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Okurlarımıza

"1985 Başında"  (*)

Toplumların,  mühendislik  ve  mimafhk  faaliyetlerine  duyduğu  ge-
reksinmenin  arttığı  dönemlerde,  mühendis  ve  mimarların  toplum  için-
deki  etkinlikleri  ve  saygınlıkları  artış  gösterir.  Mesleki  pratiğin  artış
göstermesi  meslek  mensuplarının  olduğu  kadar  bunların  kuruluşlarının
da  Önem  ve  etkinliğini  artırıcı  sonuçlar  yaratmaktadır,

Türkiye  açısından  bakıldığında,  sanayileşme  ve  imar  faaliyetleri-
nin  göreceli  de  olsa  artış  gösterdiği  dönemlerede  mühendislik-mimarlık
faaliyetinin  serpildiği  rahatlıkla  gözlemlenebilir*  Mühendislik-mimarhJk
faaliyetlerinin  dizginlenmediği  dönemlerde,  mühendislerin-mimarların
mesleki  kuruluşunun  da,  üretkenliği,  etkinliği,  saygınlığı  artış  gösier-
mekiedir*  Kuşkusm  böyle  bir  model mantığı,  hayatın  bütün  ayrıntılarını
açıklamamaktadır; insan faktörü;  örgütsel ve düşünsel birikimlerin, faali-
yette  senteze giden  yolda  gösterdiği  zaman  atlamaları,  bu  modelde  kay-
malara neden olmaktadır.

Nitekim 1950-1968 yıllan arasında, kaba bir toplumsal  çizgi  olarak,
sanayileşme  ve İmar  alanlarında,  göreli  ve  dengesiz  de  olsa  bir  faaliyet
artışı  gözlemlenebilin  Bu  artış,  mühendislik  ve  mimarlık  uygulamaları
sonum,  yeni  bilgi  ve deneyimlerin kazanılmasına  yol  açar.  Dönem; gem-
lenmiş  mesleki  etkinliklerin  elverdiği  ölçüde  bilgi  birikimi  yaratmıştır.

Bu  birikimin  sonuçlan  mühendis  ve  mimarların  mesleki  kuruluşu
TMMOB'de, nitelik sıçraması sayılabilecek, yeni çözümlemeler, sentez ve
yorumlarda  kendini  gösterir.

Ülkedeki  düşünsel  çerçeve  ve  uygulama  pratiğinin  bir  adım  önünde
gerçekleşen TMMOB  çözümlemeleri,  Ekliğin,  1968-1977  yıllarına  denk
düşen dinamik yapısına baz oMşturur*

1950-1968  yıllarının  bilgi  ve  deney  birikimi,  1965  sonrasında  yeti-
şen  genç  kuşağın  Mileselleştirdiği  Örgüt  yapısı,  genç  kuşağın  siyasal-
düşünsel  güç  ve  heyecanı,  TMMOB'de  bulunmuş  ve  bütünleşmiştir.  Bu
üçM  güç faktönlerindeki  bütünleşme,  ülkedeki  üretim  yapısının  buhran-
lı konumuna rağmen, ona karşı  olarak,  egemen yaklaşımların önünde ve
ötesinde  çözümlemelere,  yorum  sentez  ve  etkinliklere  kaynak  oluştur-
muştur.

*  Bu  sayımızda,  Okurlarımıza  köşesini  TMMOB  Başkam  Teoman
Alptürk-ün 1985 başında adlı yamama ayırdık»
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Başlangıçta ve hir dönem, dinamizm kaynağı oluşturan bu kompo-
zisyon, TMMÖB'nin özgün enerji kaynaklarını ve üretim aparatlarım ikin-
ci plana itmiştir. Mühendislik ve mimarlık alanlarında yaşanan uzun
süreli durgunluk da, TMMOB özgün aparat ve kaynaklann ikinci plana
itilmesinde kolaylıklar sağlamıştır.

Sonuçta, TMMOB'nin bügi ve insan gi7*dilerini sağlayan ve şekil-
lendiren temel unsurlar kendi özgün araçları olmaktan çıkmış, farklı sos-
yal güdülemelerin motivasyonu ön plana çıkmıştır. Böylece kurum ge-
reksindiği enerjiyi kendi kaynaklarıyla sağlayamaz hale gelmiştir. Ener-
ji kaynakları açısından tipik "dışa bağımlılık9- olgusu gelişmiştir deni-
lebilir.

Dışa bağımlı enerji işleme olgusunun doğal sonuçları ise, bu girdi-
lerin çekildiği ya da sağlanamadığı durumlarda^ "voltaj" düsüsüß ve ha-
reket yeteneğindeki ağırlaşma şeklinde kendini gösterir,

Kuşkusuz 1977 sonrasında yaşanan ve halen devam eden durgunluk
başka birçok dışsal içsel faktörün bileşkesiyle oluşmuştur. Ancak 1985
başında^ kurum içi etkinliklerin programlanmasında ele alımp işlenmesi
ve mevcut kaynaklarla çözümlenme olanağı aranması gereken alanlardan
biri olarak bu konuya yaklaşılmaUdır*

Mühendis ve mimar topluluğunu, mühendis ve mimar oldukları için
ilgilendiren konuların, bu konuların muhatabı olanlar tarafından ele alın-
ması, bu alana İlişkin etkinliklerin olabildiğince kollektif-çok sesli bir ya-
pıda gerçekleştirilmesi, TMMOB yönetimlerinin geleneksel yaklaşımım
oluşturur,

TMMOB'nin özerkß gömMlü katılıma açık yapısı ve demokratik iş-
leyiş mekanizmaları^ geleneksel yönetim anlayışlarının da üreiicisidir.

Üye varlığı ve uzmanlık alanı ile doğrudan ilişkili olan Odalar ve
birimlerinde ihtisasa yönelik etkinliklerin üretimi esas'tır* Bu üretim
ağırlıklı olarak gönüllü çalışmalarla yaratılmaktadır, Hiyerarşik ve poli-
tik bağımlılığın dışına çıkabilmek^ çıkar ilişkilerinden arınabilmek an-
cak böylesi bir gönüllü mekanizma île sağlanabilir,

Gönüllü mekamizmaların odalarda canlandıracağı üretkenliginß §ü-
rekli kılınması ve etkinleştirilmesi TMMÖB'de ağırlıklı profesyonel me-
kcmizmala/r desteğinde gerçekleştirilebilir,

TMMOB'de oluşturulacak profesyonel ağırlıklı mekanizmalar, oda
ve birim yöneticilerinin tekdüze bürokratik hizmetlerden ve işletmecilik
görevlerinden de kısmen arındırılması sonucunu yaratacaktır.

Böylece TMMOB çatısı altında bulunan her meslek grubun/un kendi
alanına ilişkin üretkenliği artırılabilecek, örgütlenmede karşılaşılan iş-
letme büyüklüğü eşikleri de aşılabilecektir, 1985sde 30 yılı geride bıra-
kan TMMOB ve Odalar için örgütsel yetki sorumluluk ve güç dağılımı-
nın toparlandığı, yerelleşme ve ihtisaslaşmanın serpildigiß kurumsal et*
kinlîğin arttığı bir yıl olacaktır.
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Sultandağ Kuzeybatısındaki  Allokton Birimler ve  Jeolojisi

The geology  and allocthonous units  of  the northwestern  Sultandağ

CAVÎT  DEMIRKOL
CENGIZ  YETIŞ

Çukurova  Üniversitesi,  Jeoloji  Mühendisliği  Bölümü,  Adana
Çukurova  Üniversitesi,  Jeoloji  Mühendisliği  Bölümü,  Adana

ÖZ  i  Batı  Toroslar'm  kuzeyinde  bulunan  inceleme  alanında  temeli  Üst  Kambriyen-Âİt  Ordovisiyen  yağlı
Sultandede  formasyonu  oluşturur;  Bunu  'açısal  uyumsuzlukla  Liyas-Lütesiyen  yağlı  sürekli  sedimanter  bir
istif  üstler.  Bu  latif  Maestrlhtiyen  öncesinde  karbonatlardan,  Maestrihtiyen  Lütesiyen  aralığında  pelajik  ve
neritik  çekellerden  oluşmaktadır,  Lütesiyen sonunda  tektonik  bir  dokanakla  Hoyran  ofiyolitli  karışığı  bölgeye
gelmektedir/  Bölgede  Üst  Miyosen'de  başlayan  yeni  bir  tektonik  etkinlik  dönemi  içinde  hızlı  bir  karasal  "ve
gölsel  kırıntılı  depolanma  söz  konusudur»

İnceleme  alanında  Kaledoniyen  ve  Alpin  daf  oluğum  hareketleri  île  gelişmiş,  yapı  şekilleri  gözlenmiştir.
Meaozoyik  ve  Senozoyik  yaşlı  formasyonları  Alpin  dag  oluşumu  ile  kıvrımlanırken,  Paleozoyik  yağlı  Sultan-
dede  formasyonu  hem  Kaledoniyen,  hem  de  Alpin  daf  oluşumu  hareketlerinden  etkilenmiştir,  Sultandede  for-
masyonu,  çalıgma  alanında  Devoniyen  öncesi  bir  daf  o^şum  evresi  ile  kıvrımlamp  su  üstü  olmuştur,  inceleme
alanında  Alt  Ordovisiyen-LIyas  aralığını  temsil  eden  birimlerin  bulunmaması,  belirtilen  zaman  aralığında  çö-
kelmeme  nedeniyle  değil  de,  bunların  aşınım  ile  yok  oldukları  geklinde  açıklanabilir,

Liyas-Lütesiyen  yaşlı  sedimanter  istif  İle  Üst  Miyosen  yaşlı  Bafkonak  formasyonu  arasındaki  uyum-
flusluk  Pireneen  evresi  İle  ilişkilidir,  Pireneen  evresine  bağlı  olarak  Liyas-Lütesiyen  yağlı  istifte  kıvrımlar  ve
sistemli  eklem  takımları  gelişmiktir,  Lütesiyen  sonundan  başlayarak  çalışma  alanında  birinci  derece  egemen
olan  düşey  yükselme  ve  alçalmalar,  bunlara  baglı  olarak  gelişen  faylar,  bir  taraftan  katman  durumlarım  et-
kirken  diger  taraftanda  kıvrım  eksenlerinin  uzun  mesafelerde  izlenmesini  gûçle§tirmi§tir,  Pliyosen  sonun-
daki  yükselmeler  İse Rodanîyen  evresini  belirlemektedir,
ABSTRACT  :  The  investigated  area  is  located  m  the  mcsrtherii  part  of  the  We^t  Taurus  monutala  whose
tassement  m  Sultaııdeıde  formation  and  age  is  of  upper  Oambrlaii-Lower  Ordovîcian,  This  unit  is  unconu
formably  overlain  by  a  Ua»sic-Lutettaa  aged  continuous  rodänantary  sequence,  This  sequence  is  basically
Consist  of  pre-MaestrlehMai!  carbonates  and,  pelagic  and  neriitio  deposit!»  of  Mae»trlchttan-Lutetlait  age.
Hoyran  ophloMtMc  melange  was  emplaced  to  the  region  by  a  tectonic  process  at  the  end  of  Lutetian,  Du-
ring  tha  Upper  Mjowne,  tM&  basin  was  filled  bj  a  rapid  terrestrial-lacustrine  sediments  initiated  by  a  new
period  of  tectonic  instablMty,

In  the  area,  It  is  found  that  there  are  structures  related  tb  Caledöniaaı  and  Alpine  orogenesis.  The  Me-
sozolc  and  Cenozoie  aged  formattons  were  folded  by  the  Alpine  orageny,  On  the  other  hand,  it  may  be  said
that  Paleozoic aged  Sultandede-  formation  was  affected  by  both  Oatedonlan  and  Alpine  orogenesis.  Sultandede
formation  could  he  said  to  have  emerged  by  the  pre  Devonian  orogenlc  phases,  Due  to  erosion,  the  Lower
Ordovieian=Llas*!c  aged  rocks  are  not  outcropped  in  the area,

The  unconformity  between  Llassic-Lutetlan  aged  sedîments  and  the  Upper  Miocene  aged Bafkonak  for-
mation  may  be  explained  by  the  Pireneen  orogenic  phase,  In  the  Pireneen  orogenie  phase,  folds  and  syste-
matic  joint  sets  also  developed  to  the  Liassie=Lutetiân  aged  sequence,  After  the  Lutetian,  the  vertical  move-
ments  In  ttie  area  were  primarily  dominant  and,  eonseqently,  the  faults  developed  Wmt  affected  the  beds  and
also  fold  axes.  These  faults  however,  present  some  difficulty  in  tracing  the  fold  axes  in  the  long  dfetances.
The uplifting  happened  at  the  end  of Pliocene,  seems  to  help  clarify  the  Rodanian  onagenlc  phase.

Suïtandaf  kuzeybatısındaki  alïokton  birimler  ve
ieolojisi  adlı  bu  makalenin  amacı,  Kılıçkaya  .  Yukarı-
;ırtar  sürükleııîmi  ile  Aydofmuş  _  Celeptaf  aürükle-
liml  ve  yanotokton  bir  temel  istifi  üstüne  yerleşmiş
ifiyolitik  kökenli  allokton  kayaların  (birimlerin)
eometrîsini  }yerle§me  bigiminl  ve  yanotokton  istif  ile
ıe  tür  bir  ilişki  içerisinde  bulunduğunu  belirlemek,  böl-
renin  yapısal  jeometrisini  ortaya  koymaktır,  İnceleme
Janındakl  yanotokton  ve  otokton  birimlerin  stratigra-
isi  daha  önee  ortaya  konmuştur  (Demirkol  -  Yetiş,

1984).  Çalıgılan • bölge  İsparta  ve  Afyon  il  sınırları  içe-
r"sindedir  (Şek,  î),

ALLOKTON BIRİMLEB

İnceleme  alanında  değişik  ya§,  tür  ve  boyutlu,
farklı  oluşum  ortamlarını  gösteren  kireçtaşı,  çortlü  ki-
reçtaşı,  radyolarit,  peridotit,  serpantinit,  bazik  întrüzif
kayalar  ile  §ist  ve  metabazitlerden  meydana  gelen  bi-
rime  -•Hoyran  ofıyolitli  karışığı  (Ho)M  adı  uygulanmı§-
tır  (Demirkol,  1981),

JEOLOJİ  MÜHENDİŞLÎĞI/OCAK  1985
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Şekil  1  t  Çalışma alanınm yer buMura haritası.

Figure  İ  t  Location  map  of  the  studied  area,

HO  YEAN OFİYOLÎTLİ KÂBIpÔÏ  (Ho)

Çalışma  alanınm  kuzeydoğu  ve  kuzeybatısında

Arızlı,  Aydogmug,  Armutlu  köyleri  ile  güneydofusu'nda

Kumdanlı,  Oeleptaş  ve  Yukarıtırtar  köylerinde  yüzey-

ler,  Tabanda  çoğun,  fliş  Özellikli  ve  Lütesiyen  yağlı  Oe=

leptaş  formasyonu  üzerinde  genel  olarak;  Armutlu  gü-

ney  doğusunda  olduğu  gibi  Taşevi,  Gölcük  ve  Yukarı  tır*,

tar  formasyonları  üzerinde  tektonik  bir  dokanakla  yer

alır.  Tavanda  ise  Üst  Miyosen-Pliyosen  yaşlı  Bağkonak

ve  Yarıkkaya  formasyonları  tarafından  açısal  uyum-

suzlukla  üstlenir,  Hoyran  ofiyolitli  karışığında  bulunan

sedimanter  bileşenler  sığ  ve  derin  denizel  ortamda  oluş-

muş,  Kumdanh  kireçtaşı,  Aydogmuş  kireçtaşı,  Derebaf

radyolariti,  Kuzutaşı  kireçtaşı  olarak  ayırtlanmıştır

(Demirkol,  1981).

Kıııııdaulı  Kireçtaşı  (Te-Jk)

Gribeyaz  renkli  çoğun  belirgin  katmanlanmasız,

düzensiz  eklemli,  erîme  bofluklu,  şekersi  dokulu,  bazen

dolomili  olup  çok  değişik boyutlarda  bulunan, sığ  denizel

nitelikli  bloklardan  oluşmuştur.  En büyük  yüzleği  Kum-

danlı  köyü  (G-14)  ve  Babageçidi  tepe  (F-6)  dolayında

yer  alır,  Hoyran  ofiyolit  karışığı  içinde  yüzer  konumlu,

çîzglsel  dilinimli,  kayma  izli  olistolitler  şeklindedir.  Alı-

nan  örneklerin  ince  kesitlerinde  kıt  fosilli  Involattna'll

biyosparit,  biyopelsparit  oldufu  saptanmış  ve  içerdiği

Involiıtina  simıosa  Oberhäuser!,  Thauinatoporella  sp,  ve

Valvulına  sp.  fosillerine  dayanarak  kayaca  üst  Triyas-

Alt  Jura  yaşı  verilmiştir.  Neritik  bir  ortam  ürünüdür,

Bitim,  fosil  içeriği,  oluşum  ortamı  bakımından  Yalvaç-

Akşehir  dolayında  "Babageçidi  kireçtaşı"  ile  (Demirkol

ve  diğerleri,  1977),  Batı  Toroslar'da  Beyşehir-SeycUge-

hîr  dolayında  "Boyalı  Tepe  Birimlinin  taban  düzeyiyle

es  def  erlidir  (Brunn  ve  diğerleri,  1971),

Ay  doğmuş  Kireçtaşı  (Ja)

Gri-beyaz  renkli  belirgin  katmanlanmasız  yarı  bil-

lursel,  sekersi  dokulu,  yer  yer  çört  yumruları  içeren  bi-

yosparit  ile  gri-sarı  renkli,  ince  katmanlı  çört  şeritleri

ile  ardalanmalı  olup  düzensiz  eklemli  ve  kıvrımlıdır,

inceleme  alanındaki  yüzleği  Aydoğmuş  köyü  (D-4)  gü-

neyindedir,  Alman  Örneklerden  birimin  oobiyosparit

yapılışiı  olduğu»  Trochollna  Alpiiüa  L&upold,  ValvtılSna

sp,,  Nautiloculina  sp.,  vb,  fosilleri  içerdiği,  çört  şeritle-

rinin  ise  Radiolaröa-'lı  mikrit  olduğu  ve  daha  başka  fo-

sil  içermedikleri  saptanmıştır,  Biyosparit  düzeylerinin

sıf  bir  denizel  ortamda  oluştuğu  ve  Maim  yaşlı  olduğu,

Radiolaria'lı  mikrit  düzeylerinin  ise  derin  bir  denizel  or-

tamda  oluştuğu  söylenebilir»

Derebağ  Badyolawtî  (Kd)

înceleme  alanında  raryolarit  kırmızı,  çok  sert,  saf-

lam,  yer  yer  ince  katmanlanımlı,  laminah,  peîajik  mik-

rit  ile  ardalammlıdır.  Yüzleği  Kumdanlı  köyü  (E-12)

kuzey batısmdadır. Radyolarit rengi, serti if i ve day anık.

lılıfı  ile  kolay  farkedilir.  Derebağ  radyolaritinde

RadioüarJa  çoğun  kötü  korunmuş  olduğundan tür  tayini

yapılamamıştır.  Ancak  radyolaritler  arasında  ara  kat.

man  olarak  bulunan  pelajik  kireçtaşmda  Globotrııncana

ep.  saptandığından  birime  Üst  Kretase  yaşı  verilmiştir,

Kuzotaşı  Kireçtaşı  (Kk)

Kırmızı=beyaz renkli,  orta-kalın  katmanlı,  düzensiz

kırıklı  olup  radyolarit  ile  ardalanımlı  bulunan  birim

Olobotruncana*lı  biyomikrit  yapılışlıdır.  Alınan  örnek-

lerin  ince  kesitlerinde  belirlenen  Globotruncana  stuartî

de  Lapparet  ile  birime  Maestrihtiyen  yağı  verilmiştir,

Hoyran  ofiyolitli  karışığı  içerisinde  bulunan  degigih

yaşlı  olistolitler  bir  istif  oluşturmazlar  ve  bloklar  şek-

Ünde  bulunurlar.  Hoyran  ofiyolitli  karışığı,  inceleme

alanında  sedimanter  bileşenler  yanında  serpant'nit,  ba-

zik  İntrüzif  kayalar  j ist  ve  metabazitler  kapsar,

Serpantînit  (S)

İnceleme  alanında Arızlı  (0-4)  güneydoğusunda  ha,

ritalanabilen  birim  tektonizmadan etkilenmiştir,  Bu  ne-

denle  yer  yer  şistleşme  ve  muonitlegme  gösterir.  Şist.

le§mi§  serpantinitin  yer  aldığı  makaslama  zonlarmds

yer  yer  değişik  yönde  gelişmiş  perdah  yüzeyli  ser,

plntinit  blokları  görülür,  Serpantinit  İçerisinde  bazit

sokulum  kayaları  ve  serpant'nitie  köken  ilişkili  manye-

zit  zulunur.  Değişik  derecede  deformasyon  izleri  gö-

rülebilir.  Alman  el  örneklerinde  yeşil-siyah  renkli  olar

birimin  mikroskop  incelemelerinde  kayacın  başlıca  bas

tit  pseudomorflari  (kristal  dış  çizgilerini  korumakla  be-

raber  serpantinleşme  İle  bileşenleri  tümüyle  değişmi*

olan  piroksenler),  lizardit  ve  krizotil  minerallerlnder

oluştuğu  saptanmıştır.  Örneklerde  tipik  balık  ağı  do*

kuşu  gelişmiştir.  Ağ-  dokusunun  İçi  genellikle  izotroptt

özelliktedir.  Bazı  örneklerde  af  dokusunun içi  ve  af  do.
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kuşu  kollarında  yaygın  kloritleşme  görülür,  Büyüklük-

leri  yer  yer  2.5  mm.  ye  ulaşan  bastit  pseudomorfla-

rmda  bazen  az  miktarda  kalıntı  şeklinde  ortopiroksen

(olasılıkla  enstatit)  izlenmektedir.  Kayacın  makaslama

çatlaklarında  karbonat  oluşumları  vardır.  Opak  mine,

rai  olarak  kromit,  limonit  ve  hematit  saptanmıştır,

Deformasyonun  daha  etkin  olduğu  serpantinit  ke-

simlerinin  el  örneklerinde  breşleşme  ve  milonitleşme

göze  çarpar,  Bu  özellikteki  serpantmitte  af  dokusu  bo-

zulmuş,  yerine  metasomatik  doku  gelmiştir.  Bunun  so-

nucu  olarak  silis  (yogim  kuvars)  ve  karbonat  mineral-

leri  yaygın  olarak  yer  alırlar.  Ayrıca  yan  mineral  o!a-

rak  kromit  kristalleri  gözlenmiştir.  Bazı  makaslama

zonlarmda  kaya  şistli  bir  yapı  kazanmıştır.

Bazik  îçpüskitrükler

Serpantinit  içerisinde  diyabaz  ve  gabroik  diyabaz-

lar  ile  temsil  edilen  bazik  îçpüskürük  kayaların  yaygın

ve  çok  sayıda  yüzlek  vermelerine  kargın  çok  küçük

bloklar  olması  nedeniyle  ayrı  haritalanamamıştır.  Bazı

bloklarda,  îçpüskürük  kaya  özelliklerinden  olan  "soğu-

ma kenarları"  korunmuştur,  Bazan  da  1  m.  kadar  kü-

çüklükteki  bloklarda,  iri  kristalli  ve  gabro  özellikli,  ke-

narlara  doğru  kristal  boyutlarında  herhangi  bir  küçül-

me  görülmez.  Tüm  blokların  kenarlarında  breşleşme,

dokanaktaki  serpantinitte  milonitleşme ve  sıkışma  yap-

raklanması  gelişmiştir.  Bazı  blok  yüzeylerinde  taşınma

ve  dönme  hareketleri  gösteren,  değişik  yönlerde  ge-

lişmiş,  kavisli  perdah  yüzeyleri  vardır.

El  örneklerinde  som,  iri  veya  çok  ince  kristallid  r.

îri  kristalli  olanlarda iri  mafîk  mineraller  ve  3-4  m,  bü-

yüklüğe  kadar  plajiyoklas  kristalleri  görülmektedir,

Mikroskopta  başlıca  plajioklas,  ojit,  hornblend  ve

klorit  görülür,  Plajiyoklas  bazik  nitelikte  olup  labrador

-  bitovnit  bileşimindedir.  Plajiyoklaslar  zonlu  yapılı,

albit  ve  periklin  İkizlidir.  Kristaller  3-4  mm  büyüklüğe

kadar  ulaşmaktadır.  Yer  yer  bozuşmayla  birlikte  kil-

leşme  ve  serisitleşme  de  gelişmiştir.  Bazı  örneklerde

taze, bazılarında  ise kenarlara doğru hornblend  ve  klorL

te  dönüşmüg kalıntı  biçimmde ojit  gözlenmektedir.  Kimi

idiyomorf,  prlzmatik,  kahve-yeşil  renkli,  kimi  de  kseno.

morf  biçimde  ojit  ve  kloritle  beraber  hornblend  görül-

mektedir.  Ofitik  doku  bazik  kayalarda  da  tipik  olarak

izlenmektedir,  Ancak  bazı  örnekler  gabroyik  diyabaz

özelliğinde  olup  kristalleri  daha  İridir,  Bu  tür  yapı  ve

doku  ilişkilerinde,  bu grupta  toplanan kayaların  tümüy.

İe  tipik  efüzif  özellikte  olmadığı,  damar  kayacı  hatta

subvolkanik  dokulara  geçiş  gösterdikleri  anlaşılmak-

tadır.

Şistler

Metamorfizm  a  öncesi  kayacı  oluşturan  gerecin

cinsine  bağlı  olarak  yüzlekte  farklı  makroskobik  özel-

likler  sunarlar.  Mikroskop,  incelemelerinde  fiilllt  ve  ba

zik  şistler  olarak  ayırtlanabilmiş,  fakat  küçük  bloklar

şeklinde  görüldüğünden  haritalanamamıştır.

