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Okurlarımıza
Bilimsel ve teknik gelişmelerin ışığında, Ülkemiz doğal kaynaklan-

mn halkımızın gıkarlan doğrultusunda değerlendirilmesinin önemli ara-
cıları olan mühendislik disiplinleri arasında yer alan jeoloji mühendisliği-
nin meslek mensuptan olarak Jeoloji Mühendislerinin, uzmanlık alanla-
rına giren konulan çeşitli platformlarda tartışmaları kadar, KENDİ BÜ-
TÜNLÜKLERİNİ TANIMALARI ve TANIMLAMALARI DA büyük bw
önem taşımaktadır.

Jeoloji mühendislerinin Ülkemiz ekonomisine kattığı değerlerden kay-
naklanan gücümün, Ülkemiz gerçekleri ile toplumsal üretim üişkileri için-
deki konumunun tartışılması, sorunlanmn ve beklentilerinin dile getiril-
mesi, görev ve sorumluluk alanlarında daha etkin ve yetkin davranabil-
melerini sağlayacak etmenlerin başında yer alacaktır kuşkusuz.

Ayrıca, mesleğm uygulama alanlarında, jeoloji mühendislerinin SÖZ
VE KARAR sahihi olmaları, kendi çalışma çılanlarını denetleyébilmelerv-
nin, toplumsal Üretime ohm katManmn en üst düzeye çıkarılabilmesi
açısından taşıdığı önem de açıktır,

Ancak, böylesi bir etkinliğe ulaşmada, yasal yetkilerle donatûma-
mn taşıdığı Önem de açıktır.

Ancak, böylesi Ur etkinliğe ulaşmada, yasal yetkilerle donaiûmamn
sağlanması kadar ve kimi durumlarda dahada Önemli olabilen bir olgu
sozkonusudur.

Bu olgu, mesleğin çeşitli uzmanlık alanlarında üretime katılan mes-
lekdaşlarımmın, değerlendirdikleri potansiyele kararlılıkla sahip çikmatan
ve bunu hissettirmeleri gereği şeklinde ogetlembiïir.

Bu potansiyele sahip çıkmanın en Önemli öğelerinden biri, jeolojide
Özgün bilgi üretiminin yoğunlaştırılarak, Ülkemişin değerlendirilebilir do~
ğal kaynak potansiyeline YENİ KAYNAKLAR KATILMASI doğrultu-
sunda sürdürülmesidir.

JEOLOJİ MOamBİSLâUlJM&YlB 1B88
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Bu nedenle, jeoloji mühendislerinin fiilen içinde bidundukktrı mes-
leki faaliyetlerini kendilerinin denetlemesi, yönlendirmesi erkine sahip
olmaları yanışım yasal düzenlemelerdeki yerlerinin güçlendirilmesine yö-
nelik çalışmalar içinde etkin bir İşlevi olan ÖZGÜN BİLGİ ÜRETİMİNİN,
mesleğin tüm uzmanlık alanlannda gerçekleştirilmesi görevi iïe karşı kar-
şıyayıs.

Bu görevin gerektirdiği en önemli ETKİNLİK, kuşkusuz Odamızca
her yıl düzenlenen ve artık gelenekselleşmiş olan TÜRKİYE JEOLOJİ
KURULTAYLARIDIR, Mesleğimizin tüm uzmanlık atanları ile ilgili ko-
nuları içeren özgün bildirilerin tartışıldığı bir platform olan KURÜLTAY-
LARIMIZ'da üretilen özgün bilgilerin kalım olmasını sağlayan da Oda-
mımn özel ve periyodik yayınlarıdır.

Odamız, Açıklamaya çalışılan çerçeve ve nttetiMeriyle "TÜRKİYE
JEOLOJİ KURULTAYI 198S"ü U-18 Şubat 1983 günlerinde Ankara'da
gerçekleştirmiştir. Dergimizin bu sayısında, KURULTAY ve programın-
da bulunan öteki etkinliklere ilişkin bilgilere ayrıntılı olarak yer veril-
mistir.

Yine Kurultay sırasında, yapılan ve çok sevindİrtbi güzeyde ilgi
çeken JEOLOJİ GEOE'sinde ilk kes meslekte 25, SO, 40 yıl ve daim
fmla hizmet veren .Odamız üyesi Jeoloji MiÜmıMşlerine EMEK ÖDÜL-
LERİ törenle verildi. •:•-'-..,.'

BiUndiSï gibi, OBAMlZnf ONUNCU KURULUŞ YİLİNİ kutlamaya
hamrMmşGrm, Bu "eüfumdalÖ8ß yûmdût ĞüzenleneceJe "TÜRKİYE
JEOLOJİ KURULTAYİ • IBS^ dàhébîr Önem ve anlam kazanacakttt,

Bu nedenle, Odamıza ve dolayısıyle sorunlarımıza sahip çıkma bi-
linci içinde, tüm üyelerimizin aynı duyarlılıkla KURULTAYIMIZA sa-
Mp çiXmanm bir başka Örneğini äahu vermeklerime tüm içtenliğimizle
inaniyorm, • •-'"- •••'••'••• , - - : • • •'•••• - v . ;• •• •' •• "•'•••: • .• • ^ ı -

jeoloji Mühendisliği dergimizin 11., sayımnımJcarmamn sevincini tüm
mmükâaşjyrımmla paylaşsşûnu, .1-. , . . . . . .

; . ^. ,_.-_, Baygûanmmla

• •'•'••.'• •. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ



Kula-Selendi (Manisa) Dolaylarının Jeolojisi

Geology of Kula - Selendi (Manisa) area

Dr. TUNCAY BROAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, ANKARA
AHMET TÜRKECAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, ANKARA
ALÎ M N Ç E I J Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, ANKARA
ERDOĞDU GÜNAY Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, ANKARA

ÖZ s Kula-Selendl yörelerinde. Tersiyer ve Kuvaterner yağlı gökel ve volkanik kaya birimleri fenlf alanlar,
da yüalekler verirler, inceleme amacı- bölgenin ayrıntıh Senozoik Stratigrafisini ortaya koymak, tüm Seno.
zoik boyunca etkin olan ve birkaç devrede türeyen votanitlerin bu Stratigrafik sıralanımda yerlerini belir-
lemektir. Ayrıca volkanik kayaglarda yapılaa petrokimyasal ve petrografik incelemelerin son yıllarda böl-
gesel Jeotektonik evrim galı§malarma ve asıklamalariM olan yaran'da göz Önüne almarak özellikle Kuater-
ner yağlı Kula bazaltik volkanltlerinde de ayrıntılı petrolojik galışmalar yapıhnıstır.

Çalışma alanında temeli Menderes Masifinin mefcamorfik ve granitik kayaları oluşturur (Eşme for-
masyonu ve Güneyköyü formasyonu). Üzerlerinde Fermo-Trıyas yaşlı mermerler yer alır (Musadagı mermer-
leri). Mesozoyik birimleri, Kızıloasöfüt formasyonu ve yerleıme yaşı Üst Kretaşe olan ofiyolitli melanj Ka-
yalarıdır. Senozoik kaya birimleri olarak. Miyosen yağlı Kurtköy formasyonu, Yeniköy formasyonu, Diken-
dere volkanitleri, Karaboldera volkanitleri; Pliyosen yağlı Ahmetler formasyonu, Beydafı voikanitleri, Ulu-
bey formasyonu, Payamtepe volkanitleri ve Kuaterner yağlı Asartepe formasyonu ile Kula volkanitleri sap.
tanmışlardır. Burgaz volkanitleri, Blekgitepe volkanitleri ve Divlittepe volkanitleri olarak adlanan ve 3 ev.
rede olugtuf u saptanan Kula bazaltik lavlarında yapılan petrokimyasal çalıgmalar, bunlann galıjma alanm-
daki daha yagh tüm dif er volkan: tlerden farklı kökende olduklarını ortaya koymuştur.

ABSTEACT • Tertiary and Quaternary aged sediments and volcanic rock units cover large area« in Kula -
Selendi region. Tat purpose oï the Investigation is to construct tue Oenozoio stratigraphy aneT to find out
the place of the volcanic In the stratigraphie sequence. Furthermore, because of the usefulness m regional
gsotectonic research and explanations of the petrochenucal and pétrographie Investigations in volcanlo
rook» we also studied Quaternary Kula basaltic volaanies in detail. The Menderes massif metamorphios
and granités constitute the basement rooks In the Investigated area (E§m© formation and Güney höyü
formation). 33ıîs unit ise overlain by Mugadağı marble« Pormo-Triaaie in ago, Mesoaoic units are Kızılca,
söğüt formation and Vesdrler melange emplaced In Upper Cretaceous, Wm observed Cenozolc rock units
suck as Kürtköyü formation, Yeniköy formation, Mkondere voloànlcs, Karaboîdere vol«anlcs of Miocene
and Ahmetler formation, Ulubey Sormatîon, Beydafi volcanlca, Payamtepe volcanios of Pliocene and Asar-
tepe formation and Kula volcaatca of Quaternary. Burgaz volcanics, Mekcitepe volcanlcs and Divlitt«pe
voioanlcs were determined a» the three phase» of Kula volcanies. We evaluated fliat these rocks are in
different origin from all the oiher voloanios in the region.

JEOLOJİ MÜHEMDtSLlĞt/MAÎIS 1933 3



GÖÜ§

inceleme  alanı,  Batı  Anadolu'da,  Manisa  il  sınır-
ları  içinde  Kula  ve  Selendi  ilçe  merkezleri  çevresi  olup
yaklapk  2850  kmî  Uk  bir  yer  kapsar  (Şekil  1).

fekH  İs  Yer  buldaru haritası
Figure  İs  Location  map

înoeleme  amacı;  Bölgedeki  karasal  Neojen  havza,
larında  olugan  çökel  kaya  birimlerinin  ayrıntılı  stratig-
rafisini  ve  ilişkilerini  ortaya  koymak  ve  birkaç  ev-
rede  oluşan  farklı  kökenli  volkanitleräe  petroklmya-
sal  incelemelerla  kökensel  yoruma  gitmektir.  Bu
amaca  yönelik  1/25.000  Ölçekli  19  adet  jeolojik  harita
yapılmıştır  (Şekil  8  ve  4).

Batı  Anadolu'daki  ve  inceleme  alanındaki  çalışma-
lar  oldukça  eski  yıllardanberi  süregelmektedir,  özellikle
Kula  çevresindeki,  Kuvatemer  yaşlı  genç  bazaltilt  vol-
kanizma  pek  çok  araştırıcının  ilgisini  sekmiş  ve  çeşitli
çalıpnalar  yapümı§tır.  $lk  kez  2000  yıl  kadar  önce, ün.
İÜ  Yunanlı  tarihçi  Strâbon,  Kula  çevresini  g  ezmiş  ve
yazdığı  kitabında  bu  bölgeye  Katakekaomene  (Yanık
ülke)  adım  vermiştir.  Hamilton  ve  Strickland  (1841),
Tohihatcheff  (1889),  Texler  (1882),  Washington  (1804
ve  19O0)  ve  Phllippson  (1013)  bölgedeki  ilk  jeolojik  ça-
lı'jmaları  yapmışlardır.  Daha  sonraları,  Yalgınlar
(1046),  Çanet  ve  Jaoul  (1846),  Birana  (1BB3),  Hölzer
(1053),  Baykal  (1054),  Kutlu  ve  Demlrsü  (1956),  Bay.
ramgil  (1054),  Nebert  (İMİ),  Ozansoy  (1960),  Fruti-
ger  (1BS1)  çeşitli  konularda  jeolojik  çalışmalara  başla.
mıglardır,  Ayrıntılı  jeolojik  galıgmalar  ise  Crawford
(İÖ64)  ile  belirginleşmekte  olup,  araştırıcı  de-
figik  yaıtaM  volkanitlerde  ilk  kez  aynntıya
gitmi§flr,  Beckmann  (1964)  ve  Bergo  (1964),
Kula  bazaltlarıma  Kuvaterner  yaşlı  olup,  S
evrede  oluştuklarını  öne  sürmüşlerdir.  Erinç  (1970),
Kula  volkanltler:nde  jeomorfolojik  incelemeler  yapmış-
tır.  Borsi  ve  diğerleri  (1072),  Batı  Anafloludakl  genç
volkanitierde  jeokronoîojik  ve  petrografik  çalışmalar
yapmış  ve  Kula  bazaltlarının  en  yaflı  olanlarının  1,1

milyon  yıllık  olduklarını  öne  sürmüşlerdir,  Aydınöz
(1976),  Alaşehir  yöresindeki  Neojen  çökellerinin  uran-
yum  içeriklerini  incelemiştir.

