş,
tür, Akyürek ve Soysal (1978), inceleme alanındaki
tüm kaya birimlerinde 'ayrıntılı stratigrafik çalışjna-
lar yapmışlar^ bu araştırıcıların kullandıkları formas-
yon adlamalan bu araştırmada da kabullenilerek kulla/
mlmiftır.

Ayan (1&79), Kozak plütonunun hornblendi! gra-
nodiyorit bUeşimİade oldufunu belirtmiştir. Kaya (1079),
Batı Anadohrdaki Neojen stratigrafisini incelemiş ve
Ege Neojen çöküntüsünün kabaca kuzeydoğu gidişil
çizgigellik taşıyan bir lift sistemi olduğunu belirtmiştir,
Ercan (1981), Batı Anadolu'daki tüm Tersiyer ve Ku«
vaterner yaşlı volkanik kayaçlarda petrolojik incele,
meler yaparak, inceleme alanındaki volkanitlerin sub=
alkalin nitelikte ve Taylor (1969) sınıflamalarına gö-
re çofun andesitik ve dasitik bilegmde olduklarını be.
lirlemiştir. Bingöl v© diferleri (1982)^ Batı Anadoluf-
dakî graaitik plütoıüann tümünde petrokteıyaml ve
jeokronolojik çalışmalar yaparak^ Kozak plütonuada^
ki radyometrik yaş tayinlerinin 20,S - 24,2 ~ 24S8 - 37,8
milyon yülık aonuçlar verdifini l^lirtmi^eixMr,'Kozan
ve diferteri (19S2)y İnceleme alanının da yer aldığı,
Burhaniye^Menemen aramnda kalan kıyı bölgesinde
jeomorfolojik incelemeler yaparak, Batı Anadolu'nun ka-
raM§maya bafladıfı Oligosenden bugüne değin feçir-
dlgi aşınma^çökelme olaylarını ve Äuvaternerdelü de-
ni^kara ilifkilerini açıklamaya çalışmiilardır, Ercan
ve Günay (1984), inceleme alanındaki Miyosen yaşlı
voUcänitlerin andazit, laüt andeMt, dasit ve riyodasit
biTepmlûde olduklarını saptamış, bunlarda yaptıkları
petrökimyasal çalışmalarla kalkalkalen nitelikte veka-
buk kökenli olduklarını belirtmişlerdir, Akyürek ve
Soysal (1Ô83), bölgenin stratigrafisini ayrıntılı olarak
betimlemişler ve Kozak franodiyoritinin olasılıkla Üst

Kretase - Eosen zaman aralığında yerleştifini belirt-
mişlerdir,

GENEL JEOLOJİ

inceleme alanında, temeli oluşturan Tersiyer ön-
cesi Paleozoyik ve Môsozoyik yaşlı kayaçlarda ayrın-
tıya, gidilmemiştir. En altta otokton olarak saptanan
en yafh birimler, ilksel halini kısmen koruyan çeşitli
kırıntılı kayaçlarm yeşil şist fasiyesinde metamorfiz-
ma geçirmiş türlerinden oluşan kayalar olup, Akyürek
ve Soysal (İ978) tarafından flKımk formasyonu11 ola-
rak adlandınlmışlardır, Konglomera, kumtaşı, siltta-
şı, gamurtafi, kumlu; kireçtaşı ve kirestaşiarmm hafif
motamorfize olmalarıyla oluşan Kınık formasyonu için-
de yer yer spilit ve diyabaz dayklân gözlenmiştir. Alt
Triyas yaşlı ve çok kıvnmh olan bu formasyonda, Üst
Permlyen yaşlı sıf deniz çekellerinden oluşan ve Ak-
yürek ve Soysal (1&83) tarafından "Çamoba fornms-
yonu" olarak adlanan kaya birimleri allokton bloklar
şeklinde telenirler, İnceleme alanı dışında daha genif
yayılımı olan Çamoba formasyonu 5 üyeden meydana
gelmekte olup, inceleme alanı içinde salt "Çaldaf ki-
reçtaşı üyesi" ne ilişkin gri renkli, yer yer kriıtalize
olan bol fosilli kireçtaşı blokları bulunmaktadır.

İnceleme atanmda daha sonra, ayrıntılı olarak ça-
lışılan Senozoyik yaflı kaya birimleri yer almaktadır.
Tersiyer yaşlı life kaya birimi Kozak plütonu olup, bu-
nun bir kısmı inceleme alanındaki J 17 eo paftası için^
de kalmaktadır, İsmini, galıpna alanı dışındaki Kozak
bucağından alan plüton, genellikle açık gri olup, orta-
iri taneli, bol çatlaklı ve eklemlidir, Küresel ayrı§ma
gösteren plüton sık sık aplit damarları ile kesilmii-
tir ve grànodiyoritik bileşimdedir, Bingöl ve âifèrteri
(1982), tarafından monzogranit ve monzogranodiyörit
olarak adlanmıştır, Oranodiyorit porfir dayklan genel-
likle Alt Triyas yaşlı çökeileri yer yer keserek kontakt
metamorfizmaya uğratmıştır, Dokanaklarda, bu for-
masyonlara ait anMavlar içerir. Olasılı yerleşme ya-
şının Eosen-Ölifosm olduğu düşünülmektedir. Ancak
bazı araştırıeılar tarafından çeşitü yöntemlerle yapı-
lan yaş tayinleri ile bu plütonun yaşmın Miyosen'e ka-
dar çıkabüecefi öne sürülmektedir, Bürküt (1966), to.
tal radyojenik kurşun yöntemi ile zirkonlarda 70,8 db 8
milyon yıl yaş bulmuştur. Ataman (İ0T5)f Rb/Sr yön-
temi ile 13, 16 /e 2S milyon yıl, Bingöl ve dif erleri
(1ÔS2) ise K/Ar yöntemiyle biyotitlerde 20,3 d; O.a ile
24,6 -± 1,5 ve ortoklaslarda ise 24.2 ± 11 ve 37,6 ± 3,8
miiyon yıl gibi sonuçlar elde etmiilerdir, Plütonun et^
rafında kontakt metamorfizma ürünü skarn zonları o-
lugmuıtur ve s^arnlar içinde magne tit eevherleifmesi
bulunmaktadır.

îneeleme ateımda geniş alanlar kaphyan volka-
nik kayaçlar izlenmekt^ir. Bunlar Akyürek ve Soysal
(1083) tarafmdan "Yuntdaf volkanitleri1* olarak ad-
landırılmışlardır. Volkanltier içinde çeşitli türde lavlar,
tüfler, sillsieşmiş tüfler, aglomeralar ve laharlar ayırt-
ianmışlardır. bavlar, siyah, gri, bordo ve sarı, yer yer
gok «ert ve bol çatlaklı olup akma yapıları izlenir, Ge-
nellikle dom şeklinde izlenirler ve bazı yerlerde de
volkan çivilerine rastlanmaktadır, bellikle Berganm
grabeni içindeki ftomlar tipik olup graben bu domlar
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tarafından parçalanmıştır. Lavlar genellikle andezit-la-
tit andezit-dasit ve riyodasltik bileşimdedirler. Tüfler
daha çok dasitik, riyodasltik ve latlt andezitik bile-
şimde, gri, san, beyaz renklerde olup yer yer kaolen-
leşmişlerdir. Beyaz hamur içinde küçük biyotit ve
cam parçaları ilk bakışta göze çarpar, Silisle§mîş tüf-
ler beyaz, sarı, gri ve kırmızı renklerde, sert, midye
kabuğu kırılmalı, keskin kenarlı olup yer yer salt si-
listen oluşmuşlardır. Ayrıca bu silisleşmiş tüflerle bir-
likte kimi yerlerde ekonomik perlit yatakları bulun-
maktadır, örneğin J İS d3 paftasında Maruflar köyü
KB smdaki perlit yatakları önemli olup riyolitik bile-
şimdedirler, Laharlar orta ve iri boyutta, köşeli, genel-
likle andezit Mlefimli çakıl ve bloklardan oluşmuşlar-
dır. Volkan bacalarından su ile doymuş materyalin Bel-
lenmelerle eteklere dofru akmalarıyla oluşmuşlardır
ve genellikle tüf matrikslidirler, Aglomeralar tüf mat-
riks içinde yer alan andezit ve dasit bileşiminde ka-
yaç parçaiarmdan oluşmuştur,

Yuntdaf volkanitleri, Dikili güneyinde, Dikili-Çan-
darlı ilçe merkezleri arasında yoğun olup bu bölge Ko-
zan ve Diferierî (1982) tarafından "Karadağ- volkanik
alanı" olarak adlanmıştır. Kaya (W7B)t bu bölgedeki
volkanik kayaçları ^Dikili andezit karmaşı|ı" olarak
tanımlamıştır, Bu bölgede çeşitli türde volkanik ürün-
lerin domsai yapıları egemendir. Asıl çıkış merkezleri
Seyret dafı ve Sivri tepe olup pek çok ikincil çıkış
merkezleri de bulunmaktadır. Dav domlanmn dizilim-
leri tektonik hatlarla uyumlu bir şekildedir. Lavlar, bü-
yük ölçüde akma yapılarım korumuşlardır^ Volkante-
ma birkaç evrede etkin olmuştur, ancak bu evreleri ke-
Biıikm ayırtlama olanağı yoktur. Kozan ve diferleri
(1982), bu bölgede çeşitli türdeki lav akmalarının 4
periyotta oidufunu iteri sürerler, Ayrıca Bergama gü-
neyinde, Bergama-Dlkili graben! içinde grabenin, gidi«
sine uygun olarak sıralanmış volkan domları da bu-
lunmaktadır. Bunların baş Ucaları Tatar, Memeli, Reis,
Kalarga, Eskiyeldef irmeni, ve Sultan tepe domları olup
morfolojik olarak birbirlerinden farklılıklar gösterir-
ler,

Yuntdaf volkanitleri, karasal çökellerden olu§an
Soma formasyommun altında, üstünde, bazen de lav
akıntıları ve tüfit düzeyleri şeklinde içinde görülürler.
Ayrıca, yine çökellerden oluşan Ballıca formasyonuna
da çakıl verirler. Bu nedenle, Yuntdaf volkanitleri.
nin, Ballıca formasyonunun çökeliminden önce etkin
olmaya başladıkları ve Soma formasyonunun çökelimi
süresince defifik evrelerle devam ettiği ve Orta Mi-
yosen*den-Fliyosen>e defin etkinliklerini sürdürdükleri-
ni öne sürmek olasıdır. Esasen Borsi ve dif erleri (1^72),
Yuntdaf volkanitleri lavlarında K/Ar yöntemi ile yap-
tıkları radyometrik yaş belirlemeleri ile 16,7 - 17.3 -17,6
- 18,5 milyon yıl, Benda ve diferleri (1974) ise 18,1 ±
0,8 ve 18.2 zt 0Â milyon yıllık yaşlar saptamışlardır.
Yuntdaf völkanitlerînin toplam kalınlıfı yaklaşık 550
m, kadardır.

inceleme alanında Tersiyer yaşlı ilk çökel kaya bi-
rimi ise karasal ortamda (akarsu ve alüvyon yelpazesi)
oluşmuş konglomera ve kumtaşlarıdır ve Akyürek ve
Soysal (1983) tarafından "Ballıca formasyonu'* ola-

rak adlanmışlardır. Çeşitli türdeki çakılları içeren bu
konglomera ve kumtaşları yer yer ardalanm'alıdır ve
inceleme alam güneyinde daha geniş yayılımlıdırlar.
Çakıllar genellikle yakınlarında bulunan daha eski ka-
ya birimlerine aittir ve çofun kireçtaşı, volkanit ve
granodiyorit türdedirler. Kötü boylanmış ve az yuvar-
lakla§mış olan bu çakıllar blok iriliğinden küçük ça»
kılçığa kadar değişen boylardadırlar. Çimento çok m
olup, çofun killi matriks şeklinde, bazen de karbonat-
tır. Genellikle tabakalanması belirsizdir ve düzensin,
m'asif ile orta^kaim tabakalanma arasındadır. Kum-
taşlarmda yer yer çapraz katmanlanma, oygu ve dol-
gu yapıları izlenir. Formasyon, değigik türdelâ kaya
birimleri üzerinde uyumsuz olarak gelir. Daha üstte yer
alan Soma formasyonu çekelleri ile tedricî geçişlidir.
Ballıca formasyonunda fosil bulunamamıştır. Ancak,
yer yer Orta Miyosen yaşlı Yuntdaf volkanitlerinin
çakıllarım içermesi, daha üstte yer alan fosilli Soma
formasyonunun yasının da Orta Miyoşen-Pliyoaen ola«
rak saptanması sonucu Ballıca formasyonunun Orta-
Üst Miyosen yafta olduğu (olasılıkla Orta Miyosen) or-
taya çıkmaktadır, Formasyon yaklaşık 100 m, ka.
Imlıktadır.

Ballıca formasyonu üzerinde yer yer geçişli ola-
rak killi kireçtaşı, kiltagı, marn, tüfit, kumtaşı ve
konglomera ardalanması veya bu kaya türlerinin bir
ya da birkaçının egemen olduğu kaya türlerinden olu-
şan çökel topluluğu- yer alır, Akyürek ve Soysal (1083)
tarafından "Soma formasyonu" olarak adlanan bu bi-
rimler beyaz, gri, sarı, bej renklerde olup ince-orta
katmanlanmahdır. Genel olarak yatay ve yataya ya-
kın olan bu birimler yer yer faylarla kırılmışlardır.
Bazı yörelerde sıkışmadan dolayı yersel kıvrımlara,
antiklln ve senklinlere rastlanmaktadır. Yer yer kö-
mür ve bitümlü §eyl düzeyleri içerirler. Yakla#ık 400
m. kalınlıktadır, Soma formasyonu içindeki tüfit dü«
zeyleri, çevredeki Yuntdaf volkanitlerinin tüflerlnin,
akarsular aracılığıyla göller içine taşınıp çökelmele^
riyle oluşmuşlardır. Formasyon spor, polen, ostrakod,
gastropod, balık yaprak ve omurgalı kemik fosilleri
içermekte olup, Orta Miyosen-Plîyosen yafta olduğu
saptanmıştır. İnceleme alanı yakınında Soma ilçe mer«
kezi çevresinde bu çökellerde Brinkmann ve diğerler*
(1070), spor ve polenler bularak Orta Miyosen-Pliyosen
yaşta olduğunu bildirmişlerdir. Yine aynı yörede ça-
İıgan Nebert (1978), bu formasyonun Üst MlyoseıuPli-
yosen yasta olabileceğini belirtmiştir. Soma formas-
yonunda Akyürek ve Soysal (1983) tarafından bulunan
ve Orta MJyosen-Pliyosen yaşını veren çeşitli ostrakod
ve gastropod fosillerine ek olarak formasyon İçinde
Querens drymeîa (bitki forili; Üst Miyosen) ve Leu-
ciflcoB sp (balık fosili; Üst Miyosen) bulunmuştur. El-
de edilen fosillerin yaşam ortamları tatlı sudur. Esa-
sen bu formasyon İçinde saptanan bitümlü §eyl ve
kömür oluşukları da gölsel ortamı ve bataklık orta«
mim belirtirler, Bu sonuca varımlar göz önüne alın-
dığında, Şoma formasyonunun Orta Miyosen-Alt Pli-
yoren'd© ve gölsel ortamda oluşmuş çökeller oldukları
saptanmış olmaktadır,
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inceleme alanında yer yer Soma formasyonu üze-
rinde, yer yer de onunla girik olarak kalın aglomera
yataklanmaları bulunmaktadır, Akyürek ve Soysal
(İ988) tarafından "Rahmanlar aglomerası" olarak ad-
lanan bu agiomeralar arasında tüfit ve sîlttaşı düzey-
leri de yer alırlar. Genellikle yan köşeli ve yuvarlak
andezit ve dasit çakıl ve bloklannın tüf sel bir matrîksle
tutturulmalarmdan oluşurlar. Yaklaşık 4Ö0 m, kalın-
lıfa erişebilen bu birimler, Yuntdaf volkanitlerinm
oluştuğu dönemden sonra, bölgede bulunan yersel göl-
lere taşınan çeşitli boyuttaki volkanik malzemenin göl
ortamında çökelmesi ve çimentolanması ile oluşmuşlar.,
dır, Olasılıkla Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlıdırlar.