Fillit  açık  yeşil-gri  renkli  olarak  görülmektedir.

Yapraklanma  gelişebilmiş  ve  bu  yüzeylere  serisit  ipek

parlaklığı  vermiştir.  Mikroskop  incelemelerinde  kayacı

oluşturan  başlıca  mineraller  klorit,  serisit,  kalsit  ve

kuvars  olup  yer  yer  bunlara  muskovit,  biyotit  ve  albit

minerallerinin  katıldığı  saptanmıştır.  Bu  mineraller  fii-

li  tin  pelitik  kökenli  gereçten  oluştuğunu  göstermekte-

dir,  Fillitten  daha  koyu  renkli  olarak  kimi  yüzleklerde

bazik  şistler  izlenmektedir.  Renkleri  koyu  yeşilden  ma-

vimsi  renge  değişim  gösterir,  Şistozite  fillit'teki  kadar

olmamakla  birlikte  iyi  gelişmiştir.  Şistoziteye  paralel

bantlar  olarak  birkaç  mm,  kalınlığında  kuvars  görülür,

Aynca  yapraklanma  yüzeylerinde  serisit  Ifnecikleri  yer

alır.  Bazik  şistler,  şistler  içerisinde  metamorflaşmi§  ba=

zik  kayalarla  (Metabazitler)  aynı  düzeylerde  ve  bu  ka-

yalara  yakın  yerlerde  görülürler.  Saptanmış  olan  saha

ilişkisinden  başka mineral  parajenezleri  de,  şistlerin  ola.

sılıkla  bazik  tüf  kökenli  olduklarını  belirler,  Kayalarda

tektonik  etkiler  nedeniyle  kataklastik  yapı-doku  geliş-

miştir.

Metabazitler

Şistlerden  daha  dayanıklı  olduklarından  sahada  to-

poğrafik  görünümleriyle  kolay  ayırtlamrsa  da  yeterli

büyüklükte  olmadıkı  arından  haritalanamamışlardır,

Yeşil-koyu  mavi  ve  gri  renkli  olan  birimde  metamor-

fizma  kenar  ve  makaslama  zonlarmda  etkin  olmuş-

tur.  Bu  kayaların  iç  kesimlerinde  serpantinit'ler  için-

deki  bazik  içpüskürüklere  benzeyen  m'neral  bileğimi  ve

dokusal  özellikler  korunmuştur,

Hayran  ofiyolitli  karışığının  bileşenleri  kendi  ara-

larında  tektonik  dokanak  ilişkisi  sunmaktadır.  Tekto-

nik  deformasyon  izi  en  belirgin  olarak  aynı  strese  fark-

lı  davranış  gösteren  kaya  türleri  arasında  gelişmiştir,

Örneğin  serpantinit'lerde  makro  olarak  gözlenen  tekto-

nik  deformasyon  mikro  olarakta  gözlenebilmektedir.

Bunlar  Hoyran  ofiyolitli  karışığın  tektonik  kökenli  ol-

duğunu  kanıtlamaktadır,

HOYRAN OFİYOLİTLİ KARIŞIĞININ OLUŞUM

ORTAMI,  YERLEŞİMİ  ve  YAŞI

Çalışma alanı  ve  yakın  yöresinde  geni§  yayılım gös.

teren  Hoyran  ofiyolitli  karışığı  ve  bunu  oluşturan  bile-

genlerin  çoğunluğu,  oluşum  ortamı  hiçbir  zaman  okya-

nusal  havza  niteliği  kazanmamış  olan  alttaki  birimlere

ortam  bakımından  yabancıdır.  Bu  nedenle  Hoyran  ofi-

yolitli  karışığının  oluşum  ortamı  çalışma  alanının  dı-

şında  olmalıdır.

İrdeleme alanını  kapsayan  Toros  kuşağının  da  için-

de  bulunduğu  Alp-Himalaya  dağ  oluşum  kuşağının

şekillenmesi  Tetis  okyanusunun  yaklaşma  ve  kapan-

masına  dayandırılmaktadır  (Dewey  ve  diğerleri,  1973;

Smith,  1971),  Triyas'tan  Lütes'yen'e  kadar  süreklilik

gösteren  Toros  otokton platformu litofasiyes  ve  geomet-

rik  şekil  bakımından  Afrika  kıtasının  kuzey  kesimine

ait  olduğu  bildirilmektedir  (Brunn  ve  diğerleri,  1971;

Dewey  ve  diğerleri,  1973;  Gutniç  ve  diğerleri,  1979;

Marcoux,  1979),  Çalışma  alanında,  Beyşehir ve  onun dı-

şındaki  Toros  kuşağının  diğer  kesiminde  yüzeyleyen  ofL

volitli  karışığın  bileşenleri,  çoğunlukla  okyanusa!  hav=

za  ve  platform  kenarına  ilişkin  Triyas-Maestrihtiyen

yaşlı  kayalardır,  Bundan  dolayı  Hoyran  Ofiyolitli  karı-
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|ifi } Afrika levhası platformu üzerine Üst Kretase so-
nunda üzerlenmig Tetis okyanusal kabuk kalıntısı ola-
rak düşünülebilir. Hoyran ofiyolit karışığının inceleme
alanına, Celeptag formasyonu üzerine, geligi Lütesiyen
sonrasıdır.

Çalışma alammizdaki allokton birlinin geliş yönü
dogu-kuzey doğudan bati-güneyhatıya doğrudur (Koçyi.
glt, 1983), Ofiyolİtli karışığın oluğum yaşı içerdiği en
genç bileşene göre Maestrihtiyen sonu olmalıdır,

YAPISAL JEOLOJİ

Batı Toroslar'm kuzey kesiminde yer alan incele
me alam ve yakın dolayında Faleozoylk yağlı Sultan,
dede formasyonu Kaledoniyen ve Alpın dag oluğum ha.
roketleriyle kıvnmlanırken, Mesozoyik ve SenoEoyik
yaşlı formasyonlar Alpin dağ oluşum hareketleriyle
kıvrimlanmişlardır. Yapı şekilleri olarak uyumsuzluk,
dağoluşum evreleri ve yapısal katlar, sürüklenJm, kıv-
rım, fay ve eklemler bulunmakta olup, bunların yağları
Lie evrimleri ve diğer yapılar ile olan ilişkileri belirtil-
meye çalışılacaktır.

Uyumsuzluklar

İnceleme alanında Jura çekellerinden oluşan ki-
reçtaşı genellikle Sultandede formasyonu üzerine ince
bir çakıltaşı ile uyumsuz olarak gelir, Akarsu modeli
QÖkellerle başlayan Neojen istifi ise daha yaşlı birimler
üzerinde uyumsuz olarak görülmüştür,

Dağöluşum Evreleri ve Yapısal Katlar

Yapı şekilleri, yapı haritasında yapısal katlar ze-
mini üzerine işaretlenmiştir (Şekş 8), Harita alanının
kuzeydoğu kesiminde yer alan Sultandede formasyonu
Kaledoniyen dağoluşum. evresinden etkilendiğinden Ka-
ledomyen yapısal Kat'ma (O) sokulmuştur. Hacıala-
baz kireçtaşı, Taşevi, Gölcük, Yukarıtırtar ve Celeptaş
formasyonları ile Bafkonak ve Yankkaya formasyon-
ları arasındaki uyumsuzluk Pireneen evresini belirler ve
Alpin Orta Yapısal Kat'm Alt Askatmı (A2) oluşturur.
Alpin Üst Yapısal Kat'mdaki (Ag) Üst Miyosen-Pliyo-
sen kıvrımları sahada belirgin def ildir, Genç dogoluşum
ve epirojenik hareketler ise bölgenin yükselmesine, fay
ve eklemlerin gelişmesine neden olmuştur,

Sürüklenİmler

Bölgenin baş yapı özelliği olan sürükienimlerden
biri Aydofmuş-Celeptaş sürüklenimi olup harita alanı-
nın kuzeydoğ'usu'nda Aydofmuş köyü (C-4) başlayıp
Celeptaş (G-İ4) kuzeyine kadar uzanır. Diğeri ise Ku
lıçkaya=Yukarıtırtar sürüklenimi olup Kılıçkaya (G-8)
güneyinden başlayıp Yukarıtırtar (J-İ2) a kadar uza-
nır. Her iki sürüklenim de Hoyran ofiyolitli karışığı
Taşevi, Gölcük, Yukarıtırtar ve Celeptag formasyonları
üzerine itilmiştir. (Demirkol, 1981),

Aydöğmuş - Celeptaş Sürüklenimi Aydofmuş köyü
(D-4) batı ve güneyinde yüzeyleyen sürüklenim Bag-
konak formasyonu tarafından örtülür. Armutlu köyü
(O7) doğusunda Hacıalabaz kireçtaşı, Taşevi ve Ce-

leptag formasyonları üzerinde Hoyran ofiyolitli karışı,
fi tektonik bir dokanakla başlar ve kuzeybatı-güneydo-
ğu yönünde uzanır, Celeptaş köyü kuzeyinde İnceleme
alanı dışına çıkar, Kumdanlı (G-1S) doğusunda alüvyon,
la ve Bagkonak fomıasyonu ile uyumsuz olarak üstle-
nir. Yaklaşık 20 kms kadar kolaylıkla İzlenmektedir,
Kıliçkayo. - Yulcarıtırtar Sürüklanlml Çalışma alanının
kuzeybatısında bulunan Kılıçkaya köyünün 1-1.5 km.
güneyinden başlayıp kuzeybatı-güneydoğu yönünde
Aıagıkaşıkara'ya (H-7) kaçlar belirgin bir şekilde iz-
lenir, Kılıçkaya güneyinden kuzeybatı yönünde ise alüv«
yon altında gizlenmektedir, Aşagıkapkara'dan Yuka-
rıtırtar köyü kuzeybatısındaki GÖkçeali fayı önüne ka-
dar alüvyon altında gizlenerek uzanan sürüklen:m Yu
karıtırtar köyü güneyinde kuzeybatı^gûPeydogu doĝ
nil tusun da 1 km, kadar yüzeylendikter» sonra Tırtar
fayı tarafından kesilir Yaklaşık 7-8 km. kolaylıkla
yüzlefi izlenebilir. Geri ıtaıan kesim ya alüvyon ile glzT',
ya da Bagkonak ve Yarıkkaya formasyonları tarafından
açılı uyumsuzluk ile üstlen'r ve gxlisi K 50-80 B'dır,

Ayrıca, inceleme alam kuzeydoğusunda yüzeyle-
mekte olan Kocatepe sürüklenimi küçük bir alanda İz-
lenmekte ve galışma alanı dışında devam etmektedir,
Sultandede formasyonu üzerine tektonik bir dokanakla
oturan Hacıalabaz kireçtaşı sürüklenimi oluşturmak,
tadır.

Kıvrımlar

Paleozoyik'e ait temel kayalarım etkileyen daf-
oluşum evreleri bunların yapısal konumlarını bölgesel
ölçekte etkilemiştir, İnceleme alanındaki kıvrım eksen-
leri genel olarak kuzeydof u . güneybatı dogruUuludur.

Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaşlı Sultandede
formasyonu çalııma alanında Liyas-Üst Lütesiyen yaşlı
birimler tarafından, inceleme alam dışında ise Devoni-
yen-Üst Jura yaşlı birimler tarafından transgresîf ola-
rak üstlenmektedir (Brunn ve diğerleri, 1971; Monod,
1977; Demirkol ve diferleri, 1977; Akay, 1081), Bu
veriler Sultandede formasyonunun ilkin Devoniyen ön=
cesi bir dag oluşum evresiyle kıvrımlanıp su yüzeyine
çıktığını belirtmektedir. Bu nedenle çalışma alanı için-
de Alt Ordovlsiyen-Liyas aralığım simgeleyen birimle-
rin bulunmaması, bu zaman aralığında çökelmen/n ol-
madığı şeklinde değil, süreksiz de olsa çökelmenin ol-
duğu ve bunların aşmımla yok oldukları şeklinde açık-
lanabilir.

Çalııma alanında kuzeydof uda dar bir alanda yü-
zeyleyen Sultandede formasyonunun genel yapraklan-
ma durumu K 55 B, 35 GB dır (Şek, 2), Bununla bir-
likte büyük boyutlu bölgesel bir kıvrımlanma gözlene-
memîştlr. Buna kargın çok sayıda devrik, yatık ve ba-
kışımsız kıvrım gelişmiştir. Küçük boyutlu kıvrımlar-
dan alman ölçülerle ortalama kıvrım eksenlerinin K 22
B ya 16° ile ve G 50 D ya 32° ile dalımlı oldukları be-
lirtilmiştir. Küçük kıvrımlardan saptanan G 50 D ya 32ô

İle dalımlı ortalama kıvrım ekseninin gidişi genel yap-
raklanma doğrultusuna ve çalışma alanı dıgında aynı
formasyonda saptanan ortalama kuzeybatı-güneydoğu

kıvrım eksenlerine uyumluluk gösterir (Demir-
l, 1977).
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Alpin  Kıvrımlar  Üst  Miyosen-Pliyosen  ya§li  Bag  konak
ve  Yarikkaya  formasyonları  daha  ya§lı  birimleri  açısal
uyumusuzluk  ile  üstler.  Bu  uyumsuzluk Pîreneen  ve  Sa-
viyen  evresini,  Bafkonak  ve  Yankkaya  formasyonları-
Qin  kıvrımlanmış  olması  da  Rodaniyen  evresini  belirler
(E.M.,  Öztürk  1983  sözlü  görüşme);

Pîreneen  evresine  baflı  olarak  Hacıalabaz  kireç-
taşı>  Taşevi,  Gölcük,  Yukarıtırtar  ve  celeptag  formas-
yonlarında  büyük  boyutlu  kıvrımlar  gelişmiştir  (Koc-
yiğit,  1988),  İnceleme  alanında  İse  sistemli  eklem  ta-
kımları  gözlenmiştir,  Lütesiyen  sonunda  bağlayan  yük*
şelme  ve  alçalmalar  sonucu  katmanlar  etkilenirken  ek-
senlerin  izlenmes-ni  de  olanaksız  kılmıştır.  Bu  birimler-
de egemen katmanlanma durumu K 80 D, 36 KB ve K 70
B,  28  GB  olup  belirgin  kıvrım  saptanamamıştır  (Şek,
8),  Çoğunluğu  filii  özellikli  çökeller  ile  temsil  edilen  Yu-
kırıtırtar  ve  Celepta§  formasyonlarında  egemen  kat=
man durumu K  65  Bs  22  GB  ve K 75  D,  30  KB  olup  or=
talama  kıvrım  ekseni  (Bo)  G  70  B  ya  23°  ile  dalımlı-
dır  (Şek,  4).

Eklemler

Sultandede  formasyonunda  sistemli  eklemler  ge=
ligmlş  olmasına  kargın  çalışma  alam  içerisinde  geniş
yüzlekler  sunmadığından  sınırlı  sayıda  eklem  ölçüL
müftür  .Bunlarla  hazırlanan  kontur  diyagramı  ile  üg

7*6  <

imnn  ig
K750  30 KB  K6SB22GB

Şekil  4  ı  Yukarıtırtar  ve  Celeptaş  formasyonlarinda-
M  katman  düzlemlerinin  en  büyük  yoğun«
îuğunun  stereografik  izdüşümü.

Figure  4  ı  StereograpMc  projection  »of  maxtauim  den-
sîty  öf  beclding  planes  in  Yukarıtiftar  and
Ceieptaş  formations,
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eklem  takımı  saptanmıgtır  (Şek,  5),  Bunlar  sıra  ile  K
75  D,  82  KB;  K .  G,  64  B ve  K  55  B>  76  KD  eklem ta-
kımlarıdır.  Bunlardan  ilk  ikisi  verev  yada  kesme  türü,
üçüncüsü  ise  sıkıştırma  türü  eklem  takımlarıdır,

Şekil  5  i  Sultandede  formasyonundakl  eklem  düzlem-
lerinin  en  büyük  yoğundugunun:  stereografik
izdüşümü.

Hgure  5  :  StereagîApMc  projection  of  maximum  den-
sity  of jouit planes  In  Sultandede  formation,

Eklemlerin  iyi  gelişmiş  olduğu  düzenli  katmanïa-
nımlı  kireçtaşı  ile  temsil  edilen  Taşevi  formasyonun-
dan  alman  ölçüler  ile  hazırlanan  streografik  izdüşümde
E  70  B,  75  GB  ve  K  45  D,  70  KB  olarak  saptanmıştır
(Şek,  6)è  îlk  eklem  takımı  doğrultu  ya  da  sıkıştırma
türü,  ikincisi  ise  yaklaşık  olarak  enine  ya  da  gerilme
türü  eklem  takımıdır,

Faylar

Bölgesel  anlamda  fayları,  boyuna  (Longitudinal)
ve  enine  (transversal)  olarak  tanımlama  olanağı  var-
dır;  Fayların  içerisinde  geliştikleri  kayatürünün  etki«
sinde  kaldığı  strese  karşı,  sünümlüden  çok  kırılma  biçi-
minde  davranışı  ve  ağınmaya  dayanıklı  oluşu,  belirgin
fay  düzlemlerinin  oluşumuna  ve  fay  belirteçlerinin  gü-
nümüze  defin  korunmuş  olmasına  neden  olmuştur.

Fayların  atımları  genellikle  değişiktir.  Fay  düz-
lemlerinin  eğimi  çoğun  yüksek  derecelidir,  Çizgisel  ha«
rita  örnekleri  bunu  kanıtlamaktadır.  Burada,  fay  düz-
lemi  belirgin  ve  yörenin  tektonik  gelişiminde  etkin  olan
büyük  boyutlu  faylara  ağırlık  verilecektir,  Haritalan-
mış  fayların  tümü  genel  tanıma  belirteçlerinden  dolay-
sız  ya  da  dolaylı  olarak  saptanmıştır,  İnceleme  alanın-

da  çeşitli  ufak  fay  ve  makaslamalar  saptanmış,  harita-
ya  geçirilebilecek  Önemde  olanlar  yapı  ve  jeoloji  hari-
tasında  gösterilmiştir,

&ydüfmeş  >.  KoçbeyİJ Fayı  Ortalama  K  40-50  Df  60  -
70  KB  gidişil  olan  verev  atımlı  normal  bir  faydır.  Ku-
zeybatıda  Aydoğmuş  kuzeyinden  başlayıp  doğuya  doğ1-
ru  Armutlu  ve  Kogbeyli  köyü  güney'ine  değin  uzanır,
Yaklaşık  15  km,  uzunluğundadır.  Yoğun  otsu  bitki  ör-
tüsü  nedeniyle  fay  düzlemi  çok  uzaktan  bile  kolayca  se-
çilebilir,  Tüm  uzanımı  boyunca  fay  düzlemi  yüzlekte
izlenebilir,

lîodulca  Fayı  Çalışma  alanının  kuzeydoğusunda  ku=
zeydoğu-güneybatı  gidişil,  Ta|evi,  Gölcük  ve  Yukantır-
tar  formasyonlarım  oluşturan  kayalarda  gelişmiş  K  85-
70  D,  70-75  GD  duruşlu,  verev  atımlı  normal b:r  faydır,
4-4,5  km  kadar  fay  düzlemi  izlenebilmektedir,  Ay  doğ*
mug-Geleptaş  sürüklentmini  ötelemigtir.

Şekil  6  t  Taşevi  formasyonundakî  eklem  düzlemleri-
nfjı  en  büyük  yoğunluğunun  stereografik  iz-

Mgure  6  ı  Btereographıîc  projeetton  of  maximum  den-
sity  ı»f  joint  pianes  in  Taşevi  formatiotı.

Gök§eali  Fayı  Hoyran  gölü  doğusundan  başlayıp  ku-
zeydoğuya  dof  ru  Gökçeali  ve  Celep  tag  güneyine  oradan
da  incelem  ealanı  dışına  kadar  uzanır,  Yaklaşık  9-10  km
uzunluğunda  olan  bu  fay  gerek  topofrafik  görünümü,
gerekse  fay  düzlemi  İle  kolayca  tanınır.  Eğimi  50-70°
arasında  değişir.  Ortalama  K  40  D?  80  KB  duruşlu  ve
verev  atımlı  normal  bir  faydır,

Tıriaî  Fayı  K  50  D,  60  KB  duruşlu,  verev  atımlı  nor-
mal  bir  faydır,  Topoğrafik  durumu  ve  fay  düzlemi  ile
kolayca  tanınır,  Yukarıtırtar  ve  Aşafıtırtar  köyleri
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arasında  yaklaşık  5  km  uzunluk  sunar,  Yukarıtırtar
köyünde,  bu  fay  tarafından  kesilen  Kılıgkaya-Yukarıtır-
tar  sürüklenîıni  kuzeybatı  ya  doğru  sürekliliğini  kesim
noktasından  başlayarak  yitirmlgtir,

AşajptırİLLr Fayı  Ortalama K  25  B,  50  GB  duruglu,  ve=
rev  atımlı  nonnal  bir  faydır,  Hoyran  gölü  doğu'sundan
başlayıp  Aşafıtırtar  köyü  güneyinden  güneydoğuya
doğru  uzanır.  Yaklaşık  10  km  uzunlufundadır,

SONUÇLAE

Hoyran  gölü  kuzeyindo  jeoloji  haritalaması  yapılan
bu  çalışma  ile  aıağıdakl  sonuçlara  varılmıştır:

İ  _  Bölgenin  1/25000  ölçekli  yapı  haritası,  yapı-
sal  katlar  zemini  üzerinde  hazırlanarak  yapının  evrimi
belirtilmiştir.  Faylar,  kıvrımlar,  katman,  yapraklanma
ve  eklemler  sistemli  olarak  incelenmiştir.

2  —  Kaledoniyen  ve  Alpin  dag  oluşum  hareketle-
rinin  etkisinde  kalan  çalışma  alanında  Ardenik  (?),
Pireneen,  Saviyen  ve  Rodaniyen  dağ1  olufum  evrelerinin
geliştikleri  saptanmıştır,

3  —  Hoyran  ofiyolitli  karışığının  bölgeye  geli§
yönü  doğfü-küzeydogudan  batı-güneybatı'ya  doğru  olup,
inceleme  alanında  Orta  Eosen  yaşlı  Celeptaş  formas-
yonu  üzerinde  bulunduğundan  bölgeye  geliş  zamanının
Orta  Eosen  olduğu  saptanmıştır,

4  —  Orta  Eosen  sonu  ile  günümüz  arasında,  çalış-
ma  alanını  etkileyen  en  büyük  kuvvet  ekseninin  düşey
olduğu,  bu  nedenle  çok  sayıda  normal  fayların  oluştuğu
ve  genellikle  verev  atımlı  normal  fay  Özellif  i  gösterdik-
leri  gözlenmiştir,
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Sarayönü ve Kadınhanı Dolayının Yeraltısuyu Bilançosu

Groundwater budget of Sarayönü and Kadınhanı region

AHMET GÜZEL S,Ü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya

055 ; öarayönü ve Kadınhanı ovasını Üst Miyosen ve Fliyü-Kuvaterner yaşlı gÖJ gökellerı oluşturmaktadır.

Ova, Orta Devoniyen yaşlı kireçtagları ve Alt Devoniyen (?) yaşlı metarnorfik glstlerle güneyden sınırlanır,

Göl sökellerinde yeraltısuyu düzeyi Nisan 198i de en yüksek, Ekim 1981 de ise en düşüktür, İki dönemin

yeraltısu düzeyi değişimleri 0.4-2.75 m, arasında olmuştur. Bilanço döneminde ovaya düşen yağış, miktarı 400

mm, kadardır, Buna karşılık formülde hesaplanan gerçek buharlaşma terleme miktarı Etr = 345,18 mm.

olmuştur, 1981 yılının Temmuz. Ağustos, Eylül aylarında ovaya fazla yaği| düşmüştür, Fazla yağıgtan dolayı

Ekim 1980'ne göre, Ekim 1981 de yeraltısu rezervinde artış olmu§tur. Bu miktar, ^s = 18,3xiöe msftür, Üst

Miyosen ve Plîyo-Kuvaterner yağlı göl çökelleri, alttaki Kurşunlu formasyonundan beslenmektedirler,

Beslenme miktarı Q'n = 23.33x10« m»/yıl dır. Sağanak yağışlardan sonra oluşan yüzeysel akış kısa süreli olup

yağışın % 20'si olarak alınmıştır (Qr = 32,2X10G m^/yıl),

ABSTBAOT; Sarayönü and Kadınhanı plain İs formed by Upper Miocene and PlJo-Quaiternary.aged lake

sediments, TMs plain Is limited from south by Middle Devonkn-aged Ltaratonea and Lover Bevonian-aget]

metanuDrpMc schiste, In the lake sediments groundwater levels reached their maximum In April 1981 and

their minimum in October 1981, The groundwater levels during these two periods ranged from 0,4 to 2.75 m,

At this budget period the height of precipîtotjon on the plain was approximately 400 mm. On the other

hand, the calculated amount of the real evapo-transpiration was Etr = 345,18 ,mm. However during1 July,

August, September üı 1981 the precipitation had fallen on the plain. Because of the excess of this precipitation

Wm reserve of groundwater in October 1981 were comparable increased than of October 1980s The amount

of fit can be shown as ; £ §, = 13.3x100 m«. Upper Miocene and Pli-Qmternary aged lake 'sédiments are

charged by the Kurşunlu formation. Charge rates are Q*n ^ »3.88x10« ntf/per year, Surface flows which

occur after heavy raiiis don't last long their amount is #hown as the twenty percent «af all precipitation

(Qr s= £2.2x100 ntf/year)

GÎBÎŞ

Bilanço bîr nehir havzasının tûmû için yapılabile=

eoği gibi bir akifer ig"n de yapılabilir, Ancak, birincisi

farklı geçİrJmli formasyonlar içerisinde bulunan birçok

akiferin ortalama bilançosunu verdiği halde, ikincisi

sınırları çok İyi belirlenmiş bir akiferin bllânçosuüur

(Schoeller, 1962 ve 1967),

Bilançodan amaç, havzanın veya akiferin belirli dö-
nemlerde kazandığı yada kaybettiği su miktarının or-
taya çıkarılmasıdır,

Yafiş, yüzeysel akım. süzülme, buharlaşma-terle^

me gibi hidrolojik olaylar İse bilançoyu etkileyen Önem-

li elemanlardır, Yeryüzüne dügen yağışın bir kısmı yü-

zeysel akı§a geçerken bir kısmı da yeraltına süzülür.

