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Okurlartmua

Son yularda jeoloji mühendisimi olarak, yaşamakta olduğumuz ve
denibüirki, en önemli sorunumuz haline gelsn İŞSİZLİK olgusu, atabil-
diğine büyüyüp serpilmektedir»

Bugün gelinen noktada^ tüm îmükemMsiîk. disişîinlerini kapsayan iş-
sizKMen» doğal olarak paylarım alan mesleki aşlanmîz,, meslek dîşt tüanr
îarda çahşmak zorunda kalmakta, onur Mnet 'durumlarla karşîtaşmafa*
tadırlar.

işsiz bir meslektammîztn annesinden aldtğımîz mektubum bir bölü-
mü a/ynen söffe1 ;

"Bir yandan Anne, Baba olarak, mesleği ile Mç ilgisi bulunmayan
özel bir •işyerinde çtdışmak zorunda kalan evlad%mzı, böyle olsun diye mi
okuttuk?, derken, diğer yandan haklı olarak evladımız da, ben bumun
için- mi okudum, okuduğumun ne kıymeti kaldı, burası özel bîr yer, son/u
yok, üstelik ASGARİ ÜCRETLE çalışıyorum, demekte ve günlerimiz
geçmektedir,.

Bu satırlar, açmağa çalıştığımız işsizlik sorununun, sosyal yaşamda'
ne derîn yaralar açtığını vurgulaması bakîmından çarpıoukr.

Ne varJd, işsizlik sorununun ortaya çıkması, gelişmesi, büyümesi
rasîantısal bir durum, 'kendiliğinden gelişen bir olgu olmasa gerektir*

Sorun, birya/ndan, içimle yaşandığımız sosyo-ekonomik yapıdan kay-
naklanan ve ülkemizde %20 leri aşan Genzi işsizlik sorununum, bir par-
cast olarak, çözümü açısından belli Mr güçlüğü taşırken, öte yandan Jeo-
loji -mühendisleri içim özelde, Ugüi bazı yaslarda sağlanacak değişiklik-
lerle bir düzeyin tutma indirilebilecek^ başka- Mr deyişle hafifleUleMle~
eelc bir sorun niteliğinde giksiïkmékted&r.

Bu yasalardan, 6809 sayik maden ve İmar yasatar%, son günlerde
kamuoyunun ilgisini çekmiş ve çeşitli yöriteri üe tarhşümış, sonuçta* her'
iki yasada* yeni düzenlemelerle yasalaşmışlardır.

özellikle maden yasasında* yapılan degisHcHkJerle, jeolojik hizmet-
lere yer verilmiş» jeoloji mühendislerinim yetkileri belirlenerek, açûeMe
kazanmıştır.

Bu yönleri ile camiamızda olumlu karşüanan yeni maden yasasından,
gerek özel ve gerekse uyguïaywt kamu kurum ve Jkuruluşlannda jeoloji
mühendisleri için yeni istikekım- olanaMarı yaratması umulwmktadw. Ay-
ricada, madencît&k sektöründe, jeolojik hizmetlerden yararlanma düzeyi-
nin yükseltümesinin, verimliliğe olumlu etMleri olacağı beklenmektedir*

JEOLOJİ MÜHBSNBlSlJiaî NlSAN Wm 1



Buna karşın^ yeni 'madem yasasıntm ayırvm gözetmeksfa&n, tüm
denleri Devletin yanında özel sektöründe hüküm ve tasarrufuma sokma
eğilimi taşıması ve bu eğilimin özellikle Bor tuzlan ve Trondlarda somut-
laşmasını, ülkemiz çıkarları ile bağdaştırmaya olanak olmadığını, yakm
geçmişte yaşanan ve bu nıMefilerin Devletleştirilmesi üe sonuçlanan ge-
lişmelerden çıkarmak olasıdır.

Yeni İmar yasasında ise Ülkemizin ger çeki eti üe bağdaşmayan bir yak-
laşımla, jeolojik hizmetlere doğrudan yer verilmemiş, bu hizmetlerin du-
rumu yönetmeliklere bîtaktlmnşttr,

. Gerek yeni maden ymsast ile getirilen ve gerekse imar yasasına da-
yalı yönetmeliklerle getirilmesi békHenen degifUdikHerin, işsizlik sorumh
muzu Mr düzeyin dttma indireceği, bugünün koşullarında tstem-Sunu
arasında varolan dengesizliği de bir ölçüde gidereceği açık bir gerçek
tir» Ancak bu sonuç, sorunun köktenci Mr ymklaştmla çöziknü yada çö-
zülmüş otaması demek değildir.,

Bugün O^damaza kayıtlı 3000 i aşkın jeoloji mühendisimden 800 e
yakını agüc issiz durumundadtr. Henüz iş bulmwiadtJdan veya zorunlm-
tuk- kaldmMtğt için üyelik kay dini yaptırmayan meslektaşlarımızın da
varlığı düşünülürse, bu sayı kuşkusuz dahaäa kabarık ölacakfor.

Bu durumda denüebîlirki, jeoloji mühendisleri arasında *fo8(fa varan
bir işsizlik sözkonusmdur.. Başka bir deyişle? Bugün ülkemizde gerek
özel ve gerekse kamu sektörlerinim istihdam kapasitelerimin üzerinde
jeoloji mühendisi vardır.

Ne varki hu äummmmj 11 üniversitemizin jeoloji mühendisliği bö-
lümlerine öğrenci alîmlamnda. diMk»ate alındığını söylemek olası değildir.

Çünkü; 1985 yüı itibarimle Am. ümmeriiielerimizim bölümlerine aîı-
nacak jeoloji mühendisliği öğrenci sayısı 765 dir.

Bu saytmm her yü ayn% düzeyde tutulması halinin büe, istem-Sunu
arasînda bugün vatolam dengesizliği önümüzdeki yıllarda' çok daha> bü-
yük boyutlara ulaştıracağını ve issîzBk sorunumuzu sürekli gündemde
tutacağını şimdiden görmek Mç de zor olmayacaktır.

Bu nedenle, Ülkemiz gereksinimlerinin ortaya çûcaracagi jeoloji mü*
hendisUği hizmetlerinim yapücüntmesinin, gerekli küd%ğ% istihdam, ofo»fe-
larvna koşut sayıda^ üniversitelerimize öğrenci <üwmMs% Mme bugünden
planlanması gereken bir olgudur.

Jeoloji müheneMeri oîmrakj. ortmya çıkmasında sorumluluk sahibi
olmadtğımfz bu sorimttmuzaj Mr çözüm bulunmasij Devletin^ Üniversite-'
terinden diploma verip mezun ettiği issiz meslektmk&rtmîza iş bulması
yolunda yoğtmlaşan talepleri,, Mîes getirmeyi görev saydığımızı belirt-
rnek istiyoruz.

SAYGILARIMIZLA
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
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Elbistan Ensimatik Ada Yayı Çökel Bulguları ve Yaşı

New data on the Elbistan ensimatic island-arc sediments and age

NtYAZt TARHAN MTA. Genel Müdürlüğü, Ankara

ÖZ : ÂfşûL-Elbistan dolayında,, Göksün Metaofiyololiti üzerinde yer alan ve ilksel istif özelliğini korumug
spüitik bazalt, bazaltik andezit, andezit, aglomera, tül fît (dasit -riyodasit-riyolit), alkali riyolit- (alkali lipa-
rit) ve derin deniz pelajik. çekellerini (radiolarit, çört, kireçtaşı ve tür/Mditik kumtaşı) .kapsayan kaya stra-
tigrafi birimlerinden oluşmuş bir volkanoklastik çökel istifi saptanmıştır.,

Elbistan ensimatik ada yayı istifi olarak tanıtılan bu volkanotortul birimler^ bölgesel,, kontakt ve dıalo-
kasyon (retrograd metamorfızma) metamorfizmalannm değişik derecede, izlerini sergiler.

Bu, istif; ilk kez Üst Triyas . Jura yaşlı okyanus1 kabuğu, (Göksün Metaofiyoliti) üzerinde, Neokomiyen'-
'de (Valanjiniyen) gelişmiş, derin, denizaltı erüpsîyonııyapmış ensimatik bir ada yayın ürünleri olarak yorum-
lanmıştır.

ABSTRACT r A volcanosedimentary sequence around Afşin-EIbistan, which consiste of (rock stratigraphie
units including) spîMMc basait, basaltic andésite, andésite, aglomerate, tuf fite (dacite-rhyodaciteurhyolite),
alkalime rhyolite (alkalin© liparite) and deep marine pelagic sediments (radiolarite, chert, limesfom© ani tor«
biditic sandstone) overlying the Gökscm metaophiolite.

These volcanosedimentary units which aï© presented as the Elbistan mslnıatic islmnâ-arc sequemc©,,
exMMte trace» of regional, contact and cUslocafcioa (retrograde metamorphism) mtainorphism.

This sequence lias been interprettei as the product of an ensiaıatic isîamd-arc eropteâ under deep ma-
rine conditions over the oceaa crust during Upper Tri assicJurassic ag© ocean crust (Göhsun metaophiolite)

Neocomian (Valanginian) times.

JEOLOJİ

Bu volkanotortıü dizi, Afşin-EIMstan dolayında yü-

zeylenmektedir (Şekil 1).

Bm yazıda amaç; ilk kez tanıtılan bu istifin ürün-
lerini, oluşum yaşını, evrimini, metamorfizme derecesi-
ni ve petrografisini irdelemektedir..

.Bölgede daha önce Blumenthal (1939!), Efettay
(1966), Po-lat (1970), Karul (1971), Gökalp (1972),
Akkoca ve .Bahçeci (1072) vê  Atasever (1978) çalış-
mıglardır,, Perinçek ve Kozlu (1983), galıgma alanın-
da yüzeyliden ofiyolit, ada yayı ve granitoid kayaları-
nı Yüksekova Karmaşığı (Perinçek, 1978) 'kapsamına
almışlardır. Tarhan (1984) ise ilk. ke.z Üst Jura-Alt

Kretase yaşlı volkanoklastik; ve derin, deniz pelajik
çekellerin varlığına değinmiş- ve- bunların ayrıntılı
1/2500Q ölçekli jeoloji 'haritalarını yapmıştır.

Petrografi çalışmaları ve saba gözlemleri; bu vol-
kanotortul çökellerin bir ensimatik ada yayı. volka-
nizması ürünleri olabileceğini ortaya koymu§ftur. Bu.
yazıda tanıtılan, istifin gerek kaya stratigrafi birim-
leri ve gerekse ilk kez. varlığı kanıtlanan Neökomiyen
(Valanjiniyen) yaşlı Neo-Tetis'in ve Tô ros kuşağının
jeodinamik, evrimine ışık tutacağı kanısınfeyız,.

Elbistan EasimaÄ Ada Yayı İstifi

Vo'lkanotortul d̂izî EHbistan'ın güneybatısmda Ka-
mışçık, Tomİ3.akJl Tüavşm ve Kandil köyleri -dolaymda
yüzeylenir. Tip' yeri,. Erçene k&yû kuzeyi, Atlaseteği
sırttaki derede, Heyicek Tepe doğusu Ceyhan. Nehri
kıyısında ve Kenıal mahallesinde görülür.

Bu. diziyi oluşturan kaya stratigrafi birimleri, alt-
dan liste doğru, sırasıyla spîlitik 'bazalt, 'bazaltik an-
dezit, aglomera, lapilli, asitik tüffit (dasit- rîyodasit-
riyolit), alkali riyolit (alkali liparit) ve derîn deniz
pelajik: çökelleri (radiolarît,, -çört ve kireçtaşı) ile ka-
radan türemiş türbididitik kıı.nıta.şî.armı kapsıyan ka-
ya birimlerinden oluşmaktadır, tlksel istif özelliğini
korumuş bu birimler düşey ve yanal yönde birbirleriy-
le tedrici geçişli ve ardalanım'hdır (Şekil 2).

Çahşma alanında^ metamorfik nap örtüsünü oluş-
turmuş Kabaktepe Me-tamorfikleri'nin içerisinde açıl-
mış tektonik pencereden, Elbistan ada yayı dizgisi ve
Göksün Metaofiyolîti yüzeylenir. Elbistan ada .yayı ise
levha dayk karmaşığı, özerine (gabrolar üzerinde gö-
rülmemektedir) açısal Mr uyumsuzlukla gelmektedir,
Asit intriizyonlar tarafından, kesilmiştir (Tarhan, 1984)..
Bu istif, çalışma sahasının d.ô gu,suna doğru olasılıkla,

JEOLOJİ MUH.ENDÏSLÏG1/.NÏSAM 1935
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iŞeMI  1  :  Çalığıma  a lanın ın  bas i t leş t i r i lmiş  Jeoloji  h a l i t a s ı  ve  Jeoloji  e n i n e  kes i t ler i ,  i  —  G ö k s ü n  metaof i-

y o ü t i  2  —  E l b i s t a n  ©BsImatiJc  a i a  y a y ı  volkamotortul  istifi  3  —  Kabakftepe  metomorfikleir i  {Bit-

lis/Pütürge  metamoırfikleri)  4  .—-  Afşin  mağmatfasması  (granitoiil  kayalar)  S  —  Ersene  fonnas-
yowoL  8  —  Gagrihan  mefamorfifcleri  (Malatya/Kebaa  metamorfikleri)  1  —  Salyan-  '  formasyonu
(OfigOv?-»Hy©sen)  8  —  ten©  sökeller  (FliyosenJSııvat&nıer)  »  —  SfiruMeniıın.

figure  1  :  Geological  cros-section-  mod  simplified  geological  map  of  the  studied  'area*  1  —  Göksün  metaop-
hielte  %  —  Elbfotani  ensimatio  istancLaxe  volcanoseoiineiitary  sequence S — Kabaktope metamor-
pM,cs  (BiÖis|Pötiirge  metanıorpMcs)  4  —  Afşin  matmatism  (granitoid  rocto)  &  —  Basene  for-
mation  i  —  CağıUıam  metamorplücB  (Keban/  Malatya  matamorphics)  1  •—  Salyan  formation
(Oifgo,  î'-HHocene)  8  —  PUocenejQuat»  sediments  S1  —  Overthrust»

ofîyofitlk  bi:r!  melanja  geçtiği  veya  üzerinde  yer  aldığı.
görülür  (Elbistan  GD'su).  Bu  formasyonun,  kuzey,  gü-
ney  ve  doğu  dokanaktannı,  taban,  konglomerası  ile
başlıyan  açısal  bir1  uyumsuzlukla  Kampaniyen-Maest-
rihtiyen  yaşlı  çökeller  örtmektedir  (Tarhan,  10:84:),  Bu
volkanoklastik  çökeller  çalışma  alanında  Kamışçık  kö-
yünden  taşlayıp  doğuya doğru,  doğu-bab  yönünde^ yakM

Iaşık  2-3  km.,  kalınlıkta  'bir  yayılım  sunmaktadır.

Bu  volkanotortul  dizi  kayaklarının  önce-  saha  ve
sonra  petrografik:  tanımlarına  aşağıda  kısa.ea  değinil-
miştir,

Spîlitlk Bazalt.  Grlmsisiyab-yesiMmsi kızıl  renkte;  kom-

pakt,  ince  taneli.,,  yer  yer  gözenekli  veya  kalsit»  klorit

ve  epidot  dolgulu  oval,  amigdaJler  içerir.  Sahada  ko-

runmuş  yastık  lav  yapılarına  rastlanmadığı  gibi»  bu

spilitik  bazalt kayalanda  gok  az  bir  alam  kapsamak-
tadır.  Genellikle  çalışma  alanında  Tîlavşın  ve  Kerker
köyleri  dolayında  görülür,

Bu kayalar;  varîolitik,  intersertal  ve,  subofitik:  do-
Kular  sunmaktadır.  Bu  kayaların  ilksel  mineralleri
feldspat,  çubukları  (late)  kısmen  alfoit  dilinim,  ve  ikiz-
li  olup  kısmende  albltleşmiş  (saydtanlaşmıg)  ve  sosurit-
le;§miş  (serisit  ve  kalsit  teşekkülü).  Bazı,  emeklerde
ise  albit  porfiroblastlarının  oluştukları  gförûlür.  Hafif
bir  yönelme  gösteren,  albitleşmiş  feldspat  çubuklan
arasında,  yer  yer  kısmen,  ve  yer  yerde  tamamen  fibrl
(lifi)  aktînolite  ve  tomblende;  (uralit)  dönliirnîiş»  kalık
•ufak  piroksen  kristaUerîninde  yönelmeye,  uygum  dizil-
dikleri  izlenir.  Yaygın  kloritleşnıe  ve  epidotlaşma  ge-
lişmigtir.  Yer  yer1  ikincil^  mortel  dokulu  kuvars  olu-
şumlan  gözlenmiştir.
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ŞeMI  %  ı  Elbistan  enwmaftik  ada  yayı  volkaaotortul
isttftniıı  genelleştirilmiş  sutnn  kesiti.  1  —
Galbro  2  —  Levha  dayk  karmaşığı  S  —
Spilifcik  baza«  4  —  BaosalUk andodt;  andfo-
ssitf  ve  aglomera  5  —•  Dasit,  liyodasit  ¥©
riyolit  (liparit)  6  —  Pöîajik.  kîiregteşı  (ra-
diolaıit;  sört  v©  kireçtaşı)  1  —  .Afşin  mag-
matisaaası  (granodiyorît,  granit  ve  alkali
granit)  8  —  AHEBJİ  wïïj&m  (aftan  liparit)
&  —  TfeMdlfik  kmntaşı  10  —  Kabaktepe
iBeteoıorfıHerî  11  —  Erçene  fommasyontı,,

figure  2  :  Generalized  columnar'  section  of  Elbistan

ensimatie  island-arc  volcanosedimentafy  se.
qnence.  1  —  Gabbro  %  —  Sheeted  dike
complex  t  —  SpOitLo  basalt  4  —  Basaificj.
andésite,  andésite^ aglomerate 5 •— Dadto,
rhyodadte  ani:  fh^yolito  (Hparite)  S  —  Pe-

lagic  sedimıents  (radiofeypit©,,  chert;  and  li-
mestone)  7  —  Afşin  mAgmaflBin  (granodf-
yoiite,  granite:  and!  alkaline  granit©)  8  —
.Alcaiine  rhyoUte  (aDxaHne  Mparffe)  B

TurMiifc  sandstone  10  —  Kabaktep©  me.
tainorpfiies  11  —  Evoene  formation.

SpUitik  bazalt  kayaları  liste  dofrti  basaltlk  anöe»
zit,  andezit  ve  piroklastlk  kayalarına  tedrici  olarak
geçmektedir.
Bazaltik  Amdeasit,,  Grimsıbces-yeşilimssl  turuncu  renkli,
gözenekli  veya  amigdaller  içerir,

iri  kUnopiroksen  (ojit}  ve  feldspatlar  (andesîn)..
porfirik  ûoku.  ^oluşturur.  Bu  iri  fenokristallerinin  ara-
onda  pilotaksitik  doku  gösteren  feldspat  .mikrolitleri
İle  kalık  ufak  ojit  kristalleri  izlenir,»  Bazen  d©»  iri
fenokristaller  arasında  ata§kam  yapı.  gösteren  hyalopL.
litik  do:ku görülür.  Baaaltik  andezitlerin  ta  dokusu  ge-
nellikle  dasitik  Mleşimli  tüffitlerle  birlikte  bulunan  ke-
simlerde  daha  yaygın  olarak  görülür.  Kalsit  dolgulu,
amigdalier  yassılaşmış  ve  kalsit  dolgusu,  iki  yönde  ba-
suis  lamellerini  .göstermektedir.  Kayada  gelişen  kınk
ve  gatlak  sistemlerinde  kalsit,  klorit,  epidot  ve  amorf
madde  izlenir.  Bu, .kayalarda  da  alMtlegme,  tıralitlesme,
kloritleşme,  aosuritieşme^  epidotlaşma  (klinozoist)  ve
aktlnolit  oluşumları  izlenir.  Bu  ikincil  minerallerin  ya-
nı  sıral:  bu  örneklerde  de  dislokasyon  metamorfizm
manii  izlerîde  gok  belirgin  görülür.

Andezülk  ILav  ve  Agtamexa.  Elbistan,  volkanoklas*
tik  ada  yayı  çekel  dizisinin,  büyük  bir  çoğunluğunu  bu
andezitik  bileşimli  kayalar  (lav  ve  aglomera)  oluştur»
maktadır.  Bunlar  çeşitli  kaya  (radiolarit»  cört  ve pela-
jik.  kireçtaşı)  ve  mineral  parçalarını  (kırıntılarını)  da
içermektedir.  Bunlarda  yaygın  kloritleşme,  epidotlaş«.
ma,  sosuritleşme,  albitleşme  ve  umlitleşme  ve  uralit-
leşme  gelişmiştir»  Kataklastik  parçalanma  izlenir,

Piroddastik  Kristaüt  Bfetatliföt  (Basfi-ïliyû«|asit.Riy#«1

lit  v©  Alkali  KİJTOMI),,  Yolkanoklastik  gökelierin  farklı
düzeylerinde  gri-boz;  yefüimsigTi-  boz  renklil  asit  bi-
leşimli,.  iri  kristalli^  porfirik  dokulu  ve  camsı.  İtamur.
ludur.  Sahada  piroldastik  kaya  ve  derin,  deniz  pelajik
çokeller  içerisinde,  onlarla  tedrici  gegigli,  ardalanımlı,
girik,  kama,  mercek  ve  katmanlar  oluşturdukları  iz-
lenir.  Çalışma  alanında:;  ta  kayalar,  piroldastik  kaya-
lara  oranla  daha  az  olupJ  genellikle  bunların  üst  bö-
lümlerinde  yaygınca  görülür.  Kristalli  tüfütlerin  en
yaygın  kaya  türünü  ise  dasitler  oluşturmaktadır,  VoL-
kanotortul  çokeller  içerisinde,  yer  yer  alkali  feldspat
(ortoklas)  beneklermce  zen.gin,  alkali  .riyolitin  olduğu
gözlenir,,.

Pfrakkurtfe  Kristalli  Metatttffiit  (iasit-riyoaasit-riyciit)
petrografi  ince  kesitlerinde,  seyrek ve rastgele  saçılmış,
bazıları  idomorf,  bazıları  ise  ksenoraorf  kuvars  ve  feld-
spat  fenokristaUerlnJn  olduğu  görülür.  Kayalarda  por-
fir.ik  doku.  oluşturmakta  olan  bu  iri  fenokristanerin
tektonik  deformasyonlar  sonucu,  kırılmış.,,  parçalanmış
ve  yer1  yerde  milonitleşpıiş  olduğu  izlenir,.

Feldspat  fenoiristalleri  yer  yer  albit  dilinim,  ikizli
ve  yer  yerde  karlsbad  ikizlidir1  (veya  ortoklas  ikizi).
Feldspat,  kristalleri  çeşitli  şekil  ve  boylarda  olup,  kıs»
Bien  albit,  serisit,  kalsit,  klorit  vê  epidotla^nıştır.  îri
kuvars  kristallerinin  kenarları  mağmasal  aşınmadan
dolayı  yeniktir.

iUfeali  Bıy«tle;r  (alkali  liparit)  Petrografi,  ince  kesit-
lerde  İri  alkali  feldspat  (ortoklas)  ve  kuvars  fenokris-
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talleri arasında daha küçük kuvars ve feldspat mikro-
litleri var. Hamur (matriks) ı yer yer ince taneli krip-
tokristalin, sferutli sönümlü kuvars ve camsı (amorf)
madde içermektedir, Kuvars kısmen yeniden kristal-
li enmiş (mozaik doku) ve foliasyon (folation) sunmak-
tadır. Yer yerde serbest kuvars oluşumları izlenil*.

Volkanoklastik gökellerin farklı düzeylerinde, ola-
sılıkla volkanizmanın son evreleri sırasındaki hidroter-
mal eriyiklerden etkilenerek içlerinde demir (mağnetit),
pirit, kalkoplrit, galenit, bakır, gtimjiş ve manganez
olu§umlarının geliştiği izlenmiştir, Ancak, bu cevher
minerallizasyoıılarının çalışma alanında ekonomik de-
ğerde yataklar oluşturmadıkları görülür.

Perin Deniz Pelajik Çökeller. Volkanoklastik gökellerin
farklı düzeylerinde olup, genellikle en üst düzeyini
oluşturmaktadır. Andezitik bileşimli aglomera ve ttif-
fitler ile ardalanırlar. Sarımsı-yeşilimsi gört bantları
ile manganlı, bordo renkli radiolarit çörtler (radiolaria,
tintinit ve foraminîfer kavkılarımı içerir) ile tedrici
geçişli, saıımsı-yeşilimsi renkli, ince taneli, sert, kom-
pakt ve karadan türeme türblditik kumtaşlarma geç-
mektedir.

î&acUolarit Petrografi ince kesitlerinde: mikritik çamur-
taşı ve içinde oval radiolariyalar görülür. Manganez;
igerikliginden dolayı matriks: kahveye boyanmıştır,
Çört Kaya tamamen, ince taneli silisten 'teşekkül et-
miştir» Yer .yer çok ince taneli yeniden, kristallemııiş
kuvars görülür. Yer yerde- çok ince taneli pelajik ki-
reçtaşı ve çort bantları- ardalanımı şeklinde izlenir..
Bil kayalarda sadece gört bantlarını, dikine kesen ya-
nk, ve çatlakları dolduran kalsit dolgusu giderek, kal-
sit, (kireçtagı) bantına, tedrici geçtiği izlenir,.

Pelajik İmreçtaşı Kuvars (gört.) ve kalsit (kireçtaşı)
bölümler1 birbiriyle geçişlidir. Silis miktarı giderek
kaybolup kaya tamamen kalsite, geçmektedir.

Türbftditâk Kumtası Kalsit taneler genellikle e§ boyutta
(granüler doku), kuvars ¥e feldspat kıııntılanndan
oluşmuştur. Kuvars az yuvarlak (veya yarı köşeli)
olup, iyi boylanma ve kataklastik parçalanma (mor-
tel doku) göstermektedir. Feldspatlar, kalsit, serisit
ve epidotlaşınıştır. Koyu-siyah opak spinel grubu mi-
neraller içermekte. Çimento kalsitdir.

Çalışma alanında derin deniz pelajik sökellerin en
üst bölümünde, onlarla ilksel ilişkili türbiditik kunıta§~
larınm varlığını görmemiz, olasılıkla bunların deniz
düzey değişmelerine bağlı olarak, karadan türeme' mal-
zeme (clastic influx) gelmesine neden olduğu (Meiss-
ner, 1972) kanısındayız;.

Derin deniz pelajik çökeUerinde epidoüaşma (kli-
nozoist) ve kloritleşmenin yanı sıra tanelerdede hafif
bir yönelme ve yeniden krlstallenme gelişmiştir.

Ada Yayı İstifini» lîetaıııoıfiznıası... Elbistan ada yayı
çölce! dizisini oluşturan kaya stratigrafi 'birimlerin ilk-
sel dokusu, yapı. ve minerallerini kısmen korudukları
İzlenir. Bu mineraller kısmende olsa, klinopiroksenle-
rin hornMend (uralit) ve aktinolite; plajiyoklasların

ise albit, kalsit ve serisite dönüştükleri, izlenir, Yaygın
kloritleşme ve epidotlaşma (Minozoist) gelişmiştir. Ay.,
rica, tektonik deformasyonlaruı değişik derecede etki-
lerine bağlı olarak; ilksel ve ikincil minerallerin, katak
lastik parçalanmaya uğradıkları görülür; Bunların so--
»ucunda yeniden, kristalleşme1 ve yönelme (foliation.)
gelişmiş olup,, yer yer gelişmiş tanklarda ise amorf
madde-, kalsit ve klorit dolgusu izlenir.

Bu nedenle, Elbistan, ada yayı. dizisinde1 epidot, ye-
şilgist ve dislokasyon (retrograt metamorfizına) meta-
morfizmalaruun değişik derecede izleri, görülür,..
Metamo-rfizmanın Olasılı Nedenleri.

1 — Valanjiniyen sonrası, Göksün lletaofiyoliti ve
bunun üzerinde yüzeylemiş Elbistan, ada yayı volkano-
tortul çökellerinin üzerine Kabaktepe Metamorfikleri-
nin (Bitlis/Pütürge Metamorfîkleri) oluşturduğu, me-
tamorfik nap (dislokasyon metamorfizmasını oluştur-
muştur) „

2 — Üst üste eklenmiş Göksün Metaofiyoliti,, El-
bistan, ada yayı istifi ve Kabaktepe Metanıorfiklerîni
(Çardak birliği; Tarhan, 1984} birlikte kesen Konias-
yen-Santoniyen yaşlı asit intru.zyon.lar (kontakt: meta-
raorfizma oluşturmuştur)...

3 —• Derin denizaltı ada yayı volkanizmasının
erüpsyonu sonucu, oluşmuş- kalın bir volkanotortul
(olasılıkla 2-3 km,, kalın) birikmesi ve bununla birlikte
izostatik dengelenme (Moore, 1971) nedeniyle: çökme,
ada yayı istifi ve bunların, altındaki temeli oluşturan ok-
yanus kabuğunun (Göksün Metaofiyoliti) derine, gö-
mülmesi sonucu (bölgesel metamorfizma oluşturmuş).