Ercan  ve  dig  erleri  (1977),  inceleme  alanı  do-
ğusunda  Ufak  çevresinde  yaklaşık  4200  kmî  Uk
geniş  bir  alanda  ayrıntılı  jeolojik  çalıgmalar  ya-
parak  16  formasyon  ayırtlayarak  adlamıglardır.
Aynı  formasyon  adlamalan,  bu  çalışmada  da  kabulleni.
lerek  kullanılmıştır.  Brcan  ve  diğerleri  (1978),  Ufak
yöresindeki  Neojen  havzalarında,  Neojen  birimlerinin,
temel  kayaçlar  üzerinde  bir  Alüvyon  yelpazesi  ortamı
ürünü  çökeller  ile  (Alt  Miyosen)  bafladıfmı,  çok  yay-
gmlagan  ırmak  yatakları  ile  süregeidiğini  (Orta  Miyo-
sen)  ve  yersel  küçük  gölsel  ortam  ürünü  çökellerle  so-
na  erdiğini;  Pliyosen  devrinin  yine  eski  masif  kenar-
larında  bir  yamaç  molozu  İle  bafiadığım,  yaygın  ırmak
yatakları  ve  geniş  kaim  gölsel  çökellerle  sona  erdi-
ğini,  Kuvaternerin  ise  yeni  ırmak  yatakları  ile  günü-
müze  değin  süregeldiğlni  saptamışlardır.  Ercan  ve  di-
feıieri  (1979),  Uşak  yöresindeki  volkanitlerde  petro-
kimyasal  çalışmalar  yaparak  bunların  Orta  Miyosende
bağlayıp  Üst  Pliyosene  defin  etkinliklerini  sürdürdük-
lerini,  kalkalkalm  nitelikli  olduklarını  öne  sürerek,  Ba-
tı  Anadoludaki  dig  er  volkanitlerle  karşılaştırmalarım
yapmışîardır.  Ercan  (1970),  Batı  Anadolu,  Trakya  ve
Ege  adalarındaki  Senozoyik  volkanizmasım  incelemiş,
bölgesel  dağılımlarını  ele  alarak  kökensel  yorumlamaya
gitmiştir,

Ercan  ve  diğerleri  (1680),  inceleme  alanında  ay-
rıntılı  jeolojik  galışmalarda  bulunmuş.,  bölgede  7  ayrı
volkanik  evre  bulunduğunu saptamıg ve bunlardan  kalk.
alkalin  olanların,  çevredeki  komgu  diğer  bazı  volka-
nitlerle  kaifilaftırmalanm  yaparak  Înoeleme  alanının
jeotektonik  evrimini  aydınlatıcı  sonuçlar  elde  etmiş-
lerdir.  Brcan  (1081),  Kuvaterner  yaşlı  bazaltilt  Kula
volkanitlerinde  petrolojlk  galifmalar  yapmış,  lavların
her  8  evresinden  de  çeşitli  örnekler  alarak,  kantltattî
nlikat  analizleri  «mücunda  bunîarm  alkalin  nitelikte
olduklarını,  gençlegtlkee  alkalin  nispetlerinin  arttığını,
kimyasal  yoldan  Alkali  bazalt,  Hawait,  Mugearlt  ve
Trakîbazalt  olarak  adlanabilectklerlni  saptamıştır.
Ercan,  ayrıca  lavların,  direkt  manto  kökenli  ve  bir
rift  volkamzması  oiduklarmı  belirtmiştir.

STBATIGBAFİK JEOLOJİ

inceleme  alanındaki  Paleozoylk,  Mesozoyik  ve  Se-
nozoyik  yagh  kaya  birimleri  genelleıtirîlmiş  dikme  ke-
sitinde  (Şekil  2)  gösterilmişlerdir,  Ercan  ve  diğerleri

((1977)  tarafından  komşu  bölgelerde  kullanılan  formas-
yon  adlamalan  aynen  bu  çalışmada  da  kullamlmıgtır,

inceleme  alanında  temelde  metamorfik  kayaçlar
ve  anatekai  ürünü  onlardan  türeyen  granitik  kayaçlar
yer  almaktadır.  Eski  araştırıcılar  tarafından  "Mende-
res  Masifi''  olarak  adlanan  temeldeki  kaya  birimleri
uzun  yıllardır  çeşitli  aragtıneılar  tarafından  çalışılmış
ve  aralarındaki  illşld  henüz  tam  anlamıyla  çözülme,
miftir.  Araştırıcıların  büyük  bir  gofunlufu  Menderes
mastfint  bir  çekirdek  ve  bunun  Üzerinde  bir  örtüden
oluffmuş  İM  kısımda  düşünmüşlerdir.  Çekirdeği  genel-
İlkle  para,  yer  yer  orta  kökenli  çeşitti  gnayslar  oluştu-
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rar. Çekirdek gnaysların çevresini çeşitli şistlerden o«
luşmug kaim bir gist örtüsü çevrelemektedir. Çekirdek
gnayslar ile örtü şistler arasındaki Ui|ki tam olarak
saptanamamıştır. Ancak metamorfizma çekirdekten di-
ga doğru azalmaktadır, Çegitü araştırıcılar bu meta-
morflzmanm yaş ve fasiyes bakımından farklı oldu-
gunu savlamaktadırlar. Araştırıcılar, masifin geçirdiği
metamorfiamanın da birkaç, evreli olduğunu öne sür-
müglerdlr. örneğin, Akdeniz ve Konak (1979), çekirdek
ve Örtü şistler arasında bir uyumsuzluğun var olduğu-
nu ve çekirdekten itibaren 3 farklı metamorfizma ola-
bileceğini, ilk ikisinin Alpın öncesi, sonuncusunun da
Alpin yaşlı olabileceğini savlamışlardır, Bingöl (1976)
ya§ı tam saptanmamış sondan bir önceki metamor-
fizmanm orta basınç amfiboüt fasiyesinde olduğunu,
biriaci ile aynı tipteki son metamorfizmamn yaşının
da olasılıkla Paleosen oldufunu öne sürmügtür. Ak-
deniz ve Konak (1979), Sünav çevresinde çekirdefi
oluçturan kayaların Heramiyen öncesi bir yaıta alman-
din-amfibolit fasiyesinde metamorfizma geçirerek mig-
matitlepnif pelitik sedlmanlar ve geyller olduğunu;
çekirdek kayaları üzerine bir diskordansla gelen yeşil
çiat faşiyesindekl örtü şistlerin tabanda diaten, stavrolit
ve turmalin kırmtılan İle daha yüksek derecede mo-
tamorfizma gegirmla kaya parçaları igerdiklerîni
ve Hersiaiyen yafta olduklarını belirtmiflerdir.
Menderes masifinde gnayslariû anateksJsi sonucu
yer yer de yersel granit şokulumlan olugınugtur. Men.
deres Masifi metaınorflklerinde çeşitli radyometrik yaş
belirlemeleri de.yapılmii ve kesin bir fikir blrlifme va,
rüanıamıştır.

Masifin örtü şistleri üzerinde Mesozoyik ve Seno-
zoyUt yaşlı çeşitli kaya birimleri yer almaktadır,

PÂI.BOZOyjK

Menderes Masifi Metanıorfitlerf CSrııhıı

İnceleme alanında temeli, Menderes Masifinin bir
kısmı oluşturmaktadır. Bu temel kayaçlarda 3 ana
birim ayırtlanmıştır-

I — Eşme Formasyonu (Paşe): inceleme alanın-
da, en altta Güneyköyü formasyonu ile yanal
re dikey geçigU olan, Menderes masifinin çekir-
degine İlişkin, para kökenli gözlü gnayslarla
bu formasyon başlamaktadır. Gözlü gnayslar, iri fel-
dispat ve kuvars gözlü olup, yer yer ekonomik Ö-
nem taşımayan dlyasporit, hematit ve magnetit cev-
herle .pıesi içerirler. Yer yer de turmalinli ve araeno-
plrltll kuvars damarları izltnir. Daha üst kısımlara
doğru gözlü gnaysların tane boyları küçülür ve İnce
taneli biyotit gnayslara geçerler, Bunların Üzerinde iee
Menderes masifinin örtü şistleri olarak nitelendirilen
m'kaflst, kuvarsmuskovit gist. Kuvarsit gist, aerlsit
şist, Klorlt şist v.b. İnce taneli fistler yer alırlar, Çe.
kirdefe ilişkin gözlü gnayslarla, örtü ftotler inceleme
alanında uyumlu olarak görünmektedir. Örtü şistlerin
üst kısımlarına dofru ince mermer bant ve düzeyleri
görülmektedir. Gözlü gnayslardaki İri feldispat gözleri
yer yer ayrıgıp yıfı§arak yataklar oluşturmuşlardır.
Ancak bu feldispat yataklar ekonomik Önem tapmaz-
lar. Gözlü gaysları "Porfiroblastik" ya da "Migmatit-

Gnays" olarak adlamalc olasıdır. Bol miktarda hldro-
termal kuvars damarı tarafından kesilmişlerdir. Da»
marlarıa dokanak gonlarmda yüksels ısı belirticisi diş-
ten minerali gözlenmektedir, Hldrotermal kuvars da-
marlarmm içinde yer yer altın içeren küçük arsenoplrlt
oluşukları vardır,

Örneğin L 21-b 1 paftasmda Umurbaba dağı
güney eteklerinde Yellidere ve Çınarlıdere arasında
gnayslar İçinde altınlı arsenopirit igeren kuvars damar,
lan bulunmaktadır. Esasen Salihli ilçe merkezi batı-
smdaki Cart çayı çevresindeki alüvyonlarda plaser hal-
de bulunan altm yataklarının kaynaşıda bu hidroter-
nal kuvars damarları olmalıdır. Gözlü gnaysların ince
kesitlerinin, incelenmeleri sonucu, bunların genellikle
şistozite ve porflroblastlk doku gösterdlf i, allotrlyomorf
taneli va kenetlenmeli diş yapısı gösteren kuvars,
biyotit, muskovit, gegltli feldlspatlar (albit, oligoklas,
ortaklas) ile daha az miktarda granat (almandln),
efen, zirkon, serictt, apatit VB opak nüneraîler İçerdik-
leri saptanmıştır.