Çalışma alanında daha sonra, son volkanik ürün-
ler olarak bazaltik lav akıntıları saptanmıştır, Akyü-
rek ve Soysal (1983) tarafından "Dededaf bamltı" ola-
rak adlanan bu bazaltlar, siyah koyu kahve renkler-
de oiup, oldukça sert, yer yer gaz boşluklu, yer yer de
altıgen soğuma yüzeylidir. Bu bazaltik lavlarla birlik-
te kimi yerlerde de lav breşi^ aglomera ve bazaltik tüf-
ler de izlenmektedir, Lavlar bir örnek, yoğun ve eü-
tun eklemlidir, Tüf 1er yer yer bazalt lavlarıyla ardalan-
malı, bazen onlarla örtülüdürler, "Lavların çevre ka-
yaçlarla olan dokanaklarmda yer yer pişme zonları
saptanmıştır, Dokanaktaki kireçtagı katmanları yer yer
dikleşmiş ve pi§mi|tir, Bazaltların tüm diğer kaya bi-
rimlerini kestikleri saptanmış ve böylece bunların ya-
§mm f eniş olarak Pliyo-Kuvaterner olduğu ortaya çık-
mıştır, Ancak kimi araştırıcılar bu konuda daha de»
| i | İk düşünmekte, örneğin Kaya (1979 ve 1981), Ber-
gama grabeni iğinde Efriföl tepede yüzlek veren bu
bazaltları "Eğrigöl bazaltı'* olarak adlamış ve Miyo-
sen yaşta olduklarını öne sürmüştür, Bu mevkide iz-
lenen Eğrigöl domu? graben içindeki diğer dasitik dom-
lardan farklı olup, bazaltik olan tek domdur ve ya-
maçları diğerlerinden daha az eğimlidir, Yaklaşık 100
m, kalınlığa erişen bu bazaltik yüzlekler inceleme ala-
nında tektonik hatlar boyunca dizilirler, Yer yer tek-
çe volkan konileri şeklinde olmalarına karım, yer yer
de dayMar şeklinde izlenirler.

Çalışma alanında en geng birim olarak yer yer
de Kuvaterner yaşlı alüvyonlar izlenmektedir,

MAGMATtK KAYAÇLARIN FETROIXKrföt

înceleLie alanındaki magmatîk kayaglardan çe-
şitli örnekler alınarak, MTA Enstitüsü Kimya labo-
ratuvarlarında majör element kimyasal analizleri yap-
tırılarak elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Kozak plü-
tonundan 12 örnek, Yuntdağ volkanitlerinden 82 ör-
nek, Dededaf bazaltlarından da 19 örneğin kimyasal
analiz sonuçları kullanılarak çeşitli parametreleri hesap-
Lanmış ve bölgesel plaka tektoniği açısından kökeniel
yoruma gidilmiştir. Örnek alınan yerler Şekil 1 deki jeo~
I Uk haritada, kimyasal analiz sonuçları da Çizelge 1-2-3
ve 4 te sunulmuştur. Örneklerin Rittmann parametreleri
(Al, Alk, FM, IC, an, F) de hesaplanmış ve bu para-
metreler kullanılarak volkanitlerin Rittmann (1952) ye
gör© adlamalan da yapılmıştır, Ayrıca karşılaştırma

asısından, volkanitlerin Peccerillo ve Taylor (1976) a
göre de adlamaları yapılmış ve çizelgelerde verilmiş-
tir. Ek olarak, kimyasal bileşimleri göz önüne alına-
rak lavların çeşitli diyagramlarda özellikleri araştırıl-
mış ve çok sayıda örnekte. de petrografik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.

Kozak plütonu, granodiyoıitik türde olup açık renk»
li ve bol eklemlidir, Makro gözlemlerde içindeki kuvars
hornbiend, biyotit ve feldispat kristalleri gözlenebil-
mektedir, îiice kesitlerin incelenmeleriyle, holokrigte«
lin, hipidiyomorf taneli dokuda olup, ana mineralleri-
nin kuvars, biyotit, hornblend, alkali feldispat (ortok«
las + mikroklîn), plojiyoklas (yakla§ık %20.35 anor-
tit) oldufu, daha az olarak da apatit, ojit, zirkon,
rutil, titanit, epidot, manyetit ve ortit kristalleri iger-
dîf i saptanmıştır, Kuvars f enokristalleri genellikle kse-
nomorf olup yer yer de ortoklaslar içinde idiyomorf
olarak izlenirler. Alkali feldîspatlar çoğunlukla ortok-
las, yer yer de mikroklin olup ksenomorf tanelidirler,
Plajîyoklaslar çoğun hipidiyomorf yer yer de idiyomorf
kristaller şeklinde olup, daha çok oligoklas-andezin bi=
ieşimindedirler. Biyotitler, hipidiyomorf iri kristaller
şeklinde olup iğlerinde yer yer apatitler izlenir ve ço^
gun kloıitleşmişlerdir, Hornblendler de hipidiyomorf iri
kristaller şeklinde, yer yer de ksenomorf olarak izle»
nirler, Granodiyoritler, masifin kenarlarına dofru por-
firitik bir doku kaz'anır ve yer yer ince taneli grano-
diyorit porfirlere dönügürler, Pltitonun çevre kayaçlar-
la olan dokanaklarında, kontakt metamorfizma ürünü
şkarn zonları ve çoğun manyetit, yer yer de pirit ve
kalkopirit eevherlefmeleri vardır, Kozak plütonu iğin*»
de değişik uzunluk ve kalınlıklarda aplit damarları bu-
lunmaktadır. İnce taneli olan aplitlerde plajiyoklas> or-
toklas, kuvars, hornblend ve epidot kristalleri bulun-
maktadır, Plütondan alınan petrografik örnekler üze-
rinde yapılan modal 'analiz çalıgmaları sonucu Strec-
keisen (1976) QAP üçgen diyagramı yapıldığında (Şe-
kil 2), çoğun granodiyorit, bir kısmının da monzogranit
türde oldukları ortaya çıkmıştır.

Kozak plütonundan toplanan 12 örnefin kimyasal
analizleri göz önüne alındığında (Çizelge 1), %63,2-87,1
arasında SiO2 içerdikleri ve kimyasal olarak ta granodL
yorit bileşimde olduğu belirginleşir. Batı Anadolu plüton-
larmda çalıgan Binföl ve diğerleri (1982), plütonun mon=

zogranodiyorlt ve monzogranit olarak ta adlanabilece-
ğim öne sürerler, Örneklerin alkali (NaftO+K20) ve
SiO2 içeriklerini kullanarak yapılan diyaframda kaU
kalkalen nitelikte oldukları (Şekil 3) belirlenir, Plüto-
nun kalkalkalen nitelikte olduğu Rittmann normları
(Al, Alk, FM, K, an, P) kullanılarak yapılan Rittmann
(1953) diyagramında da (Şekil 4) ortaya çıkmaktadır,
Plütonun köken gorunu da ele alınmış ve Chappel ve
White (1974) tarafından teklif edilen veriler değerlen-
dirilmiştir. Bu ara#tıriGîlar dünyadaki ortaç ve asitik
plütonlarm (granitoyid) iki farklı kaynak malzemenin
kısmi ergimesiyle olufan magmadan türediklerîni belir-
terek, sedimanter kaynak mazemeyle oluşanlara S-tlpî,
magmatik kaynak malzemeyle oluşanlara ise I-tipi
granitler adını vermektedirler. Şekil 5 te Kozak plüto-
nunun kimyasal analizleri göz önüne alınarak yaşılan

50 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ/MAYIS 1084



Harker  diyaframları  görülmektedir.  Bu  diyaframlara
göre,  genel  olarak  plütonun  normal  bir  dlferensiyal
kristallenmcye  uğradığı  belirlenmekte,  ayrıca  Ghappel
ve  White  (1974)  tarafından  saptanan  diğer  verilerin
yanısıra,  deilşîm  diyagramlarının  düzensizlik  göster-
mesiyle  de  S-tipi  plütonlarla  benzerlik  gösterdiği  orta-
ya  çıkmaktadır.  Böylece  Kozak plütommun  gedimanter
kökenli  kaynak  bir  malzemenin  kısmi  ergimesi  gomıeu
oluşan  magmadan türediti  öne  sürülebilmektedir.  Ayan
(İ979),  bu  plütonun  hibrid  magmatik  kökenli  olduğu-

nu,  îzdar  (1968)  ise  plütonu  oluşturan  f  ranpàyorit
magmasmm  daha  bazik  bir  ana  magmadan  diferensi-
yasyon yoluyla türedif  ini  öne sürmektedirler. Batı  Ana-
dolu'daki  plütonlarm  köken  sorunları  henüz  tam  açı-
ta  kavuşmamıştır.  Ataman  ve  Bingöl  (İ97S),  Batı  JU
nadolu?daki  İ2  franodiyoritik  plütondan  çok  sayıda
örnek  alarak  kimyasal  analiz  yapmiflar,  plütonlann
büyük  bir  homojenlik  gösterdiklerini,  ancak  en  belir-
gin  özelliklerin  Kozak-GÜrgenyayla  ve  OrhaneU-GÜr-
genyayla  plütonları  arasında  olduğunu  saptamışlardır.
Batı  Anadolu  plütonlannda  ayrmtılı  izotopsal  çalışma,
lar  yapan  Ataman  (lOT3a,  lİ73b,  1974,  1975),  plüton»



ların  Sr  izotop  oranlarını  (S7Sr/86Sr)  çok  dügük  bul-
muş  (Gürgenyayla  0.7063,  Orhaneli  0,7065,  Ilıca-Şamh
).7O68  ve  Kozak  0.7084),  böylece  bu  plütonlann  sedi-
rrıanter  kökenli  olduklarını  ve  grovaksı  bir  çökel  ana
malzemeden  anatekâi  ve  palinjenez  yoluyla  oluşukla-
rını  öne  sürmüştür.  Yazar,  bu  plütonlann  eski  bir
plütonik  kütleden  jeolojik  bir  olayla  gençleşip  izotopsal
homojenleşmeye  uğraması  ile  oluşmasının,  ya  da  bir
granit  plütonurun  magmasına  ultrabazik-bazik  madde
karışımı  ile  oluşmasının  olanaksız olduğunu  belirtmekte
ve  bu  plütonlann  Paleozoyik  sonunda  bir  öjeosenklinal
çökel  grubunun  palinjenezi  ile  meydana  geldiklerini  ve
Senozoyik'te  Alp'n  orojenezinin  tesiri  altında  kaldık-
Îannı  belirtmektedir.  Tüm bu verilerle,  Chappel  ve  Whi-
te  (1074)  ün  görüşleri  doğrultusunda,  inceleme  alanın-
daki  Kozak  plütonunun  S-tipi  olduğu  kahullenilmiftir,

İnceleme  alanında  geniş  yer  kaplıyan  Yuntdaf  vol-
kanitleri,  ince  kesitlerinde  andezit,  latit  andezit,  dasit
ve  riyodasit  olarak  tanımlanmaktadır,  Andezitler,  peni-
ble  renkli,  ince  taneli  olup,  porfirik,  hyaloporfirik,  mik-
rolitik  dokuludur,  Kloritleşmiş,  kiileşmiş  ve  karbonat»
lagmış  plojiyoklas  mikrolitleri,  piroksen  ve  opak  mi-
neralden  oluşan  bir  hamur  içinde,  plajiyoklag  fenokris»
talleri  (andezin-oligoklas),  biyotit,  az  hornblendi  ve
ojitle,  opak  mineraller  gözlenmektedir,  Latit  andezitler,
ayrıca  yer  yer  ranidin  fenokristallerl  içermektedirler,
Dasitik  ve  rlyodasitik  lavlar  ise,  kuvars,  klorit,  seri-
sit,  devitrif  iye  cam  ve  opak  minerallerden  oluşan  ve
porfirik,.  hyaloporfirik,  mikrolitik,  vitrofirik  dokuda  bir
Hamur  maddesinin  İçince  kuvars  fenokrlstallerit  seri-
si  tle§miş  ve  karbonatlaşmış  ortoklas  ve  plajiyoklas
(andezin-oligoklaB)j  ve  biyotit  fenokristalleri  ile  daha
seyrek  hornblend,  ojit,  apatit ve  ender  olarak ortit  (al-
lanlt)  fenokristalleri  ve  opak  mineraller  saptanmıştır,
Riyodasit  ve  dasit  türde  lavlann  birleşimleri,  Kozak
plütonu  ile  benzerlik  göstermektedir.

Yuntdajl  volkanitlerinden  32  örneğin  majör  ele-
ment  kimyasal  analizleri  (Çizelge  2  ve  3),  göz  önüne
alındığında,  lavlarm  %  54,80-70,17  arasında  SIO^  içer-
dikleri,  A12O3  kapsamlarının  %  13,50-26,35  arasında  de«
fifken  oldufu  görülür,  MgÖ,  %0,05-6,9O  arasında  de-
ğlfir,  CaÖ  îçeriklen  %Eser  miktar-8,08  olup  yine  çok
değişkendir.  Alkalilerden  Na^O  %ÙM^M,  KOO  ise
%2.00-9,60  arasında  farklı  miktarlardadır,  Bu  majör
element  analiz  sonuçları  kullanılarak  Rittmaım  norm-
ları  (Al,  Alk,  FM,  K,  an,  P)  hesaplanmıştır  ve  bu
normlar  kullanılarak  Rittmann  (1952)a  göre  adlama-
ları  yapıldıfında,  lavlann  gofun  kuvars  latît,  m  bîr
kısmının  da  trakiandezit,  riyodasit,  labrador!t  riyo»
dasit  ve  riyolit  olarak  adlanabilecekleri  ortaya  çıkmak-
tadır,

PMedaf  bazaltı,  porfirik  dokulu,  yer  yer  iri  gö-
zenekli  ve  gm  boşluklu  olup,  plajiyoklas  mikrolitleri,
ojit>  biyotit,  olivin,  volkanik  cam  ve  opak  mineralden
meydana  gelen  hyalokristalin  bir  hamur  maddesi  için-
de  ojit,  plajiyoklas  (labrador-andezm),  biyotit,  olivin,
kuvars,  hornblend..  ve  hipersten  fenokristallerinden  o-
luşmuitur.  Ojitlerde  ikizlenme  ve  kloritlegme,  idiyomorf
olivin  fënokristallerinde  iddingsitleşme  izlenir.  Ayrıca
çok  az  da  zirkop,  apatit  ve  opak  mineraller  de  sap-

tanmıştır.  Yer  yer  aşın  sîlisleşme  gösteren  lavlar,  ba-
zalt,  latit  bazalt  ve  trakibazalt  olarak  adlanabilirler,

Dededaf  bazaltlarından  19  Örneğin  majör  element
analizleri  göz  önüne  alındığında  (Çizelge  4),  ilk  ba-
kışta  bu  lavların  %54é50-88é40  gibi,  bazalt  için  çok
yüksek  Sio2  içerdikleri  görülmektedir,  Bu  tür  yalancı
bazaltlar  Batı  Anadolu'da  pek  çok  yerde  yüzlekler  ver-
mekte  olup,  arazide  koyu  siyah  renkleri  ve  sütunsal
soğumaları  ile  tipik  bazalt  görünümünde  olmalarına
karşın  mikroskop  İncelemelerinde  kimi  zaman,  latit
andezit  ve  dasit  bileşiminde  oldukları  anlaşılmaktadır.
Ayrıca  kimyasal  analizleri  de,  yüksek  SiO2  içeriklerin-
den  dolayı  farklı  sonuçlara  götürmektedir,  Dededaf
bazaltlarında  Al/>3  içerikleri  %  13,10-1 ,̂70  arasında,
MgO  içerikleri  %İ,42-8e8Ö  arasında  defigkendir,  OaO
İse  % 1.60-8.74 arasında déferler verir.  Alkalilerden Na^O
%1İ8&-Sİ8Ö  ve  KgO  ise  %  1,85-7,20  arasında  değişmek-
tedir.  Bazaltların  Rittmann  normları kullanılarak  Ritt-
mann  (1952)  ye  göre  adlamaları  yapıldığında,  çok  yük=
sek  SiOs  içeriklerinden  dolayı,  alkali  trakit,  trakit,  ku-
vars  latit  ve  riyodasit  gibi  farklı  adlar  almaktadır,

Volkanik  kayaçlarm,  alkali  (Na^O^K^O)  ve  S1O,,
İçerdiklerine  göre  kimyasal  sınıflandırılmaları  yapıldı-
ğında,  (Şekil  8)  Irvine  ve  Baragar  (1971)  Maçdonald
ve  Katsura  (1984)  ve  Kuno  1960)  ayırım  hatları  föz
önüne  alındığında,  Yuntdaf  volkanitlerinin  tamamen
kalkalkalen  nitelikte,  Dededağ'  bazaltlarının  ise  çoğun
'salkalkalen,  kısmen  de  alkalin  eğilimli  oldukları  göze-
çarpar.

