




sahibi  ve  yayım  sorumlusu

Belliç  Cougar

Dr.  Taner Ünlü  (MTA)
Dr.  AM Yılmaz  (MTA)

tekmile yönetmen

y.  Doç,  Dr,  Yavuz  Okan  (AÜ)

teknik  raportörler

Tekia  Anka!  (MTA)
Hilmi  Y&ercı  (MTA)
Osman  Sungur  Eeemlş  (tiler
Bankası)

yönettin  y©ri

Konur  Sokak  No;  4, Kat:  S
06424  Kızılay,  Ankara
Telefon :  18 87 65

yazışına  adresi
P.K.  507  -  06424,
Kızılay,  Ankara

Jeoloji  Mtiheiidflriqp,  TMMOB
Jeoloji  MflhendUtari  Odası  ya-
yımdır.  Yılda  dört  kez  yayınla-
nır. Dergi  Odanın amaç,  ilke ve
yayım  koşullarına  uyan  her ya-
aıya  açıktır.  Yayınlanan  yazı-
lardaki  fikir ve  teknik  soramlu«
!uk yasarlarına ait  olup,  Jeolo-
ji  Mühendisleri  Odasını ve  Der-
giyi  bağlamaz.

TesciEi  bürolar  Jeoloji  Mühen-
dişleri  Odası'nın  yaym  organla«*
nna  verecekleri  ilan  ücretleri-
nin  %2«yinden  muaf  olurlar.

Deveci  (Heklmlıan  -  Malatya)  Siderît  örneklerinde  Yapılan  Bir
t

An  electron  microscope  investigation  study  on  siderîte  samples  from
Deveci  (Hekimhan-Malataya)

Taner  ÜNLÜ

-  Çaoıariı  (Niğdo)  ^Tolkaıiitlerinin  Bazı  Petrolojik  ve
Jeokimyasal  ÖaselUJderî

Some  pctroiogîcal  and  geochemıcal  cîıarac  eıistics  cf  tho  Ulukışla  -
Çamardı  (Niğde)  volcanics.

Halil  BAŞ,  Abdtilkadıı  AYHAN,  Eşref  ATABEY  27

Reflekaiyon  Ölçümleri  Yardımıyla  Kömürleşme  Derecesinin  Saptajunası  ve
Metodun  Beğirmemtaşı  (Artvin)  Astrasit  Yatağına  Uygulanması.

Determination  of  degree  of  coalıficatlon  by  reflec  ion  ni  e  as  üremen  t  to  the
Değiraıentaşı  (Artvin)  antraeite  deposit.  ^

Gürkan  YERSEL

Sıvı  KapaıumlafiHHi  İM  Farklı  Yöntemle  Kimya  sal  Aîîaîialeri.

Chemical  asalysls  of  the  Fluid  inclusions  by  two  dıffeıea"  methods,

Rezan  BtRSOY  .  . . . . . . . . . . . . . . . . 89

JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
tmmob Jeoloji mühendisleri odası yayin organı

Ökiirlanmıza 1

35

eeitörler

abo«ı©  koşullan

Dergi  fiyatı  700
Yıllık  abone  2S0D
Öğrencilere  SS©
Üyelere  Ücretsiz  dağıtılır

iten  tarifesi  (ti)

Tek  sayı  Dört sayı
Arka dış kapak  80.000  256.ÖÖ0
Arke  îç  kapak  4Ö.00O  128.0İO
%  myîSL  tam  3§.O0O  98,000
îç  sayfa  yarım  20.000  70,GG€

OCAK  1986SAYI 26

s



HÜİİHÜV

jeoloji  mtteatifelefi  odası

(JUO)

8285  (73ÖS)  sayılı  TCtrîc  Mtt-
he&dis  ve  Mimar  Odaları  Bîr«
lift  (TMMOB)  Yasasına  ger©
18  Mayın  1974  yılında kurulan
'TMMOB  Jeoloji  Mtthencllsleri
Odası»  mühendislik  tavanına
sahip  ve  jeoloji  mesleği  île  İl-
gili  bittin  uygulamaları  yap-
maya  yasal  olarak  yetkili  bu-
lunan  tim  jeoloji  mühendisle-
rinim  anayasal  tek  meslek  ör-
gütü  olup  T.C.  Aııayasası'nıiî
135.  maddesinde  belirtildiği  ü-
mte  kamu  kurumu  niteliğinde
bîr  meslek  kuruluşudur.

Oda,  yeraltı  ve  yerüstü  doğa!
kaynaklarımızın  ülkemiz  ya-
rarlan doğrul tuşunda değerlen.
dirilmesine  katkıda  bulunmak
Maden  Jeolojisi,  Petrol  Jeolo-
jisi,  Yeraltısulan  Jeolojisi,  De»
nte Jeolojisi, MUhendisllk Jeolo-
jisi,  Çevre  Jeolojisi,  Kentleşme
Sondajcıîüc  Temel  Jeoloji  Hiz-
metleri  ¥e  çe§itli  mühendislik
uygulamalarında  mesleğin  et-
klnlegtirllmeslııe  ve  üyelerin
yetki  ve  sorumluluklarının
saptanması  ve  geliştirilmesi yö-
nünde  sahşjnıala^  yapmak,  im-
loji  mühendisliği  eğitiminin  ge-
liiinestoe  katkıda  bulunmak,
•lk  dört  yıllık  temel  jeoloji  mü-
hcndldiğl  eğitiminde  birlikteli-
ğin  »aëîanmasi  girevini  üst-
lenmek,  mesleğin  gelişmesi  ve
tanıtılması  ile  ilgili  teknik
kongre,  seminer,  simpozyum,
konferans,  sergiler  düzenle-
mek»  iyelerinin  birbirleri  île
ve  halk  île  olan  İlişkilerinde
dflsrtîstltpi  ve  güveni  hakim
kılmak  üzere  meslek  disiplini
ve  ahlakını  konıınak  amacıyla
çalıgmalar  yapmaktadır.

Kırıntılı  Kayaçların  Dokusal  Pars  metreleri  Yardımıyla  Taşiîiıııa  Mekaniz.
ması  ve  Çëkeîiw  Ortanılannın.  Saptanması.
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Okurlarımıza

Jeoloji mesleği çaMşamlanmn 'bilimsel .ve. teknik. • -etkinlikleri ata-
sında çok ömewiU bir yeri olan JEOLOJİ KURULTAYLARININ bir ye-
nisini daim, UTÜ'RKİYB JEOLOJİ" KURULTAY I-Ï986ff :yt gerçekleşti-
recègimiz"gûràefm eşiğinde'buîûnuyörtiz*

Bu nedenle, jeoloji mühendisleri olarak, jeoloji kurultaylarından,
gerek işlevleri gerekse sonuçlan açısından, beklentüerimizin neler ol-
ması gerektiğine bîr -kez daha değinmenin yaranna înamyonız,,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bîr yandan mesleki •
kitle örgütü olmaları, öte yandan da, demokrasilerin temel taşlanndan
sayılmalarının y^üMedigi görevlerle karşı kar siyadırlar.

Mesleki kitle örgütü ölmanınf Odamıza yüklediği görevler arasınr
da, jeoloji mesleğine bîr pazar oluşturma, bu pmzar:% kendi denetimime'
almak yanısıra bu -pazarda söz ve karar scûıibi olabilme uğraşını ver-
mek, ayrıca da, gereken yasal düzenlemeler ile mesleki normların çı-
karılmasını sağlayarak, bu pazarı disipline etmek, kuşkusuz en önde
gelenleridir.

Demokrasilerim temel taşlanndan sayılmalarının, meslek kuruluş-
larına bir takım görevler ve sorumluluklar yüklediği de açık bir gerçek-
tir, Bu bağlamda, katitdığımtts üretim sürecinde başgösteren ekonomik
sorunlarımızın çözümünde, İŞSİZLİK sorumunun aşümOrSinda, üretimi alan-
larımızda Ülkemizin karşı karştya kaldığı güçlüklerin ve darboğazların
geçilmesinin çözüm yollarına üişkkı öneriler geliştirmek sayûmblMr, Ay-
rıca, bunlar arasında, Ülkemiz sorunlun ile mesleki somnlarnmzî birbi-
rinden ayırmayan bir anlayışı egemen ktlmanm g^ereğimi -yerine getir-
mek de vardır.

Bu nedenle, JEOLOJİ KURULTAYLARIN*dan neleri beMleyebëece-
ğimiz konusuna, açtfdmnan bu görevler bağlamında yaklaşümcilukr.

Bu yüzden, Oddmuztn açıklanan görevlerimi yerine getirebilmesinin
en etkin araçlarından biri olarak KURULTAYLARA görmesi, KURUL-
TAY LAR'dan bu anlamda somut katkıları olacak sonuçlar üretilmesini
beklemesi, sorunlarımızı özünde yakalayabilmenin Mr göstergesi olmrak
algılanmalıdır.

Denüebüirki, jeoloji mesleği çalışanlarının, DIŞA AQIK-KAMUOYU-
MUZA AÇIK en önemli büimsel ve teknik etkinliği» hatta tek ETKİNLİ-
Ğİ. KURULTAYLARIMIZDIR. Bîr 'bmktmm da yaşmmm:î sürdüren yayın
organlarımıza özgün bilgi üretim kaynağıdır.,
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KURULTAYLARIMIZA daha hw anlam ve önem kaz&ndvran bu
NİTELİK, aym zamanda onun açıklanan ağır iŞLEVfnin ve ondan bek-
lenen çok imemM sonuçlarında en etkim DAYANAĞrdır.

Bu nedenle Kurtîltaylanmızdan beklenen sonuçların ahnabümesinin
Odamız etkmMMeri açısından taştdtğı önem ortadadır.

Bu önemin gereklerini yerine getirirken, üst örgütümüz TMMOB*-
nîn? 'kamu sektörünün hiyerarşik ve politik bağımsızlık .ilişkisinin ve özeî
sektenin kapah'*çticar üişkisi çerçevesinin dıştnda, bağımsız hir bilgi
üretim •merkezi olum üe somutlanan k&rakterinimy yol gösterici İŞLE-
VİNİ bundan böyle de sürdüreceğine kuşku yoktur.

Üyeden başlayan em gemş kotûımla, Odaimza dolay%svyla sonnla-
rwwsa sahip çıkarak, bundan sonrada başarılı etkinliklerde btdunacağir
masa imnctmtz tamdtr.

Saygılarımızla

JEOLOJİ MtJHENDtHUÖl
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Deveci (Hekimhan-Malatya) Siderit Örneklerine
Özgü Jeokimyasal Verilerde Yapılan Bir
Jeoistatistiksel Değerlendirme

A geostatistical evoMaticm on the geochemical data of siderite samples
from Deveci (Hekimhan - Malatya)

TANER ÜNLÜ M.T.A. Genel Müdürlüğü, Ankara

ÖZ ; Deveci (Hekimhan-Malatya) siderit örneklerine ait jeokimyasal verilerin matematiksel yorumu bu ça-
lışmada sunulmaya çalışılmıştır,

Elementlerin yüzde -dağılım ilişkileri, siderit ve feil mineralleri arasındaki ardıgıklı çökelmeyi, eser' ele-
ment cinsinden, •dağılım, ilişkileri îsef çökelime eşlik eden bazik volkanizmanın varlığını ortaya koyabilmelt-
tedir.

Çalışmada jeoistatiatik değerlendirmemin, jeneze yaklaşımda bir yöntem olarak kullanılabileceği sonucu-
na Deveci siderit yataklanması öıneği ile varılmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT : Matheıııatîc interpretation ol ili© geociîeîiıîcal «lata concerning* siderite samples from Deveci.
(HeMîMİıan-Halatya) has been tried to he explained! in this paper.

Fâroent-distributioa relation If elements slow the alternating: precipitation of siderite ami clay minerals,
while the distribution relations in terms of trace element showing the presence of basic volcanism co
-existence with precipitation.

In the study, it las been tried to achieve the result that geostatistical evaluation could be usai as
a method to approach genesis, considering1 the Deveci siderite bedding,

GİRİŞ

Bilinen, maden zuhurlarının gün geçtikçe tüken-
mekte oluğu ve hammadde< açığının giderek artması,
mostra madenciliğinden bilimsel .madenciliğe geçişin
en önemli 'etkenlerinden birisi olmuştur. Yeni maden
yataklarının bulunmasının zoru.nlulu.gii.,, maden jeoloji-
si karakteristiklerinin, fonksiyonu olan "Maden Yatak-
ları Jenezi" disiplininin önemini her geçen gün artır-
maktadır, 191. yüzyılda jeofilozofik bir anlamın ötesi-
ne geçemeyen jenez sözcüğü, 20.. yüzyılda: tamamen
ekonomik: Mr kavram şekline dönüşmüştür. Bilinen: ma.
den yataklarının 'bilimsel jenez tartışmaları sonucu
elde edilen veriler,, bilinmeyen maden yataklarının aran-
masında değerlendirilerek, jenez kavramı maden eko-
nomisi anlamı içine, katılmıştır.

Jenez yaklaşımlarında birçok yöntemin denenmek-
te olduğu ve bu yöntemler arası koordinasyon, ilede
'bir' yatağın, bulunmasından, hanı maddenin işlenirlik
agamasının sonucuna değin olan gelişimdeki, ekonomik-

lik kavramı boyutlanabilmektedir. Son ,25 30,1dan beri
maden yatakları jenez değerlendirmelerinde, incelene-
cek olan. maden yatağı ile ilişkin örneklerde yapılan
jeokimyasal analizlerin jeoistatlstîk değerlendirmeleri
sonucu ortaya çıkan yorum, diğer jeneze- yaklaşım
yöntemleri île birlikte bir bütün olarak ele alınmak-
tadır.

Buna karşın, çeşitli çalışmalarda gözlenen, analiz-
lerin salt sayısal olarak verildiği, ancak herhangi bir
yorumlamaya gidebilecek matematiksel çalışma ile bü-
tünleşmediğidir. Sayfalar dolusu kimya analizlerinin
sayısal, sunumu; ancak, anlamlarının aragtınlmanınş
olması, istatistik yöntemlerin zor yöntemler olmadık-
ları,, gelişen teknolojiye: özdeş programlamıa tekniğiy-
le zaman almadıkları ve fasla özveri gerektirmediği
düşünüldüğünde, milyonlarca lira, harcanarak yapılmış
bu kimyasal analizlerin değerlendirmelerinin sonuçlan-
dırılmadan yarım bırakılmış olmaları bir eksikliktir,

Bu çalışmada, Deveci .siderit oluşumuna ait D-4*
ve D-6** sondajlarından derlenmiş olan. 98' adet sideıit
örneğine özgü 1882 veri ve farklı demir içeriğine sa-

*' ;B-4 Sondaj koordinatları; X:'306 902 Y ; 411 306 Z : 1604 79
** D-6 Sonda] koordinatları; X; 307069 Y : 411 781 Z ::162S0f
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hip  5  adet  siderit  örneğinde-  42  adet  noktada  yapılat
okuma  ile-  elde:  edilen  294.  veriden  oluşan,  toplam  .2156
analiz  sonu.cu,  jeoistatîstik  yöntemler  yardımı  ile  de-
ğerlendirilerek,,  jenez  ile  ilgili  yaklaşımlara  varılma-
ya  çalışılmış  ve  tartışılmıştır.

İstatistik  yöntemler  olarak  univarial  analizlerden;
Aritmetik  ortalama  değer  ve  standart  sapma,  multi-
varîal  analizlerden;  Korelasyon  ve  regresyon  analizle-
rinin  bazı  alt  tipleri  denenmiş,  gerek  her  bir  sondaja
ait.  jeokimyasal  veriler  'kendi  içlerimle  ayrı  ayım,  ge-
rekse  her  iki  sondaja  ait  veriler  birbirleriyle,  yukara-
daki  yöntemlerle  karşılaştırılm'iştır.

'Verilerin  istatistik  değerlendirilmesinde  Berlin
Teknik.  Üniversitesi  ICI*  1900  hesap  merkezinden  ya-
rarlanılmıştır»

ANAIJtZ  VERtLESBt

D!-4  ve:  D-6  sondajlarına  özgü.  98  adet  siderit.  ör-
neğinde;  fiziksel,  yöntemlerden,  yararlanılarak  Fe»  Mn,
Kf  Al,  Si,  Ca,  Mg  elementleri  RFA  (Röntgen  Muoren-
zens  Analizleri)  yardımı  ile,  Ti,  Cr,  O6,  Ni,  Cu,  Pb,
Zn,  V.  Zr,.  Sr,;  Mo  elementleri.  ESA  (Eîmissionsspektral

Şekil  I  :  Deveci  sideritleıine  5zgtt  eftementleıili  dağı-
lım  talanları.  Aritmetilc  ortaJancm  d^ëerler
nokta  ile  gösterilmiştir.

Figure  1  :  Mstıifoııtfai,  fields  of  elements  of  Deveci,
siderites.  Afiflımettc  ıw.€an  values  shown  foj
dots.

Analizleri)  yardımı  ile  analiz  edilmişlerdir.,  CD2  ta-
yinleri;  kalsinasyon  analizlerinden  yararlanılarak
105°C  da.  kurutulmuş  örneklerin  700"°  G  a  kadar  ısı-
tılması  ve  ağırlık  farkı  yardımı  ile  CO2  içeriğinin  he-
saplanması  yöntemi  ile  yapılmıştır.  Ayrıca  çeşitli  de-
mir  içeriğine  sahip  5  siderit  örneğinde  Mikrofonda
yardımı  ile  42  nokta  analiz  edilmiş  ve  Fe,  Mn,  Ca,
Mg,,  K,  Al,  Si  element,  içerikleri  saptanmıştır  (Analiz
verileri  İçin  bknz.  Ünlü,,  1983).

Siderit  örnekleri,  275  m,,  kalınlığında  cevher  ke-
sen  sondaj  karotlarından  derlenmiştir.

98 örneğe  özgü.  kimyasal  analizlerde,  bazı  element-
lerde:  geniş  bir  yüzde  dağılım,  .alanı  saptanmıştır  (Tab-
lo  1).  Elementlerin.  %  sapmaları  ve  ortalama  değerle-
ri.  Şekil  r d e  ayrıca  şematik  olarak,  gösterilmiştir.

ORTALAMA  VEÙER  YE  STANDABT  SAPMA
YÖNTEMİ

Aritmetik  ortalama  değerin  hesaplanması  için  aşa-
ğıdaki  formülden  yararlanılır:

JEOLOJİ .MÜHBKDtSLÎĞÎ/EKÎM 19854



Tablo %

Table % :

i  Bu.4  sondajı  (51  örnek)  ve  D-8  sondajı  (47
örnek)  sîieriflerâıin.  esas-ve  eser  etemenfl©-
rintn  aıünuefâfc  ortalama  değer  v©  ortalama
değerden  sapmaları  (standtot  sapma),,,

Aıiteetio  mean  values  and  deviation  tram
mean  values  (standard  deviation)  of  major-
and'  trao©  elements  of  siderites  from  bore-
holes  D-4  (51  samples)  and,  B-ß  (47  samp-
les),.

xi  =  analiz  değeri
n  =  numune  sayısı
x  =  aritmetik  ortalama-  değeri'dir.
Standart, sapmanuı  hesaplanması  için  de-  aşağıdaki

formülden yararlanılır  (Marsal,  1979):

s  =  standart  sapma'dır.
Tablo  2'de,  B-4  sondajına  ait  51  örnekteki  ve  D-6

sondajına  ait  47  örnekteki  element  dağılımlarının  or-
talama,  değerleri,  ve  standart  sapmaları  görülmektedir.
Elementlerin  ortalama  değeri  2  sondaj  için  karşılaş-
tırıldığında,  birçok,  benzer  değer  elde  edildiği  görülür.,
Fark  çoğukez  %Z  ten  küçük  olup,  bazan  %  5'e  yük-
selmektedir.  Benzer  igerikteki  standart  sapma  ve  da-
ğılma,  alanları,,  daha  doğrusu  analiz  değerlerindeki
ortalama  değer  farklılıkları  birbirine  ya.km.dir,.

Eğer  aynı  açıklık  içerisinde  (eşit  sondaj  derinlik-
'  terinde)  eşit  örnek  sayısında  B-4  ve  D-6  sondajları
kargüaştırılırsa  (Tablo-  3),  analiz  çifderindeki  ben-

Tbblo  S  :  D-4  ve.  D-6'  sondajlarında  aynı  aralıklarla
alınan  42  adet i n i m e  çiftine  ëzgi  arilme-
tüc  ortalama  değer  ve  standart  sapmaların
.karşılaştonlıması,  D-4  sondajı  161,05  m»  dem
(iSrnefc  S)—SMfiO  m\  ye  (örnek  50)  =
2U.U  an.,  Ö-6  sondajı  S47.70  m.  den  örnek
52)  —  477,85  m.  y©  (örnek  04)  =  22 ,̂65  m.