Örtü şistlerden alınan çeşitli örneklerden yapılaa
ince kesitlerm İncelenmeleri sonucu isa bunların gi§-
tozite, porfiroblastik ve granoblastik doku gösterdik»
leri, kayacın cinsine göre kuvars, muskovit, biyotit,
sortait, turmalîn, zirkon, epidot, apatit, klorit, granat
(almandin), £fea, hornblend, stavrolit ve alblt içer,
dikleri ve egemen elemanlara göre gegitii adlar aldüt-
lan saptanmıştır.

Eşme formasyonu metamorfitleri, Paleozoyik yaf-
h bir sökel topluluğunun rejyonal termodinamo me-
tamorfizma geçirmesiyle oluşmuşlardır, Metamorfiz-
ma bir kaç evreli olabilir. Orta basing Barrow tipinin,
Yeşil gist fasiyesi ve almaridm-aınfibolit fasiyesi koşul-
lannda olugmuştur, İnceleme alanında çok geniş bir
bölgede güzlekler verirler,

% — Güneyhöyü formasyonu (Pzşff): Eşme for-
masyonunun gözlü gnaysları iğinde yer yer küçük
yüalekler geklüıde granitlk sokulumlar izlenmekto
olup, bunlar ayrı bir birim olarak Güneyköyü for.
masyonu adı altında ayırtlanmışlardır. inceleme ala.
mnda L 2i b^ paftasında Güney köyü çevresinde, Bat.
tallar mahallesi yakmmda, L2i bé paftasında Bgmetaı
köyü güneyinde, L 21 a, paftasında Karacalar köyü
yakınında yüzleiüer vardır. Bunlar açık gri renkli yer
yer aplit îfe kuvars damarlıdırlar, İnce taneli kuvare,
ortaklas, plajlyoklas, biyotit, muskovit İçeı-mekte olup,
az miktardada s'llimanit, zdrkon, apatit, kordiyerit ve
opak mineral bulundururlar.

Granit yüziekleri, gözlü gnayslarla geçişli olup
yer yor ayırtlanmalan olanaksızlasır ve dokaaaklan
belirâzdir. Bazen granit görünümünde olmalarına kar-
şm, şistozite gösterirler vo "granitik gnays" olarak ad-
landınlırîar. Olasılıkla, bu granitîeri oluşturan mag.
ma, anateksi sonucu çevredeki gnaysların pallnjenezin.
den olugmuştur. Esasen çalıjma alanına komşu bölge-
lerde Menderes m'ftsifinde daha pek çok küçük paîlnjen
granit yüzleklerinüı varlığı son yapılan çaliimalarla be-
lirginleşmiştir.
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(Ayan  1979  ve  Konak  1882»  sözlü  bilgi),
inceleme  alanında  (Şekil  6)  L  2i,  at  paftasında
Karacalar  köyü  yakmmdakl  granit  yüzleg  inden
aldığı  örneklerde  K/Ar  yöntemi  ile  ya§  tayı-
nl  yapan  Ayan  (1979)  biyotit  mineralinde  367
Milyon  yıl;  Ortaklaş  mineralinde  121  Milyon  yıl;  tüm
kayaç  ölçümünde  de  217  Milyon  yıllık  sonuçlar  elde
etmiştir.  Ayan  bu  sonuçlara  göre,  Karacalar  granitinin
soğuma  yağını  Permiyen  sonu  veya  Triyas  başı  olarak
kabul  etnıig  ve  jeokronolojik  çalışmaların  da  granitin
anateksi  sonucu  oluştuğunu  kanıtladıfmı  öne  sürmüş-
tür,  tıceleme  alanındaki  granitlerin  ana  element  kim-
yasal  analizleri  de  gnayslardaki  analiz  sonuçlarına  uy.
maktadır.  Tablo  1  de  Karacalar  granitinden  alman  3
örneğin  majör  element  kimyasal  analizleri  görülmek-
tedir.  2  ve  3  numaralı  analiz  sonuçları  Ayan  (1979)
dan  alınmıştır.

ÖRNEK  No  VE
ALINDIĞI  YER
(SAMPLE  No)

S i Ö 2

A! 2 Ö 3

Fe2 0 3

.  FaO
MgO

CaO
Na2O

K20
H 2 0
T î Q 2

PgOfs

MnO
C O Î

KA  1
KULA

KARACALAR

68,60

13.86

3.31

2,25
I.  50
i.  23

2, 60
2.78
1.  31
0. 68

0.  57
0.06
0.44

KA2
KULA

PAmc&iM

8S.35

18.11

0,80

0.60
0.38
0.65
3.08
2.  İO
1.88
0,20

0.  !5
O.OS

0.01

KA3
KULA

KARACALAR

67,20
17,40

i.  10

1,20
İ,  10
!, 45
3.10
2.75
1.80
0.35
0. !S
o.ıo
,—

Tablo  İl  Granitlerin  majör  element  kimyasal  analizleri
Table  ii  Major  element  chemical  analyse»  of  the

granites

Bu  analiz  sonuçlarından  elde  edilen  C.  I,  P.  W.
normlarını  kullanarak  yapılan  Gr-Âb-Ân  üçgen  diyaf-
ramında  (Streckeisen,  1976)  örneklerin  9  numara-
lı, granit  alanına  düştükleri  belirginleşir  (Şekil  6).

Ayrıca  Örneklerin  Al,8  O,  +  CaO  +  (Na,  O  +
.K^  O)  /  Al2  Oâ  +  CaO  —  (Na2  O  +  K,  O)  ve  SiO2

içeriklerine  göre  yapılan  Wright  (1989)  diyagramın,
da  da  granit  magmasının  kalkalkalln  türde  olduğu  or-
taya  çıkmaktadır  (Şekil  7).  Güneyköyü  formasyonunun
pallngen  gramtlerl  komşu  bölgelerde  de  Mendfres  ma-
sifi  metamorf,  kayalarıyla  birlikte  yer  yer  kügük  yüz.
İekler  vermektedir.

8  —  Musadağı  Mermerleri  (Pirm) t  İnceleme
alanında  örtü  şistler  üzerinde  uyumlu  olarak  yer  alan
dolomitlk  mermerlerdir.  Bunlar,  beyaz-açık  gri  renk-
li,  160  m.  yi a|km kalınlıkta,  İri  kristalli,  orta  sertlikte,
bazen  siyah  bantlı,  kaim  katmanlı  dolomitlk  mermer-
lerdi!*.

Yer  yer  zımparataf  ı  ve  diyasporit  mercekleri  İçer.
mekte  olup  bazı  bölgelerde  kuvarsit  şistlerle  ardışık-
lıdırlar  ve  sakkarold  yapı  gösterirler.  İlksel  gereg  olan
klreçtaşlanmn,  örtü  şistleriyle  birlikte  metamorfizma
geçirmesiyle  oluşmuşlardır.  Ekonomik  finem  taşımak-
ta  olup,  eski  devirlerden  bu  yana  İsletilirler  ve  me§-
hur  Şart  şehrinin  (Salihli  ilçe  merkezi  batısında)  tapı-
nak  inşaatlarında  5-6  m«  büyüklüğünde  bu  mermer
bloklar  külamlmıştır.  Alman  örneklerden  yapılan  İnce
kesitlerin  incelenmeleri  sonucu,  birbirine  kenetlenmiş,
ve  zayıf  şisti  sıralanım.  gösteren  kalsit  kristalleri  (boy-
ları  0,01  mm  _ 5  mm.  arasında),  granoblastik  ve  basınç
ikizlenmesi  gösteren  dolomit,  az  miktarda  ince  taneli
idiomorf  kuvars  kristali,  çok  az  klorit,  biyotit  ve  mus-
kovit  içerdikleri  saptanmıştır.  Mermerler  içindeki  zım-
paratàp  ve  diyasporit  oluşukları  mercekler  şeklinde
olup  1  m.  yi  aşmazlar  ve  ekonomik  önemleri  pek  yok-
tur.  Ancak  çahgma  alanı  dışında  ekonomik  önem  ta-
şıyan  çok  büyük  yataklar  da  vardır.  Zımpara  ve  di-
yasporit  oluşuklarının  ilksel  gereci  olan  boksitlerin
birikmesi  için,  içinde  karstlk  çukurların  oluşabileceği,
bal  yıkanmanın  olduğu  karasal  bir  ortam  gerekmek.
tedir.  Bu  şekilde  kireçtaşları  içinde  bir  boksit  birikmesi
olmuş ve  daim sonra metamorfizma ile  kireçtaşları mer,
mereı  boksitler  de  zımparataşı  ve  diyasporitler«  dö-
nüşmüTtür.  Bileşim  olarak,  fazla  miktarda  korund,  da-
ha  az  kloritoid,  magnetit,  hematit,  çok  az  muskovit,
klorit  ve  margaritten  oluşmuşlardır.  Magnetitler  çok
fazla  martltlegmig  ve  hematite  dönüşmüş  olup  artık-
Jar  halindedir.  Bazı  hematitler,  korund  kristallerinin
içinde  toz  halinde  dağılmıştır.

Çalıgma  alanındaki  mermerlerde  fosil  bulunama-
mı§tır.  Ancak  Menderes  masifinin  çalışma  alanına  kom-
şu  bölgelerinde  yapılan  araştırmalarda  bunların  az
kristalize  olan  kısımlarında  Permiyen  va  Triyas  yağlı
fosiller  bulunduğu  ve  1000  m.  kalınlığa  eriştikleri  sap-
tanmııtır Akkuş,  1962-  Akarsu  1969;  Ayan,  1973;  Kala-
fatçıoğlu,  1082  •  Wippern,  1064).  Tüm  bu  çalışmalar
gözönüne  alınarak  mermerlerin  Permo  .  Triyas
yaşta  oldukları  kabuUenihnigtir.

tnceleme  alanmda,  temelde  yer  alan  "Menderes
masifi  metamorfitleri  grubu"  üzerinde  yer  yer  Jura  ve
Kretase  yaşlı  kaya  birimleri  izlenmektedir.

Kızıloasoğüt  formasyonu  (Jk)

Gri-mavimsi  yer  yer  beyaz  renkli  dolomitik  kireç-
tagları  olup  baaende  çört bantları  içerirler,  faceleme  a-
lanında  salt  K  21  .  d,  paftasında  Kavaklı  köyü  kuze-
yindeki  Yaylak  tepe  çevresinde  ve  E  21  .  d8  paftasında
Kalınharman  köyü  batısında  Yılanasar  tepe  ve  Ada
tepe  çevrelerinde  çok  küçük  bir  alanda  yüzlek  verirler,
inceleme  alanında  fosil  bulunamamiitır,  ancak  komşu
bölgelerde  Orta-Üst  Jura  yaşlı  denizel  fosiller  içerdiği
(Bingöl,  1077)  saptanmıştır.  Yapılan  ince  kesitlerinde,
bunların  mozayik  doku  gösteren,  ortalama  tane  boy-
lan  0,05  mm,  olan  kalsit  kristallerinden  oluşmuş  ve
çatlakları  daha  büyük  kalsit  taneleri  la  dolmuş  mik-
rokristalen  kireçtap  oldukları  ortaya  çıkmıştır.  Be«
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nlzel  Kızılûasötüt  formasyonu  kîregtaşla«  İnceleme  ala.
m  KB  Biada  Akhisar  oivarmda  genif  yayılımlıdırlar.