Bu üç olasılığa bağlı olarak, Elbistan ada- yayı -sö-
kellerinde görülen, yeşil kayaları oluşturan bölgesel
metamorfizmanın (yeşilşist fasiyesinin alt fasîyes se-
rileri) ve ada yayı dizgisindeki bu, tektonik déformas-
yonlara (kataklastik parçalanma) neden olabilir,
Ada Yayı tstiflniıı.. Yap. Çalışma alanında, Göksün
Metaofîyolitînin üzerinde- yûzeylenen volkanotortul çö-
kellerinin yaşını. 'Tarhan (1.934) Üst Jura-AIt Kretase
olduğunu paleontolojik 'belgilemeleri ile kanitlainigtir.
Ancak „daha sonraki çalışmalarda, mikropalentolog A,,
Işık'm Tintinit'ler1 üzerinde yapmış olduğu, tür tanım-
lamalarında, ïlntinopsella cf. Tomanica Beîler ile Cal-
pioneltioiâes et,, mıicaf», Pasquav^i tayin etıiîiştîr. Bu.
fosillere göre, Elbistan ensimatik ada yayı çökel isti-
finin yaşı ,ilk kez; Neokomiyen (Vaianjiniyen) olduğu
belgelenmektedir,

SONUÇ TO TARTIŞMA

Çalışma alanında yüzeylenen volkanotortul birim-.
1er in, doğu uzantısmda da (Adıyaman, Malatya ve
Elazığ) yer aldığı görülür.. Çalışma alanında olduğu
git» {Tarhan, 1984), dışında da bu kayaların üzerine
uyumsuzlukla gelen Maesirİtıtîyen yaşlı gëkeller var-
dır (Perinçek, 1973; Yazgan, ve diğerleri, 1981, 1983;
Bingöl, 1983).,

Perinçek (1978), Adıyaman dolayında yüzeylenen
ve ilk kez- ada yayı çökelleri olarak tanımladığı pela-

JEOLOJİ MLÜHENDÎSLtĞÎ/NÎSAN 19856



Jttr.kireçtaşı, §eylr spillt,.:tür7 .agiotera,, vot&aMk toım-
taşı,- diabaz .ve., gabro kayaların t£Unflnü:::Kanıııaıüyeıu
Alt Maestrihtiyen yaşını verdiği Yüksekova. .Karmaşığı
olarak tanımlar, Hempton ve Savcı-(1982), Elaag dcK
layında Yüksekova Karmaşığına eşdeğer düşündükleri,
Elazığ volkanik karmaşığını ilksel enstmatik. bir ada
yayın ürünleri olarak yorumlarlar. Yazgan ve diğerleri
(1981, 1982)/Malatya-EIazıg dolayında Koniasiyen.
Santonlyen yaşlı Baakil Mağnratizması kayalarını, et»
kin-kıta, kenarı mağmatizıaası ürünleri olarak yorunu
iarlar. Bingöl (1984), Elazığ dolayında Senonlyen yak
şuu verdiği, ve Yüksekova Karmaşığı kapsam'ina koy«.
duğu '; birimlerin kısmen kıtasal (Keban levhası) ve
kısmende okyanus kabuğu üzerinde gelişmiş bir ada
yayının ürünleri olarak yoramlamştır.

Yukarıda değinilen kaynaklardan da görülebilece-
ği gibi, farklı, yaş litoloji ve ortamların ürünleri olan
kaya birimlerin, aynı, kapsam İçine almak hatalı ola-
cağı kanısındayız. Adıyaman-lCalatya-Elazığ dolayın-
da yûzeylenen, Yüksekova Karmaşığı kapsamında, dü-
şünülen, yastık lav, andezit,, piroklastik, dasit ve derin
deniz pelajik çökellerinin,, aynı kuşak; üzerinde yer alan,
bu yazıda tanıtılan 'Neokomlyen (Valanjiniyen) yaşlı
volkanotortul .istife eşdeğer olabileceği görüşündeyiz.
Yine aynı kapsam içine alınmış granitoid kayaların,
Afşin Mağmatizmasma (incelemede); gabro ve diya

• baz kayalarının ise Üst Trias-jura yaşlı Göksün Ifeta-
ofiyolitîne karşılık gelebileceği kanısındayız {Neo-Te-
tis'in güney kolunun açılımı ile- ilgili riftlesmenin Üst
Triyas'ta, başladığına değinen Friedman ve diğerleri.,
1971; Goldberg ve Friedman, 1974; Şengör ve Yılmaz,
1983 ve Pampal, 1983).

Miyaslüro (1972), Aleution, fndonezya, Ryukyu,
Nort adası (Yeni Zelanda) ve Girit (Ege) ada yayla-,
rmdaki aktiflik ile volkanik kaya serileri, arasında yap-
mış olduğu korelasyonlarda, bunların hepsinde tipik
toleyitlerin bulunmadığımı; ancaky mevcut 'bazı kaya-,
larm toleyitik serilere yakınlık; .gösterdiğini belirtmiş/-
tir. Kalk-alfcali volkanik kayaların çokluğuna^ tanla-
ra karşın alkali kayaların, olmasına rağmen, çok az- ol-
duğuna değinmiştir.

Çalışma alanında,, Göksün MetaorİyoHti'nin üstün-
de yûzeylenen volkanoklastik kayaların, gerek saha ve
gerekse petrografi çalıgmalarında, bunların, yukarda
değinilen, kalk-alkalen ve alkalen volkanik kaya, se-
rilerinin oluşturduğu Yeni Zelanda ve: Ege yaylarına
benzer özellikler sunduğu kanısındayız«

Elbistan ada yayı dizisini oluşturan kayastratig-
rafi birimlerin, jeokimyasal analizleri yapılmadığından;
ancak, -saha gözlemleri ve mikroskop çalışmalarının ışı-
ğı altında, birimlerin birbirleriyle ilişkileri,, çeşitleri ve
nitelikleri gözönüne alındığında aşağıdaki özellikleri
söylîyebiliriz,,

Elbistan ada .yayı sökelleri spüitik bazalt, bazal*
tik andezit, andezit, aglomera, tüfflt (dasit-ıiyodasit.
•riyolit), çok az alkali' riyolit ve derin deniz pelajik sö-
kellerini (ki bunların radiolarîa, tintinit ve foraminifer
kavkılarını içermesi derin denizde çökeldikleıini bel-

gfleyen Mr başka kanıttır) le^psıyan, öftyolite alt ol*
mayan, ta • çökeUer (Y'olkanoklastik kayaların okyanus
sırtlarında .oluşamıyacağına göre), andezitüc. bileşimi
piroklastik, kaya ve aglomeralann bolluğu» silisçe zen-
gin kayaların azlığı iğnimbirit 'kayaların, yokluğu ve
tüm tanların Neokomiyen (Valanjiniyen)'de derin de-
nizaltı, çok pddetli (strato' volkan tipi) erüpryon yap-
mış Wr ada yayı çökellerinin, kanıtı olduğunu belgiler,,

Çalışma; alanında BUbîstan -ada yayı, §§kellerl;l Gök-
snn Metaûfiyolti birimleri üzerinde (levha dayk kar-
maşığı) açısal uyumsuzlukla yüzeylendiKtertaıâen ta
çökelleri oluşturan, ^da yayın cnstaatik olduğunu ta-
nıtlar,,,

Ada yayı - gelişiminin ilk safhasında toleyitik ba-
zalt, ibazaltik andezit ve .andezitler oluşur (Bryan ve
diğerleri, 1972; Miyashlro, 1974 ve 1075). Bu seriler,
ada, yayın olgunlaşmış safhasında gelişen toleyitik ve
kalk-alkalen kayalarının (andezit, dasit-, riyodaslt ve
riyolit) tabanını oluştururlar (Miyashiro, 1074, 1975).
MiyasMro (1074 ve 1975), farklılaşma sonucu, ilksel
ada yaylarında bazalt, bazaltik andezit;1 olgunlaşmış
ada yaylarında ise dasit, riyodasit ve: riyolit, gibi to-
yaç topluluklarının oluştuğuna değinmiştir.

Sonuç olarak; Elbistan, ada y a p sökelleri yukarda
değinilen petrografi, ve saha verilerraıizîıı, ışığı altında
bunların, Kuzey'e {'veya KB'ya) dataılı Mr yitim zo»
nu üzerinde:, Üst Triyas-Jura yaşlı okyanus kabuğu
(Göksün Metaofiyoliti) üstünde» Neokomiyen, (Valan-
jiniyen)'de şiddetli derin, denizaltı sulu magma eıiips-
yonu ile geli.şmiş:s olasılıkla kalk-alkalenden • allcalene
doğru evrim geçirerek olgunlaşmış ensimatîk. bîr ada
yaym, ürünleri olduğunu kanıtlamaktadır.
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İsparta Büklümünün Kuzey Kesiminde Doğu - Batı
Daralma için Bazı Veriler

Evidence for Ernst-West shortening to north of Ispmrtm angle

AYDOĞÂN BORAY M.T.A. Genel Müdürlüğü, Ankara
FUAT ŞAROĞLU M.T.A. Genel Müdürlüğü» Ankara
ÖMER EMRE M,T.A,. Genel Müdürlüğü, Ankara

025 : Is.pa.rta büklümünün kuzeyinde, Şuhut-Çay, Yalvaç-Gelendost ve Sultandağ sahalarındaki Neojen ve
Kuvaterner çökellerinin incelenmesi bölgenin neotektonik gelişiminin, sıkışma tektonik rejimi. île oluştu-
ğunu göstermektedir, Neojen çekelleri karasal,, akarsu ve göl fasiyesinde olup Us t Miyosen-Pliyosen yafta-
dırlar ve daha eski kayalar üzerinde uyumsuz olarak, bulunurlar. Bu -sökeller Şunut-Çay sahasında alttan
Üste doğru. çatalta§ı-kum.ta§ı-sâlt.ta,§ı, tüf-tfLfit-aglomera, klregtaşı-killi kireçtaşı;; Yalvaç-Gelendost sahasın-
da çakıltaşı-kumtaşı-süttaşı, killi kireçtaşı-kireçtaşı ve Sultandağı sahasında, ise kireçtaşı-çakütaşı şeklinde:
dizilim göstermektedirler; yanal ve düşey olarak birbirlerine geçişlidirler,, Bölgede: bu. sökellerde tektonik'
şekil, değiştirme ile yaklaşık K-G uzammlı kıvrımlar ve ters faylar bölgenin kuzeyinde: de küçük bir alanda
D-B uzanımlf normal faylar oluşmuştur. Temel kayalarının yakınındaki, çökeller daha, fazla kıvrımlanmış
ve tanımışlardır. Bu, .gibi yerlerde tabaka eğimleri de oldukça diktir,, Bu veriler bölgede Üst Miyosen'den
beri devam eden bir sıkışmanın varlığını, göstermektedir. Büyük ölçekte çekme geriliminin varlığını gös-
terir herhangi bir veri bulunamamıştır. Bu sıkışmadan kaynaklanan yapılar İsparta, büklümünün kuzey ke-
siminde D-B' daralmaya neden olmaktadır. Bölgenin neotektonik gelişiminde İsparta büklümünün, .Anadolu
levhasının, batıya hareketnie karşı direnç gösteren bir1 tampon bölge durumunda ' olduğu düşünülmektedir,

ABSTRACT : Geological studies on, the Neogene and 'Quaternary deposits in the Şuhut-Çay area Yalva$-
Geletndort area and Saltandîağ; area situated to the nortlbof of tii© İsparta angle indicate that the Neo-
tectonic regto© is compressioııal. The Neogene deposits in this region are terrestrial, iluvfatile and lacustrine^
and overlie üneonfornıably the pre-NctDgene rocks.. Although Ia.tear.al and 'vertical transitions are common
in, these, deposits. Urn sequence is from to top: conglomerate, marlylimestone to the Şuhut-Çay area, cong-
lomarafe-saııdsloııesiltetoııe ,iBarI-iîiariyllıııest'Oiı.e-,liııı.esıtone in the aYIvaç-Gelendost -area and limestone-cong-
lomerate in th.© Sıdtan-dağ area. The tectonic structures in the Neogene depositis are iuïds and. reverse faults
wMch ftrwally trend N-S, and soin.©, normal faults which trend1 E-W, The latters are observed in a small part
to the Şnhut-Çay area. The Neogene deposits near1 the contacts with underlying basement are «more
deformed and hav© greater dips than, the roles- far from the con tact. All these data indicate that since
the Upper-Miocene this region is affected: by a compression. There is n»t any evidence for a large scale
tension»! reglmg. It Is assumed thai the structure» developed under this conmressional regime cans© the;
closing of the Xsparta_&ngle which Itself was a resistance to the westward movement of the Anatolian plato
in 'the neotoctonie period.,

GÎBÎŞ

Türkiye'nin neotektoniğinde (Me Kenzie, 197.2,
Şengör, 1980) önemli yeri olan To.ro«- kuşağının genel
uzanımı doğu-batı olup bu kuşağın içinde İsparta bük-
lümü .gibi keskin büklümler bulunmaktadır. Yapılan
ön çalışmalarda Türkiye'nin neotektoniğini anlamak
yönünde Töros kuşağının .neotekt.oB.lk dönem başındaki
geometrisi ve. İsparta, büklümü gibi bükülmelerin bu
dönemdeki gelişimlerinin önemli olduğu anlaşılmıştır.

Toroslartîaki neotektonik gelişimi açıklamak, için
ilk aşamada çalışılan O:rta Toros yöresinde elde edilen
bulgular (Şaroğlu ve diğ., 1983) ile burada, Türkiye'-
nin genelinde olduğu gibi (Şengör, 1980) neotektonik
dönemin, Üst Miyosen'de başladığım ve bölgenin kuzey
güney doğrultulu bir sıkışmadan etkilendiğini, Pliyo-

sen'de ise Anadolu Levhasının batıya hareketi sonucu
bu sıkışmanın doğu-batı olarak yön. değiştirdiği ve so-
nuçta, Orta, Toroslar'ın ucu güneye bakan bir bükül.
meye uğradığı görüşüne varılmıştı. Bu görüşlerin daha.
batıda İsparta, büklümü, (açısı)' dolayındaki neo tek tonik
ile geçerliliğinin araştırılması ise bu çalışmanın ko-
nusudur.

Antalya korféèi kuzeyinde Toroslar'ın sivri ucu
kuzeye bakan büklümü için ilk defa Blum en thai (1063)
"Courbure d'Isparta" deyimini kullanmıştır. Aynı. yöre
için Brunn (1976) ve Şengör (1980) İsparta açısı, Koç-
yigît (1981) ise İsparta büklümü terimini kullanmıştır.
İsparta, büklümü Şengftr'ün (1980) Türkiye'nin, neo-
tektonik bölgelerinden bîri olarak tanımladığı Orta
Anadolu ovalar bölgesinin güneybatı ucunda Ege gra-
ben, sisteminin, de hemen, doğusunda bulunmaktadır;
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. İsparta büklümünün orta kesiminde Miyosen sıra-
sında sıkışına tektoniğinin etkin olduğu bilinmektedir
(Dumont ve Kerey, 1975; Dumont, 1.970; Akbıüut, 1080).
Dumont '(1970) İsparta büklümünün Amanos Dağı gü-
neyindeki Karacahisar yöresinde iki tektonik fazın ol-
duğunu konu etmektedir., Her iki fazda da sıkışma ol-
duğunu belirten yazar' ilk fazm Maestrihtiyen sonrası
Tortoniyen öncesi ve D-B eksenli luvrımlanmalarf ilk
faza ait kıvrımları etkileyen, ikinci fazm ise Tortoniyen
sonrası olup, DKD-BGB doğrultulu bindirmeler oluştur,
duğunu söylemektedir. Boisson (1Ê11) ise Üst Mîyo-
sen'de (Tortoniyen sonrası) büklümün doğu kanadının
frata kanadı üzerine bindirdiğini (.Aksu bindirmesi) be-
lirtmektedir. İsparta büklümünün kuzey kısmı için ise
yerel olarak Orta Oligosen'den beri sıkışma tektoniği
yerine» neotektonik dönemde çekme tektoniğinin ege-
men olduğu görüşü (Koçyiğit 1981) öne sürülmüştür.
İsparta büklümü bölgesinde bulunan göl alanlarıniB
normal faylarla oluşmuş çök,me havzaları olduğuna da
(Atalay ,1975; 'Erol, 1981) değinilmektedir.

İsparta büklümü bölgesinin neotektoniği için böl-
gesel veri toplamaların ötesinde Şuhut-Çay, Sultandağ,
Yalvaç-Gelendo^t sahaları olarak adlandırılan üç yöre-
de daha ayrıntılı jeolojik çalışmalar yapılmıştır (Şekil
D.

İsparta büklümünün kuzey kesiminde Miyosen ön-
cesi kayalar Özgül (1976), Erigen (1972), Demirkol vd.
(1977), öztürk vd.. (1981), Koçyiğit (1083) ve yakın
zamanda da Waldron (baskıda) tarafından ayrıntılı
t-Iarak incelenmiştir.. Neotektonik amaçlı bu çalışmada
.Miyosen, öncesi kayalar temel konumda oldukları için
tek bir birim olarak haritalanmıştır.. "

JEOLOJİK YEMLER

§uhut-Çay Sahası.

Neotektonik dönemde çökelmiş kayalardan. Üst
Miyosen-Pliyosen yasta olanlar üç formasyona, Kova-
lemer yastaki çekeller ise günümüzdeki akarsu ağına
göre olan konumlan, esas alınarak göreli olarak eski
ve yeni olmak, üzere ikiye ayrılmış tır (Şekil 2). Erigen
(1972) bu sahanın kuzeyinde çalışmış» Şuhut-Çay sa-
hasındaki birimler için. daha batıdaki birimlerin for-
masyon adlarını kullanmıştır. Ancak bu çalışmada
ayrılan birimler ile Erişen tarafından ayrılan, birimler'
arasında çıkan farklılıklar1 nedeniyle 'tarafımızdan yeni
formasyon adlaması yapılmıştır.

isalı Formasyona. Bu formasyon temel kayalar
üzerinde açısal uyumsuzlukla yer alır,. Gri, kirli sarı
beyaz renkli kum.ta.si,, siltiaşı. çakıl t aşı tekrarlanma-
sından oluşur,, Bu çökeller "formasyon içinde yanal ve
düşey geçişler gösterirler.. Formasyonun içinde üst.
seviyelerde kömürlü düzeyler bulunur,. Bîrim içindeki
çakıltaşlaruıda kuvars,, metamorfik kaya ve kireçtaşı
çakılları bulunur,. Formasyonun bazı kısımlarında çap-
raz; tabakalanma dereceli tabakalanma oygu dolgu ya-
pıları ve kanal dolguları vardır. Bolca gastropod fo-
silleri içerir. Formasyonun en iyi görüldüğü ve bu
•nedenle adının verildiği İsalı köyü kuzeydoğusunda
('.Şekil .2) işletilmekte olan bir linyit ocağından •alınan

örneklerdeki spor ve poUenlerden Nesrin Tuluğ tara-
fınadn B&cuE&ttspoıites Sp laOTİgatosporttes beardti
(pot. ve Ven), faapertaropallenätes «tabiî» (pot. ve
Ven) IııapertııropoIIeııates biati»' (pot.), Cyperaceae,
Gramineae, TricolpofH>Beiılteft asper, Tkk^poropolte-
ııltes megaexactcis (pot.), TricoîpctnDpoHeııiteŝ  kmcW.
(pot), Artemisia sp. tayin edilmiştir. Az sayıdaki, bu
spor ve pollen, tayinleri ile bu formasyon için Üst Mi-
yosen-Pliyosen yaşı söylenebilmektedir. Ayrıca birim-
de İbrahim Tekkaya, Mutlu Ermumcu ve Mustafa
Gürbüz tarafından tayin, edilen. Patella, Dinatbezinm
sp. fosilleri de- bulunmuştur' ve hu fosillere göre birime
olasılıkla Üst- ifiyosen'nîn alt düzeyleri, olabilecek yaş
belirlenmiştir. Benda (1971) isalı kömür ©cagind.an
aldığı örneklerde Pollonites- fallax B (pot.) fosilini bu-
larak En Üst Miyosen-En Alt Pilyosen yağı saptamış-
tır. Bu durumda formasyon, Üst Miyosen-En Alt Pliyo-
sen yaşlı, olmalıdır., isalı Formasyonunda A. Devedsresl
köyü yöresinde (Şekil 2:) tü'f ve tüfît katkıları bulun-
maktadır. 'Yaklaşık 250 m. kalınlığında olan . birini
akarsu fasiyesindedir.,

tnU Vrtkanitleri Birim İsalı. Formasyonunun üstün-
de uyumlu olarak yer alır. Düşey ve yanal, olarak isalı
ve Yarımca Formasyonlarına geçişlidir.., Formasyon gri
mor,, boz renklerin egemen olduğu tüf, tüfit, aglomera
ve killi kireetaşlaraıdan oluşur. Orta ve kalın tabakalı
olup aglomeralar tabakalanmasızdıir. Birim, adının ve-
rildiği inli köyü yakınında tipik olarak .görülür,. Deği-
şle özellikleri yansıtan kesitleri ise tsalı-Yarıslı köy-
leri arasındaki yol boyunca bulunur. İnli köyü yakının-
da volkanitlerle ardışıklı killi düzeylerde birime- yaş
verilebilecek bir fosil yatağından alman -örneklerden
î.. Tekkaya, M... Ermumcu ve: M, Gürbüz'ün tayinleri
ile Trogocerus amaltheus Roth ve Wagner, Ses sp.,
Felis. sp,., elde edilmiştir., Bu fosillere- göre Üst Miyo-
sen, yaşı elde edilmiştir;. Erişen. (1972) aynı birimin
olasılıkla üst düzeylerine karşılık gelen bir 3mrin.de
Pfanorfmriîis sp., (p. cf.. corneus Linne) bularak. Orta
üst Pliyosen olarak yaşlandırma yapmıştır. Becker-
Platen ve dig. (1977) çalışma alanının, batı ve kuze-
yinde yer alan, ve: inli Volkanitlerinin devamı olan
volkanitlerde yaptıkları radyometrik yag tayinlerinde
ortalama- 12 milyon yıl bulmuşlardır. Bu yaş Üst- Mi-
josen'e (Tortoniyen) karşılık gelmektedir., Bu neden-
lerle bu, formasyonun Üst Miyosen, (Tortoniyen)-Pli-
yosen yagta •olabileceği, kabul edilmiştir. Sahada .volka-
nitlerin çıkış yerlerine rastlanmamıştır.. Aglomeralar
güneydoğudan kuzeybatıya doğru gidildiğinde- daha da,
yaygınlaşmaktadır. Volkanitlerin olasılıkla Afyon
dolayından çıktıkları söylenebilir,. Birim yaklaşık, 300
m. kahnlığınâadır ve kapsadığı kireç-taşlan gdlsel or-
tamda, oluşmuşlardır.

Yarımca Fonnasytma inli Volkanitlerinjn üstünde:
yer alır. Beyaz., gri,, boz; renkli kireçtaşı killi kireçtaşı
ve kireç çimentolu ça!nl,ta§larmdan oluşur (Levha I
foto 1). Alt düzeylerinde volkanik katkılar bulunur:.
Sahanın güney ve güneybatı kısmında, Mreçtaşları,
egemendir. Birim. Kızüdağ ile İnli 'köyleri arasında Ya-
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rımca  mevkiinde  tipik  kesit  vermektedir.,  (Şekil  3).
Çakıltaglarmda  çakıllar  kuvars  metamorfik  kaya  par-
çalan  ve  kiregtaglarıdır,.  Çakıltaşları  yanal  ve  düşey
olarak  killi.  kireçtaşlarına  geçerler.  Kireçtaşları  bol
«castropodlu  ve  gölsel  fasiyestedirler.  Formasyona  ya§
verebilecek  fosil  bulunamamıştır.  Ancak,,  yaşları  bilinen
formasyonlarla  yanal  ve.  düşey  geçişli  olması  nedeniyle
Üst  Miyosen  (Tortoniyen)-Pliyosen  yaşta  olması  ge-
rekmektedir...  Kalınlığı  100  m.,,  dolayındadır.,

Çalışma,  alanında  kuvaterner  çekelleri  yaygın,  ola-
rak  bulunmaktadır.  Bunlar1  olarak,  eski  (Pîeyistosen)
ve  yeni  (günümüz)  olmak  üzere  ikiye  ayrılmıştır.  Eski
Sökeller  akarsu  faslyesdnde,  tutturulmamış  kumtaşı,
çakıltaşı  'kum»,  kil  depolan  şeklindedir.

guhut-Çay  sahasında  çok  sayıda  değişik  özellik-
te  yapısal,  şekiller  izlenebilmektedir.  Faylardan  K-G
dogrultulu  olanların  fay  düzlemleri  düşeye  yakındır.
Bu  nedenle  blokların  'hareket,  geldi  hakkında  karar'
vermek  oldukga  zordur,,,  Söz  konusu  faylar  hava  fotoğ-
raflarında  çok  belirgin,  olduğu  gibi,,  arazide  de  kolay-
lıkla  tanınabilmektedir.  Fay  zonunun  ve  fay  ile  ilgili
yapıların  gelişmemiş  olması,  'bu  kırıkların  az  atımlı
olmasından  kaynaklanmış  olabileceği  gibi  fayın  içinde
geliştiği  kayaların  kireçtaşı  olması  ve  bu  kayalarda
fay  zonuna  özgü  küçük  yapıların,  gelişemediğinden  de
olabilir.  Bununla  beraber,  'bu  sahada  fayların  özellik-
lerini  anlamaya  yardımcı  olan  veriler  toplanabilmiş-*
tir.

Kızıldağ  köyünün  kuzeyinde  (Şekil.  2)  yer  alan  ve
K  15  D  doğrultulu  olan  fay  'belirgin  olarak  ters  fay
niteliğindedir'  (Levha  I  -  foto-  2).,  Payın  kuzey  tara-
fındaki  batı  blokunda  temele  ait  kireçtaşlan  doğu  blo-
kunda  ise,  Yarımca  Formasyonuna  ait  kireçtaşları  bu-
lunmaktadır  ve  karşıkarşıya  gelmektedir.,  Borada  te-

mele  ait  'kireçtaşları  üste  çıkmıştır.  Fay  düzlemi  ba-
tıya  80*  .  85°  eğimlidir,,  Fay  dikliği  iyi  korunmuştur.
Fayın  doğu  blokunda  Yarımca  Formasyonuna  ait  ki-
reçtaşları  ani  olarak,  kesilmektedir,  Kireçtaşları  faya
yaklaştıkça  çok  kırıklı  olmakta  ve  eğimleri  artmak-
tadır,.  Buna  karşılık  batı  bloktaki  temele  ait  kireetaş-
larında  tabakalar  yataya  yakındır  ve  yüksek  açılı  bir
şev  ile aniden kesilmektedir.  Bu  verilere  göre  fayın, ters
fay  niteliğinde  olduğu  söylenebilir..  Atımı  en  az  100
metredir,,

isalı  ile  Kızılda^  köyleri,  arasında  yer  alan,  diğer1

bir  fay  K  25  D'  doğrutiuludur.  Hava  fotoğraflarından
iyi  izlenebilen  fay  topografyayı  dikine  kesmektedir..,
'Fay  düzleminin  eğimi  85°  olup,  yer  yer  doğuya  ve
batıya  eğimli  olabilmektedir...  Fay  çoğunlukla  Yaranca
Formasyonunu  kesmektedir.  Bu  yörede  Yarımca  For-
masyonunda  kireçtaşlan  egemendir.  Fay  zonunda  kı-
rılmalar1  dışında  hareket  yönünü,  belirten  çizgisellikler,
•••ıfak  kıvrımlar  fay  bre§i  görülememiştir.  Söz.  konusu
fayın  ters  fay  olabileceği  düşünülmüş  ancak,  fay  düz-
leminin,  eğiminin  doğu.  ve  batıya  yön.  değiştirmesi  doğ.
rultu  atım,  bileşeni  de  olabileceğin.:!  düşündürebilir.

Kuzeybatıda  Işıklar1  köyü  kuzeyinde  yer  alan  nor-
mal  fay  K  50  B  doğrultuludur.  Payın  kuzey  bloku
ûüşmüştür.  Fay  düzleminin  eğimi  fay  dikliğinin  ve
topoğrafik  doğrusallığına  göre  70°  civarımda  olmalıdır.
Afyon-Çay  karayolundan  Işıklar  köyüne  giden,  köy1

yolunun  fayı  kestiği  yerde  ve  Işıklardan.  Değirmen-
dere:  köyüne  giren  yol  üzerinde  fay  morfolojisi  belir-
gindir,  Fayın  atımı,  en  az  100  metredir.  Yine  Beğir-
mendere  güneydoğusunda,  Kızıldağ  köyünün,  kuzey-
doğusunda  yer  alan  normal  fay  da  (Şekil  2}  yaklaşık:
D-B  doğrultuludur.  Fay  düzlemi  kuzeye  eğimlidir-  ve
kuzey  blok  düşmüştür.  En.  az  atım  150  metredir.

Bölgede:  izlenebilen  diğer  yapılar  da  kıvrımlardır.
Eksenleri  genellikle  KEOXGGB  yönlüdür.  Sahanın  batı
kısmında  yo-ğun.  olarak  bulunurlar,.  Kıvrımlar  sık  ve:
devamsızdır,,  Tabakalarda  egemen  eğim  10°  -  15°  dir
ve  çok  kısa.  aralıklarla  değişmektedir.  Temel  kayalara
yakın  yerlerde-  eğim  artmaktadır.  Kıvrımların  sürek-
sizliğine  kaya  türlerinin  yanal  ve  düşey  yönde  ani  de-
ğişmelerinin  neden  olduğu  düşünülmektedir,.