Öte  yandan,  An.SiO2  igeriklerine  göre  düzenlen-
miş  Rittmann  (1053)  diyaframında  ise  (Şekil  7),  yine
aynı  sonuçlara ulaşılmakta ve  Yundaf volkanitlerinin tü-
münün  kalkalkalen,  Dededaf  bazatlarmm  çoğun  kal-
kalkalen,  kısmen  de  alkalen  özellikler  taşıdıkları  gö-
rülür.

Volkanitlerin  Eittmann  (1&62)  ye  göre  Rittmann
indisleri heşaplandıfmda,  8  '.  (Na!oO+K0O)iV(St00-43),
Yuntdaf  volkanitlerinin  Eittmann  İndislerinin  0,26-3,45
arasında,  Dededaf  "bazaltlarının  ise  1,12-4,85  arasında
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olduğu  görülmektedir.  Bu  indislerin genellikle  4'ten  kü=
çük  olması  halinde,  volkanitlerin  subalkalen,  ancak  êf^
tea  büyük  olurlarsa  alkalen  nitelikte  oldukları  bilin-
diğinden,  Yuntdaf  volkanitlerinin  tamamen  kalkalka-
len,  Dededağ  bazaltlarının  ise,  çoğunlukla  kaikalkalen
nitelikte  oldukları  bir  kez  daha  belirlenmektedir,

Volkanitlerin  kimyasal  yönden  de  adlandırılmaları
yapılmış  olup,  bu  amaçla  ilk  kez  alkali  (NagO+KjO)
ve  Si0o  içerikleri  göz  Önüne  alınarak  Cox  ve  diğerleri
(1979)  tarafından  önerilen  diyagramları  (Şekil  8)  ha»
zırlanmıştır.  Bu  diyagramda,  Yuntdaf  volkanıtlerinin
hazaltîk  andezit,  andezit,  latit,  dasit,  riyolit,  Dededağ
bazaltlarının  ise,  bazalt  olmalarına  kargın,  afin  ülis
içerdiklerinden  dolayı  andezit,  latit,  dasit,  trakit  ala-
nına  düştükleri  görülmektedir,

Volkanitlerin  bu-kez  de  K2O  ve  SiQs  içerikleri  göz
önüne  alınarak  Peeeerillo  ve  Taylor  (1976)  ya  göre
kimyasal  yoldan  adlandırılmaları  da  yapılmış  olup  (§e-

Şekil  1  i  Volkanltleriıı  An,BİOz  Içerikta-me  g'ôm  hazırlanan
Rlttnmnn  (1953)  diyagramı

Figure  1  t  RlttinaiHi  (1958)  diagram  of  the  volcanies  accor-
ding  to  their  An-SiO2  contents

1_  BAZALT  (Basalt)
2.BAZANİTVE  TEFRİT  (Basonite  and  Tcphrıjte  )  .  ,-
3.NEFELİNİT  (Ncpbclinitc)
4=FONOLİT!K  NEFEÜTİK  (  Phonolitic  Nep'helinite j'
5.  FONOLİT  (Phonotıte)
6-FON  OL  İTİ  K  TEFRİT  (Phonolitic  Tcphrite)
7-BENMORİT  (Benmoreîtt  )
8_MUJEARİT  VE  TRAKİI3AZALT  (Mugzarite  and  Trachybasalt )
9  _HAWA I  YİT (Hawaii te)
10.BAZALTİK  ANDEZİT  (Bflsoltfc  Andésite)
11-ANDEZİT  (Andésite)
12, TR AKI ANDEZİT VE LATİT (  Trac h  yanda sit e  and lotlte)
13-TRAKİT  (Trachyte)
U-DASİT  (Docîtf  )
IS, RİYOLİT  (Rhyolîte)

>SI92
di  Bı  Volkaııitİerin  Cox  (lûiö)  diyagrammà  göre  adlandı  rılmaları
Hire  8  Î  Nomenclatur©  of  the  volcanies  according  to  Cox  (19Î0)  diagram

kil  9),"  Yuntdag  volkanitlerinin  bazaltik  andezit,  ande-
zit,  dasit,  yüksek  potaşyumlu  dasit,  latit,  trakit  ve
riyolit,  Dededağ bazaltlarının  ise  andezit,  şoşonit,  yük-
sek  potasyumlu  dasit,  latit  ve  trakit  alannıa  düştük-
leri  görülür,  Bu  diyagramda,  esas  olarak  yüksek  po-
tasyumlu  kaikalkalen  nitelikte  olan  Yuntdaf  volkanit-
lerinin  kısmen  de  şoşonitik  özellikler  gösterdikleri  or-
taya  çıkmıştır.  Dededaf  bazaltları  ise,  yüksek  silis
İçeriklerinden  dolayı  bazalt  dışındaki  başka  bölgelere
düşerler  ve  hayli  ilginçtirler,  örneklerin  Pee-
cerillo  ve  Taylor'a'  (1976)  gör©  adlancjirilwalari,  gi~
zelgelere  de  konmuştur.

Ayrıca  volkanitleri  oluşturan  magmanın  kökenini
araftırmak  iğin  Oottini  (1968  ve  10Ö0)  nin  Önerdiği

r  :  (Al2O3-IfagO)/TiO2 Gottinl  indiöleri  d© htsaplanmış^
:ır.  Çizelge  2,  3  ve  4'te  û%  izlenebîlecefi  gibi,  tüm  vol-

kanitlerin  Gottini  indisleri  yüksek  olup,  ortalama  20
def  erindedir  ve  genellikle  3iO2  İçeriği  arttıkça  T  de-
ğerinin  de  arttığı  görülmektedir.  Gottini'nin  araştır-
malarına  göre  sialik  (kabuk)  kökenli  lavlarda  bu  in-
disler  10  dan  büyük  def  erlerdedir  ve"SiOa  değerine
bağlı  olarak  artarlar.  Bu.  durumda,  inceleme  alanında«
ki  volkanitlerin  tümü  stalik  (kabuk)  kökenlidir,  Got,
tini,  ayrıca  Gottini  indisi  ve  Rittmann  indisinin  loga>
ritmik  def  erleri  arasında  da  bir  iligki  bulmuş  ve  öner-
dig  i  diyagramda  sialik  (kabuk)  ve  slmatik  (manto)
köken  sınırını  çizmiştir,  inceleme  alanındaki  bu  vol-
kanitlerin,  Gottini  diyagramında  (Şekil  10)  tümünün
de  kabuk  kökenli  oldukları  belirlenmektedir,

İnceleme  alanındaki  volkanik kayaçlarm  KoO/Na2Ö
oranları  da  incelenmiş  olup,  bu  oranın  tüm  volkanit-
lerde  yüksek  olduğu  fÖrülmüştür,  KoO,/NaaO  nun  SiO,3
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ye  göre  defişim  diyagramları  çiMldifinde  (Şekil  11),
fenel  olarak  SiO^  içerifl  arttıkça  K^O/N^O  defe-
rinm  de  arttıfı  ortaya  çıkmaktadır,  KgO/Nâ O  İçeri-
linin  volkanik  kayaglard'a  oluşum  koşulları  ve  kim-
yasal  niteliklerinde  bazı  ayırtman  özellikler  gösterdifi
saptanmıştır,  Jakes  ve  White  (WT2),  toleyitik  volka«
nitlerde  K2O/NaaO  oranının  en  düşük,  yaklaşık  0.35

ten  düşük  olduğunu,  kalkalkalen  volkanitlerd©  ise;  ac
yayı  kalkalkalen  volkanitlerde  yakla§ık  0,35-0,75  ar
iinda#  kıta  iğlerinde  oluşan  kalkalkalen  volkanitlerc
ise  SiO2  k a p ı m ı  yaklaşık  %63  ten  fazla  oianlarc
yaklaşık  1  ve  daha  büyük  değerler  gösterdifini  sa]
tamışlardır,  Şofonitik  nitelikli  lavlarda  to©  bu  or€
daha  da  büyük  değerlere  eri§ebilir.  Ayrıca,  şoşonit
nitelikli  lavlarda  I^O/Nap  oram,  BiOg  içerifi  arttı:
ça kalkalkalen  olanların  aksine  azalır,  Bu durumda,  i:
eeleme  alanındaki  volanitlerin  kıta  içlerinde  oluş?
kalkalkalen  nitelikte  volkanitler  grubundan  oldukla
ve  zayıf  foşonitik  Özellikler  taşıdıkları  %örülmekte,  t
ba§ka  deyişi©  kıtasal  kabuk  kökenli  lavların  yer  y
manto  ürünleri  ile  kirlendiğini  öne  sürmek  mümki
olmaktadır»

Çalışma  alanındaki  volkanitlerde  KfiO/SiO2  ora
lan  da  incelenmiş  ve  KaO/SiO2  içerifine  göre  değişi
diyagramı  çizildiğinde  (Şekil  12),  genel  olarak  Si<
artışıyla,  K2O/SiıO2  oranının  sabit  kaldığı  görüteıekt
dir.  özellikle  ada  yayı  kökenli  volkanitlerde,  potasyu
deferinm  silisyuma  bağlı  artıp  bilinmektedir.  Böyle
gerek  kıtasal  karakter,  gerekse  kirlenme  ve  hîbr
leşme  olayları  inceleme alanı  için  geçerli  olup,  bölgen
jeolojik  yapısı  ile  de  uyumludur,

SONIJÇLAB  VE  TARTIŞMA

İnceleme  alanındaki  volkanitlerde  yapılan  petı
kimyasal  çalışmalar,  bunlann  ems  olarak  yüksek  ï
tasyumlu  kalkalkalen,  kısmen  de  şoşonitik  nitelikte
kıta  içi  volkanitleri  grubundan  olduklarını  gösterme
tedir,  Yolkanitler,  kabuk  kökenlidir  ve  yer  yer
manto  kökenli  bir  magma  il©  karışarak  oluşmuşlara

Şoşonitik volkanizma,  Japlm  (1&68)  tarafından  ]
tasyumca  zengin  bazaltik-trakitik  bir  dizi  alkali  I
malt  magma  serisi  olarak  belirlenmiş,  aneak  pek  ç
araştırıcı  tarafından  ana magma  tipinden  çok,  volkaı
bir  topluluk  olarak  kabul  edilmiştir,  Şoşonitik  lav!
üzerinde  çalışmalar  yapan  araştırıcılar,  genel  olar
bunlann potasyum  değeri  yüksek  özel bir  volkanik  t<
luluk  olduklarını,  hem  alkalen  hem  de  kalkalka
bireyler  içerdiklerini,  ve  çoğunlukla,  yitim  zonu  ürü
olarak  ada  yaylarında  oluştuklarmı  saptamışlar
(Morriaon,  1980),  ŞofonitJk  volkanizma  ender  olaı
kıta  içlerinde  de  oluşabilmektedir,  Şoşonitik  volkar
lerin karakteristik  Özellikleri,  Yüksek  Â12O3,  Fe^O8/P<
(Na2O+KtO),  KSO,  hafif  iyon  litofil  elementleri
Rb,  Sr,  Ba,  Pb),  hafif  nadir  toprak  elementleri  ve  <
|ük  TiOa  içermeleridir,  İnceleme  alanının  da  yer
dığı  Batı  Anadolu*daki  şofonitik  volkanitlerin  varl
son  yıllarda  ortaya  çıkarılmıştır  (Înnöcenti  ve  diğ
lëri,  10T7  ve  1982;  Ercan  ve  diferleri  1983-A,  1983.
Ercan  ve  öztunalı  1983,  1984  v.bj,  tonocenti  ve
ferleri  (1977),  Dikili'deki  ve  komşu  Ezine  ile  Mic
adasındaki  gerek  yüksek  potasyumlu  kalkalkalen,  j
rekse  şoşonitik  volkanitlerde  iz  element  ve  nadir  t
rak elementleri  (REE: La,  Ce, Nd,  Sm, Bu,  Tb, Yb, I
analizleri  de  yaparak  ayrıntılı  bulgular  elde  etmişi
dir,  Bu  araştırıcılara  göre,  yüksek  potasyumlu  kalh
kalen  lavlar,  nadir  toprak  element  içeriklerine  gi
Andean  tipi  kıta  kenarı  volkanitleri  ile  benzerlik  g
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terirler.  Lavlar  önemli  derecede  negatif  Eu  anomalisi
sunarlar  ve tüm  serilerde  bu  hemen  hemen  aynıdır,  Di«
kili-Bergama  lavlarında  SiCX,  igerifi  arttıkça  La/Yb
oram  da  artar  ve  ağır  nadir  toprak  element  igerifi

azalır,  Şoşonitik  lavlar  ise  yine  negatif  bir  Eu  ano-
malisi  sunarlar  ki,  bu  da  yüksek  potasyumlu  kalkal-
kalen  kayaçlarda  bulunanlara  benzeyen  bütün  fraksi-
yonlaşmış  hafif  ve  ağır  nadir  toprak  element  içerikle-
rini  kapsamakta,  sonuç  olarak  tüm  bu  volkanizma üst
mantoda  kabuk  kalınlapnası  sonucu  kabuğun  kısmi  er,
gîmesi  ile  oluşmakta  ve  kısmi  ergime  evrelerine  göre
kalkalkalen,  yüksek  potasyumlu  kalkalkalen  ya  da  şo-
şonitik  volkanizma  yiMekler  vermektedir.  înnocenti  ve
difeıieri  (İ9S2)ne  göre,  Dikili-Bergama  ve  komşu  böl-
gelerdeki  Miyosen  volkanizmasmda  yapılan  Sr  izotop
ölgümleri  de  bunların  kıtasal  volkanitlerden  oldukları-
m,  herhangibir  Fe  zênginlepnesinin  olmadigim,  dü-
zenli  bir  A12O3  içeriği  ve  buna  baf  lı  olarak  bazik  ve
ortag  bilefimli  volkanitlerde  düşük  TîO^  igerifi  ve  ben-
zier  Özellikler  taşıdıklarını  göstermektedir,  Borsi  ve
diferleri  (1972),  ise  Batı  Anadolu  ve  Midilli  arasın-
daki  Miyosen  volkanlzmasmın  kökenin^  çöken  bir  li-
tosfer  parçasına  bağlamışlar  ve  okyanus  kabuğu,  de-
nizel  çökeller  ve/veya  sialik  kabuğun  tektonik  parça-
larından oluştuğunu  ileri sürmüşlerdir.  Pe-Piper  (I960),
Dikili  lavlarıyla  eş  kökenli  Midilli  adasında,  yüksek
potasyumlu  kalkalkalen  lavlarla  birlikte  bulunan  şoşo-
oitik  volkanitlerm  iki  evrede  oluştuklarını  belirtmek-
te  ve  bunların  oluşumunu  manto  diyapirlerine  ve  de-
rinlerdeki  magma  odalarındaki  fraksiyona!  kristalizag»
yona  bağlamaktadır,  Fytikas  ve  diğerleri  (1980)  ise
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bölgedeki volkanizmayı Eosen-Oligosen'de kabaca Af-
rika-Avrupa kıtalarının çarpışmasına bağlamakta, şo.
lonitlerin kalkalfcalen birimlerle yersel ve zamansa]
geçişli olmalarına karım, esas olarak kıtasal çarpış-
mayı izleyen ve giderek zayıflıyan kalkalkalen volka.
nizmanın son aşamalarında oluştuklarını belirtmekte»
dirler. Savaşçın (1982), ise Batı Anadolu'daki bazik
şoşonitik lavların, tipik kıtasal rlftlere özgü karbo-
natitik karmaşıklara benzerlikleri olan fonolitik, tef-
ritik, hawaiitik volkanitlerle istifsel ve türevsel geçiş
gösterdiklerini öne sürmektedir.