Table  'B :  Correlation  of  arithmetic  mean  value  and
standart  deviation  of  42  correlative  samples
with  equal  intervals  from  boreholes  D-4  ani
D-6.  Borehole  D-4  from  181.05  in,  (sample
8)  to  802,20  nx  (Sample  50)  =  231.15  in.
Borehole  D-6  from  247,70  m.  (sample  52)
to  477,35  m,  (sample  94)  =  239,05  m.

Tablo  4  :  5  aiefc  tdderit  ërnef  iııde  MÜkrosonda  yardunı
51e  «42  noktada  yapılan  olcumaia  eîde  edilen
esas  elementlere  özgü  aritmetik  ortalama
değer  ve  standart  sapmalar.

Talıle  4 :  Arithmetic  mean  value  and  standard  devia-
tion  of  major  elements  of  5  siderite  samples
obtained  by  reading1  at  42  points  by  mic-̂
roprohe.
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zerlUder  daha  da  artmaktadır.  Burada  231..m..,  ve  229
m.  Mk  karot  uzunluklarından  yararlanılarak  D-4  ve
D-6  sondajlarından  alınan  êZ  örnek,  çiftind&  karşılaş-
tırma  yapılmıştır,

Aralarında  yaklaşık  475  m...  bulunan  iki  sondaja
ait  örneklerdeki,  elementlerin  analiz  verilerinin  ortala-
ma  değerlerindeki  ve  standart  sapmalaxindaki  bu  bü-
yük  benzerlik,  bir  kokensel  bütünlüğü  gösterir»  Bora-
daki  durum  aynı  cevlıer  kütlesinin  .2  ayrı.  yerde  yü-
zeylendiğini  göstermektedir.

Mikrosonda  analizlerine  özgü  aritmetik,  ortalama
değerler  ve  standart  »sapmalar  Tablo-  4*te  görülmek-
tedir.  Buradaki  element  yüzdeleri  ile  Tablo  2;  ve  3'teki
element  yüzdeleri  arasındaki  farklar.  Tablo  2  ve  3'te-
kî  analizler  örneğin,  tümü  üzerinde  yapılmasına  kar-
gın,  mikrosonda  analizinde  çeşitli,  farklı  kimyasal  bi-
leşimdeki  noktaların  analiz;  edilmiş  olmasındandır.

KORELASYON  ANAlâZJJEBİ  YfİOTElÖ

Korelasyon  analizleri  yardımı,  ile  jeokimya  verile-
rinin matematiksel  yorumlanması  sonucu  birbirine  olan
bağlılıkları  açıklanabilir.  Daha  doğrusu  element  çift-
leri  arasındaki  karşılıklı  ilişkiler1  açıklığa-  kavuşturu-
îaMIir,

Korelasyon,  analMerinîn basit  bir uygulaması  kom-
ponentlerin  birbirleri  ile  karşıla§tırılmasıdır.  ESğer  kar-

Tablo  5  :  D-4  ve  D-6  sondajlarına  özgü  sideritierin
esas  element  çiftleri  için  korelasyon  katsa-
yıları.

Table  5  :  Correlation  coefficient's  of  major  correlative
elements  of  siierites  from  boreholes  D-4

and  D-6.  .  -;..•••;.-

Tablo  6  ;::  ÎMt  v©  B'.-g  sondajlarıma  özgü.  sideritlerin  eser  element'  çiftleri  için,  korelasyon  katsayıları.

Table  S  t  CorrelSatîoB;  coefficients  of  trace  correlative  elements  of  siderites  from  boreholes-  D-4  and  D-6.
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®ı!a§tırılan  çiftleri,  karakteriz»  eden  noktalar,  bir  doğ-
ruya  yakın  dizilmiş.  İseler  korelasyon  yüksektir.  Ko-
relasyonun  yüksek  veya.  alçak,  oluşu  "korelasyon  kat-
sayısı"  denilen  sayısal  bîr  değer  ile  ifade  edilir.  Ele-
ment  çiftleri  için  korelasyon  katsayısı  ise,  analiz  ve-
rilerinin  ortalama  değerlerinin,  daha  doğrusu  ortala»
ma  değer  farklarının,  (differeriz)  yorumlanmasından
çıkarılır.  Bu  konu  ile  ilgili  kuram,  Matheron  (1963),
Krambein  ve  diğerleri  (1965  ),  Mather  (1965)  ve  Till
(1974)  -tarafından  verilmiştir,

Korelasyon  katsayısı  (r)  aşağıdaki  formule,  göre
de  hesaplanır'  (Mather,  1965) :

n  =  örnek  sayısı
x,  y  =  analiz  verileri'dir
Korelasyon  katsayısının,  'hesaplanması  iğin  bu  ça-

lışmada  ̂ 'BÂSICComputer-Prograınm"  (Till»  1974  )
kullanılmıştır.

Esas.  ve:  eser  elementler  için  korelasyon  katsayısı
ayn  ayrı  hesaplanmış-  olup,  D-4  sondajı  için  51  adet
siderit.  örneği,  D-6  sondajı  iğin  4.7'  adet  siderit  örneğine
ait  verilerden  yararlanılmıştır,..  Sonuçlar  Tablo  5  ve
6'd.a  8  esas  element  ve  11  eser  element  için.  toplu  ola-
rak  verilmiştir.,

.Korelasyon  katsayısı  -j-  1  ile  -  1.  arasında  değiş-
mektedir.  Yüksek  değerler1  (0.800  veya  daha  büyük)
iyi  bir  korelasyonu,  daha  doğrusu  element  çiftleri  ara-
sındaki  'büyük  ilgiyi.,  küçük  değerler  ise  (ö'ıo  civa-
rında)  kötü  bir  korelasyonu,  daha  doğrusu  element
çiftleri  arasındaki  bağımsızlığı  gösterir.  Pozitif  değer
benzer1  bir  artışa,  negatif  değer'  ise  zıtlığa  işaret,  eder,.

Tablo  5  genel  hatlarıyla  incelenecek  olursa,  kore-
lasyon  katsayısı  qp  ö,8&0  üzerinde  (r>-|-0f850, r < —
0>,850)  olan  değerler  kare  içerisine  alınmıştır.  D-4  ve
D-6  sondajına  özgü.  değerler  karşılaştırılacak  olursa^
kare  içerisine  alınmış  değerlerin  2  ayn  sondajda  he-
men  hemen,  eşit  alanlara  karşıt  geldiği  görülecektir,
Bu  koşut  durum  ile,  tamamen  homojen  bir  esas  ele-
ment  dağılımına  sahip  jeolojik  yapının  (cevherleşme-
nin)  varlığından,  söz  edilebilir.

Tablo  5  ayrıntılı  olarak  incelendiği  zaman  kore-
lasyon  analizleri  sonucu;

a)  Fe  ve  Mn,  Fe  ve  CÖ2,  Mn  ve  OO.0  arasında,
b)  Al  ve  Si,  Al  ve  K,  Si  ve  K  arasında,
c)  Mg1  ve  Ca  arasında  iyi.  bir  pozitif  korelasyon,

ayrıca;
Fe-K,  Pe-Al,  Fe-Sl»  Mn-K,  Mn~Alt  Mn-3i,  CX>2-K,

CO -̂A1  ve:  CO2-Si  elementleri  arasında  iyi  bir  negatif
korelasyon  olduğu  .görülür,  Fe,  Mn  ve  CO,f  sideı-itin

komponentleridir.  K,  Al,  Si  ise  kil.  minerallerinin  kom-
panentleridir.  Ca  ve  Mg  arasındaki  iyi  'bîr  pozitif'  ko-
relasyon  ve  Ca.  ve  Fe,  ME  arasında  orta  derecede  iyi
bir  negatif  korelasyonun  varlığı  siderit  ve  dolomit/
ankerit  arasındaki  ilgiyi  göstermektedir.  Böylece  ko-
relasyon  analizi  sonucu,  siderit-kil  ve  siderit-dolomit/
ankerit  arasındaki  karşılıklı  îli§kileıin  (ardışıklı  iliş-
kinin)  bulunduğu  ortaya  çıkarılmıştır.

Eser  elementlerdeki  (Tablo  6)  iyi  korelasyon  Ni
ve  Co,  aynı  zamanda  Zn  ve  Pto  elementleri  arasında
da  gözlenmektedir.  Ayrıca  Ti3  V  ve  Cr  elementleri
arasında  da  iyi  bir  korelasyon  ilişkisi  izlenmektedir.

Esas  ve  eser  elementler  ile  ili§kin  element  çift-
leıiııe  özgü  korelasyon  katsayısı  değerlendirmeleri
(Tablo  5,6)  bu  kezde  anlatımı  kolaylaştırmak  amaeı
ile  §ematik  olaıak  Şekil  2,  3"te  tanımlanmaya  çalışıl-
mıştır.  Burada  korelasyon  katsayısı  değerleri,  kuvvet-
li-orta-zayıf  pozitif  ve  negatif  korelasyonlar  olarak  sı-
nıf laı a ayrılmışı tır. *

ŞekD  2  :

Fiçııre  2  :

Esas  elementler  iğin  korelasyon  diyagram-
ları,  ^
Correlation  diagrams  for  major  elements'»'

Genelde  bu  sınıflamanın  yoğunluk  -diyagramları  (Hâufigkeitsdiagramme)  yöntemi  île  yapılması  kuramsal
olarak  en  doğru  olanıdır.  Ancak  bu,  çalışmadaki  korelasyon  katsayılarında  elde  edilmiş,  olan  çok  yüksek
değerlerden  dolayı,  yoğunluk  diyagramları  yöntemi  kuUanmaksızın,  tamamen  değerler  arası  sınırlar,  kat-
sayı,  değerleri  alt  bölümlere  ayrılabilecek  şekilde  seçilmiştir.  Yoğunluk  diyagramları  ile  yapılan  sınıflan-  •
dırma  ve  yoğunluk  diyagramlarının,  maden  yatakları  biİlmînde  uygulanışı  bir  diğer  yayında  ayrıca  ele
alınacağı  için,  burada  bu  konuya,  değinilmiyecektir.
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Şekil  2  genel  hatlarıyla  incelendiği  ataman,  .2  ayrı
sondaja,  özgü  benzer  2  şeklin  ortaya  çıkmış  olduğu
görülecektir,  .Bu.  durum,  2  ayrı  sondaj  için  'benzer  ko-
relasyon  katsayısı  oryantasyomannın,  yani.  homojen
•esas  element  dağılımının  bîr  diğer  göstergesidir.

Tablo  7'de  mikrosonda  analizleri  ile  ilgili  verile-
rin,  korelasyon,  katsayısı  değerleri  verilmiştir.  Burada
da  Fe-Mn,  K-Al-Si  ve  Mg-Ca  analiz  değerleri  arasın-
daki  yüksek  korelasyon,  değerleri,  Ml-siclerit  ve  do-
lomit/ankerit  arasındaki  karşılıklı  ilişkiyi  gayet  açık
bir  şekilde  göstermektedir.  Eğer  bu  sözü  edilen  side-
rit.  ve  kil  mineralleri,  arasındaki  ilgi  daha  da  açıklığa
kavuşturulmak  istenirse,  siderit  örneklerinde  125  p'lük

Tabi»  7  :  Rfikrosonda  analizleri  île  elde  edilen.  'Siderit-
lere  özgü  esas  element  çiftleri  içini  korelas-
yon  katsayıları.

Table  :7  :  Corrélation  coefficients  of  major  element
couples  belonging  to  siderites-  ofefcaimei.  by
microprobe  analyses»

Figure  4  Ï  Point  analyses  investigation  by  microprobe
for  Fe,  Mn and  K^  Al,  Si  elements
(Interval  135  ß).

bir  açıklıkta  yapılmış-  olan  nicel  mikrosonda:  diyagra-
mına  bakmak  (Şekil  4)  yeterli  olabilecektir,.  Burada
Fe  ve:  Mn  değerlerinin  minimum  olduğu  noktalarda
K,  Al  ve  Si  değerleri  maksimum  değere  ulaşmaktadır.
Bu  negatif  korelasyon  ilişkisinin  şekilsel  anlatımı  da,
siderit  kristallerinin  kil  mineralleri  ile  çimentolanmış
okluğunu  gösteren,  diğer  bir  grafiksel  tanımdır.

KEGRESYON  ANAIİZLJS-Bİ  YÖNTEMİ

Korelasyon  analizleri  dışında,  regresyon  eşitleme-
leri  yöntemi  ile  de  (regresyon  doğrusu  y:'nin  yardımı
ile)  değişkenlerin  çizgisel  bağımlılıkları  açıklanabilir«

Regresyon  doğrusu  aşağıdaki  formülle  ifade  edi-
lir

Regresyon  doğrusunun  eğimi,  byx  ile  ifade  edilir
ve  y'nin.  ne  denli  x'e  kuvvetli  bağblığı  konusunda  'bir
ölçektir.  Aşağıdaki  formülle  de  saptanır  (Sachs,
1978):
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Burada

byx  =  regresyon  katsayısı

xfy  —  element,  analiz  değerleri

n  —  örnek  sayısı

axy  =  değilken  bir  parametre'dir.

D-4 ve DL6 sondajlarına özgü  esas; ve  eser  element-
lerin  birbirleriyle  olan  regresyon  eşitlemeleri  Tablo
8',  9,  10  ve  ll'de  verilmiştir.  Hesaplamalarda  U2-Kom-
ponenten  Scatter  Diagramme,  TU  Berlin.  1982"  prog-
ramı  kullanılmıştır.

Tablo  8-irin  verilmesindeki  amaç,  .Deveci  siderit
yatağı  element  dağılımlarının  jenetik  tanımlamasının
matematiksel  olarak  formüle  edilebilmesidir.  Bu  ve-
riler  diğer  siderit  yataklarına  ozgu  verilerle:  karşılaş-
tırılabilecek,,  böylece  aynı  tip  siderit  yataklarının  je«
nez  tartışmalarına  katkıda  bulunabilecektir.

örneğin  herhangi  .2  elemente  ait  regresyon  eşit-
lemesi  denkleminden  yararlanılarak,  önce  x'e  0,  daha
sonrada  y:'ye  0  değerleri  verilerek,  y  ve  x  değerleri
ayrı  ayrı  saptanabilir.  Böylece  bu  2  element,  dağılımını
yatak,  boyunca  karakterize  eden  doğru  çizilebilir.  Da-
ha  sonra  ise,  karşılaştırmak  istediğimiz  yatağa  özgü
bulunan  kimyasal  analizlerden  yararlanılarak,  çalışıl-
makta  olan  yatağın  regresyon  eşitleme  doğrusu  çizi-
lebilir,,  Ancak  15  çiftten  daha  az  veri  ile  jeoistatistik
yorumlamaya  gidilmemesi  'basit  bir  İstatistik  kuralı
olarak  gözden,  uzak  'tutulmamalıdır.  Sonuçta  2  doğru-
nun  birbirleriyle  olan  ilişkisi  (paralellik - veya  'aykı-
rılık.)  tartışılabilir.  Bu.  örnekleme,,  birçok  element  çifti
için  yapıldığında,  çalışılmakta  olan  yatak  ile  Deveci
tip  yatak  arasında,  bir  jenez  tartışmasına  .girilebilir,.

Tablo  12'de  ise,  D-4  ve  B-6-  sondajlarına  ait  aynı
derinliklere,  özgü  42  adet  örneğin  element  dağılımla-
rının  birbirleriyle  olan  korelasyon,  ve  regresyon.  iliş-
kileri  bir  tablo  halinde;  verilmiştir.  Burada  "Mo"  dı-
şında  tüm  elementlerin  2  ayrı  sondajda  birbirlerine
bağlı  olarak  arttıkları,  veya.  eksildiklerî,  aralarındaki
pozitif  korelasyon  ilişkisi  ile  gayet  açıktır.,  Bu  homo-
jen  element  dağıluıunın. jenetik  tanımlanması  daha.  ön,,

'  çeki  bölümlarde  ele  alındığı  için  burada  daha  fazla,
değinilnıiyeeektir.,



Tablo  9  :  D-6  .sonclajmiakl  siêerîtter©  Szgii  ©sa»  element  çiftlerinin  birbirleriyle  olan  regresyoıı  eşiHemetorl.
Esas  eleanentlcr  =  fx, y  (eletnent)  =  okunan  etement  içeriği.  1©#]

Table  i  :  BegressibnequaJizatioiL  of  ;oıaj#r  oorrelalîTe  eteiîienls  of  siderites  from  'borehole  D-6.
Major  elements  .=  [x, y  (element)  =  obtained  element  content.  100]

SONUÇLAR

Aralannäa,  475  m.,  yatay  uzaklık  bulunan,  2  ayrı
sondaja  ait  cevher  örneklerine  özgü.  19-  element  igîn
ortalama  değer  ve  standart,  sapma  yöntemi  yardımı
ile  karşılaştırma  yapıldığında,  ortaya  tamamen  birbir-
lerine  yakın  değerler  çıkmıştır.  Benzer  içerikli  stan-
dart  sapma  ve  dağılma  alanları,,  daha  •doğrusu  analiz
değerlerindeki  ortalama,  değer  farkliliklan.nd.aki  ben»
zerlikler,  bîr  taraftan  maden  cevher  agregatlarının
yapı  ve  dokusunun,  homojen  oluşu  ile,  diğer  taraftan
da  2  ayrı  sondajın,,  kesmiş  olduğu  cevher  .kütlesinin
aynı  bîr  jenetik  birliğe  ait  olması  ile  açıklanabilir.

Korelasyon  analizlerine  .göre  ortaya  çıkan  sonuç
genel  olarak,  ele  alındığında,  2  sondajda  görülen  ko-
relasyon  değerlerinin  yüksek  okluğu  bölgelerdeki,  pa-
ralellik,  yani  homojenite  oluşumun  sedimanter  ka-
rakterinin  bir  göstergesidir,,  Sedimantasyon  ortamla-
rında  çökelmenin  olabilmesi  iğin.,,  çökelen  bileşiği  oluş-
turacak.  İyonların  çözeltideki  derişûninin  belirli  bir
noktaya  ula§ması  ve  her  noktada  aynı  yoğunlukta
olması,  yani  homojeniteye  ulaşılması  gerekm.ekted.ir,,
Homojen  element  dağılımının  fonksiyonu  olan.  çökel-
me  sonucu  oluşan  yataklanma,  büyük  boyutlara,  ula-
şabiliyor  ise;,  denizel  bir  ortamdaki  yataklanmadan
sözedilebilir.  Bu  çalışmada  2  sondaja  özgü.  korelasyon

katsayısı  karşılaştırması  ile  gözlenen  paralellik  ve  yük-
sek  değerdeki  statik,  ̂ honıojenite^  sedimanter  -oluşum
ortamının  jeokimyasının  matematiksel  tanımıdır.

Korelasyon  analizleri  sonucu  ortaya  çıkan  sonuç
mynntılı  olarak  ele  alındığında,  bir  grup  element,  için
pozitif,  diğer  bir  grup  için  ise  negatif  korelasyonun
bulunması,  siderit  ve  kil-dolom.it/an.kerit  arasındaki
karşılıklı  ilişkilerin,  -varlığını  ortaya  çıkarmaktadır.  Bu
durum  siderit  ve  kil  mineralleri  arasındaki,  ar  dişildi
çökelmenin  bir  sonucudur.  Yatakta  sondajlar  yardı-
mı  ile  izlenen  element  dağılımlarında,  düşey  yönde
maksimum  ve  minimum  değerler  arasında  büyük  fark-
lar  görülmektedir.  Yer  yer  kil  minerallerinin  etkin  ol-
duğu  noktalarda  K,  Al  ve  Si  elementlerinin,  maksi-
mum,  noktaya  ulaşmasına,  barsın,  siderit  elementleri
yani  Fe,  Mn.  ve  CO9;  minimum,  değere  düşmektedir.
Böylece  siderit  ve  kil  minerallerinin  elementleri  ara-
sında  negatif  yüksek  bîr  korelasyon  İzlenmektedir.  An-
cak  yatakta  yatay  yönde,  tüm  elementler1  2  ayrı.
sondajda  birbirleri  ile  pozitif  korele  olabilmekte  ve  bir
homojenitenin  varlığı  gözlenmektedir.  Yatak,  boyunca
gözlenen  bu  yatay  ve  düşey  yöndeki  farklılık,  yatağın.
anizotropi  özelliğini  ortaya  koymaktadır.  Ancak  kore-
lasyon  katsayıları  2  ayrı  sondajda  karşılaştırıldığında,,
yatağın  çeşitli  noktalarındaki  elementlerin  birbirlerine
tamamen  bağımlı  olarak  değişmeleri,  yani  bağlılık«
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Esas  ei©iïi0tttl©r  =  [xy  (element)  =•  okn-
nan  dement  içeriği.  İ Ü ]
Eser1  element  i^erip  ;ppım  olarak,»

(X)  =  D-4  soßiajma  ait  değerler,,
(XX)  =  D-6  sonda^na  sät  değerler.

laWe  12  :  Correlation  of  saaue  elemente  of  siderites
from  bcMPeliotes.  0-4  and  D-0.
:Major  elements  =  [x,y  (element)  =*  ob-
taiiieil  eleineiit  content.  100]
Trace  element  content  in  ppm»

(X)  =  Values  concerning  'boarelıole  D-4
(:XX)  s=  Values  concerning  borehole  0-6

lardaki  büyük  ilgi  ortaya  çıkmaktadır.  Bu  durum  île
yataktaki  büyük  bir  statik  homojen  element  dağılı-
mından  sözedilebilir.  Yukarıdaki  tanım,  istatistik  yo-
rumlamada  "statut  homojen»  bîr  ortantdald  anksotro-
p¥*  özelliğini  tarif  eder.  Bu  tanım  çökel  yataklar  için
jeokimyasal  verilerin  jeoistatistik  yorumunda  tipik  •£>-
zeUlktir.

jNi-'Co  ve-  Pb-Zn  elementleri  arasındaki  iyi  bir  ko-
relasyon  hidrotermal  bir  kökene,  Tî-V-Cr  elementleri
arasındaki  iyi  bir  korelasyon  ise:  sedimantasyona  eş-
lik  eden  bazik  volkanizmaya  işaret  etmektedir.