özelliği  iyi  gözlenen  faylara.  dayanarak  .niteliği
belirsiz  olan  faylar  için  'bir  genellemeye  .gidilecek,  olur-
sa,,  K-G  veya  KKD-GGB  doğrultulu  olanların  ters  fay,
D-B  veya  BKB-DGD  doğrultulu  olanların,  ise  normal
fay  olabilecekleri  söylenebilir.

Sultandağ  Sahası

İsparta  büklüıSünün  doğu.  kısmında,  Sultandağla-
rının  eteğinde  küçük  bir  saha.»  neotektoniğe  ışık  tu-
tacak  veriler  sağlıyabileceği  düşünülerek  haritalan-
mı§tır  (Şekil  4).  Miyosen  öncesi  tüm  birimleri  Sultan-
dağları  metamorfitleridir.  Sahada,  en  yaşlı  neotekto-
nik  dönem,  çökelî  ise  gri  boz  renkli  kireçtaşı,  killi  ki-
reçtaşı  ve  çakıltaşlarmdan  oluşur.,  Orta  ve  kalın  taba-
kalıdır.  Yer  yer  'boşluktu  ve  traverten  görünümlüdür,.
Birimin,  yaşını  gösterebilecek  fosiller  bulunamamıştır.
Ancak,  batıda  Şuhut-Çay  sahasında  görülen  Yarımca
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Forin.asyon.uBa.  benzerliği,  ve.  bu.  formasyonun  devamın-
da olduğu  göz  önüne  alındığında  Üst  Miyosen  -  Pliosen
yaşta  olması  gerekir  Birini  Geisel  fasiyestedir.  Kalınlı-
ğı  150  metre  dolayındadır,

Sahada  haritaya  imlenebilecek  büyüklükte  kıvrıma.
rastlanamamıştır.  Ancak,  'burada.  KB-GD  doğrultula-
rında  birbirine  paralel  birkaç  fay  bulunmaktadır^  Bun-
lardan  ̂ en  batıdaki  düşük  açılı  fay  düzlemi  olan  bir
ters  faydır..  Yaklaşık  15°  -  20°  eğimli  oton.  fay  düz-
lem.:!,  boyunca  Miyosen  öncesi,  yaştaki  temel  kayaları
"Üst,  Mîyosen-Pliyosen  yaşlı  kayalar  üzerine  bindir-
miş  tir.  (Şekil  5).  Diğer  fayların  ise  düşeye  yakın,  fay
düzlemleri  vardır  ancak,  nitelikleri  belirlenememiştir.

Sahadaki  Kuvaterner  çekelleri  eski  ve  yeni.  olmak
üzere  ikiye  ayrılmıştır.  'Eski  Kuvaterner  çekelleri  bir
alüvyon  yelpazesi  şeklindedir'  ve  yeni  akarsu  sistemi
tarafından,  yarılmıştır,.  Yeni  alüvyonlar  günümüz  alüv-
yonlarından  olu.sniu.stur,.

Yaivag-Gelendost  Sahası

Sultandağlarınm  'batısında  KB-GD  uzanımlı  bu  sa-
hanın  güneydoğusunda  Beyşehir  gölü  bulunur.  Miyo-
sen  öncesi  temel  konumundaki,  kayalar-  üzerine,  açısal
uyum.suzl.ukla  gelen  Neojen  çökelleri  için.  dana  önceki
çalışmacıların  adlanmalarına  uyularak,  (Demirkol  vd.f

1977;  Oztürk  vd.,  1981)  üç  formasyon  ayırtlanmıştır
(Seldi  S).

İKağkoıiaJk  Fonmasyona  Kırmızı  yegil  ve  kahveren-
gin  egemen  olduğu,  gevşek  tutturulmuş  çakıltaşı,,  kum-
taşı  kil  ve  silt  seviyelerinden  oluşmakta  olup,  çapraz
tabakalanmalı  seviyeler  ve  oygu  dolgu  yapıları  içer-
mektedir.  Çok  tipik,  erozyon  örnekleri  de  sunan  bu
formasyonun,  alüvyon  yelpazesi,  'birikinti  konisi  akarsu,
kanal  dolgusu,  malzemelerinden  oluştuğu,  çökelme  hav-
zası  içlerine  doğr  uinee  malzemelerin  arttığı  ve  Gök-
söğüt  formasyonuna  yanal  olarak  geçtiği  görülmekte-
dir.  Kalınlığı  en  fazla  250  m,,  kadardır.

Gëksëgttt  F0nrnasy«ira  Sahanın  dala  çok  orta  kı-
sımlarında  görülür.  Altta  yeşil,  sarı  kabverenkli  k.urn-
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taşı,,  sıittaşı  ve  kiltagı  seviyeleri  ile  bağlayıp  üstte  ye-
şil,  gri»  beyaz:  renkli  klltaşı  marn  ve  killi  kireçtaşı
seviyelerine:  geçen,  bir  bilimdir,  ince»  orta  ve  .kalın  ta-
ba'kalanmalıdır.  Sahanın,  güneydoğusunda  ince  taba-
kalı  tebeşîrimsi  seviyeler'  görülür.  Güneybatıda  da  çok
kristalize,  fosilli  sert,  kireçtaşı  seviyeleri  vardır.  Yak-
laşık  500  m.,,  kalınlığında  olan  birim,  göl  fasiyesin.de
oluşmuştur.

SVumasyonu  Beyaz,.  boz  açık. gri  renk-
lerin  egemen  olduğu  killi  kireçtaşı,  kireçtaşı  ve  kiltaşı
ağdalanmasından  (Levha  I,  -  foto  3).  Bazı  yerlerde  en
üst  kısımlar  kırınızı  ve  beyaz  renkli  marn  seviyelerin-
den  meydana  gelmiştir.  içinde  linyit  seviyeleri,  bulu-
nur.  Sahadaki  diğer,  birimlere  yanal  ve  düşey  geçişler
gösterir.  Bahanın  kuzeyinde  birimin  en  üst  kısmında
iri  kireçtaşı  çakıl  ve  bloklarından  oluşan  çakıltaşı  se-
viyeleri  bulunmaktadır,.  Görünür  kalınlığı  500  m.  dola-
yında  olan  bu  formasyonun  kıyısında  bataklıkların
olduğu  bir  göl  fasiyesinde  oluştuğu,  birimin  en,  üst
seviyesindeki  iri  bloklu  çakılların  ise  hızla  yükselmiş
olan  çevredeki  temel  kayaların  kısa  sürede  aşınması
.sonucu  oluştuğu  düşünülmektedir.

Sahadaki  Kuvaterner  birimleri  ..alüvyon  yelpazesi
ve  genç  akarsu  çekelleridir.

Yal.vac-Gelen.dost  sahasında izlenen,  kıvrımların,  ek.,
senleri  genelde  K-G  ve  KB-GD  yönlerdedir.  Kıvrım-
ların  çoğu  açık  kıvrımlardır.  Hatta,  bazı  yerlerde  kıv-
rımlarıma  öndülasyon  olarak  nitelendirilebilecek  dal-
galanmalar  şeklindedir»  Bununla  beraber  bazı  yerler.

de  de  ufak  boyutta  kapalı  kıvrımlar  ve  bir  yerde  de
devrik  bir  kıvrım  görülmüştür.  Bu  devrik  kıvrımlanma
îSeyşehir-Gelendost  devlet  yolu  üzerinde,  'Madenli  kd-
yüne  gelmeden,  yolun hemen güneyinde  yüzeyleyen  ser-
pantinli temel  kayalar  dokanağında  bulunur..  Bir  devrik
senklinal olan  bu  kıvrımın  ekseni  yaklaşık  kuzey-güney
doğrultuda  olup,,  kıvrım  düzlemi  14°  doğuya  eğimli-
dir.  Genelde  sahada  temel  kayalarla  olan  dokanakla-
nn  yakınında  kapalı  kıvrımlar  buna  karşılık  çökelme
lıavzasının  ortalarında  açık  kıvrımlar  görülmektedir..
Kıvrımlanma  ile  ilgili  tabaka,  eğimleri  10°  -  15°  ara-
sındadır.  Kıvrımlanma  Terziler  ve  Yarıkkaya  köyleri
(Şekil  6}  yolu  boyunca  olan  kesitlerde  iyi  görülür.
Kıvrımlar  Neojen-Kuvaterner  havzasının  daraldığı,
kuzey  bölümde  daha,  yoğun  bulunurlar.

Faylar  da  kıvrımlar  gibi  sahanın  kuzey  kısmında
bol  olarak  bulunurlar,  Bazıları.,  temel  kayaları  ile  olan
dokanak  faylarıdır,,  Diğerleri  ise  neotektonik  dönemde
oluşmuş  çökel  kayaları,  içindedir.  Bu  sahada  faylar
KD-GB doğrultusunda uzanırlar.  Çoğunlukla düşeye ya-
kın  fay  düzlemleri  görülür.  Ancak.,  bunların  birçoğun-
da  fayın  türünü  belirliyebileeek  veriler  sağlanamamış-
tır.  .Fay  düzlemleri  iyi  yüzeylememiştir.  Faleotektonik
kayaları  iğinde  bazı  fayların  neotektonizma  ile  hare-
ket  ettiği,  ve  bu  hareketlerin  doğrultu  alımlı  ve  ters
•Pay  bileşenleri  olabileceği,  yönünde  veriler  vardır,  ör-
neğin  Yankkaya-Sağırköy  fayı  (Şekil  6)  kuzey  blok-
taki,  temel  kayaları  ile  gtoey  bloktaki  Neojen  çökel-
lerinin  dokanağınâadır.  Oldukça  dik  fay  düzlemi  üze-
rindeki  izler  ters  fay  hareketini,  düzlemin  yakınındaki
Neojen  çökellerindeki  kırık,  kıvrım  ve  ezilmeler  de
Neotektonik;  dönemdeki  hareketleri  göstermektedir
(Levha I  -  Foto  3  Ye  4).,

VESRtUSKİN  YOKUMU  ve  SONIJÇLAB

Yukarıda,  değinilen,  yapısal  veriler  yorumlandığın-
da  bölgenin  sıkışmakta  olduğu  {Şekil  7)  ve  bu.  sıkı§-
manınöa  bölgede  ters  (V)  geometrisinde  kanatlara
dik; olarak  daralma  .şeklinde  ortaya  çıktığı,  anlaşılmak-
tadır.  .Bunun  sonucunda  İsparta  büklümünün,  kuzeyin-
de  B-B;  yönlü,  fayların,  oluşmasına  neden  olan  bir  ge-
nişleme  meydana  gelmektedir  (Şekil  8)..,

Bu  .görünüşün  geçerliliğini  araştırmak  için  çalış-
ma  sahalarının  bulunduğu,  bölgeye  bakıldığında  :EDKD
ve  KKB  doğrultulu  bazı  çizgisellikler  görülmektedir.
Ayrıntılı,  çalışma  sahalarının  yakınlarına  kadar  uza-
na»  bu  çizgisellikler  için  toplanan  bazı.  veriler,  bun-
ların  fay  olduğuğnu  .gösterir'  .niteliklerdedir.  Örne|pn
Çay  Deresi  güneyinde  metaforfitlerde  yer  alan,  bir
çizgisellfk  (Şekil  1-X)  denetlendiğinde  bunun  bir  faya
karşılık  .geldiği,  görülmüştür.  Bu  fayın,  düzlemi  düşeye
yakın,  batıya  eğimli  ve  genel  doğrultusu  KKD-GBB
dır.,  Fay  düzleminde  miloniüeşme,  breşleşme  ve  yatay
fay  çizikleri  vardır,,  Ancak,  bu  çiziklerden  blokların
hangi  yöne  hareket  ettiği  anlaşılamamaktadır,,  Elde
edilen,  verilere,  göre  fayın  doğrultu  atımlı  olduğu,  sdy-
lenebilmektedir.  Sol  yönlü  olması  gerektiği  İse "yorum-
lanarak  belirlenmiştir...
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Yine  Senirkent-Afyon  karayolu  güneyinde,  Hoyratı
gölünün  güneydoğusunda  yer  .alan  çizgiselliğin  arazî-
fle  denetlenmesi,  bunun  da  bir  fay  olduğunu  göstermiş-
tir  (Şekil  1-Y)..  Burada,  fay  dikliği  gölün  kıyısını  oluş-
turur.  Tabakalar  çok  'kinle  ve  eziktir,,  Ter  yer  killeş-
meler  görülür.  Ancak:,  düşeye  yakın  olan  bu  fay  düz-
lemi  üzerinde  hareket  yönünü  gösteren  veriler  talun-
aamamıştır»  Fay Hoyran  gölünün  kuzey-kuzeydoğusun-
i,a  gölün.  terkettiği  yerde  'Neojen  çökellerîni  kesmek-

tedir.  Burada  faynı  aktifliğjne  veri  olabilecek  fay  ML
teri  ve'  diri  heyelanlar  vardır.  Fay  ayrıca  fay  vadisi
olabilecek  bir  dereyi  de  izLemektedir.  Vadi  boyunca
yan  derecikler  faya  gelince  kesilmektdir.  Ayrıca  faya
paralel,  kesilmiş  sırtlar  bulıınmaktadır.  Bu  tür  veri»
1er  doğrultu atımlı  faylarda  görülmektedir.  Bu,  neden-
le  fayın  doğrultu  atımlı  olduğu  kabul  edilnıisj  ve  sol
yönlü olarak:  yorumlanmıştır»  Bu  gözlemler  dikkate  alı-
narak'  bölgede  bulunan  göllerin  kenarlarındaki  çizgi-
selliklerin  faylara  karşılık  geldikleri  ve  yukarıda  soy»
lenebilen  faylara  geometrik  .ağıdan  büyük  benzerlik
göstermeleri  nedeniyle  de  doğrultu atımlı  olduktan soy.
lenebilir.  Fayların,  yaşlan,  için  ise  şu  veriler  elde  edil-
miştir.  Ayrıntılı  incelenen  havzalardaki  sökellerin  için-
de  devam,  etmedikleri  veya  dokanaklara  karşılık,  gel-
dikleri  görülmüştür.  Bu  da  söz  konusu  gizelgeselükle-
tin bu  çökellerde  görülen deformasyondan önce oluştuk.
larını  gösterir,,,  Nitekim,,  bölgenin,  güneyindeki  çalışma-
larda,  Miyosen,  sırasında  bölgenin  lovrımlandığı,  bin«
dirmeler  ve  doğrulur  atımlı  fayların  oluştuğu,  belirtil-
mektedir  (Dumont  ve  Krey,  1:975;  özgül,,  1976;  Delau,-
ne-Ma;ye:re  vd.,  1077).  Bu  çalışmalarda  değinilen  sıkış-
ına  tektonik rejimine  göre  Şekil  rdfeM  konu  edilen  çiz-
pselliklerin  eğer  fay  iseler,  doğrultu  atımlı  olmaları
gerekir.  Aslında  bölgenin  güneyindeki  sıkışma  rejimi-
nin  kuzeyde de  olmasma  engel herhangi  Mr  yapısal,  ve
morfolojik  sınır  bıılunınamaktadır.  Yine  'bölgenin  doğu.
sunda,  Mut-Karaman-Sili£ke  yöresindeki  sauşntamız*
ela  (Şaroglu  vd,.,  1983)  bölgenin Üst  Miyosen'de  (Ser-
revaliyen'den  sonra)  K~G  ydnünde  sıkı^nakta  olduğu,
ve  bunun sonucunda  KD-GB  döğrultulu sol  yanal,,  KB-
Qn  döğrultulu  sag  yanal  atımlı  fayların  geliştiği  sonu-
cuna  varılmıştır.  Aynı  dönem  için  İsparta  büklümü  yö-
resinde,  de  benzer  tektonik  rejimin  hiMim  sardügîln:CI
söylemek  yanlışj  olmamalıdır.

Bütün  bulgular  değerlendirildiğinde  İsparta  bük-
lümü  yöresinde  Mut-Karaman^Silifke  yöresinde  olduğu
gibi  Neotektonik  dönemin  Üst  Miyosen'de  (Seravali-
yen  sonrası):  başladığı  anlaşılmaktadır»,  Genelde  K-G
yönlü  sıkışma  şeklinde  olan  iefommsyon.  ile  D-B  döğ-
rultulu  kıvrım  ve  bindirmeler;  KD-GB  do,ğrultulu  sol
yönlü,  ve  KB-GD  değrultulu  sağ  yönlü  faylar  geü§f-
mîşf  kuzeyde-  yakınsayacak:  şekilde  hareket  etmişler-
dir.  Doğrultu  atımlı  fayların,  arasında  yer  alan  havza-
larda  Tortomyen  ve.  daha  genç  yaşlı,  birimler  •cökel-
mistir.  Bazı  yerlerde  bu  faylar  örtülmüş,  bazı  yer-
lerde  de.  faylar  arasındaki  açılmalardan  volkanitler
çıkmıştır,  örneğin • Beyşenir-Ak§eMr  arasındaki Eren-
lertepe  Volkanitieri  (Şekil  1-Z),  Burdur  „  İsparta  ara-
sındaki  volkanitler  • (Şekil  1~Q)  ve  Afyon  yöresi  volka-
nitleri. gibi.

Üst  Miyosen,  sonu  (Tortoniyen  so:nı̂ ası)  Pliyosen
başnıda^  Kuzey  .Anadolu, Fayı,  ve  doğu  Anadolu Fayının
birleşip  Anadolu  levhasının  batıya  hareketi  başladık-
tan  sonra  ise  İsparta  büklümü  bölgesinde  Şekil  ,2.4:
ve.  6'daki  yapılarla  görülen  ,  D-B  yönlü  sıkışmaya  ne-
den  olan  neotektoniğin  ikinci  fazı  başlamıştır.  Yöre-
deki  çalışmalanmızda haritaladığımız  yapılar1  'ta,  ikinci
faza.  aittirler.  Bugün  ters  "V"  geometrisine  sahip  bir-
çok  gölün,  yer  aldığı  İsparta, büklümü,  geometrisini  ola-
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sılıkla eskiden mevcut- o:ian tatlı bir kavisi (Şengör ve
Yılmaz, 1981) kuvvetlendirerek neotektaniğîn ilk dö-
nemînde kazanmıştır. Neotektoniğîn ik;inci fazımda ise
İsparta büklümü batıya hareket eden Anadolu levhası-
nın hareketinde bir tampon, bölge durumunda kalmıştır..

Bu §ema içinde çalışma •bölgesinde' ilk, fazda, doğ-
rultu atunlı olarak çalışan yapılardan büklümün doğu-
sunda yer alanlar, etkinlikleri devam, ettiğinde bindir-
me bileşenli, büklümün batısında yer alanlar1 isse etkin-
likleri devam ettiğinde normal bileşenli olarak çalış-
mıgg olmalıdırlar. Bunlara bölgedeof örnekler verilecek
olursa,. Sultandağlannın doğu kenarındaki fayın, neo<-
tektonik dönemin ilk fazında- sağ yanal doğrultu atma-
lı olarak, çalıştığı, 'ikinci fazda ise ters fay özelliği
kazandığı. (Şekil 1-A), buna karşılık: İsparta lÄklümü«
nün en. batısında yer alan, Sandıklı ovasında izlenen
fayların, önce sol yönlü, doğrultu atunlı olarak çalış-
tığı daha sonra ise olasılıkla normal bileşenli otolik
olarak hareket ettiği düşünülmektedir.
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UBVHÀ I

PIAXB I

Foto 1 : DeğiıttiBiıdiere Mfcyt güneydoğusunda yer alam ters fay. Bakış taray©
doğrudur.

Fhoto 1 : Beveıs© faul* observed to southeast of Değtnnendere village,» lUooîdııg
north.

Foto % : Yaranca Foimasyoraimmii genel geriniş i ve fawimtaiiiiimi.,
zeye àogpatfiiËr.

Bataş ta-

Fboto % i 'Geneml ¥iew -&Ï Yarımca fotaoation anâ typ eof foWîiig,, liooldlig1 north.

Foto S : Yarıfekaya Fonııasy^ttiiîiîiîi genel gertinüşü, tatoafealar1 yer yer il&leşmîs
ve dievrifaniştir. Bakış gliııeytatıya io ğ̂ımdur,.

Fhoto S : General view of 'îarıîikaj'a formation,» Beis are almost ¥©rtîeal and some
foeis are overtunied; Looking southwest.

Foto 4 ; YiarıHEaya-SağıAey layı,. Bakış batıyadır.

Photo 4. : YankfcayaJSağırk&y fault» 'looking west»
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Äkdag Masifinde (Simav-Kütahya) Yeşüşiştlerta
Petrojenetik ve Kökensel incelemesi

Petrogenesis amd origin of green schists in the Äkäag Massif
(Simaw - Kütahya)

BEKTAŞ UZ. Î.T.Ü.,,, Maden Fakültesi,, Istanbul

ÖZ : İnceleme alanı, Akdsağ, Masifinin, tümü, ile Alaçam Masifi'nin yansını (SimavJSÜtahya) kapsar.
Bölgede jeolojik yönden, 4 farkta, kayaç gruba yttzeylenir. Bunlar,, metemorflk, kayaclar, .granitler, volkanik
kayaklar ve Neojen yaşlı volkano^edimanter oluşuklardır.

Bir Mittin olarak' metamorfîltler dökenleri açısından fiş özeliğinde, kuvarslı, kalkerli Mr dizinin m©*
tamorfizma geçirmesi sonuca oluşmuşlardır.

Metamorfik serinin, mezozonal olarak 'tanımlanan alt kesimi polimetamorfik özelikte ve mono-metamor-
fik epizonal düzeyden litolojik ve petrografik yönüyle ayrıcalıklar gösterir,..

Yeşilşistler, epizonal, üst dizi. içinde,,, kalkşist ve mermerlerle ardalaııırlar. Bunların jeolojik, petrografik
ve jeokimyasal incelemeleri,, kökenleri yönünden ilginç ve özel bir1 durumu ortaya koyar,,, Petrografik ve Mm-
yasal özellikleri, yeşiîşMlerin daba çok. "Orto" (mağmaük) kökenli, ve 400-500 m. kalınlıkta, sedimanter.
lerle ardalanaaı asit ve bazik lavların, metamorfîzmaları sonucu ol.iiftu.klao. saptanmıştır.

ABSTRACT : Study area cavers the total Âfedaë and also partially Ala$am massives. There are four diffe-
rent; rock types in tin© region, namely; metamorpMcs, various granits, volcanucs and volcano-sediment Neo-
gene foimaAtans,

'The irotanftorphios originated by the metemurpMsm of the phylHtic charaeteiizei series, such silicates and
limestones,

Lower section of the metamorplılc series which is ealled to to merozonal has a p0lym«temorpW.c proper-'
ties, TMs section also shows sow» Uthologie amâ pétrographie différencies with respect to the monometa-
niorpMc and epteonal level*

In the ©plzomal upper series, the g^reensMst» has an cyclic stratifications with calcstist and metBmorp-
hic limestones. Relating to the oiigines, there comies out an interesömg and a special conditions, M tiiese
oyles ar© stadîaed geologically, petarograplıicaîy and g:eo€hemically.

Pefcrog^apMc and clemical properties indicate that tlie greeesMsts lave ortho (or magmaÄc) origin©,
In ottier words, it is t ie product of the metamorphlsms of the sediments contetotag a«ific ani basio la¥as
which has stünated thicloıess of 4#0 to 600 meters.

GlBtŞ

tnceleme alanı, Kütahya ili Simav ilçesi sınırları,
içinde ve kuzey kesiminde yer1 alır., Akdağ Masifi ve
dolayını -kapsar. Söz; konusu inceleme, 'bölgedeki yeşil-
şjstlerin petrojenetik ve kökeninin ortaya 'konulmasını
amaçlar.

Bu amaca yönelik olarak, bölgede 1968'den bu ya-
na sürdürülen çalışmalar, daha geniş kapsamlı olarak,
1973'de tez olarak sonuçlandırılmıştır. Bu. çalışmalar
daha sonraki yıllarda (1975, 1979-) ve bugüne değin,
özel olarak İlgi çeken konular ele alınıp geliştirilmiş-
tir.

Bölgedeki metamorfik seriler özel olarak yeplşîst-
1er üzerine daha önce yapılmış herhangi bir inceleme
ve yayına rastlajımajnıştır. Bu nedenle incelemeye değ-
gin veri ve sonuçlar, yöreye ışık tutacaktır.

Bu inceleme için. yöre ve dolayının toplam 100
km,2 civarında jeolojik detay haritasının yapılması. İle
başlayan çalışmalar daha sonra petrografik ve. jeokim-
yasal olarak sürdûMllmiiştür,,

Bölgede, yeşflşistleri de içme alan metamorfik. ve
gmnitik kayaklarla volkanik, kayaç serisi ve Neojen
yaşlı volkano-sedlnıanter1 örtü serileri, bulunur«

Akdağ Masifi'nde alt mesozonal formasyonlar da-
ha çok kuzey ve batı kesimlerde, üst epizonal formas-
yonlar1 ise bolgeaiıı güney ve güney/dogusuna doğru
yayılun gösterirler. Bunlar ııalta oranla litolojik dzel*
ligi yönünden çok .az farMılaşırlar (Şekil 1),

Üst epizonal metamorfik sert taban serisine oran-
la farklı, bîr yapıya sahiptir, zira bunlar kuvvette kıv-
rımlanma geçirmiş, metaınorfîzma yönünden tabanla
süreklilik içimdedir. Beraberce her iki alt ve üst seri-
ler metamo-rfizma şiddetine bağlı olarak bölgesel bir
zonlaşma gösterirler.
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Şekil  1  :  Afciağ  ifeMfifnM  Jeoloji  Haritesn.
1  :  Geological  m^  of  11©̂  Aküag  Massive.

Bölgenin,  güneydoğ^unda,  D'anca-MadenkÖy  civa-
rında,  kalın  bir  yeşîl^st  istifi,,  kalkşist  ve  banali  mer-
merlerle  ardaşük  seviyeler  halindedir,.  Btı  duram  ayrı-
ca  Güney  ve  Kocacay  vadisi  batısında  da  devam  eder»

Biz  burada,  epizö-nu  çok.  in.ce  bazı.  fi.lli.tik  mineral-
lerin  varlığı  düzensiz  şistozite  ile  çoğu  kez  şiddetle
lavrımlanma,  kataldastik  yapısal  özellikleri  içeren  üst
seviyeler  şeklinde  tanımı  ile  yetineceğiz.  Mesozona  ge-
çiş-  'sınırının  belirlenmesinde,  bir  grup  karakteristik
metamorfik  mineraller-  ile  bunlara  özgü  mineral  para-
jenezlerinin oluşması  veya  kaybobnalan  g$z  önüne  alın-
mıştır.

Litolojik  ve  yapısal,  yönden»  üst  seri,  kabaca  üg
ana: birime ayrılır1  < Şekil  2) :

1  —  Yeşilşistier,

2  —  KalkşfeUer,

3  —•• Mermerler

Bıı  kayalar,  birbirleriyle  arâalanmalı  bir-  istif  oluştu-
rurlar.

Saha.  üzerinde,  yeşilşistler  yarı  ayrışmış  şekillerde,,
çoğunlukla  ince  ve  oldukça  mükemmel  bir  yapraklan-
ma  gösterirler.  Yapısal  yönden  ta  formasyonlar,  NB,
SW  eksenli  büyük  bir  senklinal  oluştururlar.

GENEL JEOLOJİ ve YAPILAN KSStUN SINIBIıABl

Akdağ  Masnü'ne  ait  metamorfik  kayaç  serileri,  e-
sasen  taban  konglomeraları  İle  fli§  özellikli  kuvarslı
kalkşistlerle  volkanik  arakatkılı  kaim  bîr1  seviye,  oluş-
turur.  Bu  volkano-sedimanter  seriler,  once  tesmg.  ege-
menli  Barrow  tipi,  dana  sonra  tabana  özgü  olarak
Abukuma  tipi  ikinci  metamorffzma  geçîrmig  oMoğru
belirlenmiştir.

Jeolojik,,  petrografik,  jeokimyasal  ve  tektonik  ince-
lemeler,  taban  ve  üst  metaforfik  ser.ile.rin  birbirleriyle
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uyumlu  Ye  mükemmel  bîr  süreklilik  içinde  oldukları-
nı  göstermiştir.  Akdağ  Masifi,  2  farklı,  'türde  tektonik
deformasyona  uğramıştır.  Birimcisi  elastik,  ve  eş  meta-
morfik^  ikincisi  kinci  ve  daha  sonra  gelişmiştir.  Kırıcı
deformasyonlar  oldukça  derin,  koşullarda ve  blaıstomilo-
nitleşme  ve  miloniüeşme  olaylarına  neden,  olmuştur.

Epimetamorfik  formasyonlar  bölgenin  güneydoğu
.kesimi,  ile  inceleme  alanının  merkezi,  kesimlerde  yti-
zeylenirler.  Kuzey  ve  doğu  kesimlere  doğru  gidfldik-
ige  alt  taban  serilerine  geçişler  gösterirler.  Bölgesel
ölçekte  epimetamorfik  formasyonlar  yapısal  olarak;

—  Bir  kısmı  faylı,  kırıklı  veya  yapraklı,

•— Diğeri  ise  birden,  fazla  tektonik  deformasyon
fazları  geçirmiş  kıvrımlı  yapılar  gösterirler,
Ayrıca,  litolojik  olarak,,  bölgede  formasyonlar  arasında
genel  geçişler  görülür.