İnceleme alanında, yüksek potasyumlu kalkalka-
len ve kısmen de şoşonitik nitelikte olan Yuntdağ vol-
kanitlerinden daim sonra oluşan Dededag1 bazaltları-
nın kökeni ve kimyasal Özellikleri ise bir hayli ilginç-
tir. Arazi gözlemlerinde sütunsal soğumaları, koyu
siyah renkleri ve camsı doku içindeki mafik kristalleri
ile gerçek bir alkali bazalt görünümünde olan bu
lavların kimyasal analizler ve petrografik çalışmalar-
la, %65'e ulaşan yüksek 3iO2 içerikleri ve kalkalka-
ien-gfogonitik özellikleri saptanımı olup, andezitik-da-
sitik lavlara benzedikleri görülmüştür. Bu yalancı
bazaltların, gerçek kalkalkalen andezitifc- lavlardan da-
ha fazla mafik mineral içermeleri, petrografik inceleme-
lerde yanıltıcı sonuçlara neden . olmaktadır. Camsı
hamurda bulunan yüksek silis oram ve az miktar-
daki kuvars kristalleri, bunların dofru tanımlanabil-
meğine yardımcı olmaktadır. Kaya ve Savaşçın (1981),
bunların inceleme alanı güneyinde Menemen çevresin»
de gerçek kalkalkalen andezitik lavlarla birkaç kez
ardalanmah olduklarını ve içerdikleri piroksenlerin ani
soğumayı yansıtan dengesiz bileşimlerini saptamış ve
bu olayı magma odasının tabanındaki katı kümülat-
ların yeniden ergimesiyle açıklamışlardır. Camsı ha=
murda bulunan silisleşme ve bu hamur içindeki sey-
rek kuvars kristalleri, bazaltik lavların kimyasal bile-
şimlerini değiştirmekte, yüksek SiO2 içerikli yapmak-
ta ve onları böylece yüksek -silisli andezitik, da-
sitik lav grubuna sokmaktadır. Bilindiği gibi, magma,
yükselimi sırasında, yantaşlardan magma içine düş»
müş parçaların (ksenolit, anklav), bir kısmı, kısmen
ya da tamamen eriyerek magmaya karışmakta, diğer-
leri magma ile reaksiyon sonucu başka bileşim ka-
zanmaktadır. Özümleme -sonucu magma yeni bir bile-
şim kazanmakta ve sintektik magmalar ortaya çık-
maktadır. Bazalt magmaları, kumtaşı parçalarını eri,
terek silisçe zenginleşebilirler. O taktirde fazla silis,
kuvars halinde tekrar kristalleşmekte, ya da mag-
ma silise doygun değilse, özümleme sonucu ilave edi-
len SiO2? magmadaki olivin ve feldispatoidlerle reaksi-
yona girmektedir (Çoğulu, 1976), Dededag bazaltları,
bu yolla silisçe zenginleşmişlerdir.

Sonuç olarak, inceleme alanındaki magmatik ka-
yaçlar kabuksal kökenli olup yer yer üst manto kö-
kenli bir magmanın etkileri görülmektedir, Olasılıkla
Alt Eosen'den itibaren Pontid'lerle Anatolit'lerin gar-
pışmalarından sonra (Şengör ve Yılmaz, 1981) gide-
rek kalınlaşan kıta kabuğunun derin kesimlerde alttan
itibaren kısmi ergimelere başlamasıyla oluşmuşlardır.

Burada,-bütün sorun, kıta kabuğunun nasıl bu denli
kalmlaştığıdır. Kıtasal kabuk, Kuzeye doğru olan dal-
ma-batmayı izleyen çarpışma sonucu kalmlaşabileceği
gibi, sıkışarak kendi altında aşağı dofru dalması so-
nucu ortaya çıkan ve Kuzeye dofru eğimli olan ters
faylar da kabuğun Güneye doğru kalmlaşmasmı (Bin-
göl ve diterleri, 1982) sağlamış olabilirler, Ayrıda, es-
ki 'ana fayların Miyo'sen'den itibaren doğrultu atımlı
faylar şeklinde hareketlenerek bir transpresyon rejimi
altında kabuğu kalmlaştırabileceği olasılığı (Bingöl
1983, sözlü bilgi) da gözden uzak tutulmamalıdır. Her
ne şekilde olursa olsun, kalmla§an kıta kabuğu, derin-
lerde erimeye başlamış ve bölgede magmatizma etkin
olmuştur. Kozak granodiyoritik piütonu ve Yuntdağ voL
kanitleri bizce aynı kalkalkalen magmanın ürünüdür-
ler ve kısa bir zaman farkı ile oluşmuşlardır. Ancak,
Yuntdağ volkanitleri, son evrelerine dofru, yükselin üst
manto gerecinin kabuk içine sokularak hibrid bir mag-
ma meydana getirmesiyle melezleşmiş ve kısmen şo-
şpnitik bir nitelik kazanmıştır, Daha sonra manto et-
kileri artmış ve bol silisli melez Dededağ bazaltları
oluşmuşlardır. Esasen, zaman geçtikçe, giderek man»
to etkisinin artması ve ergJyen kabuksal gerecin tü-
kenmesiyle, Üst Pliyosen'den itibaren Batı Anadolu'-
da tamamen ilksel manto ürünü alkali bazaltik (Kula
örneği) VQlkanizmamn oluşması da (Ercan, 1982, Ercan
ve diğerleri 1983-Cj bunu göstermektedir.
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ESKİŞEHİR . KIZILOOÖREN FLUÖBÎT -'
BABÎT . TOBYÜM ve NADÎB TOPRAK
ÇATAKLARI

M# Sezai JCœmOÔMJ .(Boktora Tezi, 1Ö88)

Avusturya-Leoben Mûntan-Universitaet'te rektör
Prof. Hé HOLfZBR ve Prof, E,F, STUMPFL, denetimin-
de gerçekleştirilen bu çalışma Eski§6hlr.Kızıleaören'de=
ki Flubrit-Barit-Toryum ve Nadir Toprak Yatakları»
nm jeolojik incelenmesini kaplamakta ' ve' özellikle cëv-
hërlëgme bölgesinin 1 iBOOO ölçekli jeolojik harita alımı*
m, bir jeokimyasal prospôksiyonu, ayrıntılı petrografik
araştırmaları, mineral ve kayag kimyasını, cevher zen-
pnleştirme Çalışmalarını içeren maden jeolojisini esâ;S
aln^aktadır.

Çalışma1 bölgesinin kayakları serpantini tier, gro-
/âklar ,metaklastlklerf trakitik ve fonolitîk volkanik kal
yaçlar ve piroMastikler olarak gruplanâbilmektedir.

Genellikle KB-GD dan KD-GB ya kadar -doğrultuya
sahip kırıklara baflı olan Kızılcaoren Fluorit-Barit -
Toryum ve Kadir Toprak Yatakları istisnasız grovlklar
içindeki Alp Kırık Sistemine vë bunları örten Pliosen -
Kuvaterner piroklastiklere bağlıdır, Cevherleşme saha-
daki alkali magmatik süreçlerin çok fazla hldrotermal
mineralizasyonlarının ürünüdür,

Kmldaören'deki yatakların mineral parajenezi bro-
îcit. f loreiisit, monazit, kuvars ( ? ), kalsit ve dolomit'in
eşlik ettiü FLıUpRÎT.BARtT=BASTNEZlT.FLOaOPÎT
ve PİRİT'ten oluşmaktadır. Mineral parajenezlerine
göre bu yataklar oluşum sıcaklığı 200-250 °C arasındaki
düşük dereceli HÎDROTERMAL KOŞULLAR altında
oiu§muşlardır,

Yataklarda fluorit ve barit tenörleri %lù ile \%90
CaF2 ve BaSO4 arasında def itmektedir. Ortalama na-
dir toprak tenoru % 3 ve ortalama = toryum tenoru j%0,2
ThO2 olarak belirlenmiitir. Bahadaki prospeksiyon ça-
lışmaları ile sularda 3 mg/1 flor (F-) saptanmıştır.

Cevher zenginleştirme çalıgmaları sallantılı masa»
fiotasyon ve manyetik separasyon kombinasyonu ile
fluorit ve barit konsantrlsyonlarmm kazamlabilecefinî
göstermiştir. Öte yandan nadir toprakların ve toryu-
mun önemli ölçüde §lamda zengînle§tiklèri gÖzlenmi§-
tir,

Yazara göre yataklar oldukça önemli rezervleriyle
büyük ekonomik öneme sahiptirler. Acil bir işletme
projesinin hazırlanması ve işletmeye ballanması ge-
rekmektedir,

276 sayfa, 2 ek, 57 §ekil, 48 foto, 44 tablo.

BiUL%CAK (ORDU) MADEN YATAÔININ
MADEN MteROSKOBİK İNCELENMESİ VE
YANTAŞLABIN PETROLOJÎSÎ

Şükrü KOÇ (Doktopa Tezi, 1084)

İnceleme alanı Doğu Karadeniz Bölgesinde QRDU
ili dahilinde bulunan Bakacak cevher damarlarının yer
alc ı̂fı yöre ile yakın gevrelesîni içermektedir.

Araştırmamıza konu olan bu alan, son yıllarda
Türkiye'nin en önemli cevherleşme bölgelerinden biri
olarak tesbit edîİmiitir,

Çaliimamızda cevher damarlarının jeolojik konu-
mu belirlenmiş, cevherleşmenin maden mikroskobik in-
celenmesi yapılarak elde edilen jeolojik, mineralojik
veriler Üe cevherle§menm jeneM hakkındaki düşünce-
ler açıklatmııştır. Ayrıca yeni jeotektonik teori olan
plaka tektoniği açısından cevherleşme incelenmiştir. ¥ .

İnceleme alanında litolojik birimler; dasitik, ande-
zitik tüfler ile andezitlerden olu§an üst Kretase volka-
nikleri ve bazaltik andezitler ile trakl % andezitler den
öîu§an Eosen volkanik kay açlarıdır, Yörede kıvrımlı ve
bol kırıklı bir tektonik yapı vardır,

Üst Kretase volkanizmasının baflı olduğu magma*
tipi kalkoalkalen, Eosen volkanik kay açlarım oïu§turan
magma tipi ise alkalen eğilimli kalkoalkalen magma
olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara petrokimyasal in*
celemeler ile varılmif tır,

Cevherlegme alanının gerek magma tipi ve gerekse
genel tektonik yapısı, cevherleşmenin Benioff Zonu
rnagmatizması ile ilgili olabîleceğini göstermektedir,

Cevher damarları Pb-Zn ve Pb=Zn,Gu damarları
halindedir. Esas olarak kata-mesotermal zonları temsii
eden bu damarlar epitermai zonun en sıcak alanlarına
kadar da uzanmaktadirè

Parajenezde hidrotermàl olu|umun karakteristik
mineralleri olan enargit ve uraninit tesbit qdilmigtir,
Cevherleimenin mineralojik bileslmmde saptanan ura-
ninit minerali Bakacak damarlarında ilk defa bu çalış-
mada bulunmuştur.

Hakim gang müıerallerî 'kuars, ametist ve kalsit
tir, ; . ;\t .. > V •_;•-._ ; •.

Cevher damarlarını meydana getiren hidrotirmai
eriyikler yan taşlarda kompakt bir silisleşmeye neden
olmuştur. Killeşme yer yer ve az miktardadır,

Benioff Zonu derin magmatizması ile ilgili oldu-
ğu petrografik ve petrolojik incelemelerle tesbit edilen
cevher damarlarının maden mikroskobik özellikleri
(mineralojik bileşimi, yapı ve dokusu vb.) ayrıntılı
olarak belirlenmiştir.
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Cevherin yapısı» dokusu, yapı ve doku elemanları-
nın büyüklükleri İle mineral tanelerinin hudud ilifkîle»
ri, bazı ayrıntılar dikkate almdıjrı taktirde, cevher zen-
ginleştirme işlemlerinde zorluk çıkarmayacak nitelik*
tedir,

Doktora çalışması 1980^1984 arasında Prof, Dr,
Güner GÖYMEN Yönetiminde Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsünde tamamlanmıştır,

136 Sayfa, 42 Şekil, 38 Foto, 20 Tablo, 3 Ek

T.Af.nf.O.Bt OLAĞAN GENEL KURULU

TeM.M,04B, Olaf an Genel Kurulu 30 Mart.l Nisan
1984 günlerinde D,B,Î, Konferans Salonunda yapıldı. Se-
çimler sonucunda Birlik Yönetim Kurulu saptandı,

T.M.M.O.B, Başkanlığına Teoman ALPTÜRK, II
Ba§kanhfa Mustafa GÜLENÇ, J.M.O, nun Birlik Yöne-
tim Kurulu adaylarından birinci Üye, İsmail KULAK«
SIZOĞLU'da Birlik Yönetim Kurulu Sayman Üyelifine
getirildi, T.M.M.O.B.'nin Mayıs 1986'ya kadar görev
yapacak yönetim kurulu üyeleri §unlardır;

Elektrik M,O«
Fizik M.O,
Gemi M,O.
Gemi Mak, îsîm, M.Oé

Harita M,ö,
ÎQ Mimarlar O.
tn§aat M.O,
Jeoloji M,O,
Kimya. M.O,
Maden M,O ,
Makina M.O,
Metalürji M.O.
Meteoroloji M.O.
Mimarlar Ö,
Orman M,Ö,
Petrol M,O,
gehir Pl. MSM,O,
Ziraat M.O.

Teoman ALPTÜRK
Mustafa GÜLENÇ
Levent GÜLMEN
Atilla ALPERGİN
Andaç KAYNAK
Orhan ESEN
Erda İBÎNGÖL
İsmail KULAKSIZOOLU
Süleyman ÖZKAPLAN
Osman DEMÎRAĞ
Kaya GÜVENÇ
Melih T Ö R E L I
Seyfettin AYDIN
Güven BÎRKAN
Hasan TURAN
Suavi DURUSU
Kemal SARP
Sami DOÖAN

Yapılan seçimler sonucunda, Rüftü ÖZAL, Ahmet
VAROL, Nejat ERSM, Ömer KÜLELÎ ve Arif DELİ.
KANLI, Yüksek Onur Kurulu üyeliklerine; Bekir
ÖZGÎRGÎN, Yücel ÖZEL ve Ekrem ÖZSÜZ Denetleme
Kurulu üyeliklerine getirtlmi§lerdirt

TÜBKÎYB JEOLOJİ KURUMU J5İLİMSKL ve
TEKNÖC KURULTA«

TSJ,K, Bilimsel ve Teknik Kurultayı 20,24 Şubat
1984 tarihleri arasında M.T.A. Genel MÜdÜrlÜfÜ Kül-
tür Sitesi Salonlarında yapıldı.

20 Şubat Pazartesi günü yapılan açılıg oturumunda
T4 J,K, başkanı ve konuk konuşmacıların konuşmaların-
dan sonra, 1984 yılı Hamit Nafi PAMÎR Yerbilimleri
Hizmet Ödülü" Prof, Dr, Atife DİZERE verildi. Ardın-
dan Onur ve Altm Çekîg Belgeleri verildi.

Kurultayda, İhsan KETÎN Simpogyumunda TÜrki-
yenin daha çok jeodinamik evrimini konu alan 15 bildi-
ri sunuldu, İMeyen günlerde* Pontİd Kuşafı, Toros Ku-
lafı, Hidrojeoloji, Jeokimya, Paleontoloji, Maden Ya-
taklan, Karma Jeoloji ve Batı Anadolu Oturumlarında
44 bildiri sunularak tartışıldı« Ayrıca çeşitli ilayt ve
film gösterileri yapıldı ve sergi düzenlendi

TÜBKÎYK JEOLOJİ KURUMU GENML KURULU

T,J,K, Olafan Genel Kurulu 24,2,1984 tarihinde
MTÂ Genel Müdürlütünde yapıldı. Genel Kurulda Yöne.
tim Kurulunun aklanmasından sonra yeni dernekler
yasası geregİnce gerekli tüzük deflfiklîkleri yapıldı.
Seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu aşağıdaki §e«
Wide belirlendi.