Regresyon  analizleri,  yardımı,  ile  Deveci  siderit  ya-
taklanmasmın  sinsedimanter-volkanojen  özelliği  mate-

-matiksei  olarak  formüle  edilmeye  çalışılmıştır..  B̂u  ya-
tağa  öz;gü  matematiksel  veriler,  diğer  yataklar  ile
.karşılaştırmada  önem,  taşır.

Korelasyon  analizlerinde  gözlenen  yüksek  katsa-
yı  değerleri.,  literatürde  •rastlanılan  bir  çok  analiz  so-
nucunda  ortaya  çıkan  korelasyon  katsayı  değerlerine
göre  daha  yüksektir,.  Bu  sonuç  yataklanmanm  sedi-
manter  karekterinin  yanında,  analizlerin  yapıldığı  ör-
neklerin  hazırlanması  (Ünlü,  1984)  ve  analizlerin  ti-
tizlikle  yapılması  ile  de  ilgili  olabilir,.  Bir  maden  ya-
tağı  araştırmacısının,  örneklerin  sahada  alınmasından,

Tablo  18 :  IM va  IMJ sondajlarına özgü  sMerit  örnek-
lerindeki  ayın, dement  gütterinlin.'  korelasyon.
kotsayüan.
(Korelasyoıı değerleri küçüİEten. büyüğe doğ-
ru  sHiralaııııııştur').

Table  İS  :  Correlation  coefficients  imt  the  same  corre-
lative  element»  of  süeıii»  samples  from
boreholes  D-4  aaıd  D-S,»
Correlation  values  given.  M  ascending:
order).
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cevher hazırlanmasından, kimyasal analizlerim yapıl-
masından, sonuçların değerlendirilmesine. kadar olan.
tüm safhalar ile doğrudan ilgilenmesi gerektiğini, 'ta
çalışmadaki korelasyon katsayılarındaki yüksek değer-
lerin Yarlığı ile vurgulamak istemekteyiz.

Ayrıca. Tablo 12'de ortaya çıkan bîr- sonuç tar-
tışılabilir. Tablo 12'de .2 sondaja, ait aynı sayıdaki (42
şer adet) örneğe özgü esas ve eser elementler karşı-
laştırılmış ve Tablo 13'de element çiftlerine, özgü
korelasyon katsayısı değerleri küçülten büyüğe doğru
yazılarak bir sıralama yapılmıştır. Aynı tablonun, alt
tarafındaki grafikten, de görülebileceği gibi, korelas-
yon katsayısı r> .4- 0,500 olan elementler: K, Sr, Mo,
Al, Si., COg ve Fe olarak: dizilmişlerdir. K, Al ve Si
kil minerallerine Fe, Mn ve CQ„ siderite karşılık gel-
diği dusun.uld.ii.gru.ii.de, kil minerallerinin ve sid.eri.tin. ya-
nında "Sr" elementininde yüksek korelasyon katsayısı-
na, sahip olduğu görülmüştür. Bu. sonuç ilginçtir. Çün-
kü birçok literatür' çalışmasında, "Sr" elementinin, je-
nes için. karbonatik-sedimanter yataklarda,, önemli bir
iz element, olduğu söylenmekte ve "Ca" ile olan. yakın
ilişkisi bilinmektedir (Saukow, 1053).

öyle olunca; acaba "Sr"' elementindeki bu yüksek
korelasyon değeri yalağın karbonatik-sedimanter özel-
liğindenmi kaynaklanmıştır, yoksa sinsedimanter-vol-
kanojen yataklar içinde "Sr" elementi Mr iz element
özelliğindemidir ? Konunun jeokronolpji ile olan iliş-
kisi nedeni ile,, sorun bu. çalışmanın kapsamı dışında
bırakılmıştır.
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Ulukışla - Çamardı (Niğde) Volkanitlerinin Bazı
Petrolojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Some petrölogicdl and geochemictü charecteristics of the Uluktşla - Çamardt (Niğde) volcanics

HALİL» BAŞ
ABDULKADÏR AYHAN"
EŞREF ATABEY,

S.U. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Konya
M,.T,A, Genel Müdürlüğü, Ankara
M.T.A. Genel Müdürlüğü, Ankara

ÖZ : Ulukışla, ile Çamardı arasında geniş bir alanda yûzlek veren volkanizma. Paleosen'den Orta Eosen'e
kadar etkili olmuştur. Volkanitler sahada yaygın, olarak aglomera, yastık, lav, ttif, kubbe, dayk ve .akıntı
'İbresi şeklinde görülür ve yer yer volkanosedimanter özellik gösterirler. Sokulum kayakları özelikle: Ulukış-
14 çevresinde yaygındır.

Mineralojik ve kimyasal, bileşimlerine .göre, bazalt,, andezit, nadiren riyolitten oluşan kayaçlar çoğunluk-
la' alkali (goşonitik) ve kısmen de subalkalidir. .Ana ve bazı iz element içeriklerine .göre kayaçların volka-
nik yay ürünü oldukları görülür.

Jeokimyasal, ve jeolojik, olgulara göre Üst Kreta ıe-örta Bösen aralığında., bölgedeki okyanus içersinde
gelişen, kuzeye dalımlı bir yitim zonunun incelenen kayaçların oluşumunu sağladığı düşünülmektedir.

ABSTRACT : Vofcanism, widely exposed in ara. area between Ulukışla and Çamardı, was effective from .
Paleosene to MâcUe Eocene,

Colcanies are extensively seen in the area as aglomrrat«, pillow lavas, tuffs, cones hykes and flow
forecseim., in. places they slow volcanogedbnantery aspaats. Intrusive rocks are particularly wide-spread in
the vicinity' of Ulukışla Om the basis of their mtnerafogical composition, the rock consist of andésite, foa-
srft .and rarely rhyolite *re plainly alkaline (shoshonotic) and partly subalkallne. Their major and some
trace element contents indicate a volcanic are origin.

Hie rmks here studied are considered to be for*ned in relation with a northword subduction zone
developed in the ocean during1 the Upper Cretaceoas-Ütiddle Xjocene interval î.n the region.

GtRtŞ '

Ulukışla ile Çamardı arasında kalan ve çok geniş
bir alanda yayılım gösteren. (Şekil 1). Paleosen-Eosen
yaşlı, yer yer sedimanter arakatkılı volkanik, ve de-
rinlik kayaçlarının petrografik özellikleri şimdiye de-
ğin ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Jeokimyasal özel-
likleri ise hiç bflinmeınektedir.

Yörede genel jeolojiye yönelik ilk araştırmalar
Blsımenthal (1956), Ketin ve Akarsu (1965) tarafın-
dan yapılmıştır. Demirtaşlı ve di.ğer!eri (1973, 1983)
volkanitlerîn Orta Paleosen-Orta Eosen -yaşlı olduk-
larını vurgulamışlar ve kayaçları yastık lav, andezit,
aglomera, tüf ve dayklar şeklinde tanımlamışlardır.
Oktay (1982) Ulukışla çevresinde ayrıntılı bir1 stra-
tigrafi ortaya koymuş, yöredeki magmatik kayaçların
andezit, trakit, siyenit, monzonît türünde, olduklarını
ve yaşlarının da Alt Paleosen-Osrta Eosen, olduğunu
belirtmiştir. Yazar ayrıca bölgede Üst Kretase'de
(Mestrigtiyen öncesi) güneye dalımlı., Paleosen ve Eo-
sen'de kuzeye dalımlı .zonların varlığını ve- magmatit-

lerin bunlarla bağlantılı olduğu görüşünü, benimsemiş-
tir,, Yetiş1 (1978, 1983) Ecemiş koridorundaki volka-
ııîtleri spilît olarak affl.anmı§tîr,

Bıı çalışmada, volkanitlerin saha özellikleri, çeşit-
li, kesimlerden, derlenen örneklerin mikroskobik ince-
leme' sonuçları, 10 örneğin kimyasal analizi verilmiş
ve kimyasal analizlere dayanılarak volkanitler hak-
kında kokensel. yorumlamaya gidilmiştir.,

Kimyasal analizler MTA laboratuvarlannda ya-
pılmıştır. CIPW normlarının hesaplanmasında susuz
•<%1ÖÖ tanımlanmış değerler Fe^Os/PeO = 0..15 sabiti
kullanılmıştır,,

STRATtORAFt

Çalışma alanı kuzeyden Niğde Masifi,, doğudan
AIa4ağ;lar ve Karanfil Dağı, güneyden Bolkar Dağları
ile sınırlı olup batıda Tuz Gölü havzasına açılır.

Hiğde Masifi şist, gnays, kuvarsit, mermer ve am-
fibolitlerden oluşmaktadır. Masifin yaşı ise Paleozo-
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yik-Orta  Mesozoyiktir  (Göncüoğlu,  1977).  Masifi,  ke-
sen,  ve  pek  çok  yerde  yüzlek  veren  granitik  kayakların,
varlığı  gözlenmektedir.  Granitîk  kayaçlar  büyük,  'bir
olasılıkla  masife  ait  şistlerin  böiümse]  ergimesi  so-
nucu  oluşmuşlardır.  Çamardı  kuzeyindeki  Üçkapılı  gra-
nodiyoriti  ile  şistler  arasındaki  geçişler  sahada,  açık-
lıkla  görülmektedir.  Aladağların  çalışma,  alanına  giren
kesimleri  Alt  Jura-Üst  Triyas,  Karanfil  .Dağı  Üst  Tri-
yas-Alt  Kretase  (Tekeli  ve  diğerleri  1983),  'Bolkar  dağ-
ları  ise  Permiyen-Üst  Kretase  yaşlı  kîreçtaşlarnıdan
oluşurlar  (Demirtaşlı  ve  değerleri  1973,  1983)..

Çalışmanın  ana  konusu  olan  magmatik  karmaşık

Alt  Paleosen-Alt  Lütesiyen  yaşlıdır.  Fa  rina  şık  içersin-
de  çok  çeşitli  volkanik  kayacın  yanı  sıra  siyenîtik  ve
monzonitik  sokulumlar  da  yüzeylemektedir.  Sokulum
kayaçları  daha  çok  Ulukışla  çevresinde  ve  Elmalı  kö-
yü  batısında  yaygındır.  Başlıca  aglomera,  tüf,  yastık
lav,  dayk,  kubbe  ve  akıntılardan  oluşan  volkanitler
yer  yer  sarp  ve  yüksek  topografyalar  oluşturmakta-
dır.  Bunlar  yer  3̂ er  killi  kumlu  ve  karbonatlı  çökel
arakatkıları  da  içerirler.  Aynı  çökelleı  salı  anın  kimi
kesimlerinde  volkanik  malzemesiz  olarak  da  geniş  ya-
yılımlar  gösterebilmektedir.  (Şekil  1^

Volkanik  birim  içersindeki  Üst  Paleosen  yaşlı  Baş-
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tnakçı  kireçtaşı  haritaianabilecek  bir  yayüım  sunar1.
Bol,  .fosilli,  be  kireçtaşı  Başmakçı  köyü.  GD'sunda»
Çamardı  yakınındaki  Kale:  Tepe'de  ve  Bulduruş  köyü
GD'su  boyunca  yüzlelder  verir.

Orta.  Lütesiyen  yağlı  kiltaşı,  kumtaşı  ve  kireçta-
şınâan  oluşan  birim  Başmakçı^  Beşevler  ve  Ovacık
köyleri  çevresinde  geniş:  yayılını  bulur.  Çamardı  kuze-
yindeki  Evliya.  Tepe'de  yüzeyleyen,  yer  yer  kumtaşı
aradiizeyi  killi  klreçtaşlarmda  Üst.  Eosen,  yaşı  elde  edil-
miştir.,

Eosen  yağlı  birimler  üzerine  açılı  uyumsuzlukla
gelen  ve  Blumen  thai  {1^58)  tarafından  "Oligosen  Jipsli
Seri"  olarak  tanımlanan  birim,  çalışma  alanı,  güney  ke-
siminde  yûzeylemnektedir.  Bu  jipsli.  seri  üzerine  Oligo-
Miyosen  yaşlı  kireçtaşları  ve  kumtaşları  gelmektedir.
Orta  Miyosen,  çaımırtaşı,  kumtagı  ve  çakıltaşıyla,  Üst
Miyosen  çamurtaşı,  kUtaşı,  marn,  ve  kireçtaşıyla  tem-
sil,  edilmektedir.  Miyo-FIiœen  ve  Kuvaterner'de  akar-
su  ve  .Bellenmeler-  etkisiyle  ince.  ve  kaba  kırıntılara  $ö-
keîntiştir,

VEJMHSMABt
a  Çok  geniş  bir  alana,  yayılmış  olan  UIukı§Ia-Çam-

ardi  magmatik  karmaşığı  içerisinde  çok,  değişik  ka-
yaç  cinsleri  gözlenmektedir,.  .Derinlik,  kayaklarını,  baş-
lıca  siyenit  ve  monzonitler  oluşturmaktadır.  Bunlar
ortoklas  ve  plajiyoklasın  yanı  sıra.  koyu  renkli  mine-
rallerden  en  fazla  hornblend,  daha  az  oranda,  biyotit
ile  künop'-iroksen  içermektedirler.

Volkanik  kayalar  aglomera,  ya&tık  lav,  akıntı
breşi,  dayk,  lav  akıntısı,  kubbe  ve  kubbe  akıntısı  ile
tüfler.  şeklinde  görülmektedir.  Aglomeralar  çalışma.
alanının  hemen  her  yerinde  yayılım  gösterirler.  Yas-
tık  lavlar  Ulukışla  çevresinde,  akıntı  breşleri  ve  dayk-
lar  volkanik  kütlenin  orta  kesimlerinde.,  kubbe:  ve  .lav
akıntıları  Ulukışla,  çevresi,  ile  Elcemîş  koridorunda,  tül-
ler1  Çamardı  çevresinde  yaygındır.  Bu  kayaçlar,  çevre-'
de-  gökelen  kırıntılılara  bol  olarak,  malzeme  vermişler-
dir.

Petrografik  incelemelere  göre  volkanitler  trakit,
dasite  andezit,  ve  bazaltik  bileşimlidir.  Açık,  renkli  mi-
neralleri  başlıca  plajiyoklas  oluşturmaktadır.,  Bunlar-
da  karlsbad,  albit  ve  periklin  ikizleri,  yaygındır,.  Asi-
dik  kayaglarda  bulunanlarda  zonlu  yapılara  sık.  sık
rastlanmıştır.  Ortoklas  ve  sanidin  çok  az  örneklerde
yer1  almaktadır.,  Feldispatlar  çoğu.  zamaıubozuşmuş  du-
rumda  olup  başlıca,  bozuşma  ürünlerini  kil  mineralle-
ri,,  serisit,  klorit,  kalsit,  ve  prehnit  oluşturmaktadır.
Albitleşme,  özellikle  Bcemiş  koridorunda  yer,alan  ba-
zaltik  kayaçlarda  çok  yaygındır,.

Görülen  'ba.gli.ca  piroksenler  ojit,  ensiatit,  künoens-
tatit t  diyO'psit  ve  ender1  olarak,  egîrinojittir.  Piroksen-
ler,  feldispaüarda  olduğu,  .gibi,  hem_  fenokristal  ve
hem  de  .hamur  fazında  bulunan  yaygın,  mineral  gru-
bunu  oluşturur,  Piroksenlerde  bozuşma  ürünü  olarak
İddritleşme  etkindir.,  Olivinin  yaygın  bulunduğu  kayaç-

,  'lar  özellikle  Bagmakçı-Elmacık  yolu  üzerindeki  aglo-
mera,  bloklarıdır.  Olivin,  bu  kayaklarda  makroskobik
olrak  da  gözlenmekte  ve  tane.  boyu  5  mm.'ye  var-

maktadır.  SerpanÜnle§me  . olivinlerde  görülen  yaygın
bozuşma  çeşiddir.

Koyu  renkli  minerallerden  diğer  yaygın  olanları
biyotit  ve  hornblenddir.  Bunlar  çoğu  zaman  opak
mineraller  lehine:  bozuşmuşlardır.  Opak  mineraller  ha-
mur  ve:  fenokristal  fazlarında  birincil  mineral  olarak
bulunmalarının  yanı  -sıra,  bozunma  ürünü  olark  da
ortaya,  çıkmakta  ve  bazen  de-  saçınımk  veya  gelişigü-
zel  kümeler1  oluşturaktadır.  İkincil  bakır  minerallerin-
den,  malahit  ve  azurit  tabaka  ve  çatlak  yüzeylerine,
ayrıca  kayaç  •boşluklarına  yerleşmiş  durumundadırlar.
Bu  mineraller  Çamardı  doğusundaki  volkanitler  ve  vol-
kanosedimanterlerde  sıkça  'izlenir,

Elmalı  köyü  batı  kesiminde,  volkanitleri  düşey
konumda  kesen,  2  m.  kadar  kalınlıkta  çok  az  galenit
içerikli  bîr  barit  damarı  bulunmaktadır.,  Bari  t  dama-
rının,,  hemen  yakınında  bulunan  siyeuitlerle  bağlantı-
lı  olduğu  düşünülmektedir.

JEOKİMYA  v© PEHKOraStfEZ

•  İnceleme  alanındaki  volkanik  kayaçlardan  10  ör-
neğin  ana  ve  bazı  iz  element  analizleri  yapılmıştır.
Kimyasal  bileşimler  ve  CIFW  normları  Çizelge  l'de
verilmiştir.

£JiO2  bileşimlerine  göre  örnekler1  bazalttan  riyolite
kadar  değinmektedir.  Normatif  mineralojik,  bileşime
göre  yapılan  sınıflamada  (Şekil  2)  örneklerin  latit,  da-
sit,  kuvars-andezit,  latit  endezit,  latit  bazalt,  ande-
zit  ve  bazalt  .gibi  adlar  almakadır.-  K2Ö  ve  SiO2  yüz-
delerine  göre  yapılan  sınıflamada  (.Şekil  3)  ise  ba-
zalt,  §o$onlt,  banakit,  andezit  ve  riyolitin  varlığı  be-
lirlenmiştir.  Aynı  diyagramda  kayaçlann  toleyitik,  kal-
kalkalı  ve:  şoşonitik  özellikte  oldukları  saptanmıştır.
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Toplam  alkali/SiÛ,  oranlan  göz  Önüpe  alındığında  ise

(Şekil  4)  iki  örnek  auhalkali  stoleyî^k),  diğerleri  al-

kali  özelliktedir.

Subalkali  özellikler  normatif  pl'djiyoklas  bileşimi

(NPC)  ve  normatif  renk  indislerine  (NCI)  göıe  sı-

nıflandığında  îıŞtkil  5 ı  bir  örneğin  d<?sit,  diğerinin  to-

Şekil  4 A1LK/SM>2  diagram  Diyagonal  çizgile-r  Kuno

(1066)  tarafından  beUrienen  pijonitik  (alt),

...  hiperstenik  (orta)  ve  alkali,  (üst)  alanları

ayırmaktadır.  Mac  Donal  ve  Katsııra  (1964)

^zgiisinin  üstü  alkali,  altı  snbalkali  alanlar-

dır,,,

Figure  i  :  Alfe/SiO2  diagranr.  Diagonal  lines  divide  the

fields  pigenitic  (below)  hyperstenic  (midr

die)  and  alkali  (upper)  after  KUDO  (1966)

The  Mae  Donald  and  Katsura  (1.964)  line

divides  the  fields  alkali  (upper)  and  su-

balkali.

leyi  tik  andezit  olduğu  saptanmıştır.  Alkali  örneklerin

önce  potasîk  ve  sodik  özellikleri  bulunmuş  (§ekil  6)

ve  sonra  bunlar  ela  MCI  ve  NPC'ne  göre  sınıflanrnıştır

(Şekil  7  ve  8).  Bu  diyagramlara  gort  sodik  örnekler

havai  t,  potasik  örnekler  alkali  bazalt,  trakibazalt  ve

tristanittir.