Mezoskopik,  ölçekte,  yüzeyiemede  plaket  veya  yap-
raklı  yapılar  içinde,  çeşitli  ölçekte  kuvarsit;  mercekleri
izlenir.,  Bu:  mercekler  metrik,  desimetrik;  ve  santiımet-
rik  ölçekteki  kıvrımlara,  uyumluluk  gösterirler,

Epimetamorfik  formasyonların  litostratigrafik  is-
tiflenmesine  örnek  'Olarak,,  Danca  bölgesine  ait  kesit
şöyledir:

Darıcı kesiti  (2-2,5  km.,  Şekil  2) ;  mermer  tepeden
başlayarak:  devam  etmektedir;

Mermer  (800-860  m)  Orta  kalınlıkta  banklar  ha-
linde  (20-25  cm),  kırıklı  ve  fayh,  masif,  beyaz
ve  orta  tanelidir1.

.Allıi*  ve  serlsitH  kalfeışfet  (170kUM>  m)  înce  yap-
raklı  veya  plaket  telinde,  înce  taneli,  gri-beyaz  veya

açık  kahve  tonlarında,  «ayrıca  metrik  izoMinal  kıvrım-
lar  izlenir.

Yeşîlşîstier  (SSMMOO  n»)  Komp-akt  plaketler  veya
y,apr,aklı  ince  taneli,  ve. kuvarsit  mercekleri,  ve  nodüHe-
ri  içerir,  renkleri  açık  yeşildir,

Kalşisfler  (60-10 m)  ince  seviyeli  (10-15  cm)  bank-
lar  halinde,  bazen  yapraklı^  kıvrımlı  yapılar  gösterir-
ler.

yeşîlşfetler  (30^40  m)  Kötü  yapraklanma
gösterir.,  .Kuvarsitler,  mercek  veya  nodCiller  şeklinde
arakatkılı  olarak:  bulunurlar.  Renk  açık  .yeşilden  kou
.yu  yegile  doğru  değişir,,

Yeşü^Istter.  (110-180  m)  îace  taneli,,  yeşil,  mineral-
lerce  zengin,  koyu  yeşil  tonlarda ve ayrıca  izoMinal  sık
kıvrımlar  içerirler.

Grünau,  şişeler1  (2ê§  m)  îhce  'taneli,  birkaç  santi-
metre  kalınlığında  kuvarsit  ara  mercekleri  İçerirler.
Renk  .kahverengi  tonlarutdaâır.

Klorit-MMtli  kalşisiler  (60-15  m)  înce  taneli  ye-
şil  mavi  tonlarında  ve  dalma  cm'rik  ölçekle  kuvarsit
mercekleri  içerirler.  Şistozite  (yapraklanma)  kötüdür.

Mernıerler  (800-400 m),  10-25  cm*lik  banklar  ha-
linde,  ince  taneli,  beyaz  veya  açık  mavi  tonlardadır,,,

Bu  .jeolojik  kesit  ,epizonal  şistlerin,  genel  özellik-
leri  ile  bunların  düzenli  ve  sürekli;  bir  ardalarıma  gös-
terdiklerini  ortaya  koyar.  Ayrıca  diğer  saha  kesitle-
rinde  de  izlenen  ortak  özellik,  yeşil,  şistlerin  çeşitli,  fa.-
siyesler  ve  'birleşimler  gösterdikleridir;  örneğin,  grö-
naJı  yeşilşistler,  albit  ve  kloritli  yeşilşistler  veya  ba-
zen  amfibol  ve  pirokseni,  yeşilsistler  gibi.
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Diğer  yönden,  tüm  yegilşistlerde,  farklı  ölçekler  al-
tında  ince  kuvarsit  seviye  ve  merceklerine  her  zaman,
rastlamak  mümkündür.

PETROGRAFİK ÎMOEUGlffi

Yeşllşistîer,  Tbank  veya yapraklı  yapılar  altında  az
çok  yegil  renkli  minerallerce  zenglnHkleriyle  tanınır.
Bazen  iri  taneli  (5-8  mm)  nodülleı:  hainde  tadara  ve
albit  kristalleri  içerirler.  Stratigrafik.  olarak,  mesozo-
nal  taban  serileri  üzerindedirler  ve  bunlara,  bazen
kalkşist  veya  mermerlerle  ara  geçişli  olarak  rastla-
nır.

Epizonal  metamorfik:  serileri,,  taban  serilerinden
ayıran  özellikler  şunlardır:

—•  Kuvarsitler,  taban  serilerinde,  daha  kalın  se-
viyeler  halinde  izlenirken  üstte  epimetamorfik
serî  içinde  ince  ve  merceksel  .şekil  ve  boyutla-
ra  dönüşürler,,,

—  Buna  karşıt  mermerler  .tabanda  birkaç  metre
.ara  seviyeler1  ve  üst  serîde  daha  kalın  seviye-
leri,  oluşturulur.

—  Epimetamorfik  formasyonlar  çok.  ince  yapraklı
yapılar  altında  izlenir  (şistozite  mükemmel).,

—  Epimetamorfik  .seride  tüm  seviyelerde,  beraber-
ce  ortak  olarak,  izoklînal  ve  sık;  belirgin  kıv-
rımlı  yapılar1  (santimetrik  veya  metrik  kıvrım-
lar)  izlenir.

Yeşilşistler,  saha  ve  laboratuvar  çalışmaları,  sonu-
cu  olarak,  beş  farklı  mineralojik:  fasiyese  ayrılırlar:

1  —  Amfibolü  yegilşistler
2  —  EpMot-kloritoîd'lî  yegilpîstler

3  —'  Grönalı  yegil§istler
4  —  Epidotlu  yeşüşisüer
5  —  Kloritli  (normal)  yeşilşistler

Metamorfizma  şiddetine  bağlı  olarak  her1  fasiyesîn
petrografik  özellikleri  aşağıda  verilmiştir.

PETROGRAFİK  FASÎYESLEBÎN  İNGEU&NMESİ

Amfibolü  Yeşîlşistler

Makraskapik  inceleme  Kayas  ince  taneli  açık  ve
koyu  yeşil  tonlarda,  yapraklı  (şisti)  ve  kıvrımlı  yapı-
lar  (izoklinal  v©  devrik  kıvrımlar)  gösterir,  şistozite
düzlemleri  üzerinde  belirli  yönlerde,  dizilmiş  mineral-
lere  rastlanır.  Bu  fasîyes  özetle  şöyle  tanımlanabilir;

—  Şistozite  kötü,  gronülometri  farklı,  genel  ola-
rak  ince  tanelidir.

— İri  taneli  nodüller  (5-10  mm),  globüler  veya  yu-
varlak  (eüpsoid)  şekillerde,,  kuvars;  ve  feldispat  mine-
rallerinden  oluşur.

—  Merceksel kuvarsitler  tüm  .seviyelerde  çeşitli  bo-
yutlarda  rastlanır,,,

Mlkroskoplk  İnceleme  (Şekil  3)  Kayaç,  şisti  ve  mik-
rokıvrımlı  bir  doku  gösterir.  Ayrıca  iri  taneli  albit  ve
kuvars  f5-10  mm)  minerallerin  varlığı  île  bademli
(amigdoloidal)  dokuyu  hatırlatır.  Doku  içinde  mineral
tane  ve  boyuttan  farklıdırlar  ve  bazı  mineraller,  albit
ve  kuvarslar  tek  kristaller  seklinde  belirirler.

Şekil  $  :  AlMtJdorit-maskovittt  yeşîlşistin  mlkrosfeo-
pik  gerümimü  (ifercaıılar-AJEder«)

Figure  3  :  Microscopic  view  of  the  greenscbist  con-
taıining:  chlorite  and  mu«€0vïte  in  Merciui-
lax-Akdere

Yeşilgistlerde  rastlanan  bu  doku  türü  daha  önce
Fransız  "Masif  Santral'mde'1',  Orta  Ctevennes?ler  böl-
gesinde  Weisbrod  (19701)  "Amigdoloidal  veya.  mikro-
amigdoloidal"  şistler  adı  altında  tanımlannıışta.

Kayacı  oluşturan  mineraller;  Kuvars  (%5-€)  Kı-
rıklannııg  küçük  kristaller  veya  bazen  iri  taneli  (10
mm}  tek,  kristalli  mineraller1  halindedir.,  Nadiren  yas-
sı  merceksel  yapılarıyla  şistoziteye  uyum  gösterirler,
.Dalgalı  yanıp  sönmelere  sık  rastlanır.  Aflbit  (%l©-80)
Föesiloblastik  veya  globüler,,  İkizli  veya  kataklas-
tik  şekillerde  beraberce,  ise  kayaç  içinde  nodûUü  bir
doku  oluştururlar,  Bunlan.  gök  ince  taneli  mika  grubu
mineraller  çevrelerler.  Albîtler  çoğfE  kez  yönlü  kuvars
ve  klorit  inkluzyonları  içerirler.  Bu.  inklüzyonlar  §îsto-
ziteye  uyumlu  'bir1  disı'im  gösterirler.  Amfibol  (Aktinot)
(%S0-S5);  Çoğu  kez  ayrışmış  veya,  kalıntı  mineraller
Egeklinde, kalsit Morit ve epidot:ra dönüşoıü§tür« Bazen eş-
kenar  dörtgen,  idiyomorf  (7-8  mm)  ışekiilerini,  korur-.
lar.  Bunlar  çoğunlukla  deforme,  kataklastîk  ve  dalma
sfen  ile  beraberlik  içindedirler:.  Klorit  (%3O-S5);
Küçük  lifi  kristaller  'halinde,  mikrokıvruhlara  u-
yumluluk  gösterirler.  Kloritler  ikincil  veya  birincil,  ola-
rak  "Pennîn"  bilegimindedir.  llnsteov.it  (%i  i©n  az);
Küçük;  merceksel  kristaller  halinde  ve  kloritle  be-
raberlik  gösterirler.,  Muskovit  mikrokıvrımlara  uyum-
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suz' (postérieure) durlar. Kalsit Çok az oranda, yeşil
minerallerin (amfibol, diopsıt) ayrışma ürünü olarak
rastlanır. Kalsit düzensiz şekilleri ile belirir1. Zolsii ve
KEfenoBoisit (%S~4); Orta taneli (3-4 mm) globaler
kristaller halindedir. Kloritle beraberlik gösterirler
(2v = 50 e) Opak, elemanlar; Demir oksit, bazen da-
ğım şekillerde piritfe Montier içinde inklözyonlar ha-
linde rastlanır.

Bu fasiyese ait feayaçlarda, albtt ve. kuvars nodtil-
lerînin varlığı ile dokuların oldukga karmaşık hale gel-
diği izlenmiştir,. Bu nodüller, yeşil şistlere bademli bir
doku görünOmü kaz&ndırmıştır.

Bu fasiyesin mineral toplulukları; kuvars, albit.
(tek mineralli modüller olarak), klorit, hornblend ve
piroksenlerdir.

IBOovitoid ve E^Mortta Yeşîlşlstler

Affalaraskopik. inceleme Kloritoid, epidot (ve prok-
senli) lu fasiyes normal olarak piroksen ve amfibollîi
yeşilşist fasiyesi üzerine gelir ve bölgenin Darıca, Kı-
zıldere ve: özellikle Eşedere kesimlerinde yüzeylenMer.
Bu fasiyes ortalama olarak yaklaşık 200-500 metre bir
kalınlık gösterir..
BfİbrosfcopSfc İnceleme Kayaç; yönlü yapraklı (şis-
ti) bir doku gösterir,., Tane boyutu genel olarak ince,
yeryer şi&tozite kotudur,
Kayacı oluşturan mineraller; Kuvars» (% 5 - 7)

Ksenomorf veya kırıklı, küçük taneler halindedir-
ler. (1-2 mm) Bazen yassı merceksel, şistoziteye u-
yumlu dizilimler gösterirler. Albit (%25*30) İri
taneli {5-7 mm), flobüler kristaller halinde
ikizli ve kenarları yuvarlatılmış (aşınma) ve bunları
ince taneli, yönlü bir matriksle çevrelenmiştir. Kris-
tal iğlerinde yönlü küçük, kuvars ve mika inklüzyonla-
rı izlenir. Kayaçta albit kristallerinin 'varlığı ile amig-
doloidal bir doku belirir. KloritcM (%3-5) iri
taneli (birkaç mm.) boyutlu ve kalıntı mineral-
ler şeklinde belirir,.. Beyaz ışıkta kuvvetli bir rölief,
hafif yeşil tonlarda plokroik, birbirine dik- klivajlar içe-
rir,. Polerize ışıkta, gri-yeşil sarı tonlarda, bazen, anor-
mal renklerde birefrenjans gösterir., Genel olarak,, çu-
buk, veya dikdörtgen, prizmatik şekillerde uzamış kris-
taller halindedir., Kloritoid. genel olarak nadir veya du-
raksız Mr1 mineraldir., İnceleme bölgesinin sadece Kızıl-
dere (Num; 862) yöresinde: bulunmuştur. Klorit (%
15-20) Küçük lifi kristaller halinde yönlü, $istoziye u-
yumlu, çoğu kez ikincil oluşukludur. Klorit yeşil mine-
rallerin ayrışım, ürünü olarak;, muskovit ve epMotia be-
raberlik, gösterir., Muskovit (% 10-20) Merceksel kris-
taller: halin.de orta taneli, bazen şistoziteye aykırıdır,.
(Postgistozite) (Eptdot (kMnozoîzit ve pistaşit) '%5-7),

Globaler kristaller1 ralinde, 'bazen ikincil olarak boş-
lukları doldururlar. Sarı yeşil tonlarda plökroikdirler.
Opak, .kapanımlar içerir,,

Tali. mineraller olarak sfen^ turmalin ayrıca apa-
tit ve opak (pirit ve demir oksit) bulunur, İkincil ota-
şuklu mineraller kaJsit,, klorit,, epidot. ise yeşil mineral-
lerin ayrısını ürünü olarak bulunur..

KJLÖKlBtN KONU1IIJ

Kloritoid. genel epîzonal metamorfizma sonucu olu-
şan yeşilşistler içinde rastlanan önemli birs metaoıor-
fik indeks mineraldir.

Lacroix ( 1389')'a göre kloritoid piroksen ve ept-
dötlu yesilşiS'tlerde ender1 rastlanan bir mineraldir,.

Kloritoidli şistler bölgenin bu ke^minde genel me-
'tamorfîzma koşullarını 'belirler., Burada egemen olan
fizikokimyasal koşullar kloıitt muskovit. ile yerel ola-
rak: kloritoid oluşumuna neden olur1. Sonuncu mineralin
düzensiz dağılımı, bunun, oldukça yerel ve derin, koşul.-.
larda kıvrımlı zonlarda oluşabileceğini ortaya koyar
(Uz, 1973).

Bölgenin bu kesiminde çeşitli metamorfik fasiyess-
ler oluşur, bunlar1 içinde en önemlisi, kloritoidli şistle-
rin bulunduğu zondur. Mineralin mikroskopik olmasına
k.arpn kayaç oldukça ilginçtir. Yeşilşisüerde genel o-
larak kloritoid 1-2 ımm, boyutlarda ve ancak mikros-
kop altında tanımlamabikniştir.

Mikroskopik incelemelerde kloritoid, yeşUşûs-tlerin
»mika seviyeleri, içinde yönlenmiş^ bazen şistoziye u-
yumsuz uzanımlar1 gösterdikleri izlenmiştir,. İri taneli
olmaları halinde pöesilitik şekillerde rastlanır.

Kloritoidle beraber bulunan diğer mineraller, ku-
vars, klorit, muskovit, epidot, ayrıca amfibol ve pirok-
sen (ayrışmış), sfen. ve turmalinâir.

Sonuç olarak, kloritoid yeşil şistler1 içinde kesin bir
şekilde sınırlanmıştır. Ayrıca yeşilgistler bölgede Mo-
ritoidin kristalleşmesi sonrası (postkristalin) kataklas-
tlk doku ve mikrolnvrmılarda rastlanır. Buradan kloıî-
toidin -kristalleşmesi için yönlü basınçlara .gereksinme
olmadığı düşüncesi ortaya çıkmaktadır (Uz, 1973).

KUÖ»fTOÎBÎM OZE.L3LİKJLERÎ

Mikroskop altında ve beyaz. ışıkta plökroizma op-
tik eksenlere göre değişim gösterir; Ng yönünde,, açık
yeşil, Nm ûe açık: sarımsı yeşil, Mp de. sanyeşildir.

Kimyasal yönden, kloritoidin bulunduğu, yeşilşîst-
lerin yüksek tenörde alüminyum içerdikleri izlenmiştir.,

Kloritoid .kontak ve hidrotermal metasomatik ka-
yaçlarda da rastlanır,

Grëiiaîi Yeşilşistier

EHakrosbi9pik inceleme. Bu fasiyes bölgenin Kızıl-
dere ve Darıca, bölgesi ile 'kuzey kesimlerde de rast-
lanır. Güney kejsjnılere doğru bu seviyenin, ' kalınlığı
azalır.. Şistlerde çeşitli ölçeklerde sık izoklînal kıv-
rımlı yapılara rastlanır:. Kayaç çok, ince taneli, kuv-
vetle yapraklanmış, açık ve koyu yeşil tonlarda renk-
ler gösterir.
Mtaoskoplfe inceleme. Kayaç, amigdoloidal bir do-
kuya sahip ve iri taneli, tek albit (7-8 mm., bazen. 1
cm.) kristalleri içerir. Şistozite 'belirgindir., Diğer fa-
siyeslere oranla farklı bir mineral parajenezine sahip-
tir. Kuvars kristalleri, genel olarak birkaç mm. uzunlu.»
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funda  merceksel,  bazen  tek  kristaller  halinde  doku-
ya  oluştururlar.  Bu  İri  taneli  monomîneral  kuvarslara
eski  kalıntı  tanecikler  olabileceği;  düşünülebilir,,  Bu-
nunla  beraber'  tek:  mineral  olarak  albit,  kayakta  bazen
%  30-35  oranındadır-  ve  diğer  fasïyeslerdè  izlemem  •özel-
likleri. İçerir,

Bu  fasiyeste  -farklı  olarak,  ilk  defa  çok  as  oranda
(Î%3)  kalıntı  'biyotitlere  rastlanır.  Bu  mineral  duraylı
olmayıp  .klorite  dönüşmüştür,

önemli  ©ramda,  klorit  i%ê&)  yanında  muskovit  ve
epidota  az  oranlarda.  rastlanır.  Btı  fasdyese  özgü  ola-
rak  gröna  ilk  defa  bu  seviyelerde  %;5-lö  oranımda,,
globaler  kristaller  malinde  ve  çogukez  iri  taneli  albîtler
içinde-  kapanımlar  şeklindedir.

Epidotlu  Yeşilfistler

Yeşilşlstler,  uç  noktalarında  ezellikle  kalkpstlerl©
ardaşık  seviyeler  oluşturur,,  yerel  olarak'  Madenkoy-
E§e  dere-  ve  Kabaşlar  dolayında  rastlanır'  ve  sahada
plaket-  halinde  kötü  şîstozite  gösterirler,  Bunlar,  ba-
zen  santimetrik  ölçekli  kıvrımlı  yapılara,  sahip  kavars'
mercekli,  seviyeler  ve  kalkşist  ara  seviyeleri  içerirler.
Mikroskop  altındıa,  kıvrımlı  §isti  ve-  amigdoloidal  bir
doku,  gösterirler.  Mineraller;  Kuvars"  Merceksel,  Epi-
dot  (Klinozoizit,  zoizit)  Albit  (porfiroblast),  Klorit
Muskovit  ayrıca,  sfen  ve  aksinte  rastlanır1.
Normal  Yeşllşlstter  (kloıttti)

Kayag,  qok.  ince  yapraklıdır.  Çıplak  gözle  bademli
bir  'dokunun,  varlığı  .kolayca  farkedilebilir.  .Ayrıca,  çok
ince  tame  boyutu  ile  kuvarsit  ara  mercekleri,  (3-4-  cm
kalınlıkta)  sık  rastlanan,  yapısal  birliklerdendir.  .Mik-
roskop  altında  çok  imce  tane  'boyuM  içinde  mikrokıv-
rmüarla albit  ve  kuvars  nodiiEeri  içerir.  (Şisti  bedemli,

doku)  Kuvaro,  albit  ve  klorit  dışımda  tali  olarÄ  afea,
apatit,,  turmalin'e  rastlanır,,.

arSOKtBCVASAL ÎMCEIMŒ

Yeşilgist  formasyonlarına  ait  kayaçlann,  kimyasal
analiz;  sonuçlarında  ilginç  veriler  elde  edilebilir  (Çi-
zelge  1).  Bu  .amaçla  toplam  11  kimyasal analizden  ge-
nel,  olarak  aşağıdaki  özellikler  tanımlanabilir..

Silis  tenörleri  ömemli bir  değigim gösterir,  ;%4â,
50  ile  %T5,  90  arasımda,  değişir.  Bu  fOTmasyoıı-
lar  içim  ömemli.  oranda  silis  fazlası  'dikkati  çe-
ker.

—  Alüminyum  %10-15,  20,  80  arasında  değişir,
mika  .grubu  minerallerin,  coklmgE ile  belirgindir.

—  Demir  (toplam)  -%ll,90,  magmezyum^  ise  %6;I7«
dır.

—  Na2O  K^O  yerel  olarak  değigir,  buralarda  kayası
potasik  olmaktan  çok  sodik  bir  özellik  içerir.

—«  Bilindiği  gibi  Akdağ  yegUştatlerinâe  tool oramda
"albit  ve  kuvars  tek  minerallerine  rastlanır,,.  Bu-
rada Na2O  tenörü  yaklaşık  %6^dır.  Bundan  do-
layı  oluşum ortamma dışarıdan  bir  Na^O  (Sod-
yum)  getirimi  şeklinde  •yorumlaııabilir.,

—s  Son  olarak,,  kalsiyum  yerel  olarak:  çok  düşük
%0,10,  bazeude  oldukça  yüksek  '%5,9a-%6,94
yaklaşık  sodyum  def  erleriyle  egdüzey  veya  da-
ha  fazladır.

Jeoldmyasal  Blyağramta-  ve  Toraraiaa,

De  La  Roche  (Şekil  4,  5,  ve  6)  Diyagramları  Akdağ
yeşilşteüerüün  olu§um:  yorumlan  içim.  dalıa  anlamlı  ve
geçerli  ipuçları  sağlar.,  Al+Fe-f/n/3-K,  Al+Fe+TL/3-
Na  (Şekil  4)  diyagramı  söz  konusu  kayaglann,  mair-
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matik  ve  seäünanter  kökenlerini  belirlemeye  yönelik-
tir.  Buna  göre  söz  konusu  yeşilşîstler  (Akdag  Masifi)
3  graba  ayrılırlar.

Bilinci  grup  {Num;  570,  587,  1073),  riyolit  ve
granite  kargılık  gelir.  İkinci  grup  (Num;  590.  584),
riyolifcîk ortamla  split  veya  'bazalt  ortamına,  .kargılık
gelir.  Üçüncü  grap  (Kum;  662)  şeyi  ortamında  kalır.

Diğer  diyagramlarda  da  (ŞeMİ  5)  hemen,  hemen
benzer  evrim  süreçleri  Menir,  Bununla  beraber,  gok
hafif  bir  spilîtleşme  sonucu,  grovak  ve  kumtagı  ortanı-
lan.  arasında  ayrı  Mr  ortam.m  varlığı  izlenir.

Samıı  g  olarak  bize  göre  eldeki  verilerin,  ışığında
ye§ilşistlerîm  kökeni,  sedimanteayomla  ;yagıt  volkanit-
lerdir.  Yeşilgistlerîn  oldukça  kanna§ık  bîr  evrim  ge-
SirdJ.p  dügünülebîUi'.  Bu  evrim  ağacıdaki  .gibi  özetle-
nebilir:

—.  Bir  grup  lavlarla,  rîyolitik  veya  bazaJ.tik  tiifle-
' rin  sedlmanfer  seıilerie  aMàlanarak yerini  almaları  ve
bunların oldukla hareketli,  bir̂  ortamda  evrim, getirme-
leri  (Uz,  197»),

—  Çokelimini  tamamlayan  vaikano-j9edimanter  se-
rinin  bir  bütün  halinde  yeşilşist  fasfyesi  .koşullan,  al-
tında  metamorfizmaya  uğramaları  (Uz  1975)  şeklin-
dedir.

SONUÇJLAA ve KAYACIM CSLABSUL KÖKENt

Yeşüşîst  serisi  oluşturan  e,sus  özellikler  aşağıdaki
gibi  tanımlanabilir.,

—  Ritmik  özellikte  gökelim:  Ço,ğu  kez  yeşilşist-
lerle  beraber'  serizitşist,  kalkşist  ve  mermer  ağdalan-
ması  izlenir.

—  Petrografik:  fasiyeslerîn  değişimleri  dügey  ola-
rak  aşağıdan  yukarıya,  doğru  izlenir,

—  Dokuları;;  çoğunlukla  karmaşık,  kötü.  şistozîte,
kalıntı  volkanik,  dokular  ve  bademli  (kalıntı  detritik)
dokular1  şeklindedir.

ISpimetamorfik  kayaçlar  farklı  görünümleri  içinde,
yeşilşistler  karmaşık  fasiyesleri  ile  az  çok  belirgin  bir
konum  gösterirler.  .Dokuları,  Weisbrod'a  (1970)  göre
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çoğu  kez  amigdoloidal  türdedir.  Burada  albit  ve  ku-
vars  tek  kristalleri  porfiröblastiar  şeklindedir  ve  bun-
ları  çevreleyen,  ince  taneli  bîr1  matıiks  'bulunur.  Diğer
dokularda  doleritik  veya  diyabaz  kalıntı  doku.  izlerine
rastlanır..  Bileşimleri  yaklaşık  olarak  bazik  veya  asi-
tik  (bazalt-dolerit  ve  riyolitler)  özelliktedir,,

Bu  oluşuklar  diğer  epimetamorfık  sedlmanter  kö-
kenli,  oluşuklarla  yanal  geçişler  gösterirler.  Onun  için,
yeşilşistlerîn,  çökelimli  yaşıt  Mr  volkanlzmaäan  kay-
naklandıkları  kabul,  edilmektedir'  (Uz,  1975  ve  19791).

Sedimanter  formasyonlar,  killi  ve  karbonatlıdır..
Yeşilşistler  iğin  ister  "orto"  ister  "para"  (magma-

tik  veya  sedimanter)  bir  köken,  kabul  edilmiş  olsun,
mevcut  veriler,  bunların  daha  çok  sedimantasyon  or-
tamında,  bazik  tûflerin  taşınması  veya  direkt  olarak
'bazik;  lavlarla  .ardalanmalarından  türeyen  volkano-se-
dimanter  serinin  metamorfizmaya  uğraması  sonucu
oluştuğunu  desteklemektedir,.

.Bu  tür kayaçlar  için,  bazı  yazarlar,  demir  ve  mağ-
nezyumlu  ve  killi  sedimanlarm  kimyasal  olarak:  bazalt
veya  doleritlere  yakınlık-  gösterdikleri  ve  eşkimyasal
bîr'  metamorfizma.  sonucu,  yeşilşistleri  verebileceklerini
savunmuşlardır.

Albit-fBlorit-f-£îpidot=i=Amfibol  mineral  toplumu-
nu  içeren,  kayaçların,  farklı  'kimyasal  bileğim  göster-
meleri  majör1  element  'terörleri  üzerine,  dayalı,  **Orto
veya  Para'1  bir  kökenin  seçimi  ya  da  kayaçlar  üzerinde
mağmaük  veya  .sedünanter  özeUlMeri  araştırarak buî-
ınak  mümkündür'  (Şekil  5'  ve  6),,,

Kimi  .yazarlar,  metasomatik  metamorfizma  süre-
cinde  madde  alışverişi  olduğunu-  veya  killi,  marnlı  sö-
kellerin  ardalanmasıyla  bazalt  'bileşimli  formasyonların
oluşabileceğini  belirtmişlerdir  (Moine,  1971)..