Süzülmeye yağışın karekteristikleri ,toprağın özellikle-

ri, toprak nemi, toprak içendeki hava etki eder, Yağışın

miktarı, cinsî, sıklığı ve süresi önemlidir. Bir önceki

yağıgm, toprağın nemini artıracağı ve onu izleyen ya-

ğışlarında süzülmeyi kolaylaştıracağı bilinen b'r ger-

çektir. Ani yatışlarda, yaf iş toprağın süzme kapasitesi-

ni aşacağı İçin süzülme az olur. Birçok toprak cnsi

ıslanınca şişer, kuruyuca sıkışır ve çatlar, Yağışın bir

kısmı önce toprağın nem gereksinmesini kar§ılar. Top-.

rak doyduktan sonra yüzeysel akış ve süzülme olur.
Zeminin geçirimsiz oluşu, bitki Örtüsünün azlığı da
süzülme olumsuzdur (Korkmaz, 1983),

Tarımsal amaçlı sulamalar, süzülme yoluyla bes-
lenme yönünden önem taşırlar, Eğer sulama suyu
yümy sularından sağanmış ise bu durumda sulama,
yapay beslenme olarak kabul edlebilir, Sulama suyu-
nun bir kısmı iklim koşullarına, suyun akış hızına,
toprak Özelliklerine bağlı olarak yeraltına süzülür. Bu
yöntem serbest akîferler İçin geçerlidir. Eğer sulama
suyu akiferden pompa ile elde edilmiş İse, ilk önce
boşalım, daha sonra bu suyun bir kısmı tekrar akifere
süzülmesi nedeniyle beslenlm meydana gelir (Doyuran
1983), f

Sarayönü ve Kadınhanı dolayında, Konuklar Dev-

let Üretme çiftliğinin çok az bir alanı dışında gerçek

anlamda sulu tanm henüz yapılamamaktadır. Sulu

tarıma geçmek için, DSree araştırma sondajları açıl-

maktadır. Ancak, Üst Miyosen ve Pliyo-Kuvatemer

yaşlı göl çökellerinin oluşturduğu serbest akifer türlü

litolojide ve çok killi olması nedeniyle aşılan sondajla-

rın ya olumsuz sonuçlanmasına neden olmakta, ya da

yeterince su alınmamaktadır. Göl çökelleri içindeki

ince tabaka ya da mercek seklindeki kireçtaşlarına
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ulaşan  sondajlar  bu  yönden  daha  olumlu  olmaktadır-

lar.  Bu  nedenle  tarımsal  sulamadan  süzülme  yoluyla

beslenim  bilançoya  sokulmamıştır.

Bu  yazıda  Sarayönü  ve  Kadınhanı  ovasını  (Şekil

1)  oluşturan Üst  Miyosen  ve  Pliyo-Kuvaterner  yağlı  göl

çökellerinin  yeraltmuyu  bilançosu  yapılmıştır.  Göl  e>

kelleri  incelenen  alanda  380  kmVlik  bîr  alan  kapla-

maktadırlar.  Bilanço  dönemi  olarak  Eylül  1980  „  Ekim

1981  arası  alınmıştır.

Şekil  1  •  Yer  buldum  haritası

Figure  1  ı  Location  map

JEOLOJİ

Sarayönü  ve  Kadınhanı  dolaylarında  PaleozoVik  ve

Senozoyik  yağlı  oluşuklar  vardır,  Paleozoyik'i,  Alt  De-

voniyen  yaslı  (?)  (Wiesner,  1968)  metamorfik  g'stîerlc,

Orta  Devoniyen  yaşlı  metamorfi  kkireçtaşları  (Kur-

şunlu  Formasyonu)  oluşturur  (Güzel,  1983),

Metamorfik  |istler  Ladik  güneyinde  geni§  alanda

düzeyi  enirler  ve  temeli  oluştururlar.  Birkaç  litofasiyes

gözlenir,  Bunlar,  kuvarsit,  fülit,  kalkşist  ve  meta-ça»

lîiltaşıdır,

Metamorfik  kristalleşmiş.  kireçtaşları,  şistler  üze-

rinde  uyumludur,  Kireetaşları  koyu  ve  açık  gri  renkli*

d T.  Bunlar,  bol  çatlak  ve  erime  boşluklu  olup  ve  ayırt-

man  Amphipora  ramosa  fosili  içerir  kuvarsdiyorit  da=

marları  tarafından  kesilmiştir.

Senozoylk-î,  Üst  Miyosen  yaşlı  çakıltaşı,  killi  kum.

taşı,  kil,  süt,  marn,  k"reçtagmdan  oluşan  göl  çokeileri

ile  Pliyosen  ya§lı  çakıltaşı  ve  Kuvaterner'e  ait  alüvyon

olufturuıv

Çakıltaşları,  koyu  ve  açık  gri  renkli  kireçtaıı,  ku-

varsit  ve  kuvarsdiyorit  elemanlı  olup,  kırmızı  renkli

İtil  çimentoludur,  Üste  doğru  killi  kumta§ma  geçi§  gös-

terir,  DSÎ'nin  açtıfı  sondaj  kuyularında  bu  durum  göz-

lenmiştir.  Göl  çökelleri  içerisinde  İnce  tabakalı  ve  mer-

cek  şeklinde  kireçtaşları  vardır,  DSİ  sondajlarının

.belirlediğine  göre,  kireçtaglarımn  kimi  seviyeleri  erl-

meli  kuşaklar  nedeniyle  ikincil  gözeneklilik  ve  geçir-

genlik  kazanmışlardır.  Göl  çökelleri  çok  killi  ve  türlü

litolojide  olmaları  nedeniyle  5-6  m,  arayla  açılan  iki

sondajdan  birisinden  15  İt/sn  su  alınırken,  diğerinden

hiç  su  alınamamaktadır,

Kireçtaşiarı  Gastropoda  ve  Alg  fosilleri  içerir.  Göl

çökellerinin  sondajlarla  saptanan  kalınlığı  160-180  m,

kadardır,

GÖL  ÇÖKEKLERİNDE  YERALTISU  DÜZEYİNİN

DÜBUMÜ

Yeraltısu  düzeyinin  durumu,  en  iyi  şekilde  yeraltısu

tablası  haritalarının  incelenmesinden  anlaşılmaktadır.

Su  tablası  haritaları  yeraltısu  düzeyinin  en  yüksek  ve

en  dü§ük  olduğu  iki  dönem  (Nisan  1981  -  Ekim  1981)

;çin  çizilmiştir  (Şekil  2,3),

Yeraltısuyunun  genel  akım  yönü  güneyden  kuzeye

dorudur.  Hidrolik  eğim  tüm  alanda  aynı  olmayıp  do

fişiklikler  gösterir,  Güneyde  Koşmar-Kadmham  arası

dışında  3,3x10-3  -5x10-2  olan  hidrolik  eğim,  kuzeye

doğru  2,04x10-3  -2,85x10-3  dolaylarında  olur.

Her  iki haritada  e§  su  düzeyi  eğrileri  yaklaşık  ben=

zerdir.  Ladik  kuzeyinde  ve  Kogmar  köyü  dolaylarında

efriler  birbirine  çok  yakındır.  Bu  kısımlarda  yeraltısu-

yu  akımı  yönünde  geçirimliliğin  azaldığı  söylenebilir,

Kuzeye  dofru,  inceleme  alanının  büyük  b r  bölümünde

eğriler  arasındaki  uzaklık  artmaktadır,  Bu  bölgelerde

ise  geçirimlilik  güneye  oranla  daha  fazla  olmalıdır,

Yeraltısu  düzeyinin  en  yüksek  olduğu  Nisan  1981

ve  en  düşük  olduğu  Ekim  1981  dönemlerinin  farkı  alı-

narak  su  tablası  e§  değigim  bölge  haritası  yapılmıştır

(Şekil  4),  Haritadan  yeraltısu  düzeyi  değirminin

0,4-2,75  m,  arasında  oldufu  anlaşılmaktadır,

YEBALTISUYU  BİLANÇOSU

Bilanço hesabında  Schoeller  (1967),  Canîk  (1971)'in

yeraltiöuyu  genel  bilanço  formüllerinden  yararlanıl,

nııştır,  incelenen  alanın  bilanço  formülü  şöyledir  :

P  =  Etr  +  &s +  Qnr —  Q'n +  Qr  (Güzel,  1988),

P  —inceleme  döneminde  inceleme  alanına  dü§en

yağış,  miktarı—  mm,

Etr  —Gerçek  buharlaşma—  terleme—  mm,

^s  —  Akif  erinin  inceleme  dönemi  başındaki-rezervi,

ne,  inceleme  dönemi  sonunda  olan  ilâve—  mm.

Qnr  —Aki  ferden  akar  suya  boğalım—  mm,

Q*n  —İncelenen  akifere  dîfer  akîferlerden  gelen

sular—  mm,

Qr  __Yüzeysel  akım—  mm,
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Bilftnço  Elemaulrai  ve  Hesaptaıması

Yağış  (F)  Yafıg  miktar^  aklferlerin  beslenmesinde
birinci  derecede  Önemlidir,  Akiferlerin  beslenme  koşul-
larını  düzenlerler,  Kısa  süreli  ve  fazla  yükseklikteki  yâ
fıgların  büyük  bir  kısmı  yüzeysel  akıma  dönüşür.  Buna
kargılık,  uzun  süreli  ve  hafif  yağışlar  ise  süzülme  içiü
uygun  koşullar  oluştururlar  (Sehoellcr,  1962  ve  1967),

Bilanço  döneminde  incelenen  alana  düşen  ortalama
yıllık  yağış  miktarı  400  mm'dir,  Ef  yağış  haritasında
da  görüldüğü  gibi  (Şekil  §),  yağış  yüksekliği  incele-
nen  alandan  batıya  ve  güneybatıya  doğru  artmakta-
dır.  Güney  ve  batıdan  akiferi  sımrlayan  bol  çatlaklı  ve
kimi  yerde  karstik  erime  boşluklu  Orta  Devoniyen  yaşlı
kîreçtaşlari  akfferin  beslenme  bölgesini  oluştururlar.  Bu
bölgeye  düşen  yafışm  büyük  br  kısmı,  kırık  ve  çatlak-
lar  dolayısiyle  süzülerek  akiferi  beslemektedir,  Ayrıca
yüksek  dağlık  bölgelerdeki  yağış  yüksekliklerinin  de
fazla  olduğu  bilinmektedir,  _

Yağış  miktarı  eş  yafış  yükselti  haritası  üzerinden
e§  yağı§  eğrileri  yöntemi  uygulanarak  hesaplanmı§tır
(Korkmaz  1983).  Bu  yönteme  göre,  harita  üzerindeki
eg  defipm  alanları,  bu  alana  düşen  ortalama  yafıg
yüksekliği  ile  çarpılarak,  her  alana  düşen  yağış  miktarı
hesaplanmıştır,  Bu  dönemde  incelenen  alana  düşen  or-
talama  yağış  miktarı  P  =  ISlxlO«  ma,  tür.
Gerçek  Buharlaşma-Terletn©  (Etr)  Bir  akiferden  bu=
harlagan  suyun  miktarı,  toprağın  dofal  niteliğiyle  ve
yer&ltısu  düzeyinin  bağıntılıdır,  îklim  koşullarının  da
buharlaşma-terlemenin  oluşmasındaki  etkisi  büyük-
tür.  Ayrıca  terleme  için  bitki  örtüsünün  türü,  yaygınlığı
ve  yoğunluğu  da  Önemlidir.

Ovada  bitki  örtüsü  çok  azdır,  Akarsu  kenarların-
daki  su  sever  bitkilerin  dışında  ova  tamamen  step  gö-
rünümündedir,  Ayrıcaf  ovada  tarım  yapılması  mevsim-
lik  bitki  örtüsü  oluşturmaktadır,  Sehoeller'e  göre  bitki
örtüsüyle  kaplı  bir  alandaki  buharlaşma,  bltkisiz  bir
alandan  olan  buharlaşmadan  2,3-3  kat  daha  azdır,

Ovanın  step  olması  buharlaşmayı  artırdığı  gibi,  su  sevi,
yeslnin  yüzeye  yakın  olmasıda  bu  artıgta  önemlidir,
Yeraltısu  düzeyi  çoğu  yerde  4-5  m,  dolayındadır,  Bu  se-
viye  Sehoeller'e  (1962  ve  1967)  göre  aynı  zamanda
akifeıin  kılcal  saçağına  karşılık  gelmektedir,  Kılcal
saçaktan  buharla§ma  daha  fazla  olur.

Üst  Miyosen  ve  Pliyo-Kuvaterner  yaşlı  oluşukların
fasla  killi  olmaları  buharlaşma  için  Önemlidir,  Çeşitl*
araştırmacılara  göre  buharlaıma  derinliği  kaba  kumda
0ä35  m/ye  ine©  kumda  0.70  m/ye,  killi  milde  0,90  m/ye
kadar  olmaktadır,  İncelenen  alanda  yağış  sonucu  olu-
şan  sular  killer  tarafmdan  yüzeyde  tutulmaktadır,
Böylece  buharlaşma  yüzeyden  kolaylıkla  olmaktadır.
Su  bilançosu  tablosunda  da  (Çizelge  1),  yıllık  ortala,
ma  yaği|m  azlığı  dikkati  çekmektedir.  Yağışın  az  ol-
masına  kargılık  büyük  bir  kısmı  da  buharlaşmaktadır.
Teorik  olarak  buharlaşırı  a-  terleme  miktarı  yağıp,  mik-
tarıyla,  yüzeysel  akım  arasındaki  fark  kadar  olmalıdır,
Hesaplanan  miktar  da  yaklaşık  bu  farka  eğittir,  Göl
çökellerinin  çok  geçirimsin  olmaları  nedeniyle  süzülme
dikkate  alınmamıştır.  (Güzel  1983),  Gerçek  buharlagma
terleme  hesabında  Thorn  thwai  te  formülleri  kullanılmış-
tır  (Schoeller  1962),  Buna  göre  yıllık  gerçek  buhar-
laşma-terleme  miktarı •

Etr =  845,18 mm, yada Etr =  İ2S.09xlÖo m3 tür,
AMferîn  Bezervindeki  Değişmeler  (AB)  Akifer  rezer-
vindeki  değişmelerin  hesaplanmasında  kullanılan  hari=
ta  (Şekil  7)  1980  ve  1981  yıllarının  Ekim  ayı  ölçümleri
esas  alınarak  hazırlanmış  tır.  Her  iki  yılın  Ekim  ayı,
omda  yeraltısu  düzey  irin  en  düşük  olduğu  aydır.  Bu
iki  düşük  düzey  farkları  hesaplanarak  e§  defigim  efrû
leri  çizîlmişıtir,
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Çizelge  1  :  Su  bilançosu
Table  1  :  Water  budget

1980  Ekim  ayma  göre  1981  Ekim  ayında  yeraltısu
düzeyi  ovada  daha  yüksektir,  1081  yılının  Temmuz»
Ağustos  ve  Eylül  aylarında,  1980  yılının  aynı  aylarına
oranla  inceleme  alam  daha  fazla  yağış  almıştır  (Çizel-
ge  2),  Bu  durum  yeraltısu  düzeyinin  1981  Ekiminde
daha  yüksek  olmasına  neden  olabilir.

Haritadan  da  görüleceği  gibi  iki  dönemde  ölçülen
en  alçak  yeraltısu  düzeyleri  arasındaki  fark  0-30  cm,
arasında  olmaktadır.  Ovayı  güneyden  çeviren  Orta  De-
voniyen  yağlı  kîreçtaşlarınm  oluşturduğu  dağlık  alanın

eteklerinde  yeraltısu  düzeyleri  fark  30  em,  dir,  Kay-
naklar  dolayında  ise  iki  dönem  arasındaki  fark  sıfırdır.
Ovanın  kuzeybatı  kesiminde  de  fark  30  cm,  olmaktadır,

Akifer  rezervindeki  değişmenin  hesaplanmasında
Castany  1963  rezerv  hesabı  formülünden  yararlanılmış-
tır.  Buna  göre  en alçak  yeraltısu  düzeyi  farklarına  da-
yanılarak  geçirilen  eg  defif  im  egfrileri  sonucu  elde  edi,
len  e§  değişim  alanları  (A%f  A2,  , , , , , , ,  An),  her  alam
ilgilendiren  ortalama  def  işim  miktarları  &hv  AhOf

• • • »  A\)  ^e porozite  (gözeneklilik)  ile çarpıldı, Akifer
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rezervine  olan  ilave,  her  alandaki  rezerv  farkları  i^sv

A8.,»  . . . . . . .  ı  A s

n)  toplanarak  bulundu.  Bu  miktar:
^s  =  18,3  x  100  m»,  tür.

AMferden  Akarsuya  Basalım  (Qnr)  Darcy  yasasından
yararlanılarak  bu  miktar  :

Qnr  =  0.92 x  10«  mß

İncelenen AMlere  Diğer  Akiferlerden  Gelen  Sular  (Q'n)
Üst  Miyosen  ve  Pliyo-Kuvaterner  yağlı  göl  çökellerinin
oluşturduğu  serbest  akifer  metamorfik  kireçtaşları  ta-

rafından  beslenmektedir,  Bol  su  taşıyan  bu  kireçtaşlari-

nın  üstteki  birimlerle  hidrolik  bağıntısı  vardır,  (Güzel

1983),

Kireçtaşlari  güneyde  geni§  alanda  yüzeylenirler.

Ertufrul,  Ladik,  Koşmar  ve  Kadınhanı  dolaylarından

itibaren  kuzeye  doğru  göl  çökelleri  tarafından  örtül-

müşlerdir.  Daha  sonra  ise  Muhacirzengi  köyü  dolayla-

rında  ufak  alanlarda  yeniden  yüzeye  çıkarlar.  Burada

büyük  debili  (ortalama  0.6  ms/sn)  Beşgöz  ve  Zengi
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kaynaklarını  oluştururlar,  Kaynakların  debileri,  bir
hidrolojik  yıl  boyunca  çok  az  mevsimlik  değişiklik'gös-
termektedirler.  Kaynaklar,  kireçtaşları  île  göl  çökelle-
rinin  faylı  dokanağında  oluşmuştur,  Göl  çökelleri  killi
olmalarına  karşılık  yanal  ve  düşey  litolojik  değişiklik
gösterirler.  Bu  nedenle  bazı  seviyeleri  ince  tabakalı  ve
mercek  şeklinde  kireçtaşlıdır,  Metamorfik  kiregtaşları
basınçlarının  fazla  olmaları  nedeniyle  yukarı  doğru  bir
akımla,  ince  tabakalı  ve  mercek  seklindeki  bu  klreç-
taşı  seviyeleri  boyunca  göl  çökellerini  beslemektedirler.
Bu  beslenimin  daha  çok  göl  çökellerinin  kireçtaşları  ile
olan  diskordans  yüzeyi  boyunca  olması  gerekir.  Bes-
lenmenin  hesabında  Darcy  yasasından  yararlanılmıştır,
Buna  göre:

Q  -  K,Säi  (Darcy  formülü)

K  =  5  x  10-'6  m/sn  "Bu  defer  su  akımının  en  al-
çak  olduğu ve  oldukça yıkanmış kuşak  için,  alanda  ölçü.
len  geçirimlilik  değerleri,  pompaj  sonuçları  ile  karşılat-
tırılarak  ve  yorumla  alındı/1

S  =  15  x  10«  m2  *'Kurşunlu  formasyonunun  göl
çökelleriyle  olan  diskordans  yüzeyi"

î  :=  ıo-a  "Hidrolik  eğim"

Bu  değerlere  göre  hesaplanan  miktar:

Q'n = 28, 38 x 10 ? m» / yıldır.

Yüzeysel  Akış  (Qr)  Yağmur  suyunun  süzülme  suyu  ve
yüzeysel  akım  suyu  olarak  ayırımını  etkileyen  faktör-
ler;  toprağın  geçirimliliği,  yağmurun  şiddeti,  zem-nin
eğimi  ve  akım  suyunun,  zemin  yüzeyinde  rastladığı
direnç  (topoğrafik  engeller,  bitki  örtüsü  vb,)  olduğu
bilinmektedir.

Ovayı  olugturan  Üst  Miyosen  göl  çökellerinin  çok
killi  olmaları  geçirimliliği  düşürmekle  birl.kte,  ovaya
düşen  yağışın  az  olmasıda  yüzeysel  akımın  az  miktarda
gerçekleşmesine  nedendir.  Yüzeysel  akı§,  sağanak  ya-
ğışlardan  sonra  kısa  süreli  sellerime  şeklinde  olmakta-
dır.  Yerinde  gözlemlerle  yüzeysel  akımı  ölçmek  olanağı
olmadı.  Ancak  Bellenmenin  olduğu  çeşitli  dönemlerde
gözlenmiştir.

İnceleme  alanında  bulunan  Zengi  ve  Beggöz  kay»
nakları  sularının  debi  ölçümleri,  DSİ  IV.  Bölge  Hidro-
loji  Servisi  elemanlarınca  1967  yılından  beri  yapılmak-
tadır,  Bu  ölçümler  sırasında hazırlanan akım  Ölçü  çizel-
gelerine,  kaynak  sularına  sel  suları  karıştığı  İçin  ölçüm
yapılamadığı  belirtilmiştir  (DSÎ  IV.  Bölge  Hidroloji
Servisi  arşivi).

Yukarıda  sözü  edilen  faktörler  göz  önünde  bulun-
durularak  yüzeysel  akım  yağısın  %20'si  olarak  alındı
(Taner,  1988;  Ardel,  1969),  Buna  göre  bu  miktar:

Qr  =  32,2 x  10« m* / yıldır.

Bide  edilen bu  verilere  göre  inceleme  alanının  genel
bilanço  durumu  şöyledir:

Glreııler-Hacim,  İO«  m* Çıkanlaff-Haclm, lös  mj

P  =  161
Q'n  •=  28,33

BStr  =  128

As  =  18,3

Qnr  =  0,92

Qr  •=  32,2

Toplam  g1  =  184,  33  Toplam  £.Q  =  179.42

A  =  Sı  —  S2  -  1 8 4 - 3 3  —  1Ï0.42  =  e.8

À  =  6.8  x  .10«  ma

Bu  farkın  yorumlanması  gerekir:

^  =  ölçme  hataları  -f  Ölçülemiyen  elemanlar  vb,  ol-
malıdır,

SONUÇLAR

Saray  önü  ve  Kadınhanı  ovasında  akiferi  Üst  Mi-
yosen  ve  Pliyo-Kuvaterner  yaşlı  göl  çekelleri  oluşturur.
Ovanın  güneyindeki  Orta  Devoniyen  yaşlı  bol  çatlaklı
ve  erime  boşluklu  kireçtaşları,  gol  çökellerinin  beslen-
me alanını  oluştururlar,  Kireçtaşları,  gol  çökellerini  diş«
kordans  yüzeyi  boyunca  alttan  beslemektedirler.  Kireç-
taşlarından  göl  çekellerine  diskordans  yüzeyi  boyunca
olan  beslenme  miktarı  23,33  x  10s  ms / yıl  dır.  Bu  bes-
lenme  miktarı  devamlıdır,  Çünki  kireçtaşlarından  bo*
lalan  Beşgöz  ve  Zengi  kaynaklarının  debileri  bütün  bir
hidrolojik  yıl  boyunca  fazla  farklılık  göstermezler.  Oy-
saki  kurak  dönemlerde,  kaynak  debilerinde  azalma  ol-
ması  gerekir.  Böyle  bir  durum  gözlenmediği  gibi  in-
celenen alana  çok  az  yağış  düğmektedir.  Bu  nedenle  kL
reçtaşlarına  komşu  havzalardan  büyük  ölçüde  beslen»
me  olması  gerekir.  Göl  eökellre'nin  oldukça  yıkanmıı
geçirimi!  kuşaklar  boyunca,  kireçtaşîarı  ile  ilişkileri  ol-
duğu  sürece  beslenmeleri  de  doğaldır,

Yeraltısuyu  akım  yönü  güneyden  kuzeye  doğru
olup,  hidrolik  eğim  güneyde  3,3  x  10--*  —  5  x  10-s,
kuzeyde  ise  2.04  x  10—8-  —  2,85  x  10--  arasındadır,

Yeraltısu  düzeyi  Nisan  1981  de  en  yüksek.  Ekim
1981  ele  İse  en  düşük  düzeydedir.  Bu  iki  donem  arasın-
da yeraltısu  düzeyi  değişimi  0,4-2,75  m.  arasında  olmuş-
tur.