Odamız üyelerinden Dr, Yusuf Ziya Ö^CÂN "Petro*
lojik bir katılaima termo^namigi sorunu: Magmatik
katmanlanmanm olufumu" konulu konferansı MTA
Genel Müdürlüğü konferans salonunda 11.4. 19S4 tari,
hinde sunulmuştur. Konferansın özeti aşağıda verilmi|^
tir,

Mağtnatik katmanlanmanm (layering) oluşumunu
açıklaınak savıyla öne sürülmüı görüfler, ba|lica gu
iki süreçten birime dayanır:

1) Krista} çökelimi (crystal settling) sürecine
baflı ayrımsal (^fferential) çökelme (mekanik seg»
regaşyon),

2) Sofuma^ yüzeylerinden içe doğru ilerleyen ka-
tılapna cephesinde yerinde (in situ) kristalleşme sıra-
smdş, katılaşma termodinamiği tarafından denetlenen
salmımlı krlstaUeıme (oscillatory crystallization),

Qünümüze defin, ana çtefileriyle ba iki temel sü^
recten birine dayanan, çok' sayıda, görüş ortaya atılmış-
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tır. Konferansta bunlar eleştirel olarak gözden geçirîl-
miş ve katmanlanmamn kökeni sorunu, bugün ulaşıl-
mış, bilimsel düzeye göre ortaya konmaya çalışılmıştır.
Ayrıca, kuramsal ve deneysel bilgiler ışığında, derin-
lere yerleşmiş bazik magmaların katılaşmasını yönlen-
diren fizikokimyasal olgular üzerinde ayrıntılı durula
rak, eleştirilen ve savanulan görüşler temellendirilmek
istenmiştir. Sonuçta, magmatik katmanlanmamn olu-
şumundan katılaşma termodinamiğinin sorumlu oldu-
ğu görüşü benimsenmiştir.

4-14 Âfustos 1984 tarihlerinde Sovyetler Birlijfi
jbaşkenti Moskova'da yapılacaktır. Kongre Düzenlenme
Kurulu-na MTA'lı jeoloji mühendisleri tarafmijan 17
bildin gönderilmiştir, l* * ' (i l

Kongreye DBÜ'den y. Doç, Dr, Cahit HEL.VACI,
ÎÜfden Y. Dog. Dra Mehmet ÖNALAN/ İTÜ'den Dr,
Celâl ŞENGÖR, MTA'dan Erdofan DEMtRTAŞH Dr,
Evren YAZGAN, Burhan KÖRKMAZER katılacaklar«
dır#

ONUNCU YEL
TÜRKİYE JpÖOLÛJÎ KUBUMTAYI .

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasınca düzenlenen
"Onuncu Yıl Türkiye Jeoloji Kurultayı-1984" 6-10 gubat
tarihleri arasında DSÎ VB MTA salonlarında gerçek-
leştirildi, 6 Şubat günü Kurultay Ba§kanı Prof, Dr,
Melih T okay bafkanîıgmda bir heyetin Anıtkabir'i ziya.
re tinden sonra yapılan açılış oturumu Kurultay Ba§-
kanînın' açıîı§ koriuşriiasiyle başiaaı. Balkandan sonra
ilk konu§mayı JMO, Başkam ismail Kulaksızofİu yaptı:

Günümüzde ülke ekonomilerinin gelişiminde temel
etkenler arasında doğal kaynakların ağırlıklı yeri bu-
lunmaktadır. Yerüstü ve yeraljkı doğal Jmynakjarim
planlı programlı bir biçimde değerlendirmeyi • bakarmış
uluslar, diğerlerine oranla daha gelişmiş ülkelerdir.

Doğal kaynakların planlanmasında Önemli etken-
lerden biride, p t e jeolojisinin çözülmesi ve temel jeo-
loji hizmetlerinin tamamlanmasıdır. Jeoloji hizmetleri,
ekonominin geligme sürecinde ortaya çıkan gereksinim-
lere koşut oisrak ,kuramsal düzeyden uygulamaya geç.
mig, bu olgu ile birlikte jeoloji kendi içinde uzmanlık
dallarına ayrılmaya başlamış veçeşitli üretim alanlarına
girdi sağlayan araştırma ve uygulmalarda temel unsur
olma niteliğine kavuf muştur.

Ülkemiz özelinde ise, yaşanmakta olan hızn nüfus
satışı yamsıra kentlegme ve sanayileıme olgularının,
enerji ve hammadde kaynaklarına duyulan gereksmm-è-
yi giderek arttırdığı bîr gerçektir.

Bu gereksinmenin nereden ve nasıl karşılaİıafcaği
sorusu^ yalnız gèli§mekte olan ülkemiz Igfn değil, ge-
lîgmiş tilkeïer için bile, şimdiden af ırlık kazanan, yalcın
gelşcekte dahada afırlafacak bir sorun niteliğindedir.

Bu nedenle, ülkemi», kendi yerüstü ve yeraltı doğal
kaynaklarını en verimli bîgîmde def erlëndirij^ bu kay-
naklan ekonomi kkalkınmaşma etkin olarak katmak
aurumundadîr,

Bu gerçevede düşünülecek madenlerin, aranıp bu-
lunması ve deferlericlîrilmesîni àuiênleyen 6309 sayılı
rhaclëii yasasında .ülkemiz gerçeKleri igifindà, goinûmüz
koşullarına uygun defi§ikliklere gidilmesinde zorunlu-
luk bulunduğu ^sadece bize ait bîr görüş dëpfàuv u

Bu defi|îklîklerin, bîr daha yerine konması müm-
kün olmayan madenlerin, en akılcı biçimde değerlendiril-
mesine olanak verecek, hızlı etkin ve verimli bir işleyi-
|i sağlayacak^ madencilik sektöründe özlemi çekilen atı-
lımları gerçekleştirecek nitelikte olmaları önem "taşı-
maktadır."

Günümüz teknolojisinin Önemi yaraşıra, doğal kay-
naklarm deferlendirilmelerine yön vérêcelc yaklafimlàr»
daki tutarlılığın göz ardı edilmemesi koşuluyla, yeraltı
ve yerüstü doğal kaynaklarımızın, ülkemiz ekonomi-
sine olan katkılarını çoğaltmada, jeolojik hizmetlerdin
yararlanma düzeyinin yükseltilmesinin çok olumlu et-
kileri olacafı açıktır,

Bu şnlamda madenlerin önarama, aranda ve iş ĵt*
me aşamalarında, gimümüz >uy^ujamalarında .eksikliği
duyulan jeoloji hizmetlerinin yeni maden yasasında ye-
lini bulması, madencilik sektöründe verimliliği saflayat
cak yasal düzenlemelerin bütünü içinde önemli bir yer
tutacaktır.

Çünkü, yeterli ayrıntı ve duyarlılıkta arama ça-
lışmaları yapılmadan, bir maden jeolojisi haritası bile
hazırlanmadan ,i§letmeye alinrm§ bir çok maden ya«
tafında, bugün rezerv ve teftör yönünden büyük sıkıldı,
larla karşılaşıldığı, kurulan tesislerin projelerinde önge^
rülen kapasite ve verimliliğe erişemediği, böylece gî-
derilmesî olanaksız olan bir Jcavnak istafina yol açıldıf ı
konu ile ilgili tüm çevrelerce de bilinmektedir.

Ayrıca, Madencilik söktöründe, jeolojik hizmetler-
den gereken aûmyûş yararlanılması 'halinde, maSençi-
lifin döğasınâa varolan yüksek risk oranı, kabul eài*
lëbilîr bir düzeye indirilebilecek, böylece madencilik
yatırımlarım özendiren bir ortamda yaratılmış, olacak-
tır,
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Bu arada tüm açıklığı ile belirtmek isterimki, ma-
den yasasında jeoloji hizmetlerinin durumuna, ilişkin ta-
leplerimizi geliştirirken, konu ile ilgili meslek disiplin»
leri arasındaki ihtisas ayırımına kesin saygı ilkesine
sıkı sıkıya baflı kalditımızdan hiç kimsenin kuşku
duymaması gerekir ,

Şimdi, jeolojinin uygulanma alanlarına firen sek,
törlerde karşılaşılan ve çözüm bekleyen sorunlara sıra-
sıyla değinmeye çalışacağım.

Doğal Afetler ^

Ülkemizin güncelliğini herzaman koruyagelen so-
runları arasında depremler ve yolaçtığı sosyal ekono-
mik kayıpların önüne geçilmesi olduğu, son ERZURUM
depremiyle bir kez daha ortaya çıkmıştır,

% 92 si deprem bölgeleri içinde olan ve nüfusunun
%95 i deprem tehdidi altında yaşayan ülkemizde, her
1,1 yılda» bir yıkıcı deprem meydana gelmektedir,

Bu gerçekler ışıf mda} deprem tehlikesini her zaman
İçin duyacak ve depremlerle adeta biramda yaşamak
durumunda olan ülkeler arasında bulunan ülkemizde»
depremlerin doğal yıkımlara dönülmesini engellemek
amacıyla alınması gereken ciddi önemler bulunmakta*
dır.

Ekonomik ağırlıklı bir sorun olmasına ve uzun
erimde gerçekleşebilecek niteliğine raf men, deprem bÖL
gelerindeki kırsal konutların, yerleşim ve öncelik du-
rumlarına göre yenilenmesi yoluna gidilmesi, ayrıcada,
yapıların depremlere karşı dayanıklılığının sağlanması
büyük önem tapmaktadır,

Kısa erimde alınacak önemler, daha çok depremle-
re yolaçan nedenlerin^ ülkemizin jeolojik yapısından
kaynaklanmakta olduğu gerçeği ışığında değerlendiril-
melidir.

Bu bağlamda, ülkemizin deprem bölgeleri çok iyi
tanınmalı ve kentleımede yer seçimleri yörenin jeolojik
yapısının gereklerine uygun yapılmalıdır. Etkin dep-
rem kulaklarında yeralan yerleşimlerde, yapılar için
detay temel jeolojik etütler yaptırılmalı, BELEDİYE-
LERDE VE İL İMAR MÜDÜRLÜKLERİNDE JEOLO-
Jİ MÜHENDİSLERİNİN İSTİHDAM edilmeleri mut-
laka sağlanmalıdır.

Depremlerin önceden kestirilmesine ilişkin çalışma-
1ar yofunlaştırılmalı ve özellikle jeolojik çalışmalara
temel olacak, ülkemizin neotektonik veya dirifay ha=
rltaazı süratle tamamlanmalıdır,

ÎMÀR YASASI VE ÎLGÎLÎ YASAL DÜZENLEME-
LERDE JEOLOJİK HİZMETLERE ülkemizin deprem*
1ère "karşı olan duyarlılığının zorunlu kıldığı yer ve önem
mutlaka verilmelidir,

Depremlerin dofal yıkımlara dönüşmesini engelle-
mede temel yaklaşım, bizce sorunu depremden depreme
anımsanır olmaktan çıkarıp, açıklanan ve konuyla il-
gili diğer tüm Önlemlerin alınmasını öngörecek bir
programın, ciddiyetle uygulanmasını sağlamak olmalı.

dır, Çünkü doğanın, bu saldırısına dur diyebilmenin baş-
ka bir yolu bulunmamaktadır.

Çevre KMİip ve Su Potansiyelimiz

Ülkemizin toplam yeraltısuyu potansiyeli 9,6 mil-
yar metreküp yıldır. Bu miktarın günümüzde, çeşitli
amaçlı yararlanımlaria, yılda 5-milyar 109 milyon met-
reküpü tüketilmektedir. Bu tüketim içinde kent ve ka-
saba içme suyu gereksinmelerinin payı yılda 1,5 milyar
metreküpü aşmaktadır. Bu miktarın, ülkemiz nüfusu-
nun ne kadarı tarafından tüketildiğine İlişkin elde kesin
veriler bulunmamaktadır. Ancak, nüfusun önemli bir
bölümünün içmesuyu gereksinmesini yeraltısuyundan
sağladığı söylenebilir.

Bu nedenle, ülkemizin yoğun sanayileşme ve kent-
leşme olgularının yeraldığı yörelerinde, önemli boyut.
İara ulaşmış çevre kirliliğinin, yüzey sulanmış yamsıra
yeraltısularımızı da tehdidi altına almadan, halkımızın
saflığı açısından, gerekil tüm önlemlerin ciddiyetle uy«
gulanmasmda zorunluluk vardır.

Çevre kirliliği sorunu» kalkınmanın yada sanayileş-
menin ileri aşamalarında ele alınacak sorunlardan değil-
dir. Çünkü» bu sorunu igîn bağında önlemek, sonunda
önlemekten çok daha ekonomiktir.

Sorunun çözümüne katkıda bulunmak ve özellikle
yeraltısularimızın kirlenmelerden korunması amacıyla,
Odamizea hazırlanan yönetmelik tasarısı, konu ile ilgi-
li kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuş,, alman
görüşlerin ışıfmda son şeklini almak üzeredir.

Bu yönetmelik tasarısının, başta D.Ş.Î. Genel Mü-
dürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların des-
teği ve ilgisi ile konuya ilişkin yasal mevzuatta yerini
alması, bir boşluğu doldurmuş olacak ve yeraltısulari-
mızın kirlenmelerden korunmasında önemli katkılar
«ağlanacaktır,

Ayrıca, 167 sayılı yeraltısuları yasasında günümüz
kofullarına uygun değişikliklere gidilmesi ve jeolojik
hizmetlerin bu yasa karşısındaki konumuna açıklık ka-
zandınlmasımn zorunlu olduğuna^ inanıyoruz,

İşsizlik Sorunu

Jeoloji mesleği çalısanlarmin Anayasal tek meslek ku-
ruluşu olan Odamızın onuncu kurulug yılma girdiğimii
|u günlerde, Odamıza kayıtlı jeoloji mühendislerinin
sayısı 2700 e yaklaşmıştır. Ancak üzülerek belirtmek
gerekirki 600 e yakın jeoloji mühendisi buf Ün açik i§-
siz durumundadır,

Aneak açıklamaya çalı§tıfım sektörlerde, jeolojik
hizmetlerden yararlanma düzeyinin, ülkemiz gerçekleri-
ne koşut olarak yükseltilmesi, toplumsal niteliği ağır
basan bu sorunumuzu önemli ölçüde hafifletecektir.

Bu arada, yüksek eğitim kurumlarında, öğrenci
alımlarında kontenjanlarııı arttırılnıı§ olması, jeojojide
nitelikli eleman yetiştirilmesine olumsuz etkiler yapa-
bilecek ve işsizlik sorununu yakın bir gelecekte, çok
daha büyük boyutlara ulaştırabilecektir,
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Ayrıca, kimi kuruluşlarda, ihtiyaç duyulduğu halde
yeni eleman alımına gidilmemekte, aynı bakanlığın di-
fer kuruluşlarından geçici görevle eleman sağlanması
yeğlenmektedir, Bu durumun^ yeni elemanlar alınarak
bu elemanların usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeleri ve
ilgili kuruluşa kazandırılmaları yolunu tıkaması yanı-
şım »teknik elemanlar arasında giderek yaygınlaşan
işsizlik sorununu danada ağırlaştırdığı ortadadır.

Teknik elemanlar arasındaki işsizlik sorununu da-
hada. ağırlaıtıracak tercihler yerine bu sorunu hafifle-
tecek çözümlere yönelinmesi kuşkusuz ülkemiz kal«
Sunmasının yararına olacaktır,

Bu arada teknik elemanlara verilmekte olan özel
hikmet tasnînat ı , sadece benzer hizmetleri yapan ku-
ruluşlar arasında değil, aynı kurulufun iç üniteleri, hat-
ta ttnitelerdeki birimler arasında bile? hizmetin benzerli,
fi ve bütünlüğüne rağmen farklı oranlar üzerinden ö*
denmektedir.

Bir sondaj veya bir içmesuyu projesini ele alırsak,
bu çalışmaların amaç itibariyle bütünü içinde yer alan
temel hizmetleri vardır. Jeolojisiz bir sondaj ve suyu ol-
mayan bîr îçmesuyu projesi düfünülemiyiceğine göre
suyu bulanla projeyi yapan, jeolojik çalışmayı gerçek*
leştirenle, sondajı yöneten teknik elemanlara, farklı
oranlar üzerinden özel hizmet tazminatı ödenmeeindeki
mantığı anlamakta güçlük çekeriz.

Bu nedenle, amaç itibariyle, bir çalışmanın bütünü
İçinde yeralan ve biri diferine temel olan hizmetleri
gerçekleştiren teknik elemanlara e§it oranda tazminat
ödenmesi soruna getirilecek en uygun çözüm..şeklidir.

Bu arada, M.T.A «Genel Müdürlüğü merkez ve böl-
ge kadrolu teknik elemanlar arasında harcırah, maden
yeri tazminatı Ödemelerinde yaratıllan ayrıcalık yapı-
lacak yasal değişiklikle giderilmesi, arazide güç kogul-
lar altında sürdürülen maden arama çalışmalarının
Özendirilmesi ve isteklendirilmesini sağlayacak va dola-
yısıyla verimliliğide beraberinde getirecektir.

Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım,

Odamızın onuncu kuruluş yılında gerçekleştirdiği-
miz Onuncu Yıl Türkiye Jeoloji Kurultayına sahip çı-
kan ve bize güç veren tüm meslektaşlarıma ve teknik
elemanlara yönetim kurulumuz adına en içten şükran
duygularımızı sunarım.

Jeoloji mesleğinin uzmanlık alanlarına giren konu-
larda özgün bilgi birikiminin tartışılacağı KURULTA-
YIMIZIN, ülkemizin değerlendirilebilir doğal kaynak
potansiyeline yeni kaynaklar katılmasına, böylece mes-
leğimizin ekonomik yaşamla olan bağının danada güç-
lenmesine, çok önemli katkılar sağlayacağına inanı-
yorum,

Kurultayımızın olgunluk içinde geçmesini ve tar-
tışmalarda ulusal çıkarlarımıza en uygun düşecek so-
nuçlar da bîrleşilmesini diliyor, Kurultayın gerçekleş-
tirilmesinde her türlü takdirin üstünde gördüğümüz,
katkı ve desteklerini esirgemeyen, uygulayıcı kuruluş-
larımıza ve eğitim kurumlarımıza tefekkürlerimizi §u-
nuyorum.

Kurultayımızın açılışına onur veren değerli konuk-
larımıza, TRT ve basınımızın değerli temsilcilerine ve
Kurultay delegelerine saygılarımızı sunuyor, ilgi ve
dikkatinize içten teşekkürler ediyorum, Saygılarımızla,

Bunu M.T,A, Genci Müdürü Sayın Sıtkı, San-
car. DSİ Genel Müdürü Sayın Sabahattin .Sa-
yın, EÎE Genel Müdürü Sayın Süheyl Blbir,
TP AŞ Genel Müdürü Sayın Doç, Dr, İsmail Kafes-
cioglu ve Prof. Dr, Mehmet Akartuna'nın konuşmaları
izledi. Kurultay süresince 5 film, 6 slayt gösterisi, 2
panel yapıldı. Toplam 52 bildiri sunuldu ve tartışıldı,

YÜKSEK DANIŞMA KABULÜ (YOK) TOPLANTISI

Odamız Yüksek Dam§ma Kurulu 6,2.1984 tarihinde
MT.A, Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplandı.
Oturum Başkanlığına Prof. Dr, Mehmet AKARTUNA'-
miı seçilmesini, BTK başkanı Prof, Dr, Mehmet AYAN'm
BTK Çalışma Raporunu okuması izledi. Daha sonraki
konuşmalarda jeoloji mühendisliği yetki ve sorumluluk,
larımn yasallaştırılması konusundaki Odamız girişimle«
ri anlatîldi ve bu konuda kurul üyelerinin görüşleri dile
fetirildié Bunu mesleki sorunların gözümü iğin örgüt-
te birliğin Öneminin tartışılması izledi. Jeoloji Mühen :

dişlerinin işsizlik sorununun ele alınarak, ilk aşamada
üniversitelerimizde yeni jeoloji mühendisliği bölümünün
açılmaması gerektiğinin de savunulduğu toplantı yak-
laşık iki saat kadar sürdü,

EMEK ODÜLLEEt ve UNVANDA BİRLİK ŞİLTLERİ
"GEUENEKSEL JEOLOJt G E C E S İ N D E VERİLDİ

Kurultay akıgı içersinde 8 Şubat 1984 Çarşamba
fünü Dedeman Oteli Avizeli Salonunda düzenlenen
"Geleneksel Jeoloji Gecesi11 yapıldı. Bu gecede meslekte
40, 30 ve 25 yılını dolduran meslektaşlarımıza "Emek
Ödülü" ve meslekte unvan birliğinin sağlanmasında
katkıda bulunanlara ela birer şilt verilmiştir.

Jeoloji Mesleğine 40 Yıl Emek Veren Üyemiz

1943 Prof, Dr, Kemal ERGUVANLI ,,,, 1944 -1984

Jeoloji Mesleğin© SO Yıl Emek Veren Üyelerimiz

1430 Dr, Adnan KALAFATCIOĞLU .,,,,, 1954-1984
1440 Ziya BARUT .............................. 1954-1984
1455 Dr, Alpaslan CAN ........................ 1954^1984
1557 Sevim AĞAOĞLtJ ........................ 1954-1984
1957 Turgut Ö2PAE .............................. 1964-1984

Jeoloji Mesleğine M Yıl Emek Veren Uyeleriittta

3 Prof Dr, Gürol ATAMAN ............ 1958-1983
10 Kaler SÜMERMAN .................... 1959-1984
431 AdemŞEBER 1959-1984
958 Dr. Nihal ATUK ........................... 1959-1984
L005 Dr, Nazmi DİL .............................. 1959-1984
1188 Doç, Dr. Baki CANÎK ..................... 1959-1984
1294 Hasan OKTAY 1959-1984
1379 Erdofan NATAL ........................... 1959-1984
1401 Okan ÖZDEMIR ,,,..,....,,. , 1959-1984
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L411  Sevim  TEKER  I95t-1984

1162  Sami  DOĞRU  ... . . . . . . ., . .; . . . . . ' . . . . . . .; . . .  1Ö59  -  1984

1498  Necrfrt  SOLAK  ,,.,,,,,,,.,,,,,,,  1909  =  1984

1333  Nihal  ÇINAR  ,  ,;,,,,  ,,,,,,,  1959-1984

1560  Muazzez  SAKARYA  .. . , . . ;„.; . . . .•.. . . ; .  1950  -  1984

1580  Ertufcrul  ATALAY  „„ '„ ,  İÖBİ.  1984

1614  Mehmet  TARAKÇI  ...,.•••.••••.  1059.1984

1687  Hep3ül  ÎŞÖZEN  „ „ . . , . . . . „ „ „ „  1059  =  1984

1702  M.  Nazmi  ZARİF  / . . . . . . . „ . . . . . ,  1959.1984

1831  Erbil  GÜLEÇ  .......  , . . . '1959.1084

JS74  Mahmut  GÖKÇEN  ..."...............  1959-1984

1967  Dr.  Yılmaz  TURAN  , , , , _ , , , , , „ , , , , , ,  1959-1984

3164  Dr.  E r m a n  ŞAMÎLGİL  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1959-1984

2271  Prof.  Dr.  Pirol  İZDAR  .......... ' . . ......  1959-1984

J.322  Doç.  Dr.  îsnıa  ilKAFESCtOĞLU  ..;.,.  1059-1984

2431  Nurten  ÇÖZGENER  ..,...,,.,..,",.'......  1959-1084

2436  Dr.  Fethulîah  ÜZELÇİ  ...„  ,  1058-1083

2477  Mustafa  BEŞEL  .,._,,.w,,,  1059-1984

2479  Prof.  Dr.  Mümin  KÖKSÖY  . „ „ , , . „ „  1059-1984

Meslekte  Unvan  Birliği  Şilti  Verilen  Öğretim  Üyeleri
Ve  Üyelerimiz

Jeoloji  mesleğini!!  içinde  bulunduğu  unvan  karga-

şasının  aşılmasına  ve  meslekte  unvan  bir  lifinin  sağlan-

masında  her  türlü  takdirin  üstündeki  değere  saMp  kat-

kılarından  ötürü  aşağıda  isimleri  yazılı  öğretini  üyeleri,

ne  birer  | i l t  verilmiştir.

Prof,  Dr,  Mehmet  AKARTUNA  (ÎÜ)

Prof,  Dr,  Sanıime  AKTÜZ  (ÎÜ  )

Prof,  Dr.  Orhan  ATAN  (ÎÜ)

Prof,  Dr,  Önder  ÖZTUNALI  (ÎÜ)

Prof,  Dr,  Erol  İZDAR  (DEÜ)  ;

Prof,  Dr,  Eran  NAKOMAN  (DEÜ)

Prof,  Dr,  Özcan  DORA  (DEÜ)  [

Prof,  Dr,  Erol  AKYOL  (DEÜ)

Doç,  Dr,  Erol  BAŞARIR  (DEÜ)

Prof,  Dr,  Mehmet  AYAN  (AÜ)

Prof,  Dr,  Ali  ÖZTÜRK  (AÜ)

Doç,  Dr,  Vedia  TOKER  (AÜ)  ;

Prof,  Dr.  Remzi  DİLEK  (KÜ)

Prof,  Dr,  Türker  ÖZSAYAR  (KÜ)

Ayrıca  bu  konuda  özveri  ile  çalışan  Dayanışma

Kurulu  Üyeleri  ve  Öda  Başkanı'na  da  ünvandabirlik

giltî  verîlmîştir.

Aydın  BALTA  (ÎÜFFJ

klkfilët  TÜMER  (ÂÜFF)
Hasan  ARISOY  (EÜFF)
Dr,  Erman  ŞAMÎLGÎL  (Yurtdıgı  )
îsitiaîl  KULAKSIZbĞLrtJ  (İMDİ

Prof,  Brê  Kettial  Ergıivanlı  40  yü emek  Öİülttnîİ  alırken

G-ÜHEY  AMAÜOBU  P R O J E S Î  ( G A P )  TE&SÎK  •  •••
ÖEZÎSÎ  ;  ••••  "  '  •  •

"ONUNCU  YİIi  TÜRKİYE JEOLOJİ  KURULTA-
YI  .  1984"  etkinlikleri  içerisinde  yeralan  gezi,  13-17  Şu.
bat  1984  tarihinde,  odamız  üyesi  21  ki§min  katılımıyle
yapıldı.

Bu  gezide  D.S.l  yetkililerince  a§ağıdaki  bilgiler  ve-
rilmîftir,

Atatürk  Barajı  ,  ,  ..  ..,....,'  . . . . . . . .
—  Sulama  ve  enerji  amaolıdir4

—  Temelden  yüksekliği  180  m  dir.
—  Baraj  gölünde  48,5  milyar  metreküp  su  top-

lanacaktır.
—  Toplanı  7,3  milyon  dönüm  arazi  sulanabilecektir,
—  Yılda  ortalama  8,1  milyon  kilowatt  saat  enerji

üretebilecelctir.
—  Dünyada  dolgu  tipindeki  barajlar  arasında'yük-

seklik  bakımından  sekizinci,  gövde  dolgusu  bakımından
üçüncü,  göl  hacmi  bakımından  onbeginci  ve  hiroelektrik
santralın  kurulu  gücü  bakımından  ©nyedinci  gelmekte»
dir,

"-Urfa  Tttnéll  '

—  Atatürk  Barajında  toplanan,  suyu
eeylanpmar  ovalarına  akıtma  ahiaglıaır.

Harran  ve
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10,30  da  bağlayan  genel  kurulda  ilk  olarak  ba|kanlık
divanı  seçildi.  Başkanlık  divanı,  Bagkajı  Sadık  AÇAN,
B§ké  Yrd,  Yavuz  TANRISEVER,  Bgk,  Yrd,  Çabbar
DAĞLıIOĞLU,  Yazmanlar,  Orhan  OZAN,  Cemal  §A-
HİNOĞLU,  Yavuz KARTARI ve Hayriye ÖNTÜRK  den
oluştu,  Bunu  saygı  duruşu  ve  9,  Dönem  J.M.O,  Ba§.
kanı  ismail  KUnAKSİzoOLiU'nun  açı§  konuşması  İzle-
di,  Komisyonların  seçilmesinden  sonra,  yönetim  ve  de-
netim  kurulları  raporları  okundu.  Yönetim  ve  Denetim
Kurulları  ile  Muhasebehm aklanmasındah  sonra  Komis-
yon  Raporları  okundu  ve  onaylandı,  1984-85  yılı  bütçe-
sinin  tartışılması  ve  onaylanmasını  yeni  dönemin  çalıı-
ma  esaslarının  tartışılması  sırasında  verilen  Yayın  Ku-
rulu,  B.T.K.  ve  Y.D.K.  Oda  aidatı  ve  diğer  üeretİer
konusundaki  tüzük  defisjkliklefi  Önerilerinin  kabuledil-
mesi  izledi  seçime  katılacak  adayların  belirlenmesi  ile
genel  kurul  sona  erdi  ,12  Şubat  pazar  günü  yapılan  se-
Simler  sonucunda yeni  yönetim,  .denetim,  onur  kurulları
ve  yedekleri  ile  TMMOB  delegeleri,  yönetim  ve  dene-
tim  kurulu  adayları  belirlendi.

•t«
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JECHLÖJÎ MÜHENBİBLEBİ OBASI
ONUNCU YIL ETKİNÜKLE»!

TMMGB Jeoloji Mühendisleri Odasının kumlusu-
nun 10, yıl'ı dolayısiyle düzenlenen "Onuncu Yıl Et-
kinlikleri1' 16-18 Mayıs tarihleri arasında MTA Genel
Müdürlüğü Doç, Dr, Sadrettin ALFAN Konferans sa-
lonunda aşağıda verilen program çerçevesinde yapıla
çaktır,

16 Mayıs 1084

10,30 — Film: Denizaltı jeolojisine girif. Açık de-
nig fizifine giriş,

14 so __ Konferans: Baraj yerlerinde yapılan ba-
sınçlı su ve sızma deneyleri ile enjeksiyon bag lan tısı.
Doç, Dr, Aziz ERTUNÇ (EÎE)S

15 30 _- Film: Bir heyelanın anında görüntülen-
mesi,

11 Mayıs 1984

10.30 — Konferans: Polu§ağı toteyetik adayayı
magmatizmasımn kökenine ilişkin jeokimyasal bir yak-
laşım. Dr, Mustafa ÖZÇELtK (MTA),

11.30
grevi,

Film: Alaska'nın kuzey şevi. KuieydenW

1400 — Söyleşi: Kuruluşundan günümtte© Jeoloji
Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisliği,

Konufmacılar:

Sıtkı SANCAR (MTA Genel Müdürü)
Behiç ÇONÖAR (JMO Başkanı)
Selçuk BAYRAKTAR (TJK Temsilcisi)
Dog, Dr, S, TÜRKÜNAL, (1, Dönem Başkanı)
İsmail KULAKBIZÖOLU (TMMOB Yön, Kur, Üj
15,30 — Konser: MTA « Türk Halk Müziği Koroty

18 Mayii 1084

10s30 — Konferans: Uzun süreli pompa deneyleri-
ne ilişkin bir Örnek, Erol ÖNHÖN (DSÎ) - Mustafa
YURDAGÜL« (DSİ).

14,30 — Konferans: Kıvrım eksenlerinin konumla,
rmı grafik yöntemle belirlenmesi. Y, Doç, Dr, Salim
GENÇ (KÜ)

YUMUŞAK KÎL MÜHENDlSLtÛt (SOFT CLAY
ENGINEERING)
(Jeoteknlk MühendisUfind© Gelişmeler, W)

Brand, E.W, ve R.P. Brenner (Editörler)
1981,
180 iayfa,

121. 2B Bolar.