Vezirler  Melanjı  (Kum)

Çegltli  boyutlarda,  ultramafik,  radyolartt,  çörtlü  ki.
reçtaşı,  gamurtaşı,  tüf,  mermer  v.b,  değişik  birimler
karmaşığı  o l»n  ofiyolltll  melanj  topluluğudur,  incele,
me  alanında  K  21  .  a4  paftasında  Ortabag  köyü  gevre-
slnde,  K  22  .  a,  paftasında  Ayanlar  Mahallesi  ve
Çakırlar  Mahallesi  yakınlarında,  K  21  .  d,  paftasında
Kalınharman  köyü  çevresinde  ve  K  2i  .  dg  paftasında
Gediz  nehri  kıyılarında  yer  yer  yüzlekler  vermekte  ve
bölge  bölge  deglgik  özellikler  göstermektedirler.  Örne-
ğin  bazı  mevkilerde  yer  yer  silisleşen  ve  karbonatla,
san,  ultranrafitler  üzerinde  1-10  m,  kalınlıkta  silisli  ve
karbonatlı  bir  kabuk  (Listvenit)  oluşmuştur.  Kayae.
kütleleri  pek  gok  yerde  yarık  ve  çatlaklar  boyunca  ta-
mamen  Serpantini!  ve  silislidir,  Serpantinitlk  ve  limo-
nluk  madde  ile  karışık  olarak  çeşitli  renklerde  camsı
silis  oluşukları  görülür.  Küçük  küçük  breşlefmig  ult-
rabazik  kayag  kütlesi  kalıntılarına  başlıca  ince  taneli
gri  masif  parçalar  halinde  rastlanmaktadır.

Molan]  İçindeki  ultramafitler,  çoğunlukla  serpan-
tinle§ml§  peridotitlerden  (Harzburgit,  Dunit,  Lerzolit)
oluşmuştur,  çofu  yerde  eerpantinleşmiı  ultramafitler,
koyu  yeşil  renkli  olup  yer yer  kınkli  ve  çatlaklıdır.  Çat.
laklarda  kügük  magnezlt  ve  asbest  oluşukları  izlen-
mektedir.  Magnezltler,  olasılıkla,  serpantinleşmeden
daha  sonra  O(\  11  suların  peridotitlerle  olan  ilişkisi
Donucu  oluşmuşlardır.  Ofiyolitli  birimler,  denizaltı  ma.
fik  volkanik  ve  volkanoklast  k  kayaları,  çörtler,  şeyl-
ler,  kireçtafi  ve  mermer  blokları  v.b.,  genellikle  Men.
deres  masifi  metamorfitlert  üzerinde  bir  tektonik  do.
kanakla  yer  almaktadırlar.  İnceleme  alanında,  pek  çok
yerde,  bu  tektonik  ultramafik  kayalar,  Menderes  masifi
metamorfitlerini  yapısal  yamalar  seklinde  üstlemekte-
dirler.  Serpantinleşmiş,  listvenitleşmi«3  ve  makaslamaya
uframış.  ultramafik  kayalar  Üe  metamorfitler  arasında,
ki  itki  fayı  dokanakları  yaygın  olarak  yüzeylenmigtir.
Pek çok yerde  milonltleşmelere  de  rastlanmaktadır.  Ka.
ya  (İ981),  bu  ofiyolitli  kayaların,  gnaysları  ğevreliyen
veya  kesen  Neojen  yağlı  büyük  açılı  normal  fay  kugak-
larmda  korunduğunu  belirtir.

Vezirler  melanjı  kaya  birimleri  bir  okyanus  ka-
buğunun  olasılıkla  üst  bölümleri  olup,  Batı  Anadoluda
pek  çok  yerde  olduğu  gibi,  Menderes  masifi  ve  onun
platformundaki  cökel  kayalar  üzerine  tektonik  bir  do-
kanakla  yerleşmişlerdir.  Yerleşme  yası,  İnceleme  ala-
nında  kesin  saptanamamakla  birlikte  Üst  Kretasedir,
Hareket  olasılıkla  güneyden-kuzeye  dof  rudur.  Kaya
(1981),  ofiyolit  yerleşmesinin  Kampaniyen  -  Maestrleh-
tlen  öncesi  oldufunu,  ultramafik  kaya  birimlerinin
Menderes  masifi  kayaları  üzerine  edilgen  bir  üzerleme
ile  geldiklerini  ve  hareketin  güneyden-kuzeye  dofru
olduğunu  belirtir,  Kimi  araştırıcılar  ise  (Akdeniz  ve
Konak  1979;  Akdeniz  1980)  ofiyolit  yerleşmesinin
Maestrichtien  sonu,  Eosen  arasında  ve  geliş,  yönünün
kuzeyden  güneye  dofru  oldufunu  öne  sürmektedirler.

fekü  6;  Granitlerin  Streekelaen  (1978)  diyagramı
Figure  6:  Streckeisen  (1976)  diagram ı»f  the  granites

SENOZOYİK

inceleme  alanında  Senozoyik;  Tersiyer  ve  Kuva-
temer  yaşlı,  gefitli  çökel  ve  volkan  kaya,1  an  ile  belir-
gindir.  Tersiyer  yaılı  kayalar  Miyosenden  itibaren  o-
lugmaya  başlamışlardır.  Bölgede,  Miyosen  yağlı  kaya
birimleri,  "Hacıbekir  grubu"  adı  altmda  toplanan
Kurtköy  formasyonu,  Ycniköy  formasyonu,  Dikendere
volkanitleri  ve  Karaboldere  volkanltleridlr.  Daha  son-
ra  Pliyosen  yaşlı  Ahmetler  formasyonu,  Beydagı  vol-
kanitleri,  Ulübey  formasyonu  ve  Payamtepe  velkanit-
leri  yüzlekler  verirler.

Kuvaterner  ise,  Asartepé  formasyoEu,  taragalar,
travertenler,  yamaç  molozları,  eski  ve  yeni  alüvyonlar
ve  3  evreli  Kula  volkanitleri  (Burgaz  volkanitleri  -
Elekçitepe  volkanltlerİ-Divlittepe  volkanitleri)  ile  ka-
rakterize  edilmektedir.
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Tablo  2:  Viollıanltlerin  majör  element kimyasal  analizleri,  O.IJP.W,  normlaTi ve Blttmann parametreleri
Table  21  Major  element  chemical  analyses,  CJUP.W.  norma and  Bittmaan paranıeters  of  the  volcamcs
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Kürtköyü formasyonu

Altta,,  boyutları  0,1  cm  -  50  cm.  arasmda  değişen
ve  salt  utramafit  kayag  blok  ve  çakıllarından  olugan
yeşil  renkli  konglomera  ve  kumtaşlan  ile  bağlamakta
ve  daha  üst  kısımlara  doğru  tüm  ofiyolitli  melanj  bi-
rimleri  ve  Menderes  masifi  metamorfitlerine  ilîgkin
çefitli  çakıllar  içeren  konglomera  ve  kumtaşları  ile
devam  etmektedir,  İnceleme  alanında  K2i.da  paftasın-
da  Selendi  çayı  ve  Gediz  nehrinin her iki  kıyılarında As.
malı  tepe  ve  Kale  tepede  yer  yer  yüzlekleri  izlenir.
Yatanlarında  genellikle  of yolltli  melanj  birimleri  vardır
ve  bu  birimler  üzerinde  uyumsuz  olarak  yer  alırlar,
Kürtköyü  formasyonu  detritlkleri,  bütünüyle  bîr  kara.
sal  alüvyon  yelpazesi  ortamında  oluşmuş  olup,  eski  a-
karsularm,  temel  kayaçlardan  kopardıkları  kırıntıları
fazla  taşımadan  masif  eteklerine  uygun  yerlerde,  ö-
zellikle  ofiyolitli  melanj  birimleri  yakınlarında  bir  yel-
paze  lekUnde  depolamalanyla  oluşmuşlardır.  Yer  yer
çapraz  katmanlanma ve laminalanma  özellikleri  göste-
rirler.  Katmanların  efimi  az  olup  15°yi  geçmez.  Bü-
tünüyle  180  metreyi  aşan  bir  kalınlıktadır,  iğlerinde
fosil  bulunamamıştır.  Ancak  üzerlerinde  yer  alan  Ye-
niköy  formasyonunun  yağı  fosillerle  Orta-Üst  Miyosen
olarak  saptandığından,  Kürtköyü  formasyonunun  ya-
imm  Alt  Miyosen  olduğu  kabullenilmiştir,

Yeniköy  Formasyonu  (Thy)

Kürtköyü  formasyonu  üzerinde,  uyumlu  olarak
koyu  san,  turuncu,  gri  renkli  konglomera-kumtap-
silta§ı-kiltafi-killi  ve  kumlu  kireçta§ı-marn..tüffit  arda.
lanmalan  sunan  Yeniköy  formasyonu  sökelleri  yer  a-
lırlar.  Bu  formasyon  da,  akarsu  ortamında  olusmuj
olup,  akarsuların,  tapdıkları  eski  kaya  birimleri  det-
ritiklerini,  yataklarının  uygun  yerlerinde  katmanlı  o.
Iarak  yıf  malarıyla  oluşmuşlardır.  Tortul  ortam  model-
lerinden  "Alüvyon  ovası  ortamı"  özellikleri  göstermek-
tedirler,  inceleme  alanında,  K2i.d„  paftasında  Gediz
ve  Selendi  nehirleri  yakınlarında,  K21-b,  paftasında
üke  dere  çevresinde,  K2İ.b;î  paftasında  Eskin  köyü  ya.
kullarında  ve  Alagehir-Salihli  grabeninin  kuzey  bolü-
münde  metamorfik  kayaların  eteklerinde  fayla  doka-
naklarla  (L2İ.al,  L2İ-a2,  L.21.a3;  L21-b4  paftaları)
geniş  alanda  yüzlekler  verirler.

Formasyon  800  metreyi  agkm  bir  kalınlıkta  olup
yer  yer  düzlemsel  ve  tekne  biçiminde  çapraz  katman-
lanma  ve  laminalanma,  uygu-dolgu  yapıları,  akıntı  ve
sürüklenim  izleri,  kuruma  çatlakları  ve  canlı  eşeleme-
leri  (biyotürbasyon)  özellikleri  gösterir.  Killi  düzeyle,
rinde  bitki  artıkları  kök  ve  parçaları  görülür.  Katman
kalınlıkları  değişik  olup  yer  yer  ekonomik  yönden
önemsiz  yersel  kömür  oluşukları  içermektedir.  Kömür,
lerden  alman  örneklerde  pek  çok  spor  ve  polen  bulun-
muş,  (Ercan  ve  diferleri,  1980)  ve  Orta  Miyosen  yafta
oldukları  saptanmıştır.  Formasyonun üst  düzeylerinden
alınan  basa  örneklerde  Ostrakod  fosilleri  bulunmuş  ve
Üst  Miyosen  .  Pliyosen  yajta  oldukları  saptanmıştır
(Ercan  ve  diferleri,  1078),  Yeniköy  formasyonu  üze-
rinde  Alt  Pliyosen  yaşlı  Ahmetler  formasyonu  çökel-
leri  yer  aldığından,  paleontolojik  sonuçlarla  Yeniköy
formasyonunun  Orta-Üst  Miyosen  yaşta  olduğu  kanıt-
lanmış  olmaktadır.  Spor,  Polen  ve  Ostrakod  fosilleri

genelleştirilmiş  dikme  kesitinde  {Şekil  2)  verUmialer-
dir.  Yeniköy  formasyonu  çökelleri  oluştuktan  daha
sonra  bölgesel  yükselme  devinimleri  sonucu  yer  yer
kıvnmlagmıg  ve  hafif  egün  kazanmışlardır,  ÇÖkeUer
içinde,  e§  yaşlı  Dikendere  volkanitlerînden  türemiş  in.
ee  tüffit  düzeyleri  de  bulunmaktadır.  Ayrıca,  jips  mer-
ceklerine  de  rastlanmaktadır.