Bilanço  döneminde  ovaya  400  mm,  yağışın  düşme-
sine  karşılık  formülle  hesaplanan  gerçek  buharlagma-
terleme  miktarı  345,18  mm.  olmuştru.  Sağanak  yağış-
lardan  sonra oluşan  yüzeysel  akış  miktarı  ise  32.2  x  10«
m» / yıl  dır,

1980 ve  1981  yıllarının Ekm  aylarında ovada  yeral-
tısu  düzeyi  en  alçak  durumdadır.  Ancak  1081  yılının
Temmuz,  Ağustos ve  Eylül  aylarında  ovaya  düşen  yağı§
miktarı  1980  yılının  aynı  aylarına  oranla  daha  fazla-
dır.  Bu  nedenle  1981  Ekiminde  yeraltısu  düzeyi  daha
yüksektir.  Böylece  1981  yılındaki  yaf  işli  aylar  nedeniy,
le  akifer  rezervindeki artış  18,  8  x  108  ms  olmuştur.
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Gençler [Manavgat] Yöresi Miyosen yaşlı Kayaçların
Çimento Hammaddesi Olarak Değerlendirilme Olanakları

Rock  potential  as  cement  raw  material  of  Miocene rocks  in  the vicinity  of  Gençler
(Manavgat)

NURDAN  İNAN C.Ü.  Jeoloji  Mühendisliği  Bolümü,  Sivas

ÖZ  t  Gençler  köyü  (Manavgat)  dolayındaki  bağlıca  çimento  hammaddeleri  Miosen  yaşlı  kireçtaşı  ile  killi

kireçtaşı  ve  marnlardır.  Kireçli  malzeme  olarak  kireçtaşı,  silisli  malzeme  olarak  killi  kireçtaşı  ve  marnlar

yeterli  rezervdedir.  Çeşitli  hammadde  özellikleri  ve  gerekli  olan  parametreler,  yörede  Normal  Portland  çi-

mentosu  üretecek  bir  fabrikanın  kurulmasına  olanak  vermektedir,

ABSTRACT  t  The  main  cement  raw  materials  in  the  vicinity  of  Gençler  (Manavgat),  are  (limestone,  clayey
limestone  and  marte  of  the  Miocene,  Limestone  as  limy  material,  clayey  limestone  and  inaris  as  siliceous
material  have  been  estimated m  sufficient  reserves.  The  various  pecularities  of  raw  materials  anil  the  other
necessary  parameters  for  a  cement  factory  estabiiishement  to  produce  Type  i  Portland  cement  are  feasible
ün  this  area,

Gîllîş

Çalışma  alam,  idari  bakımdan  Antalya  iline  bağlı

olup,  Manavgat-Akseki  karayolu  üzerinde,  11  merke-

zine  115  ve  Manavgat  ilçesine  35  Km,  uzaklıkta  yer

alan  Gençler  köyü  dolayıdır.  1/25000  ölçekli  A.lanya-0

27-aM  paftası  sınırları  içinde  kalan  inceleme  alanı,  77

Km2'lik  bir  alana  yayılır  (Şekil  1).

Antalya  bölgesi  değişik  amaçla  birçok  incelemeye

konu  olmuştur.  Bunlardan,  Altınlı  (1943)  bölgenin

stratigrafik  jeolojisini,  Ege  (1975),  Ami  (1940)  Akseki

dolayındaki  boksit  cevherleşmelerini  Günalay  (1963),

Şekli  İ  ;  Yer  buldum  haritası
Figure  X  ı  Location  map

Ünver  (1979)  Alanya  dolayındaki  alüminyum  ve  demir

oluşuklarını  incelemişlerdir.  Yararlanılan  en  yeni  çalış-

ma,  inceleme  alanını  da  kapsayan  ve  bölgenin  çimento

hammaddeleri  olanaklarını  araştıran  Çayırlı  (108O)*ya

ait  çalışmadır.

Bu  yayının  konusunu  oluşturan  çalışma,  ekonomik

jeoloji  ağırlıklı  olup,  teshit  edilen  sahadaki  kayaçların

çimento  hammaddesi  olarak  kullanılabilirliğinin  ince-

lenmesini  amaçlar.  Bu amaçla  inceleme  alanının  1/25000

ölçekli  jeoloji  haritası  yapılarak,  çimento  hammadde-

leri  olarak  kireçtaşı,  killi  kireçtaşı  ve  marn  birimleri

saptanmıştır.  İnan  (1983)  Bu birimlerden  alman  numu-

nelerin  kimyasal  analizler.  Özel  sektöre  ait  Afyon  çi-

mento  fabrikası  ve  M.T.A.  Genel  Müdürlüğü  laboratu-

varlarında  yapılmıştır,  Kimyasal  analiz  sonuçlarına  da-

yanarak,  klinker  bileşimlerinin  ve  modüllerin  hesapla-

maları  yapılarak,  yorumlanmıştır,

GENEL  JEOLOJİ

İnceleme  alanında  temeli,  Paleozoyik  yaşlı  klorit

Şistler  oluşturur,  Bu  birimi,  açılı  uyumsuz  olarak  Orta

Miyosen  yağlı  Gençler  formasyonu  örter.  Gençler  fora»

masyonu,  birbirleriyle  dereceli  geçişli  üç  üyeye  ayrıla-

rak  İncelenmiştir.  Birimin  tabanında  yer  alan,  kirli

beyaz  renkte,  sert  ve  kaim  katmanlı  kireçtaşlarına

Ahmetler  üyesi,  üzerine  gelen  sarımsı  beyaz  renkli  killi

kireçtaşı-marnlara  Karpuzçay  üyesi,  en  üstde  fli§  özelli-

ği  gösteren  kumtaşimarn  arkalanmalarına  da  Çenger-

çay  üyesi  adı  verilmigtlr.  Pliyosen  yaşlı  karasal  çakıl-

taşları,  Orta  Miyosen  yaşlı  Gençler  formasyonu  birim-

lerini  açılı  uymazlıkla  üsteler.  Saha  içinde  en  genç  hu

rlm  Kuvaterner  yağlı  alüvyonlardır  (Şekil2,3,4).

İnceleme  alanında,  birbirine  paralel  olarak  gelişmiş,,

çok  sayıda  efİm  atimlı  normal  faylar  gözlenir,  Ayrıca,
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killi  kiregtaşı  -  marnlarda  NE-NW  yönlü  eklem  takım=
lan,  kayaclara  baklava  dilimi  görüntüsü  verir,

EKONOMİK  JEOLOJİ

Çimento ve Çimento Hammaddeleri  Hakkında Kısa  Bil»
gider

Havada  ve  suda  sertlepfoilen,  sertleştikten  sonra

dağılmayan  belli  dayanım  ve  hacim  sabitliği  olan  bağ-

layıcılara  gimento  denir.  Kullanım  alanlarına  ve  amaç.

İara  göre  değişik  türde  çimentolar  vardır,  Portland  çl_

mentosu  en  fazla  kullanılan  çimento  türüdür.  Bu  gün

bilinen  be§  tip  Portland  çimentosu  vardır.  Bu  tiplerden

Tip  1  veya  normal  Portland  çimentosu  genel  amaçlar

(Örn,  yapılarda)  için  kullanılan  bir  çimento  türüdür,

Bu  çimentonun  üretiminde  kullanılacak  hammaddelerin

özellikleri,  Türk  standardı  19  normlarına  uygun  olmalı-

dır,

Kireçtaşı,  marn,  kil  başlıca  çimento  hammaddeleri-

dir.  Organik  materyal,  pirit,  volkanik  cam,  serbest  si-

lis  (kuvars,  opal,  sileks)  ve  tuz  bu  hammaddelerde

istenmeyen  içeriklerdir.  Şayet,  hammaddelerin kimyasal

bileşimleri,  standart normlarının  altında  bir  değerde  ise

boksit,  kumtagı,  demir  cevheri,  magnezit  gibi  hammad-

delerden  katkı  olarak  faydalanılır.  Ayrıca  alçıtagı,  çi-

mento  oluşum  evresinin  son  aşamasında  kullanılan  bir

hammaddedir.

Hammaddelerin çimento eldesine  uygunlukları,  a§a-

fıda  formülleri  verilen,  teorik  karığım  hesapları  ile

kontrol  edilir.  Hesaplamalarda,  genellikle  hammadelerin

kimyasal  analiz  sonuçları  esas  alınır,  Karışım  oranları»

ma sptanmasmda  Echel  formülü,  modüller  için  Michae-

lis  formülü,  kireç  standardı  için  Kühl  formülü  en  fazla

kullanılanlardır.  Bunlardan  Echel  formülü,  bir  kısım

marn  veya  kirin,  kaç  kısım  kireçtaşı  ile  karıştırılması

gerektiğini  gösterir,

Kireçtaşı
Karığım  oranı  =  — — = —  .  .  =

Marn

(2,8 SiO2+  1,1  A12O8+  0,7 Fe2O3) . - ,  (CaO+  1,4  MgO)

(CaO+  14  MgO)  —  (2,8  SİO2+  1,1 AlâQa+  0,7  Fe2O,)

Hidrolik  modül  =  CaO/Si00+  A19O,+  Fe2O3

Silikat  modülü  =  CaO/Al.>d.^+  Fe0Ö0

Alümîn  (erime)  modülü  = ~MißJ'Weß%

Ham  un'un  CaCO^  tenörü  (titrasyon)  =  CaO/0,56

Yukarıda  verilen  formüllerle  bulunan  modül  değer-

leri,  Tablo  T  de  gösterilen  standart  normu  değerlerin-

den  düşük  veya  yüksek  olmamalıdır,  Prensip  değerlere

uymayan  modül  sonuçları,  çimentoda  şişme,  harçda

parçalanma  ve  betonda  çatlama  olup,  olmayacağına

göstergedir.

Kireç  standardij  çimentonun  kireç  doygunluk  dere-

ces'ni  verir  ve  %  90-95  değerinde  olmalıdır.

lOO.CaO
Kireç  standardı  =  —  •  ^—  •-  =

2,8  SiO2+  1,1  Al2Oa+  0?7  Fe2O3

Yukarıdaki  hesaplamalar  yapıldıktan  sonra,  hazır-

lanan  hammaddeler,  kırılır,  ufalanır,  öğütülür.  Bu  iş-

lemlerden  geçen  hammaddeler  daha  önee  tesbit  edilmîş

oram  sağlayacak  şekilde  yaş  veya  kuru  metodla  karış-

tırılır.  Fırına  verilebilecek  hale  gelen  bu  karışıma  "ham

un"  veya  "farîn"  denir.  Fırına  verilen  bu  hammadde

1250°C  dolayında  yumuşamaya  başlar  ve  1400ÔC  dola-

yında  2=3  cm,  çapında  "klınker"  denen  küremsi  şekilde

parçalar  halini  aln\  Trikalsiyum  silikat  (3  CaO,  SiOo),

dikalsiyum  silikat  (2  CaO,  SiO;2),  trikalsiyum  alüminat

(3  CaO,  Al,O^)f  ve tetrakalsîyum  alüminoferılt  (4  CaO.

MPOH  Fe2Ö3)'den  meydana  gelen  klinker,  soğutulduk-

tan  sonra,  %  2-5  oranında  alçıtaşı  ile* karıştırılıp,  öğü-

tülür  ve  torbalanır,  Böylece  çimento  elde  edilmiş  olur

(Özdemir,  1973),

Çalışma  Alanında  Çimento  Hammaddeleri

Çalışma  alanında,  kireçli  hammadde  olarak  Orta

Miyosen  yaşlı  kireçtaşları  silisli  malzeme  olarak  Orta

Miyosen  yaşlı  killi  kireçtaşı  ve  marnlar,  fliş  birimi
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içindeki  ince  marn  seviyeleri  başlıca  çimento  hammad-
deleridir.

înceleme  alanının  doğusunda  yüzlpk  veren  Orta
Miyosen  yaşlı  kireçtagları,  kirli  beyaz  renkte,  kaim kat-
manlı,  oldukça  sert  ve  karstik  boşlukludur.  Yüzeyleri,
yağmur  sularıyla  yıkanma  sonucu  oluşan  oluklu,  erime
bogluklu  bir  yapı  gösterir.  Katman  doğrultusuna  pa=
ralel  bir  çatlak  sistemi  dikkati  çeker.  Milyonlarca  ton
rezerv  verebilecek  olan  kireçta§larıfnda,  işletme  açu

sından  sakınca  yaratan  silisleşmeler  görülmez.  Orman
örtüsünün  dışında,  dekapaj  kabul  edilecek  örtü  malze-
mesi  yoktur,

Kireçtaşları'nın  üzerinde  dereceli  geçigli  olarak»
killi  kireçtaşı-marn  birimi  bulunur,  Kireçtaşı  dokana-
fma  yakın  seviyeler  killi  kireçtaşı  litolojisinde  olup,  üst
seviyelere  doğru  kil  oranının  artış  göstermesiyle,  birim
marn  litolojisine  dönüşmektedir.  Bu  geçişin  dokanağı
detay  çalışmalarla  saptanabilir.  Sarımsı  beyaz  renkte
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ve  kalın  katmanh  olan  killi  kireçtaşı  ve  marn'larda
kay  ağlara  baklava  dilimi  şeklinde  görünüm  veren,  iki
yönde  gelişmiş  çatlak  sistemleri  dikkati  çeker.  Bu  çat-
lak  sistemleri,  hammaddelerin  çıkarılmasında  kolaylık
salfayan  etkenlerden  biridir.  Birini  içine  çökelme  es-
nasında  yerleşmiş  olan  boksit,  küçük  boyutda  ve  kısmi
ftlterasyona  uğramış  olarak  yer,  yer  görülür.  Killi  ki-
reçta§ı=marn  biriminde  bileğim  defi§imierînin  tak bi  ve
numune  alımlarım  amaçlayan  9  adet  yarma  açılmış^
tır,  Y,8  yarmasında  70  ve  50  cm  kalınlıkta  iki  seviye
halinde  tüffit,  Y,4  yarmasında  7  cm,  kalınlıkta  bir
seviye  halinde  bol  bîotitJ  piroksen  içerikli  malzemeye
rastlanmıştır  (Şekil  3),  Bu  tür  seviyeler  yalnızca  söz
konusu  iki  yarmaya  özgü  olup>  detay  çalışmalarda  iz-
lenmeli  ve  değerlendirme  dışı  bırakılmalıdır.

İnceleme  alanının  güneyinde  ve  batısı'nda  yüzeyle-
yen  fliş,  killi  kireçta§ı-marn  ardalanması  şeklindedir,
Üst  seviyelere  dofni  bîrim,  çakıltaşı,  kumlu  kireçtaşı»
kumtaşi,  marn  ardalanmasına  dönüşür,

Hammadde Kimyasal Analto Smu§lannın Yorumlanması

İnceleme  alanında  yüzeyleyen  Orta  Miyosen  yağlı
kireçtaşları'nda  alman  örneklerin  kimyasal  analiz  so-
nuçları,  bunların  yeterli  derecede  homojen  olduğunu  ve
gimento  üretiminde  kireçli  hammadde  olarak  kullanı»
labilecefini  göstermektedir,

Stratigraflk  olarak  kireçtaşları'nin  üzerinde  yer
alan  küli  kireçtaglan,  genelde,  doğal  çimento  bileşimi-
ne  yakın  sonuçlar  vermektedir.  Ancak,  Tablo  l'de  bir
kısmı  verilen  kimyasal  analiz  sonuçları  yorumlandığın-
d  bda,  bazı  seviyelerin  MgO,  SO3, oramannin Türk
standardı  normlarına  uygun  olmadığı  görülür.  Bu  se-
viyeler  kireçtaşı  dokanağma  yakın  seviyeler  olup,  MgO
yüksek,  Fe2O3  eksik  SO3  yüksek  oranlar  vermektedir.
SO8  jips  kökenli  olup,  killi  kireçtaşı  birimine  yaşlı
kayaçlardan  geldifi  sanılmaktadır.  Ancak,  bu  gelişin
kaynağı  ve  ortamla  ilişkisi  saptanamamıştır.  Jips  kı-
rıntılı  killi  kireçtaşları,  killi  kireçtaşı  bîrimi  içinde  kü-
gük  boyutda  mercekler  halinde  kireçtaşı  dokanafma
yakın  bazı  seviyelerde  yerleşmiştir.

Killi  kireçtagı  litolojisi,  üst seviyelerinde  kil oranının
artmasıyla,  marn  İijolojisîne  dönüşmektedir,  Bu  seviye-
lerde  kil  oranının artması,  ç'mento  hammaddesi  olarak
kullanımda  sorun  yaratır,

Flig  birimi  içindeki  marn  litolojisi^  çimento  ham-
maddesi  olarak  uygun  kimyasal  bileğim  vermekle  bera-
ber,  ince  kalınlıklar  göstermesi  ve  dekapaj  olarak  fazla
örtü  malzemesi  bulunması  nedenleriyle,  hammadde  ola-
rak  önem  taşımaz,

Teorik  Klînliür  Bilaşlmler3ıtîn  Yonımlaımiası

Kireçtaşları,  istenmeyen  bileşikler  bakımından  ye-
terince  homojendir,  Bu nedenlede,  ikili karışımlarda hiç
bir  sorun  çıkarmaz.  Killi  kireçta§lan  ise  bazı  seviyele-
rindeki  kimyasal  bileşim  dengesizliklerini  aynen  ikili
karışımlarında  da  göstermektedir.  Killi  kireçtaşları'nm,
kireçtaşı  dokanafma  yakm  seviyeleriyle  yapılan  ikili
karışımlarda  MgO  deferi,  standart  normu  değerlerini
ağmakta  ve  Fe2O3  eksiklifi  görülmektedir  (Tablo  2),
Üst  seviyelerle  yapılan  ikili  karışımlarda  ise,  artan  kil
oranı  sorun  yaratmaktadır,

Çimento  Hammaddelerinin  Bezervleri

İnceleme alanındaki çimento hammaddelerinin hac-
mi,  bu  malzemelerin  alanları  ile  bu  kesimlerdeki  orta=
lama  kalınlıklarının  çarpılması  ile  hesalanmıştır.  Alan
hesabında  milimetrik  kağıt  yöntemi  uygulanmıştır,  Ml=
yosen  yaşlı  kireçtaflannın  ortalama  yoğunluğu  d =  2,5
Miyosen  yaşlı  marnların  ortalama  yoğunluğu  d = 2  ka-
bul  edilmiş  olup,  hesaplanan  rezervler  Tablo  3'de  top-
luca  verilmiştir.

İnceleme  Alanının  Enerji  Olanakları

İnceleme  alanındaki  akarsu  debilerinin  düşük  ol-
ması,  birçoğunun  yaz  aylarında  kuruması  nedeniyle,
su  potansiyeli  bir  çimento  fabrikasının  ihtiyacını  karşı-
layamaz.  Gerekli  su,  sahanın  güneybatısındaki  Oymapu
nar  baraj  gölünedn  veya  yeraltı  sularından  sağlanabi-
lir.
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Son  yıllarda,  petrol  fiyatlarının  devamlı  artış  gös-
termesi  nedeniyle,  gîmento  fabrikasında  kömür  türü
yakıt  kullanılması  daha  ekonomiktir,  Yöreye  en  yakm
kömür  yataklarından  faydalanma  yoluna  g'ditebilir.

Çalışma  alanın  en  yakın  yerleşim  yeri  olan  Gençler
köyünde  50  megawat  gücünde  bir  trafo  mevcutdur.
Trafo  gücünün  artırılmasıyla,  fabrika  için  gerekli  elekte
rik  bu  sistemden  sağlanabilir,

SONUÇ  ve  ÖNERİLER

İnceleme  alanmm  i/25,000  ölçekli  jeoloji  haritam
hazırlanmış,  Paleozoylk  yağlı  şistler  üzerine  açılı  uy=
mazlıkla  gelen  Orta  Miyosen  birimleri,  bunlar  üzerine
açılı  uymazlıkla  gelen  Pliyosen  çakıltalgarı  ve  Kuvater.
tier  yaşlı  alüvyonlar  ayırtlanmıştır.

Çalışma  alanında milyonlarca  ton  rezerv veren Orta
Miyosen  yaşlı  kireçtagları  kireçli  malzeme  olarak,  Or-
ta  Miyosen  yaşlı  killi  kireçtaşı  ve  marnlar  silisli  mal-
zemeler  olarak,  başlıca  çimento  hammaddelerini  oluş-
tururlar.  Bunlardan  kireç taşlan,  hammadde  olarak  uy-
gun  kalite  ve  rezervdedir.  Killi  kireçtaşı  ve  marnlar,
çimento  hammaddesi  olarak  genelde  uygun  kalitededir.
Ancak,  MgO,  SOg  içeriklerinin  yüksek  olduğu  bazı
seviyeleri  sorun  yaratmaktadır,

İnceleme alanındaki hammadde güvenlrllf  inin saf  »
lanlanması  amacıyla  detay  etüdler  titizlikle  yapılmalı-
dır.  Detay  etüdler  esnasında,  killi  klreçtaşı-mara  doka-
nafı  İncelikle  tesbit  edilmeli,  killi  kireçtaşı  biriminde
MgO  içeriği  yüksek  seviyeler,  düşük  içerikli  seviyeler-
den  ayrılmalı,  birim  içinde  mercek  şeklinde  yerle§mi§
jips  kırıntılı  killi  kireçtaşı  seviyeleri  izlenmeli,  Fê O,̂

İçereginm  düşük  olduf  u  seviyeler  tesbit  edilerek,  butür
hammaddelerin  demiroksit  bileşimleri  yükseltilmelidir,
Alanya  yöresinde  varlığı  bilinen  demir  cevherleşmeleri
bu  amaçla  kullanılabilir.  Marn  biriminde  kil  oram  art-
maktadır.  Çimento  üretimi  aşamasında,  bu  tür  hamu
maddeye  kireçtaşı  ilâve  edilmelidir.

Fizibilite  etüdîeri  titizlikle  yapılmalıdır.

Detay  ve  fizibilite  çalışmaları  sonucunda,  yörede
bir  çimento  fabrikasının  kurulabileceği  söyleniyorsa,
fabrikanın  yaratacağı  çevre  kirlenmesi  ve  yörenin  tu-
ristik  özellif  i  de  dikkatle  göz  önüne  alınmalıdır,

KATKI  BELÎBTME

Bu  çalışmanın  yapılmasında  olanaklarından  fayda-
landığım MST,A. Genel Müdürlüğü yöneticilerine, E.H.M.
Dairesi  Antalya  yapı  gereçleri  kampının  tüm  persone-
line,  yönlendirme  ve  yardımlarım  esirgemeyen  kamp
şefi  saym  Hüseyin  Çayırlı'ya  teşekkür  ederim,

DEĞİNİLEN  BELGELER

Altınlı,  Œ,,  1943,  Antalya  böiges nin  jeolojisi  M.T.A.
Ens,,  rap,  no,  1584,

Arni,  P,  1040,  Şeytandağı  (Alanya)  bölgesinde  boksit
oluşumları,  M.T.A,  Ensèi  rap,  no,  1165,

Ege,  E,,  1975,  Akseki-Seydigehir  boksit  oluşumları.
M.T.A,  Ens.,  rap,  no,  6414,

Günalay,  E.,  1963,  Alanya  bölgesi  alüminyum  ve  demir
oluşukları  M.T.A.  Ens,}  rap,  no,  3386,

Özdemir,  B„  1973S  Çimento  teknolojisi Türkiye  ÇTmento
Sanayii  T.A.Ş,  yayını.

Unver,  F.,  1979,  Aknya  bölgesi  barit  oluşumları,  M,T,A,
EnssJ  rap,  no,  6585,

Çayırlı,  H.,  1980  Antalya  çimento  hammaddeleri  ola-
nakları  jeoloji  raporu  M.T.A,  Ens.,  rap,  no,  1511.

inan,  N.f  1983,  Gençler  (Manavrat)  köyü  yöresinin  çt-
mento  hammaddeleri  etüdü  M,T,A,  Ens.,  rap,
no,  7395,

JEOLOJİ  MÜHENDÎSLÎĞI/OCAK  1985 25





Petrojik  Bir  Katılaşma  Termodinamiği  sorunu:
Magmatik  Katmanların  Oluşumu

A peirologic problem of solidification thermodynamics :  Genesis of  magmatik layering

YUSUF  ZÎYA  ÖZKAN MTA  Genel  Müdürlüğü,  Ankara

ÖZ  :  Magmatik  katmanlarım  anın  olugumuna  ilişkin  açıklamalar,  bağlıca  iki  ana  süreçten  birine  dayanır  :

Kristal  çökelimi  ve  salmımlı  kristallerime.  Ağırlığın  fiziksel  süreçlere  verildiği  ilkinde,  birlikte  kristallenen

fazların  aynmsal  çökelimlnin  katmanlanmayı  yaratan  ana  olgu  olduğu  öne  sürülür.  Tartışmalar  olgunlaştıkça

güçlenen  ikinci  açıklama girişimlerinde  ise,  katmanlanmanın,  kristallenen  fazların  tür  ve  bağıl  oranlannda

katılaşma  sırasında  meydana  gelen  yinelenmen  def  isimlerden  (salınımlı  kristallenme)  ileri  geldiği  savunulur,

Dolayısıyla  da sorunun  çözümü,  salmımlı  kristallenmeye  yol  açan  katılaşma  termodinamiğinin  aydınlatılmasın-

da  aranır,  Yazıda,  her  iki  sürece  dayanan  açıklama  girişimleri,  ana  örnekleriyle  eleştirel  olarak  gözden

geçirilmektedir,

ABSTBACT i  Explanation« on the genesis of magmatîc  layering  is  based  on  on©  of  the  two  fondamental

processes  :  Crystal  settling  and  <osoallatery  crystallization.  In  the  first,  physical  processes  are  given  more

importance,  to  which differential  settling" of phases  that  eryptklOe  together  m  the  main  cause  of  nıagınattc

layering.  With  the  development  of  new  studies,  the  second  tflheaOe  becomes  stronger,  In  this  case,  layering  Is

caused  by  the  oscillatory  changes  In  the  mineral  type  and  relative  percentage  of  crystallizing-  phases  during

Eradication.  Hence,  the  solution  of  the  problem  to  sought  in  the  shading  light  on  soliclfficaüon  thermody-

namics  that  cause  oscillatory  crystallization,  İn  the  paper,  atteanps  to  explain  either  process  is  critically

reviewed  with  examples.