CaO + MgO  değerleri  % 1.2-20  olan  magmatik...  ka-

yaçlar  için  Pearee  (1.9'Î6)  Wlt  F2  değerleri,  elde  ede-

rek  onların  -tektonik  ortamını,  ortaya.,  çıkaran  diyag-

ramlar  geliştirmiştir.  Yukarıdaki  özelliğe  uyan  çalışma

alanındaki  4  örmek  Şekil  9>da  incelenmiştir,.  Diyagram-

da  bir  örnek  kaîlalkalLdüşük  K-  toleyitleri  alanına
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düşerken,  3  örnek  şogonit  alanında  yer  almaktadır.  Bu-
na  göre  incelenen  kayaçların  ada  yayı  kökenli  oldukla-
rı  anlaşılmaktadır.  Aynı  örnekler,  Mullen  (1983)'in
geliştirdiği  MnO-TiO2-P2O5  diyagramında  incelenmiş  ve
bunların,  ada  yayı  kalkalkali  bazalt  alanında  yer'  al-
dıkları  saptanmıştır  (Sekil  10).  Bu  4  örneğin  H/Zr
dağılımları,.  Pearce  ve  Cann  (1973),  Garcia  ,(1978)'a
göre  incelenmiştir  (Şekil  11).  Bu  diyagramda  ise  3
örnek  kalkalkali  bazalt,  alanına  düşerken,  1  örnek.  o|t-
yanus  tabanı  bazalt  alanına  geçiş  göstermektedir.  Yi-
ne  bo  diyagrama  .göre  de  kayaçların  ada  yayı  özelliği
ağırlık  kazanmaktadır.

Jakes  ve  White  (1072)  okyanus  kabuğu  merinde
gelişen,  volkanik  yay  kayaçlanndaki  FeQt/Mgo  de-
ğerinin.  2:-'den  küçük,  kıta  kabuğu  üzerinde  gelişenler-

• dekilerin  2'den  büyük  olduğunu  belirtmişlerdir,  Çizel-
ge  1  incelendiğinde;  bo  değerin  tüm  örneklerde  2:'den.
küçük  olduğu  görülmektedir.  And  tipi  volkanitlerde

egemen  kaya.  türü  asidik  ve  kısmen  ortaç  bileşimll
iken  inceleme  alanında  bazik  ve  ortaç  bileşimi!  .kaya
türleri  yaygındır.,  Bu  verilere:  göre  Ulukışla  Çamardı
volkanitlerînin  okyanus  kabuğu  üzerinde  gelişmiş  ol-
ma  olasılığı  fazladır.

Şengör  ve  Yılmaz  (1981)'in  Anadolu'nun  tekto-
nik  evrimini  açıklayan  modelleri.,  Tuz  Gölü  havza-
sının,  tektonik,  evrimini,  açıklayan  Görür  ve  diğerleri
(1934)  tarafından  da  benimsenmiştir...  Bu  modelde,
Paleosen'de  Kırş&bir  .Masifi  ile  Menderes-Tbros  Ma-
sifi  arasında  îç  To.ro®  Okyo.nu.su  olarak  adlanan,  bir
okyanusun  varlığı  düşünülmüştür.  ÇSftehan  doğusun-
da  Ardıçlı  köyü  yolu  üzerinde  yüzeyleyen  ve  Bolkar-
c!a,ğı  kireçtaşlarından  litolojik  ve  yapısal  yönden  ta-
mamen  farklı  olan  mikritik  kireç  taşlarından  (Gîobot-
runcana'h)  Üst  Kretase  yap.  elde  edilmiştir.  Böylece
ÎÇ:  Toros  okyanusunun  varlığı,,  en  azından  Ulukışla
baseninde  Üst  Kretase'de  de  söz  kcmusudur.
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Oktay  (19&2)  Tuz  Golü  havzasiMn  güney  kesi-
minin,  tektonik  evrimini  açıklayan  M*  model  geliştir-
miştir.,  Bu  modele  göre  Üst  Kretase'cle  Bolkar  kıta.-
cıgı  altına  kuzeyden,  güneye  bir  okyanusa!  litosfer
clal.ni.akta  ve  Bolkarlar*da  .granit  oluşumunu  sağla-
maktadır.  Paleosen'de  ise  kuzeye  dslımlı  bir  yitim
zonu  okyanus  içi  bir  ada  yayı  (Ulukışla-Çamardı  kar-
maşığı)  gelişimi  sağlamıştır.

Niğde  Masifi'mdekî  granitik  kayaçların,  masife
ait  metamorfitlerin  bölümsel  eğimesl  sonucu  oluşmuş
olabilecekleri  stratigrafi  bölümünde  belirtilmiştir,  •

Bolkarlar'da  yer  alan.  Horoz  Granodiyoriti  de  ben-
zer  şeklinde:  Bolkarlar'ın  temelinde  yer  alan,  özgül
i  1:983)  tarafından  •varlığı  belirtilen  Devoniyen  yaşlı
metamorfitlerin  anateksisi  yoluyla,  oluşmuş  olabilir1  ve
Ok;tay  (1.9:82)  tarafmdan  öngörülen  Üst  Kraterdeki
güneye  dağılımın  varlığı  düşünülmeyebilir.  öte  yan-
dan  yerleşimi  Bolkar'ın  hemen,  kuzeyinde  yer  alan  ve
Oktay  (1982)  tarafından,  güneye  dalımla  açıklanan
ofiyolitik  kütlenin  konumlanması.  (Şekil  12)  "de  göste-
rildiği  gibi  kuzeyde  dalımla  da  açıklanabilir.  Ayrıca
bu  ofiyolit  blokları  Pozantı-Faraşa  ofiyolit  kütlesinin
pek  uzağında  değildir,.

Çalışma  alanında  Üst  Kretase  ve  sonrasına  ait
tektonik  evrimi  ve  Ulukışla-Çamardı  magmatik  kar-
maşığı  ile  bölgedeki  asidik  sokulum,  kayaklarının  olu-
şumunu  açıklayan  model  Şekil  12'de  verilmiştir.

GD  .Anadolu'daki  Üst  Kretase  yaşlı  Elazığ  kar-
maşığı  ve  Orta  Eosen  yaşlı  Maden  karmaşığı,  çeşitli
yönleriyle  pek  çok  araştırmacı  tarafından  incelen-
mistir  (Yazgan  1981,  1983;  Perinçek  ve  Özkaya  1981;
Hempton.  ve  Savcı,  1982;;;  Erler  1083:;  Hempton  19S3;
özçelik,  1985  gibi)  Magmatik  yay  özelliği  kesinlik
kazanan  bu  karmaşıklar  da  îç  Toros  okyanusunun  do-
ğudaki  devamında  gelişmiş  olabilirler..  Nitekim,,,  Şen-
gör  ve  Yılmaz  (1981)'m  Paleosen'de  varlığını  düşün,
dükleri  okyanus  her  iki  'bölgeyi  de  içine  almaktadır.

Figure  12  :  Tectonic  evolution  of tiı© investigated  aveai
from  Upper  Cretaceous  to  recent.  A.
B:  Upper  Cretaceous,  O:  Upper
ceoos-Bfliddle  Eocene,  Di  recent.

SONUÇ  ve  ÖNERlUEB

1  —  Bu  salınmayla  Uhıkışla-Çamardı  magmatik
karmaşığının  bulunduğu  bölgenin  1/.25.O0O  ölçekli  Je-
oloji  haritası  yapılmış,  volkanı  tlerin  saha,  petrografik
•ve  bazı  jeokimyasal  özellikleri  ortaya  konmuştur,

,2  —  Magmatizmanın  Paleosenrd^>  (belkide  Üst
Kretase'de)  başladığı  ¥e  Orta  Lütesiyen'e  kadar  etki-
li.  Oildu.ğu  saptanmıştır.

S  —  Ama  ve  bazı  iz  elementlerden  yararlanarak
yörede  Mr  dalma-batma  zonuıııın  var  olabileceği  sonu-
cuna  varılmıştır,.,

4.  —  Bölgede,  'bir  Üst  Kretase  okyanusunun  var-
lığı  düşünülmüş  ve  dalma~batm.a  zonunun  okyanus  içi
havzada  geliştiği  ka.bul  edilmiştir,,

5  —  Bu  çalışmada  kısıtlı  sayıda  örneğin  kimya-
sal  analizi  ortaya  konmuştur.  Çok  geniş  bîr  yayılma
gösteren  karmaşıktan  çek  daha  fazla  örneğin  anali-
zinin  yapılması  gereklidir.  Ayrıca  Niğtîe  Masifi'ndekl
ve  Bolkarlar*dakî  granitik  kayaçların  da  jeokimyasal
yönden  incelenmeleri  bölge  tektoniğine  ışık  tutacak-
tır,.
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Refleksiyon Ölçümleri Yardımıyla Kömürleşme
Derecesinin Saptanması ve Metodun Değirmentaşı
(Artvin) Antrasit Yatağına Uygulanması

Determination of degree of coa&ification by reflection "measurement
to the Değirmentaşı (Artvin) antracite deposit.

GÜRKAN YERSEL M.T.A, Gene! Müdürlüğü, Ankara

ÖZ : Doğu Pontidler'de bulunan. Liyas yaşlı antrasit yatağı., ön étudier sonucunda, grafit olabileceği sanıl-
mıştır Bu amaçla, bağlayan etüdler esnasında,., sahanın. Jeolojik ve tektonik etüdünün- yanı sıra kömür petrog-
rafisi açısından, incelemeler yürütülmüştür, incelemeler sonucunda Liyas yaşlı yatağın kesin kömürleşme
derecesi refleks'yon ölçümleri yardımıyla saptanmıştır. Yüksek kömürleşme Laramlyen fazda yükselen,
granit etkisiyle olmuştur. Bu makalede yalnız kömür petrografisi sonucunda elde edilen neticeleı özetle
verilmiştir,

ABSTRACT : Lias aged antracite deposit at East Pontides was tbought to' contain, graphite upon
prospecting'. During the exploration work started in this direction, coal petrography studies- were carried.
out besides the ^eologic and tectonic evoluation of the area. At the result of the research study, coalilicatiom.
degree of the Lias aged depissit was determined by reflection measurements. High caü£ica£ioii degree^
bo'ng affected by granite ascendance corresponds to Laramian phase.

Iıı this paper only results obtained from the pétrographie investigation of coal are given»

GİRİŞ

ön etüdler sonucu incelenen sahada yüksek bir
kömürleşmenin varlığı gözlenmiş ve grafit olabileceği
sanılmıştır. Doktora çalışması çerçevesinde yürütülen
incelemelerde, bölgenin, genel, jeolojik ve tektonik etüd-
leri yanı sıra kömür petrografisi açısından detay etüd-
leri yürütülmüştür. Bu makalede, doktora çalışmasının
bir bölümü olan -grafit/antrasit yatağının refleksiyon
ölçümleri ile elde edilen neticeler özetlenerek, verilmiş-
tir.

Çalışma sahası Pontidler tektonik, birmıine ait
olup, Artvin ili içinde olan Değirmentaşı köyünün bu-
lunduğu bölgedir.

KÖMÜRLEŞME DERECELERİNİN SAPTA>~MA
YÖNTEMLERİ

Kömürleşme derecesini saptamak amacıyle kimya-
sal analiz sonuçları baz olarak kullanılmakta idi, Bu
analizlerde önemli olanlar, uçucu madde ile C mikta-
rıdır. Uçucu maddelerin azlığı veya, C. mikt'ir.rın .yük-
sekliğine göre kömürleşme derecesi saptanmakta.-
dır. Bu yolla tespit edileni kömürleşme dereceleri, ge-
nellikle: çok farklı petrografik bileşimler ve buna bağ-
lı olarak düzensiz uçucu madde miktarları nedeniyle
.sıhhatli olmamaktadır. Ancak bu metod, hoir ojen ve
kömür için önemli bileşenler (Vitrit) ile yapıldığında
sonuç verebilmektedir.

Kömürleşme derecesinin tespitinde refleksiyon öl-
çümleri güvenilir netice vermektedir. Eğer düşük, kö-
mürleşme derecesindeki kömürlerde çeşitli vitrit ref-
lekslyonları görülür ise,, relatif olarak daha- kolay ref-
leksiyon derecesi ölçülebilir. Böylece kömürün kesin
tanımı daha kolay yapılabilir. Kömürde yüksok absorp-
siyon var ise,, refleksiyon miktarı dikey ışık ile ölçül-
mesi gereklidir,,

Kömürleşme miktarının tespitinde uçucu madde
m'ktan önemli faktör olmaktadır. K. Pattcisk - M.
Teichmtiller (I9601) uçucu madde (u.m.) miktarının
taşkömürde "Magerkohle11 (u.m. = %30) arasında ke-
sin tespitte kullanılabilir olduğunu bulmuşlara ir. Düşük
kömürleşme dereceli, kömürlerde %33'den fazla uçucu,
madde miktarı var ise, refleksiyon dereceletir de olan,
yüksek sapmalar nedeniyle, refleksiyon île kömürleşme
derecesinin saptanması güvenilir1 olmamaktadır.

Linyitlerde uçucu madde (ıı,nt,) miktarı ölçek ola-
rak kullanılmaz. Şekil I1 de gösterildiği gibi, çeşitli
kömür tipleri iç/n kullanılabilen* ölçekler s. sütunda
verilmiştir. Düşük^ kömürleşme dereceli oliiiïarda su
miktarı, kömürleşme derec.esi.nin tespitinde ör.emli ol-
maktadır.

Bilindiği gibi, taskömürleri mazerallerdcn meyda-
na .gelirler. Mazeraller, metamorfizmaıun çeşitli safha-
larının etkisiyle, birbirlerinden ayırdedilirler. Taşkö-
müründeki çeşitli me-tamorfî ma safhasına göre ve de
kömürleşme derecelerine göre isimlendirme yapılır.
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Şekil  1  :  Bazı  .komorieşnıe  -deffeceleıiBiıı  saptamnar
sındaki  kriterler  (K.  Patfelsk  .  M„  Teich.
'inliler  1960).

Figure  1  :  Criteria  in  determining  -some  coatification
degrees  and  for  each  coaJİficationlevel,

Kömür  bileşenler  ve  mineraller  mîkroskoplk  me-
todlar  ile  tespit  edilebilir.  Kömürde  mikroskop  incele-
meler,  ince  kesit  ve  parlatmalarla,  polarizanlı  veya  po-
lorizanaız  ve  kuru  veya  immersdyon  objektifli  olarak
yürütülür.

Bu  çalışmada  yüksek  dereceli  kömürleşme  gösteren
taşkömüflerde  refleksiyon  ölçümleri  ile  kömür  grup-
larının,  tespitinin  yapılması  anlatılmıştır.  Yine  bu  3?a-
zıdar  Türkiye'deki  bîr  yatakta  yapılan  uygulamasının
sonuçları  verilmiştir.

Mazerallerdeki  refleksiyon  renkleri,  arasmàaki  fark,
dö§:ü,k  kömürleşme  dereceli  taşkömürlerlnde  gözlenebi-
lir.  Renk  farkı,  kömürleşme  dereceleri,  arttıkça  azal-
maktadır.  Refleksiyon  renklerini  .sıhhatli  olarak  sap-
tayabilmek  için  parazit  refleksiyonlarm  mümkün  oldu-
ğu  kadar  giderilmesi  ön  şarttır.

Refleksiyon  renkleri  ve  kömürleşme  derecelerinde
farklı  mazeraller  de  birbirleıiyle  ilişkili  olmaktadır,.
Artan  kömürleşme  derecelerin  de  refleksiydi  renkle-
rinden  mazeral  tayinine  .gitmek  zorlanmaktadır.
Antrasitte  ise  bu  tanıma,  polarizan  ışıkta  ırıümkün
olabilmektedir.

Kömürleşme  derecesi  ile  -anizotropi  sı asındaki
kesin  bir  baglantmm  olduğunu  söylemek  güçtür.  Şekil

2'de  çeşitli  mazei'dlleıııı  gösterdiği  anizotropi  şiddeti
gösterilmiştir.

\Lıe  Şekil  2"cle  görüleceği  gibi  refleksiyon  rengi
ÎIL  refleksiyon  ş'ddeti,  hemen  hemen  bütün  mazeraller-
de  artan  kömüıleşme  derecesine  göre  değişmektedir.
Cıı  temelden  hareketle  E.  Hoffmann,  ve  4  Jenker
(1932)  kömür  bilecenlerinin  kantitatif  olarak  refleksi-
yon  değerlerini  ölçmeyi  denemiştir.  Bundan  amaç  kö-
mürün  kömürleşme  dereces'ni  kesin  olarak  saptamak
idi..

Makalenin  ikinci  kısmında  yazar  bu  metodu  De-
ğirmentaşı  (Artvin)  bölgesinde  uygulanması  ile  edilen
sonuçları  vermiştir..

KEFLEKStYON  ÖLÇÜMLERİ  YARDIMIYLA
DE&tBMENTAŞI  ANTRASİT  YATAĞININ
TESPİTİ

Değirmentaşı  kömür  yatağında  üç  kömür  damarı
saptanmıştır..  Yersel  (1.983),.  Bu sahada  yapılan  ön etüd.
lerde  gözlenen,  yüksek  kömürleşme  derecesi  ı pdeniyle
graf.'t  olduğu  sanılmış,  fakat  yukarıda  bahsedilen  me-
tod  ile  yapılan  incelemeler  sonucunda  antrasit  oluşu-
munun  varlığı  saptanmıştır.

Yüzey,  yarma  ve  galeri  numuneleri  alınarak,  önce
bu  örnekler'  yan  kayaçlardan.  temizlenmiş  ve  elde  edilen
saf  numunelerden  parlatmalar  yapılarak  rt lîeksiyon
ölçümleri  gerçekleştirilmiştir.

Mikroskopta.,  bütün  numunelerde  açık  &Lrxı_beyaz
renk  tespit  ed'lmiştir.  Kömürün  ince  taneli  olmasına
rağmen,  maksimum,  minumum  ve  ortalama  refleksiyon
değerleri  ölçühnüştür.  Bütün  numunelerde  ölçülen  or-
talama  değerler  f%4r5  -  %7  arasında  değişmektedir.  Şe-
kil  3  ve  4rde  görüleceği,  gibi  bu  değerler  antnısit-semi
antrasite  karşılık  gelmektedir.

Aşağıda.,  seçilen  iki  numunenin  mikroskopta  elde
edilen  neticeleri  verilmiştir.,

Numune No, 101

.Mikroskopta,,  açık  sarı  beyaz  renk  ve  yüksek  ani-
zotropi  saptanmıştır.  .Minumum  (Rm r n),  ortalama  (Rm)
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ve  maksimum  (Rm a X)  refleksiyon  değerleri  ölçülmüş-
tür.  Bu  numune  de  E.min  için  203  nokta  sayılmış  ve
%4ß  -  5S,4  -arasında  değer bulunmuştur.

Aynı  numunede  Rm  için  227  nokta  sayılmış  ve
%5,1  -  [!%6,.O arasında  değerler'bulunmuştur..  Maksimum
refleksiyon  (Rm a X)  için  en  yüksek  anizotrbpi  değerleri
ölçülmekte  bu  da  %&£  -  !%6,3  arasında  değişmektedir1,.

E/Hoffmann,  V.A.  Jenker  (1932)  kömürUşme  de-
recesinin  refleksiyon  miktan  ile.  uçucu  maddâ  miktarı
arasındaki  .ilişkiyi,  ortaya  koymuşlardır.,  Bu  numunede
kimyasal,  analizler  sonucunda  %1,4  uçucu  madde  tespit
edilmiştir.  Bu.  değerler  Şekil.  3'de  yerine  konulduğunda
antrasit  sonucunu  vermektedir.  Refleksiyon  değerlerin-
den,  ortalama  refleksiyon  (Rra)  miktarı  gözönüne  alın-
maktadır.  Bu  refleksiyon  değerlerinden  Şekil  5:'de  veri-
len  diagram  çizilir.  Rm  değerlerinin  yoğun  olduğu  kısım
aksinin  49-50  olduğu,  bölgedir...

Numune  .No,  2

Bu  numunedeki  partiküller  genellikle  ölçulebilirlik
sınırının  altındadır..  Buna  rağmen  diğer  numunede  ol-
duğu  g.'.'bi  açık.  sarı-beyaz.  renk  ile  yüksek  arJzotropi
gözlenmiştir..  Alınan  refleksiyon  neticeleri  tabela  ha-
linde ver ilmig tir.