Sedimanter  aşınma  ve:  kirlenme  (contamination)
olaylarının  genel  belirtileri  (Moine,  ve  La  Loche,  1968)
grafik  gösterimde  (şekil  6)  acık  bir'  biçimde  sunul-
mııçtur.  Graf  îk̂ ,  özellikle  sedimanter  ve.  •  volkanik  or-
tamları  ayırmaya  yönelik  olarak  hazırlanmıştır.,  Bu-
rada  grafik  (Al+Fe+Ti)/3-K,  parametresinin,  (A1+
Fe~f  Tî)/3-Na'nun  fonksiyonu  olarak.,  geniş  bir  biçimde
kullanılan  sistemde  demir,  titan  ve:  alüminyumun  top-
lanmasından  ortaya  çıkar.  Diyagramda  ayrıca  'bazalt
ortamına  çok  yakın  .zayıf  bir  growak  zonu  bulunur,-
Gerçekte  hu  zon  görelidir.  Çünkü  growaklar  silisçe
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Şefeil  -6  :  Baadk  toilesiniM kayaglarla,  seümanter  kayaç  gruplaşmanı  (100  gr»  kayaç  ¥©ya  mineral
miliatam  değerler  olarak  Al,  Fe  toplam)j  Ï1:,  Na,,  Kfya  gir©  kimyasal  toileşîmlere  ginre  ayrmu
(Mome ¥©  De  La Roche 1968)

Elgince  S  :  Etependlmg  upon  the  e-hemica!  coınposltioıı  discfimiitalfion  ol  sediınaııter  rocks  from  the  basic
rocfe.  The  numbers  on  the  iiagram©  indicate  th.©  :mlliatonis  in  10©  .grams  of  rocks  or  minerals-
fear  Al̂  Fe,  Tl,  N®> smë m  (After  Moine  v© De  La Boche,  1968.)

zengin,  Ca  ve  Mgf  ca  fakir  kayaglardır.  Bu  kayaçlar
bazik,  bileşime  yaklaşan  özel  sedimaalardandır,

Buradan  ortaya,  çıkan  ısonuç,  yeşilşistlerin,  izoşî.
mik  bir  metamorfizma  geçirmiş  bazik  mağmatîk  ka<-
yaglardan  kaynaklandıklarıdır.

Weisbrod'un  (W10)  incelemeleri  ile  Âkdağ  Masifi
yeşiigîstleri  üzerinde  yapılan,  saha  ve Iaboratuvar  galış-
malanndan,  amigd,oloidal  dokulu  yeşilgıistleriıı.  aslında
volkanik  konglomeratik  oluşukların  epizonal  bir  me-

. tamorfîzma  geçirerek  oluştukları  görüşüne  varılmıştır,

"Orto"  kökenli  oluşum  hipotezi  destekleyen,  veri-
leri  şöyle  .sıralayabiliriz;

—  Yeşilşistlerin,  mineralojik  bileşimi,  volkanik  ba-
zik  kayaların  Mleşmıîne  uygundur,,

—•  Yeşilşistlerin kimyasal bileşimleri,  özellikle "OR.
TO"'  ortamlarına  karşılık  gelmektedir...

Ye§il§iiStlerde ^rastlanan  albit  ve-  kuvars  nodülleri-
ne,  fenokristaller  halinde  vokanîk  kayaçlarda  olduğu,
kadar  granltik  kayaçlarda  da  rasUamr  (Porfirîk  .gra-
nit  veya  gözlü  gnayslarda  (Guitard,  1965).

Sonuç  olarak,  kabul  edilen  varsayıma  göre,  Akdag
yeşilgistleri;  kalın  asi  dik  ve  bazik  lavların  {400-45&  m)
kırıntılı  konglomeratik.  serîlerle  ardalanarak  oluştuk-
tan,  sonra,,  epizonal  tek  bir!  metamorfizma.  (izogimüc)
geçirmeleri  sonucu  oluşmuşlardır.
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• Diğer1 •taraftan metamorfizma geçirmemiş fliş &-
zellikli benzer Volkano-Sèâima&ter çökeHer bölgenin
batı kesiminde Sındırgı ve dolayında rastlanır (üz,,
1978),

Okyanusal derin çekeller, yörede ofîyolit birliği
içinde kısmen, yüksek basing metamorfizması geçire-
rek glokofanlı yeşil şistlere donüpıaisttir.

Metamorfizma geçirmiş volkano-Sedamanter seri
büyük bir olasılıkla, Ait veya Orta* Paleozoyik'te çö-
ketoıiştir,, Buna. karşıt Sındırgı toöîgesi fliş voikano-
sedimanter serisi Üst Kretase olarak belirlenmiştir.
Litolojik olarak benzerlik göstermesine karşın yağ-
ları farklıdır. Buradan bu iki serinin farklı çökel hav-
zalara ait olduğu görülmektedir.
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Bitlis Masifi Lice-Kıılp (Diyarbakır) ve Çökekyazı-Gökay
(Hizan,Bitlis) Yöreleri Gnays ve Amfibolitlerinin
Köken Sorununun İrdelenmesi

Discussion on the parent problem of gneisses und amphibolites im the
IÀce-Kulp (Diyarbakır) and Çökeky&zî-Gökay areas of the Bitlis massif

SALİM GENÇ K.Ü..MM. Fakültesi .Jeoloji lffihendisli£i Bölümü, Trabzon

ÖZ ; Lice-Kulp yöresi Bitlis Mastfi'nia güney kenarı üzerinde, Çökekyazı-Gökay bölgesi ise kuzey kenarına
yakın bir yerde bulunur. Her iki yörede' de Bitlis Masifi'ni oluşturan Ye alt ve üst birlikler dîye: adlandırılan
kayaç gruplarına özgü litolojik birimler vardır,,. Bu birimler arasında metakuvarsit, mermer, mikaşist, gnays:
ve amfibolitler en yaygın olanlarıdır.. Gnays, ve amfibolitler sadece- alt birlik, diğerleri, ise her iki birlik, için-
de gözlenmektedir.

Metakuvarsit, mermer ve' mikaşistler tortul gnays ve amfibolitlerîn bazıları tortul, bazıları ise mağmatik
kökenlidir. Bir kışını iyi gelişmiş bir şistozite yapısı gösteren gnayslar yer yer' metakuvarsit ve mermerlerle
ardalanmalı, yer yer dis mikaşistlerle yanal geçişlidirler, Bu durum gnaysların Mr bölümünü, tortul (pelitik
ve/veya yarı pelitik kayaçlar) kökenli olduğunu göstermektedir. Gnaysarın diğer bölümü, ise oldukça ma-
sif bir yapı sergilemekte ve yersel olarak diğer metamorfitleri kesen kütleler .şeklinde izlenmektedir, Bu
ise bu gnaysların mağmatik. (asitik mağmatik) kökenli olabileceğine işaret eder.

Amfibolitler yer yer kuvarsumikaşistlerle ardalaninalı, yer yer de gnaysları kesen, masif kütleler şeklin-
de' gözlenir. Bu veriler anıfi'bolitlerin de bir bölümünün tortul kayaçlann, yani saf olmayan, kireçtaşı veya.
marnların^ diğerlerinin, ise bazik mağmatik .kayakların metamorfizması sonucu oluştuğunu gösterir. AmfibO1-
litlerin kökenlerine ilişkin bu yorum, :XR.F analizleriyle elde edilen Rfo/St* oranı değerleri ve mikroskopik in-
celemelerle de desteklenmektedir.,

ABSTRACT : Mıe lice-Kıılp area lies on the southern, whilst the Çökekyazı-Gökay district is situated dose
to the norttam margin d the Bitlis massif. In both districts, there are lithologioal units pertaînîngf to the
rock groups of the Bitlis massif called lower ami nppe* associations. Among1 these units metequartelteJ

marble, mica ŝcMsfc, gneiss and amphibolites are the most {widespread. The gneisses and ampbibolites are
only emeoiimierecl in the lower, whilst the others are observed in the bith associations.

The metaquartzite, marble and oıica-scMsts have been derived from sedimentary parents; certain gneis-
ses tana ampMbolites are the derivatives of sedimeııtary, whereas the others come from igneous origin«.
The gneisses, some of which, exiMt a- well developed scMstosity are locally found iıı alternation with the
metaqpartzltes ani merbles while sonne others pass laterally into the mica-schists» This situation indica-
tes that some of the gneisses are of sedimentary (pelitic rocks) origin. The others of the gneisses, on the
other hand, show a relatively massive structure and are observed as bodies cutting locally the other meta-
morpMes. This implies that these gneisses may be of igneous ( acidic igneous) origin»

In places, the amphibolïtes are seen In alternation with quartzmieeschists and are locally encountered as
massive bodies cutting the mleanschists. These evidences show that some of the aimphifeolites have been
resulted from the metamorphism of sedimentary rocks» that is Impure limestones or marls, and the others
have been derived from the metamorphism of basic Igneous roeks. This interpretation concerning with the
origin of the amphibolites< is also- supported by Bb/Sr ratio values obtained 'via XKF analyses, and micros-
ooplo studies.

'CrtElŞ fi'Bîrı kuzey kenarına yakın, Bitlis ilinin SêAB km. do-

Bitlis Masifi güneydoğu Anadolu'da,, yaklaşık do. ^ s u n d a > H i z m i l ^ e s i n i a ^ y b a t a m d a k î Çökekyuı
gu-baü dk^rultusunda uzanmakta ve Paleozpyüc yaşlı v e G m ^ köyleri arasında yer alır (Şekil 1). Bitlis
metamorfitleri içermektedir. Ldce-Kulp yöresi. Bitlis Masifi, kuzeyde Tersiyer tortulan, volkanik lav ve alttv-
Masif i'nln güney kenarı üzerinde, Diyarbakır ilinin yak. yon. ovalan ile çevrilirken kuzeydoğuda Van gölü İle

la§ık 150 km. kuzeydoğusundaki, Lice ve Kulp tosaba^ sın:rlamr. Masif gnm&y kenarı boyunca Kretase üze-

ları arasında,, Çökekyazı-Gökay yöresi ise Bitlis Masi- rine Mndirmîştir..
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ŞeMİ  1  :  BIöis  lîasIfFniıı  jeoloji  haritası  (MTA.  tarafından  yapılan  1/500.000  ölçebil  Türkiye  jeoloji.  bariU
tasımdan,  yalüilaştedarak  almmıştır).

figure  1  :  Geologic  map  of  the  Bitlis  'massif'  (simplified  from  1/500.000  scale  geologic  map  of  Tnrbey  by
MTA).  ..  .  .

Bitlis  Masifi  genelde  metakuvarsit,  mermer,  çe-
gitli mikaşist,  gnays  ve  amfiboîitlerden .olu§ıır.  Paleozo-
yik  zamanı  içinde  metaıaorfizma ve  deform.asyon  geçi-
ren,  bu kayaçlar  birbirine  kıyasla  farklı  stratigrafik.  ko-
numları  olan  iki  kayaç  grubu  içinde  toplanırlar...  Bun-
lardan  birisi  "alt  'birlik"  diğeri  de.  "üst  bîrlik"tir  (Yıl-
maz,  1971,  1975;  Boray,  1973,  1975;  Göncüoğlu  ve  Tur-
han,  1983;  Erdoğan ve  Dora,  1983;  Helvacı,  1983).  Alt
birlik  kayaçları  önce.  aımfibolit  fasiyesinde  metamor-
fizmaya  uğramış  ve  böylece  amfibolit  fasiyesine  özgü
mineral  parajenezleri  gelişmiştir.  Daha  sonra  oluşan
yeşîlşist  fasiyesi  metamorfizması  ise,  hem  alt  birlik
içindeki  metamorfitleri,  hem  de  bunlar  üzerine  açısal
bir  uyumsuzlukla  gelen.  (Yılmaz,  1971;  Boray,.  1973;
Helvacı,  1983.)-  üst  birlik,  kayaçlannı  etkilemiştir  (Hail,
1974;;  Yılmaz,  1975;  Genç,  1977(  1981).  Böylece  alt  bir-
lik  kayaçları,  içindeki  amfibolit  fasiyesine  özgü  mine-
ral  parajenezleri  de;  etkilenmiş  ve  bu.  durum,  bölgedeki.
etkin  ayrışmanın  esas  nedeni,  olmuştur  (Yılmaz,  1971;
Genç,  1.977;  Helvacı,  1Ö83).

Lice-Kulp  ve  Çökekyazı-Gokay  yöreleri  de  Bitlis
Masifi'nin  diğer  kesimlerindekine  benzer  şekilde  alt  ve
üst  birlik  metamorfıtlerini  içerir.  Bu  metamorfitler-
den  metakuvarsit,  mermer1  ve  mikaşistlerin  sırasıyla
tortul  kuvarsit,  kireçtaşı  ve  pelîtik  tortuların  meta-
morfizması  sonucu  oluştuğu,  bilinmektedir  (Yılmaz,
1.973;  Genç,,  1.977),.  Gerek  Lâce-Kulp ve  gerekse Çökek-
yazı-Gökay  yörelerinde:  yapı  ve  tekstürleri  birbirine
kıyasla  değişen  gnays  ve  amfibolit  türleri,  gözlenir.
Bunların  bazıları  tortul,  bazıları  ise  mağmaük  köken-.
H  kayaçların  metamorfizması  'sonucu  oluşmuşlardır.
Bu  yazınnı  amacı  saha  gözlemleri,  ve  ıMkroskopiJc  in-
celemelerin,  ışığında  Liee-KÜlp  vê  Çökekyazı-Gokay yö-
relerindeki  .gnaysların;  saha  gözlemleri  ve  mikrosto-,
pik  velilerle,  birlikte,  Rb/Sr  oranları  yardımıyle-  de
amfibolitlerm  kökenlerine  açıklık  getirmektir.
GNAYSLAKIN KÜKENt

BltlîS'  Masifi  gnays  ve  .mikaşistleri  arasında^  mine-
ral  bileşimleri  bakımından,,  büyük  bir  zenzerlik  vardır,,
Bu  durum  özellikle.  Mce-Kulp  yöresindeki  mikaşistlerle.
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gnaysla  rarasında  tipik,  olarak  görülür  (Genç,  1977).
Burada  DU  kayaclar  birbirlerinden  sadece  farklı  yapı
veya  doku  özellikleriyle,  ayrılabilir.  Mikaşistlerdeki  şis-
tozite  yapısına  karşın  gnayslarda  gözlenen  gözlü  yapı
bu  iki  birimin  birbirinden  ayrılabilmesinde  kullanılan
tek veridir.  Hem,  Lice-Kulp  ve  hem.  de  Çökekyazı-Gö-
kay  yörelerindeki  bazı  gnayslarda,  iyi  gelişmiş  bir  şis-
tozite  izlenir,.  Şistozite  düzlemlerinin,  kalınlığı  2-7  cm.
arasında  değişir.  Lace-Kulp  yöresinin, bazı  kesimlerinde
gnays  ve:  mikaşistlerin  şistozite  yapısı  birinden  diğe-
rine  yanal  geçiş  gösterir  ve  gnayslar  yer  yer,  meta-
kuvarsit  ve-  mermerlerle  ardalanmalı  olarak  gözlenir

.  (Genç,  1977).  Bu  veriler  bu  .gnaysların,  metkuvarsit,
mermer  ve  mikaşistler  gibi  tortul  kökenli  (pelitik  ve/
veya  yan.  pelitik)  olabileceğine  işaret  etmektedir  (Çi-
zelge  l)f  yani  bunlar1  *eparagnays"lardır  {Wnitten  ve
Brooks,  1976)..,

Çökekyazı-Gökay  yöresinde  bulunan  diğer  bazı
gnayslar  çok  sert  ve  masif  bir  yapı  sunmakta  ve  şis-
tozite  yapısının  iyi  gelişmemiş  olmasına  karşın  gok  iyi
göz1  enen  bir  çizgisellik  sergilemektedir  (Foto  1).  Ye-
dikardeş  köyünün  300-400  metre  güneydoğusunda  aynı
gnayslar,  65  eni.  çaplı  bir  amfibolit  blokunu  içerirler

Fotoğraf I  :  ÇKbekyazı-G9kay  yöresindeki  (Tedt.
kardeş  keyfinim  SOfcfOO  metre  ğtbıey-
doğnsu)  masif  gnayslarda  ge.aslen.en  çiz.
gisel  yapı:  Çizgiseiliğİ  oluşturan  mine-
raller  plajiyoklas,  kuvars  w®  biyotittir.

Photograph  1,  :  linear  structure  observed  in  massive
gneisses  in  the  Çökekyazı-Gökay  area
(300.400 metres  SB  ûf  Yedikaıûeş  vM-
lage) :  Muerais  giving  rise  to  lineation
are  plagioclase,  quartz  ani  biotite.

(Şekil  2).  Bu.  ilişki  büyük  Mr  olasılıkla,  amfibolitîn
veya  onun  'köken  kayacının.,  gnaysın  köken  kayacı  ta-
rafından  kesildiği  anlamını  taşır,.  Bu  veriler  is©  ta
kayaçların  asiclik  mağmatik  kökenli  "ortognays"Iar

(Wnitten  ve  Brooks,  1976)  olaMleceginî  .simgeler  (Çi-
zelge  1).  Sonuç  olarak  bölgedeki,  gnaysların  bir  kısmı-
nın  tortul,  bir  bölümünün  de  mağmatîk  kökenli  oMu-
ğu  söylene'bilir.

Şekil  %  :  ÇHkekyanuGdkay yiresM.©,, Yeiikardeş feë-
yünün  3O&40O  metre  güneydoğnsimdia  ba-
ïiinan  masif  bîr  gnays  kitlesi  Iginie  gizle-
nen bir  amflbolit  H-oita,,

Figure  %  :  Am  amphibolite  Mock  obseivei:  wiflim  a
massive  gneiss  body.,  900^400 metres  SE  of
Tedikardeş  village,  ÇSkekyazuCıSkay  aareâ ,,

AMFtBOIitXLEBlK KÖKENİ

Çizelge,  rde  amfibolitlerin  bazik,  ve  ultrabazik  ka-
yaçlarla  kireçli  tortul  kayaçlann  metamo-rfizamsı  so-
nucu,  oluşabileceği  görülmektedir.  Bunlardan  bazik  ¥e
ultrabazik  kayaçlann  metamorfizması  ile.  olunanlara
ortoamfibolitler,  ikinciye  ise  paraamfîbolitler  adı  ve-
rilmektedir  (Evans  ve;  Leake,  1960;  Leakey  1964;  Win-
Mer,  1970).

Çökekyazı-Gökay  yöresindeki  amfibolitlerin  bazı-
ları  ile  Lice-Kulp<  yöresi  amfîbolitlerî  masif  bir  yapı-
ya  sahip  olup,  bölgedeki  gnayslar  içine,  sokulmuş  küt-
leler  şeklinde  gözlenirler  (Foto  2)  Ayrıca,  Çökekyazı-
Gökay  yöresinin  doğu  bölümünde  bulunan  Kurtik,  Te-
penin  200  metre  kuzeybatısında  bu  amfibolitlerin  yer
yer1  metakuvarsit  bloklarım  içerdiği,  gözlenmiştir  (Fo-
to  3),,  Bu  gözlemler  olasılı  olarak,  bu  amfibolitlerin
ortoamfibolitler  olaibleceğini  gösterir,,  Bu  sonucu  .aşa-
ğıdaki  veriler  de  -desteklemektedir:

1)  Bazı  .amfibolit.  örneklerinden  hazırlanan  ince
kesitlerde  bazik  mağmatik  kayaçlara  (örneğin  gabro
ve  doleritlere')  özgü  (Hatch,  ve  diğerleri,,  1961;  Hynd-
man,  1972)  uzun  ve  aynşımş  plajîyoklas  kristalleri  ile
(Şekil  3),  plajiyoklas  kristallerinin  piroksenler'  tarafın-
dan san'lması sonucu oluşan  "blast-ofitik1*  (Spry,  197-ê)
teksttir  kalıntüaf-ının  (Şekil  4)  bulunuşu.,

2)  Bu,  amfîbolîtlerden  alınan,  tüm  örneklerde  il-
oıenit  ve  sfen  minerallerinin  bulunuşu:  .Bilindiği  gibi
bu  minerallerin  varlığı  genellikle  amfibolitlerin  orto-
amfibolitler  olabileceğini,  simgeler,  zira  paraamfîbo-
litler  genelde  bu  mineralleri  içermez  (Leake  1964.;
Çağatay,  1982),.
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BÖLGESEL  METAMORFİZM  ADA  OLUŞAN  KAYAC  TÜRLERİ

Çizelge  1  :  Çeşitli"  kayaç  tür ler in in  değişik  m e t a m o r f i z m a  d e r e c e l e r i n d e  dönüştüğü  kayaç
t ü r l e r i  (Leake,  1964;  Turner,'1968;  Miyoshiro^ 1973;  Spry, 1974;  Wink 1er,  1976*  dan  yarar-
lanılarak  hazırlanmıştır.)

Table  1  ;  Rock  types  formed  at  different  grades  of  metamorphism  of  various  rock  types
{Prepared  basically  from  Leake,  1964«  Turner,  1968:  Miyashire,  1973>  Spry.  1974  and

Wink  1er,  1978 !
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3)  Bu  aınfibolitlerden alınan örneklerin XRF  yön-
temiyle  gerçekleştirilen  iz  element  analizlerinde  Kb./Sr
değerleri,  aşağıdaki  gibi  'belirlenmiştir:
Rb/Sr  değerlerinin  çoğunun  0.03-0.33  arasında,  düşük
değerli  bulunması,  bu  amflbolitlerin.  bazik  magmatik
îrökenli  olabileceğini  gösterir  (Hyndman,  1972).

Öte  yarıdan  Çökekyazı-Gökay  yöresinde:  masif  am-
fibolitler  dışında,  kuvars-mikaş^stlerle  ardalanmalı  ve:
iyi,  şistozite  yapısı  gösteren  amfibolitler  de  vardır.  Bu
ardalanma  bazı  yellerde  kalınlıkları  70-80  cm.  olan.
amfibolit-kuvars  mikaşist  zonları,  bazı.  yörelerde,  ise
kalınlıkları  5-6  cm'den  239  cm'ye  kadar  değişen  zon-
lar  şeklinde  gözlenir  (Foto 4).  Bu  tipin,  en iyi  örnekle-
rine:  Samanyolu  köyünün  1-2  kan.,  kuzeydoğusunda,  Sa~
ma.nyciii~Ala.ct.aiia  yolu  üzerinde  rastlanır;  Bu  yol  üze-
rinde  ölçülen  iki  dikme  kesit  Şekil  5  a  ve.  b'de  veril-
miştir.  Şekil  5-b'deki  dikme  kesitten  de  görülebileceği
gibi  burada,  amfibolitlerle  kuvarsmikaşistler  arasında,
yanal  bir  geçiş  bulunmaktadır.  Kuşkusuz  bu  gözlem-
ler  bıı  amfibolitlerin  tortul  kökenli  olabileceğini  sim-
geler.  Bu  sonuç,  XRF  yöntemiyle  analiz-  edilen  6  arnfi-
bolit  örneğinde  saptanan  ve  aşağıda  verilen,  Rb/Sr  de-
ğerleri  ile.  de  doğrulanmaktadır:

Fotoğraf  i  :  çökekyazL-Gökay  yöresinde  W  Saman-
yolu  köyünün kuze^rdoğusunda, Saman-
yoln-Aladana  yolu  îizeıiııc!©  gözlenen
aıufâbolit-kavarsmikagist  arclalanması.

Photography  4  :  AmpluboUte-qiiartzmicascliist  alter-
na  don  observed  on  the  Satnanyolu-A-
ladana road,  300-300 metres NE. of  Sa.
many  olu  village  in  the  Çökefeyara-Go-
kay  area,,

Rb/Sr  değerlerinin  0.33'den  yüksel:  oluşu,  bua  mfîLbou
litlerin  tortul,  kökenli  (saf  olmayan  kireçtaşları  veya
marnlar1)  olabileceğini  imgeler  (Hyndman*  1972),
SONUÇ

Yukarıdaki.  açıMamalardan  anlaşılabileceği  gibi,
Lice-Kulp  ve  Çokekyazı-'Gokay  yöreleri  göz  önüne,  a-
hndığında,  Bitlis  Masifi  gnays  ve  amfibolitleri  hem
mağmatik  ve  hem  de  tortul,  kökenli  kayaçların  meta-
morfizması  sonucu  olunmuşlardır..  Mağmatik  kökenli
gnayslar  asilik.,  arnfıbolitler  de  bazik,  mağmatîtlerden
türemişlerdir:  Tortul  kökenli  gnayslar  pelitik  ve/veya
yarı  pelitik  kayaçlarm;  amfibolitler  is©  kalsitin  yam-
sıra,  "başka  mineraller  de  içeren,  kireçtaşlan  veya
•marnların  bölgesel  metamorfizması  ile  oluşmuşlardır.,

KATKI BELİRTME

Gerek.  Lıice-Kulp  ve  gerekse  Çökekyaa-Gökay  yö-
relerindeki  saha  çalışmalarına  MTA Genel  Müdürlüğü'-
nün.  büyük  katkıları  olmuştur;.  Yazar  MTA  Genel  Mü-
clürlüğü'ne  ve  iz;  ele:ment  analizlerinin  yapılması,  sıra-
sında  emeği  geçen  Jeoloji  Yüksek.  Mühendisi  Ali  Van'a
teşekkür  borçludur.
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ORTA » M m A R M Ä t İRİYAS TAŞLI KAYAIAR-
DA YBNt MtBMQ&Al^NTGnUOtiK. VBBteEB, v©
SlBAXtGRAFEK ABAŞTIBIUAIAB^

Fuat ÖNDER (Doktora Tezi 1088)

Orta, Toroslar'da Ttîyas yaşlı 'kayalar üzerinde ya-
pılacak olan biostratlgrafi projesi ' ene© MTA-Temel
Aragtırma' Dairesince hazırlanmış sonra doktora tezi
olarak; 1976*78 yıllarında toplanan, örnekler ve 'tun-
lardan haztrlanmiğ ince kesit-paleantolojik yıkama ör-
nekleri. Southampton Üniversitesine (İngiltere) götü-
rütaiştürv "Üç farklı, bölgeden (KcHiya-KayserJUAntai»
ya) .»ekiz ölçülü dikme kesit (toplam, yaklaşık .2,200
m.) yapılmış ve toplanan 432 örnekten 850 ince: kesit
hazırlanmıştır^ Bunlardan 20 şeyi örneği mlkrofauna
için yıkanmış fakat, 'bog oldukları saptanmıştır. Genel-
likle kireçtaşı olan örnekler petrografik ve paleontolo-
jîk olarak inoelenml.§le:riir. Bu, kireçtaşı emekleri Folk
(1962) ve Dunham (1962)'a göre sınıf lanmış,, ince ke-
sit fotoğraflanyle birlikte; 'Hadim eivanada seçilen on-
İki emek üzerini© negatif "shadoromaster" fotoğrafla,
n sedimaotolojik amaçla lıazırlanmıştır. Paleontoloji^.
çalışmalarda foraminiferler, konoäontiar ve holothurian
scleıites'lar tammlaımıış; -Özellikle konodontlar için top-
lanan, M- öm.ekten bulman 3575 konodont örneği (2177
•tanesi tanınabilir şekilde; korunmuş) üzerinde taksono»
inik çalışmalar yapılmıştır. Genellikle *1>iomikrit'"lenle
bulunan konodont cinsleri, şunlardır: Cratogfnatlıodııs
Mosher, Cypridodella Moshes1 Mctymodella Masher, U p .
lododelîa Ulrich ve Bassler, Eliisonia Müller, Enanttog«
•athtıs Masher ve Clark, EipgondoîeUa Mosher, Gladi-
gondoleUa Müller, Neoeavltella Sudar ve Budurov, Xe-
ogondolella Bender ve Stoppel.» MeoWnäeoaela Koaır,
Farachirog^ıatlıus Clark, Prionidella Ulrich ve Ba&sler;

Prioniodina Ulrich ve Bas slerf Xajaio^natlms Sweet va
bir yemi cinai

Yapılan, araştırmalarda bulunan paleantolojik, se -
diiïiantoîojik. • ve stratigrafîk 'veriler., ortamsal yorum-
lar içinde kullanılmış. Hadim yöresi için, yeni çökelme
ortamı modelleri önerilmiştir. Çalışmaların özet halin-
deki, neticeleri şunlardır :

1 — Yalnızca Kadim civarında bulunan Alt Tri-
j a s tonodontlaıı kötü Jconııımuş olrnp çok sınırlı 'bilgi
ôdmiJjnesine neden olmuşlardır, Dıta-Üst Tıiyas kono-

dontlanna 'ait detaylı èilgiler' Aatelya- ydrealnieki. bol
ve iyi korunmuş örneklerden- elde edileMlmlştir,

.2$: — Hadlm'de Alt Triyas konodontlart (EUiscwiia.
ve Paraclıiıogııafbus) kıyısal. lagünleri .karekteriase' e-
de:n sığsa Mreçtaşlannda bulunurlar»

S —- Antalya'da Orta-Ost Triyas konodont türleri,
(üı&thogıiAİiıodı», €yprfdodell% MdiymodeUâ  İMplodou
âelte,, Enantiogna41nısy Epig^ntotelia, Gladîg©md©lell%
Neocavitella^ Neogondolella^ Neolüııdeodellat PrioniodeL
la, Prioniodiııa ve Xaniognathus) daha derin, sularda

"bulunur, muhtemeldi pelajik kireçtaşlarında karekte-
rîstiktir.