İsteme Adresi : ELSEVIER Scientific Publishers,
P.O. Box 211, 1000 AB Amsterdam, The Netherlands,

İçindekiler :

— Yumuşak Kilde tn§aat Mühendisliği tarihi,

— Yumuşak kilin Mühendislik Jeolojisi,

— Yumuşak Kil Arama, Örnekleme ve Yerinde
Test Etme,

«— Yumuşak Kilin Makaslama Basmç-Uzahm
(Strain) Özellikleri,

— Yumuşak Kil Mühendislik Sorunları Analizi İçin
Modern Teknikler ,

— Yumugak Kilde Temeller,

— Yumuşak Kilin Konsolidasyonu ve Oturması^

— Yumuşak Kilde Kazı, Tünel İğleri ve Dizaynı,

— Yumuşak Kilin Mühendiâiik özelliklerini aeliş-
tirme Metodlarxs

— Yumuşak Kil Arazi Donanımı^
— Yumuşak Kil Çökellerinin Siımik Sorunları,

SONDAJ VE SONDAJ SIVILARI (DRILUEN0 AND
DRILLING FLUIDS)

ChHîngmriaıı, O,V. v© P, Vorafeutr

198S,

44.50 Dolar.

îsteme Adresi : ELSEVIER Scientific Publishers,
P.O. Box 211, 1000 AB Amsterdam^ The Netherlands,
İçindekiler:

— Rotari Sondajın Tarihçesi ,
— Sondaj ve Sondaj Sıvısı Teknolojisinin T«mel

Kavramları,
— Penetrasyon Oranını Etkileyen Faktörler ,
— Sondaj Sıvılarının Test Edilmesi,
— Killer,
— Killer Dışında Diğer Sondaj Sıvısı Katkıları,
— Reoloji (Rheology),
— Su Bazlı Çamurlar,
— Emülsiyon Sondaj Sıvıları,
— Petrol Bazlı Sondaj Sıvıları, 1
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— Polimer Sondaj Sıvıları.,
— Sondaj Sıvısı Katı Maddelerinin Giderilmesi,
— Düşük Yofunluk Sıvıları; Muhafaza Boruları-

nın Taşınması; Kayganlık ve Sürtünme Azaltıcı-
ları,

— Sıvı Kaybı,
— Sondaj Operasyonlarında A§ınma,
— Yüksek Basınçlı Formasyonlarda Sondaj,
— Blow-out Önleme Cihazı ,
— Yönlü Sondaj,

ALTIN 82 (GOLD %%)

Alton YataMari Jeolojisi, Jeokimyası ve Jénezi.
Mäyii»/198Ä ., Zimbabwe /Uluslararası Simpozyum
Tutanakları,

1988,
168 »ayfa,
4500 Dıolar,

İsteme Adresi : A,A, Balkema Publishers, PèO, Box
1875, Rotterdam, the Netherlands,
fgindekiler:

— Altimn Uluslararası Rolü,
— Kabuksal Kayaçlarda Altının Bolluğu ve Dağı-

lımı,
— Hidrotermal Sıvılarda Altının taşınması,
— Altın Yatakları,
— Tabaka Kontrollü (Stratabound ) Altın Yatak.

lan,
— Tabàkalanmadan Bağımsız Yataklar,
— Alton Müıeralizagyonu Bölgesel Durumu ve

Kontrolleri,

YBB KAYMALARI VE KONIBOLU (LANDSLIDES
AND raBIB CONTROL)

(Joöteknik MühenİtoUpade Oel%nıeler, Sİ)
ZarubiL, Q. ve Vf Menci
1982,
824 iayfa,
m.75 Polar.

îsteme Adresi : ELSEVŒR Scientific Publishers,
P,Ö4 Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands,
içindekiler:

— Giriş,
— Kütle Devinimlerine Neden Olan Faktörler,
— Şev Kopmaları Gelişim Bekanifi,
— §ey Kopmaları Geli|im Mekanifi,
— Yer Kayması Tiplerinin Jeolojik Tammı,

— Yer Kayması İnceleme Metodları
— Stabilité Analizleri,
—* Düzeltici Ölçümler,
— Şev Kopmaları önleme ,
— Kütle Devinimi ve Baraj Yapımı,
— Yer Kaymaları ve Yol Yapımı,
— Yer Kaymaları ve Şehirsel Planlama,
-— Kütle Devinimleri ve Maden Yatakları îgletme-

si ,

GÜL SEDİMENTOLOJİSÎ (LAKE SEDİMENTÖLÖGY)

Makanson, L. ve JLUISÜUII, M.

10SS,
B16 sayfa,
àd.QQ Dolar.

îsteme Adresi : Springer-Verlag New York Ine,,
175 Fifth Avenue, New York, NY 10010, U.S.A.

ZEMİN ANALİZ METODLABJ (METHODS OF SOIL
ANALYSIS)

Page, A,L? Miller, MM. vf Keeney, D.B. (Editorler)

1180 nayf» é

86.00 dolar.

îsteme Adresi : SSSA (Soil Science Society of
,kmerica) 677 s, Segoe Road, Madison, WI 53711, U.S.A.

LEVHA TEKTONİĞİNE ÎUŞKÎN BffiTALÎK
¥ATAKLAB

(METAL DEPOSITS IN RELATION OKI PLATE
TECTONICS)

1984,
m& sayfa,
S8 Dolar,

isteme Adresi : Springer-Verlag New York Ine,, 175
Fifth Avenue, New York, NY 10010, U.B.A,

LATEBÎTLEŞME SÜREÇLERİ (LATEBITISAllON

PROCESSES)
Temmuz/198^-San Paulo, İkinci Uluslar tıraşı Seminer
Tutanaklan.
1988»
598 sayfa,

ïsteme Àdresi : Institute Aştronomico e Geofisleo*
University San Paulo ^Brazil,

4-6 Haziran 1984 QÖ1, nehir ve bumalların Paleoklimatolojisi, SmpÉ

(PaJeoclimatolofy of lakes, rivers and glaciers)
JDansbruck, Austria, (MÉ Kuhn, Institute For Meteorology S Geuphyüö^ Schop-
fstragg© 41, A«6020 Innsbruck.)
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pagakarsular^ seller, kar çıfları, yamaç duraylilîfı, İrap,
(Montain rivers, torrents, snow avalanches ,slope stability)
Villâch, Austria, (Postfapk 134, A-950Ï Villach)

Kaya mekaniği 2c?, Uluslararası Sïmpozyumlari, U,S,A,

Kunıta§larının, Şelf kumlarının ve kıyı çizgisinin Sedimaniolojisi, Smp#

(Sedîrnentology of nearihore 8 shelf sanäs 8 Eondstones)
Oalgaıy, (R. John Knight, Petra Canada, Box 2844, Calgary, Alberta, T2P 3B3)

Bahamalar, simpezyum ve saha gezileri, , _
(The Bahamas, symposium and field trips)
San Salvador Island, Bahamas, (iJFomes W, Teeter, Dept. of Geology^ Univer-
sity of Akran, Akron, ohio, 44325,)

Biyoenerji
(Bioenergy, mtgand show,) ?

Qothenbm^ Schweden (Bİoenergy 84, 3-4Q224 Gojthenburg, Schweden)

Apalaş Qrojenezinin melanjlan, Koni',
(Melangeso fthe Appalachian orogen).
ßt Johns, NewfouiidlaiK}, ".. §

(Brennà-E. Lorenz, Dept, of Eaort Sciences^ Memorial University of NewfoutujU
land# st Johns A | B B X §) .!.:?'..

Kava mekaniği, pmp#

(Rocm mechanic») Kvaastoa,
(Charles H, ^owaing, Dept, of Civil IDijgineering, Northwestern University,
TEyanston, 60201),

Jeoteknik mühendisliği pratiği ye ders serileri,
(Qeotechnieal engineering practice, lecture series), Cambridge,
(Thomas |C, Liu, paley and Aldrleh pic,, 238 Mafn st, Cambridge, 0?İ42)

Avrupa Enerji Jeolojisi
(Energy geology of Europe) Geneva.
Kathy Watsöii, AAŞG headquarters, Box p7.9, Tulşa, J410J)

Orta-Geg Protero^pik litosfer, sını>.
(Middle-Late Proterozoic lithosphère) Cape Town,
(P, Joubert# Preeconbrian Research Unit, University of Caps Town^ Rondeboseh,
7700# South AfrteaJ

Afrikanin hidrojeolojisi ve sukaynaklan, fêtmp,
(African hydrology and water resources) Harare, Zimbabwe.
CJ.O, Rodda, institute of Hydrology, Wallingford, Oxon, X10 İ BB, England)

Kaya mekaniği uluslararası simpozyumu. U.S.A, .; ; :

27, Uluslararası JWoji Kongresi USSR ""'*"

Yeraltı suyu modillemèsl !
(Ground water m'o'cleling) Colombus, ohio,
(Kathy Buteher, National Water Well Association, 500 W Wilson Bridge Road,
Worthington, Ohio, 4Ô085)

" ' ' -Hi

Gil mineralojisi, Smp.
(Clay mineralogy) Calgary.
(C.R, De Kimper, Agriculture Canada Research Station 2580 Hochelogl Blvdt}

Sainte-Foy. Quebec, GTV 213)
26. Ağustos - 1 Eylül, 1984 Palînoloji

(Palynolugy) Cargary, .
(Louis Kokoski, Faculty of Continuing1 Education, Wniversity of Calgary,
Calgary) -, ., ı

27*29 Ağustos 1984 Jeotermal araştırmalar
"""'-- (Geothermal Re^ourcesCouncil) Reno, Calif

(Geothermal Resources Council. Mt^â "Group, Box 1350, Dovis, Calif#J 95617)
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Kil zemininde su.
(Wate rin clay soils) Netherland (Hollanda)
(W,G. Sombroek, Intl Soil Museum,
Duivendaal, Box 858, 67004 A»J, Wageningen)
Yeryüzünde kar ve buz işlevleri, Şmp#

(Snow and ice proccesses at Earth's surface) Sapporu, Japan,
(H, Richardson, Intl Glaciologlcal Society, Lensfleld Road, Combridge, CB %
1 E R , England

Kaledoniyen orojonezi
(Caledonides orogen) Glasgow
(AJk Horris, University of Liverpool, Jane Herdman, Laboratories of Geology,
Brawnlow st, Box 147, Liverpool, L 69, 8 B x, England
Yerkaymalari 4S Uluslararası simpozyumu,
Toronto-Kanada
Yeraltisuyui kalitesi, Smp,
(Ground-water quality) Las Vegas (Kathy Butcher, National Water Well
Association, 500 W Wilson Bridge Road, Warthingtcn, ohio, 43085)
Dünya Madencilik Kongresi
(World Mining Congress) New Delhi
(Organizing Committee, Institute of Engineers, 8 Gokhale Bö&d, Calcutta
700 020, India)
Maden yatakları
(Ore deposits) Toronto
(Ore Deposits Workshop, Dept, of Geology, University of Toranto, Toronto
M 55 1 A 1)

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLİMSEL ve TEKNİK KURUL
YÖNETMELİM»

Kurulu!

Madde 1 — Bilimsel ve ve Teknik Kurul (BTK),
Jeoloji Mühendisleri Odası'mn bilimsel ve teknik ça-
lışmalarım yönlendiren bir danışma organıdır.

Madde % — Bilimsel ve Teknik Kurul, Yönetim
Kurulu tarafından seçilen ve meslefin çeşitli uygulama
alanlarım temsil edecek şekilde en az 11 üyeden olu=
şur. Bu üyelikler şunlardır :

1, Jeolojide tem©! hizmetler üyeliği
2, Madan jeolojisi üyeliği
». Petrol jeoloji üyelif i
4, Mühendislik jeolojisi (inşaat jeolojisi) üyeliği
5, Yeraltisuları jeoloji»! üyeliği
6, Doğal afetler, kentlefm©, çevre jeolojisi üyeliği
7, Kıyı v© denig jeolojisi üyelifi
8, Jeoloji eğitimi üyeliği

Yönetim Kurulu jeoloji meşlefindeki gelişmelere
g-öre BTK'a yeni üyelikler ekleyebilir ve damşmaıı üye-
1er görevlendirebilir, .

BTK başkanlığı, bir başkan, en as bîr başkan yar«
dımcısı ve bir yazmandan oluşur.

Madde 8 — BTK üyelerinin saptanmasında mesle-
ğinde- en a« 5 yıl çalışmış olması, mesleğin belirli bir
konusunda uzman olması, yabancı dil bilmesi, bilgi ile-
ti fimin in -sağlanması yönünden bir önceki BTK'da çalış-
mış olması gibi hususlar go zönünde tutulur,

Toplantılar

Madde 4 — BTK üyeleri, Yönetim Kurum/nun se-
çildiği günden itibaren en fazla üç hafta içinde sapta-
nır ve yazılı olarak ilk toplantıya çağrılır. Görev kabul
etmeyerek ilk toplantıya katılmayan üyeler yerine, yew
ni üyeler seçilerek 2, toplantıya katılmaları sağlanır,
BTK üyelerinin görev süresi bir yıldır.

Madde 5 — BTK toplantıları en az ayda bir defa
yapılır, Toplantılarda üye çoğunluğu gereklidir. Üst
üste 3 toplantıya özürsüz olacak katılmayan üye yerine
Yönetim Kurulu'nca 15 gün içinde yenrsi seçilir, Top-
lantılarda alman kararlar BTK karar defterine yazıla-
rak üyelerce imzalanır. Karar defterinin usulüne uy~
fun tutulmasından kurul yazmam sorumludur.
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mış olması gibi hususlar go zönünde tutulur,
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Madde 6 — Yönetim Kurulu ile BTK aracındaki
koordinasyonun sağlanması için? Oda başkam, yardım-
cısı veya yazman BTK toplantılarına katılır.

Madde 1 — BTK tarafından alman kararlar Yöne-
tim Kurulunun onayı ile yürürlüte girer.

Görev v© Soruınlulııidar

Madde 8 — BTK'mn görevleri şunlardır»

a) Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknik konular-
da danışmanlık yapmak,

ta) Jeoloji mesleğinin tüm bilimsel ve teknik ko-
nularında araştırmalar yaparak Yönetim Kuruluna öne-
rilerde bulunmak,

e) Jeoloji mesleğinin uygulama alanlarına göre
daimi ve geçici komisyonlar kurarak jeoloji hizmetleri-
ni geliştirmek, sorunlarını çözümlemek,

d). BTK'ya iletilen bilimsel ve teknik lier türlü

yayının redaksiyonunu yapmak,

e) Bilimsel ve teknik kongre, sempozyum, açık
oturumlar, konferanslar, anketler, jeoloji gezileri, mes-
leki sohbet toplantıîarı düzenlemek,

f) Jeoloji moDİafi ile ilgili çeşitli bilimsel, teknik
standartlar hazırlamak,

g) Jeoloji eğitimi yapan üniversitelerle uygulayıcı
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak girişim-
lerde bulunmak, jeoloji de 4 yıllık mesleki temel eğitim-
de birliğin, sağlanmayı ve korunmasina yılışmak. Mas-
ter programlarında çeşitli uzmanlık konularına yer ve»
rilmesi ve ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu ön-
celikli konuların seçiminde Üniversiteler ve uygulayıcı
kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, jeoloji eğitiminin
üretimle olan ilişkilerini geliştirmek.

Komisyon ve Alt Komisyonlar

Madde 9 — BTK üyeleri seçildikleri konularda bi-
rer komisyon kurarlar. Komisyon başkanı olan BTK ü-
yesi .oluşturacağı komisyonun 4 üyesini kendisi seçer
ve BTK'mn onayını alır. Komisyon başkanı olan BTK
üyesi, Komisyon çalışmalarının BTK'ya karşı sorum-
lusu olup BTK ile Komlsoyn arasındaki koordinasyonu
sağlar.

Her komisyon, gerektiğinde özel konularda 3'er ki-
şilik Alt Komisyonlar kurabilir,

Komisyon ve Alt Komisyon çalışmalarına ilişkin
tutanak ve kararların yazılması ve ilgili dokümanların,
dosyaların korunması üyeler tarafından seçilen Komis-
yon ve Alt Komisyon Yazmanları tarafından yürütü-
lür.

Türlüye Jeoloji Kurultayı

Madde 10 — BTK, her yıl "Türkiye Jeoloji Kurul-
tayı f'nı düzenlemek ve kurultayda sunulacak bildirileri
saptamakla görevlidir. Kurultay çalışmaları bir iç yö-
netmelikle düzenlenir.

Yüksek Danışma Kurulu

Madde 11 — Yüksek Danışma Kurulu ( YDK) ;
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Ödası'mn üyesi olan jeolo,
ji profesörleri, Oda üyesi üst düzey kamu yöneticileri
ile BTK ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

YDK yılda en az bîr kez bilimsel - teknik kongre
esnasında olmak üzere, bilimsel, teknik konuları ve
mesleki sorunları tartışmak için BTK tarafından top-
lantıya çağrılır. BTK gerek gördüğü zamanlarda ve
yerlerde YDK toplantıları düzenleyebilir,

YDK üyelerine toplantı günü, yeri, saati ve gün-
demi önceden yazılı olarak duyurulur. YDK oturum baş-
kanı, başkan yardımcısı ve yazmanları BTK ve Yöne-
tim Kurulu tarafından birlikte saptanır,

YDK tutanakları veya tutanak özetleri ile alman
kararlar özel dosyasında saklanır, YDK üyelerine yazılı
olarak bildirilir ve olanaklar elverdiğinde Oda yayın or-
ganlarında yayınlanır,

ödüllendirme

Madde 12 — BTK; bilimsel, teknik ve mesleki ko-
nularda ülke düzeyinde başarılı çalışmalar yapan, jeolo-
ji mesleğine üstün çalışmaları ile büyük hizmetlerde
bulunan üyelerin© ödüller verilmesini düzenler, ödül
standartları hazırlar ve ödül verilecek adayları sapta-
yarak Yönetim Kuruluna önerir, BTK ve Yönetim Ku-
rulunun birlikte yapacağı bir toplantıda, kararlaştırı-
lır.