Diğer1  numunelerde  aynı  ınetod  ile  incelenmiş,  elde
edilen  neticelerle  diagramlar  çizilerek.  Şekil  3  ve.  4'deki
şekillerle  karşıIaştırılmıgtiT1,

KÖMÜB  ]PETmO«BAFÎ  NETtGELEBtNİN  GENEL
DEĞ-EUJLSNBteÎLAÎESl  ve  ANTRASİT
OI«1TŞU9fUNDA  GBu&NÜTtN ETÖSt

Bütün  numunelerde  açık  sarı-beyaz  renk  İle  yük-
sek  anizotropi  tespit  edilmiştir,.  Bütün  nuhaUiıelerde
Rm.n  |%2f242 -  %  55,24, Rm  için  %3,40 - -%%,?*>  R;maX için
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Şekil.  8  :  .Refleksiyim  ölçümleri  M©  kSSmiirleşme  de-
recelerimin  dağılım  diyagramı«

Figure  S ;  Dispersion  diagram  for  coalification  degré.»
by  reflection  measuremente.

ise  %4,53-%7,37  arasında  değerler  ölçülmüştür..  B:u
yüksek,  refleksiyon  değerleri  ile  anizotropi  yüksek  kö-
mürleşmeyi  doğrulayan  neticelerdir,

Değirmentaşı  yatağında  gözlenen  yüksek  .kömür-
leşme  derecesinin  nedeni  olarakta  aşağıda  s<>ı;uca  va-
rılmıştır.

Yüksek  bir  kömürleşme  nedeni  olarak,  'bu,  yatak
için,  kömürlü  seri  üzerinde,,  olabilecek  kalın  t\.-  seviye
olduğu,  kabul  edilemez,,  Çünkü  bu  kömürlü  seri  Ldyas'ın-
üst  kısımları  olup,  bunun  üzerinde  ancak  birkaç  yüz
metre  kalınlıkta.  Dogger  ve  yine  aynı  kalınlıkta  olan,
Kretase  yaşlı  .seriler  gelmektedir,,  Yersel  (1C83).  Bu
kadarlık  bir  kalınlık  yüksek  kömürleşmenin  nedeni
olamaz..  Bu.  konuda  gözönüne  alınabilecek  neden,,  ça-
lışma  salıasıın  kuzeyinde  bulunan  granitler  olabilir,.
Laramiyen  yaşlı  granitler  yer,  yer  mostra  \ ermekte,
büyük  bir  masif  kömürlü  sahanın  kuzeyinde  bulun-'
rn.akta.dir.,  Ayrıca  derinlerde  b.r  granit  masif...  rin  varlı-
ğı  söz  konusudur  Yersel  (1983).  Kömürlü  seviyenin  al-

tında  da  bulunan  granit  masifi  yüksek  kömürleşmenin
nedenidir.  Ayrıca  granit  masifine  doğru  numunelerde
ölçülen  refleksiyon  değerlerinde  de  3%l"i  aşan  bit  oran-
da  artma  gözlenmiştir.  Bu  jeolojik  ve  mikro&kcpik  ve
riler.  yüksek  kömürleşme  nedeninin  granit  olduğunu -
doğrulamaktadır;

SONUÇ

Bu  makalede,  refleksiyon.  ölçümleri  yardımıyla
Değirmentaşı  '  Liyas-  kömürlerinin.,  kömürleşme  derece-
leri  saptanmıştır.  Yazar  tarafından  yürütülen  doktora
çalışmasında  bölgenin  jeolojik,  ve  tektonik  yapısı  in-
celenmiş,  kömürleşme  ile  ilgisi  ortaya  konmuştur.
Makale  de,  ancak  mikroskop  çalışmalarının  sonucu
özetle  verilmiştir.  Bu.  arada  numunelerde  kimyasal
analizler  de  yapılmıştır,.  Yüksek,  bir  oranda,  bulunan
kül  miktarının,  düşürülmesi  için  de  deneyler  bunun
yanı  sıra  yürütülmüştür.,

Önceleri  grafit  olduğu  sanılan  bu  yatağın  antra-
sit-semi  antrasite  varan  bir  kömür?eşmenin  olduğu
saptanmıştır.  .Ancak,  bugün  için  bu  &ahanın,  yüksek
kül  oranı  nedeniyle  ekonomik  olmadığı  sonucuna  va-
rılmıştır.

KATKI

Bu  makalede'  ele  alınan  refleksiyon  ölçümleri  ile
kömürleşme  derecelerinin  saptanması  ile  ilgili  kısım,
Clausthal  Teknik  Üniversitesinde  yapılmış  olan  dok-
tora  çalışmasının  kapsamına,  girmektedir.  Yazar,  çalış-
maları,  sırasındaki  destek  ve  yardımlarından  dolayı
doktora  hocası  Sayın  Prof.  Dr.  A..  Pilger'e,  Prof.
Dr,.  O.  Abel'e  ve  Türkiye'deki  çalışmaları  sırasındaki
yardım  ve  önerilerinden  dolayı  Dr.  Ï,  Seyhan'a  te-
şekkürü  borç  'bilir.
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Sıvı Kapanımlarının İki Farklı Yöntemle Kimyasal
Analizleri

Chemical analysis of the fluid inclusions by two different methods,,,

REZAN BİRSOY D.E.Ü.M.M. Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Izmir

ÖZ ;:: Fluoritteki sıvı ka£ adımlarının kimyasal analizi ilk önce dondurma deneyi ile birlikte kapanmadaki
sıvının yıkanması yöntemiyle saptanmıştır. Daha sonra aynı örneklerde, kapanmadaki sıvının, bileşiminin
analizi taramalı elektron mikroskopla yapılmıştır. Her iki yöntem, NaCI ve KCl'ün temel bileşenler olduğu-
nu göstermiştir. Ayrıca, ikinci yöntemin, birinci yönteme göre çok hızlı ve sağlıklı olmasına, karşın daha
pahalı olduğu anlaşılmıştır.

Chemical analysis of fluid inclusions of the fiuorite were first obtained by leaching the fluid
inclusion to- the solution along1 wifii freezing experiments. Then, by using the same samples, chemical
composition of the field inclusion was done by scanning electron microscopy technique. Both methods
sliowed that NaCI and KC1 are- the .main, componeııfe of the inclusions. Furthermore^ even though second
method is faster and more reliable than the first one, it was understood that is more expensive.,

G Î B Î Ş • ' . ' '

Sıvı kapammlar, içerisinde bulundukları mineral-
lerin jeolojik ortamları ile doğrudan ilişkili oldukların-
dan, bir1 çok araştırmalara konu olmuş ve bîr' çok.
jeolojik, sorunun çözülmesine yardımcı olmuştur ve ol-
maktadır., Minerallerdeki sıvı kapanınüarı ile ilgili a-
raştırmalar, başlangıçta kapanımın homojenleşme sı-
caklığını ölçerek başlamış ve mineralin oluşum sıcak-
lığını saptamada kullanılmıştır (Roedder, 1962). Sıvı
kapanımların bu şekilde bir jeotermometre olarak kul-
lanımı bir çok araştırmaya ışık tutmuştur (Bailey, ve
Cameron 1961; Rife, 1971).

Sıvı kapanımdaki savının bileşiminin ne olduğunu
bilmek, oluşum sıcaklığının yanısıra diğer termodina-
mik verileri, hesaplamada kullanılabileceğinden,, daha
sonraları sıvının kalitatif analizleri yapılmaya başlan-
mıştır (Roedder, 1958-). Kapanımdakî sıvının donma
sıcaklığının ölçülmesi ve buna. bağb olarak tuzlulu-
ğun hesaplanahilmesi, sıvının kantitaüf bileşiminin, he-
saplanmasına olanak, .sağlamıştır {Roedder, 1963; Ro-
edder ve diğerleri, 1963;; Roedder, 197:2). Sıvının hem
oluşum, sıcaklığının, nemde bileşiminin bilinmesîyle kö-
kenle ilgili çeşitli sorunlar kolayca açıklanabilnıîştir
(Nash ve Theodore, 1971; Roedder 1971). Sıvının yarı
kalitatif analizi, analiz edilecek elementin emsine gö-
re: kolorimetrik yöntemle, alev fotomttresiyle ve ato-
mik ahsoıpsiyon spektrometresiyle yapılmıştır (Hail
ve Freedmann, 1963, Sawkins», 1,968; Almandinger,
1.975'),, Sıvı kapanımındaki sıvının bileşiminin sağlıklı
olarak bilinmesi ve analiz sonuçlarının çok çabuk el-
de edilmesi, köken ilişkilerini yorumlamada da daha
güvenilir sonuçlara götürdüğü gibi, araştırma süreci-
ni 'kısaltır,,

Bu çalışmada üç fluorit örneğinin içerdiği sıvı ka-
panımları yukarda kısaca, söz edilen yöntemle analiz
edilmişlerdir, Aynca aynı örneklerdeki sıvı kapanım-
ları taramalı elektron mikroskoplada (SEM:) kalitatif
olarak analiz edilmişlerdir. Daha sonra her iki yönte-
min kıyaslaması yapılmıştır,.

MATERYAL ve DENEYSEL YÖNTEMLER

Çalışmada kullanılan örnekler New Mexico (ABD1)
dan Gonzales: (Yeşil renkte 15 örnek) ve Bingimin
(Yeşil renkte 1.2 ve mavi renkte 13 örnek) fluorit ya-
taklarından derlenmiştir. Bu örneklerdeki 'birincil, tip-
teki sıvı kapamınılarınm homojenleşme, sıcaklıkları ve
donma sıcaklıkları Ohmoto- ve Rye (1970) tarafından
tanımlanan yolla uyarlanmış aygıtta ölçülmüştür. Sı-
vı kapanımlarının çözeltiye geçirilişi, yine Ohmoto ve
Rye: (1,970') tarafından, tanımlanan, yolla yapılmıştır.,
Çözeltinin kimyasal, analizi i~e Perkin Elmer 403 Mo-
del atomik absorpsiyon spektrofotometresî ile yapıl-
mıştır.

Ayni örnekler sıvı kapanımını yıkamak için 0.1
N HC1 asit çözeltisi içerisinde yaklaşık i x 0.5 x 0.5
cnP boyutunda parçalanmıştır. Böylec-e patlayan, sıvı
kapanımlar doğruâan çözeltiye geçmişlerdir. Yine ay-
ni boyuta .getirilmek için sıvı kapananları patlatıldığın-
da, atmosfer basıncına çıkan bütün sıvı anında katı-
laşarak fluorîtin yüzeyinde yer almıştır.. Bu katılar
gaz fazı. dışındaki bütün elementleri içerdiklerinden
daha- sonra Ortec-non dispersive: X-ışın analizatörü
bağlanmış HHS-2R Hitachi Taramalı, elektron mik-
roskobuyla kalitatif kimyasal analizleri yapılmıştır.
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BULGULAR ve • TARTIŞMA

Gonzales  (yeşil)  ve  BinghanVdan  (Yeşil  ve  mavi)
(New  Mexico)  alınan  örnekler,  Pensüvaniyen  kireçtaş-
lan  île  faylı  dokanağı  bulunan.  '" Prekaınbriyen  yaşlı
granitler  ile  ilişkilidir.  Fluorit  yatakları  Gonzales'te
Prekambriyen  granitleri  içerisinde  Ğamar  dolguları
olarak,  Bingham'da  ise  kireçtaşları  igerisinne  açık
dolgular  halinde  bulunmaktadır.,  Her  iki  'bölgedeki  fltı-
orite  barit  galen.,  sfalerît,  kalsit,  ve  kuvars  egl  k  et-
mektedir.  Mineralizasyona.  hidrotenüal  geiinilerin  yanı-
sıra  Orta  Tersiyer  yaşlı  dayk  ve  siller  ısı  bakımından.,
yeraltı  suyu  akımıda  yan  kayaçtan  madde  taşıyarak
katkıda  bulunmuşlardır.  Bu  nedenle  kurşun  îsotopları-
nın  ve  yan  kayacıların  kim.ya.sal  analizleriyle  yatağı
oluşturan  çözeltinin  sedimanter-hidrotcrmal  kökenli  ol-
duğu  saptanmıştır  (Almandinger,  1975).

Her  üç  örnekte,  sıvı  kapanunlarmın  homojenleş-
me  ve  donma  rıcak'hkları  ölçüldükten  sonra  (Her  bîr
örnek  için  ortalama  15  ölçüm  yapılmıştır)  örnekler-

deki  sıvının  molal  NaCl  eşdeğeri  ,>ani  tuzluluğu  he-
saplanmıştır..  Sıvı  kapanınundaki  sıvının  yan  kantita-
tif  analizi  ise  Roedder  (.19-72)  ve  Roedder  ve  diğerleri
(1963)  de  'tanımlanan  yöntemle,  atonıik  absorpsiyon
spektrofotometresî  ile  yapılmıştır..  Molal  N a d  eşdeğe-
ri  ve  atomik  absarpsiyondan  elde  edilen  yarı  kantitatif
değerler1  birlikte  kullanılarak,  tanı  kartitatif  sonuçlar
elde  edilmiştir.  Bütün  bu  ölçümlerle  ilgili  sonuçlar  çi-
zelge  Tûe  verilmiştir.  Ancak  kapanımdaki  sıvının  yı-
kanması  ve  bunların  tam  kantitatif  duruma  .getirilme-
leri  oldukça  uzun  bir  işlevi  gerektirmektedir.  Çizelge:
l'deki  veriler,,  özellikle  Bingham'dan  aynı  damardan
alınan  yegil  ve  mavi  renkli  örnekler  farklı  homojen-
lenme  sıcaklığı  ve  farklı  bileşimler  göstererek  fluorit-
lerin  çözelti  gelimleriyle  ilgili  olarak  ard  arda.  bir!  kaç
aşamada,  gerçekleştiğine  igaret  etmektedir.  Gerçekte
Bînğham'da  fluoritin  en  az  iki  öç  aşamada  sonuçlan-
dığı  kurşun  izotopları  ile  de  gösterilmiştir  (Almanclin-
ger,  1075).  Ayna  renkte  olmak,  benzer  donma  ve  ho-
mojenleşme  sıcaklığına  neden  olamayacağını  da  gös-
termektedir.

Örnek  Ortalama  Ortalama  Mulal
Adı ve  Homojenleşme  Donma  NaCl  B  i  1  e  ş  i  m  (Molal)  B i l e ş i m  (ppm)

Sayısı  Sıcaklığı  Sıcaklığı  Eşdeğeri  Na  '  K  Ba  Pb  Zn  Na  K  Ba  Pb  Zm

Gonzales  189  °C  —11
yeşil  (15)
Bing'ham  197 °C  --14
y  eğil  (12)
Bingham  19.1  °C  —12
mavi  (13)

2.95  2.433  0.517  0,020  0.005  0.003  52093  19802  2832  1097  222

3.76  2.958  0,812  0.029  0.016  0.005  63498  30772  3967  3304  326

3.23  2.635  0.595  0.016  0.014  0.002  57141  22735  2192  2892  130

Çizelge  1  :  Flucritlerdeki  sıvı  kapammlarınm  homojenleşme  ve  donma  sıcaklıkları  le  kimyasal  analizleri.
Tablo  1  :  Homogenization  and  freezing  temperatures  of  fluid  inclusions  of  ftuorites  along;  with  chemical  analyses.

Aynı  fluorit  örneklerinden  yeşil  Gonzales  fluoriti
ilk  önce  0.1  M  HCl  çözeltisi  içerisinde  parçalanarak
yaklaşıp  1  x  0.5  x  0.5  cm3  boyutunda  taramalı  elek-
tronmikroskop  için  hazırlanmıştır.  Bu.  yolla  sıvı  kapa-
ııı.nıınd.a3ii  akışkan  katılamamadan  çözeltiye  geçerek  yı-
kanmıştır  r  Bu  örnek  SEM'ta  incelendiğinde  Şekil  r d e
görüldüğü  gibi  negatif  kristalleri  belirli  olan  içi  boş
ve  çevresi  temiz;  boşluklar  olarak  kalmışlardır.  Aynı
örnekten  alman  başka  bir  parça  havada  parçalana-
rak  .mikroskop  için.  .hazırladığında,,  parçalanan  kapa-
ııımlardan  çıkan  akışkanlar  kapanımın,  hemen  yanın.
da  kristalin  yüzeyinde  katılaşmışlardır.  Bu  nedenle  bu
örnek  SEfM'ta  incelendiğinde  Şekil  2'deki  gibi  boşluk-
lar  ve  onlara  bağlı  yüzeyde  katılar  gözlenmiştir.  Bu
katılar  özerinde  yapılan  X-ı§ın  taraması  sonucunda
Na,  K  ve  CI*  dan  oluşan  piklerini  vermiştir  (Şe-
kil  3')'.,  Tarama  daha,  uzun  süre  yapıldığında.,  düşük
konsantrasyonla  olan  Ba  elementide  gözienefoilmîştîr
(Şekil  4:).,

Mavi  Bingham  fluoriti  de:  aynı  şekilde  havada  par-
çalanarak  mikroskop  için  hazırlandığında  akışkmm

Şekil  1  ;  Yeşil  Gonzales  finoritindeld  negatif  kristal
yapısı,  1000 X.

Figure  1  :  .Negative  crystal  structure  of  the  green
Gonsal.es  fluorite,  1000 X.
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Seid!  S  :  Yeşil  Gonzales  fluoıitinin  vüwyindo  katikis-
ıiMş  sm  kapaniramm  ıioıı-tllspersii'  x-?ssn
taraması  (25  fcV).

Figure  3  :  Non-dispersive  x-ray  scan  of  solidified  fluid
inclusion  on.  the  surface  of  green  Gonzalej
floorife  (25  k¥)..,

katılaşmış  durumu  gözlenmiştir  (.Şekil  5  ve  Şekil  6).
Şekil  6  görüntüsü  verilmiş  olan  katılaşmış  sıvı  kapa-
nımının  malzemesi  üzerinde  yapılan,  kısa  bir'  X-işın
taraması,,  (2-3  dak)  Şekil  7'de  görüldOgü  gibi  yine  Na,
K  ve  Cl  pikleri  vermiştir.

Sulu-çözelti  kökenli  kapanımlarda  NaCl  ve  KCl  ün
temel  bileşenler  olması  beklenen,  bir  sonuçtur.  Tarama
süresi  uzun  tutulursa  diğer  elementlerde  saptanabilir.
Elde  edilen  sonuçlar  kantitatif  olarak  istendiğinde

' standart  kullanılarak,  elde etmek  olasıdır.  Standart  kul-
lanımı  işleyin  süresini  uzatacaktır,  fakat  bu  süre  kla-

Şekli  4  ;  Yeşil  Gonzales  ftuoiitinjun.  yüzeyinde  katı.
iaşaıış  sıvı  kapaaumnın  (Şekil  3  deki  ayni
örnek  ve  kapanım)  uzun  sore  x-ism  tara-
ması.  .Ba  da  gözlenebiliyor  (25  kV).

Fig-ure  4  ;  The  longer'  time  x-ray  sean  of  soiiclifiecl
fluid  inclusion  om  the  surface  of  green  Gon-
zales-  flaorite  (ifee  sain«!  sample  and  the
same  inclusion  of  .Fig,  S)  Ba  also  is  detec-
table  (*5  kV).

Şeksi  3:  Mavi  iSiııgh:ırıi  3Sïi*n"tïn  It-  jii/^^dc  katiias.
11117  sıvı  kapammïnm  yapiw,  2000 x.

Figore  h  ;  Öolîditied  fluid  indusios  Ltructure  on  the
surface  of  blue  Binghain  fluoiite^  2000 x.

sık  yöntemle  yapılan  analizlerle  kıyaslandığında  en
az  1/4  kadar  daîı'a  kısadır.  İşleyin,  aşamaları  az  ol-
ması  nedeniyle  sonuca  eklenecek  hata  yüzdesi  de  do-
ğal  olarak  az  olacaktır,.  Özellikle  metamorfik  magma-
tik  kayaçlardaki  bazı  minerallerdeki  çok  küçük  çap-,
ta  olan,  kapanımların  kimyasal  analizleri  için,,  SEM?-
nin  sunduğu  büyütme  oranı,  nedeniyle  daha  uygun  bir
yol  gibi  gözükmektedir.  Ancak  bu  yörtem  klasik  yön-
teme  göre  daha  pahalı  bir  yöntemdir.  Bütün  bunla-
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Şekil  6  :  Şeldl  5  in  bftyfit&lmüş  gföüntiisfi,  4500  x.

Figure  6  :  Magnified  image  of  figure  5,  4500 x,

• • C a K ^

ra  karşın,  kolay,  incelikli  ve  az  zaman  olan  bir  yön-

tem  olduğundan  az  sayıdaki  küçük  çaplı  kapanımlar

için  ideal  olarak  önerilebilir,.