GÎBÎŞ  ve  TANIMLAR

Magmatik  katmanlanma  (layering),  tekdüze  (uni-

form)  veya  tekdüze  degi§en  özelliklerle  belirgin  düz-

lemsel  bir  katilşama  yapısıdır.  Bir  veya  birkaç  yapıcı

mineralin  düzlemsel  sınırlar  boyunca  birdenbire  görü-

nüvermesl-kayboluvermesi  yada  bağıl  oranlarının  veya

fiziksel  özelliklerinin  (tana  biçimi  ve/veya  iriliğinin)

birdenbire  değişmesi  ile  açığa  vurulur.  Buna  göre  de

katmanlar  arasında faz  dokanafı  (phase  contact), oran

dokanağı  (ratio contact)  yada şekil  dokanağından  (form

contact)  söz  edilir  (Şekil  1),

İçerdikleri  minerallerin  oranları  gözetilerek  kat-

manlar,  îzomodal  katmanlar O'semodal  layers)  ve  mi-

neral  derecelenmen  katmanlar  (mineral-graded  layers)

diye  iki  sınıfa  ayrılır,  tzemodal  katman,  bir  veya  daha

çok  mineralin  tekdüze  oranıyla  belirgin  bir  katmandır,

içerdikleri  iki  veya  daha  çok  m'neralîn  oranlarında

dereceli  stratigrafik  değişimler  gösteren  katmanlara

ise,  mineral  derecelenmen  katman  denir.  Bunlar  ayrıca

derecelenme yönüne göre,  normal  mineral  derecelenme-

li  katman  (normal  mineral-graded layer),  ters  m'neral

derecelenmeli  katman  (reverse  mineral-graded  layer)

ve  sürekli  mineral-derecelenmeli  katman  (continuous

mineral-graded  layer)  diye  çeşitlere  ayrılır  (Şekil  i),

Magmatik  katmanlar  ayrıca,  içerdikleri  m'neralle-

rîn  fiziksel  ozelliklermdeki  (kristal  boyutlarındaki)  ve

kimyasal  bileşimlerindekl  stratigrafik  değişimler  göze-

tlerek,  boy  derecelenmeli  katman  (size-graded  layer)

diye  de  sınıflara  ayrılır,  Boy  derecelenmen  ve  kimyasal
derecelenmeli  katmanlarıma  çoğunlukla  model  oranlar-
daki  değişimlerle  veya  mineral  ve/veya  minerallerin  gö-
rünüvermesi-kayboluvermesiyle  beliren  katmanlanmaya
eşlik  eder.

Öte  yandan katmanlanmalar  çoğunlukla belirli  kat.
man  dizileri  biçiminde  izlenir.  Buna  göre  de  değişik  ad-
larla  anılırlar  :

Ritmik  Katmanlanına  (rhythmic  layering)  :  Belirli  bir

katman  yada  katman  takımının  belli  bir  düzen  içinde

yinelendiği  katmanlanma  biçimidir  (Wager  ve  Deer,

1939;  Brown,  1956;  Wager  ve  Brown  1968),

ICasîntili  KatmaAnoıa  (intermittent  layering)  :  Birbi-
rinden  som  (katmanlanmasız)  kayaç  aralıklarıyla  ayrıl,
mış  ritmik  katmanlanmaya  denir  (McBirney  ve  Noyes,
1979),

Dönemij  Katmanianma.  (cyclic  layering)  :  Özdeı  bir

düzen  içinde,  kesintisiz  b:r  dizi  (sequence)  halinde

belirli  aralıklarla  başlangıç  noktasına  dönerek-yinele-

nen  katmanlanma  biçimidir  (jaekson,  1961,  1970),

Katmanlı  magmatik  kayaclara,  stratiform  soku-

iumlarda  ve  ofiyolitik  karmaşıkların  katmanlı  dizilerin-

de  raslanır.  Başlıca  kromit,  olivin,  proksen  ve  plajioklaz

içeren  ultrabazî^/bazik  büeşimli  kayaglardır,  Kümülat

dokular  diye  anılan  tipik  dokusal  özellikler  sunarlar.

Yeri  gelmişken  belirtilmelidir  ki,  katmanlı  mag-

matik  kayaçlarla  ilgili  kullanılagelen  dokusal  terimler
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Katmanlı  magmatik  kayaçlann  kimyasal  ve  mine,
ralojk  bilegimlerindeki,  dokularındaki  ve  ilksel  istif  sel
düzenlerindeki  benzerlikler  ana  çizgileriyle  benzer  ve
öteki  magmatik  kayaçlardan  farklı  katılaşma  süreçle-
riyle  oluştuklarını  akla  getirir.  Bu  süreçleri  ortaya  çı-
karmak  içîn  yüzyılımızın  başından  beri  yoğun  çaba
gösterilmiştir.  Yazıda  bu  çabalar  sonucu  '  gel'ştirilmi§
açıklamalar  eleştirel  olarak  gözden  geçirilmekte  ve  so-
runa  kargı  canlı  bir  ilgi  uyandırılması  amaçlanmakta-
dır.

(Wager  ve  diğerleri,  I960,  jackson,  1968)  betimsel  an-
lamlan  yanısıra^  türümsel  bir  anlamda  İçerirler,  Daha
açık  bir  anlatımla,  örneğin  kümüîat  sözcüğünde  oldu-
ğu  gibi,  hemen  hemen  tüm  dokusal  terimler  üstü  örtük
olarak  bu  kayaçlarm  ^aşağıda  açıklanacak-  kristal  çö*
kelimi  süreciyle  oluştukları  anlamını  taşır.  Bugünkü
durumda  türümsel  anlamlı  bu  sözcükleri  kullanmadan
katmanlı  magmatik  kayaçlar  üstüne  söz  etmek  pek
olanaklı  değildir.  Terimlerin  yalnızca  betimîeylci  an-
almda  yeniden  tanımlanmaları  yada  yeni  sözcüklerle
defiftirîlmeleri,  hergün  daha  fazla  duyumsanan  bir  ge-
reksinimdir.  Bu  yazıda  bunların  türümsel  anlamların,
dan  sıyrılmış  olarak  kullanıldıklarının  vurgulamlmasıyla
yetinilecektir.

Katmanlı  magmatik  kay  açlar  da  katmanlanma  ile
ilişkili  biıincil  yapılar  olarak  slump,  yük  kalıbı  (load

KRİSTAL ÇÖKELİMÎ

Katmanlı  magmatik  kayaçlarla  kırıntılı  çökel  ka-
yaçlar  arasındaki  göze  batıcı  dokusal  ve  yapısal  ben-
zerlikler  .araştırıcıların  aklına  ilkin  benzer  yolla  olug-
mug  olabileceklerini  getirmiştir,

Gerçekten  de  katmanlı  magmatik  kayaçlann  kat-
manlanma  ve  onunla  ilişkili  çapraz  katmanlaşma,  ka-
nal  katmanlanması  gibi  çökelme  yapıları  göstermeleri
yanısıra,  dokusal  özellikleri  de  kırıntılı  çökel  kay  açlara
çok  benzer  olarak  yorumlanmıştır.  Nitekim  bu  kayaç-
lann  mineralleri  dokusal  özelliklerine  göre,  kırıntılı
kayaçlardakine  benzer  biçimde,  iki  sınıfa  ayrılmıştır,

İ)  Çökelmiş  kristaller  (primary  precipitate  crys-
tals  :  Wager  ve  Deer,  1989;  cumulus  crystals  :  Wager
ve  diefrleri,  i960;  settled  crystals  :  Jackson,  1981,
1968)  :

Çökelmiş  kristaller,  magma  içinde  asılı  (suspensi-
on)  durumda  büyüyüp  yerçekimi  etkisiyle  dibe  çökele-
rek  birikmiş  kristaller  olarak  yorumlanmıştır.  Bu  kris~
tallerJn  özellikle  özbiçime  belirgin  eğimleri,  kapanım
içermemeleri,  eşboyuta  sahip  olmaları  gibi  dokusal
özellikleri,  onların  doygun  bir  magmatik  ergiyikte  ya-
vaş  yavaş  dibe  dog  ru  batmaları  sırasında  asılı  durumda
serbestçe  büyümeyle  oluştuklarının  kanıtları  olarak
düşünülmüştür,  (Wager  ve  Deer,  1939;  Cameron '  ve
Emerson,  1959;  Wager  ve  diğerleri,  1960;  Hess,  I960;
Jackson,  1961,  1968,  1970).

2)  Postkümülüs  gereç  (interprecîpitate  material  :
Wager  ve  Deer,  1989;  üıtercumulus  material  :  Wager
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ve  diğerleri,  İ98Û. postcumulus  material  :  Jackson  1981
1983)  :

Postcumulus  gereç,  magma  haznesi tabanında birik.
miş  çökelmiş  kristal  yığınının  aralarındaki  boşlukları
dolduran  magmatik  sıvıların  (intercumulus  liquid  :
Wager  ve  diğerleri  1960;  Jackson  1961,  1968)  birikme
sonrasında  katılaşması  ile  oluşmuş  gereç,  olarak  yorum-
lanmıştır.  Bu  kristallerin  çökelmiş  kristaller  arasında
gelişigüzel  biçimde  dağılmış  olmaları,  yerleştikleri  boş-
luğun  biçimine  bağlı  olarak  genellikle  özbiçimslz  kris-

Şekiİ  3  :  Ktknülat  doku,  Noktalı  mineraller;  kümü-
lüs  kristal  taralı  mineraller:  post  kümülüs
kümülüs  kristal  .

Figure  S  ı  Cumulate texture.  Dotted minerals:  cumulus
crystal.  Shaded  minerals:  post  cumulus
crystal.

tallerden  oluşmaları  ve  yaygm  olarak  polklitik  dokuya
sahip  olmaları,  sözü  edilen  yorumun  dokusal  kanıtları
olarak  öne  sürülmüştür,  (Jackson,  1961,  1988;  Wager
ve  diğerleri,  I960,  Hess,  I960;,,,)  (Şekil  8).

Anlaşılacağı  gibi,  kristal  çökelimini  savunanlarca
ÇÖkelmiş  kristaller,  kırıntılı  gökel  kayaçlardaki  kırıntı
tanelere,  postkümülüs  gereg  de  çimentoya  benzer  ola-
rak  tasarlanmıştır.  Bu  görüştekilere  göre,  katmanlı
kayaçlar  magma  içinde  asılı  durumda  çekirdeklenip
büyüyen  kristallerin  yerçekimi  etkisiyle  dibe  çökelip
hazne  tabanında  birikmeleriyle  oluşmuşlardır.  Biriken
bu  kristal  yığını  içindeki  boşluklarda  hapsedilmiş  mag-
matik  sıvıların  daha  sonra  ana  magma  sıvısıyla  bağ-
lantılı  yada  bağlantısız  biçimde  katılaşmaları,  değişik
dokusal  özelliklerin  gelişimine  yolaçılmıştır.  Kristal  çö-
kelimi  sürecine  eşlik  eden  magma  aynrrlaşması  (frac-
tination)  olgusu  da  katmanlı  kayaç  dizilerinde  izlenen
tabandan  tavana  doğru  mineralojik  ve  kimyasal  deği-
şimlerden  sorumludur.  Daha  açık  bir  anlatımla,  bu
magmatik  dizilerde  çökelmig  minerallerin  görünme  sı-
rası,  kimyasal  bileşimleri,  stratigrafik  yönde  büeşimle-
rindeki  değişiklikler  ve  değişim  yolu  son  çözümlemede,
ana  magma  bileşimleri  ve  magma  ayrımlaşma  yoluna
bağlı  olarak  çeşitli  olabilmekteyse  de  bazaltik  ergiyik-
lerde  deneysel  olarak  saptanmış  ayrımlaşma  yolları
(îrvine,  1970)  ile  uyum  içindedir.

Kristal  çökelimi  (crystal  settling)  sürecini  savu«
nanlara  göre,  katmanlarıma  birikme  yüzeyine  çökelen

kristallerin  nitelik  (tür,  şekil,  irilik)  ve  bağıl  oranla-
rında  zamanla  meydana  gelen  değişimleri  yansıtır,  O
nedenle  bu  görüştekilere  göre,  magmatik  katmanlan-
manın  kökeni  sorunu,  "birikme  yüzeyine  çökelen  kristal
lerin  belirtilen  özelliklerinde  söz  konusu  def  ilmeleri
yaratan  süreçler  nedir"  biçiminde  ortaya  konabilir,

Önceleri  kimi  araştırıcılar  (Wager  ve  Deer,  1939;
Wager,  1953;  Hess,  1960),  bazı  önemsiz  farklılıklarla,
magma  içinde  arada  bir  kesintilerle  görülen  kristal
yüklü  konvektif  akıntılardan  türbiditlere  benzer  biçim-
de  kristal  çökelimiyle  katmanlanmalann  oluşabileceğini
düşünmüşlerdir.  Akıntıların  tapma  gücüyle  belirlenen
hidrolik  elenmenin  katmanlanmayı  doğuran  ana  süreç
olduğunu  öne  sürmüşler  ve  katmanlı  magmatik  kayaç-
larda  kanal  katmanlanması,  fragmental  katmanlanma
gibi  süpürme  yapılarının  varlığım  da  görüşlerinin
Önemli  bir  kanıtı  olarak  göstermişlerdir,

Gerçekten  de  bir  magma  sokulumunun  çevresine  ısı
kaybı,  sürekli  yada  kesintili  konveksiyon  akıntıları  ya«
ratabilir  ve  bunu  öne  sürenlerm  varsaydıfı  gibi  çökelen
minerallerin  tür ve  bağıl  oranlarında  yinelenme!!  (rhyt-
mic)  değişimlere  neden  olabilir.  Ancak  katmanlı  mag-
matik  kayaçlarda  izlenen  yapısal  ve  dokusal  Özellikler
(ek  olarak  daha  sonra  söz  edilecek  deneysel''-ve  ku-
ramsal  veriler),  kesintili  yoğunluk  akıntılarından  çö-
kelme  varsayımına  karşıt  kanıtlar  oluşturur  ve  çökel-
menin  durgun  bir  ortamda  gerçekleştiğini  gösterir,  Şöy-
le  ki?  katmanlı  magmatik  kayaçlarda,

1)  ÇÖkelmii  (kümülüs)  mineral  çizgisellifi  zayıf
veya  yoktur,

2)  Özde§  katmandaki  kristaller  arasında  hidrolik
eşdeğerlilik  yoktur,

3)  Akıntılı  kofullarda  çökelmeyi  yansıtır  süpürme
yapıları,  ana  süreç  olarak  bu  yolun  düşünülmesini  ge-
rektirecek  kadar  yaygm  değildir,

4)  Katmanlarda  boyut  derecelenmesinden  (size-
grading)  çok  mineral  derecelenmesinin  (mineral-gra-
ding)  görülmesi,  katmanlanmanm  oluşumunda  hidrolik
elenmenin,  varsayıldığı  gibi  rol  oynamadığını  gösterir.

Bir  yandan  soğuyan  magmaların  katılaşmaları  sı-
rasında  konveksiyon  yapmış,  olmaları  yanısıra  bir  yen-
dan  da  kristal  çökeliminin  durgun  bir  ortamda  gerçek,
leşmîş  olması  gerekliliğinin  anlaşılması  üzerine  bu  iki
olguyu  gözeten  çökelme  modelleri  öne  sürülmüştür,
Kristal  çökelimini  savunanlarca  öne  sürülen  görüşlerin
hepsi  ana.  çizgileriyle,  Jackson'm  (1061)  Stillwater  So-
kulumu  ultramafik  zonunun  katmanlı  kayaçları  için
geliştirdiği  kristallenme  modeline  dayanır  (Şekil  4).

Jackson'm  (1981)  modelinde  magma  iki  farklı  ke-
sim  halinde  tasarlanmıştır.  Hazne  tabanına  yakın  ke-
simlerde  magma  durgun  olup  bunun  üstünde  konveksi-
yon akıntılarının yeraldıf  ı  magma kesimi  bulunur.  Kris-
talenme  ve  çökelme  durgun  magma  kesiminde  gelişir,
Jackson'a  (1961)  göre  durgun  magma  zonunun.  zaman
zaman  konvektif  kesime  katılarak  bileşiminin  tazelen-
mesi,  Stillwater  sokulumunda  izlenene  benzer  önemli
katmanlanmalan  (cyclic  layering)  yaratır,
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Bu  modeli  savunanlara  göre,  küçük  Ölçekli  kat-
manlanmalar  ise  ayrımsal  çökelmenin  (differential  sett,
ling)  sonucudur.

Çizelge  1  de  değiglk  yoğunluk  ve  vizkozitede  ba=
zalttk  ergiyikler  içinde  plajioklaz  ve  olivin/piroksen
kristallerinin  Stokes,  yasası  uyarınca  hesaplanmış  hız-
ları  görülmektedir.  Plajioklazla  koyu  renkli  minerallerin
özde§  kofullarda  çökelme  hızları  arasındaki  faklılıklar
göze  batıcıdır.  Çökelme  hızlarındaki  bu  farklar,  birlikte
çökelen  kristal  fazların  birbirlerinden  ayrılmalarına  ve
ayrımsal  çökelmelerine  neden  olabilir.

Birlikte  çökelen  fazların  ayrılma  derecesi,  Goode'ye

göre  çökelme  uzaklığı  (L),  bağıl  çökelme  hızları  ve

kristallenme  zonunun kalınlığına  (d)  bağlıdır,  (Şekil  5),

Kristallenme  zonunun  altında,  magma  tabanında  birik-

miş  kristal  yığınından  bağlayarak  belli  bir  kritik  uzak=

lık  (Lıc)  varsa,  açık  ve  koyu  renkli  minerallerin  birbir-

lerinden  tümüyle  ayrılarak  izomodal  katmanlar  halin

de  çökelmeleri  olanaklıdır.  Farklı  fazların  bu  biçimde

birbirinden  tümüyle  ayrılabilmesi,  ancak  krlstailenme

kesintili  ve  birdenbire  bağlayıp  duran  kısa  çekirdeklen.

me  dönemleri  halinde  meydana  geldiğinde  söz  konusu
olabilecektir.  Sürekli  kristallenme  durumunda  daha  ça=
buk  gökelen  koyu  renkli  mineral  kristalleri  daha  önce
kristallenmig  plajioklaz  kristallerini  dibe  ulaşmadan  ya_
kalay  acağı  için  ayrımsal  çökelme  gerçekleşmeyecektir,
Dolayısıyla  da  katmanlanmamış  som kayaçlar  oluşacak-
tır,  Yavaş  sof  uyan  sokuiumiarda  koşullar  kesintili  çekir-
deklenmeye  çok  elverişlidir.  Zira  katılaşmayla  açığa
çıkan  dönüşüm  ısısı  magma  sıcaklığını  zaman  zaman
kristalleşme  sıcaklıkları  üstüne  çıkaracaktır,

Kristallenme  zonunun  altında  kritik  Lc  uzaklığın,

dan  daha  fazla  bir  uzaklığın  var  olduğu  ve  anlık  kris-

tallenme  dönemleri  arasında  da  yeterli  zaman  aralık-

larının  bulunduğu  koşullarda,  birlikte  çökelen  farklı

fazların  birbirinden  tümüyle  ayrılması  gerçekleşecek

tir.  Bu  durum,  faz  dokanaklı  izomodal  katmanlanmayı

yaratacaktır,

Kristallenme  zonunun  altında  sözü  edilen  kritik

uzaklıktan  daha  az  bir  uzaklık  varsa,  b'rlikté  çökeien

fazlar  birbirinden  tümüyle  ayrılamayacaktır.  Ayrıca

kristallenme  dönemleri  yakın  ara-
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Kristal  yığını  favanı

Şekil  S  t  Ayrımsal  çökelme  (Goode,  19*16)
û  t  KristalleiMnë  kuşağı  kalınlığı
L. i  Krtstıülenme  kuşağının taban  ile  kristal  yı-

ğmı  tavanı  arasındaki  düşey  uzaklık
Lo:  Piroksen  ve/veya  olivin  kristallerinin  plajL

oklaz  kristallerinden  tümüyle  ayrılabildiğî
uzaklık

a)  Tam  ayrılma:  Birbirinden  faz  dokanakla-
rıyla  ayrılmış  izomodal  katmanlar,

b)  Tam  olmayan  ayrılma:  Mineral  derecelen-
meli  katmanlaşma

Figure  5  t  Differential  settling  (GoıMe,  1916)
d  î  Crystallization  zone  thickness

I»  :  Perpendicular  distance  between  the  bottom
of  crystallization  zone  and  the  roof  of  crys-
tal  pile.

Le  i  Distance that pyroxene and/or  olivine crys-
tals  completely  seperated  from  plagioelage
crystals,

a)  Complete  separation  i  fsomodal  layers  se-
perated  from  each  other fey phase  contacts,

b)  Incomplete  seperatton  %  Mineral  = graded
layering1

liklarla  gerçekleşiyorsa,  kristallerime  zonu  altında  kri-
tik  uzaklıktan  daha  fazla  uzaklık  olsa  bile,  pe§pe§e  ge-
len  kristallenme  dönemlerinin  kristalleri  çökelirken  a§=
malar  yapacafından,  farklı  fazlar  yine  birbirlerinden tü.
müyle ayrılamayacaktır.  Tam  olmayan  ayrılım  ise,  nor-
mal,  ters  ve  sürekli  mineral  derecelenmen  katmanlan-
maları  yaratacaktır.

Görüldüğü  gibi,  kristal  çökelimi  süreci,  katmanlı
kayaçlarda  gözlenen  yapısal  ve  dokusal  özelliklerin
nasıl  oluşmui  olabileceğinin  çok  parlak  bir  kurgusunu
vermektedir,  Bugün  bile  araştırıcılar  tarafından'  yaygın
biçimde  benimsenmesi  bu  yüzdendir.  Ancak,  bu  kurgu-
nun  fizikokimyasal  olarak  gereğince  temellendirileme-
mi§  olduğu,  yalmzca  parlak  bir  kurgu  olarak  kaldığı
söylenebilir.  Deneysel  ve  kurumsal  kanıtlarıyla  bir-
çok  araştırıcı  Mc  Birney  ve  (Noyes,  1979)  tara-
fından  vurgulandığı  gibi,  bazik  bile§imlide  olsa
bir  magma  İğinde  kristallerin  yerçekimi  etkisiyle  çöke-
limi  fiziksel  olarak  pek  olanaklı  değildir.  Hele  katılai-
ma  tarhi  boyunca  magma  sıcaklığının  azalması  ve  bi-
leşiminin  evrimine  koşut  olarak  vîzkozitesînin  yüksel-
mesi,  yoğunluğunun  düşmesi,  magma  içinde  asılı  kris-

tal  derigim  inin  artması  ve  oluşan  kristallerin  yoğunluk-
larmın  azalması  ile  kristallerin  çökelme  hızları  iyice
yavaşlar  ve  çökelerek  dibe  ulaşmaları  sonsuz  zaman
alır,  Hatta  plajîoklazlarm,  katılaşma  tarihinin  önem=
11  bir  bölümünde,  çökelmesi  bir  yana,  yüzmesi  bile  ge-
rekir  (şekil  6)

Sonuç  olarak  kuramsal  yaklaşımlardan,  matalurjik
gözlemlerden  ve  deneysel  petrolojiden  çıkan  İlkeler  ıs>
ğında  kristal  çökelimi  süreciyle  katılaşmada  varsayı-
lan olguların,  magma katılaşması  sırasında gerçekleşmiş
olmaları  olası  görülmemektedir.  Magma katılaşması  ol-

gusu  daha  iyi  aydınlatıldıkça  bu  gerçek  daha  İyi  anla-
gılmakta  ve  katmanlanmayı  yaratan  süreçlerin  gizleri-
nin  değişik  yaklaşımlarla  araştırılması  gerektiği  kanısı
gittikçe  güçlenmektedir.

Aşağıda  kısaca  magma  katılaşması  üstünde  durul-
duktan  sonra  sözü  edilen  değişik  yaklaşımlar  ele  alın-
maktadır,
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MAGMA  KATILAŞMASINI  YÖNLENDİREN
OLaULAB

Bir  magmanın  çevresine  olan  ısı  kaybı,  katılagma*
smı  yönlendiren  ana  olgudur.