Yeniköy  formasyonunun  Salihli  -  Alaıehir  graben!
kuzey  kısmında  KB-GD  yönlü  bir  şerit  şeklinde  uza-
nan  (L21  a l t  aa,  a ,̂  b4  paftaları)  yüzlekleri,  uranyum
İçermektedirler,  Yeniköy  formasyonu  içindeki  uranyum
konsantrasyonu  kaynağı,  Menderes  masifi  metamorfüı
kayaçlarıdır  (Aydınöz,  1078),  Ülkemizde  bulunan uran.
yum  yataklarımn  en  önemlileri  inceleme  alanında  yer
almaktadır.  Bu  yataklar  sekonder  uranyum  mineralle-
rinden  (Autunit  ve  Torbernit)  oluşmuşlardır.  Bu  se-
konder  uranyum  müıeralizasyonlarınm  oluşmasında
birincil  kaynak  kayag  olarak  bunların  çevresindeki
gnayslar  düşünülmelidir  (Aydmöz,  1078).  Ancak  bazı
araştırıcılar  da  (Ayan,  1979),  birincil  uranyumun  kay-
nağının  metamorfikler  içindeki  palinjen  granitler  ol-
duğunu  öne  sürmektedirler.  Bu  durumda,  sekonder
uranyumun  kaynağı  Güneyköyü  formasyonunun  palin-
jen  granitleri  olmaktadır.  Birincil  uranyum,  akarsular
vasıtasıyla  yıkanıp  taşınarak  Yeniköy  formasyonu
İçinde,  yer  yer  su  sirkülasyonlarına  uygun  ortamlarda
İkncil  olarak  çökeltilmlşlerdir.

Yeniköy  formasyonu  İçinde  500-750  C/S'ye  kadar
oluşan  aktlvite  gösteren  uranyum  konsantrasyon  yuva-
ları,  formasyonun  tabakalaşması  ile  uyumlu  olmayıp,
aktrvîte  kesikli  ve  farklı  def  erli  yuvalanmalar  gekllnde
kendini  göstermektedir.  Örneğin  L,21-b4  paftasmdaki
Yeniköy  yakınlarında  50-60  cm,  kalınlıktaki  bir  bantta
ikincil  Jipslerle  birlikte  synjecetik  uranyum  cevherleş-
mesi  de  göze  çarpmaktadır.  Jipsler,  aküvitenin  başla-
dıfı  yerde  son  bulmakta  olup  boyuttan  çok  küçüktür.
Akarsu  birikintisinde  (yersel  küçük  göl  ortamı  da  ola.
bilir)  önce  jipsin  başlangıçta  anhîdrit  olarak  çökelmesi
(gölcükteki  evaporasyon  nedeniyle)  normaldir.  Göl  su-
yu  da  GaSO4  çökelmesiyle  asitliğini  kaybettikçe  nötr
bir  karaktere  yaklagacaf  ından  uranyum  çökelmesi  de
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synjenetik  olarak  gerçekleşir.  Ayrıca  epijenetik,  dafı-
mk,  yersel  konsantrasyonları  da  İrili  ufaklı  olarak  böl-
gede  izlemek  olasıdır  (Aydmöz,  1976),  Ayrıca  yer  yer
bltüm  de  içeren  bu  uranyum  yuvalarının  çok  küçük  ve
dağınık  oluğu,  aktlvltenin  düşüklüğü  nedeniyle  ekono-
mik  olma  olasılıkları  yok  gibidir,

Bâkendere  Volkauitlcri  (Tlıtlv)

İnceleme  alanında,  Tersiyerde  saptanan  ilk  volka-
nik  evrede  oluşan  asitlk  Riyodasit  ve  Riyolit  türde  lav-
lar  "Dikendere  volkanitleri"  olarak  adlandırılmıştır,
inceleme  alanında  K2I-b3  paftasında  Yukarıeskin  kö.
yü  çevresinde  ve  K22-a4  paf  tasmda  Cinaslı  köyü
batismda  yüzlekler  verirler.  Petrografik  incelemelerle
Riyodasit  ve  Riyolit  olarak  adlandırılan  lavlar,  gri  -
mor  .  yeşilimsi  renklerde,  porfirfk  yapıda  olup,  genel-
likle  kuvars,  ortoklas  plajiyoklas,  serlsit  ve  devitrifiye
camdan  olugan  bir  hamur  maddesi  içinde  yer  alan  iri
kuvars,  ortoklas,  plajiyoklas  (oügoklas-andezin),  biyo-
tit, hornblend f enokristallermden oluşmuşlardır.  Diken-
dere  volkanltlerinde  ve  Senozoyik  yağlı  tüm  diğer  vol-
kanitlerde  petrokimyasal  İncelemeler  de  yapılmıştır.
Tüm  volkanitlerden  çeşitli  örnekler  alınmış,  ve  MTA
Enstitüsü  Kimya  labratuvarlannda  kantitatif  silikat
analizleri  yaptırılarak,  ana  element  İçerikleri  belirlen.
mistir.  Kimyasal  analiz  için  örnek  alman  yerler  şekil
5  te,  analiz  sonuçları  da  Tablo  2  de verilmiştir.  Kimya-
sal  analizlerde  CO2  klasik  yöntemle,  Na,„O  ve  K.,,0
alev  fotometresiylt,  diğerleri  de  X-Ray  fluoresans
spektrometresiyle  ölçülmüştür.  Hide  edilen  analiz  so-
nuçları  daha  sonra  bilgisayarda  programlanarak  vol-
kanitlerin  G.I.P.W»  normları,  Irvme  ve  Barager  para-
metreleri  İle  Rıttmann  parametreleri  saptanmıgtır.
Kimyasal  analiz  sonuçlan  ve  bilgisayarda  hesaplattırı-
lan  çeşitli  parametreler  daha  sonra  çeşitli  grafiklere
dökülmüg  ve  kimyasal  yoldan  volkanitlerm  nitelikleri
araştırılmıştır.  Lavların  Rİttmann'a  (1952  ve  1D62)
göre  de  adlamaları  yapilmig  (Tablo  2),  bunun  iğin  ge-
rekli  Rittmann  parametreleri  şu  tekilde  saptanmıştır  :

Al:  0,9  AlâO8

Alk  :  KSO  +  1,5  Na,âO
FM: FegOj  +  1,1 FeO  +  2  MgO
k  :  K,8  O/Alk
an:  (Al-Alk/(Al  +  Alk)
F:  SiO2  (an  +  0,70),

Hesaplanan  bu  Rittmann  parametleri,  Rittmann
diyagramlarında  kullanılarak  örneklerin  adlamaları  da
yapılmifjtır.

Dikendere  volknltlerinden  bir  örnek  (7,.,  numara
ile)  ...  K21-b8  paftasmdakl  Cinaslı  köyü  yakınlarmda-
ki  yüzlekten  alınmıştır,  Rittmann'a  göre  kuvars  laut
olarak  adlanır,  Aynca  yine  Rlttmann  parametreleri
kullamlarak  yapılan  diyagramda  kalkalkalin  nitelikte
olduğu  (§ekü  0)  belirlenir,  örneğin  kalkalkalin  olduğu
alkali  ve  silis  İçerikleri  kullanılarak  yapılan  diyagram-
da da  (Şekil  9)  saptanmıştır.  Ayrıca Peccerillo  ve  Tay,
lor  diyagramında  yerine  koyacak  olursak,  lavın  dasit
olarak  adlanabileceği,  ortaya  çıkar  (Şekil  10),  Strecke-
isen  üçgen  diyagramında  ise  (geMl  11)  Lavın  Riyoda-
sit  alanına  düşttif  ü  İzlenir,  Magmanın  kökenini  araş-
tırmak  içrn  Gottinl  (1968  ve  1969)  nin  geliştirdiği
3  =  (AljAj  —  Naİ2O)l/TlO2  Gottlni  indisi  ve  ff  =
(Na^O  + I^OP  /  (SİOS  —  43)  Rittmann  indislerinin
logaritma  def  erleri  kullanarak  Slallk-Simatik  kökeni
ayırtlıyan  diyagram  da  yapılmış  ve  Dikendere  volkanit-
lerinin  Siallk  kökenli  oldufu  belirlenmigtlr  (Şekil  12),



daha  bir  süre  devam  etmiştir,  inceleme  alanında  Ye-
niköy  formasyonuna  İlişkin  gökeUer  yer  yer  Dikende,
re  volkanltlerlnln  altında,  yer  yer  de  üzerinde  görül,
mektedir.  K22-a4  paftasında  Hacılar  mahallesi  yakın-
larında  Dlkendere  volkanitlerînin  tüflerl  İçinde  hidro-
termal  Ou,  Pb,  2n  cevherleşmesi  İzlenmektedir.  Diken,
dere  volkanitlerl,  inceleme  alanı  dog  usunda  Uşak  çev-
resinde  daha  geniş,  yayılımlı  olup  bu  yörede  çalışan
Bingöl  (1977),  "Karacahisar  volkaniüeri'*  olarak  ad-
ladıtı  bu  volkanitlerde  K/Ar  yöntemi  ile  radyometrik.
ya§  belirlemeleri  yapmış  ve  16,9;  18,3-  20,9  Milyon  yıl-
hk  déferler  elde  etmiştir.

Karaboldero  volkanitfcn  (Xhkv)

Genellikle  Rlyodasit,  Dasit,  Andezit  ve  Trakiande-
zit  türde  lav,  tüf  ve  aglomeraların  oluşturduf  u  bu  vol.
kanizma,  İnceleme  alam  dıgmda  çok  geniş  yayılımlı  ol-
masına  kargın,  inceleme  alanında  salt  S  yerde  küçük
yüzlekler  vermektedir,  K22-a4  paftasında  (Şekil  5)  Ha.
cılar  köyü  batısında,  K2Û-e8  paftasında  Derbent  köyü
batısında  Göktepe'de  ve  L20-b8  paftasında  Toygar köyü
yöresinde  3  küçük  volkanik  yüzlek'  saptanmigtir.  Alı-
nan  Örneklerin  ince  kesitlerinin  incelenmeleri  sonucu,
bunların  porfirik  strüktüMe  olup,  biyotit,  homblend
ojit,  plajiyoklas  fenokristallerinin  az  miktarda  cam
içeren  bir  hamur  maddesi  içinde  oldufu  ve  örneğin  ni-
telifine  göre  Riyodasit-Dasît-Andezit  ve  Trakiandezit
olarak  adlanabilecekleri  saptanmıştır,  özellikle,  traki-
andezitlk  lavlardaki  iri  sanidin  kristalleri  tipiktir,  Ka-
raboldere  volkanitlerinden  3  ömef  in  kimyasal  analizle-
ri  (2  adet  Göktepe,  1  adet  Toygar  köyü)  yaptırılmış-
tır.  Çizelge  2  de  Menebilecef  i  gibi  4,  5,  6  numaralı  bu
örnekler  Rittmann'a  göre  labradorlt  Riyodasit  olarak
adlanırlar,  Rlttmann  parametreleri  kullanılarak  yapı.
lan_  diyaframda  (Şekil  9)  kalkalkalin  oldukları,
alkali  ve  silis  içerikleri  kullanılarak  yapılan
diyagramda  da  (Sekil  8)  saptanmıştır,  Pecce-
rillo  ve  Taylor  diyagramında  ise  (Şekli  10)  Dasit  ola-
rak  adlanabilecekleri  belirginleşir,  Streokelsen  üçgen
diyagramında  İse  (§ekil i l )  lavların  yine  Dasit  olarak
adlanabilecekleri  görülür.  Gottini  diyagramında  İse
(Sekil  12)  siallk  (kabuk)  kökenli  oldukları  meydana
çıkmaktadır,

Karaboldere  volkanitlerl  Üst  Miyosen  yaşlıdırlar.
Zira,  Orta-Ust  Miyosen  yaşlı  Yeniköy  formasyonu  üze-
rinde  yer  almalarına  karını,  Alt-Orta  Pliyosen  yaslı
Ahmetler  formasyonunun  da  altında  yer  alırlar,  Ka-
raboldere  volkanltlert  İnceleme  alanı  dışında,  Batı
Anadoluda  çok  genif  yayılımlı  olup  (Ercan,  1979),  pek
gok  araştırıcı  bu  volkanltlerde  çalışmalarım  sürdür-
mektedirler,

Ahmetler fiormasyonn (Da)

İnceleme alanında  Pliyosen,  Ahmetler  formasyonu
İle  başlar.  Bu  formasyon,  alttan  üste  doğru  a)  Merdl-
venlikuyu  üyesi  (Tiam),  b)  Balçıklıdere  üyesi  (Tiab),
e)  Gedikler  üyesi  (Tiag)  olmak üzere  3  üyeye  ayırtlan-
mıgtır.