SONUÇLAR

Sıvı  kapanunlarıııın  scanning'  elek tron  mikroskop-

la  yapılan  'kimyasal  analizleri,,  aynı  örneklerin  don-

ma  sıcaklığı  ölçümü  ile  paralel  olarak  yapılan  ve  be-

raberce  değerlendirilen  yıkama  yöntemi  analizine  gö-

re  çok  daha  kısa  .zamanda,  sonuçlanmaktadır.  SEM

yapılan  analizlerin,  sağlıklı  olması  ve  'kısa  zamanda

sonuçlanması  yanı.  sıra.,  özellikle:  kürük  boyutlu  ve

ergiyik  kökenli  kapanımlarda  daha  kullanışlı  olabilir.,,

Sulu-çözelti  kökenli  olan  minerallerdeki  sıvı  kapanım-

larının,  her  iki  yöntemle  yapılan  analiz  sonuçları,

NTaCl  ve  Kd  ün  bu  tür  kapanımlarda  temel  bileşen-

ler  olduğu  bir'  kez  daha  göstermiştir..

Aynı  renkte  olan  örneklere  ait  sıvı  kapanımlar

benzer  donma,  ve  homojenleşme  sıcaklığı,  ile  benzer

bileşim,  sunmamışlardır.
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Kırıntılı  Kayaçlarm Dokusal  Parametreleri  Yardımıyla
Taşınma Mekanizması ve  Çökelme  Ortamlarının
Saptanması

Determinkdion  of  depositioncd  environment  and  transportation-  mecha-
nism  the  clastic  seounces  by  means  of  teœtural  parameters*

SUNGU  L.  GÖKÇEN
HALUK  ÇETÎN
İSMAİL H, DEMtKEL

Ç.U.M.M.  Fakültesi,  Jeoloji  Bölümü,  Adana
H.Ü.  Mühendislik  .Fakültesi,  Jeoloji  Bölümü,  Ankara
H.Ü.  Mühendislik  Fakültesi,  Jeoloji  Bölümü,  Ankara

ÖSZ  :  Kum  boyu  kırıntılı  kayakların  taşınma  mekanizmaları  ve  çökelme  ortamlarının  saptanması  sediman-
ter  yapılar,  fosil  içerimi  ve  benzeri  gibi  'belirli  sedimantolojik  özelliklerle  yapılabilmektedir.  Bununla  bera-
ber  bu  özellikleri  içermeyen  veya,  yüzeyde  mostra  vermemiş  istiflerde  bu  işlemlerin  yapılabilmesi  ancak  bazı
t  dokusal  yöntemlerle  mümkündür..  Bu  makalede,  özellikle  ince  kesitlere  uygulanabilecek  dört  sedîmantolo-
jik.  dckusal  yöntem  tanıtılmakta  ve  bunlar  yardımıyla  istifi  oluşturan  kırıntılı:  materyalin  taşınma  mekaniz-
ması  ve  çökelme  ortamlarının  nasıl  saptanacağı  sunulmaktadır*

ABSTRACT ;  The  transportation  mechanism  and  the  dcterminaton  of  the  sedimentation  environments  of
the  stand-size  elastics  earn  he  carried,  out  'through  examination  of  their  certain  gedimentological  characte-
ristics  such  as.  sedimentary  structures,  fossil  contents  and  sfgnilar  properties.  However,  these  procedures
im  sequences  thai  do  not  outcrop,  or  do  mot  have  tlie  above  properties,  can.  only  be  possible  by  ecrtain
textural  meliw&,  In  the  present  paper,  ax©  introduced  four'  sedinoentological-textaral  methods  that  can  be
applied  especially  to  thin  sections,  and  the  transportation  mechanism  and  the  determination  of  the  -sedi-
mentary  environments  for  the  elastic  material  forming  the  séquence-  are  presented.

GÎRÎŞ  ve  AMAÇ

Jeolojik  incelemelerde  ayrıntılı  sedimantolojik  ve
sedimanter  petrolojîk  çalışmalar  sonucu  ortamsal  yo-
ruma  gidilmesi  ve  daha  ileri  bir  adım  olarakta  ortam
sediznanlarının  taşınma  mekanizmasının  saptanması
arazi  ve  laboratuvar  uygulamalarının  birlikte  değer-
lendirilmesi  ile  mümkündür.  Ancak  saha  çalışmalarının
yapılamayacağı  koşullarda  örneğin,  litolojinin,  sondaj
karotlarıyla  temsil  edilebildiği  istiflerde,  dokusal  ça-
lışmalar  büyük  önem  taşımaktadır..  Bu  nedenle,  prob-
leme  çözüm  getirmek  için  sedimantologlarca  yaklaşık
30  yıldır  birçok,  yöntem  geliştirilmeye  çalışılmış  ve
bu  çalışmalarda  özellikle  matematik-istatistik  işlem-
lere  ağırlık  verilmiştir.,  Sedimanter  kayaç  ve  oluşum-
ların  dokusal  parametreleri  yardımıyla  taşınma  me-
kanizması,  türü  ¥e  çökelme,  ortamlarıyla  alt  ortam-
ların  saptanması  için  günümüzde  kullanılan  belli  baş-
lı,  dört  dokusal  yöntem  olup,  bunlar  -sırasıyla.  Pasre-
ga'nın  "CM  Diyagramları*  Fasısega,  (1&57,  1964)  Fas-
sega  ve  Byramıijee,  (1969')  Passega,  (1.977),  VISHER
(1969-)'un  "Tane  Boya  Dağıtanları  Modeli11,  Mc  Ma-
nus  <  ve  Buller  (1973)fün  "QDarMd  Analfaderi"  ile  Gök-
çen  ve  özkaya  (19ı81)'e  ait  **Diskrtoılnant  Analiz!*"
yöntemleridir.

Bu  çalışmanın,  amacı,  yazarlarca.  ayrıntılı  sedi-
manter  jeolojik  ve  petrografik  incelemeleri  yapılmış

beş  farklı  bölgenin  (Şekil-1)  seçilmiş  kırıntılı  örnek-
lere  üstteki  dokusal  yöntemlerin  uygulanması  ve  bu
çalışma:  sonuçları  ile  arazi  gözlemlerinin  beraberce  de-
ğerlendirilmesidir.  Sonuç  olarak  araştırma  bölge  is-
tifleri  kırıntılarının  taşınma  mekanizmaları  ile  çökel-
me  ortamlarının  yeniden  yorumlanması,  ayrıca  yak-
laşık  .200  örnek  üzerinde  uygulanmış  bu  çalışmalar
sonucu  dört  dokusal  yöntemin  irdelenmesini  öngör-
mektedir,

ÇALIŞMA  YÖNTEMLERİ
Zara<-Hafik  (Sivas)-,,  Erzincan-Refahiye  yöresi  ile

Ankara-Haymana  Baseninde;  üç  farklı  bölge  ve  Edirne-

Şekil  1  :::  Buldum  Haıitagı.

Figure  1  ;  Location  map.
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Keşan  Tersiyer  türbîditlerinden  seçilmiş  toplanı  200
kırıntılı  örnek  üzerinde  dokusal  incelemeler  yapılmış-
tır.  Bu  bölgelere  ait  jeolojik,  stratigrafik  ve  sediman-
tolojik  özellikler  daha  önceki  yayınlarda  verilmiştir
(Gökçen  ve Ataman,  1973;  Gökçen,  1914;  Gökçen,  1976
a  ve  b;  Gökçen,  ve  diğerleri,  1978;  Gökçen,  1980;  Gök-
çen,  1981;  Çetin,  1983;  Demirel,  1983).  Bu  beş  bölge-
ye  ait  örnekler  sedimanter  yapılarına  göre  fasîyesleri
'belirlenmiş  ve  ince  kesitleri  yardımıyla  da  dokusal  pa-
rametreleri  0  birimi  ve  mm,  cinsinden.,  yöntemleri  il-
gili  yayınlarda  anlatıldığı  biçimde  saptanmıştır..  İnce-
leme  alanları  rösedimante  örneklerinin  tane  boyu  da-
ğılım  eğrilerinden  elde  edilmiş  l.  ve  50.  yüzdeler  (mm,
cinsinden)  Passega  (1977)'nin  "CM  .Diyagramı"ndaJ

25.,  50.  ve  75  yüzdeler  (mm.  cinsinden)  McManus  ve
Bililer  (19-73)'ön  "QDa-Md  Diyagramı"iıda,  5.,  50,  05.
yüzdeler  i!e  ,Mzt  Bp  Sk.j  ve  KG  değerleri  (0  cinsin-
den)  ise  Gökçen,  ve  Özkaya  (1981)  'in  "Dîskriminant
Analizi"  yöntemlerinde  kullanılmıştır  (Şekil-2,  3,  4,,  5
ve  6).  Visher  (1969)'un.  modeli  için  bu  araştırmada
sadece  örneklere  ait  tane  boyu  dağılım  eğrilerindeki
genel  görünümden  yararlanılmıştır.

Vteher  (1968)  Yöntemi.

Bu  yöntemde,  örneklerin  logaritmik  kâğıtlara  çi-
zilmiş  tane  boyu  dağılım  eğrilerinde  bir  diğerini  izle-
yen,  tane  boyu  değerleri  doğrusal  hatlarla  birleştiril-
mekte;  bu  düz  çizgilerin  kesişmelerinden  oluşmuş  kı-
rıkh  şekillere  göre  çökelme  ortamı  hakkında  yorum-
lara  gidilmektedir.  'Visher  (1960),  güncel  ortamlardan
alınmış-  örneklerde  dokusal  çalışmalar  yapmış  ve  ör-
neklerin  log-olasılık  eğrilerini  çizmiştir  (Şekil-2).  Bil
eğriler  yardımıyla  incelenmiş  sedimanların  çökeldiği

ortamlar  hakkında,  bazı  somut  yorumlarda  bulunmuş-
tur..  Araştırmacının  varsayımına  göre  tek  bir  örneğin
tane  boyu  dağılım  eğrisi  île  ele  ortam  hakkında,  yo-
rum  yapılabilmekte  .taşınma  mekanizması  ve  türü  '
hakkında  yaklaşımda  bulunulmaktadır.  Bölge  örnek-
lerinde  bu  yöntem,  uygulanarak  yapılmış  dokusal  ana-
lizler  sonucunda  genelde  türbidit  fasiyesinde  çökel-
dilleri  anlaşılmıştır.

CM  Diyagramları  (Passaga,  1957,  1977)

Passega  (1957,  1964),  Passega  ve  Byramjee  (1969)
ve  Passega  (1077)'nin  yayınlarında  ayrıntıları  veril-
miş  yön  teni,  güncel  s  edi  manlar  üzerinde  yaptığı  ça-
lışmalarla  paleo-örneklerin  oluşum  mekanizması,  ve
çökelme'  ortamını  saptamayı  amaçlamıştır.  Çift  loga-
ritmik  kâğıdın  kullanıldığı,  bu  yöntemde  tane  boyu  da-
ğılım  parametrelerinde  50'.  yüzde  (M)  apsise  ve  1..  yüz-
de  (C)  ordinata  mm.  değerleri  olarak  yerleştirilir.  Çi-
şim,  kullanım,  v.b.,  ayrıntıları  üstteki  yayınlarda  bu-
ïunan  diyagramın  orijinali  Şekil-3-  ile  verilmiştir.,  Şe-
kildeki  A  ve  B:  bölgeleri  türbiditleri,  C  bölgesi  kıyı
çekellerini,  D  ve  E  bölgeleri  süspansiyonlarından  gö-
kelmiş  ince  pelajik  sedimanları,  F  bölgesi  ise  moloz
akıntısı  türü  yatak  yükü  ("Bedload")  çökeltilerine
karşılık  gelmektedir.  Şekil-3'den  de  görüleceği  gibi  bu.
yöntemde ,̂  C = M  doğrusuna  paralel.  U  şekli  gruplan.-
wialar,  bu  sedimanlarm  turbid  akıntılarla,  taşınıp  çö-
/celtilmik  kırıntılılar  olduğunu  gösteril1,.  Passaga'nın  bu
yöntemi  ile  kırıntılı  örneklerin  çökelme  ortamları  ve
taşınma  mekanizmaları,  kolaybkla  saptanaMImekte  ;
ayrıca,  daha  ayrıntılı  jeolojik  yorum  da  ışık  tutmak-
tadır.  Ancak  CM'  dyagramının  sağlıklı  sonug  verebil-
mesi  için  dokusal  çalışmaların  en.  az  25  örneklik  grup-
lara,  uygulanması  gereklidir.

Yazarların,  çalışma,  alanlarına  ait  klastik  kayaç-
lardan  seçilmiş  örneklerin  tane  'boyu  dağılım  eğrile-
rinden,  çıkarılmış  C  ve  M  değerleri  diyagrama  yer-
leştirildiğinden  C=M  doğrusuna  paralel,  graplandığı
görülmüştür  (ŞekiI-4).  Bu  kayaçların  türbid  akıntılar-
la  taşınıp-  çökeltlmiş  sedimanlar  olduğu  arazi,  •verile-
riyle  saptanmıştır.



ramın  yaklaşık  fi-35'lik.  bir  kesimi  sağlıksız  olmakta-
dır,.  Bu.  nedenle  adı  geçen  yazarlara  ait  QDa-Md  di-
yagramı  ile  çeşitli  rösedimante  fasiyeslerin  kesin  ayı-
rımı  oldukça  .zordur,  mm,  cinsinden  tane  boyu  değer-
lerinin  kullanılması  halinde  daha  sağlıklı  sonuçların
alındığı,  'bu  yöntem.,  inceleme,  alanları  örneklerine  uy-'
gulanmis.,  yukarıda  adı  geçen  koridorlara  düştüğü  sap-
tanmıştır.

msteiniinant  Analizi  (Glkeem  ve  üzkaya  1981)

Ayrıntısı  Gökçen  ve  Özkaya  (1981)'de  verilmiş  bu
yöntemde,  5.,  50.  ve  95.,  .yüzdeler  ile  Mz,  Sp  Skj,  KG

dokusal  parametrelerinden,  türetilmiş  Jf{  ve  F2  fonksi-
yonlarından  apsise  ¥1  ordinata  F2  ( 0 )  gelecek  şekil-
de  yerleştirildiğinde,  örneğin  hangi,  tür  rösedimante
fasiyes  olduğu  g'ikartılmaktadır.  Gökçen  ve  !Özkaya
(1981)'n  bu.  yön  terni  ile  verilmiş  Bölge  Haritasına  (Şe-
kil-6)  çalışma  alanları  örneklerinin  P 1 (  F2;  değerleri
yerleştirilmiş  ve  bunların  hangi  tür  sualtı  kütle  çe-
kimi  ürünleri  olduğu  çıkartılmıştır.  Bu  sonuçlar,  ara-
zi,  verileriylede  karşılaştırılarak  Diskriminant  Ânali-
zindeki  Distal,  Pro-ksimal  ve  O-lîstostrom  fasiyesleri-
niıı  doğruluğu  görülmüştür..  Arazide  Aledyal  (O!rta.  Ya-
tak.)  türbidit  oldukları  sedimanter  yapılarla  saptan-
mış  örnekler  bu  analizde  kesinlikle:  ayrılamamakta  ve
Distal-Proksimal  türbidit  bölgeleri  arasına  düşmekte-
dir  (gekil-6).  Bu  nedenle  yazarların  önerdiği  bölge
haritasına  ve  ProksîmaLDîstal  türbidit  hattının  iki
yanını  kapsayacak  .şekilde  bir  medya  1  türbidit  kori-
dorunun  konması  da  yararlı  olacaktır,.,

Şekil  S  :  QDa-Md  diyagramı.

Figure  5  :  Diagram  of  QDaJfcfd.

Şekil  i  :  IMskriıııiııa.ai  analizi.

Figure  ê  :  BiscFiiiîlaııııt  method.

Gökçen  ve  özkaya  (  1:981  )'nin  üstü.  anlatılan  yön-
temine,  ait.  matematiksel  bağıntılar  bilgisayar  ortamı
yardımıyla  kolayca  hesaplanabilmektedir.

TARTIŞMA  ve  SONTJÇLAB

özellikle  sondaj'  örneklerinde  yapılacak  dokusal
çalışmalar  sonucu  kırıntılı  istifin  taşınma  mekanız-
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ması ve çökelme ortamlarının, saptanmasını amaçla-
yan bu araştırmanın ana, sonuçlan alttaki gibi özet-
lenebilir:

1 — Bu dört yöntem içerisinde önce CM diyag-
ramı kullanılarak, örneklerin hangi ortamda çökeldîği
saptanmalıdır,

2 — Visher (196&)'un Tane Boyu Dağılım Yönte-
mi, kesikli eğriter üzerinde yapılan yorumlamaların
uzun. zaman aîmau ve farklı .sonuçlara varılmasından
dolayı,, pratik değildir. Ayrıca aktlısl sedimanlar üze-
rinde geliştirilmiş bu yöntemin paleosecll.man.lara uy-
gulanmasında bazı hatalar olabileceği de doğaldır. Ay-
rıca .yazarlar bu yönteminde bir tek değil, en az 15-20
örnek üzerinde denenmesi gerektiğine inanmaktadır-
lar,

3, — QDa-Md diyagramında hernekadar Fiakso-
türbidit, Distal-Proksimal türbidit olmak üzere iki
koridor bulunuyor ise de, bu yöntemin ancak %65 .ge-
çerli olarak Flaksotürbiditleri (Olistostrom ve Çakıllı
çamur taşı) normal türbiditlerden ayrılabileceği görül-
mektedir,

4 — Gökçen ve özkaya (1981) 'in geliştirdiği Disk-
riminant Analizi Yöntemi tek bir örnek üzerinde da-
hi uygulanabilirliği açısından çok önemlidir. Bununla
beraber bu yöntem sadece mikrokonglomera veya 8-
zellikle îcu.nı boyu kırıntılı sedimanlara uygulanabil-
mekle ve bunların, kütle akımıt proksinıal, distal ve
kısmen medyal türbidit olarak sınırlayabilmektedir,

5 — Kırıntılı kayaçların dokusaı parametreleri
3rard.1m.iyla, taşınma mekanizması ve depolanma bölge-
lerinin saptanmasında en geçerli yöntem olarak Fas-
sega'nın CM metodu; röseäimante fasdyeslerin gnıp-
lanmas ıiçin Lse Gökçen ve Özkaya (1981)'in Dîskri-
minant Analizi kullanılmalıdır.
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MADEN YERİ TAZMİNATI ANKARA BÖLGE İBARE
MAHKEMESİNDE

Bilindiği gibi, 6245 sayılı harcırah yasasının,
11.12.1981 gün ve 2526 sayılı, kanımla . değiştirilen 50,.
maddesi 5.. fıkrası 'dayanak, alınarak, maden arama iş-
lerinde çalışan teknik elemanlardan MTA Genel Müdür,
liiğü'ne bağlı Bölge Müdürlüklerinde görevli, teknik ele-
manlara, haliyle Jeoloji Mühendislerine, Bölge Merke-
binden Bölge sınırlan içinde kalan herhangi bir yere
geçici görev emri île gönderilmeleri halinde harcırah
yerine gi.ndel.ik tazminat« ödenmektedir.

Bu yasanın MTA Genel Müdürlüğü'nde uygulana
geldiği süre içinde., .gerek yasanın., amacıyla çelişen so-
nuçlara yol açtığı ve gerekse aynı amaç ve koşullarla
MTA Merkez ve ' Bölge kadrolu teknik, elemanları ara-
sında, açıklanması adil ölçüler içinde olanaklı olmayan,
ayrıcalık,, haksızlık ve huzursuzluklara neden olmakta-
dır. " • " ~ ' ' ' ' •

Bu durumun üyelerimiz lehine düzeltilmesi gereğini
gözönüne alan Odamız çeşitli platformlarda çalışm&îa-
ruu sürdürmüş ve sürdürmektedir.,. Bu çalışmalar çer
çevesinde durumun düzeltilmesi amacına yönelik 1984
yılında açılan dava; ÎDAÏIE MAHKEMESİNDE dosya
inceleme aşamasında olup, inceleme sırasını beklemek-
tedir.

1966 'ÎÏUNDA MTA'DA ÜYEUERÎMÎME EKSJK.
ÖBKMEM ÖZEL- HtZBIET TAZMİNATI İÇİN
PAVA'AÇILDI . •

MTA Genel Müdürlüğü'nde görevli teknik, eleman-
lara arazi çalışmaları sırasında ödenen %2Ö özel Hizmet
Tazminatının, aynı teknik elemanlara merkezde; -%12
olarak ödenmesinin, yasa. ve- kararnamelerin özüyle çe-
lişmesi gözönüne alınarak Ankara Bölge tdare Mahke-
mesi" Hezelinde açılan dâva, mahkemece saptanacak- du- -
ruşma'tarihi aşamasına, gelmiş tir... • „

"ÖZEL HİZMET TAZMtNATF* YENİDEN- • .
BELİRLENDİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı, Ka-
nunun Ek geçici. 9 uncu. maddesi kapsamına, giren ku-
rumlardan aylık .alanlara 1986 Mali Yılında; hangi gö-
revler için ne oranda "özel Hizmet Tazminatı''- ödene:
ceği yeniden belirlenmiştir.