4 — Hadim civarındaki 'Triyas. kayaları genellikle
Oolitik kireçtaşı, killi kireçtaşı, renkli .şeyller, kumtaşı
ve konglomeralardır. Soğuk Pmar Dere (THA) kesiti
bu bölge için tip kesit olarak taıumlannuftır« ,Antal..ya
civaruıda ise Triyas kayaları genellikle Mregtaşlan--
dır. Teke Dağı (TT) kesiti ta bölge için tip kesit olarak
taiı.ımianııııştır,,

5 — Hadim civan için onyedi kireçtaşı eiöBi tes-
bit edilmiş (mikrit,. intramikrit, biyomikr.it, biyoklas-
tikm-ikrit, Oospart, dolomitize oosparitr foraminifferli bi-
ŷosparit.,, dotomiti:»e biyosparit, intrasparit, intraklastik

mikrosparîtt mikrosparit, algli 'tdyomikrosparit^ ıstroma.
tolit, dolomitize intraklastik Mosparit, 'Ctokolitik intraau
paıit, foraminif erli. Oosparit ve pelsp>arit) ve- bunların
ortamsal yorumlan tartışılarak, yeni bir1 çökelme or-
tamı .modeli önerilmiştir. Bu bölge için öaerilen ortam
gel-git lagünü olup bu kîyısal lagünün çeşitl. evreleri
açıklanmıştır.

e —' Antalya civan. İçim sekiz kiregetası ctaM tes»
bit edilmiştir (mikr.it, •biyomikrit, paketlenmiş Wyomft-
rit, kırmızı paketlenmiş biyom.ikrit,,, âgık gri" paketlen,»
mi§ bryoınikrit, sparse biyomi'krit,, kırmızı spars© Myo-̂
mikrit ve açık gri sparse biyomikrit),., Bu kayalar
Avusturya Alplerindeki HaEstatt fasiyesine benssemek-
te ve çökelme ortamları, okyanus havzalarında tepe-
cikler üzerinde depolanmış çökeller ' olarak yonımİAn.-
maktadır.

- .7 — Triyass focramlniferleri yalnızca Soğuk Fınaî1

Dere Ost Triyas Mreçtaşlannda,. Teke Dağı 'Üst Tri-
yas kireçtaşlarında ve Kayseri civan, Üst Triyas daîo-
mitize :kireçtaşlarında bulunmuş ve tammlanmışlardır,,
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TÜRKIYE  JEOJLO  JI  KURULTAY  —  t§m

T.1CK.OJB.  Jeoloji  Mttbendlderi  Odam  ve  Tttrkfye '
Jeoloji Kurumu  tarafından  birlikte  düzenlenen  "Türkiye
Jeoloji-Kurultayı  —  1985"'  18-22  Şubat  tarihleri  ara-
sında  D.S.İ  ve  M.T.A.  sotanlanııda  gerçeklegti.  Açılış:
oturumu  18 Şubat da  saat;  lO.OTda  D.S.1  salonunda Yü-
rütme  Kurulu  Başkam  Doç.  .Dr.  Günter  tlNALAlVin
konuşması.  .İle:  bağladı. Başkanın konuşmamın, Devlet Ba-
kanı  Ahmet  KARÂŞVLt'niıı  konuşması  izledi,  Daha
sonra  söz  alan  Odamız  'başkamı  Behiç  ÇONGAR  mesle-
ğin  soranlarını  dile  .getirdi,,  Balkan'ımızın  konuşmasını
sıraaıyle T.J.K Başkanı  Prof.  Dr.  .Mehmet  AYAM,  M.T.A
Genel Müdürü  1C Sıtkı SANCAB,  VtXXX  GeneL MOdttrfl
erfihey! BRBEU, Ktlbank Genel Müdttrii Muammer  ÖCAL»
ve  TPAO  Genel  \Müdürü,  özer  ,A£ıTAM':m,  konuşması
izledi  Açılış:  oturumu  50,,  hizmet  yılını  tamamtayan
M.T.Â,  fljtjtf  ve  Etibank  Genel.  Mülürlttklerime Kurul-
tayımız  adına  birer silt verilmesi  il©  mn  buldu,

Omyedl,  oturumda  81  bildirimin  sunulup  tartışıldığı
Kurultayımızda  "Beypazarı  Doğal  Soda  Yatağı,  .Arama»
Üretim  ve  Ekonomideki  YeriT  ve  "Enerji  Açığıma  Gi-
derilmesinde  'Termik  Santraller,  Hammadde  Olanakları
ve  Yer  Seçimi"  konulu  iki,  panel  yer  almıştır.  Ayrıca
6  film,  4  slayt  gösterisi  ve  3  filmin  .gösterildi  video
gösterisi  yapılmıştır.  Kurultay  süresince  D.SJt.  salonun,
•da  açık  buluşan  "Doğal  Kaynaklar  Sergisi*1  ilgi  ile  iz.
elendi  :

DKVEJGT  BAICÄOT  -SAYIN  AHMET  KABASVEılfNlN
KONUŞMASI

Saym  Başkan»  MıMye  Jeoloji  Kurultayı'nın  Sayın.
Üyeleri,  Sayın  Konuklar,  TOT  ve  BasMtimian  defer!
iyeleri.

Her  yıl.  yapılan  böyle  kongrelerde  çeşitli  bilimsel
ve  teknik  tebliğlerin  verilmesiyle  bir  bilimsel  ve  meale»
ki-teknik  platform içinde  çalınmaların,  thitnlerini  ûeğer-
'enâiımek gtplıesfe;  ki.  pozitif  bî;r  durumdur.  Bugfln  iiUce-
mteie  takriben  3Ö0§  civannda  Jeoloji  Mühendisinin  ol-
duğunü  ve  her  yıl  da  çeşitti  üniversitelerimlssd.en,  yaİL.
tagık 3ÙQ kadar mezun verildiği dfigiııilttrae, toıı mevcut
teknik  potansiyelin,  enerjinin,  ihtiyacı  olan ham  madde-
le-rto  bulunup  çıkarılmasında  teorik:  olarak  sok  aktif
rol  oynaması,  gerektiği  görilecektir.

Madencilikte  bugüne  .kadar  takip  edilen  politikanın
yeteriz  olduğu,  ve  konuya  yaklaşım*  ve  inygmlamaxia
İegi§iklerijı  gerekliği  ortaya  çıkacaktır.

6309  sayılı  Maden  Kanunun  değiştirilmesi  şu  genle-
rin  en .aktüel konusudur.  Bu  Kanım gitoflmtte  ihtiyacına

. cevap  verecek  durumda  değildir.  Bttrokratik  problem-
terln  halledilmesi,  .gtoimiz şartlarında  el©' aluunası  ge-
îBk'IWir..  Mevcut  uygulamayla  Türkiye'niıı  maden potam.

siyeli  atıl  bir  durma  'gelmiştir.  Şu.  anda arama  ve  iglet--
me  saflıasınia  potansiyel  olan,  40-50  bin  maden  saha-
sından sadece ve sadece bugün  iğim 5  Mm kadarının, faal
olduğunu  söylersek  olayın  boyutları  daha  iyi  anlaşıla-
caktır.  Dolayısıyla  karşılaşılan,  bilinen  güçlükler  çık-
mazlar-  .gözetilerek,,  madencilik  faaliyetlerine  hız  ve  ve-
rimlilik  açısından  bir  yön  kazandırmak  için  yemiMr  ta-
san  hazırlanmıştır.  Gelişen  teknoloji  ve  değişen  ekono-
mik  limitler  nedeniyle  .konunun  ana  prensiplerimi  havi
bir  iskelet-  kanunun  yönetinoeliklerle  örülmesi,  sllphesiz;
İd, en pratik ve en akılcı yoldur,. Bu teamumum emrettiği
yönetmeliklerde,,  em  kısa.  sûrede  tamamlanarak  bütün
uygulamaların  bilgisayar  sistemine,  dayalı.  :hızlı ve  cEoğru
olarak  yapıldığı  bir  dönem  bağlıyacaktır.,

Bu kanunla, şimdiye kadar çeşitli kuruluşlarda  rn.es»
ieğini  yasal dayanaktan  mahrum  olarak, sürdüren  jeolo-
ji  mühendislerinin  de  galışma  alanları  ve  yerleri  testât
edilerek,  birîâ irioe:  yakın, meslekler' arasında görülen, htu
tursuzluklar  ve  yetki  alanlarım  İhlal  durumları  glderiL.
mistir.  Buna  inamyoruz^  çünkü  huzursuzlu|run  gideril-
mesi,  verimliliği  arttıracak,  bilimsel  ve  teknik tartışma
İmkanı  yaratacak  ve  istihdamı  pozitif  yönde  etkileye-
cektir,

Enerji,,  sanayileşmenin  ve  kalkınmanın  temel  taşı«
dır.  Kömür,  petrol,  hidrolik,  tabii  gaz,,  nükleer,  Jeoter-
mal,  .güneş,  rüzgar'gîbî  bütün  alternatif  enerji  kaynak-
lanndan  yararlanmak  ve  enerji  dıga  bagımlıhıguıdan
kurtulmak şarttır.  Bunun,  için  siz  jeoloji  mühendialerL-
ain  görev  ve-  sorumlululdarı  büyüktür.  Fıoblemler  ne
olursa,  olsum  Türkiye'nin  kalkınması,  sanayileşmesi  "için
İnançla  çalışmamız  .gerekmektedir.

Değerli  Jeoloji  M»enÄsIert;

Türkiye  Jeoloji, Kurultayının Memleketimize ve miL
letimize  hayırlı,  olmasını  diler,,  Kurultayınıza -basanlar
temenni  ederim  '  .  •  ..  .  <

JEOLOJİ MÜHENBtSIEBÎ ODASI BAŞKANI
SAYDT  BSHlp  ÇONGAVIMT  KONUŞMASI

Sayın  Başkan,  Sayın, Bakan,  Sayın Konuklar,  .Sayın
Delegeler, TRT ve BASININ değerli Temsilcileri, "Defer-
•11  meslektaglarıın,  hepinize,  'Türkiye  Jeoloji  Kurultayı'
1985*e  O'damız  adıma  hoggpelâiniz  idler saygılar1. .S'unanın.

Her  yıl  <ddugu .̂gibi,  bu  yıl  da.  'Türkiye  Jeoloji.  Ku-
rultaym'da  hir  araya  gelmenin,  mutluğunu  duyarız»  Bu
Kurultayda  da  meslektaşlarımızın  yıl  boyunca  yaptık-
lan,  özgün,  etüd  ve  araştırmalarını  sunacaklar,  deği-
şik  oturumlar  izleyeceğiz.

Bi2îi dzelliMe mutlu kılan, bu Kurultayın Jeoloji Mİ.
hendisleri  'Odası  ve  TürM,yB  Jeoloji  Kurumu  île  '  biılikte
öizenlemmesldir.  Bu  igbirliği  sonucu,  Kurultayımızın  ni-
telik  yönünden,  amaçlanan'  seviyeye  ulaşacağını  umut
'©diyoruz.
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" .Kurul,taymizaÄ ilging bildirileri il© katılan değerli
meslektaşlarıma^ Kurultayımızın gerçekleşmesinde, her
yıl olduğu gibi, bu yıl da her türlü desteği sağlayan^
bagta MTA. DSİ. EÎB ve TP gibi kamu kuruluklarına»
Kurultayımızı onurlandıran sayın konuklarımıza ve bu
'başarılı, organizasyonu gerçekleştiren, Yürütme Kurulu
Üyelerine, jeoloji Mühendisleri Odası yönetim kurulu
adına» teşekkür ederim... Ülkemizde,, diğer uygulamalı
bUimiçro göre, daha az bir geçmişi olan jeolojik, ettd ve .
axa§tım.alarml 1985 yılında belirli, hfr&sjamaya geldiğini
görmekteyiz. 1,985 yılının bu. alanda ayrı bm $selliği var.
4ır, Dünyada endüstri ülkelerinde, 19. yüzyılda bağla-
yan, ekonomiye dönük, uygulamalı jeoloji araştırmalar^
ülkemizde- ancak Cumhuriyet döneminde başlafcıiafoilmiş--
tir,., Bu konudaki yoğun çalışmalar Atatürk tarafından,,
1085 yılında MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü, E.ÎJS.
idaresi Genel DfrektArlUğa^ve ETÎBANK Genel Müdür-
lüğü gibi kamu. kurulularının kurulmasıyla, ilk somut
mam 50. kuruluş • yıllanın kutluyoruz. Toplumumuzun
kalkınması ve refahı için, gerekli, doğal kayııaklarımızın.
değerlendirilmesi, özellikle yeraltı kayııaldanmızın, ma-
den, petrol, doğal gaz, kömür, endüstriyel hammaddeler,.
jeotermal enerji ve' yeraltıaularuun ;am§ürılması,, işle-
tilmesi ve değerlendirilmesi baraj, tünel gibi • mühendis
İik yapılarının planlanması ve projelendirilmesi konula-
rında, bugün ulagtığım:z nokta,, bu Ku,rulu§lanmıızın elli
„yıldaki; etkili, teknik ve bilimsel salınmalarının somut
ı üünüdür.

Odamız .adına, buyıl 50. kuruluş yıllarım kutlaya-
cak, kamu kuramlarının yöneticflerîni,. bu kuruluşlarda,
görev alan meslektaşlarımı,,, teknik elemanları, ve tüm
çah§anlannı kutluyorum,

•- Mesleglmüs açısından bayılın bir diğer özeliği de»
jeoloji .mûhenâlsliğinin yetki ve sorumlaluklan ile yakın.
dan ilişkili olan,, iki yasa tasarısının,, Hükümetimiz ta-
rafından .gündeme getirilmiş olmasıdır Bu. tasarılardan
biri "..Maden Yasası" ile ilgilidir. Hepinizin bildiği gibi,,
jeoloji mühendisleri olarak, uğraş alanlarımızın en Önem-
li turnolarından biri madencilik sektörüdür,. Maden, ya-
takları, ender bulunan, üretildikten sonra yenilenme
olanağı olmayan kaymaklardan, olduğu için,, bilinçli ola-
rak aranması» bulunması, işletilmesi ve değerlendirilme.
si zorunludur. Yüzeyde raslantı sonucu bulunmuş cev-
her mostraları, bugüne kadar, arama çalışmalarında

.. yasal bir zorunluluk •olmaması nedeniyle, jeolojik; do-
ğumları ayrıntılı bir1 şekilde saptanamadan, büyük öl-
çüde tahrip edilmiş, maden yatağından ekonomik dfl-
seyde bir üretim yapılamamıştır' K..ü.çük kârlar' peşinde ..
koşan işletmeler» 'ilke ekonomisini büyük zararlara u.g-
ratnuşlarâır.

1064 yılından buyana yürürlükte olan, "63©i sayılı
ifaden Kanunu*' bugünün gerçeklerini yansıtmamak*
taıır. 1963 yılında, "271 no'lu yasa" île 'yeterli sayıda
ve nitelikte Jeoloji mühendisi olmadığı* gerekçesiyle kal-
dırılan 32 ve 33.; maddelerine işlerlflik kazandırılması,
bugünün şartlarında zorunlu liai© gelmiştir.

Bugün Ülkemizde,,. Odamıza kayıtlı jeoloji minen*
«Hal sayısı 3000 © yaklaşmıştır. Ayrıca. 12 üniversite-.

mizde, Jeoloji mühendisliği bölümlerinde-ve ;yu:rt dışında
değişik ülkelerde, Jeoloji milhendisUği öğrenimi gören'
birçok meslektaşımız heryıl aramıza katılmaktadır., •

Bu' sayısal, veöler .asıkça gOstermektedirki, 271 -
no : İn yasada gösterilen gerekçeler, bugün, îçîn geçer-
li değildir. Jeoloji mühendisleri olarak,, yetki ve < sorum-
luluklarımızı, ülkemiz yararına sunma olanağına .yeni
•yasada kavuşacağımıza inanıyoruz.

Odamız,, "6309 sayılı Maden, Kanunu" değiştirme ÇSL*
Ilımalarının yapıldığı bugünlerde, jeoloji mühendislerinin
görüşlerini ilgili M§i ve kuruluşlara iletmiştir.

Maden, aramatannoa ve işletmelerinde jeolojik etüd«
lerin yasa kapsamına, alınması, jeoloji .mülıendlslerinil
toaden arama, planlarama, projelenarrme ve uygulama«
iarda, maden, yasasında yerini alması, bugün MTA, TKİ"
ve EUBANK gibi kamu kuruluşlarımızda,, hatta bazı
*^el maden isletmelerinde uygulanan sistemin,, yasaya
vansıtılınasından bagka birsey olmayacaktır..

. Anayasamız esasları doğrultusunda, madem üretimi
.Aizln hızlandınlm,as'iııa yönelik,, kesin, ülke yararına oı-
^uğuna înan.dî.eımız; önerilerimizin» ilgil'ilerce dikkat'1

-umacağını umud ediyoruz.

Bu yasa. taşanlarından, ikincisi dé, 6785 sayılı İmar
Tasası üzerinde yapılacak değişikliklerle ilgilidir.,

.. Doğal çevrenim jeolojik ezellikleri, yerleşim yerleri-
nin .gerek, seçimi ve gerekse- gelişmesinde,' belirleyici ve
•f enlendirici olarak gok etkin, bir rol oynar.

»%92*sl deprem belgeleri içinde: olan, ülkemizde^ nüfu-
sun %95'i bu, bölgelerde yaşamaktadır... Endüstrinin yo-
ğun, olduğu kentlerimizin ;%75*iF baıajlanmızm %41"i bir'
"ve İkinci, derecede tehlikeli deprem kıyakların-
da yeralmaktadır, Ülkemizde son 45 yılûa, dep-
remlerde. % 60.000 kişi canım, yitirmiş, 400.000 ko-,
nut yıkılmıştır. Herbir konutu, ' bugünkü değeriyle he-
saplarsak, ekonomik değer kaybımızın 8-9 adet A'tatirk
Barajını.. yapabilecek boyutta uluduğunu görürüz,.

•Ülkemizin, .son derece karmaşık, olan jeolojik ve
tektonik, yapısından kaynaklanan ve her 1,1 yılda;- yı-
kıcı özellikte Mr depremle karplaştıgımız gerçektir,., Ül-
kemizin, bu alanda • karşılaştığı sorunların aşılmasında,
jeolojik, özelliklerden bilimsel bir' .şekilde' yararlanmak-
la, dnemîi adımlar atılabilir« Çevre ve kent planlamatau
nida., doğal çevrenin jeolojik yapısının surette, dikkate
alınması, gerektiğine ve jeoloji etüd-ve raşaürmalara^

- yeni îrnar Yasasında yer ve önem. verileceğine inanıyo-
rum.

Sayın konuWar», değerli. arkadaşlarım» Ülkemizde
2§©0 kadar jeoloji mühendisinin bulunduğunu bfidiracil§-
tir. Bu sayı 77,9 milyon, ha, alam, 50' milyona yaklaşık
nttfüsu ve değerlendirilmesi zorunlu olan, yaygım ye*
raltı kaynakları ile,, kalkmma çabasındaki, bir1 ilke için
çok, yetersizdir.. Kalkınmış ilkelerde, nüfusu veya. lEke
genişliğine göre 'uygulamada görev .alan, jeoloji, mühen-
disi sayısı,, bizdekinden .gok fazladır,. Ancak be: verilere
karşılık son. yıllarda bu kürsüden, jeoloji mühendisleri»
nln issizlik sorumu .gündeme; gelmektedir,» Bfrazı evvel
madencilik .ve imar yasası ile İlgili zorunla jeolojik-
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ataştımıata yatalattaı, • Bunlara ek olarak: : "Olbsemiz-
û® bugûmıkü değerlere göre, ekonomik olarak 8,5 mü-
yoa hatırım alanının, sulanabilir özellikte olduğu, buna
kargılık, •gerçekleştirilebilen sulama- alanlanmn 3 milyon
ha'm - altında olııcftığ:u bir gerçektir.

Hidroelektrik potansiyelimizin, bugünkü enerji fi.
yatlanma göre, yapılabilir. .görülen kısmı, yıl-
lık 110 milyar KWh tir,,, Bunun bugünkü üretimi ise, 14,1 •
milyar 'KWh yani ;%13 oranındadır.

•: Ülkemiz hidroelektrik potanslyelenden tam, olarak,
yararlanmak» sulamaları, gerçekleştirebilmek ve akarsu,
lanmızın akımlarını düzenleyerek, tam yararlı îıale ge-
tirebilmek için, daha 350-400 baraj yapılması zorunludur.

1084 yılımda tükettiğimiz elektrik, enerjisi 33 milyar
KWh tir. Bu değerin 2 milyar 220 milyon KWi dig ül-
kelerden alınmıştır. Kist bağına düşen tüketim 685 KWh.
tir;' Bugün uygarlık seviyesi için, .en iyi ölçüt kabul edi-
len, ki§i bağına elektrik enerjisi tüketimini hızla, arttır-
mak, bu değeri 3-5- 'katma en kısa ..zamanda çıkarmak
zorundayız.

Bunun için, hidroelektrik potansiyelimizden yarar»
-lanma oranını, hızla, arttırmak-yanmda, kömür santral»
larımıza da gerekli, önem, verilerek 'kendi öz kaymaklan-,
mızîa. bu enerji hedeflerine ulaşmalıyız., Linyit üreti-
mimizi katlayarak, birkaç .yıl içinde; 100 milyon, tona
ulaşmak hedef olmalıdır.

Kalkınmamızı gerçekleştirebilmek, toplumumuzu
çağdaş refah düzeyine ulaştırabilmek için, doğal kay-
naklarımızdan kısa zamanda yüksek oranda: yararlan-
ma yollarını bulmalıyız. Ülkemizin zorunlu, olan bu he-
deflere ulaşabilmesi için, yapılması gerekli ayrıntılı
etüd, araştırmalar, projelendirme hizmetleri;, uygula-ı
ma "ve işletme aşamalarında, tüm teknik, elemanlara,
olduğu gibi, enerjik, yetenekli ve deneyimli birçok je-

.. olojl mühendisine gereksinim duyulacaktır.

Kısa, zamanda uygulama aşamasına gelecek, olan
bu kaynaklanıl, etüd ve araştırmalarını etkin bir şekil-
de sürdürmek, deneyimli teknik, •elemanları yetiştirmek,
Kamı kuruluşlarımızın ve Üniversitelerimizin esas gö-
revidir. Bu. nedenle Kamu Kunâuşlammızın personel
politikalarım.,, uzun süreli yatırım programlarına göre,,
düzenleyeceklerine İnanıyoruz. Jeoloji Mühendisleri ola-
rak;, karış kan§ etüd Idîp, yüzlerce,, binlerce
metre •derinliklerine kadar1 araştırdığımız ülke-
miz için, hiçbir fedakarlıktan 'kaçınmayaca-
ğımızdan ve üstümüze düşen görevleri, en başarılı şe-
kilde yapacağımızdan,, kimsenin, kuşlmsu olmasın. He-
piniz© teşekkür' eder, saygılar sımanın,

;TÜRKHÖB: JECNLOJİ KURUMU BAŞKAMI.. SÄ.YIW
PROF. MI,,. MEHMET ATAMİN KONUŞMASI

Sayın. Başkan, Sayın Bakan, Sayın, Konuklar» Mes-
lektaşlarım, Değerli Basın Mensupları,,,

• Bugün, Jeoloji Mühendisleri Odası İle Türkiye Je-
oloji Kurumu'nun birlikte düzenlediği Türkiye Jeoloji
Kurultayı 1985'Jn açılısına hoş .geldiniz.

Bu- Kurultayın, özelliği geçen yıllarda her iki kura.
lu§ım ayrı ayrı düzenledikleri kongreler yerine bir tek
kurultayın birlikte yapılmasıdır.. Böylece meslektaşlar
tarafından duyulan bir özlemi yerine .getirmiş olmak-
tan, camiamız; adına, büyük: mutluluk duymaktayız:.

Yapılan, bütün çalışmalara ragmen, ülkemizde jeo-
loji mühendislerinin ne gibi işler yaptddannı, jeolojtic
çalınmaların ne kadar önemli olduğu yeterli kadar bi-
linmemektedir,,, Son .yıllarda basında yer alan jeopolitik;
durum ve kıt*a Sahanlığı gibi deyimleüe dizi filim-
'erde geçen, jeolog1 ve jeolojik rapor gibi 'Böascülder jeolo-
jinin öneminin belirtilmesi için, yeterli değildir.

Halkımızın büyük çoğunluğu jeoloji ile iç ige ya-
şadığının farkında değildir. Memleketimiz dünyanın.
hassas deprem bölgesinden 'biri üzerindedir. Kuzey .Ana-
dolu Fayının kuzeyimde: yaşayanların yılda birkaç .mm.
batıya, fayın güneyinde oturanların ise doğuya kaydık»
tannin, Gdrdes Masifi üzerinde yaşayanların ise. her Wr
kaç on yılda" bir kaç um. çevreye nazaran ..yükseldikle-
rînin farkında değildirler.

Jeoloji bilimi, bugün, sürmekte: olan, ekonomik savaş«'
ta. etkin bir rol oynadığı gltri." siyasi, ve politik alana da
girmiştir. .Bu nedenle topraklarımızın .altında nelerin
var olduğunu • çalışıp öğrenmekte sonsuz yararlan var-
dır. Geleceğin- yeraltı kaynaldarı politikası ve siyasal
ilişkilerimiz bu, bilgiler1 yardımı ile ' .ancak doğru yöa-
lencBrilemUr.

Beş gün. sürecek olan Türkiye Jeoloji Kurultayında
meslektaşlarımız 11© jeolojiye ilgi duyanlar Jeolojinin
çeşitli dallarında çok ızayıda tebliğ1 ve -tartışma İzleye*
bileyecekler ve.kulaklau ve gönülleri jeoloji, ile dolu ola-
rak kurultaardan' ayrılacaklardır..

Kurultaya tatkılarındam- dolayı M.TJL. D.S.X
T,P.A.O, B:.I.,B, Etibaıık gibi kamu kurml.u#arma. te§ek-
kür eder meslektaşlarıma Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın
faydalı •olmasını, diler saygılar sananın.

MX A, -O&NIXI.BIODÜBO SA¥Hf M, SITKI
BÂN€MM*JN KONUŞMASI

Sayın, Bagkan, Sayın Konuklar, TRT ve Basımımı»
m. Değerli Üyeleri, Değerli Meslekdaşlanm,,

öte yandan, ilki. buyıl gerçeklegem, ve :yıîlarca bü-
yük ısrarla,, ne kadar arzulanâığmınbiazat dfle getirdi-
ğim, yerbilimleri iglıı birlik, ve beraberliğin .simgesi ola-
cağına inandığım, Türkiye Jeoloji, Kurultayının, yerbi-
limleri disiplin yelpazesinin êm -seçkin iki Kuruluşu;
Türkiye Jeoloji Kurumu ve Jeoloji Mümemdisleri. Oda-
sunn ortak anlayağ, g% birliği ve üstün, gayretleri, İle
gerçekleşmiş olması, en. büyük sevinç ve omur vesile-

Gelişmiş ülkelerim teknolojik düzeyim© çıkabilm.ek
içim .amansız, bir mücadele veren yurdumuz ekonomisi-
nin, sayılan yüzbtni' asan teknik eleman ve binlerce
bilim adamını bünyesinde toplayan ^kuruluşlarca düzen-
lemem., bilimsel ve teknik kurultaylardan ne- denli ya-
rarlandığı, sorumlara çSzbm getirmede, bilim ve tetao-
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tojiyi nasıl ışık .tuttuğu ortadadır, Bu, gerçeklerim, ip-
fında,, çok. imce bir tindeğ^lendirmeden geçirilen feıuth
sayıdaki, tebliğlerin tek çatı. altında ve en, :glçll otori-
telerin, süzgecinde -derlenerek,, yerbilimleri disiplinleri
yelpazesinin en geni§s kesiti önünde tartışılması ise» ter
iki güzide kuruluşlunuzun İlk; kez gerçeklemen, bu i§» '
birliği ve dayanışmasının çizdiği serîng ve mutluluk
tablosudur« Bu anlayış içerisinde ve aynı gayretlerin
ortan verîmliği ile Türkiye Jeoloji Kurultayının deva-
nnm ve basanlarını -diliyorum.

Yerbilimcilerin, Ttrk ekonomisinin temel sorunu
olan enerji ve hammadde ihtiyacının kargüanmasmâa-
M katkılarının, amaçlanan hedeflere ulaşmaktaki rol-
leri büyüktür. Bu gerçeğin bilincinde olan MTA, 1İ84
yılı çalışmalarında çok kısıtlı 'yeni ka;ynaM,ar yarat-
ma&, mevcut, kaynaklarımızı artırma çabalanın, s!ir~
dürmüş, sevindirici sonuçlar1 elde etmiştir,

Genel Müdürlüğümüz; 17 milyar biralık bütçe im-
kam ile 1985. yılında da yurdumuzun yeraltı 'İcaynakla-
.nm aramaya, rezerv ve ' kalitelerini tespit etmeye de-
vam, edecek, madencilik .sektörümüzde yatırım proje-
lerini;- ortaya çıkartmaya çalışacaktır,.,

Bütçemizin yaklaşık; |%#CF;inin Enerji Hammadde-
leri, %1&înin Metalik Madenler, g i d i m i n Endüstri-
yel Hammaddeler, projelerine 'harcanması ttngOrfilmflş-
tür.

I§ programımızda yeralan bu faaliyetlerin dalıa
sağlıklı ve verimli bir uyum içerisinde yürütülmesi, ga-

'. yesi ile de, son kararname uyarınca yeni bir düzenleme
içerisinde olan Genel Müdürlüğümüz, kökü yararlarını
çok kısa sürede göreceğimize inandığımız bu, değişik-
likleri, enkısa sürede .gerçekleştirmek amacındadır, öte
yandan,, kapasite ve potansiyel boyutları :II© artık yurt
dışında da faaliyet gösterebilecek duramda olan, Genel
Müdürlüğümüz bu imkanı sağlayacak mevzuat değişik«
lilderi -içinde gerekli girişimleri sürdürmektedir..

Yerbilimcilerin görev alam., diğer hiçbir meslek da-
lında görülmediği kadar geniştir. Bolayısı ile yapılması
gerekli isler've çözüm bekleyen .»oranlar da o nisbette
yoğundur.