ŞekB  İ l !  VoMsanltlerîn  Streokelgen  (1967)  üçgen  di.
yagramua göre  adlandırılmaları

Btgara  11:  Nomcnchıtuıo ol the  volcanlcfl  according  to
Streckeisen  (1067)  triangular  plot

MerdâvenUkuyıı  üyesi  (Tianı)

Ahmetler  formasyonunun  en  alttaki  üyesi  olup,
ağırı  sellenme  ve  çekim  (gravite)  kaymaları  yoluyla
olugan  yamaç  molozlarıdır,  Bn  çok  60  m.  kalmlıkta
olup  dlf  er  Pliyosen  yaşlı  çökellerin  tabanında  yer  alır.
Genellikle  eski  masif  kenarlarında,  masife  yaslanmış,
bir  durumda  köş,eli  çakıl  ve  bloklar  (çof  un  metamor-
fit)  igermekte  olup  düzgün  bir  katmanlanma  göster-
mois.  Fosil  bulunamamıştır.  Daha  Üstte  yer  alan  Bal
çıklıdere  üyesi  çekelleri  fosilli  olup  Alt  Pliyosen  yağlı
olduf  undan,  Merdivenlikuyu  üyesi  de  Alt  Pliyosen  yaf-
ta  olarak  kabullenilmiştir.  Bu  üyeyi  oluşturan  yamaç
molozları  inceleme  alanında.  Jj21-b4  paftasında  Büyük-
türkmen  Tepe  ve  Sefirsek  tepe  çevresinde  izlenirler.
İnceleme  alam  doğusunda  Uşak  çevresinde  (Ercan  ve
diferleri,  1978)  daha  geniş,  yayıhmkdırlar.

Balgıkbdere  Uyesl  (Üab)

Ahmetler  formasyonunun  en  genlg  yayıümlı  üyesi
olup  geniş  alanlarda  yüzlekler  veren  bu  üye,  konglome-
ra  -  kumtaşı  .  tüfit  .  kiltası  -  mam  ve  kireçtaşı  arda*
lanmasından  oluşur.  Tüm  birimleri  akarsu  ortamında
olugmuş  olup  en  çok  200  m4  kalmlık  gösterir.  Genel-
likle  grl-beyaz,  açık  sarı  açık  mavi,  açık  yeşil  renkler.
de  olup  yatay ve yataya  yakm efimdo  düzgün katman-
lar  sunarlar.
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Ter  yer  çapraz  katmaolanma  ve  laminalanma,
eygu-dûlgu  yapılan,  kuruma  çatlakları,  sürüklenme
İzleri  v.b.  yapılar  görülür.  Bu  sökeller,  temelde  yer  a-
lan  daha  yaşlı  birimlerin  aşınmalarıyla  oluşan  çukur
havzalarda  akarsular  vasıtasıyla  çökelmişlerdir.  İnce-
leme  alanında  belli  başü  yüzlekleri  K2I-d8  paftasmda
Kalınharman  ve  Körez  köyleri  çevresinde,  K2İ-bs  paf-
tasında  çimen  damlan  çevresinde,  K2i«bé  paftasmda
Satılmıg .  Karaselendi  köyleri  dolaylarında,  K21-c1  paf.
tasında  Güvercinlik  köyü  çevresinde  ve  daha  pek  çok
yerde  yaygın  yÜzIeMer  verirler.

-0.4  -02  '  O  0.2  0 4  Oe  36  I  !

Şekil  12:  Volkamîtlurin  Gottlni  diyagramı
Fîjpıre 12 s Gn>llinl diagram •of the voloantos

Balçıklıdere  üyesi  çekelleri  İçinde  tüfit  düzeyleri
de  bulunur.  Bunlar,  ef  yağlı  Beydafı  volkanltlerinden
türemişlerdir.  Bölgede,  BalçıkMers  üyesi  çökelleri
akarsu  ortamında  oluşurlarken  volkanîzma  da  etkin
olmuı  (Andezit  Beydagı  volkanitleri)  ve  çeşitli  pi.
roklastikler  do  yer  yer  akarsularla  taşınarak  çekelime
katılmış,  ve  tüfit  katmanları  oluşturmuşlardır,

Balçıklıdere  üyesi  çökelleri  zengin  omurgalı  fosil
yatakları  içerir,  İnceleme  alanında  ve  komşu  bölgeler-
de  çökeUer  içinde  bulunan  omurgalı  fosilleri  genelle§-
tiriimlş  dikme  kesitinde  (iekil  2)  veriteugtir.  Fosille-
rin  Alt  Pliyosen  yaşta  oldufu  (Brcan  vt  diferlerl,
1980}  saptanmıştır,  çökeller  içinde  aynca  yine  Alt
Pliyosen  yağım  veren  gastropod  fosilleri  de  bulun-
muıtur.

Balçıklıdera  üyesi  çökellerl  içinde  yer  yer  mercek-
1er  şeklinde  (feniköy  Formasyonunda  oldufu  gibi)
ikincil  uranyum  cevherleşmesi  de  izlenmektedir.  Bu
iktocil  uranyum  cevherleşmeleri  birincil  uranyumun
kaynağı  olan  Menderes  masifinin  gnayslarının  sular
aracılığıyla  yıkanarak  İyonlar  halinde  alman  uranyu.
mun  bir  süre  yeraltısulan  tarafından  taşınması  ve  su
sirkülasyonlarma  uygun  ortamlarda  yeniden  cökeltil.
mesiyle  oluşmuşlardır.  İnceleme  alanındaki  uranyum
yatakları  Köprübaşı bucağı  (K20-^  ve  K20-b3  paftala-
n)  çevresinde  zengindir,  özellikle  Kasar,  Kocabofaz,
Tc-masa,  Topallı,  Kayran,  Çetinbaş,  Tagharman  ve
Kocadüz  mevkilerindeki  zuhurlar  ekonomik  olup  İ|le«

titaıektedirler.  Ayrıca  K2I.c1  paftasmda  da  Balçıklı.,
dere  Üyesi sökelleri iğinde zayıf uranyum yataklanmaları
da  vardır.  Bu  yataklanma!ar  200-7500  C/S  lik  défer-
ler  vermekte  olup  tüfflt  bantları  içeren  çökeller  için-
dedirler.

Gedikler  üyesi  (Ttag)

Balçıklıdere  üyesi  çökelleri  üzerinde  uyumlu  ola-
rak  en  çok  60  m,  kalınlık  gösteren  Silttap-kÜtaBi-tüfit
ardalanmaları  içeren  Gedikler  üyesi  yer  alır.  Açık  Ba-
rı  ,  açık  yeşil  -  ve  gri  renklerdedir.  Yer  yer  çok  az
kalınlıkta  (5-10  cm)  bitümlü  şeyi  düzeyleri  ve  küçük
jips  mercekleri  de  içerir.  Çökeller  içinde  es  yaşlı  Bey.
dağı  volkanitlerlnin  iri  blok,  çakıl,  bomba,  lapilli  ve
kül  gibi gereçleri  de  izlenebilir.  Lapilli  ve  küller  Gedik,
1er  üyesi  çökelleri  iğinde  ince  tüfit  düzeyleri  oluştur-
muşlardır,  Silttan,  kiltaşı ve tüfit  düzeyler,  ince-düzgün
ve  ardalanmalı  katmanlar  şeklindedir.  Katmanların
eğimi  yatay  ve  yataya  çok  yakındır.

Gedikler  Üyesine  ilişkin  çökeller  inceleme  alanın-
da  K21-bB  paftasında Hacıhallar  Mahallesi  ve  Sarıcalar
mahallesi  çevresinde,  K21-CJ  paftasında  Mıdıkh-Çakal-
lar  köyleri  dolaylarında,  K21-b4  paftasında  Damburun
Mahallesi  çevresinde  yüzlekler verirler.  Özellikle  Sarıca-
lar  mahallesi  çevresindeki,  ince  kiltap  düzeyleri  içinde
küçük  boraks  (kblemanit)  oluşukları  İzlenmektedir.
Özpeker  (1969),  Batı  Anadeludaki  boraks  yataklarını
Incelemif  ve  boraks  minerallerinin  volkanik  kökenli
olduklarım  belirtmiştir.  Aceleme  alanındaki  küçük  ko-
lemanit  oluşumlarında,  çevredeki  Beydagı  volkanitle-
rinin  (Yağoıdaf  ve  Yumrudaf  )  etkin  oldukları  ortaya
sıkmaktadır.  Gedikler üyesinin killi  düzeyleri  İçinde  kü-
çük,  ekonomik  önem  taşımayan  kömür  oluşukları  ve
bitümlü  geyller  de  vardır.  Bitümlü  şeyller,  gri  renkli,
çok  ince  kagıdımsı  laminalanma  ve  yapraf  ımsı  ayrıg-
malı  yüzeyler  şeklinde  olup,  attste  kötü  koku  çıkara-
rak  isü  yanarlar,  Bülndîğİ  gibi,  son  yıllarda  btümlü
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geyllerl  ısıtmakla  petrol  elde  etme  ve  termik  santral-
larda katı yakıt  olarak  kullanma  yöntemleri  bulunması,
bunlara  defer  kazandırmıgtır.