.. Aşağıda, yönetici olır.ayan Odamız üyesi, jeoloji
yüksek mühendis ve mühendislerinin yaptıkları, görev
kargılığı almaları gereken, "özel Hizmet Tazminatı"
miktarları verilmiştir.

Kurumların Teknik^ Hizmetler Sınıfı, kadrolarında
olup, meslekleri ile ilgili görevleri fiilen.-ifa edenler-
den ;:

A. En az 4 .yıllık yüksek 'öğrenim .yaparak Yük-
sek Mühendis,, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, -..:.

1 Baraj, Hidrolik, ve termik elektrik santralleri,
tünel, büyük sulama ve taşkın koruma, büyük içmesu-
yur yol, demiryolu,, köprü, linian, Jiava meydanları, ener-
ji nakil hatları ve transformatör istasyonları inşaatları
ile sondaj faaliyetlerimde,, yeraltı maden ocaklarımda ve
radyolink., tesislerinde çalışanlar-% 25

2,. Atölye, silo, fabrika, baraj işletmesi., elektrik
tesisleri ve Iaboratuvarlarda, merkezi, ısı santrallarında,
belediye sınırları dışındaki şantiyelerde, telekominikas-
yon tesisleri inşa ve işletmelerinde, ajrazide, açık maden
ocaklarında «alışanlar ••% 20' " •

3. înşaat, - makina,. elektrik, maden, metalürji,
Jeoloji ve kimya dallarında proje çizini işlerinde- çalı-
'şanlar; (1) inci sırada sayılan hizmetlerin .keşif,, uygu-
lama ve kes'n hesap işlerini yürütenler; belediye sınır-
lan içîhdeki şantiyelerde çalışanlar, kontrol hizmeti yü-
rütenler % 17; . .

4,, Diğer yerlerde çalışanlar % 12.

KıBRıS TÜRK MÜHENı>I& VE M L ı A E ODALARı
BÎRıIOFNLN 25. KURULUŞ YıLDÖNÜMÜ .
TÖRENLERIME KUTLANDI

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birbği'nin
25. Kurulup Yıldönümü, 2-7 Aralık, tarihleri arasında
Lefkoşe'de düzenlenen, törenlerle kutlandı,,

- Kutlama törenine Ocamız ve Turk .Mühendis ve
Mimar Odaları. Birliği adına katılan Sayman İsmail
Kulaksızoğlu, kutlama etkinlikleri sırasında, KTM.MOB..
ile TMMOB*nin '"Kuzey Kıbrıs'ın Jeolojisi'1 konusunda
oıtakiaşa 'bir sempozyum düzenleme konusunda giri-
şimlerde bulunmuştur. .Ku.laksizciu.elu, sempozyumun.
uluslarar.ası düzeyde 'düzenlenmesine ilişkin, • KK!TC
Meclis Başkanı Hakkı Atun, Başbakan. Derviş Eroğlu,
Doğal Kaynaklar' ve .Tarım Bakanı Nazik Borman ve
ICTMMOB Başkanı'-Bektaş Göze İle görüşerek sempoz-
yumunı düzenlenmesi konusunda olumlu yanıt almıştır,,..

Bu konuyla ilgili Bayrak İEtadyo Televizyonunun, bir
programına katılan, Kulaksızoğlu .TMMOB ve Odajnızûı .
görüşlerini "açıklamış, özerle: 30 yıllık bir pratiğin ge-
tirdiği engin bilgi ..ve .deneyim birikimlerimizi,, kardeş,
kuruluş Kıbrıs- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği *
•mensubu meslektaşlarımızla paylaşmak, bunu sağlaya-
cak araç we mekanizmalara işlerlik kazandırmak ve sü-
rekli canlı tutmak, en. içten dileğimizdir. Bunun en etkin-
yolunun, her iki kardeş kuruluşun ortak teknik, 'bilim-
sel etkinliklerde bulunmak olduğuna kuşku yoktur, Bu
amaçla ortaklaşa düzenleyeceğimiz '"Kuzey Kıbrıs'ın
"Jeolojisi" sempozyumunun. Kuzey Kıbrıs'ın yararlanıla-
bilir yer üstü; ve-yer-altı doğal kaynak, potansiyeli -ko-
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nusunda önemli sonuçlar doğuracağına - inanıyorum.
Böyle bir sempozyumun/ gerek Kuzey Kıbrıs Türk,.
;Cumhuıiyetirnde, gerekse Türkiye*deki., ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşlarının katkı ve destekleriyle, başarılı,
bir biçjmde gerçekleştirileceğine olan inancımız da tam-
dır." demiştir.

M,TvA.*NIN 50. YEL SEMPOZYUMU YAPILDI

M.T.A. Genel Müdtirlüğü'nün 50. kuruluş.. yılı ile il-
gili simpozyum .11-15 Kasım 1985 'tarihleri arasında.,
M.T.A. Kültür Sitesinde yapıldı.

50.. Kuruluş yılı etkinlikleri içinde, yer alan simpoz~
yumda ülkemiz doğal kaynaklarının aranmasında, MTA*
mn kuruluşundan günümüze kadar geçen süredeki kat-
kıları 'dile getirildi,,

Simvozyumda M..T.A/:nın kuruluşundan bu yana"
geçen 50 yıllık süredeki hizmetleri,, elde ettiği gelişme-
ler; „ uluslararası alanda uıaştığı düzey ve ülke ekonomi-
sindeki yeri ve _ bugünkü, sorunları i.ki konferans ve bir
panelle incelendi.,

SUmpozyum suresince^ metalik, madenler, esdüstri-'
mineralleri ve enerji hammaddeleri konularında sunu-

•• lan 37 bildiride rmaden* endüstri ve enerji hammaddele-
rinin bulunuşları ile ilgili jeolojik ortamları» MTA'nın
kurulusundan önceki, v© ougtlnkû durumları ve MTA'-
nın katkıları incelendi.

g. TEKNİK ve BÎUMSEiL « 0 F İ Z İ K KURULTAYI
YAPILDI

• .. Jeofizikçiler Derneğinin 25, Kuruluş Yıldönümü ne-
deniyle, düzenlenen "8, Teknik ve Bilimsel Kurultay"
0-13 Aralık 1.985 tarihleri arasında Milli Kütüphane -
Salonlarında yapıldı,.

Kurultayda jeofizik bilimi île ilgili^ bilimsel arat-
tırmaları ve teknik geligmelıeri içeren 72 bildiri .sunul-
du. Ayrıca kurultay süresince 7 yabancı, 8 yerli firma
ve kuruluşun.katılımı ile teknolojik ve aletsel gelişme,
lerin izlenebildiği bir' sergi, düzenlendi.

ODAMIZIN" 1§. OLAĞAN GENEL KUBULU

Odamızın Olağan Genel Kurulu S Şubat 1986 teri-
hinde Konur Sokak No: 4/8 de, çoğunluk sağlananiAâığı
takdirde 15 ŞuTbat 1986 günü TÜRK-ÎŞ Konferans Sa-
lonunda yapılacaktır. Seçimler yukarıda belirtilen ta-
rihlerî. takip edem pazar günü Konur :Sokak No-: éjS-
Ankara'da yapılacaktır..

ARAZİ ÇALIŞMALAIUMIZDA GEREKSİNİM
DUYDUĞUMUZ MALZEME SATIŞLARI
DEVAM EDİYOR

ÇANTA

35 x. 27 x 10 cm. b03n.1tla.Tmda, nefti yeşil renkli,
çadır' bezinden, ayarlanabilir» askılı, üç • bölmeli olup
ederi 4.500 TL'dir. öğrenciye $.5Öt TL, üyelerimize 9JSQÙ
TLJaır • •

DEFTER

• 17,5 x 12,5 cm boyutlarında, 96 sayfa, birinci hamur,
düz beyaz ve kareli kağıttan, zaman çizelgesi,, jeolojik
kesitler için epm dönüştürme çizelgesi, çeşitli; miilen-
dlslik bilgileri içeren, 14 sayfalık ek bulunmaktadır. Ede-
ri 760 Tl/dir, öğrenciye 6W> TL^ İyelerimize. WÖ TI^ dir,,

ÇEKİÇ ' , ' '

3S cm boyunda 000 gr ve 1100 ,gr agırlıklannda,
kesme kösele saplı olup, ederi 7,500 TL'dir. Öfrenciye
6.000 TI^ ttyeye 6.0W Tl/dir. . •

* ÇEKİÇ. BEL ASKISI " , -

Kalın deriden olup ederi 40i- TI/dEir/ Öğrenciye
200 Tl-, üyeye 200 TL/dir.

Yukarıda tanıtımı yapılan malzemeleri T..M.M;,Ö.P.
Jeoloji Mühendisleri Odası, Konur Sokak. Nö: 4/3. Kızı-
lay - .Ankara adresinden teinin edebilirseniz.

Posta Çeki Nor 89050. Ziraat Bankası Kazılay Şu-
besi Hesap Mo: 630/989. Telefon: 18 87.fô

JEOLOJİ TAKVİMİ

1086 Karbonifer stratigrafisi (IIKîS Alt Komisyonu -
arazi ve genel toplantısı,) ARJANTİN
İS Ocak 1986 ~ '
Uzaktan algılamanın ve uzak veri iletişiminin jeoteknik...
uygulamaları (Uluslararası simpozyum)
Öoca Beach - Florida-.- A.B.D.

1 » 9.ŞidMii 1986
' Uluslararası volkanoJoji kongresi
Auckland,.Hamilton-^Rotorua -. YENt ZELANDA..

10 - 14 Şubat 198ft
Türkiye Jeoloji ' Kurultayı M.T.A. Kültür Sitesi.. An-
kara, TURKEY
21 - 24 Nisam 1986
Çevresel Jectekneloji (Uluslararası simpozyum)
AUentown Penn - A.B".D.
S&4-27 Nfeae İ986
JEndrüstriyel Mineraller (7. "uluslararası Kongre)
Atina - YUNANİSTAN
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nusunda önemli sonuçlar doğuracağına - inanıyorum.
Böyle bir sempozyumun/ gerek Kuzey Kıbrıs Türk,.
;Cumhuıiyetirnde, gerekse Türkiye*deki., ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşlarının katkı ve destekleriyle, başarılı,
bir biçjmde gerçekleştirileceğine olan inancımız da tam-
dır." demiştir.

M,TvA.*NIN 50. YEL SEMPOZYUMU YAPILDI

M.T.A. Genel Müdtirlüğü'nün 50. kuruluş.. yılı ile il-
gili simpozyum .11-15 Kasım 1985 'tarihleri arasında.,
M.T.A. Kültür Sitesinde yapıldı.

50.. Kuruluş yılı etkinlikleri içinde, yer alan simpoz~
yumda ülkemiz doğal kaynaklarının aranmasında, MTA*
mn kuruluşundan günümüze kadar geçen süredeki kat-
kıları 'dile getirildi,,

Simvozyumda M..T.A/:nın kuruluşundan bu yana"
geçen 50 yıllık süredeki hizmetleri,, elde ettiği gelişme-
ler; „ uluslararası alanda uıaştığı düzey ve ülke ekonomi-
sindeki yeri ve _ bugünkü, sorunları i.ki konferans ve bir
panelle incelendi.,

SUmpozyum suresince^ metalik, madenler, esdüstri-'
mineralleri ve enerji hammaddeleri konularında sunu-

•• lan 37 bildiride rmaden* endüstri ve enerji hammaddele-
rinin bulunuşları ile ilgili jeolojik ortamları» MTA'nın
kurulusundan önceki, v© ougtlnkû durumları ve MTA'-
nın katkıları incelendi.

g. TEKNİK ve BÎUMSEiL « 0 F İ Z İ K KURULTAYI
YAPILDI

• .. Jeofizikçiler Derneğinin 25, Kuruluş Yıldönümü ne-
deniyle, düzenlenen "8, Teknik ve Bilimsel Kurultay"
0-13 Aralık 1.985 tarihleri arasında Milli Kütüphane -
Salonlarında yapıldı,.

Kurultayda jeofizik bilimi île ilgili^ bilimsel arat-
tırmaları ve teknik geligmelıeri içeren 72 bildiri .sunul-
du. Ayrıca kurultay süresince 7 yabancı, 8 yerli firma
ve kuruluşun.katılımı ile teknolojik ve aletsel gelişme,
lerin izlenebildiği bir' sergi, düzenlendi.

ODAMIZIN" 1§. OLAĞAN GENEL KUBULU

Odamızın Olağan Genel Kurulu S Şubat 1986 teri-
hinde Konur Sokak No: 4/8 de, çoğunluk sağlananiAâığı
takdirde 15 ŞuTbat 1986 günü TÜRK-ÎŞ Konferans Sa-
lonunda yapılacaktır. Seçimler yukarıda belirtilen ta-
rihlerî. takip edem pazar günü Konur :Sokak No-: éjS-
Ankara'da yapılacaktır..

ARAZİ ÇALIŞMALAIUMIZDA GEREKSİNİM
DUYDUĞUMUZ MALZEME SATIŞLARI
DEVAM EDİYOR

ÇANTA

35 x. 27 x 10 cm. b03n.1tla.Tmda, nefti yeşil renkli,
çadır' bezinden, ayarlanabilir» askılı, üç • bölmeli olup
ederi 4.500 TL'dir. öğrenciye $.5Öt TL, üyelerimize 9JSQÙ
TLJaır • •

DEFTER

• 17,5 x 12,5 cm boyutlarında, 96 sayfa, birinci hamur,
düz beyaz ve kareli kağıttan, zaman çizelgesi,, jeolojik
kesitler için epm dönüştürme çizelgesi, çeşitli; miilen-
dlslik bilgileri içeren, 14 sayfalık ek bulunmaktadır. Ede-
ri 760 Tl/dir, öğrenciye 6W> TL^ İyelerimize. WÖ TI^ dir,,

ÇEKİÇ ' , ' '

3S cm boyunda 000 gr ve 1100 ,gr agırlıklannda,
kesme kösele saplı olup, ederi 7,500 TL'dir. Öfrenciye
6.000 TI^ ttyeye 6.0W Tl/dir. . •

* ÇEKİÇ. BEL ASKISI " , -

Kalın deriden olup ederi 40i- TI/dEir/ Öğrenciye
200 Tl-, üyeye 200 TL/dir.

Yukarıda tanıtımı yapılan malzemeleri T..M.M;,Ö.P.
Jeoloji Mühendisleri Odası, Konur Sokak. Nö: 4/3. Kızı-
lay - .Ankara adresinden teinin edebilirseniz.

Posta Çeki Nor 89050. Ziraat Bankası Kazılay Şu-
besi Hesap Mo: 630/989. Telefon: 18 87.fô

JEOLOJİ TAKVİMİ

1086 Karbonifer stratigrafisi (IIKîS Alt Komisyonu -
arazi ve genel toplantısı,) ARJANTİN
İS Ocak 1986 ~ '
Uzaktan algılamanın ve uzak veri iletişiminin jeoteknik...
uygulamaları (Uluslararası simpozyum)
Öoca Beach - Florida-.- A.B.D.

1 » 9.ŞidMii 1986
' Uluslararası volkanoJoji kongresi
Auckland,.Hamilton-^Rotorua -. YENt ZELANDA..

10 - 14 Şubat 198ft
Türkiye Jeoloji ' Kurultayı M.T.A. Kültür Sitesi.. An-
kara, TURKEY
21 - 24 Nisam 1986
Çevresel Jectekneloji (Uluslararası simpozyum)
AUentown Penn - A.B".D.
S&4-27 Nfeae İ986
JEndrüstriyel Mineraller (7. "uluslararası Kongre)
Atina - YUNANİSTAN

JJBOUDJİ jyrtlHE3^BÎS:LtĞÎ/OCAK, 1ÔS6 .49



1 - 6 Haziran 1986 '
Yerbilimleri, Bilgi iletişimi (3.. Uluslararası Konferans)
Âdlaiade - GÜNEY AVUSTRALYA.

•8 - -5 Haziran 1986 •

•JBiEazor. Sistematiği (Simpozyum)
Druınheller - Alberta - KANADA

- ÄS - 26 Haziran 1986 -

Kumlu for amihif erler (2. • Toplantı y
Viyana"- AVUSTURYA .

TÜEK MÜHENDİS VE MİMAR ' ÖBüJLÄÄt BtLİK-
KtgtLtK EKSFEMJK HAKEMLİK VE TEKHÄ .
MÜŞAVİRLİK YÖNlSTMELtöt

* - • TMM.O.B: Bilirkişilik,. Eksperlik, -HakemHk ve
: Teknik; ••Müşavirlik yönetmeliğinin • bazı/ maddelerinin
kestirilmesine dair yönetmelik 17 Mayıs 1985- tarih ve
İ8757-sayılı resmî, gazetede yayınlandı :

MADDE l_— 6.1 1982 ' tarih ve 17566 ' sayılı
Resmî Gazete'de yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği (TMMOB) ; Bilirkişilik, Eksperlik, Ha-
demlik•.w,.:Teknik Müşavirlik Yönetmeliği'nin 7. mad-
desnin; -kamu,, özel 'kuruluşlar ya .da şahısların -doğru-
dan bilirkişilik istemlerinde uygulanacak mali hükümle.
ri 'belirleyen (b) fıkrası- 1985 .yılı için aşağıdaki gibi
.düzenlenmiştir. • . . . . . . .

Madde? — b) Kamu, özel kuruluşlar ya da şahıs-
ların -doğrudan bilirkişilik istemlerinde ;

1 — Büroda dosya üzerinden.- düzenlenen raporlar-
da, kişi basma her rapor için, en az' 10,000' TL . ücret-
'alınır, - :- - . -

2 —Arazide ve iş sahalarında düzenlenen rapor-
larda, arazide geçen her gün için kişi başına 14.000 TL.
eklenmek üzere, her rapor için kişi. başına en az 10.000
TL. Ücret, alınır.. . "* "

S — Mahkemelerde açıklama., yapılması halinde,,
halinde, her celse veya ek açıklama içim en az 5.000 TL.
ücret alınır.

•"4" — Raporların düzenlenmesinde, ' daktilo, .kırtasiye,
deney, teknik, resim vb., masrafları ayrıca alınır.

- 5 — Arazide ya. da büroda bir .def asında birden çoiı
dosyanın İncelenmesi durumlarında, 10 dosyaya kadar,'
dosya başına, en az 6.000 TL .alınır. 10 dosyadan fazlası
İçin, dosya başına en. az 3 000 TL ek ücret alınır...

MADDE 2 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları.
Birliği (TMMOB) Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve

..Teknik Müşavirlik < Yönetmeliğinin 8., maddesi aşağıda-
ki şekilde değiştirilmiştir. ; , " '

Madde. 8 — EKSPERLİK :
Mahallinde ya da dosya üzerinde gerekli inceleme-

yi yaparak kıymet, takdiri, fiat tesbîtî ve benzerleri ile
ilgili rapor- tanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır,

EKSPERLİK ÜCRETLERİ :

Mt ; İncelenen meta tutarı _ •

Çğ : Çalıgılan gün. sayısı

Es : Çalışan eksper sayısı

A :.1985 yılı için (10 000 TL]

Olmak üzere .:

a) "10 000.000 Tl/na kadar- :

Mt
Es x Çg x A + 2A + •• —

1.000"

b) 100.000.000 TL.na kadar :

Es x, Çg x A +. 3A t -f 6000 +

c) 500.000.000 TL. na kadar :

Es: x Çg x. A. + 4A + 47.000 + •

Mt — 10.000.000

.2000

Mt —100.000.000

3000

d) 1.000,000.000 TL'-na kad&r • :

Mt — 500.000.000
Es x Çg x A-+ 5A + 177.000 -f~ •

4000

e)> 1.000.000.000 TL -ve daha, yukarısı için :

Mt — 1.000.000.000
Es x Çg x A + 6A -f 298 000̂  4- = •

5000

formülleri ile hesaplanır.

MADDE 3 — Bu yönetmelik, 1 Ocak. 1985 tarihinden
itibaren yürürlüğe girer,

MADDE. 4 — Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB
Yönetim Kurulu yürütür,

50 ' JBOXXHt MÜH&NPISLIÖÎ/ÖCAK.l@8i

Kanunlar, Tüzüklery Yönetmelikler
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Odamıza 1 Elcim. 1985 - $1 • Aralık İ985 - tarihleri «ırasında 'üye olan meslektaşlarımız

Sicil No,

3081
3082
3083

3084

3085

3036

3087

3088
3088
3000

.3091 "
3092
3093 -
' 3094

3095
-3096
3097
3098

3090 x -

3100

3101 . '

3102
3103

3104 -

3105

31.08

31.07

31.08

3109

3110

3111
3112

3113
3114

3115
3116
3117
3118
•3119

3120

31.21

3122

3.123

3124

31.25

3126
312?