Bütün sora ve soranlara rağmen, 'tikemiz yerbi-
limlerindekl olumlu gidiş ve gelişmelerden gurur ve
nmüuluk duymaktayız. Ülkemiz; yerbilimcilerinin .aatai,
gayret ve kapasitelerine olan. güvenimiz; ile, varlığım
-gittikçe artan bir 'başarı ile sürdürülmesini dilediğimiz
"TilrkiyeJeoloji Ku.raltay.fna'1' bildiri, ve tartışmaları İle'
katılanlara bağanlar diler, Kurultayımızın ülkemize
yararlı, olması temennisi ile hepinize saygılar sunarım,

Tefekkürlerimle.

BjU&l GENEL M G D O R Ü S:A¥HN
SÜHISSI« VSBOSÜAN K0NT7ŞBUSI

.Sayın Baştan, Saym Konuklar, Türkiye Jeoloji Ku.
nrftayxnin Seçkin Delegeleri, Basın ve ÜRTnto Değer*
I! Mensupları,

Yıliardanbeıi yerfalllmcileria özlemi olan Jeoloji MO.
bendisleri Odası ile, Titrld^re Jeoloji Korumtıntın Irfıffîcte

hareket ederek bir teknik kurultay tertiplemeleri
masına gelinmiş olmasından duyduğum büyük mutlulu-
ğu ifade ile söze teaşîıyacaeun» Birlikte hareket etme«
nin; beraber olmanın topluluğa sağladığı ve sağlıyocağı
maddi manevi katkıları tahmin etmek güç olmasa ge-
rek, Bundan sonraki yıllarda da bu atılan güzel adımın
bir1 geleneğe dönüştürülerek sîlrdtrülmesînl düiyonım.
Bu olumlu gelişmenin ürtinlertoi, bu Kurultayda ve ge-
lecek çalışmalarda birlikte sevinçle^ gururla Meyeee-
8ta.

Tüm gelişmekte olan tikelerde olduğu gibi, ülke-
missde de endüstrimizin ihtiyacı olan hammaddeler ve
enerjinin sürekli bir biçimde sağlanması gerekmekte-
dir,

Sosyo ekonomik gelişmeye paralèl olarmk Wiyiyen
şehircilik, bayındırlık ve ulaştırma ihizmetlerinin gerek.
ttrdi,ğt yapı ve tesislerin yeni tekniklerle emniyetli
Mr biçimde İnşaası için -bilimsel ve teknik çalışmalara
gereken ağırlığın verilmesinin önemi açıktır.

Büyüyen endüstrilerin yarattığı çevre sorunlarının
çözümlenmesi giintmte insanını düşündüren ve uğraş-
tıran başlıca ..konulardandır,

Doğa bilimlerinin temeli • olan, jeoloji başlangıçta
sadece bilimsel düzeyde çalışmalara kon« olurken, bu-
gün yukarda değinilen .alanlarda, önemli katkılar, sag-,
lamakta,, insanlığa yararlı hizmetler «unmalctadir.

Uygulama aianındaJd meslek dallan içinde en-sü-
ratli ve başarılı, gelşmeyi. son o*ıbe§ yirmi yıl içinde
jeoloji mühendisliği kaydetmiştir. Bu nedenle Jeoloji §ğv
reömi yapan, üniversitelerimizin mümtaa öğretim, üye-
lerini, ve jeoloji mesleğinin çeşitli alaalanııto uygula-
ma yapan değerli jeoloji mühendislerimizi takdiri® ra-
mak isterim.

Yerli, kaynaldartmızın geliştiıilmesi koBiısımda B-tB
İdaresi bilindiği üzere, .sn, kaynaSdanmızâan elektrik e»
ner jisi elde etmek amacnıa yönelik çahgmaları üstlen-
miştir. Norveç'ten s©nra Avrupa'dSr ikine! büylklikte
olan niîiroelektrik po;tsajısiyeMınfeden halen. ı%14 civa-
rında yararlandığımız İrilimnektedir, Bu, potansiyelin
geliştirilebilmesi mevcut hidroelektrik imkâola.nn 'belir-
lenmesi, etüt ve projelerin zamanında îıamr1 nala getî*
rilmesiyle mlimkto olabilir.

EİE idaresince yürütülen bu çalıgmalar da. mfihen-
dislik jeolojisi. saJısjnüalan en ağırlıklı bdlümlî teşkil '«t--
..inektedir,., îlk defa 104i senesinde başlayan mühendislik
jeolojisi çalışmaları, daellikle 1950 'yılındam ®©nra artan
jeoloji mühendisi ve Jeolog kadrosu,, geliştirilen ısondaj
maldna parkı ile baraj ve lid,roelektrik santral P'Ppje-
lerinin geerksinfmi o:laa verileri en. sağMdı. Mgİmâe
sağlamaktadır.

Bcraua dışında, îdaremMıı diğer kamu kimim, ve
kuruluşlarına 'bedeli kargılığı yaptığı étudier kapsamın-
>da, fabrika,, bina, tünel, köprü, yol,, demiryol gibi Mr çok;
Hmai yapılarla, ilgili mühendüdik jeolojisi-, çalışmaları
İdaremiz .jeoloji mühendislerince basan ite' gerçekleşti*
riîmiştir.

Bu Kurultayda yerbilimleri alanında sumulacak teb.
liglerin, ve yapılacak tartışma, ve değerlendirmelerin,.
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çeşitli konulara açıklık .getireceği, ışık tutacağı şüphe-
sizdir,, Jeoloji Mühendisleri Odası ile Türkiye Jeoloji Ku-
ramu'nun yöneticilerini, birlikte; böylesin© yararlı, ola-'
cağına inandığım ta Kurultayı tertipledikleri, için içten-
likle .kutluyor, Kurultayın Ülkemize hayırlı sonuçlar
vermesi dileğiyle saygılar1 sunuyorum*

YOKSI&K DANIŞMA. KDBUIıU (Yİ»)
TSOFLANTJm YAPILDI

Odamız Yüksek Danışma Kurulu W Şubat 19-85 ta-
rihinde M.T.A. Genel MMürlüğd Toplantı Salonunda top-
landı. Oturum Başkanlığına Prof,. Dr. Melih, TOKAY:lm
seçilmesini Odamız BTK başkanı Doç. .Dr. Vedat DO»
YURAN'ın yıllık çalışma, raporunu, okudu daha sonra
T.J.K başkam Prof. Dr. • Mehmet AYAN, kurumun fa-
aliyetleri .hakkında açıklamalarda bulundu. I>aJıa sonra-
ki konuşmalarda Jeoloji Mühendisliği yetki, ve sorum-
tuluklarmm yasallaştırılması konusundaki. Odamız gi-
rişimleri, anlatıldı ve bu konuda kural, İyelerinin .gö-
rüşleri, dile' getirildi,.. Toplantı yaklaşık 2,5 saat ka-
dar1 sttıtiO.

EMEK ÖDÜ LLERt VERÎLDÎ

Kurultay akıp, içerisinde 20 Şubat 1985 tarihinde:
Dedeman Oteli Avizell .Salonunda ..düzenlenen. '"Gelenek»
sel Jeoloji Gecesi" yapıldı. Bu gecede meslekte, 40, 30.
VB 25 yılını dolduran meslektaşlarımıza 'emek ödülleri
verildi.

Jeoloji Bfesleğine 40 Tü Emek Vere» Üyemiz

2010 Temliğin AYGBM ..[.„„.„,.„.„„. 1945.1085

Jeoloji Mesleği» Si Yıl Hfamei Yeren. 'Üyeleıfaaiss

S72 Mehmet YILDIZ v........,.,.- 1055 - 1985
1327 Atalet ÎMER ... ....,.„.,. ..... 3055-1965
1432 AH, ÎPER . "...„. .".......„„,- 1955 »1985
1439 taosfcafa ASLANESR .,......, 1055-1085
1532 Muaİla SBRDAROGrLU ,.„„. .....„„„,„ 1955-1985
1822 Kerime. BKÎCÎ ....„,„...........,.„„.• 1955« 1085
1833 Hasan EKÎCÎ ...„, „„„ _ 1955-1985

Jeoloji MesIegİDe £5 Yü Emek Yeren D y elerimi*

272 Grîıan OSEDALKÜtAN ,,,,, . 1060-1065
423 Erol ÖNHON ^ 1060-1085
463 Ahmet TÂBBAN "..........,.,„ ...,.....„„ 1060-1085
46S yfa&t OĞUZ ,...,,„ .„....'...„.... 1960-1065

•585 Selim ŞENOL •"....„....„..„.. ,,... I9601 -1985
772 Orhan BALTAN .-.. .......„.....•.„.„ -1960-1085
061 'Tuncay tgCAK „ .....„„ ...,.., 1060 -1985
056 Birman AŞCTOĞLU .„.......„...„.„. 10ü-1985
008 AJi'BUUTT .•.•........,....„ 1060-1065

1105 Nurettin YILDIZ ;..„....... ." 1060-1085
1271 Mesut MUTLU ............ ........ 1060-1085
1292 Ercan KOŞAR ., .; 1960-1985
140i Suna KILIÇ ....„„ 1960-1985
1412 Aykut ÎŞCAN „..„."..." ., 1060-1085
•1418 • S o l m a z ÎŞÇAJST ............................ 1060-1085

1464

1468
1473

1507

1547

1556

1071.

1686

1,842

1843
1846

1035
1038
1955

I960'

19-85

2000.

2053

2119

2275

228S

9381
2421

Cengiz KESKÎN ' „„„-.„•„.....•..*..•.« • IMflUlfW
Sevim ARIMAN ....„".„•„„.„.„„„." 10W
Nihat C»ŞKUN „ „ „ ' . „ „ „ „ „ „ „ „ . 10»
Buhşaa 'URAL „«„„„„.„•.„•.„„.„•" 10«
FUia ALTAN .„„•.„.•„.•.•„••..•^ 1060
Mûbeccel TBFEDBLBNLÏ . m . * „ , 1060;

Ze;ynel MALAL . .„„„•„„; 1060
Ömer AĞACIK ......„„„„.„„.,«.•.„ 1İ6İ
Yöksel SEZGİNHAN ...-..,....„«,•«• 1B60
Beiıiç ÇONGAR •..„„•„....... »60
Esin, GONDÜZHAK .„.„„...;„,.,,„. ÎM0

• Yavuz ERKAN^ ..„„,.. , 1060
Sngin MERİÇ ...„. „„,.„„•••,...• . 1900
Saımm ODABAŞI „„„„„„•„..„*.•.•. 106©
Nuran GÖKÇEN „..„.., . . . . . . ^ ' 1060
Tufan. SUBAŞI .......•„.„, I960
Güngör SAYIN „,..,.„„,„.„„„..„„• I960
E-rol ESEN „ „ . ..,.., ..„.„.„*, "1060
foraîıim GÜNGÖR ,.,.,.„, , „ , 1İ6İ
önder ÖZTIINAM .... . . . . I960.
Esat BAŞKAN ........„„„..„„,..•„.• I960
Tbnger Gtl¥ENÇ ....„.....„„•„..„„ 1060
Kemal. ÖZEESAÇIK: '.„.„„8,,,.,.,.^,,,,.., 1060

.198B
• 19E5
.1İİİ
.10ü
.liü
"10SŞ
>1985

.ıdl

.1089

.108$

.1085

.ISSU

.1035
•1985
19 S5

. ıtsss
• 19S5
19S5
1985
1985
1985
19S5

SBBAIÜK TEKNÎE EONGBl&St ¥® flBCÜBtBt

T.H.lf.O.B. Ktaya Blfflhıaadisteî, Odan r Metelarjl
Miilıeıniisl0ri. O'tosı "

TMMOB Kimya Ml&eııfflslert Odası VB Metalürji.
Mühendisleri Odası taıafmdaa ..lS:.lt -Nisan ±WB® taıüu
1er! arasında Ankara'da MTA Genel MOdOriağülıde Se-
ramik Tteknik Kongresi ve: Sergisi düzenlenecektir. ••

Konuyla ilgili yerli kuruluslarm teHiamma yatası.
•ve sekte yabancı kuruluşun da direkt veya tenıaOcfllk-
leri aracılığı ile katılımıyla, toplam, 62 bildirinin sunu-
lacağı ve iki ayn salonda sürdürülecek kongrenin ya-
nı sıra, 26 yeril ve yabancı kuruluşun katılımıyla da
sergi gerçekleştirilecektir,

S,. MOHENDfilJK HAFTASI ;. ;

15*1$ Mayıs 19H ' '•

.Akdeniz Üniversitesi İsparta MüîıendteEk Fakültesi
tarafından, düzenlenen ve Makina, înşaat, Jeoloji» Bu
Orünlerl ve Diğer Milıendislik anablMm dalarında de- '
,ğişik. konuların, işleneceği Lafta boyunca^ ÜnlveMteler,,
-ilgili kamu. kurtıluşlan, ve sanayi kesimleri arasında
gerekli bDgl nhş verişini sağlamak, bu kuraluglar ara-
sındaki işbirliğine bir işlerlik, kazandırmak ve f akille*
nin yöreyle bütünleşmesi ama§ edinilmiştir; Haftaom
bir önemli amacıda öğretim üye. ve yazdımcdannın bi-
limsel ve aktivitelerini geliştirerek^ ĝ enç .ara§tiima«n-
larm yetişmesini teşvik etmek ve' böylece f&ktltenJa
bilimsel potansiyelini, artırmakta»

Katılma Şartlan :

». Mühendislik :Haftaa^na'bildMlerfyte katılmak İs-
teyenlerin en geç 1 :Nisan, 1085 tarihine kadar 2Û§ ke-
limeyi geçmeyecek, şekilde hazırlayacaktan biliiri ISaset«
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'karini 'İfOheıkUfllik Haftası Massüîema KonıltMt>v)M
göMemıeleri. gerekmektedir.

Yazıışma Adresi :
. ' Yard." Doc,. Dr, M. Erkan KARAMAN

AJcdeniz Üniversitesi
. " İsparta Mühendislik Fakültesi

Dekan Yardımcısı İSPARTA

Pot. : Mölıendislik Haftaartıa bildiri, sunarak katıla»
eaklarm yol (uçak hariç) .giderleri ve konaklama ih-
tiyaçtan fakültesnizoe kar§danacakhrf

-TMMOB İNŞAAT MOHEirofSIJgRt ODASI
TEKNİK KOXGBESt

.I..M.O 8. Teknik Kongresi 8-11 Ekim 1865 tarih-

leri arasında Ankara'da, Bayındırlık ve îskan Bakan-
lığı Konferans Satanında yapılacaktır.'

Kongrede, ele alınacak« konular şunlardır:
1 — Konut sorunları, üretim metodlan ve y a p »

teknolojisi,
2 — İngaat sektörünün yapısal sorunlan,
3 — Eğitim ve meslek soranları,,
4 —'• Teknolojik: gedmeler:,,
İnşaat Mühendisleri Odası iyesi olmayan ilgilile-

rinde belirtilen konularda rapor sunabileceği, kongreye
dinleyici olarak katılma ücreti Stööû TE*.c!îr. Rapor su-
nanlardan Wr ücret alınmayacaktır. Yukarıdaki, konu-
larla ilg.il! raporların en geç If Haziran. 1085 tarihine
kadar İnşaat Mühendisleri Odası, Selanik Cad, Ko; 19/1,
Ankara adresine • gönderilmesi gerekmektedir.

YENİ YAYINLAR

' OfETABELARIML TAŞIMMA OLAYININ
ESÄSIAKI. (FDNDABI15NTAL8 OF mANSFOBI

.Uf POROUS MEŒRIAIA)

(Nato Advanced Science îsstitntes Series)
Jacob BEAM, ve UY. ÇOBABQIOÙiUJ (MtMeat)
IBM

Sayfe
M2M İngiliz potnunFiı
İsteme Adresi: O, iteli©! Fablîsîılng Company,
P.O. BOJE 17, 8300 AA Dordrecht^ HOLLAND

Geçirimi! ortaklardaki taşınma olayına ilişkin a-
taşfamı&lanB güncel gelişmeleri, bu alandaki bilgi m-
nırlarmsa ve- farklı disiplinlerden bUlm adamlaraıın or-
talc yaklaşnnlan folstaıinde sunan kitabın ana başlık-
tan; önsto, i. Taş̂ mma igleminin esaalan, 2, Gegirimlii
ortanılann defonnasyonıı S. Geçirimi ortamlara "Stoc-
hastik* yaklaşım, 4. sayısal modeUeme teknikleri ve
Konu indeksi şekündedir.'

ÇfiKEL M¥iiJEîfBZt (CTDEDIENT BIACIEN.BSIS)

(Nato Advanced Selene© Instttate» Series) -
A. PiUKJKER v® B.W. SEI-WOOB^ '(EdltBıler)
1968 ' ' "
4M sayfa
Ciltïï Bêm îngUh: Faundıı
Ciltsiz 10.50 Ing-ms Fanndiı
fotom© Atresî • D. Beiafel BabMslılııf Compaoy,
P.O. 'BOK 1%- SSW AA D©rireclt, HOLLAND

'Karbonat ve kırıntılı, karasal çekellerin, çökelme-
sinden, g&mfflnuEdne (deep burial) kâdarid'aşainalacm
mraaıyla îanlatıliîği tm • Mtatan ana, 'imşliMan; önsia
T, BUiott, istif ve." kına 'kitleleri (sand todies) ». O.V.
Ciıîîingarlan; SıM§ma "diyajenezl; * KL BjorlyWce; KUDU

4ß JEOLOJİ MOBEOTO(tSlJ&t/NlSAN 1966

taşlarımda, êiyajene'tik reaksiyonlar :- B.. Yelde; Kilerde
diyajenetik reaksiyonlar1 - H. Ftıcht baver; 'Kumtaşı
diyajenezinde "fasiyes kontrolan - NJ*. ^am,es; Kar-
bonat 'kayakların çökelme, modelleri - R.G.C. Bafburst;
Karbonat sökellerin «rken diyaĵ enezi - HJEt. W'anless;
KireçtaşLannda gëmilme diyajenessi, - 'îndek*dea olwg-
maktadır.

¥A¥ VOIÄAH.1Z1IASI (AEO VO1XMLN18H)

(WîasIÊL v© TektooMc) •
(Advances in Earth and Ptanatairy Science»)
D. 8HW0ŒUBSV TO I. Y09BOXOK& (Eufirlër) •
lass
ses sagte ' .
Cütli 38,00 İngiliz Faunan
İsteme Adresi : Term Scientific Publishing
Company, Japan

Bu kitap; yay magması 'nereden ve. nasıl toynak^
laaıır?, Neden patlapcıdırtor?, :Bıınlann Qizgisel diztaıl
neden goğcmtakla *trench" eksenine paraleldir?, Yay
voUcanifemasmın plaka dal'imıyla olan. ilgisi nedir?, PISL
kürme mekanizması nedir? Soralanııın yamtitonn İçer-
mektedir,,,

RJEKEAK!!!?» 'HAMIIÄBBEIJBB^ ISSi
PANESL V€ BlUKtBtUEB

İSSS
1)0 Sayian 1,4 Şekil, 10 Tablo, 4 Çizelge

.600 TL, (Üye-we aibckne eğren?eîy© 800 iîl4^)
TMMOB Jeolog Mühendisleri Odası Yayım -Noı İS

TOrkiye Jeoloji Kunılta;yi' . 198e programı içinde
yer £^an Paneli Prof. Dr. Metanet AYAN y5neto.ekte-
dir. Panele konnşnıacı olarak Ba§îmtenlı'kt'tan Ktoya



TÜRKIYE  JEOJLO  JI  KURULTAY  —  t§m

T.1CK.OJB.  Jeoloji  Mttbendlderi  Odam  ve  Tttrkfye '
Jeoloji Kurumu  tarafından  birlikte  düzenlenen  "Türkiye
Jeoloji-Kurultayı  —  1985"'  18-22  Şubat  tarihleri  ara-
sında  D.S.İ  ve  M.T.A.  sotanlanııda  gerçeklegti.  Açılış:
oturumu  18 Şubat da  saat;  lO.OTda  D.S.1  salonunda Yü-
rütme  Kurulu  Başkam  Doç.  .Dr.  Günter  tlNALAlVin
konuşması.  .İle:  bağladı. Başkanın konuşmamın, Devlet Ba-
kanı  Ahmet  KARÂŞVLt'niıı  konuşması  izledi,  Daha
sonra  söz  alan  Odamız  'başkamı  Behiç  ÇONGAR  mesle-
ğin  soranlarını  dile  .getirdi,,  Balkan'ımızın  konuşmasını
sıraaıyle T.J.K Başkanı  Prof.  Dr.  .Mehmet  AYAM,  M.T.A
Genel Müdürü  1C Sıtkı SANCAB,  VtXXX  GeneL MOdttrfl
erfihey! BRBEU, Ktlbank Genel Müdttrii Muammer  ÖCAL»
ve  TPAO  Genel  \Müdürü,  özer  ,A£ıTAM':m,  konuşması
izledi  Açılış:  oturumu  50,,  hizmet  yılını  tamamtayan
M.T.Â,  fljtjtf  ve  Etibank  Genel.  Mülürlttklerime Kurul-
tayımız  adına  birer silt verilmesi  il©  mn  buldu,

Omyedl,  oturumda  81  bildirimin  sunulup  tartışıldığı
Kurultayımızda  "Beypazarı  Doğal  Soda  Yatağı,  .Arama»
Üretim  ve  Ekonomideki  YeriT  ve  "Enerji  Açığıma  Gi-
derilmesinde  'Termik  Santraller,  Hammadde  Olanakları
ve  Yer  Seçimi"  konulu  iki,  panel  yer  almıştır.  Ayrıca
6  film,  4  slayt  gösterisi  ve  3  filmin  .gösterildi  video
gösterisi  yapılmıştır.  Kurultay  süresince  D.SJt.  salonun,
•da  açık  buluşan  "Doğal  Kaynaklar  Sergisi*1  ilgi  ile  iz.
elendi  :

DKVEJGT  BAICÄOT  -SAYIN  AHMET  KABASVEılfNlN
KONUŞMASI

Saym  Başkan»  MıMye  Jeoloji  Kurultayı'nın  Sayın.
Üyeleri,  Sayın  Konuklar,  TOT  ve  BasMtimian  defer!
iyeleri.

Her  yıl.  yapılan  böyle  kongrelerde  çeşitli  bilimsel
ve  teknik  tebliğlerin  verilmesiyle  bir  bilimsel  ve  meale»
ki-teknik  platform içinde  çalınmaların,  thitnlerini  ûeğer-
'enâiımek gtplıesfe;  ki.  pozitif  bî;r  durumdur.  Bugfln  iiUce-
mteie  takriben  3Ö0§  civannda  Jeoloji  Mühendisinin  ol-
duğunü  ve  her  yıl  da  çeşitti  üniversitelerimlssd.en,  yaİL.
tagık 3ÙQ kadar mezun verildiği dfigiııilttrae, toıı mevcut
teknik  potansiyelin,  enerjinin,  ihtiyacı  olan ham  madde-
le-rto  bulunup  çıkarılmasında  teorik:  olarak  sok  aktif
rol  oynaması,  gerektiği  görilecektir.

Madencilikte  bugüne  .kadar  takip  edilen  politikanın
yeteriz  olduğu,  ve  konuya  yaklaşım*  ve  inygmlamaxia
İegi§iklerijı  gerekliği  ortaya  çıkacaktır.

6309  sayılı  Maden  Kanunun  değiştirilmesi  şu  genle-
rin  en .aktüel konusudur.  Bu  Kanım gitoflmtte  ihtiyacına

. cevap  verecek  durumda  değildir.  Bttrokratik  problem-
terln  halledilmesi,  .gtoimiz şartlarında  el©' aluunası  ge-
îBk'IWir..  Mevcut  uygulamayla  Türkiye'niıı  maden potam.

siyeli  atıl  bir  durma  'gelmiştir.  Şu.  anda arama  ve  iglet--
me  saflıasınia  potansiyel  olan,  40-50  bin  maden  saha-
sından sadece ve sadece bugün  iğim 5  Mm kadarının, faal
olduğunu  söylersek  olayın  boyutları  daha  iyi  anlaşıla-
caktır.  Dolayısıyla  karşılaşılan,  bilinen  güçlükler  çık-
mazlar-  .gözetilerek,,  madencilik  faaliyetlerine  hız  ve  ve-
rimlilik  açısından  bir  yön  kazandırmak  için  yemiMr  ta-
san  hazırlanmıştır.  Gelişen  teknoloji  ve  değişen  ekono-
mik  limitler  nedeniyle  .konunun  ana  prensiplerimi  havi
bir  iskelet-  kanunun  yönetinoeliklerle  örülmesi,  sllphesiz;
İd, en pratik ve en akılcı yoldur,. Bu teamumum emrettiği
yönetmeliklerde,,  em  kısa.  sûrede  tamamlanarak  bütün
uygulamaların  bilgisayar  sistemine,  dayalı.  :hızlı ve  cEoğru
olarak  yapıldığı  bir  dönem  bağlıyacaktır.,

Bu kanunla, şimdiye kadar çeşitli kuruluşlarda  rn.es»
ieğini  yasal dayanaktan  mahrum  olarak, sürdüren  jeolo-
ji  mühendislerinin  de  galışma  alanları  ve  yerleri  testât
edilerek,  birîâ irioe:  yakın, meslekler' arasında görülen, htu
tursuzluklar  ve  yetki  alanlarım  İhlal  durumları  glderiL.
mistir.  Buna  inamyoruz^  çünkü  huzursuzlu|run  gideril-
mesi,  verimliliği  arttıracak,  bilimsel  ve  teknik tartışma
İmkanı  yaratacak  ve  istihdamı  pozitif  yönde  etkileye-
cektir,

Enerji,,  sanayileşmenin  ve  kalkınmanın  temel  taşı«
dır.  Kömür,  petrol,  hidrolik,  tabii  gaz,,  nükleer,  Jeoter-
mal,  .güneş,  rüzgar'gîbî  bütün  alternatif  enerji  kaynak-
lanndan  yararlanmak  ve  enerji  dıga  bagımlıhıguıdan
kurtulmak şarttır.  Bunun,  için  siz  jeoloji  mühendialerL-
ain  görev  ve-  sorumlululdarı  büyüktür.  Fıoblemler  ne
olursa,  olsum  Türkiye'nin  kalkınması,  sanayileşmesi  "için
İnançla  çalışmamız  .gerekmektedir.

Değerli  Jeoloji  M»enÄsIert;

Türkiye  Jeoloji, Kurultayının Memleketimize ve miL
letimize  hayırlı,  olmasını  diler,,  Kurultayınıza -basanlar
temenni  ederim  '  .  •  ..  .  <

JEOLOJİ MÜHENBtSIEBÎ ODASI BAŞKANI
SAYDT  BSHlp  ÇONGAVIMT  KONUŞMASI

Sayın  Başkan,  Sayın, Bakan,  Sayın Konuklar,  .Sayın
Delegeler, TRT ve BASININ değerli Temsilcileri, "Defer-
•11  meslektaglarıın,  hepinize,  'Türkiye  Jeoloji  Kurultayı'
1985*e  O'damız  adıma  hoggpelâiniz  idler saygılar1. .S'unanın.

Her  yıl  <ddugu .̂gibi,  bu  yıl  da.  'Türkiye  Jeoloji.  Ku-
rultaym'da  hir  araya  gelmenin,  mutluğunu  duyarız»  Bu
Kurultayda  da  meslektaşlarımızın  yıl  boyunca  yaptık-
lan,  özgün,  etüd  ve  araştırmalarını  sunacaklar,  deği-
şik  oturumlar  izleyeceğiz.

Bi2îi dzelliMe mutlu kılan, bu Kurultayın Jeoloji Mİ.
hendisleri  'Odası  ve  TürM,yB  Jeoloji  Kurumu  île  '  biılikte
öizenlemmesldir.  Bu  igbirliği  sonucu,  Kurultayımızın  ni-
telik  yönünden,  amaçlanan'  seviyeye  ulaşacağını  umut
'©diyoruz.

41JHömi î  MOHBNDfSlJKït/Kt9AN  t§B5
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'karini 'İfOheıkUfllik Haftası Massüîema KonıltMt>v)M
göMemıeleri. gerekmektedir.

Yazıışma Adresi :
. ' Yard." Doc,. Dr, M. Erkan KARAMAN

AJcdeniz Üniversitesi
. " İsparta Mühendislik Fakültesi

Dekan Yardımcısı İSPARTA

Pot. : Mölıendislik Haftaartıa bildiri, sunarak katıla»
eaklarm yol (uçak hariç) .giderleri ve konaklama ih-
tiyaçtan fakültesnizoe kar§danacakhrf

-TMMOB İNŞAAT MOHEirofSIJgRt ODASI
TEKNİK KOXGBESt

.I..M.O 8. Teknik Kongresi 8-11 Ekim 1865 tarih-

leri arasında Ankara'da, Bayındırlık ve îskan Bakan-
lığı Konferans Satanında yapılacaktır.'