Gedikler  üyesine  iUskin  sökeller  gölsel  ortamda  o-
lugnıuglardır.  Bu  üye,  akarsu  ortamından  gölsel  orta-
ma  geçişi  belirler.  Bitümlü  leyller,  yersel  kolemanlt
olugukları  ve  düzgün  yatay  katmanlanmalar,  gölsel  or.
tamı  karakterize  etmektedirler.  Alt  Pliyosende,  kömür
üreten  bataklıklarla  ilgili  küçük  yersel  göllerde,  akar-
suların  getirdiği  ince  taneli  elemanlar  çökelerek,  Ge-
dikler  üyesi  çökeUerini  oluşturmuşlardır.  Ayrıca  kllta-
gı  -  silttagı  düzeyleri  iğinde  yer  yer  görülen  İrili  ufak-
lı  volkan  bombaları  ve  bloklar  da  göldeki  çökelme  es-
nasında  karadan  volkan  bacalarından  patlama  İle  atı-
lan  İri  gereçlerin  gölcüklerde  oluşan  çökeller  içine  düg-
tüf  ünü  belirlemektedir.  Yer  yer  görülen  çok  ince  bi-
tümlü  §eyl  düzeyleri  de  göllerde  yaşıyan  küçük  canlı-
ların  kalıntılarıyla  oluşmuşlardır,  Gedikler  üyesi  de  Ah-
metler  formasyonunun  difer  iki  üyesi  (Merdivenlikuyu
üyesi  ve  Balçıklıdere  üyesi)  gibi  Alt  Pliyosen  yaslıdır,

Beydağı  volkanltleri  (Tibv)

Salt  andezitik  nitelikte  lav,  tüf  ve  aglomeraları
igeren  bir  volkanlzma  olup,  Ahmetler  formasyonuna  da
yer  yer  gereg  vermiştir.  Ulubey  formasyonunun  alt
düzeyleri  ile  de  yer  yer  yanal  geçiglidir.  İnceleme  a-
lanmda  K3İ-b8  ve  b4  paftalarında,  Yafcı  dağ  ve  Yum.
ru  dag  ana  kraterleri  ve  Kapıkaya  tepe,  Brender  tepe,
Leylekkırı tepe, Kaplan tepe gibi ikine:! kraterlerden bü.
yük  püskürmeler  olmug  ve  volkanit  ürünler  km.  lerce
uzaklara  yayılmışlardır,  Fembe.gri-mor  renkli  andezi.
tik  lav  ve  aglemeralarla  beyaz-sarımsı  tüîler  etkindir,
özellikle  tüfler,  Ahmetler  formasyonunun  çökellerinin
oluşumu  sırasında  yer  yer  sedimantasyona  gereç  vere-
rek  katılmış,  yer  yer  de  volkan  konileri  yörelerinde
karada  km.  boyutunda  yayılarak  yı§i|mış.lardır,  Aglo-
moralar,  volkan  bacaları  yörelerinde  yer  alan,  püskür-
me  süreçleri  sonucu  yuvarlakmıg  blok  ve  bombalarla
bunları  tutturan  tüfsel  matriksten  olufmuf  piroklastik
breşlerdir.  Aglemeralar  iğinde  sok  az  olarak  ofiyolit
ve  gnays  çakılları  da  gözlenmiştir,  Tüfler  içinde  de
yer  yer  kügük  bidretermal  manganez  oluşjukları  var-
dır.

Lavlardan  yapılan  ince  kesitlerde  yapılan  çalışma,
lar  sonucu,  bunların  genellikle  porflrîtik  yapı  göster-
dikleri  .hyalopilitik  dokuda  oldukları;  vitrofirik  ve  hya,
lopilltlk  dokulu  hamur  maddesinin  volkanik  cam,
plajiyoklas  ve  biyotit  mikrolitleri,  ojit,  hornblend  mik.
rekristalleri  çok  az  opak  mineralden  oluştuğu  sap-
tanmıştır.  Bazen  limonitleşme,  devitrifikasyon  ve  kil.
minerallegme  gösteren  bu  hamur  maddesi  iğinde  çoğun
oligoklas  ve  andezin  cinsi  plajiyoklas,  biyotit,  horn-
blend  ve  ojit  fenokristalleri  yer  almaktadır.  Lavları,
andezit,  biyotitli  andezit,  ojitli  andezit,  hyalo  andezit,
vb.  adlamak  olasıdır,  Tüfler  ise  vitroflrüt  ve
vltroklastlk  dokuda,  olup,  volkanit  cam  ve  mi-
ka  pulcuklanndan  olufan  bir  matriks  iğinde  yer  alan
biyotit,  plajiyoklas,  muskovit,  serisit,  m  miktarda  zir-
kon,  ojit,  opak  mineral  kristallerinden  olusmuglardır.

Beydağı  volkanitlerinde  petrokimyasal  incelemeler
do  yapılmış  ve  2  örneğin  kimyasal  analizleri  yaptı-
Hİmıştır.  Çizelge  2  de  de  izlenebileceği  gibi  8  ve  9
numaralı  bu  Örnekler  Rlttmann'a  göre  Kuvars  latit
olarak  adlanırlar.  Rittmann  parametreleri  kullanılarak
yapılan  Rittmann  diyagramlarında  (Şekil  9)  Kalkal-
kalm  nitelikte  oldukları  belirlenir,  örneklerin  Kalkal-
kalm  oldukları,  alkali  ve  silis  içerikleri  kullanılarak
yapılan  diyagramda  da  (Şekil  8)  ortaya  çıkmıştır.  Pec,
cerillo  ve  Taylor  diyagramında  ise  örneklerin  Ande.
zit  ve  Dasit  olarak  adlanabilecekleri  belirginleşir,  (Şekil

10)  Lavların  Streckeisen  üçgen  diyagramda  ise  (Şekil
11)  Dasit  olarak  adlanabilecekleri  görülür.  Oottini  di-
yagramında  ise  (Şekl  12)  sialik  kökenli  oldukları  belir-
lenmektedir.  Beydağı  volkanitleri  Pliyosen  devri  boyun,
ca  etkin  olmuflardır,

Ulubey  formasyonu  (Tta)

Bu  formasyon,  Ahmetler  formasyonu  üzerinde  u-
yumlu  olarak  yer  alaa  ve  260  m.  kalınlığa  değin
erigen  ve  gökel  bîr  ortamda  oluşmu#  kireçta| larmdan
meydana  gelir.  Kiregtaşlan,  yer  yer  de  ince  kiüi-marn.
lı  düzeyler  içerirler.  Üst  Miyosenden  sonra  bölgede
yeni  Mr  akarsu  rejimi  oluşmaya  bağlamış  ve  zamanla
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geligerek önce yersel kügük goller, daha sonra bu küçük
göllerin de .gelişmeleriyle büyük göller olugmug ve
bu gölsel ortam gelişiminin karbonat çökelmesi evre-
sinde kalın gölsel kireçtagları olugmuştur, Kireçtaşla-
n kaim düzgün, az eğimli, yer yer yatay katmanlar
geklinde olup bol erime boşlukludur ve yer yer karstik '
yapı gösterirler. Kireçtaşları, çalışma alanında çok
geniş, bir alanda yüzlekler verirler, Gölsel kireçtaşla.
rınm daha gok alt kısımlarında yer yer andezitik vol.
kan bombaları ve blokları da görülmekte olup, göl.
lerde kireçtagları gökellrken karada ©tkin olan.- volkanit
püskürmelerle göl iglne düşmüşlerdir.

Kiregtaşları yer yer silislidir. Olasılıkla gölsel or-
tam geligimln karbonat çökelmesi evresinde kireçtaşı
lan oluşurken karadaki EŞeydafı volkanitlerlnia baca.
larmdan ve çatlaklarından gelen sıcak ve SiO,2 ile doy.
gun eriyikler yer yer karada eski kaya birimleri ve vol.
kanitler üzerinde soğuyarak katılaşmışlardır,

• ' Bu- eriyikler yer yer de göle karışarak henüz sert-
leşmemiş klreçtaglarım silisleştirmlş ve bazen de kireç-
ta | i katmanları içinde yataklanmışlardır. Yer yer de
kügük yumrular geklinde dağınık olarak kiregtagları
iğinde görülmektedirler. Bunlar olasılıkla, büyük silis
düzeylerinden, kopan parçaların akıntılarla yuvarlanma-
ları sonucu oluşmuşlardır. Silisli eriyikler gölde yagıyan
tek hücreli silissever yosunlar olan diyatomelerin geliş-
melerine neden olmuş, ve kireçtaşları İçinde yer yer di-
yatomit mercekleri oluşmuştur. Bunlar çalığına alanı
içinde Önemsiz olmalarına karşın çalışma alanı doğusun. .
da Uşak çevresinde yataklar feklinde olup ekonomik
önem taşırlar.

•: Kiregtaşları zengin lamelli, gastropod ve ostracod
Fosilleri içerirler (Şekil 2). Paleontolojik incelemelerle
bunların Pliyosen yaşlı oldukları belirlenmektedir,

Gölsel kiregtaşlarınm renk, katman durumları,
sertlik, yapı v,b. özellikleri yer yer değişmekte olup ea
çok 250 m. kalınlığa erişirler,

Fäyamtepe volfcaıütlerl (Tpv)
Üst Pliyosen sonlarına doğru, bölgede yeni bir

volkanit etkinlik gelişmiş ve bu kez bazaltik lavlar,
önder olarak ta tüf ve aglomeralar olujmu.ftur. Lavlar,
iri gözenekli, mor renkli olup, ince kesitlerinin ince-
lenmeleri sonucu, porflrik dokulu olup ojit, olivin,
plajiyoklas (andezin ve labrador) fenokristalleri içer-
diği, hamur maddesinin plajiyoklas, ojit, biyotit ve opak
mineralden oluştuğu, örneklerin gaz boşluklarının kal.
sit, epidot ve zeolitle doldukları saptanmıştır. Hamur
maddesi içinde yer yer de rutîl ve Umenit izlenmektedir,
Payamtepe bazaltları, inceleme alanında salt K22-a4

paftasında Adıyalar ve Emliler mahalleleri yakınların-
da yüzlekler verirler. Çalışma alam doğusunda,* Uşak
çevresinde daha geniş yayıhmh olup yasları Üst Pli-
yosene defin ulaşan gölsel kireçtaşları (Ulubey for-
masyonu) üzerinde lav akıntıları şeklinde izlenirler.
Lavlar üzerinde de Alt Kuvaterner yaşlı çökeller
(Asartepe formasyonu) yer aldığından Payamtepe vol-
kanitlerinlıı Üst Pliyosen yagta oldukları ortaya çık-
maktadır,

Payamtepe velkanitlerindea iki örneğin kimyasal
analizleri yaptırılmıştır. Çizelge 2'dt de izlenebilece-
ği gibi 12 ve 13 numaralı bu örnekler Rlttmann'a göre
Lamproitik Trakit olarak adlanırlar. Rittmann di-

yagramında ise, Ûikendere voüsanltlerl(> Karaboidere
volkanitleri ve Beydağı volkan: tlerinin tam -tersine, al-
kalin nitelikte oldukları (İekil 0) belirlenir. Örneklerin
alkalin oldukları alkaU-silis İçerikleri kullanılarak ya-
pılan' diyagramda da (Şekli 8) ortaya çıkmıştır.