3128

3129

3130 •
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Adı Soyadı " Üniversite'

Haluk KOÇ " H.Ü.M.F.
Ramazan BEBÎRBAĞ F,Ü,F.F.,

• Cem SARAÇ " " H.Ü..M.F. '— •

Ferit AKÇAÖREN • .. . İ,Ü,F,F,

Dllaver Y.. SANLI Î..Ü.F..F, ••

.. İsmail ENDER • Î.Ü.FJF.

İlhan İĞDIR ". m • .. l.,Ü,F:.F,

. Behçet AKYÜREK ' '" Î.Ü;F,F.

T. YILMAZ OLGAÇ 1..Ü..F.F,

• îbrahim Asaf AYNUR ' O.D.T.Ü.

Mehmet OCAKÇI ' , S.Ü.M.M.F

Alpay ÜSTÜNDAĞ - S.Ü.MJU.F.

Yusuf Ali KARAMAN " • D.E.U.M.M.F.

-Mustafa KAMÎT . . H.Ü.M.F. .

Yavuz ..YAVER • DÄÜ..

A,. Kıral .ENGİN • " .. 1.UÄ.F.

Aylan KURUC ' Ç,Ü.M,MJFV

Adnan ÖZKARA H.Ü;M.F. '

Raf et ÇETİN İÜ.M.F1

Ömer ŞAHIN ^ . ; " İ.Ü.M.F.

-. Süleyman DALGIÇ ' ' I.Ü.M.F.

Birol KURUCÜOĞLU H.Ü.M.F.

Kadri NAZLIOĞLU , Î.Ü.M.F.
İbrahim Taner SÖKELİ ' Î.T.Ü.

Uğur AKDENİZ K.ÜJM.M.F,

ArtakL KUTLrİJ •. .İ.Ü.F.F.

İsmail TUNDA ' .. H,Ü;F.F,

Ali ihsan PİŞKİN " •' " l.Ü.M.F,
İsmail SAKIN .. itİJCF.

Bülent SÖYLEM ., * " ' F.O.F.F.

Ömer Hakan B O Z K U R T ' H,Ü,M.B'.

Oya ÖZGÜVEN "" O.D.T.Ü.

" Kenan ÖZPULAT . S.Ü.ÜMF.

Ramazan YILMAZ " A..Ü..F,F, .

SCSML Serdar GÜLTEKÎH • tÜ.M.F.

İsmail YÜKSEL " A..Ü.F.F,

Kutsal KÜÇÜKTURAN- .. A.,Ü..F,F.

Hüseyı:? Levent ÇETÎNER . HXI.M.F.

Türkay ONACAK . H.Ü.M.F.

Fatma Gül KALFA . Î.Ü.M,F.

Ahmet ŞAHIN A.Ü.F.F.

Ece ANDIÇ . . ' D,.E,.Ü,.M.M.t,

Harun ERTÜRK ' .; , A.Ü..FJP.

Hat "ce Nurten ÖĞÜT A.Ü.F.F,-

M, Sacıt -MANÇER İÜ.F.F;

ismail UĞUKLUTİRYAKÎ . Î.O.F.F.
M. Nugret KUTLU İ.Ü..M.F, •

Engin, tamail ŞAMAR S.Ü..M..M.F; -

M. Kemal BABACAN . : Î.Ü.M.F.
Şefik YAŞA • ' - H.Ü.M.F.

YENİ ÜYELER
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31.31 • ismail ÜLKER ' ' B.Ü.Y.F.
3132 • Hakan SERÎM: ^ D.Ü.P.F. •
3133' M. Kemal KANSU ' A.Ü.F.F.
3134 . Hakan Sinan. ORBAY - D.B.Ü.M.M.F.
3135 Mehmet FÎLÎZ • Î.Ü.M.P.
3136 Ercan YURTYBRt • D.E.Ü.
3137 Mehmet KARAKOÇ l.U.M.P
3138' . Ayşe AÇIKBEY . ... A.U.F.F. ' •
3130 Nevzat ÖZDEMIR K.T.Ü,
3140 Kamil ILGIN \ . İ.Ü.F..F.

• 3141 Cengiz TÜTÜNCÜÖÖLU K.T.Ü.
314.2 ' Hasan BEYKAL D.E.Ü.
3143 • Osman VURAL . " A.U.P.F.

, 3144 Aydın-Ali KALFA D.E.U.
.3145 Tamer KURTMAN D.E.Ü.

. 3146 Suat GİRAY A.Ü.F.F.
3147 Mehmet • Nedim HEPSBN -' D.E.Ü,,,
3148 • Çetin POYRAZ D.E.Ü.
3149 Reha AKYILBIZ .. D.Ü.F.F.
3-150 Candan OZOAN ' - ' - D.Ü.F.F4

3151 Orhan SOKUCU Î.T.Ü.
3152 Ali YILMAZ D.E.Ü. • •
3153 . Mesut 'ÜNAL • H.Ü.M.F.
3154. Nuran. GENÇ ' İÜ.F.F,,
31,55 " . Büıem TGZIJJ . A.Ü.P.P.
3156 Yakup ÖZDEMIR • D.E.Ü,.
3157 ' M,. Adil TAŞKIRAN ' D.E.Ü.

. 3158 Mustafa .YORGANCI , D.E.Ü.M.M.F..
3159 Tuncay ÖZKAN . D.E.Ü.
3160 Tuncel BOYDAŞ . Î.T.Ü.
3101 . D. Kadir FEKTAŞ A.Ü.F.F,,
3162 . M. Alî ÖZDEMIR A.Ü.F.P.
3163. Tamer G. KUKTBAY D.E.Ü.

'. 3164 ' Emin SERBEST . Î.T.Ü.
3165 • „Nevzat ÖZGÜR D.E.Ü,.

3166 • îteaMnı Ü. ERDEM s O.D.T.Ü.

3167 Feridin EKÇEŞMELÎ • - S.U.M.F.

3168 . Cevat HEZARFEN . Î..U,.MJ. . "

3169" . ". 'Yücel -TÜRKER \ Î.Ü.M.F.

•3170 Atila SAKA . ' • I.Ü.M.F.

' 3 1 7 1 .. . fîrel ŞENEL • İ.Ü.M.F.

•3172 • • Ümit TtÎMER •' '. Î.Ü.M..F.,

.3173 Süleyman HASRET Î.Ü.M.F.

3174 H.. Yüksel SOYOĞUJ • Î.Ü.M.F.

3175 Gündüz SERDENGEÇTt * Î.Ü.M.F.

3176 . Aydofan AKBULUT 'İ.Ü;,M.,F.

3177 ' îlhan GÜNGÖR A.Ü.F.F. .

31.73 •• Levent BtLGİNER ' . Î.Ü.M..F,
3179 Cihan ŞİMŞEK. ... . Î.Ü.M.P.
31.80 Adnan YAVUZ * ., .A.Ü.F.F. •
SİSİ. ; • Bahtiyar-TUNCA . l.T.'Ü.
3182 Mime ALTA ' _ . . O.D.T.tr.,



• k Safes Üye ve Abone
• • ' ; Fiyatı (TL) öğrenci

• Jeoloji MühenâUligl Dergisi . , . .-. „ ,,.„„;„ .......... 700 350
• Türkiye Jeoloji Mühendisliği Kongresi 1979 Bülteni ,,,.,_ ,., ..,.'. . . „ ! ! ! ! ! 1000 500
• TOrkiye. Jeoloji Kurultayı 1982 Bildiri özetleri „,.,..... .,,,. ,.,.„.,,„., 600 - ' 3Ö0
• Türkiye Jeoloji Kurultayı 1083 Bülteni ,„.,.„. ..'...... ,,.,.. , :... 1000. ' 500
• .Maden Mikro&kopisi ..... , ,.,, ,.......,. I - 300 250
• 'Türkiye'de Jeoloji Araştırmaları ve Jeoloji Haritaları ..,.,.,..,.„,,,.,, " :600 ,. $QÛ ..
•• Deprem ve .SorımJant r ..............V.,,.... - ^00 300
. Türkiye'de Jeoloji Eğitimi ve Sorunları. .,., ; - „,., ,„ _ • • 400 200
• Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'nun Jeolojisi ...,,.„..,. „,, ,,.,„„..I......,.,,,,,,,.,,., ., 1000 500-
• Petrolü Arama ve Bulma Yöntemleri , ......".,.;..., , €00' ' 300
• Maden Tasası ve Madenciliğimiz ,,.,,. ,.„ ..,...,. .„_.„ 400 • ,200
• Tttrklye'de Hidrolik Enerji Potansiyeli ve Yararlanma Politikası „„.„., . . , „ . . 400 ' 200
. 'Türkiye Ekonomisinde Kömürlm Yeri Arama-Ttlketim Sürecindeki Sorunları ., ' 400 200
- Türkiye Demir Madenciliği ve Ülke Ekonomisindeki Yeri (Kalmadı) 200. . 150
•• Türkiye'de Yapı Malzemesi ve Sorunları . , . . . . , .„ . , * 4 W ' • 2 m

.Jeoloj i El Kitabı . „„,., .„. . *„*.,..,/ 600 ' 300
- Menderes MasİTİ'nln Jeolojisi Paneli , „. „ , .,..„., ., 600 300
• Türkiye'de Krom Madenciliğinin Sorunları ,. ,. ;..,,..,. M 400 •• • 200"
. Türkiye Kmrşun-Çinko Yataklar ı ve Madenciliği ............. ' 4®° 2 0 °
«Maden, On A r a m a * K r i t e r ve Metodları ,.'... /..... ..., 600 300
. -Türkiye Jeoloji K u r u m u Bülteni .,,„,. ;... . 1500 750
. Yeryuvarı ve i n s a n Dergisi ,..„...•.....„ „...,...,..,....„....... • 800 400
. Sun! Gübre Sanayümizde H a m m a d d e Güvenlimi 400 . 200
. Dünyada' ve -Türkiye'de Demir Madenciliğinin Durumu' ve Görüşler ,.,.., , 400 , 200
• Doğal. Kaynaklar ın Aranmasında Jeokimyasal Yöntemler «, ; ,., 400 200
. Atlantik: Tip Bir Kı ta Kenarının Pasifik Tip Bir Kıta Kenarına Dönüşümüne
•-Türkiye'den. Örnek „ - .,., „.:,..,.„ ,„,., 400- 200

- Türkiye'nin Neotektoniğinin Esas larF §00 250
- Grani t Magmasının Yerleşme Sorunu ....... s 500 • 250
- Karbonat Kayalar ında Fasiyes örnekler i ve Petrol Aı-amalarındaki önemi '500 _ 250
- Çok Evreİi Mètamorfizma ' .,...,,, ., ,, ,... „ . 500 . 250
- iRift, Allokojen, İmpakto jen ¥e Türkiye'den Örnekler ..,.,,,; ,.,,,.• 500 . " 250
- Fetroi-Olu§umu r Birikmem. Araniûası ¥e Aramacılığının Gelişimi '....',. .,,..... 500' 250•
- Güneydoğu. Anadolu Ofiyolit Kuşağının Evrimi „,..,., ". ' : '... ., 500 250
- Doğal Anıt lar • « 500 250.
- Sedmantolo j fde İstatist ik. Yöntemler 500 • 250 •
- Magmatjk Kayakların Sınıflandırılması ve Adlandırılması ........,., » ..... k. .- 400 200
- Mühendislik Jeolojisi Stapozyumıı v 1000 .. 500
- Yerbilimleri Açısından Ankara 'nın Sorunları Simpozyumu .,.........,. . 600 • 300
- AItmlı N Simpozyumu ' .....'. r.,...,.. 600 . 300
- Ulusal Perl i t Kongresi Bildirileri .....?. „....,. 1600 " 800
- GBOCO1CB - I First.Geological Cogress Of The Middle E a s t ,. 5000' 2500
- Türkiye 's in Çimento Hammaddeler i ve Sorunla. ı Simpozyum ve Paneli ...*-. 400 200
- Kurultay Bildiri 'özetleri • .,,,..,..... I.J .,..„.. • 600 300
- TCrkiye'de Tetlsfln Evrimi; ILevha Tektoniği Açısından Bir Yaklaşım , 800 30O '
- .ŒOKÎMYA Temel Kavramlar ve İlkeler .„. ..,. 1000 - 500
- Türkiye Jeoloji Haritası Kartpostalı ...1...... ...,...„ ..«.. " 100 ' , "50 -
- Jeoloji Mfflieniisliti Rozeti ., — 250 .
- Jeoloji MühendU. Arazi. Çekici ..,..,......,.....: ' 7500 6000
. Jeoloji. Mffiıendlsi Àxazi ÇeMcLBel Askısı „ .„ ,.. 400 . 200
- Jeoloji Mühendisi Arazî Çantası .'.". 4500 3500 •
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• " ' • • ' . - ' . . . S a t ı ş Ü y e v e Â b p w ' •

.. • • . ' * ' ' • - .; F i y a t ı ( T L ) Ö ğ r e n c i

• J e o l o j i M H t a n a İ a t A r a z i D e f t e r i . . ..;.,... ...,„„. . , . „ . . . . . . ; . . . , , ,],„, 600 • 4 0 0 '
: Kartotefe* Kartı ....,,.,.,.,,,,., ............. ........ ' ' 2Ö0 . " 150

Stereonette * ..„.....•.•.... .,, ,.„• 100. • "50
Slayt K i l û '" „...„„„, .-...• .... .,,.,,... :..,. " 100 .- 50 . '

• Deprem Paneli , • / ....,,, " 400 200
• Refrater Hammaddeleri 1984 Panel ve Bildiriler „..,„ „.„.„„., , ,„ .„ 600 " 300
- Mltoopaleontolojl " " „„ . , , „ . , . . 1000 " - 500
- Jeolojik Zaman-Çizelgesi -* . 1000 500
. Ttirkiye Jeoloji Kurul tayı - 1985 Bildiri Özetleri ......".,.,,.„,. :.. 1000 ' 500
» TOnelcillk ve Jeoloji ' ' ..." .,...., ..,.,,. - 600 300

N o t : 1 Ocak 1985. Tarikinden "itibaren geçerli fiyat listesi-dir.
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MÜHENDİSLİK-  TAAHHÜT ve TİCARET  -Ltd. Sti.

Mühendislik  Jeolojisi,
Jcoteknik  Etüd  ve  Uygulamaları

o
Gene! Jeoloji Etüd ve Araştırmaları

o
Baraj, Gölet ve Sulam.a

Projelerinin Jeolojik Etüdleri
o

Tünel Güzergahı Etüdleri
-  -  o.  •  •

Temel Jeolojik Etüdleri
o

Heyelan ue Kayma Sahası Etüdleri
o  -  •  .

•• Zemin Tanımlama Deneyleri
o  .

Yeraltısuyu ue Havza Etüdleri
o

Metalik Madenler ue Endüstriyel
Hammaddeler Arama ue Etüdleri

o  -
. •  •  Müşavirlik  Hizmetleri

o

ve Karotlu Sondaj
Konularında

Çalışma  Yürüten  Bir  Kııralııştııi

Ticaret  SicH.No: '53028.  Oda Sicil  No:  10483.
Gaziosmanpaşa Boğaz Sokak 2111 Tel: 26 16 65  ANKAR.



Yerbilimleri  Etüd ve-Müşavirlik  Ltd. Sti.
*  *

Tic.  Sicil  No.  36415  Tic.  Oda  No. İ0/243

Hatır Sokak No: 23 Gaziosmanpaşa— ANKâEA  T d :  27 3Ü13

Genel Jeoloji

Jeoteknik  Hizmetler

Hidrojeoloji

BARAJ  VE  SULAMA  PROJELERİNİN  JEOLOJİK  ETÜDLERİ,  TÜNEL  GÜ-

ZERGAHI!  ETÜDÜ,,  YERALTISUYU  ETÜDÜ,  HAVZA  ETÜDÜ,  İÇME  VE  KAY-

NAK  SUYU  ETÜDLERİ,  TEMEL  ARAŞTİRMALARİ,  HEYELAN  VE  KAYMA

SAHASI • ETÜDLERİ,  ZEMİN  TANIMLAMA  DENEYLERİ,  ENDÜSTRİYEL

HAMMADDE  VE  MADEN  SAHASI  ETÜDLERİ,  FİZİBİLİTE  VE  PROJE  ÇA-

LIŞMALARI,

YERBİLİMLERİNDE  SÜREKLİ  DANIŞMANLIK.



,  YÜKSEL  PROJE
mtthendifllik  müşavirlik  a.ş«
adres:  denizciler  cad.  no»  13
4defoıı:  111718  -  123295-99 '
teleks:  42  498  tk  mk tr

::  •  ulus - ankam

il,  DENİZ  YAPILARI'  -.

—  Liman
—  Rıhtım
—  İskele
—  Dalgakıran
-7  Kura  havuz

#  ULAŞIM  sTAPSL&BI
—  Havaalanı  pist  ve  apron  inşaatı
—  Demiryolu  viyadük  ve  köprü-

leri •

# B»AJLA» •

—  Antrepo
—  Am.bar!

—  Hastane.'
.  —  Turistik  sah.il  sitesi

—  idare  Binaları

ŞEHİR  İÇME  .VE  KULLANMA
SUYU

—  öngerilimli  beton  boru  imalı
—  Su  depoları

"—  Tasfiye  tesisleri

<§ BAEJbî  VE  H.E.S.  TESİSLVRI

#  SONDAJ  VE  JEOLOJİK

-  ARAŞTIRMALAR

SONJOtAJ  İŞLERİ  ÜSTESİ

#  EMLAK  KREDİ  BANKASI  SONDAJI  .%  SİNCAN  ORGANİZE  SANAYİ  BÖLGE-
Sİ  m  ÎBRÎCE  BALIKÇI  BARINAĞI  >®  BİGA  KEMER  BALIKÇA  BARINAĞI  @  YU-
NAK  SİLO  SONDAJI  ®  GÜNBADBNÜS  UMANI  #  AKKUYU  NÜKLEER  ENER-
Jİ  LİMANI  m  KARAKAYA  BARAJ  GÖLÜ  FIRAT  DEMİRYOLU  KÖPRÜSÜ  @
MERSİN  LİMANI  FERİBOT  TERMİNALİ  ©  SAMSUN  LİMANI  RORO  TBRM-
NALİ  #  ŞİŞE  VEL  CAM  FABRİKASI  ©  İZMİR  BELEDİYESİ  SAHİL  BANDI  DOL-
GU  SONDAJI  #  İZMİR  BELEDİYESİ  PARK  BİNALARI  Şj  PTT  UYDU  MERKE-
Z  ANTEN  BİNASI  #  BODRUM  YAT  LİMANI  SONDAJLARI  #  MÜRTBT  UÇAK.
FABRİKASI  @  MARMARİS  YAT  LİMANI  ©  DATÇA  YAT  LİMANI  #  İZMİR
LİMANLAR  BÖLGE  BİNASI  #  YUMURTALIK  ENERJİ  SANTRALI  #  EKİN-
CİLER  İSKENDERUN  CEVHER  LİMANI  %  MERSİN  CSYHER  LİMANI  #  S,
ARABİSTAN  17  SU  DEPOSU  ve  İSALB  HATTI  ZEMİN  ETÜDLBEİ





B A T K O JEOLOJİ MÜHEMBİSLİ1Î MÜŞAVİRLİK

# ı Maden ve Endüstriyel Hammaddeler Etüd ve Sondajları

© Jeoteknik Hk..metler

# Zemin- Etüd .ve Sondajları

ë Hidrojeolojik Etüd ve Su Sondajları . .. !

é Jeofizik Etudier

JA Topoğr af ik. Hizmetler. ' • • ' ' ' •

Tel r 29 59 45

Sümer Sokak 1415

Kızılay/ANKARA



"'JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ" DERGİSİ,

27. sayısından başlamak üzere, dergide yayınlanan bilimsel yazıla-
' rın eleştirilerine açık olacaktır,. Gönderilen ' "eleştiri" ve bu eleştirilere
yerilecek olan "yanıt"lar Yayın Kurulu ve Editör'lerin denetiminden geç-
tikten sonra/ çıkacak ilk sayıda yayınlanacaktır, okurlarımızın bu ko-
nuda ilgilerini bekleriz. ' . ' ' -

"JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ" •

DERGİSİNİ

— OKUYARAK,

— YAZI GÖNDEREREK, •

— REKLAM BULARAK '

— ODAMIZA ve MESLEĞİMİZE

SAHİP ÇIKALIM!