Ödüller Bilimsel - Teknik Kongre esnasında özel
bir törenle verilir.

Yıllık Çalışına Raporu

Madde 18 — Bir yıllık çalışma dönemi sonunda alt
komisyon başkanları komisyon balkanlarına, komisyon
başkanları da BTK ba§kanlığına yıllık faaliyet raporla-
rını daktilo cdilnrş olarak iki nüsha halinde en geç". 15
Aralık günü vermekle yükümlüdürler,

HTK bagkanhgıda bir yıllık faaliyet raporu dü*
?enk-ycrcik t.n geç 30 Aralık günü Yönetim Kuruluna 2
nüsha daktilo edilmiş olarak vermekle yükümlüdür.
Yıllık çalışma raporunu BTTC yazmanı hasırlar.

Madde 14 — Yönetim Kurulu "BTK Yıllık Faaliyet
Raporarna Oda faaliyet raporunda uygun biçimde yer
vererek Oda Genel Kuruluna, sunar.

Yönetmeliğin Yürürlüfe Konulması'.

Madde 15 — Bu yönetmelik 28 Şubat 1981 tarihli
Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe ko«
nulmugtur.

Madde 16 — Bu yönetmelik hükümlerini Oda Yö-
netim Kurulu yürütür,

Ek Madde — Bu • yönetmelikteki değişiklik önerileri

11-12 Şubat 1984 tarihli Genel Kural toplantısında ka-

bul edilerek yürürlüfe konulmuştur,

• JHOLO Jl MÜHENBÎ8L.ÎĞÎ/M AY IS- • -188490



JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YAYİN  KURULU  YÖNETMELİĞİ

M&dcte  1  —  Yaym  Kurulu;  Jeoloji  Mühendisleri
Odası'nui  bilimsel,  teknik  yayınlarım  yürüten  bîr  kıu
ruldur.

Madde  %  -~  Yaym  Kurulujeoloji  mesleği  İle  ilgili
bilimsel,  teknik araştırma  ve  uygulamaları  yayın  yoluy*
la  üyelere  ve  kamuoyuna  duyurmak  amacıyla;  kitap/
dergi,  harita  ve  broşür  vb.  yayınlar,

Madde  3  —  Yaym  Kurulu;  Yöne  tini  Kurulu  tara-
fından  seçilen  ve  mesleğin  çeşitli  bilimsel  ve  teknik  ko-
nularını  temsil  edecek  şekilde  1  başkan,  en  az  bir  baş-
kan  yardımcısı,  bir  yasman,  en  az  11  üye  olmak  üzere
yeterli  sayıdaki  editörlerden  oluşur.  Kurul  üyeleri  yam
inceleme  görevi  ile  yükümlüdürler,

Madde  4  —  Yayın  Kurulu'nca  çıkarılacak  olan
süreli  yayınlar,  dergi,  bülten  kitap,  özel  konularda  ga-
zete,  broşür,  harita  vb»  gibi  her  yayın  için  gerekirse
ayrı  ayrı  editörler  ve  teknik  komiteler  oluşturularak- bir
teknik  yönetmen  ve  yeterli  sayıda  teknik  raportör
üyeler  saptanır.

Madde  5  —  Yaym  Kurulu  üyelerinin  saptanmasın-
da  mesleğinde  enaz  5  yıl  çalışmış  olması,  mesleğin  be-
lirli  bir  konuşunda  uzman  olması,  yabancı  dil  bilmesi»
bilgi  iletişiminin  sağlanması  yönünden  bîr  önceki  yayın
kurulunda  çalışmış  olması  gibi  hususlar  gözönünde
tutulur.

Madde  8  —  Yayın  kurulu  üyeleri,  Yönetim  Kuru-
lu'nun  Degildifi  günden  itibaren  en  geç  24  gün  içinde
saptanarak  yazılı  olarak  ilk  duyuruları  yapılır  göre-
vi  kabul  etmeyerek  yazılı  bildirimde  bulunan  üyeler  ye=
tine  yeni  üyeler  seçilerek  yaym  kurulu'nun  çalışmaları«
na  katılmaları  sağlanır.

Yayın  Kurulu  üyelerinin  görev  süresi  bir  yıldır.

Madde  If  «^  Çağrılı  toplantılara  üst  üste  özürsüz
olarak 3  defa  katılmayan  üye  yerine  ,yönetim  kurulunca
yenisi  seçilir.

Madde  S  —  Yönetim  Kurulu  ile  Yayın  Kurulu  ara-
sında  gerekli  koordinasyonu  sağlamak  için  yönetim  ku»
rulu  üyelerinden  enaz  bir  üye  kurul  toplantılarına  ka-
tılır.

Madde  9—  Yayın  Kurulu  yayınlanmak  üzere  gelen
her  türlü  özgün,  derleme,  çeviri,  harita,  kitap,  broşür,
makale  gibi  yayınların  redaksiyonunu  yapar  ve  yayın-
lanmasına  karar  verir.

Madde  10  —-  Toplantılarda  alman  kararlar  yayın
kurulu  karar  defterine  yazılarak  üyelerce  i  mzalanır,-
Krar  defterinin  usulüne  göre  tutulmasından  kurul  yaz-
manı  corumludur.

Madde  11  —  Yayın  Kurulu  tarafından  alınan  ka-
rarlar  Yönetim  Kuruiu*nun  onayıyla  yürürlüğe  girer.

Madde  12  —  Öda,  yayınlarının  sahibi  ve  sorumlusu
Oda  başkanıdır,

Madde  18  —  Yayın  Kurulu;  dergi,  kitap,  harita,
taroiür  gibi  yayınların  amaç  ilke  ve  kurallarını  saptar,

Madde  14  —_  Yayın  Kurulu  yıllık  faaliyet  raporunu
dönen  sonunda  yönetim  kurulu  başkanlığına  verir.
Raporu  kurul  yazmanı  hazırlar,

Madde  15  — Bu  yönetmelik  11«12  Şubat  1984  tarihlî
Genel  Kurul  tarafından  kabul  edilerek  yürürlüğe  girer,

Madde  16  —-Bu  yönetmelik  Hükümlerini  Oda  Yö-
netim  Kurulu  yürütür,

Ek  Madde —,  15-16  Şubat 1975  tarihli  Genel Kurul-
ca  kabul  edilen  <f  Jeoloji  Mühendisleri  Odası  Yayın  komi.
tesi  Yönetmeliği"...yürürlükten  kaJdmlmıgtır.

Üyelerimizden  NAFİZ  NADÎ'yi  yitirdik.  r

Odamız  üyesi  Nalız  Nadi'yi  29,2.1984  tarihinde  ani  bir  rahatsızlık  sonucu  kay-
bettik.

yılında  Aydm'm  Bozdoğan  ilçesinde  dofan  Nadi,  1984  yılında  î,T,Üf

Maden  Fakültesi  Jeoloji  Mühendisliği  bölümünü  bitirmii  ve  aynı  yıl  DSÎ  yeraltı
suları  dairesinde  çalışmaya  başlamıştır.

Nafiz  Nadi  D&f'de  Baş  Mühendis  olarak  görev  yapmakta  İdî,

Merhuma  tanrıdan  rahmet,  kederli  ailesine  ve  meslektişlarınuza  başsağlığı
cüîerta.

»i, JBOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ/MAYIS 1984
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Odamıza 1 Öeakİ984 - 30 Nisan 1984 tarihleri ara.

smda üye olan yeni meslektaşlarımız :

Sicil No. Adı Soyadı Üniversite

2630 Dilek YILMAZ F.Ü

2631 Cavit BULUT İÜ,

2632 Mustafa SIRMAN İÜ.

2633 Ferudun ÎNCE K4Ü,

2634 Cengiz ÇAKIR AeÜ,

2635 Zafer ARAS İÜ,

2636 Erdal GÜLÜŞEN A.Ü.

2637 Seyfettin YILMAZ t.Ü

2638 Azize Oya AKBULUT İÜ

2639 Arif Sermet ŞENVER A.Ü.

2640 Hadiye ÎNOEOÔLU Î.T.Ü.

2641 M, Ender TEKÎRLÎ A.Ü.

2642 AH Rıza ÖZDAMAR H.Ü.

2643 Orhan ZIRHLIOÛLU Î.T.Ü.

2644 Asya Asuman ÖZKAYA Î.Ü.

2645 Hüseyin AYDOĞAN A.Ü,

2646 Nevin GÜLGÖR A.Ü.

2647 A, Nejla DEMÎRAĞ O,D,T,Ü,

264S Murat VERBÎROĞLU Leeds Ü.

2649 Ali İhsan KILIÇ E.Ü,

2650 Ali AYHAN Î.T.Ü.

2051 Levent KIRSAÇ O.D.T.Ü,

2652 Ali Ufur SÜRAL H,Ü,

2653 Hayrunnisa ERSAN İÜ.

2654 A, Yılmaz ÎŞLEK H.Ü.

2655 Halil AYDINCAK H.Ü.

2656 Nurten KAPESÇÎOGLU t.Ü.

2657 Htidaî BUDANIR Î,Ü,

2658 Gülseren BUDANIR Î,Ü.

2659 Musa ALPASLAN H.Ü,

2660 Mahmut ULUSÖY H.Ü.

2661 Hülya KESKİN İTÜ,

2862 Muzaffer DEMÎRC t A,ÜS

2663 Hasan EMRE İÜ.

2664 Ahmet ÇONA 'S.U.

2665 Zafer BİLGÎÇ O.D.T.Ü.

2666 Remzi ÇELİK S.Ü4

2667 Sinan BÎBEBOĞLU Î.T.Ü.

2668 Özkan OORUK İÜ.

2669 Nebahat KILIÇASLAN Î,Ü.

2670 Mustafa BOZCU lÜ e

2671 Serdar ORAN Î.Ü,

2672 Mehmet Kenan MISIR H,Ü,

2673 Mustafa YJLIDÏRIM Î.T.Ü.

Oda Sici İNo. Atlı Soyadı Üniversite

2674 Nevzat ARAS D,E,Uè

2675 Nazan ARAS HèU,

2676 ZÜhtÜ USTA H.Ü.

2677 Selçuk OĞUZ HeÜ.

2678 Hasan GÜMÜŞ E,Ü.

2679 ErtanTUNA Î,Ü,

2680 M, fimel GÜLCÜLER t,Ü,

2681 H. Tayfun KAVAKLI S.Ü,

2682 Murat ÇETÎNKAYA O.D.T.Ü.

2683 Yt Kenan GÜNERHAN İÜ.

2684 O,N, Aytaç BİLGEN İÜ.

2685 Ayşe AYDIN A.Ü.

2886 Turan SAKA K.Ü.

2687 M. K. DAÔISTANLIOÔLU HäÜ,

2688 Cemal DEMİRCÎOÛLU A.Ü;

2689 Nurdcgan SERTB3L Ç.Ü,

2690 Ayşe KAYA D.E.U.

2691 Süleyman Nezih SEZER t.Ü.

2692 Kemal TAŞLI K.T.Ü.

2603 Güneş GÜNER Î.Ü.

2694 İzzettin ÖZGÖNÜL t.Ü.

2695 Bedri EVCt İÜ.

2696 Adem BALCI Î.T.U.

2697 Ömer Faruk UZEL D.E.Ü.

2698 Kamil YILMAZ î,Üe

2699 Fikret ERTÜRK K.Ü.

2700 Hüseyin AKAÇ K.Ü.

2701 Mé Muzaffer SALİH A.Ü.

2702 Hiıam ALACAHAN H.Ü.

2703 A. Müjfan SARIMUTLU A.Ü.

2704 Erdal AKYOL PtU.

2705 Arif ALBAYRAK Î.Ü.

2706 Burhan YÜCEL İÜ.

2707 Halis AKILLIOÔLU t.Ü.

2708 Ahmet DEMİR F.Ü.

2709 Hüsnü ÖZEL l.T.Ü.

2710 Mehmet BOZKURT P.Ü.

2711 Sibel AŞAN Î.Ü.

2712 Hikmet SOFU P.Ü.

2713 Vldat BAŞKURT A.Ü.

2714 Süleyman KOÇYER D.E.Ü,

2715 Recep YÜCEER I.T.Ü.

2716 Selma E, KIZIUCUŞ İT.Ü.

2717 A, Altan ODABAŞ F.Ü,

2718 îlker YURDAKUL K.Ü.

YENİ ÜYELER



Üye Öfr, Bİğen*

— Jeoloji Mühendisi Arazi ÇeWei ,....,..,.„• 3000 3000 3500

— Jeoloji Mühendisi Arazi Çekiç Kılıfı „,.,„.„... 200 300 2Ö0

— Jeoloji Mühendisi Arazi Çantası . . . .„. . . . . , . .„„„„. . . . . . . . 2000 2000 2750

— Jeoloji Mühendisi Arazi Defteri . . . . . . .„„„.o... . . . . . . . . . . . 300 300 350

— Slayt Kılıfı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 50 100

— Kartoteks Kartı ..... i # i # # t i É i #,# # 4 # #................................. İ50 150 200

— Jeoloji Mühendisliği Rozeti ...................... 250 250 —

— Türkiye Jeoloji Heritası Kartpostalı • ....„„„• •„•.,.... ö0 30 60

—. Jeoloji Mühendisliği Dergisi (11/12 . 18 „ 17 - 18)) , 300 200 400

— Jeoloji Mühendisliği Dergisi (19 ve Sonraki Sayıları) ... 400 250 500

-— Türkiye Jeoloji Arattırmaları, Jeoloji Haritaları ,,,,,,,,, 200 175 250

— Deprem ve Sorunları ...................».....................'.•... 200 175 250

— Türkiye'de Jeoloji Efitftni ve Sorunları .................. 200 175 250

— Doğu ve Güneydoğu Anadolunun Jeolojisi #i,, 750 600 800

— Petrol Arama ve Bulma Yöntemleri .„ ,„; f... 200 175 250

— Maden Yasası ve Madenciliğimiz , 150 100 200

— Türkiye'de Hidrolik Enerji Potansiyeli ve Yararlanma
Politikası #.#. ,„,,,„,,,, ,,.,.,,, 160 İ00 200

— Türkiye Ekonomisinde Kömürün Yeri ve Arama

Tüketim Sürecindeki Sorunları 150 150 200

— Türkiye'de Kurşun Çinko Yatakları ve Madenellifi ,«, 150 150 200

— Menderes Masifinin Jeolojisi s## 200 200 250

— Türkiye'de Yapı Malzemesi ve Sorunları , ,„ 150 100 200

« Türkiye Jeoloji Mühendisliği I. Kmgresi
Bildirileri Kitabı ...,.,.....,..,... 750 600 800

— Türkiye Jeoloji Kurultayı - 1983 Bülteni 750 ©00 800

— Jeoloji El Kitabı . . „ , . , . ,,,,,,,,,,,,,,, 200 200 250

— Türkiye'de Krom Madencilifinin Sorunları ............... 150 150 200

— Maden Mikroskopisi 250 200 800

YÄTOC VB MALZEME BATIŞ UBTBSt



























G A G A T

•  BOLSON  İNŞAAT  MADEN  VE  SANAYİ  A.Ş.

•  GAGAT  MADEN  TİCARET  ve  SANAYİ  LTD.  ŞTi.

Şehit  Ersan  Cad.  Çobanyıldızı  Sok.  7/3  Çankaya-ANKARA
Tel  :  26 67 50 - 28 23 22
Teleks  :  42096  Neps  -  Tr.

• DEMİR CEVHERİ ÜRETİMİ

• LİNYİT KÖMÜRÜ ÜRETİMİ

•  MERMER ÜRETİMİ

• OPAL ÜRETİMİ



Demircevheri  Üretimi

Krom  cevheri  üretimi

Asbest  lifi  üretimi

Kurşun  çinko  konsantre  üretimi

Krom  konsantre  üretimi

Maden  lenginleştirme  makinalan

İş  makinalan  tamir  ve  onarımı  yapımı

Maden  sondajı

Ataç  Sokak  No:  35/4 Yenişehir-ANKARA
Teleks  : 42287  Sad tr
Tel  :  31  86  92  -  31  86  93

BİLFER
madencilik  a.ş