Kongrede, ele alınacak« konular şunlardır:
1 — Konut sorunları, üretim metodlan ve y a p »

teknolojisi,
2 — İngaat sektörünün yapısal sorunlan,
3 — Eğitim ve meslek soranları,,
4 —'• Teknolojik: gedmeler:,,
İnşaat Mühendisleri Odası iyesi olmayan ilgilile-

rinde belirtilen konularda rapor sunabileceği, kongreye
dinleyici olarak katılma ücreti Stööû TE*.c!îr. Rapor su-
nanlardan Wr ücret alınmayacaktır. Yukarıdaki, konu-
larla ilg.il! raporların en geç If Haziran. 1085 tarihine
kadar İnşaat Mühendisleri Odası, Selanik Cad, Ko; 19/1,
Ankara adresine • gönderilmesi gerekmektedir.

YENİ YAYINLAR

' OfETABELARIML TAŞIMMA OLAYININ
ESÄSIAKI. (FDNDABI15NTAL8 OF mANSFOBI

.Uf POROUS MEŒRIAIA)

(Nato Advanced Science îsstitntes Series)
Jacob BEAM, ve UY. ÇOBABQIOÙiUJ (MtMeat)
IBM

Sayfe
M2M İngiliz potnunFiı
İsteme Adresi: O, iteli©! Fablîsîılng Company,
P.O. BOJE 17, 8300 AA Dordrecht^ HOLLAND

Geçirimi! ortaklardaki taşınma olayına ilişkin a-
taşfamı&lanB güncel gelişmeleri, bu alandaki bilgi m-
nırlarmsa ve- farklı disiplinlerden bUlm adamlaraıın or-
talc yaklaşnnlan folstaıinde sunan kitabın ana başlık-
tan; önsto, i. Taş̂ mma igleminin esaalan, 2, Gegirimlii
ortanılann defonnasyonıı S. Geçirimi ortamlara "Stoc-
hastik* yaklaşım, 4. sayısal modeUeme teknikleri ve
Konu indeksi şekündedir.'

ÇfiKEL M¥iiJEîfBZt (CTDEDIENT BIACIEN.BSIS)

(Nato Advanced Selene© Instttate» Series) -
A. PiUKJKER v® B.W. SEI-WOOB^ '(EdltBıler)
1968 ' ' "
4M sayfa
Ciltïï Bêm îngUh: Faundıı
Ciltsiz 10.50 Ing-ms Fanndiı
fotom© Atresî • D. Beiafel BabMslılııf Compaoy,
P.O. 'BOK 1%- SSW AA D©rireclt, HOLLAND

'Karbonat ve kırıntılı, karasal çekellerin, çökelme-
sinden, g&mfflnuEdne (deep burial) kâdarid'aşainalacm
mraaıyla îanlatıliîği tm • Mtatan ana, 'imşliMan; önsia
T, BUiott, istif ve." kına 'kitleleri (sand todies) ». O.V.
Ciıîîingarlan; SıM§ma "diyajenezl; * KL BjorlyWce; KUDU

4ß JEOLOJİ MOBEOTO(tSlJ&t/NlSAN 1966

taşlarımda, êiyajene'tik reaksiyonlar :- B.. Yelde; Kilerde
diyajenetik reaksiyonlar1 - H. Ftıcht baver; 'Kumtaşı
diyajenezinde "fasiyes kontrolan - NJ*. ^am,es; Kar-
bonat 'kayakların çökelme, modelleri - R.G.C. Bafburst;
Karbonat sökellerin «rken diyaĵ enezi - HJEt. W'anless;
KireçtaşLannda gëmilme diyajenessi, - 'îndek*dea olwg-
maktadır.

¥A¥ VOIÄAH.1Z1IASI (AEO VO1XMLN18H)

(WîasIÊL v© TektooMc) •
(Advances in Earth and Ptanatairy Science»)
D. 8HW0ŒUBSV TO I. Y09BOXOK& (Eufirlër) •
lass
ses sagte ' .
Cütli 38,00 İngiliz Faunan
İsteme Adresi : Term Scientific Publishing
Company, Japan

Bu kitap; yay magması 'nereden ve. nasıl toynak^
laaıır?, Neden patlapcıdırtor?, :Bıınlann Qizgisel diztaıl
neden goğcmtakla *trench" eksenine paraleldir?, Yay
voUcanifemasmın plaka dal'imıyla olan. ilgisi nedir?, PISL
kürme mekanizması nedir? Soralanııın yamtitonn İçer-
mektedir,,,

RJEKEAK!!!?» 'HAMIIÄBBEIJBB^ ISSi
PANESL V€ BlUKtBtUEB

İSSS
1)0 Sayian 1,4 Şekil, 10 Tablo, 4 Çizelge

.600 TL, (Üye-we aibckne eğren?eîy© 800 iîl4^)
TMMOB Jeolog Mühendisleri Odası Yayım -Noı İS

TOrkiye Jeoloji Kunılta;yi' . 198e programı içinde
yer £^an Paneli Prof. Dr. Metanet AYAN y5neto.ekte-
dir. Panele konnşnıacı olarak Ba§îmtenlı'kt'tan Ktoya



TOnek Mtüienälat •Turgut AKTAN, MTA lâıafltftarillı-
den Jeoloji Yütesek Mühendisi Ömer TSNEKBGi; Kc
jsacıbaşı Esan Şirketinden Kimya Yüksek Mühendisi
jthsan BOZDOĞAN,, Kümag Genel MBdürlügftııden Jeo-
îoji Mühendisi Mustafa ÎCA ve Jeoloji Mühendisleri
(Masından Tard« TÜMßR katılmaktadır. Panelde,
Türkiye'de bilinen ağır sanayi ve döküm sanayinin, 'ana.
girdisi olan Refrakter Hammaddelerinin ëneœinin sap-
tanması ve hu kaynaklanıl., arama yöntemleri,,, bähm-
ması üzerinde durularak üretilen mamullerin cinsleri,
miktarları,- kullanım, alanları, tüketimleri fiyatları, var
ise İhracatı ve. ithalatı, tartışılmaktadır.

Kitabın bildiriler kısmında ise: sırasıyla şu -bildiri-
ler yer almaktadır.

— istanbul Kil Yataklarının Mineralojisi ve Jeo-
kimyasal Bileşimi ile Bileşim. Değerleri. (Mefail YE-
NÎ7OL* istanbul Üniversitesi. Jeoloji Bolümü.)

— Magnezit ve Efedtis^hir-Kütahya Magnezitteri.
(tbraMm INGES - Mahmut DBMİRHM,. 'MTA Genel
Müdürlüğü»)

— .Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki Ateşkili
(Şiferton) İmkanları. (Nejdi ÜZER-Tahlr KARAKUL-
LUKÇU, MTA Zöoguläa3c Bölge Müdttdflgtt.)

•— tstanbul -Dolayında, Refrakter Kil Olanakları,. (M.
• Salih GÜLEtKEN MTA Bölge MttdflrlOga Çorla.)

— . Momolitik. Refrakter Malzemelere Bir Bakış,
(Esin BREN, MTA 'Genel Müdürlüğü. )

Ptoof. Dr., JlagbL.MXBStQ

İTÜ Maden Fak. Jeoloji Mili. Belimi

1935

135 Sayfa, S$ Besta
imm TL, (Üye ve a t a » eğrendy^ 500 XI*)
TMMOB -Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını Nm 1İ

Bu kitap» yerbilimleri konusunda li«sans eğitimi ya-
pan Üniversitelerdeki lükropaleontoloji dersi İle ilgili
yayın eksikliğini gidermek amacı île îıazırteomıştır,,

îkl bolüm olarak düzenlenen, kitapta Mtklsel kö-
kenE :mitooo;rgramzınalar (Spor ve Pollenler, ÖinoflageL
lat ¥e. Akritarklart IQtinozoerier, Diatomeler, Nannop-
.lankton'lar. Algler) İle hayvansal kökenli milcroorga»
nteöialar C'Ctetrafcodlar., TCntinnid ve Kalpione:ilicîlery

:R»dMerler, Konodcmtlar, Foraminiferier) onbir grup
altında toplanmıştır.

Yapıtta gerek bitkisel, ve gerekse hayvansal ki-
kemli olan karasal ve denizel ortamlarda, yaşamlarım
sürdürmüş bulunan bu mikroorganizmalaTin genel özel-
likleri, ile stratigrafîk gelişimleri açiklanarai^ esasta
Foramintferlerin morfolojik; karakterleri ve stratigra-
.fik geli!şiml.eri. hakkında genel bilgi verilmektedir.

DEPREMİ (FANDI,)

wm
55 Sayfa
4<W) TL. (Üye we abone öğre-ncîy© 900 T3U)
TMMOB Jeoloji »Ilhenâisleri, IMası Yayım, Ne: İf

TUrkiye Jeoloji Kurultayı-1084 programı içinde yer
alam ve TlfMDB Genel Sekreteri Bülent TANIB?in y§-
oettip, İnşaat Müaendisleri Odasından Alkttt AYTÜN
Jeoloji Mühendisleri, .Odasından Doç. Dr. Vedat DOYU-
:P'ANf Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Do^;. Dr,,,
-Mustaf ERDÎK;r Yapı .Malzemeleri ve Ileprem Araştır-
ma Genel Müdürü Oktay EBGÜNAY, Afet Üsleri Ge-
nel Müdürlüğünden Aykut ÎŞCAN ve Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğünden Hallt SAV'm katıldığı
panelde Deprem olayı, ta olayın Ymrduiîiıızdalci etkileri
ve bu konuda alınması gereken önlemler tartışılmıştır.

JE0IXWIK. ZAMAN ÇİZELGESİ ÇDKH

Türkiye Jeoloji Kuruttayı-1985 programı îçerisin-
de TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, ve Türkiye Jeou
İoji. Kurumu tarafından yaptırılan: "Jeolojik Zaman. Çi-
.zelgesi" ®â tı§a. -çıkartılmıştır. MTA Matbaası tarafın-,
dan 33-89 boyutlarında basılan ve meslektaşlarımıza
büyük yararlan, olacağına .inandığımız Çizelge çok.
renkli olarak basılmıştır. lOÛÖ1 TLL karşılığı satışa su-
nulan. Çizelge üyelerimize ve abone öğrencilere 500
TL. karşılığında satılmaktadır. Türkçe baskı olarak
şimdiye kadar eksikliği çok hissedilen "Jeolojik Zaman.
Çizelgesini», Odamızdan temini mümkündür.

KATA MBKAKÎÔÎ BÜM33MÎ ÇIKTI

"Törk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği1' tarafından
yayımına başlanan "Kaya Mekaniği Bffiteni"nîn Mart
1985^6 basılan, ilk sayısı çıkmıştır. Bültenin,. bu, .sa-
yısının :i$eriğinde şu, konular1 yer almaktadır.

— Darbeli Delmede İlerleme Hazmın " Kestirimi :
Sina YAZICI

—» Kİri,ş Teorisinin Madencilikte Suni Tavana Uy-
gulanması : Gttner ÖNCE

.. — Püskürtme1 Beton Karışımının Tasarımı : Ergin.
ARIOÔIiU, Ali YÜKSEL

— Deprem Mekanizması ye "Elastik Rebound"
Kuramı : K. Ercin KASAPÖĞLU,, Süleyman S.
KOOAEıFE

Konuyla ilgilenen meslektaşlarımız aşağıdaki, adres-
lere yazarak, dana ayrıntılı bilgi edinebilirler.

— İstanbul Teknik' Üniversitesi
Maden Fakültesi

' TeşviMye/lSTAMBUL.

— Hacettepe Üniversitesi
• .. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bdlümü ,.

Beytepe/ANKARA
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10-25 Nisan İ985 13-15 İ t a » 1985

Bödttstriyel mineraller- Jeolojisi üzerine yıllık fona,»
• Tucson-AriziJABD
H,.. Wesley Peireè, Arizona Bureau of Geology an«!
mineral 'Tecaaology, 84$ N Park Ave Tucson, 85719'

14-19 Misan 1085

Neojen ve Kuaterner kurak ve yan tarak ortacılar*
iklimsel değişiklikler
Lake Havamı-ArizJABD, MS 941, 345 MİIdlefield
Road, Mfenlo Park Calif, 94Ö25

İff-IA N t a n 1Ä85

"Sediman, ve Sedimanter kayaklarda defonnAsyonu #»-
guran hareketler1'' Konferansı
M,E. Jones,, dept. of Geology, Kings College London,.
Strand, jLoadra, WC ZR ZLS

1Ä-17 Nisan 196&

.Amerika Jeoloji. Kurumu gliııey doğu bdlümtl kongresi
FayetteviHe, Ark,.-,ABD * •
Robert C, Morris, Dept. of Geology. University of
Arkansas, FayettevUle. 72701

S1.24 Nisan 108S

Kanada Madencilik ve Metalürji Ensütüst Yıllık Ge-
nel . Toplantısı
Canadiaa^Institute of ' Minmg and, Metalurgy Annual
General Meeting, Vancouver, B.C.

££.24 MftwD 1985

Amerika Jeoloji Kurumu Rocky Mountain MMtaüi
Kongresi, Boise-tdalıo/ABl>
•Cla.ud:ê  Sp-mosa, Dept. of Geology and Geuphysies;
Bois; State University, Boise 83725

1-& Mayi» İt&S :

Okyanus kınkşonlan konferansı, Londra - ingiltere •
Geological Society of London., Burlington House,
'Piccadilly, London W W OsJU

8-Ii May» 1965 . _ ' -;

Amerika Jeoloji' Kurumu» CordİUleran bölimü kongresi
Vancower, B.C/Kanàda
Wiluam It Mathew», Dept. • of. Geological. Sciences,
University of British Columbia,, Vancouver, VGT1W5

Otoyol jeolojisi yıllık sto.pos3Aim.1m1m ve •ararf. gß&A
Caarksville - Ind,
C.W. :i«owell. School of Civil Engineering
Purdue University, "West I*af'ayette,, Bid. 479OT

jSeolit simpozyumu
Siof ok - IDacaxistan . . '
J. Engel hard, Central. :Eesearcli Institude
for chemistry, Hungarian Academy of
Sciences H-1625 Budapest Bur. 17

1S-IÎ Mayı» 1W6 • . • ' ;

Kanada Jeologlar ve iCanaıia Mlneraloglaif DermeP yıl-
lık, kongresi
Geviugical .Association of Oamadas' Annual. Meeting
university of New Brunswick* Frederictcm, N&m-
Buinswick, Canada

15-17 MUSHB 1985 ,

'Türbiditlerdeki altın yataldarı tiınpıızyııittu
Frederlcton, NÄ
Simon, J. Haynes! Nova Scotia Deportment of ..Mines,
'.and ESnergy, Box 10S7, 1680 Holla St.
Haljax B302X1

SS-28 Map» 1985 : ' ".

Amerika ileri feilimler1 demeği • yıllık kongre^
Los Angeles ., ABD

A.AAS Headquarters. 177'S, M'assMİıııaetta Ave NW.
Washington^ D.C. 20İ86

'31-S1 MB^SB 1885

Amerika Jeofizik Birliği, fikbahar Toplantısı,
Baltmore, Maryland USA

American, Geophysical Union, Spring Meeting, Baltimore
Maryland Meeting1 AGU;f. 2§CN> Florida Ave,,,' HW
Washington, DC.. 2800ft USA

£.5 Hfludran WBê

Ameıilean, pal-eontologlar ve mineraloglar derneği üe
Amerikan petrol, jeolûglîan demeği Eocly Mountain.
bölümü, kongresi, Denver - ,ABDf
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É.f ' Kasriran W&5 .

Kaffk dayk topluiugfE koMeraıısı,
Mississauga, Ont,,
££.G, Haus,, Eiindale Campus, University of Toronto,
Mssissaııga, LSLf 10«

8L14 Haadnu 1065 . ^ :

Amerikan nükleer demeği yıllık kongresi,,
Cteeago-ABD. . ' •
ANS Headquarters,, 565 N Kensington Ave ... •
•La, Cerange Fark, i l i; 60525

10-20 Haziran 1985

Tünel açma Konferansa, New York, . ABD. '
Dariine-D. Daley Caller D. Idtfteton,
Ooio., -80121

26-28 Haziran WS5 - ' ' . ' ;

Kaya Mekaniği Simposgramu,
Rapid City. SÄ-ABD
Eileen Àtihworth, Dept. of Mining Engineering1 South

Dakota School of Mines and. ^technology, Bapla City,
57701

7-19 TOTMMliK: IMS

Karstik mı kaynaklan, stapozytumi ve arazisi gezisi,
.Ankara - Türkiye

Bilgi : ör. GiUtekia, GOnay,

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fok,, Hidnyoloji
AnaMlim dalı, Beytepe - Ankara

14-80 Ä i t i m m 1986

Mafik Kayaçlardaki Magmatlk süîfitler sbttpozyumu
ve arazi gezisi KetchikaouAlaska.

Gerald K, Csamanske, MS, U.S.

Geological Survey, Mento Park, Cälif,. 94025

' SO .'Temmuz . 2 Ağustos 1985

Deniz ve Kıyı yönetimi simpozyumıı, Baltlnioore - ABD,..
Örville T. Magoon, Coastal Zone 85, Code A,,,. Box
26Û62 San Francise©.

TÜBK MÜMIMDtS VE H&UR OBAIARI
BtKUÛt BÎLtEKÎŞlLtK-E
HJÜOİÎ1ILIK YE :TE|CNtK

KSPEEIİK-
MCŞAYtRIJK

6,1.1982 tarih ve 17560 sayılı Resmi Gazetece
lanmış; 19.4. İ98S tarife ve 1802S sayılı Resmî Gazete tiz
yajTnlanao Yönetmenlikle bazı maddelerî deg-istirilmls«
tir.
Amaç? :

Madde;, I — Tttrlt .MiSnendis; ve Mimar Odalan Bir-
liği (TBOCOBVne tafiı Oda üyelerinin, özel kesim, ya
daleamu kesiminde -6z;ei istek ya da mahkeme kararlan
terine yapacakları mühendislik ve mimarlık hizmet-
lesinln koşullan, ücretleri» ödeme biçimleri ve ilişkiler
tm yönetmelikle belirlenir ve uyg'iılanır.

Bu. ySnetmelüde, mühendislik ve mimarlık hizmet-
Iermİn nitelikli ve eıtkin bir şekilde yapılması, üyelerin
îıak ve ücretlerinin korunması amaçlanır.
T>ayanaî< t

H a i f e t — Bu ytoetm.elk, 6235 (7303) sayılı
m o i O B Taaaamm %/b% c maddesi MkinıIerMe daya-
mlarak çıkartılmıştıı*,,.
Kapsam ;

' BIad,i©w S — Bu ytoetiîielk Mkümleri,, bilirkiplk, eks-
perlik» hakemlik ve teknik mlşavtrllk. alanlarındaki
Mİİlîendtelîk ve mtaarîık hizmetlerinde uygtdamr.

Madde» ê —« Bu yönetmelik kapsamında belirtilen mü-
hendislik ve mimarlık hizmetlerini, ;TMMÖB- ve bağlı
Odalarınca teabit edilen, mühendis ve mimarlar ..yapma-
ya yetkilidirler,.,

BÖIıÜM : t

Hizîne.tin YürütülnıesİTKİ^ Umacak Esaslar ;

Madde. 5 — Bu yönetmelimin malî hükümlerini
TMMOB yönetim kurulu her yıl yeniden düzenler ve
ilân "eder. Odalar, kendilerine karşı sorumlululklannı ye-
rine getirmiş olan, tecrflbeîi ve uygun nitelikli üyeleri
arasından seçtiği bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik ya-
pabilecek üylerinin listesini hazırlayarak TMMOB*ne
gOndertr ve TMMOB.. Genel Sekreterliği ta Haleleri mü-
racaatlarda 'kullanmak: üzere dosyalar1 ve bir ömelpn!
her yıl Aralık ayı içerisinde valiliklere gönderir.

Maddte. S —- Mahkemelerin özel ihtisas gerektiren
konulardaki bilirkişi,, eksper ve hakem istekleri,, ilgili
ihtisas al.anl.an. dikkate alınarak, TMMOB Genel. Sek-
reteriipnce ilgili Oda Yönetim Kurulunun oluru alına-.
rak: yerine getirilir.

BÖLÜM : İ

M.ail Hüklbnior :

Madda. Tf — B.ÎLÎRKİŞ.ÎL.ÎK
Bilrkişilik. hizmeti, bilim, teknik, ve ekonomik sahalar-
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û& belirtilen konulardan isteneni, mahallinde ya 'da
•ya üzerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, kıymet, :ni-

. telüc» kusur ve durum tesbiti için rapor tanzimi il© lü-
zum görülecek hallerde bunların dışındaki hususların ta-
yin ve tesbitinin yapılmasıdır,

a) HJCCJ.K. (Hukuk Muhakemeleri Usulü Eten*,
nu), CJM.UJK. (Céza Muhakemeleri Usulü.Ka-
nunu) ve İstimlak Yasası Vb., gereğince, mahke-
melerde ya da duruşmalarda ücretler :

- —Kaybettiği iş- süresi, için alacağı tazminat,
— İnceleme ve yolculuk masrafları.,
—• Çalışmasıyla uygun ücreti
dikkate alınarak hakim tarafından tesbit edilir,,

b) Kamu, özel kuruluşlar ya da şahısların doğru-
dan bilirkişilik istemlerinde :

1. Büroda dosya üzerinden düzenlenen, raporlar-
da, kişi başına her rapor için en az 10.000,—
Tl», ücret alınır.

2. Arazide ve ig .sahalarında düzenlenen rapor-
larda, arazide geçen her gün için ki§i başına
7.000, TL. eklenmek üzere, her rapor için kişi
başına en •az 10.000,— TL, iicret alınır.

3. Mahkemelerde açıklaması halinde, her celse
veya ek açıklama için en >az 2.500,— Tl»,
ücret alınır.

4. Raporların düzenlenmesinde, daktilo, kırtasi-
ye, deney, teknik: resim vb.,, masrafları ayrıca

• alınır.

5.. Arazide ya da büroda, bir defasında birden,
çok dosyanın incelenmesi durumlarında W
dosyaya kadar dosya başına en az; -3,000,—
TL. alınır. 10 dosyadan fazlası igln dosya ba-
ğına en az 1.500,— TL, ek, ücret alınır.

»laid©. S — EKSPERLİK:, :

Mahallinde ya ela dosya -üzerinde gerekli incelemeyi ya- '
parak kıymet takdiri., fiyat tesbiti ve benzerleri İle il-
gili rapor tanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır,,

EkspOTİİc Ücrette! :

" Mt : İncelenen meta tutarı
Çg : Çalışan eksper sayısı.

A : 1083 yılı iein (10.000f— TU) '
olmak, üzere :
a) 10.000.000*—- -TL.*na kadar :

Mt
üs x Çg* x A x + 2A -| — ~

1000

b) 100.000.000,— TU'na kadar :
Mt — 10.000.000«

Es x Çg x, A -}- 3A + 6000 + — i — — _

d) 1.O00.000.00O,— TL/na kadar :
Mt — 600.000.000

EisxÇgxA, + 5A"+ ttlßm +
4000

e) 1,000.000.000,— TL. ve dana yukarısı için :
MI — 1.O00.Ô00.000

EsxÇgxA + SA -f 29 .̂000 -| '
10000

formüleri Üe hesaplanır,,.

Madde. .§ — HAKEMUİK • '

JBLMJXK,. Talikim, -sözleşmesi gereğince taraflar' arasın-
daki .anlaşmazlığın çftzUmündeki mühendislik: ve .mimar.
Iık hizmetidir«

Hakemlik tcreileri :

Hekemlik ücretleri. H.M.U.K'nda 'belirtilen esaslara ta-
bidir.

Madde. 10 — TBKNÎK MOŞAVİRZitK :

Mühendislik ve. mimarlık hizmetine ait herhângibir1 ko-
nuda bilim ve tekniğe uygun olarak, hizmetin yapıl-
masına fikren katkıda bulunulmasıdır*

Müşavirlik Ueretleır! : " - .• . .

îşiıı niteliği ve malî. boyutlan ile çalışma toşulları ve
süresi dikkate ahnratc TİCMÖB Genel Sekreterliğince'
tesbit edilir.

BOI.VBI s 4

c) 500.000.000,—TL/na kadar :
Mt •

Es x A -f 4A -f 47.000 + ~—

2000

100.000.000

8000

GENEL

Bf adde. 11 — Bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik gi-
bi hizmetlerde yol ve ikamet gibi zorunlu masraflar
ayrıca ödenir. Eaporlardaki eksikliklerin giderilmesi için,
verilecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez,.. Ancak.;
bu roparlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde,
zorunlu giderler ödenir.

Madde. 18 — Bilirkişilik ve hakemlik istemleri. Bir-
lik Genel Sekreterliğince izlenir, Bu hizmetler kargılığı
alınan ücretlerin yüzde 10'u bilirkfgililc ve hakemlik ya-
pan üyelerce TWMQB'ne ëdenir,

Madde. İS — Eksperlik ve teknik müşavirlik hiz.-
meüerinde, yapılan işin durumuna göre TMMOB Genel
ıSekreterlibince tahmin edilen ücxetîn%4Ö'ı avans ola-
rak alınır, Tamamlanan işlem sonrasında kesinleşen
ücrete göre avans tamamlanır ve bundan sonra rapor
istem sahibine TMMOB Genel Sekreterliğince verilir.,
Ücretin yüzde 40*ı görevi tamamlayan üyeye verilir»
Yüzde 4O'ı İlgili Oda ya da Odalara verilir. Yüzde 20*si
ise Birlik -hisesi ' olarak alıkonmr.

Bfaddfe. 14 — özel bilirkişilik istemleri Birlik Genel
Sekreterliğince incelenir ve. istem, uygun görülürse; tek
bir Odayı ilgilendiriyorsa ilgili Oda yönetim kuruluna,
birden çok Odayı ilgilendiriyorsa Birlik yönetim, kura-
lıma sevkedülr.
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• Maddéu 15 — Bu yönetmelik hflkUmleriai TMMOB
yönettin. kutulu yürütür.

16 —- Bu „yönetmelik, Birlik yönetim M u r a .
ïunnn. kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

TÜBK' MOHENBtS-VB MtMÂB ODALARI MÎMIÂÛÎ
BA&ELABOJßlBmAN A •

. Tİlrk Mtthendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
pilrkigîlik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik
Yönetmeliğinin. Bazı. Maddelerinin Değiştirilmesine fii§-
Idn Yënetmellk :

.MADDE l — 6.1.1982 tarih ¥e 17566 sayılı Resmi
Gazetemde yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları

- Birliği (TMMOB) Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve
Teknik Müşavirlik Yftnetıneliğfnin 7., maddesinin,; kı-
mu, dzeî kuruluşlar ya da §aînslann doğrudan foilirki-
gilik istemlerinde uygulanacak; mali hükümleri 'belirle-
yen; (b) fıkrası 1985 yılı için aşağıdaki gibi düzenlen-
miştir.

Madde 7 — b) Kamu, özel kuruluşlar ya da. şa-
îıısların doğrudan, bütadşiltk istemlerinde:

1 — Büroda dosya üzerinden düzenlenen raporlarda,.
ki§i basma her rapor1 için en az 10.000.— TL, ücret

% —• .Arazide,., ve lg sahalarında düzenlenen, raporlarda»
arazide .gegen, her gün. için kişi. bağına 14.000.—
TL eklenmek üzere her rapor .için, 'kişi. bağına en az
10.000.— Tib ücret, alınır..

3 — Mahkemelerde açıklama yapılması halinde, her
celse veya ek açıklama için en az 5.000.— TL üc-
ret .alınır..

4 — Raporlarım düzenlenmesinde, daktilo,, kırtasiye,, de-
ney, teknik, resim vb. masrafları ayrıca alınır..

§ — Arazide, ya da büroda, bir defasında birden, çok
dosyanın incelenmesi durumlarında» W dosyaya
kadar, dosya bağına en az 6.000.— IX« alınır. 10
dosyadan fazlası için, dosya başına en az 3.000.—
TL ek ücret alınır.

MADDE .2 — Türk • Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği C'TMMÖB) Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik .ve.
Teknik Mli§a¥irlik Yönetmeliğinin 8,, maddesi aşağıdaki

•MJUCKDB S — EKSPERLİK:

Mahallin.de ya da dosya üzerinde gerekli incelemeyi
yaparak kıymet takdiri, fiat tesbiü ve benzerleri ile il-
gili, rapor tanzimi"' hizmetlerinin yapılmasıdır-

EKSPERLİK ÜCRETLERİ :

Mt : incelenen, meta. I u t a n
Eis : Çalışılan, g t n sayısı
Çg : Çalıgan eksper sayısı ' '
A : 1985 yılı iğin (10.000.—' TL)
Olmak, üzere .:
a) 10.000.000.— TL'na, kadar

Mt
E s X Ç g ' X A + 2A, -f

1000
b) 100.000.000.— TU na kadar :

Es X Çf X A- + 3A .+ 6000 +

c) 500.000.000.— T l / n a kadar :

Es XÇg X A "+ '4A,..+ é7.000 + .-

d) 1.000.000.000.— TL, na kadar :

Es X Çg X A :+ 5A -f 177.000 +

MT —10.000.000

2000

Mt —100.000.000

3000

Mt—<500.000.000

4000
1) 1*000.000.000.—• T3L ve daha yukarısı için :

Mt-1.10OO.OOO.OOO
Ea X Çg1 X A 14. BA + • 298.000 {4 • • •—

5000

.MADDE 3 — Bu yönetmelik, 1 Ocak 1985 tarihin-
den itibaren yürürlüğe girer,, '• •

MADDB 4 — Bu yönetmelik hükümleri TMMOB
Yttnatim Kurulu Yürütür. ' u
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