Derinlere  sokulum  yapmış,  yavaşça  loguyan  bîr
magma,  sofuma  yüzeylerinden  başlayarak  içe  doğru
katılaşır.  Katılaşma  hızlan,  defişik  sofuma  yüzeylerin«
deki  ısı  kaybı  hızının  fonksiyonu  olan  sıcaklık  profil-
leri  ile  bileşim  ve  basıncın  fonksiyonu  olan  likidüs  sı-
caklıklarının  ilişkisine  bağımlıdır,  Derinlere  yerle§mi|
bir  magma  haznesinde  ısı  kaybının  büyük  bir  bölümü  .
yerkabuf  undaki  sıcaklık  dağılımı  yüzünden  -  hazne  ta-
vanı  ve  yan  duvarlardan  olur.  Buna  göre,  böyle  bir
magmanın  daha  çok tavan  ve  yan  duvarlarından  başla-
yarak  katılaşması  beklenir,  Ancak  katmanlı  sokulum,
lardaki  gözlemler,  katılaşmanın  başlıca tabandan  yukarı
dofrtı  ilerleyen  bir  katılaşma  cephesinde  yer  aldığım
göstermektedir,  Kristailenme  sıcaklığının  basınca  doğ-
ru  orantılı  bağımlılığı  nedeniyle,  hemojen  bileşimde  bir
magmanın  üst  kesimindeki  likidüs  sıcaklığı,  taban  kesi-
mindeki  likidüs  sıcaklığından  daha  düşüktür.  Ek  ola-
rak  üst  kesimde  artan  uçucu  bileşen  derişimi  de  özdeş
yönde  etki  yapar  ve  likidüs  sıcaklığının  tavan  kesi-
minde  daha  düşük  olmasını  sonuçlar  Ayrıca  magma
içinde  sıcaklıklar  konvaksiyonla  tekdüze  (uniform)  tu-
tulmaya  çalışıldığından üst  ve  yan duvarlardan  ısı  kaybı
daha  fazla  olmasına  karşın,  sıcaklıklar  yine  de  dik  bir
p-adyandan  sonra  taban  kesimindeki  sıcaklıklara  ya-
kındır,  işte  bu  nedenle,  üst  ve  yan  duvarlardan  katı-
laşma  hızı  çok  düşüktür.  Hatta,  özellikle  tavan  kesi-
minde  soğuma  tarihinin  önemli  bir  bölümünde,  katılaş-
ma  bir  yana,  çevre  kayaçların  Özümlenmesi  bile  söz  ko-
nusudur.  Kısacası  katmanlı  magmatik kayaçların,  daha
cok  tabandan  katılaşmış  olması,  kristal  çökelimini  savu-
nanların  dügündüğü  gibi,  hazne  tabanında  kristal  biri-
kimi  sonucu  olmayıp,  bu  kesimde  katılaşma  hızının  da=
ha  büyük  olması  yüzündendir.  Yoksa  magma  haznesi
yan  duvarları  ve  tavanından  da  az  miktarda  katılaşır,
Skaerfaard  sokulumunda  yan  duvarlar  boyunca  gözle-
nen katmanlanma  (Mc Birney ve Noyes,  1079)  bunun en
güzel  kanıtıdır,

öte  yandan  magma  iyinde  ısı  iletimi,  çözünen  dağı-
lımı  ve  sıvı-katı  arayüzey  kinetiği  üzerinde  önemli  et-
kileri  nedeniyle  katılaşmayı  denetleyen  bir  başka  olgu
da  kenveksiyon.  akıntılarıdır.  Katmanlı  sokulumları
verebilecek  boyutlardaki  bazik  magmaların  katılaşma
sürelerinin  hemen,  hemen  tümünde  konveksiyon  yapmış
olmaları  gerektiği  kuramsal  ve  deneysel  dayanaklarıy-
la  iyi  kanıtlanmıştır,  Shaw,  1965;  Bartlett,  1969),  Kri-
tik  Rayleigh  sayısı  ölçütüne  dayanarak  Bartlett  (1969),
vizkoziteleri  10*  puvazdan  küçük  magmalar  için  15
metreden  daha  büyük  pltitonlarda  yerkabufundan  ola-
ğan  ısı  akışının  magma  konveksiyonuna  neden  olmaya
yeterli  olduğunu  gösterdi  (şekil  7)
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biçimine  dönüşür.  Formüldeki  fiziksel  deiisKsfiJer  .yer.'ne
derinler«^yavaşça  soğuyan  magmalar  için"§u  yaklaşık
değerler  alınırsa

k = 4, 10-a  c m,2  sn-ı
a  -  5,10-3  »c-ı  \..  '
ß  =  6,9,  IQ-f  fraksiyonlaşma  bileşenlerin  yüzdesi
v  =  2,102  cms'sii^ı

dS  \  .'=•. İ
AT  >  0?3  10,3  A Z - 3  4-  0,14^2 —-

m
AZ  >  10 cm  İçin  ilk  terim  gözardı  edilebilecek  ka-

dar  küçük  olacağından,  sonuç,, alarak  AT  >  o,  14,
ĞB

AZ  ——  bağıntısına  ulaşılır.
c *  •••*-•  r d Z  * *  - v ^ . , . - . ^ -  .*;.•••  • * . . - .  » . v . ' ^ < . ; . - •  -  *••  '  ' - i - . i ' ' ,

Dağıntıdan  anlaşılacağı  üzre^bir  akışkan  ıcmde

^ knnveksiyonun  ülup  olmayacağını,  sıcaklık  farkı  ile  Jji-

"Jeşm-  gradyam  belirler.  Sıcaklık  faikı  yukarıdaki'  bu-

gifit/nm  .sag"  yanındaki  terînıden  büyük  veya  es.ise

konvukHiyon  zoıunludur.  Tersine  kücjük^e,  koııvi'ks'yr.n

oluşamaz,  demektir.

Bu  kuramsal  bilgiler  ışığında,  deı inlere
yavaşça soğuyan  bir magma için şunlar  söylenebilir^ Da-
ha  fazla  tavandan  ışı  kaybı,""magma  iğinde  yu.karudoğ-
ru  jızalsm,  }av  sı  çaldık  gradyan  yaratır,  Işıl  yayınma

r  hızı  kinıyavsalf  yayınma  hızına  göı e  çok  daha  büyük
olduğundan,  oluşan  sıcaklık  gıadyamnm  etkĵ iT  bileğim
gradyanı  etkisiyle  dengelenemez  VP  konveksiyon  baş-
lar.  Yalnız  katılaşma  cephesinin  önünde  dar  kuşak
içm?  özel  bir  durum  söz  konuâudür.  Şöyle  ki,  katılaşma
cephesi  önündeki  magma,  geçerli  sıcaklıklarda  bir  ve*
ya  birkaç  mineralce  aşırı  doygun  duruma  geldifİnde
çekirdeklenme  başlar.  Cilayı  yaljnktştırmak-  bakımın,
dan tek blr.A mineralinin kri s t allendif ini varsay alını. A
minerali  kristallenmeye  başladığında,  mineralin  yapıcı
bileşenleri  büyüyen  kristallere  doğru  yayınır  ,;ve.-.  k,atı-
sıvı  arayüaeyi  önünde  magma  içinde  bırbile^enlerce  bir
Lakiıle^me  (tüketilme)  kuşağı  Cilu^ur.  Djoğal  olarak  bu
kuşakta  katı  faza  gçjpıtyreu .bileşenl-erre  ,de zenginleşmiş
bir  çözünen  dağılınıı  yaj-atılır  (Şekil  8).  İşte  katılaşma
cephesi  önünde  kritik  bir  uzaklık  (AZ,)  boyunca  ya-
ratılan  bu  büyük  bildim  _gradyam  (dS/dZ)  nedeniyle
(At  ^  0,14  A2  dS/dZ  olacağından)  bu  kuşak  için-
de  konveksiyon'  akıntıları  gelişemez. 'Katılaşma  cephe-
si  önünde  durgun  sınır  katmanı  (static boundaıy layeı )
denilen  böyle  >3ir  durdun'  magma  kesiminin  varlığı,
yukarda  değinildiği  gibi,  dnha  önce  petı olojistler  tara-
rından  katmanlı  kayaçîarda  gözlenen/ yapısal  ve  duku-
SÎII  verilere,bakarak  da  sezilmiştjr.

Sonuç  olarak*  kısaca  belirtmek  gerekirse  magma
katılaşmasının  kristal  çökelimi  sürecinde  varsayılanın
tersine  soğuma  yüzeylcı.mde  yeıinde  (in, situ)  kristal-
lennıeyle  gerçekleştiği  artık  iyice  anlaşılmıştır..  Bu
gerçek  ışıfmda bakıldığında,  -.- katmanlanmanm  ,katı.

laşma,  cephesinde  kristallenen  fazların-  tür  ve  bağıl
oranlarında  zamanla  meydana  gelmiş  ylnelenmeîi  de«
ği§imleri  (salımmlı  kristallenme  yada  ritmik  krlstal-
lenme)  yänsi'ttifi  söylenebilir,  Dolayısıyla  katmarilan-

• mânın-öluşumttv-sorunu;  "bir  magma katıllaşması  sıra-
sında  kristallenen  fakların  tür  ve. bağıl1  oranlarında  yi-
nelenmeil  defipmlere  neden  olan  süreç  yada  süreçler
nedir?"  biçiminde  oltaya  konabilir.  Bu  nedenle  soru-
rnıın  yanıtım  da  katılaşma -".-termodinamiğinde  aramak
gerekir,  Âşafıda  bu  çizgideki  çözüm  arayışları  gözden
geçirilmektedir,  ,  /
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Bu  bağıntı  sıcaklık  farkına  göre  düzenlenirse,
v k C  -s  ß  .'  dS

yerleşmiş



AAUNIMU  KRtSTALLENMC

Magmatik  katmanlanmayi  salimmh  kristallenme
(oscillatory  crystallization  =  rhytmic  Crystallization)
İle  açıklama  girişimleri,  magma  katılaşmasının  daha
iyi  anlaşılmasıyla  son  yıllarda  gittikçe  güçlenmekle
birlikte,  geçmişi  epey  eskiye  dayanır,  Yüzyılın  bağın,
dan  beri  birçok  araştırıcı  katmanlanmadan  salmımlı
kristalleşmenin  sorumlu  olduğunu  düşünmüş  ve  salı-
mmlı  kristallenmeyi  doğuran  nedenleri  açıfa  çıkarma,
ya  çalışmıştır.

Kimi  araştırıcılar,  çok  sayıda  magma  sokulumu,
uçucu  bileşen  kaybı,  çevre  kayaç  özümlemesi,  deprem
gibi  olguların  katılaşma  termeclinamiği  üzerinde  salı.
mmlı  kristallenmeye  yolaçacak  etkiler  yapabileceğim
savunmuştur,  (Ussing,  1912;  Lombaard,  1934;  Cooper,
1936;  Yoder,  1955;  Brown,  1959,  1969;  Ulmer,  I960;
Irvine  1974,  1975,  ),.

Bîr  örnek  vermek  gerekirse,  Ulmer  (1989),  mag*
ma  katılaşması  sırasında

—'  Çevre  kayaçlar  ile  tepkimelerle  ÇOÜ  ve  H,,O  Özüm,
lemesi

—  Yayınmayla  gaz  kaybı

—  H^nin  ayrımsal  yayınması

—  Çatlak  ve  yarık  açılmasıyla  gaz  basıncının'  düğmesi

—  Sıcaklık  dalgalanmaları  ve/veya  konveksiyon  akıntı-
ları

—  Kristallenen  oksit  fazlarının  fraksiyonlaimaşı
gibi  olasılı  nedenlerin  oksijen  fugasitesinde  fOg).
dalgalanmalara  yol  açarakkromit-silikat  biçiminde  bir
salmımlı  kristallenmeyi  doğurabileceğini  Öne  sürmüş-
tür.  Deneysel  veriler  ışığında,  yüksek  olsijen  fugasi-
tesinde  Mg'ca  zengin  piroksen  ve  spinel  kristallerinin;
daha  düfük  oksijen  fugasitesinde  ise  silikat  kristalle»
rinin  (olivin,  piroksen)  olugabilecegım  belirten  araş-
tırıcıya  göre,  bağlıca  olivin  ve/veya  piroksenin  kris-
tallendiğl  bazik  bir magmada,  yukarda  belirtilen  neden»
lerle  oksijen  fugasitesindeki  bir  artı§  spinel  kristallen-
mesi  için bir tetik görevi  yapar,  Spinel  kristallenmeşiyle
kristallenen  fazların  fraksiyonlaşması  yüzünden  oksi-
jen  fugasitesindeki  azalış  sonucu  yeniden  silikat  krîs-
tallenmesine  dönülür.  Böylece  zaman  zaman  oksijen
fugasitesinde  yaratılan  artışlarla  kronik-silikat  biçi-
minde  bir  salmımlı  kristalleşme  oluşur.  Bu  da  kromit
silikat  katmanlarından  meydana  gelen  bir  yinelenmen
katmanlanmayi  sonuçlar.

Daha  önce  başka  çalışmacıların  da  (Brown,  1958;
Gordon,  1968;  Me  Birney  ve  Noyes,  1979)  vurguladık-,
lan  üzre,  çok  sayıda  magma  sokulumu,  deprem,  uçucu
bileşen  kaybı,  gevre  kayaç  özümlemesi  gibi  gelişigüzel
olayların,  katmanlı  kayaçlarda  izlenen  düzenli  katman-
lanmaları  aonuçlamaları  akla  pek  yakın  gelmemekte-
dir,  Bu  olayların,  termodinamik  koşullarda  yaptıkları
def  isimlerle  katılaşma  yapılarının  "bfuşrnîühda  önemli
rolleri  dügünülebilirse  'de,  katmanlanmayi'doğuran  ana
olgunun, yavaş magmatik • katılaşmanıri doğasında var-
olan  bîr  özellik  olması  çok  daha  olasılıdır.

Bu  yönde  bir  yaklaşımla,  kniılagma  sırasında;  çe-
şitli  fazların  çekirdeklerime  ve  büyümü  hızlarmdn.  gö-
rülen  bağıl  değişimlerin  salmımlı  kristallenmeyi  yara-,
tablleceği  öne  sürülmüştür,  (Marker,  1909;  Zyl,  1959;
Hawkes. 1969;  Gordon, 1968; Maale,  1974, 1078h Bu araş-
tırıcıların  görüşleri,  ikili  ötektik  bir  ergiyliğin  katılaş-
ması  ele  alınarak  şöyle  özetlenebilir.

Şekil  9  da  gösterildiği  gibi,  ergiyık  sıcaklığı  liki-
düs  sıcaklıklarının  bira?,  daha  altındaki  na  ve  nb  eğrileri
ile  belirtilen  sıcaklıklara  kadaıv  düştüğünde,  çekirdek-
lenme  bağlar.  Her  faz  kendi  likidüs  eğrini  altında.du-
rayİKİıı\  Örneğin  M  bileşimli  soğuyan  bir  ergiyikteu
ilk  çekirdek  P  noktasında,  oluşur.  Eğer  soğuma  İn  KI
büyükse  sıcaklık  hıza  azalarak  n-n  i  nh  cckirdrklpnnıe
dlam içine düşer.  Dolayısıyla A ve B nin  lier  ilcisi  Dirlikte
Kristalleşir.  Eğer  soğuma  hızı  kürüksn  ergıyiK  yakla-
şık  eg  sıcaklıkta  kristalleşir.  Kristallenen  fazın  IA
Kristali)  fraksiyonlaşmasıyla  ergiyiğin  ?)ileşimi  eş  sa-
laklıkta  deği§erek,  bu  koz B  nin  çekirdeklerime  alanına,
öirer  ve  B  kristalleşir.  B'nin  kristallenmesi  bu  istemi"
lers  yönde  yürütür  ve  c-çsıc  aklıkta  salının  ılı  bîr  kris

Hiirüp  gider.

Bu  sözleri  biraz  açmak  için,  M  Hleşimi  ergiyisin .
I  sıcaklığında  kristallendigini  düşünelim.  Krgiyik  I  sı-
caklığına  kadar  soğuduğunda  ilkin  B  kristallerdi',  B,
nin  kriatalleıımesi  sıvının  bileşimini  bu  sıcaklıkta  A
yönünde  değiştirir,  Böyluce  eriyiğin, bileşimi  nb  egral-
ni  kestiğinde  B  nin  çekirdeklenmesi  durur.  Ancak  daim
öncpden  çekirdeklenmi^  B  kristaller»/  .ergiyik  içinde-'
asılı  oldukları  sürece  büyümeye  devam  eder  ve1  ergiyi-
gin  bileşimini  n.t  eğrisini  kesinceye  ,kadar-  dc^i^tirir,
Böylece  A  kristallçnnıeye  başlar.  A  nin  kristallenme^
siyle  ergiyik  bileşimi  bu  kc7  B  ye  doğru,  .ilerlen  ve  hu
Hüreç  yinelenir.  I  sıcaklığındaki  bu  kristalleşme  sırrû
pındu  kristal  gökeliminde  (bunu  savunanlar  kristal  çö"-
kelimîne  inanmaktadırlar)"  girişim  olmazsa  b  /a/  b"
luQiminde,  giriginıler  olursa  b  /a-j  b/  a  /a  -|-  b/  b  biçi-
minde  bir  katman  dizisi  gelişir.
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Açıklanan  ikili  sistemden  farklı  olarak,  magma
gibi  çok  bileşenU  sistemlerde  salımmlı  kristalleşme,  sı-
caklık  azalırken  de  gerçekleşebilir  (Şekil  10).  Yani  çok
>Ueşenli  sistemlerde  &»lmımlı  kristalleşme  için  eg  sı-
eakhk  kogulu  da  gerekli  değildir,

10  :  Üç  bMe^nü  bîr  si*  t  emin  ikidus  grafiti  -Şe-
kil,  en  çukur  olan  D  noktasına  doğru  akan
üç  vadi  biçiminde  gözde  canlandırılabilir.
Böyle  bir  smtemdç  örneğin  E  bileşimi!  sıvı
E D  boyunca  bu  vadinin  ht*r  iki  yanına  git-
gel  yaparak  s^hnımlı  kripto  İlenebilir,
Liquidity  graph  of  a  ternary  system  The
figure  fan  be  imagined  am  three  vailleys
wbicit  down  stream  toward  shallowest  point
*X For example,  liquid ith  D  composition,  in
ifiicJl  a »ystem,  crystallizes  by  making  oscil-
lat&n  along  DE,  in  tMs  valley,

Bilindiği  gibi,  birlikte  katılaşan  fazların  kristallen,

me  hızlarında,  bafıl  değişimler  termodinamik  dengede

kmtallenmeyle  olanaksızdır,  Örneğin  ötektik  bileşimde,

ki  bir  ikili  sistemde  dengede  katılaşma  sırasında,  A

fazının  kristallenme  hızı  artarsa,  B  fazının  kristalleşme

hi2i  da  gıyı  bileşimini  ötektik  noktada  tutacak  biçimde

artar.  Ancak  fraksiyonla  kristallenmede  termodinamik

dengede  katılaşma  söz  konusu  değildir.  Bununla  bir-

likte  milimetre  ölçefiride  bile  olabilen  katmanlaıı  ya-

ratacak  kadar  bir  kristattenmenln-olağan  magma  bo-

yutları  göz  önüne  almırsa-sıvı  bileşimini  başka  bir  faz

yada  fazların  knstallenmesi  gerektirecek  boyutta  de-

ğiştirmesi  olası  değildir.  O  nedenle  bu  varsayıma  daya-

nan  söz  konusu  açıklamalar  da  gerçekçi  görünmemek-

tedir,

4 Birkaç  yıl  önce,  Mc  Birney  ve  Noyes-  (1979)  ta-

rafından  öne  sürülen  ısıl  ve  kimyasal  y  ay  ıhma  bafıl

hızlarıyla  denetlenen  bîr  salınımlı  kristallenme  modeli,

buraää  en  geçerli  açıklama  olarak  tamttılabilir.  Mc

Bîrtıey.  ve  Noyes'a  (1979)  göre  hızlı  b?r  kristalleşme

başlangıcını  izleyen  çeşitli  zamanlarda  katılaşma  cep-

hesi  önünde  tüketilme  kuşağındaki  derişim  profilleri

şekil  (II)  deki  gibidir,  Olayı  yalmlaştırmak  için  tek

fazlı  (A)  bir  kristallenme  gözönüne  alınmıştır.  C^  sim-

gesi,  söz  konusu  tüketilme  kuşağı  içinde  herhanglbir

noktadaki  A'nın  noktasal  derişimin!  göstermektedir,

Şekildejci  grafikte  bu,  ayrımlaşmamla,  (başlangıçtaki)

magmada  A'nın  derlşimine  (C4

Ü)  oranı  alınarak  bir

oran  ölçeğiyle  (CA/C^°)  Verilmiştir,  Özdef  grafiğ'n  üst

kesiminde,  katılaşma  cephesinin  önünde  tüketilme  ku=

sağı  boyunca  yine  katılaşma  cephesinden  uzaklığın

fonksiyonu  olarak  değişik  zamanlardaki  sıcaklık  pro-

filleri  çizilmiştir,  Demek  ki?  katılaşma  cephesi  önünde

magma  içinde  herhangi  bir  noktadaki  ilk  kristallen-

meden  sonra  çeşitli  zamanlardaki  derişim  ve  sıcaklık,

bu  grafikten  bulunabilir.  Örneğin  ilk  kristallenmeden

t  =  i  birim  zaman  sonra  x  =  if85  birim  olan  noktada

A  nin  derişimi  CA/C^°  =  0,95  ve  magma  sıcaklığı

t  =  S  derecedir,

Derişimin  Cv/C^°  =  0,95

(C4  =a  0,95  CK°)  oldu-

ğunda  Tn  sıcaklığında  A  nm  kristalenmeye  başlaya*

cağım  varsayalım,  Kuşkusuz  bu  0,95  sayısı  tümüyle

keyfi  alınmıştır.  Daha  gerçekçi  sayılar  sofuma  hızına

bağlı  olacaktır,  Daha  yavaş  soğuma  durumunda,  çe=

kîrdeklenme  için  gerekli  doygunluk  derecesi  daha  yük=

sek,  örneğin  CA/CA°  =  0,98  yada  0,99  olacaktır.

Dikkat  edilirse  A  minerali  bir  kez  kristallendîkten

sonra  t  =  10  birim  zaman  geçinceye  kadar,  katılaşma

cephesi  önünde  tüketilme  kuşağı  içindeki  sıcaklıklar  A

nın  kristallenebilmesi  için  yüksek  kalacaktır,  t  =  10

birim  zaman  sonra  x  =  4ş38  birim  uzaklıktaki  noktâdû

A*nm  derişimi  ve  magma  sıcaklığı  yeniden  A  çekirdek«

lenmesine  elverecektir,  A'nın  bu  ikinci  çekîrdeklenmesJ

başlayıncaya  kadar  geçen  sürede  ise  ne  olacaktır?  Bi-

lindiği  gibi  A'nın  ilk  kristallenmesilye  katılaşma  cep-

hesi  Önünde  bir  tüketilme  kuşağı  oluşacaktır,  Bu  tü,

ketlime  kuşağı  aynı  zamanda  A  dışındaki  bileşenler

açısından  zengin  bir  çözünen  dağılımına  yol  açacaktır

(Şekil  S),  Soğuma  eephesinm  ilerlemesiyle  A  ikinci  kes

çekirdeklenmeye  başlamadan  önce,  işte  sözü  edilen  bu

bileşenler  kristalleşmektir,  Bu  kristallenme,  katılaşma

cephesi  önünde  yeni  ve  ek  derişim  gradyanları  (kris-

II  t  „....•„  ?  da  başlayan  ilk  krîstallpnnıe  evresf-

ni  imleyen  çeşitli  zamanlarda  (t  —  1/3,

1, 2,  .4, 6, 8 ve 10) katı hışma cephesi  Jinttndc

gelişen  bileşen  gradyanları  ve  profilleri  (Mc

Bhrney-ve  Noyes,  1919)

Figur© 11  i  Composition  gradients  and  profiles

ping  in  the  solidification  front  în  various

periods  (t  *=  1/2, 1, 2,  6,  8  and  10)  foDowing

'$hß.-first  crystalilüng  phase, which starts at

');•=  o.  (Me  Birney  and  Noyesf  1919),

36 JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ/OCAK  1985

mm

Fig&peW  '

fakll



tailenen  minerali  B  ile  gösterirsek  B  tüketilme  kuşa-
ğı)  yaratacak  ve  bu  işlem  sayısız  kez  yinelenecektir.

Gerçek  mekaniıma  kuşkusuz  bu  yalınlagtırılmıg
açıklamadan  çok  daha  karmaşıktır.  Örneğin  magma
katıla§masmdaki  gibi  çok  fazlı  bir  katılaşmada,  herblr
bileşenin  bağıl  yayınma  hızına  bafh  olarak  oluşan,
bileğim  gradyanları  karmaşık  bir  örnek  (patern)  su-
nabilecektir.

Ayrıca  katılagma  cephesine  dikey  yönde  bileşim
gradyanları  yamsira,  yanal  yönde  de  bileğim  gradyan-
ları  oluşacaktır.  Bütün  bunlar  çekirdeklenme  ve  bü-
me  olgusunu  (çekirdeklenme  kombinasyonları  ve  bü-
yüme  hızları)  çok  karmaşık  duruma  sokacaktır.  Ancak
bu  yalmlaştırılmış  açıklamanın,  olayın  özünü  bozmadan
yansıtabildiğin!  söylemek  bir  abartma  sayılmasa  ge*
rektir.

SONUÇ

Anlatılanlar  toparlanacak  olursa,  m  ağma  tik  kat,
manlanmanm  oluşumuna  İlişkin  olarak,  ya  ayrımsal
kristal  çökelimine  yada  saîmımlı  kristallenmeye  daya-
nan  açıklamalar  öne  sürülmüştür.  Deneysel  ve  kuram-
sal  yaklaşımlarla  magma  katılaşması  konusu  daha  iyi
aydınlandıkça,  kristal  çökeliminin  olguya  karşı  bir  var-
sayım  oldufu  anlaşılmış  ye  saîmımlı  kristallenmenin
katmanlanmadan  sorumlu  ana  süreç  olduğu  kanısı  pe-
kişmiştir.

Bununla  birlikte,  yukarda  sözü  edilen  çok  sayıda
girişime  karşın,  saîmımlı  kristallenmeye  yol  açan  ka-
tılaşma  termodinamiğini,  —sorunu  yalırlaştırmadan—
doğadaki  karmaşıklığı  içinde  açıklayabilmekten  henüz
çok  uzaktayız.  Genel  yaklaşımların  ötesinde  sorunun,
tüm yönleriyle  ve  özele  inen  ayrıntılarıyla  çözümü,  daha
çok  sayıda  araştırıcının  çok  yönlü  çabasını  gerektir,
mektedir.
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TABİAT MÜZELERİMİZ
ŞÜKBÜ  EBSOY
Î . Ü A  Jeotoji  MiİhendMlp,  îitaabul

Dünümüzde  jeoloji  meslefi  için  önemli  olan  ve
bazajı  ivedilik  kadanan  sorunlardan  bir  tanesi  de  do-
ğal  anıtların  korunması  konusudur,  Herne  kadar  bu
konuda  yapılan  çalışmalar  yeterli  olmasa  da  fosil,  mi-
neral  ve  benzeri  jeolojik  değerlerin  müzelerde;  müzele^
r©  taşınamayan  jeolojik  değerletin  ise  yerli  yerinde
doğal  müzeler  sekimde  korunması  için  yapılan  giri-
şimler  övgüye  ve  taktire  değer  çalışmalardır.  Yalnız
unutulmamalıdır  ki,  binbir  güçlükle,  binbir  emekle
memleketimİMn  her  kefesinden  derlenen  ve  hatta  yurt
dışından  eğitsel  amaçlarla  gönderilen  örneklerin  sergi-
lendifi  müzelerimizin  olağan  peryodik  bakıma  ve  ko-
rumaya  gereksinimleri  vardır.  Aksi  taktirde  doğal  anıt.
ların  korunması  için.  verilen  mücadele  ve  girişimlerin

bo§a  gitmesi  olağan  bir  sonuç  olur,  Bakımı  titizlikle
sürdürülen  ve  bundan  dolayı  ziyaretçilerin  hayran»
Lığını  kazanan  M.T.A.'ın  Tabiat  Tarihi  Müzesi  İle  Tür-
kiye'de  ilk  kez  jeoloji  öfreniminin  başlatıldığı  yer  olan
ve  başlangıçta  çok  iyi  korunan  İstanbul  Üniversitesin-
deki  jeoloji  müzesi  yukarıda  anlatılan  olaya  en  iyi  ik!
Örnek  olur.

Bugün  İstanbul  Üniversitesindeki  jeoloji  müzesi,
buradaki  öğretim  görevlilerinin  gayretlerine  rağmen
bakımsızlıktan  ve  bu  işle  uğraşan  tecrübeli  personelin
yokluğu  nedeniyle  çok  önemli  jeoloji  def  erleri  ile  bir-
likte  çürümeye  terkedilmi§tir4

Doğal  anıtlarımızın  korunması  sorunu  içeriğinde
bu  üniversitemize  en  kısa  zamanda  M.T.A,  başta  ol-
mak  üzere  benzeri  kuruluşların  tecrübeli  personel  kat-
kılarıyla  birlikte  yardım  eli  uzatılmak,  tekrar  eski
haline  döndürülerek  öğrencilerin  ve  ziyaretçilerin  hiz-
metine  açılmalıdır.

BOYABAT  (SÎNOP)  KÜZEYDOÛUSUNUN  PETROL
YÖNÜNDEN  JEOLÖJÎK  ve  JEOKİMYASAL
tNCELEJMDEİÎ

Sadettin  Korkma« (Doktora  Tezi,  1984)

Prof,  Dr,  Selâhattin  Pelin  yönetiminde  gerçekleşti-
rilen  bu  çalışmada  Boyabat'm  kuzeydoğu  kesiminde
yaklaşık  550  km*'llk  bir  alanın  '1/25.000  ölçekli  jeoloji
haritası  yapılarak  bölgenin  stratigrafisi,  tektoniği  ve
jeolojik  evrimi  aydınlatılmıgtır.  Ayrıca  inceleme  alam
petrol  oluşumu  ve  birikimi  açısındanda  ele  alınmıştır,
Ana  kaya  .  fasiyesindeki  birimlere  jeokimyasal  yön-
temler  uygulanarak  yörenin  petrol  oluşturma  potansi-
yeli'araştırılmıştır.  '  Bu  çalışma  ile  bölgenin  ana  kaya,
haaaıe  kaya,  örtü  kaya  ve  kapan  sorunlarına  somut  çö»
zü'mler  getirilmiştir,

İnceleme  alanının  temelini  Paleozoyik  yaşlı  Boya-
bat  Metamorfikleri  oluşturmaktadır.

Bu  temel  üzerine  uyumsuz  olarak^  kumtaşı,  main
ve  sevilerdenolu§&nLiyas  (?)  ya§lı  Akgöl  Formasyonu,
gelmektedir.  Bu  birim,  kırmızı  renkli  çakütaşlarından
oluşan  Aİt-örta  Dogger  yaşlı  Büraük  Formasyonu  ile
kalın  katmanı  ve  masif  karbonatlardan  oluşan  Batho-
niyen-Kimmerisiyen  yaşlı  Akkaya  Kireetâfi  tarafın-

dan  uyumsuz  oarak  üstlenir,  Akkaya  Kireçtaşı'nıh
alt  sınırı  Bürnük  Formasyonu  ile  uyumludur.  Birimi»
üzerine  ise  uyumsuz  olarak,  kumtap  ve  kumlu  kireçta-
ir  arakatmanlı,  gri,  siyah  renkli  §eyl  ve  marnlardan
oluşan  Alt  Kretase  yaşlı  Çağlayan  Formasyonu  gelmek-
tedir.

Bölgede,  Santoniyen-Kampaniyen'de  başlayan  çökel-
me  Alt  Eosen'e  kadar  kesiksiz  devam  eder,  Bu  dönem-
de  bölge  sübsidan  özelliktedir.  Santoniyen.Kampaniyeîı  <
yaşlı  Kapanbofazı  Formasyonu»  kırmızı  renkli,  Globot-
runçana'lı  mikritik  kiregtağlarından,  Alt  Maestrihtiyen
yaslı  Yemişiigay  Formasyonu,  kum  taşı,  marn  arakatr
manii  tûf  ve  tüfit  ardalanmasmda»  oluşmuştur.  Ye-
mişlîçay  Formasyonu  yanal  yönde  lav,  tüf  ve  agio-
meralardan  oîu§an  Çokran  Üyesi'ne  geçmektedir,
Maestrihtiyen  yaşlı  Cankurtaran  Formasyonu  türbidi-
tik  kumtaşı,  marn,  şeyi  ve  silttaşı  àrdàlanmasmdan,
Maestrihtiyen-Paleosen  yaslı  Çaltu  Formasyonu  da  be.
yaz  renkli  kireçtaşı  ve  marnlardan  oluşmaktadır«  Ka-
im  katmanlı  ve  masif  kireçtaşından  oluşan  Maestrih-
tiyen-Paleosen  yaşlı  Pervanekaya  Formasyonu  is«  Bo-
yabat  Metamorfitlerini  açısal  uyumsuzlukla  örter  Üst
Paleosen-îpresiyen  yaşlı  Ardıglı  Formasyonu  da  kırmı-
zı  renkli,  kireçtaşı  arakatmanlı  marnlarla  temsil  edil-
mektedir.
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ÎNCÜE TANELİ ÇÖKELLEB
(Fine-Grained Sediment»)
D#AŞV,  Stow  ve  D,J,W#  Piper
19S4,
516  sayfa,  300.  reisim,  sekil-ve  tabla,
55,00  Fourni,  Blftäkwell.

Bu.kitap  Ağustos  1982'da  Kaaada'nın  Halifax  ken-
tinde  düzenlenen  ince  Taneli  çökeller  Uluslararası  Se-
minerinin  tutanak  ve  tartılmalarından  derlenmiştir.

tÇEBÎK  :  Giriş-Süreçler-Kiastik  Türbiditler  ve  îligkili
Pasiyes-Karhonat  Türbitiditler  ve  İlişkili  .Fasiyes-Kon-
turitler-Yarı  Pelajitler  ve  ilişkili  Yoku§  ve  Yokuş  Hav-
zaları  Fasiyesi-Pelajitler  ve  Organikçe',Zengin  Çökeller.
İç  Karakteristlkler-Fasiyes  Modelleri-Sentes.  ,  .

KENÄB  HAVZA JEOLOJİSİ :  GÜNÜMÜZ  VE  ESICÎ
KENAE  HAVZAJLAKDÀ  VOLKAKtK  VE  ÎLÎŞKÎLÎ
ÇÖKEL  VE  TEKTONİK  StîREÇLEB

(Marginal  Basin - Geology :  Volcanic  and
Sedtaientary  Pnwjesses  in; Modern and Ancletlit  Marginal

B,P,  Kokelaar  ve  M.F.  HoweUs  (editörler)
İ984,
328  sayfa,  14S  resim,  sekil  ve  tablo.
80  Pound.  BlaekweR

Bu  özel  yayın.  Eylül  1982'de  Keele  Üniversitesinde
Volkanik  Çalışma  Grubu  tarafından  organize  edilen
Kenar  Havzalarda,  Volkanik  Süreçler  Konferansından
ortaya  çıkmı§tırE

fÇERÎK  :  Süreçler-Batı  Pasifik  Bölgesi-Güney  Amerika
va  Antartlka-Alt  Paleossoyik.

JEOTBKNtK
EOUTABI

(GeotechnioaA  Englneerlııg  ïnvëfttîfatîon  Manual)
Roy  E.  ..Hunt
1984,
BSS  »ayla,  yaklaşık  B30  tablo,  sekili  ve  resim,
10.00  Dolar,

ECısım  1.  Aragtırma  Metodlan  ve  İşlemleri  ;
—=.  Araştırma,
—  Ölçüm,
—  Arazi  Donanımı,

Kısım  2,  Jeolojik  Malzemenin  ve Formasyonun  öaellik-
ler

—  Kaya  ve  zemin:  tanımlama  ve  sınıflama,
—'Kâyaç  özellikleri,
•̂ -  Zemin  oluşumu:  jeolojik  sınıflama  ve  özel-

likler
—  Su:  Yûmy  ye..yeraltt.

Kısım  S,  Jeolojik  Tenlikßler:  •
—  Yer  kaymaları  ve  difer  gev. kopmaları,
—• Zemin  oturması,  çökmesi  ve  kabarması

v/:  (heave)  Depremler,

TÜEKÎYE  LÎNYÎT
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNEBİLEBÎ

Do#, DrvMüh. Ergin ARÏÔÛLIJ ve Y, Müh, Alî YÜKSEL
tT tÜ. :  Mailen  MühendlAfİ Bttlttmtt

85  »ayfa,  S5  reılm

(Mm  •  •  - •  •  '•••  '  " .  - :

Rezervlerimiz  ve  Teknolojik  Parametreleri
Türkiye  Linyit  Üretimi ve Üretim  Hedefleri
Linyitin  Birincil  Enerji  Kaynakları  Arasındaki  Yeri
Linyit  Madenciliğ-imizdeki  Darboğazlar
Neler  Yapılmalı?  Önlem  ve  Çözüm  Önerileri  *

EKLER :

Kamu  Linyit  İşletmeleri  Hakkında  Toplu  Bilgi
Linyit  Yatakları,  Özellikleri  ve  Rezervleri
Açık  İşletmelerde  Üretim  Maliyetinin  Kestirimi  ve
Kritik  işletme  Derinliğinin  Belirlenmesi
Açık  İsletmelerde  Optimum  Üretim  Seviyesinin  Belir-
lenmeli  •

JfEOLOJÎ MÜHENDİSLERİ tÇtS  MADKNOÎLİIi
PROBLEMLERÎ

Ûog Dr, Mtth, Ergbı ARIOĞLU
(I.T.Ü.  Mâden  MOhenOifllIftl  Böliimtt)
1ÖS4,
212  »ayla,  1W  resta

Î Ç K R Î K J  ••  .  .  •  ,  •.'.  . .  . .  '-.••  -  ~.

Madencilik  Terimleri
Maden  Aramasında  Yapılan  Mühendislik  îşlemleri
Patlayıcı  Maddeler  "  .  .
Delik Delme
Tahkimat  .  .  .
Yükleme  .
Nakliyat  >  '
Havalandırma
Su  İhracı  ,
Galeri  Sürme  Organizasyonu
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ÇÖZÜMLÜ  MADENCİLİK  PROBLEMLERİ
(JEOLOJİ VE »İADEN MÜHENDİSLERİ %ÇtS)
Doç,  Dr,  Müh,  Ergito  ABIOĞLU
(-İ.T.U,  Maden Mühendisliği Bölümü)
1B8B,
MB  sayfa,  İd  resim
600  TL.
ÎÇEBfiC t

Kitap.,  maden  aramasından,  projelendirmeye  kadar
oldukça  geniş  bir  madencilik  faaliyetini  içeren  konu-
larda  çözülmüş  50  den  fazla  problemden  oluşmaktadır.
Sözü  geçen  problemlerin  pratik  mühendislikte  çok  sık
karşılaş  ilan  problemler  olmasına  özel  önem  ve  özen
gösterilmiştir,

MADEN  ÖN  ABAMÄLAKI  IİBİTEB  VE
METODLARI
H, Gürkan  YERSEL,  Taner  ÏRKEÇ  ve  Turdu  TÜMEK
1984,  80  .sayfa?  TMMOB  Jeoloji  Mühendisleri  Odası
Yayını No,  10

İsteme Adresi  :  Jeoloji  Mühendisleri  Odası  P,K,  SO1*
Kızılay/Ankara

konur  Sokak  \j%  Kızılay/Ankara

Bu  kitapta  maden  arama  ve  araştırmalarında  jeo-
lojik  ölçülerin  neler  olacağı  ve  bu  bilgilerden  maden
aramalarında nasıl yararlanılacağı  belirtilmiştir,  Maden,
elik  sektöründe,  jeoojlk  hizmetlerinin  işlevlerin  tanım-
lanması  ve  Önemi  bu  çalışmada  belirtilmiştir.

Kitabın  birinci  bölümünde  prospeksiyon  (ÖN  A»
RAMA)  ve  aramalar  kavramları  tanıtılmıştır,  Maden
yataklarının  ekonomik  değerlendirilmesinde  ve  cevher
prospeksiyonunda  kullanılacak  kriterler  çalışmanın
ikinci  bölümünü  oluşturmuştur.  Üçüncü  bölümde  öna-
rama  metodları  tanıtılmış  ve  bu  metodlarm  irdelenme-
si  yapılmıştır.  Son  bölümde  ise  önarama  nietod  ve  kri-
terleri  yardımıyla  saptanan  ümitli  sahaların  sınırlan-
dırılması  ve  ekonomik  değerlendirilmesi  ve  bazı  özel
hammadde  grupları  için  uygulanacak  arama  metod-
ları  anlatılmıştır,

ÎŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI ve SOSYAL POLİTİKA
SEMİNİ»!

Odamızca,  meslektaşlarımızı  işçi  sağlığı,  işgûvenüği
ve  Sosyal politika konularında  eğitmek  ve  bilgilendirmek
amacıyla  12-14  Ekim  „  1984 Tarihleri  arasında  konusun»
da  uzman  kişilerin  katıldığı  bir  seminer  düzenlendi,
Türk.tş  salonlarında  yapılan  bu  seminerde  i§çi  sapığı
ve  i§  güvenliği  konusunda;  Türkiye*de  işçi  sağlığı,  i§
kazaları,  iş  güvenliği  ve  meslek  hastalıklarının  Önlen-
mesi  hakkında  genel  bilgiler,  sosyal  politika  konusun-
da  ise;  If  kanunları,  çalışma  bakanlığı  kuruluşu  ve  go=
revleri,  506?  1479,  5432  sayılı  yasalara  göre  kurulan
sosyal  güvenlik  kuruluşları  ile  işçi  ve  işveren  ilişkileri
konusunda  genel  bilgiler  verilmiştir.  Semineri  yüze  ya-
kın  üyemiz  ilgi  ile  izlemiştir,

ULUSLARARASI  KÄEST  SU  KAYNAKLARİ
S1MPOZYUMU

î-10  Temmuz  İ985,  Ankara/Antalya

Ülkemizin  yaklaşık  üçte  biri  eriyebilir  kireçtaşları
(karstik)  ile  kaplıdır.  Su  kaynakları  potansiyelinin
büyük  bir  kısmı  bu  alanlarda  bulunmaktadır.  Kalkın»
ma  çabalarında  başlıca  olumsuz  etken  olan  *'enerji
açığı"  sorunu,  büyük  ölçüde  bu  kaynakları  potansiye-
linin  daha  ekonomik  bir  şekilde  değerlendirilebilmesi  ile
giderilebilir.  Ancak  karstik  alanlardaki  su  potansiye-
linden  yararlanmada  ve  su  yapılarının  insansında
(örneğin  May,  Keban  ve  Apa  barajlarında  görüldüğü  gi-
bi)  ortaya  çıkan  sorunlar  önemli  boyutlara  ulaşmak-  *
tadır.  Bu  açıdan,  "Karst  Su  Kaynakları"  konulu  ulus-
lararası  bir  simpozyumun  Türkiye'de  düzenlenmesinin
önemi  ve  ülkemizin  bu  Mmpozyumla  eldè  edecekleri

açıkça  görülebilir,  Simpozyum,  dünyanın  çeşitli  ülke-
lerinden  konuyla  ilgili  bilim  adamı  ve  araştırıcıları
bir  araya  getirip  karatik  alanlarda  ortaya  çıkan,  'Su
Kaynaklarını  Değerlendirme1  ve  'Su  Yapılan  înşaası'na
ilişkin  sorunların  tartışılmasını,  karşılıklı  bilgi  ve  dü-
ğünce  alışverişini  sağlamak  amacındadır,

7-19  Temmuz  1985  tarihleri  arasında  düzenlene-
cek  olan  bu  siıripozyum,  H.Ü.  Mühendislik  Fakültesi
Dekanlığı,  H.Ü,  Yerbilimleri  Uygulama  ve  Araştırma
Merkezi,  H.Ü.  Karst  Araştırma  Merkezi  Projesi,  Bir,
ieşmig  Milletler  Kalkınma  Programı  (UNDP),  Birleş-
miş  Milletler  Teknik  işbirliği  Dairesi  (UN-DTCD)  ve
D.S.Î.,  M.T.A.,  E.t,E.  Genel  Müdürlükleri  ve  konu  İle
ilgili  Üniversiteleree  desteklenmektedir  Simpozyum
etkinlikler  Ankara  ve  Antalya'da  gerçekleştirilecektir,

Simpozyumda  sunulacak  tebliğler  aşağıdaki  konu-
ları  kapsayacaktır;  Hidrojeoloji,  Jeokimya,  Modelle,
me,  Hidrojeoloji Laboratuvar  Deney Yöntemleri,  • İzle-
me  Teknikleri,  Karst  Jeofizifi  ve  Karst  ile  İlgili  Di-
ğer  Araştırma  Yöntemleri.  Çökme  Oluşukları,  Uzak»
tan  Algılama  Yöntemleri,  Yeraltı  ve  Yüzey  Sulan
Hidroloji,  Mühendislik  Özellikleri  ve  Sorunları,  Su  Ge-
reksinimi  Tahmin  Yöntemleri,  Sulama.  Potansiyeli  ve
Sulama  Pratiği  Yöntemleri,

Simpozyuma  tebliğ  sunarak  veya  dinleyici  olarak
, katılma isteklerini  Doç.  Dr.  Gültekin  Günay  (Hacette-
pe  Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesi  Jeoloji  Mühen-
disliği  Bölümü,  Bèytepe-Ankara)1  a'.iletilmesi  gerek-
mektedir.  Sunulması  düşünülen  tebliğ  özetlerinin  ya-
zım  formatma  uygun  bir  şekilde  daktilo  edilmiş  iki
nüshasının  en geç  .  Şubat  1985  tarihine  kadar  gönderil-
mesi  gerekmektediar,

Simyozyum  ve  tebliğ  özeti  yazım  formatma  ilig-
kîn  ayrıntılı  bilgi  yukarıdaki  adresten  sağlanabilir.
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ÇÖZÜMLÜ  MADENCİLİK  PROBLEMLERİ
(JEOLOJİ VE »İADEN MÜHENDİSLERİ %ÇtS)
Doç,  Dr,  Müh,  Ergito  ABIOĞLU
(-İ.T.U,  Maden Mühendisliği Bölümü)
1B8B,
MB  sayfa,  İd  resim
600  TL.
ÎÇEBfiC t

Kitap.,  maden  aramasından,  projelendirmeye  kadar
oldukça  geniş  bir  madencilik  faaliyetini  içeren  konu-
larda  çözülmüş  50  den  fazla  problemden  oluşmaktadır.
Sözü  geçen  problemlerin  pratik  mühendislikte  çok  sık
karşılaş  ilan  problemler  olmasına  özel  önem  ve  özen
gösterilmiştir,

MADEN  ÖN  ABAMÄLAKI  IİBİTEB  VE
METODLARI
H, Gürkan  YERSEL,  Taner  ÏRKEÇ  ve  Turdu  TÜMEK
1984,  80  .sayfa?  TMMOB  Jeoloji  Mühendisleri  Odası
Yayını No,  10

İsteme Adresi  :  Jeoloji  Mühendisleri  Odası  P,K,  SO1*
Kızılay/Ankara

konur  Sokak  \j%  Kızılay/Ankara

Bu  kitapta  maden  arama  ve  araştırmalarında  jeo-
lojik  ölçülerin  neler  olacağı  ve  bu  bilgilerden  maden
aramalarında nasıl yararlanılacağı  belirtilmiştir,  Maden,
elik  sektöründe,  jeoojlk  hizmetlerinin  işlevlerin  tanım-
lanması  ve  Önemi  bu  çalışmada  belirtilmiştir.

Kitabın  birinci  bölümünde  prospeksiyon  (ÖN  A»
RAMA)  ve  aramalar  kavramları  tanıtılmıştır,  Maden
yataklarının  ekonomik  değerlendirilmesinde  ve  cevher
prospeksiyonunda  kullanılacak  kriterler  çalışmanın
ikinci  bölümünü  oluşturmuştur.  Üçüncü  bölümde  öna-
rama  metodları  tanıtılmış  ve  bu  metodlarm  irdelenme-
si  yapılmıştır.  Son  bölümde  ise  önarama  nietod  ve  kri-
terleri  yardımıyla  saptanan  ümitli  sahaların  sınırlan-
dırılması  ve  ekonomik  değerlendirilmesi  ve  bazı  özel
hammadde  grupları  için  uygulanacak  arama  metod-
ları  anlatılmıştır,

ÎŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI ve SOSYAL POLİTİKA
SEMİNİ»!

Odamızca,  meslektaşlarımızı  işçi  sağlığı,  işgûvenüği
ve  Sosyal politika konularında  eğitmek  ve  bilgilendirmek
amacıyla  12-14  Ekim  „  1984 Tarihleri  arasında  konusun»
da  uzman  kişilerin  katıldığı  bir  seminer  düzenlendi,
Türk.tş  salonlarında  yapılan  bu  seminerde  i§çi  sapığı
ve  i§  güvenliği  konusunda;  Türkiye*de  işçi  sağlığı,  i§
kazaları,  iş  güvenliği  ve  meslek  hastalıklarının  Önlen-
mesi  hakkında  genel  bilgiler,  sosyal  politika  konusun-
da  ise;  If  kanunları,  çalışma  bakanlığı  kuruluşu  ve  go=
revleri,  506?  1479,  5432  sayılı  yasalara  göre  kurulan
sosyal  güvenlik  kuruluşları  ile  işçi  ve  işveren  ilişkileri
konusunda  genel  bilgiler  verilmiştir.  Semineri  yüze  ya-
kın  üyemiz  ilgi  ile  izlemiştir,

ULUSLARARASI  KÄEST  SU  KAYNAKLARİ
S1MPOZYUMU

î-10  Temmuz  İ985,  Ankara/Antalya

Ülkemizin  yaklaşık  üçte  biri  eriyebilir  kireçtaşları
(karstik)  ile  kaplıdır.  Su  kaynakları  potansiyelinin
büyük  bir  kısmı  bu  alanlarda  bulunmaktadır.  Kalkın»
ma  çabalarında  başlıca  olumsuz  etken  olan  *'enerji
açığı"  sorunu,  büyük  ölçüde  bu  kaynakları  potansiye-
linin  daha  ekonomik  bir  şekilde  değerlendirilebilmesi  ile
giderilebilir.  Ancak  karstik  alanlardaki  su  potansiye-
linden  yararlanmada  ve  su  yapılarının  insansında
(örneğin  May,  Keban  ve  Apa  barajlarında  görüldüğü  gi-
bi)  ortaya  çıkan  sorunlar  önemli  boyutlara  ulaşmak-  *
tadır.  Bu  açıdan,  "Karst  Su  Kaynakları"  konulu  ulus-
lararası  bir  simpozyumun  Türkiye'de  düzenlenmesinin
önemi  ve  ülkemizin  bu  Mmpozyumla  eldè  edecekleri

açıkça  görülebilir,  Simpozyum,  dünyanın  çeşitli  ülke-
lerinden  konuyla  ilgili  bilim  adamı  ve  araştırıcıları
bir  araya  getirip  karatik  alanlarda  ortaya  çıkan,  'Su
Kaynaklarını  Değerlendirme1  ve  'Su  Yapılan  înşaası'na
ilişkin  sorunların  tartışılmasını,  karşılıklı  bilgi  ve  dü-
ğünce  alışverişini  sağlamak  amacındadır,

7-19  Temmuz  1985  tarihleri  arasında  düzenlene-
cek  olan  bu  siıripozyum,  H.Ü.  Mühendislik  Fakültesi
Dekanlığı,  H.Ü,  Yerbilimleri  Uygulama  ve  Araştırma
Merkezi,  H.Ü.  Karst  Araştırma  Merkezi  Projesi,  Bir,
ieşmig  Milletler  Kalkınma  Programı  (UNDP),  Birleş-
miş  Milletler  Teknik  işbirliği  Dairesi  (UN-DTCD)  ve
D.S.Î.,  M.T.A.,  E.t,E.  Genel  Müdürlükleri  ve  konu  İle
ilgili  Üniversiteleree  desteklenmektedir  Simpozyum
etkinlikler  Ankara  ve  Antalya'da  gerçekleştirilecektir,

Simpozyumda  sunulacak  tebliğler  aşağıdaki  konu-
ları  kapsayacaktır;  Hidrojeoloji,  Jeokimya,  Modelle,
me,  Hidrojeoloji Laboratuvar  Deney Yöntemleri,  • İzle-
me  Teknikleri,  Karst  Jeofizifi  ve  Karst  ile  İlgili  Di-
ğer  Araştırma  Yöntemleri.  Çökme  Oluşukları,  Uzak»
tan  Algılama  Yöntemleri,  Yeraltı  ve  Yüzey  Sulan
Hidroloji,  Mühendislik  Özellikleri  ve  Sorunları,  Su  Ge-
reksinimi  Tahmin  Yöntemleri,  Sulama.  Potansiyeli  ve
Sulama  Pratiği  Yöntemleri,

Simpozyuma  tebliğ  sunarak  veya  dinleyici  olarak
, katılma isteklerini  Doç.  Dr.  Gültekin  Günay  (Hacette-
pe  Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesi  Jeoloji  Mühen-
disliği  Bölümü,  Bèytepe-Ankara)1  a'.iletilmesi  gerek-
mektedir.  Sunulması  düşünülen  tebliğ  özetlerinin  ya-
zım  formatma  uygun  bir  şekilde  daktilo  edilmiş  iki
nüshasının  en geç  .  Şubat  1985  tarihine  kadar  gönderil-
mesi  gerekmektediar,

Simyozyum  ve  tebliğ  özeti  yazım  formatma  ilig-
kîn  ayrıntılı  bilgi  yukarıdaki  adresten  sağlanabilir.
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HfUEirlayan  t  Br,  Gürlsan  YEBSÏJL

7-11  Ocak. 1985

High-resolution  elektron  mikroskopisi  konferansı  Scott-
selale,  Arizono  -  ABD
P,R  Buseck,  Depst,  of  Geology,  Arizona  State  Univer-
sity,  Tempe,  85287

7-12. Ocak 1885

Düfûk  Permeabiütiye  sahip  kayaçlann  Hidrojeolojisi
konferansi,
Tucson-Arizona-ABD,  E,S,  Slmpsan,  Dept  of  Hyrogeo.
log  y  and  Water  Resources  College  of  Engineering»  Uni-
versity  of  Arizona,  Tucson  85721.

11-14  Şubat  1985

Asya  Madencilik  kongresi  Manila  Filipinler
Institution of Mining and metallurgy,  44 Portland place,
London  WIN  4  BR

18*22-  fubat  1985

Türkiye  Jeoloji  Kurultayı  1985
Ankara  -  Türkiye
PK.  :  507  -  Kızılay,  ANKARA

A0-İ1  Şubat  1985

Fosil  indeks  karakterlerinin  ekolojik  ve  evolüsyon  açı-
sından  önemi'1  Konferansı
S,  Conway morris Dept, of Earth  science!,  University of
combrldge,  England  C  B2  3  E  Q

24-28  Şubat  1Ö8«

Tuz  ve  tuzlu  su  madenciliği-  simpozyumu
New  York -ABD  Society  of  mining  Engineer«  of  A,  1,
M, Wp  8307,  shatter  Parkway,  caller  D,  Littleton,  Colo,
80127

M  Şubat  1985

Pauly  Fs  Kerr  anısına  simpozyum
New  York  s  ABD  Otto  C,  Kopp.  Dépt  of  Geological
Sciences  University  of  Tennessee,  Knoxville,  37996

2fi  Şubat  « Mart  198Ö

Tropical  Turba  Yatakları  Simpozyumun  Barry  Wade,
Petroleum  Corp,  of  Jamaica  BOK,  579  Kingston  10

27  Şubat  »  2  Mart  1Ö8Ö

Okyanus  Jeolojisi  Konferansı
Klel-Batı  Almanya
M,  Samtheto,  Giolofish  -  PaMontologıahes  institut,

Ii  JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ;/OCAK  1985

Jniversitaet,  Olshouşenatrasieş

D-2300  Kiel,

11-15  Mart  1085

Ay  ve  Gezegen  bilimi  konferansı
Houston *  ABD
Pamela  Jones,  Lunar  and  Planetary
NASA  Eoad,  1  Houston  7Î058

institute,  3303

18-16 »fart  1S85

Organik  Kimyasal  maddelerin  su  ile  taiınması  konfe-
ransı  Lancoster,  Pa
Frank  J  Wobber,  Ofice  of  Enerfy
Research,  Dipt  of  Energy,  Washington  DC,  20545

-18-16 Mart  198Ö  ,

Amarika  Jeoloji  Kurumu  kuzey  doğu  bölümü  yıllık
kongresi
Lancaster,  Pa/ABD
Seymour  S,  Greenherg,  Dept,  of  Geology  and  Astro-
nomy,  West  Chester  University^  West  Chester,  Pa,
19883

M~n  Mart  1985

Amerika  Jeoloji  Kurumu  füney  dofu  bölümü  kongresi
KnoxvUle,  Tenu/ABD
K,Rä  Walker,  Dept  of  Geological  Sciences,  University  of
Tenessee,  Knoxville,  37996,

24-27  Mart  1MB

Amarika  Petrol  Jeologları  ve  Ekonomik  Paleontolog  ve
mineralogları  demekleri  yıllık  kongresi,
New  Orleans-ABD
AAPG  Headfuarteri,  Box  979,  Tuba  4101

10.35  Nîsan  19S5

Endüstriel  mineraller  jeolojisi  üzerine  yıllık  forum,
Tucson  Aziz/ABD
H,  Wesley  Peirce,  Arizona  Bureau  of  Geology  and  mi-
neral  Technology,  84Ö  N  Park-Ave  Tucson,  8§719

14*19  Nisan  1»SÖ

Neojen  ve  kuaterner  kurak  ve  yarı  kurak  ortamlarda
ildimael  defi|iklikler.
Lake  Havasu  -  Âri^/ABD
MS  Mİ,  345  Middlejield  Road,  menlo Park  cali!,  94025

15-16  Nisan  1985

Sediman  ve  eedimanter.  kayaglarda  deformasyonu  do-
furan  hareketler  Konferansı  Londro-îngiltere
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M.E.  Jones,-  dept  of  Geology,  Kings  College  London,
strand,  London  We 2 R 2 L B

15-11  Nisan  1985

Amerika  Jeoloji  Kurumu  güney  doğu  bölümü  kongresi
Fayetteville,  Ark4«ABD
Robert  C  Morris,  Dept  of  Geology,  University  of  Ar-
kansan,  Fayettevîllö  72701

2U24İSTtean  1»85

Kanada  Madencilik  ve  Metalürji  Bnistitüsü  yıllık  Genel
Toplantı-Vancauver  B,C
Kanada,  Canadian  Institute  of  Mining  and... Metallurgs,
Annual. General  Mee.tnig,  Vancouver,  B,C
Adres  (Bilgi  için)  Gs  F  Skilling,  G 1 M K,.Suite.400  1130'
Sherbrooke St,  W,  Montrool Quebec H 3 A 2 M 8 ,  Canada

ZZ-U Nisan 1985

Amerika  jeoloji  kurumu  Rocky  mountain  bölümü  kong,
resi  Boise  idaho-ABD
Claude  Spmosa,  Dept  of  Gology  and  Gephysics,  Bois
State  University,  Boise  83725

1-2  Mayıs  .1085

Okyanus  Kırıkzonları  konferansı  .
Londra-îngiltere
Geological  Society  of  loridon,  Burlington  House,  Picca-
dilly,  London  W  I  V  OJU

8=11  Mayıs  1985

Amarika  Jeoloji  kurumu  cordilleran  bölümü  kongresi
Vancovver,  B,  C/Kanada
Wi  Iliam  H,  Mathews,  Dept,  of  Geological  Sciences,
University  of  Britieh  Columbia,  Vancouver,  V6T  1  W5

18-15  Mayıs  1985

Otoyol  jeolojisi  yıllık  Simpozyumunun  ve  arazi  gezisi

Clarksvüle^ind

C,Wf  Lower,  school  of  Civil  Engineering

Purdue  University,  West  Lajayette,  ind  47907  • •.

10-17  Mayıs-1985

Kanada  Jeoloji'  Kurumu  Kanada  Mineraloji  kurumu  yıl-

lık  Toplantısı,

Geological  Associotion  of  Canada  minerologieal  Associa,
ton  of  Canada  Annual  meetnig
University  of  New  Brunswick,  Frederieton,  New  Biuna-
wick,  Canada

1S-16  Mayıs  198Ö

Zeolit  simpozyumu
Sîqjük=Macaristan
J,  Engelhard,  central  Research  institute  jof  chemistry,
Hungarian  Academy  of  sciences  H-15'25  Budapest
Box  17

15..17  Mayit  1985

Kanada  jeologlar  ve  Kanada  mineraloglar  derneği  yıl-
lık  kongresi
Frederic ton ;N, B
W  Vande  Poll,  Dept  of  Geology,  University  of  New
Brunswick,  Fredericton,  E  3  B  5A3

15-17  Mayıs  1985

Türbiditlerdeki  altın  yatakları  simpozyumu

Frederict on, N^B,

Simon  j»  Haynes,  Noca Scotia  Dejartment  of  mines  and

Energy,"  Bok  1087,  1690  Hollis  St  Halijax  B3J  2X1,

m-%% Mayıs 1985

Amarika  ileri  bilimler  derneği  yıllık  kongresi

Los  AngeleŞ-ABD

AAAS  Headguarters,  1776,  Massachusetts  Ave  NW,

Washington,  D}  Cs  20038

37-81  Mayıs  1Ö85

Amerika  jeofizik  Birliği,  ilkbahar  Toplantıaı,  Baltıma.

re,  Maryland  USA

American  Geophysical  Union,  spring  meeting,  Baltmî-

nore,  maryland  meetin  AQU,  2000  Florda  Avef  NW

Washington  DC  20009,  USA

36-SO  Mayıs  1985

Dünya  gıda  ihtiyacı  açısından  su  ve  su  politikası  kon-

feransı

College  Station  Tex,

Texas  Aandni  university,  college  station,  77843
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Odaımza  1  Eylül  1984  ,  31  Ar#ık  1ÔS4  Tarihleri  arasında  üye  olan  me§İeMa§lanmız  :

2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2820
2830
2831
2832
28S3
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2M2

2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864

,  AA  Soyafh
Şahin  BÖZDAĞ
Adnan  KADRİ
Ömer  Talha  TINAZ
Nurhan  PANAYIR
Sami  Bülent  ÇAMUR
Mehmet  SOYTÜRK
Cihangir  BAY
Kerim  KOÇAK
Yurda!  GENÇ
Zeynep  ÖZTÜRK
Ayfer  KURDU
Hüseyin  T.  Arıcan
Dofan  ALAYGUT
Aysen ÜZGÜNEYLÎGOLU
Özkan ERKAN
Nadir POLAT
Hakan  GENÇOÔLU
Saïm  TEMUROÔLU
Necip  ESER
Öaen Hasan  YÜCEL
M, Suner BOZKURT
Timuçin  Kızılırmak
Aygegüî GÜNEY
Zerrin  ÖNCÜ
Nihal  ÇEŞNER
Gönül  EEDÎŞ
Hatice  Binnaz  ÖKTER
Serpil  TUNCTL
Musa Kazım  BÖLUKBAŞI
Taner  KOÇ
Yıldız  YILMAZ
Nalan  ŞENTÜRK
Celal Oğuz ESEN
Fatih  Mehmet  ERÖÜÇLÜ
H,  Mustafa  ÖZKAN
Ali  GÜRSEB
Muhterem QÎPAL
Fatma  Alev  DEMÎR
Mehmet  Sadi  YETKÎN
Halil İbrahim YÎĞÎT
Şaban KOÇ
Hatice  AYALOÔLU
Cansun DAÜYOL
Cevdet CANPOLAT
Beyhan ÖNTÜRK
Atıla GÜREL
Atila  BÜKE
Ayge înci HEKÎMGÎLLER
Baykal  KABUL
Nihal ALTINTAŞ
Metin  GAYRET
Adnan Rifat ICARAÇUHA

Ünîv^rmit*

H.U.
Ü.B.Ü,

Ajy.
A/Ü.
tT.Ü.
A.Ü.
tÜ.
H.Ü.

'H.Ü.
A.Ü,
D.E.Ü.
RÜ.
DJ.Ü.
A.Ü.

tü.
H.Ü.
B.Ü.
A.Ü.
S.U.
O.D.T.Ü.

tü.
tü.
A.Ü.
A.Ü.
A/Ü,
O.D.T.Ü.

İ.Ü.
A.Ü,
tT.Ü.
RÜ.
A.Ü,
A.O.
K.Ü.
D.E.Ü;
A.Ü.
A.Ü.
O.D.T.Ü.
O.D.T.Ü
R Ü .
RÜ.
A.Ü.
S.U.
Q.Ü.
F,Ü,
A.Ü.
H.Ü.
RÜ.
A.Ü.
tü.
O.D.T.Ü,
O.D.T.Ü
E,Ü.

StoflKo.
2865
2866
286T
2868
2869
2870
287İ
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2S80
28S1
2S82
2883
28S4
2B85
2888
2887
2888
28Ş9
2890
2S91
2892
2893
2894
2895  .
2896
2897
28©8
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2İ15
2016

Adi  Soyadı
Necati  ETLACAKUŞ
Muammer  BASAT
Celal  KARAYILAN
İsmail  ÎŞtNTEK
Mehmet  Eegît  TURTSBVEN
Yücel  ERBAY
Yıldırım  GÜNGÖR
Numan  BAYRAKTAR
Ahmet  ÇAPTUO
Brgün  ÇOR
Uğur  AYI>OĞAN
Arif  Nihat  ÜSTÜNBAŞ
Nazım  AKMAN
Gürsel  KARAKUŞ
Olcay  TÜRKAY
Yasar  ÖZTÜRK
C. Nurol  KUMANDAS
Mustafa  AKBULUT
Hasan  iSKENDEROaLU
Ali  ÎSKENDEROÛUJ
Muhip  GÖKÇE
Îlhau ODABAŞI
Tımöay TIMARCI
Mete GÜRLER
E|Up  ASLAN
Scyfullah  BRTÜRK
Nurcan  ATAT
Nursel  ÖZCAN
Murat  SARIYILDIZ
İbrahim  YAVUZER
Mahmut  MUTLUTÜRK
Necdet  Ali  ÇtÇEK
M,  Zihni  ŞENGEL
Osman  CAN  DEMİR
Yalçın  ÇETÎN
Durbay  KÀRATAg

Alaattin  DOĞAN
Kazım  DEMÎR
Hasan  AKKOÇAK
Ayhan  KOCACAR
Hürriyet  Görgülü
A. Fatma  GÜRLÜK
gakir  ALPASLAN
Z. tnci  MÜ-TLÜDOĞAN
Vildan  EEDEMÎR
Ömer  Feyzi  OÜREE
Berrin  YAZICI
Zeynep  ARGHAN
Selahattm  SÎLSÜPÜR
fielaml  AKYÜZ
Ayhan  ÜSTÜNTAg
Nesrin  ÜSTÜN

ÜBİT©?i!
O^T.Ü,

'•••O.D.T.Ü*

O.D.T.Ü,
D.E.Ü.
tT.Ü.
A . Ü

A.Ü.
E,Ü.
O.D.T.Ü.
tT.Ü.
H.Ü.
tT.Ü.
F.Ü.
A.Ü.
B.Ü.
A.Ü.
H.Ü.
I.Ü.
K.T.Ü.
İC.Ü.

tT.Ü.
tü.
D.B.Ü.
H.Ü.
tü.
P.Ü.
B.E.Ü,
D.S,Ü.
D.HJ.Ü.
D.B.Ü.
İ Ü ,
W.Ü.
A.Ü.  .
D.E.Ü..
O.D.T.Ü
H,Ü.
O D T Ü

tü.
tü.
ta
«.Ü.
D.BÜ.
D.B.Ü.
t-T.Ü.
tT.Ü.
Î.Ü.
tü.
ta
ta
tÜ,
D.B.Ü.
D.E.Ü.
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SMI Ho,

2917
2918
2919
2920
202İ
2022
2920
2924

2925

2926

Ach Soyarti

Sevcan MURAT
Ufuk GÜNGÖR
M, Alî ELMAS
Ayten ÖNAL
Ali ÖNAL
Ferize IŞIK
Mehmet Akif OYMÀNER
Metin ERGÜN

Etnol GÖKTÂŞ

Müzeyyen AYNALI

IMverıite

H.Ü.
O.D.T.Ü
İ Ü .
İ Ü .

lü.
lü.
O.D.T.Ü,
İ Ü .

•\ç,ü.

O 0

mm Ne

2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934

2935

2936

K Adı Soyadı

Rahim Süha SUN
Funda AKGÜN
Nuray ÖNOĞLU
Aliye Tülin AVENK
Mehmet Tuncay ÖZCANLI
Necmettin AKALIN
Hakan KAHRAMAN
Musa KARAKUŞ

Doğan ŞAHÎNTÜRK

• Adnan ARDA

Ünlverıit«

E.Ü,
B,Uf

D.E.Ü.
İ Ü ,

İ Ü .

H.Ü.
İT.Ü,
İT.Ü.

"O.D.T.Ü.
İ T Ü
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Bata i Üye ve Abort«

Fiyatı (TL) Öğrenci

— Jeoloji Mühendisliği Dergisi . . . . . . . . t..„..„,• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOO 350
— Birinci Bilimıel ve Teknik Sondaj Kongresi 1978 Bülteni ,,,.. . .,„.... . (Kalmadı) 800 500

— Türkiye Jeoloji Mühendisliği Kongresi 1979 Bülteni •.••••..• ,.,,,,,.,,. 1000 500

•— Türkiye Jeoloji Mühendisliği Kongresi 1980 Bülteni ........,.„„„.„,„..- (Kalmadı) 1000 500

— Türkiye Jeoloji Kurultayı 1982 Bildiri özetleri „.....,„., . . . . . . . . . 60.0 300

— Türkiye Jeoloji Kurultayı 1983 Bülteni ,.„....„„ 1000 500

—- Türkiye Jeoloji Kurultayı 1984 Bülteni ,., (Baskıda) 1000 500

— Türkiye'de Jeoloji Araştırmaları ve Haritaları Açık Oturumu , (Kalmadı) 200 150

— Tuz Açık Oturumu é . . . ,,. ,ä (Kalmadı) 200 150

— Tünelcilik Açık Oturumu . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . (Kalmadı) 200 150

— 'Enerji'de Jeoloji Açık Oturumu , . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kalmadı) 200 150

— Uzaktan Algılama Landsat Programı ve Jeolojiye Katkısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Kalmadı ) 300 250

.— Maden Mikroskopisi t , (Kalmadı) 300 ,- 250

— TQrfciye'de Jeoloji Araştırmaları ve Jeoloji Haritaları 600 300

— Deprem ve Sorunları t ,,,,,,, :,,,,*.. 600 300

— Türkiye*de Jeoloji Eğitimi ve Sorunları .,„, „„,„„,„„„„„., . . .„., . . .„„.„„„.•,. . . . 400 200

— Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Jeolojisi ..„..•.„.., ,.,*., * 1000 500

—* Petrolü Arama ve Bulma Yöntemleri „, ,,... . . . . .*. . . . . . . . . . . 600 300

— Maden Yasası ve Madenciliğimiz .„..; » 400 200

— Türkiye'de Hidrolik Enerji Potansiyeli ve Yararlanma Politikası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 200

— Türkiye Ekonomisinde Kömürün Yeri Arama-Tüketim Sürecindeki Sorunları . . . . . . . . . 400 200

•— Türkiye Demir Madenciliği ve Ülke Ekonomisindeki Yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kalmadı) 200 150

— Türkiye'de Yapı Malzemesi ve Sorunları .........,...."........„..... ,,,,,,,,,,,,,,,„,,„, 400 200

— Jeoloji EL Kitabı ...................................... 600 300

— Menderes Masifi'nİn Jeolojisi Paneli , .,,,,.,,,.,,. , 600 300

— Türkiye'de Krom Madenciliğinin Sorunları ,. ,„,,,.........,„,. ^ . . . . . 400 200

— Türkiye Kurşun^Çinko Yatakları ve Madenciliği >.,. 400 200

— Maden Ön Arama Kriter ve Metodları „„„ .. . . . . . ... 600 300

— Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni ,,,,* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 500

— Yeryuvarı ve. İnsan Dergisi . : . . . . . . . ,.....,, , i , i , 4 . . , . . , . . , . . . , , . , . . , , , , , , 600 300

« Suni Gübre Sanayiimizde Hammadde Güvenliği .,., 400 200

— Dünyada ve Türkiye^de Demir Madenciliğinin Durumu ve Görüşler ,»,,, 400 200

— Dofal Kaynakların Aranmasında Jeokimyasal Yöntemler . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,,, 400 200

— Atlantik Tip Bir Kıta Kenarının Pasifik Tip Bir Kıta Kenarına Dönüşümüne

Türkiye'den Örnek , ,„„, • 400 200

—• Türkiye'nin Neotektoniğinin Esasları ,..,,. >,. ,....• 400 200

— Granit Magmasının Yerleşme Sorunu 400 200

— Karbonat Kayalarında Fasiyes Örnekleri ve Petrol Aramalarmdaki Önemi ,,.., 400 200

— Çok Evreli Metamorfîzma .,_,,,,,,,, . , . , , , . , . , , ,,,,, , 400 ' 200

— Rift, Allokojen, împaktojen ve Türkiye'den örnekler ,,,.,,,,,,,,, .;...... 400 200

— Pitrol-Oluiumu, Birikmesi, Aranması ve Aramacılığının Gelişimi _ , , , . . 400 200

— Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kugağınm Evrimi ,,,.,,,...,,.,,,, 400 200

— Doğal Anıtlar • 400 200

— Sedimantoloji'de.'İstatistik Yöntemler ,,.,.,, . . . . . .,. . . . . . . . . . ' 400 200

-«. Mapnatik Kayaçlarm Sınıflandırılması ve Adlandırılması ,,,, 200 100

.^Mühendislik Jeolojisi Slmpozyumu *.... . . . . . . . . . . . 600 300

— Yerbilimleri Açısından Ankara'nın Sorunları Simpozyumu ,. 600 300

— Altınlı Simpozyumu ,........*....' '• 600 800

—. Ulusal Perlit Kongresi Bildirileri i i ä . . . . . . •.,...... 1600 800

'— GEOCOME -1 First Geological Cofress Of The Middle East ' . . . . . . . . . . ,. 2000 1000
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J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi •
V*, ' --- - T * - — • « — ! i •,-„,—^..~»..l.. .™ _ ... ^r^:^-.':,^^



Türkiye'nin Çimento Hammaddeleri ve Sorunla. pı Simpozyum ve Paneli
Kurultay Bildiri özetleri .'.........,.„,..
Türkiye'de Tetîs'İn Evrimi ; Levha Tektonifi Açısından Bîr ¥âkla§ım
JEOKİMYA Temel Kavramlar ve ilkeler ........... „„„,.. ,,,,,.
Türkiye Jeoloji Haritası Kartpostalı ................./„,,„
Jeoloji Mühendisliği Rozeti ,,
Jeoloji Mühendisi Arazi Çekici t t t t ,,,.,,.
Jeoloji Mühtndisi Arazi Çekicî-Bel Askısı . ,„ , . . . „.,,,....
Jeoloji Mühendisi Arazi Çantası é

Jeoloji Mühendisi Arazi Defteri ..^#, ;.....
Kartoteks Kartı . . . . . . . . . . . .„•,••... v . . . .
Stereonetler ,,,*^^l
Slayt IQWi „
Not :• i Oeak 1985 Tarihinden itibaren geçerli fiyat listesîdir.

Satış

Fiyatı

400

600

800

800

100

7500

400

4000

600

250

100

100

Üye ve Abçtî©

(TL) öğrenci

, 200

300

300

400

50

250

6000

200

2750

400

150

50

50

"JBOLCMt MÜHENDİSLİĞt^ DERGİSİ YİLDA DÖRT KEZ YAYINLANACAKTIR,

Bugüne kadar 4 ayda bîr olmak- üzere yılda 3 hm yayınlanan dergimiz, üyelerimizle daha
sık Mw ilişiri bağı oluşturmam amacıyla,! bundan böyle 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez
yayınlanacaktır*

JEOLOJİ MÜHENDİSLÎÖI/OCAK 1985 49











Y Ü K S E L  P R O J E
mühendislik  müşavirlik  a.ş,
adres:  denizciler  cad,  no, 18
telefon:  1X1116  -  128295-99
teleksi  42 493  tk  ink  tr

ulus - anlcara

#  DENİZ  1AJPÏLABI

-T-  Liman
—  Rıhtım
—  İskele
—  Dalgakıran
—  Kuru  havuz

©  ULAŞIM  YAFILABI

—  Havaalanı  pist  ve  apron  inşaatı
—  Demiryolu  viyadük  ve  köprü-

ieri
%  BİNALAR

—  Antrepo
—-  Ambar

YAPTÏÔIMÏZ  SONDAJ  İŞLERİ  LİSTESİ

0  EMLAK  KREDÏ  BANKASI  SONDAJI  #  SİNCAN  OROANÎZB  EAHAYÎ
Sİ  #  ÎBRÎOB  RAUKÇI  BARINAĞI  0  BÎOA  KEMER  BALEECÇH  BARINAĞI  «  YU-
NAK  SÎLO  SONDAJI |#  GÜNBADENÜS  LÎMANI  #  AKKUYU  NÜKLEER  ENER-
Jî  DÎMANI  «  KARAKAYA  BARAJ  GÖLÜ  FIRAT  DEMİRYOLU  KÖPRÜSÜ  Ş
MERSİN  LİMANI  FERİBOT  TERMİNALİ  *$  SAMSUN  LİMANI  RORO  TERMİ-
NALİ  #  ŞİŞE  YE  CAM  FABRİKASI  #  İZMİR  BELEDİYESİ  SAHİL  BANM  DOL-
GU  SONDAJI  #  İZMİR  BELEDİYESİ  PARK  BİNALARI  i#  PTT  UYDU  MÉRKK-
Zİ  ANTEN  BİNASI  #  BODRUM  YAT  LİMANI  SONDAJLARI  #  MÜRTET  UÇAK
FABRİKASI.

-= Hastane
—  Turistik  sahil  sitesi
—  tdare  Binaları

^  ŞMOIL  İÇME  VB  KULLANMA
SUYU

—  Öngerîlimli  beton  boru  imali
—  Su  depoları
—  îsale  hattı
—  Tasfiye  tesisleri

#  BAKAJ  VE  H.E#fi.  TE0MlMm

m  SONDAJ  VE  JSOLOtJtK
ARAŞUBAIAZAB

Bömı.