Peccerillo ve Taylor diyagramında ise (Şekil 10> *•
örneklerin Latit (Banakit) olarak adlanabilecekleri or--
taya gıkar. Lavların Streckeisin üçgen -dayagramm- •
da İse (Şekil 11) Kuvars Trakit olarak "adlanabilecek-
leri görülür Gottini diyagrammda ise (Şekil 12) sima tik
(Manto) kökenli oldukları • belirlenir. Lavların SiO^ •
içerikleri, bazalt iğin yüksektir. Alkali bazaltlarda or--'
talama SiO2 miktarı '%45-51 olmalıdır. Silis içerigi yük-
sek olduf u iğin bu manto kökenli bazaltlar Streokşisen
ve Rittmann diyagramlarında değişik kesimlere "düş.
mektedir. Esasen Batı Anadoluda genç bazı alkali ba.
zaltlk lavlarda SîO2 içeriğinin olağan dışı-yüksek ol.
dügu son yapılan gahımalarla belirlenmiştir (Ercan,
1602). Bu silis zenginleimesinin nedeni: henüz tam
belirlenememiştir. Bu suretle inceleme alanında 3 ev-
reli kaikalkalin volkanizmanm, Üst Pliyosende • alkali •
niteliğe dönügtüfü saptanmıştır, ,

Asartepe Formasyonu (Qat) • . •
Genellikle kızıl ve turuncu renkte, gevşek kireç- •

kil-tüfit çimentolu, orta-kalın katmanlanmalı, gok kö« .
kenli, yarı yuvarlak ve yuvarlak gakülı konglomera
kumtagı ardalanmaları şeklinde olup akarsu ortamında
oluşmuş çekellerdir. Yer yer de ince marnlı.klregli dü-
zeyler igerirler. Olasılıkla Üst Pliyosen sonunda ince- '
leme alanı ve çevresinde iklim kuraklaşması sonucu
göller kurumuş ve taşlaşan gölsel kireçtaşları (Ulubey.
Formasyonu) üzerinde bir süre. sonra yeniden yağışlı
iklim rejimi etkisini göstermli ve geliş/en büyük akar.
suların temeldeki kaya birimlerinden kopardıkları ki? .'i.
rmtıiarı yataklarıma uygun yerlerinde katmanlı olarak
yığmalarıyia olu§mu§lardır. * , .

Fosil içermezler, ancak daha altta yer alan .
Ulubey formasyonunun yağı Üst Pliyosene ka-
dar çıktığından, bu formasyonun olasılıkla Alt
Kuvatorner yaşta öldüğü kabullenîimİgtİB; Bu for-mas-
yon üzerinde 1,1 milyon yıl yaşlı Kula .volkanitlermin
ilk evre lavları yer almaktadır. Asartepe formasyonu
en gok 200 m. kalınlığa erişmektedir. Özellikle Uşak - '
İzmir karayolu yarmalarında ve çevresinde tipik kı-
zıl renkli olarak yüzeyler. Genellikle yatay ve yataya
yakm düzgün katmanlı olup kügük kapalı havzalarda
oluşmuşlardır, , '

KULA VÖLKANÎTLEKİ (Qkv)
Kula volkanitleri, inceleme alanındaki en geng yol-

kanizma olup tamamen bazaltik lav akıntıları ve tefra-
laria temsil olunurlar, özelikle Kula ilçe merkezi çev-
resinde geniş alanlarda yüzlekler vermektedirler. Kula '.
ilga merkezinden batıya dogru pemlrköprü baraj gölüne
kadar olan 30-35 km. uzunlukta ve 10-15 km, geniş-
likteki bir alanda volkan konileri, kraterler, lav akın-
tıları ve tefra örtüsü şeklinde ve aktüel volkan görü-
nümünde etkin olurlar. Son derece ilg.'nç olan bu
volkanizma Türkiye'nin Kuvaterner yaşlı g;nç volkanız,
masının ender olarak görüldüfü alanlardan biridir.

Kula ilge merkezinden başlıyarak, .Demirköprü ba.
rajının batışına kadar uzanan bu volkanit alan (Şekil
5) çoğu 600-700 m, yüksekUkte bir yayla üzerindedir.
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Bu yayla kuzeyinde Gediz Nehri ve güneyde Alaşehir.
Salihli çrabeninkı kuzey kısmı ile sınırlanmıştır. Bu
alanda volkan konileri, Alaıehir-Salihli grabenlnin (Ge-
diz graben!) uzanımına uygun olarak KB.GD yönde
irili ufaklı bir şekilde dizilmektedirler va graben kırık
sistemi ile ilgilidirler, Völk'anizma, bugün artık kapan-
mı j bir durumda olan yarıklardan çıkararak, geniş bir
alanda yayılan lav ve tafralardan oluşmuştur ve tipik
"Fissür" volkanizmasıdır. Tüm lavlar "Aa" tipi olup,
üEcrlerindeki blok ve pürüslerdeki girinti ve çıkıntı-
ların büyüklükleri birkaç cm. ile İm. arasında deği-
şir. Lavlar ve cüruflar üzerinde bol miktarda 'Hornl.
tas'lar bulunur.

Yer yer de lav tünelleri izlenmektedir, Tüm
volkanlar "Maar" tipi volkanlardır. Volkan ko-
nileri "Sinder.Spatter" tiptedirler ve yafları ile aşın-
ma dereceleri bakımınd'an farklılıklar gösterirler. Bu
bazaltik tefra konilerinin S. ve en yeni olan evreye
ilişkin olanları aktüel koni görünümünde olup, 1. ve
en eski evreye ilişkin olanları ile çoğun ayrıımış ve
kraterleri belirsizlefmiştlr, özellikle yaşü konilerde
kraterler daha iri olup, daha genç konllerdekl krater-
1er nispeten küçüktür. Konileri lav, lapilli, cüruf (sin-
der, Scorie) ve çeşitli irilikteki volkan bombaları gibi
piroklastikler (Tefra) oluşturmaktadır. Sayıları 70'i
bulan bu konilerin gevrelerinde, çıkardıkları siyah ba-
zaltik lav akıntılar görülmektedir, özellikle en genç 3,
evreye ilişkin koniler aktüel koni görünümündedirier
ve halk bunlara "Divlit" adını vermektedir. Bazı volkan
konilerinde ise kraterler çifttir.

Çahgma alanmda yapılan araıtırmalar sonucu
Kula volkanltlerinüı (Qkv) aralıklı 3 ayrı evrede etkin
oldukları saptanarak Burgaz volkanitleri (QkVj),
Blekçitepe volkanitltrl (Qkv2), ve Divlittepe volkanltleri
(Qkvg) olarak adiandınlmıglardır. Petrografik açıdan
her 3 evrenin lavları da fazla bir farklılık göster,
mezler. tneeleme alarmdaki Jeomorfolojik özellikleri
farklı olup, bu Özelliklerle ayırtlaamaları gersekleımiş,
Ur (Brcan, 1881).

i «- Bııpgaz VcoJlsaııJtlerî (QkVj)

Saptanan ilk evre "ölüp, altlarındaki daha yaşlı
kaya birimleri Üzerinde plato-bazaltlan şeklinde tepe-
lerde yer alırlar. Daha geng olan 2, ve 3, evre lavların-
dan daha yüksektedirler ve volkan konileri zamanın
etkisiyle bozulmuş ve şekilleri yuvarlaklaşmıştır. Lav-
lar genellikle SO .40 m, yükseklikteki gevleri İçeren
yüksek platolar oluştururlar. Bu ilk evredeki patlama
dönemi ile 3. evredeki patlama dönemi arasında ol-
dukga fazla miktarda Tersiyer çökelleri (Balgıklıdere
fm) (Ulubey fm,) afinıp röîiyefte bir alçalmaya neden
olmuş ve 2. evre lavları daha alçak seviyelerde oluf»
mutlardır. Lavlarla birlikte yer yer do tüfler izlenir.

Kula volkanltlerinin ilk evres'ni olugturan Burgaz
volkanitlerinde, Borsİ ve diğerleri (1972) tarafından
K/Ar yöntemi İle yapılap radyometrik yaş belirlemesi
sonucu 1,1 Milyon yıllık bir değer bulunmuştur. Burgaz
volkanitlermden alınan iki örnek 10 vt İl numara ile
Çizelge 2 de görülmektedir. Alkalin nitelikte oldukları
Şekil 9 da belirlenir. Örneklerin alkalin oldukları alka-
!t-3İD2 İprlkîerİ kullanılarak yapılan diyagramda da
(Şekil S) ortaya çıkmıştır. Peecerillo ve Taylor diyag-

ramında (Şekil 10) örneklerin Bazalt olarak adlanabi-
lecekleri ortaya çıkar, Ştreckeisen üçgen diyagramında
(§ekil 11) alkali bazalt kesimine düğerler. Gottinl d yag,
rammüa (Şekil 12) ise simatik (manto) kökenli ol-
dukları görülür. Tipik alkali bazalt özeüiklermi yansı,
tıriar,

Burgaz volkanitleri, İnceleme alanında K2i.ds

paftasında ibfaMm ağa köyü kuzeyinde v© Çakırca
man. yakınında; K21-d3 paftasında Gediz nehrinin ku-
zeyinde, K E l ^ paftasında Toytepe, Kavtepe ve Baf-
tepa gevresinde, K21-c4 p'aftasmda Sarmg köyü, Dilİ-
haaaadamları köyü ve Burgaz köyü (volkanitler adım
bu köyden alır) dolaylannda; K21-ba paftaamda Ka-
baklar Mahallesi, Tepeköy Mahalles:, Kepez mevkii ve
KiEiltag mahallesi yakmlarmda; K22-a4 paftasında Rah.
manlar köyü B sinde yüzlekier verirler. Bazı yüzlekltr-
de, laviann aitmdaki Balgıklıdere formasyonu göktlleri
lavların ısısı ile piimiş ve 2.3 m. kalınlıkta kızıl renk-
li pişme zonlan oluşmuştur. Lavlar bazen tipik altı-
gen soğuma yüzeyleri gösterirler,

a — Elekçitepe Volkanltleri (^n?#>
Kula volkanitlermin 2. evresi olup lav ve plrok-

lastilderdon meydana gelmiglerdir. 1. ve 2. evre ara-
sında oldukça fazla miktarda Tersiyer çökelleri aşındı-
ğından röîiyefte bir alçalma olmuş ve 2. evre lavları
daha algak düzeylerde oluşmuşlardır. 1, evre lavları 1,1
Milyon yıllık olduklarına göre (Borsi ve Diğerleri,
1072), ikinci evre lavlarmmda en çok 200.000 - 300.000
yıllık olmaları gerekir, 2. evreye iligk^n Elekçitepe vol..
kanitlerml oluşturan volkan konileri ve kraterler da.
ha az agmmıg ve daha iyi korunmuglardır. Bu 2, evrede,
1. ve 3. evredeki volkanlzm'ftlarda bulunamıyan bazı
özel erüpsiyon ürünü oluşuklar saptanmıştır.

Volkanitlerle ilgili yayınlarda "Base Surge" ola-
rak adlandırılan (Msher ve Waters, 1870) ve yeryü»
zünde ender olarak izlenebilen bu volkanit depolanma,
lar 2, evreye ilişkin bazı volkan konilerinin çevresinde
(özellikle K21.d4 paftasında Saraçlar . Sandal köy-
leri arasında) izlenmektedirler. "Base Surge" teriminin
Türkçe karfüıgı henüz bulunmadığından, îngilizcesi
kullanılmıştır. Base surge depolanmaları,, ender olarak
bazı maar tipi volkanların yörelerinde g-örülen ve ilk
bakışta akarsu ya da gölsel ortamda çökelmlş plroklas.
tik depolanmalar izlenimini uyandıran oluşuklardır.
Base Sure yoğunluk akıntıları, sıf patlamalı buhar
erüpsiyonlarmın buhar-sıvi-katı Ürünlerinin turbulent
karışımı olarak oluşurlar. Depolanma akıntıları, yapı-
lan araştırmalara göre kraterlerden meydana gelmekte
ve yüksek hızla konsantrik olarak kraterlerin çevre-
ierlne yayılmaktadır. Bunlar, kumulların dün'lerln«
benzer katman lekilleri yaparlar ve onlarca metrelik
dalga boyuna sahip büyük Ölçekli* ondülasyonlar sunar-
lar. Büyük ölçekli ondülasyon şekillerini yenileyen de-
vamlı kalmca tabakalı volkanik detritik sıralanmala-
rından İbarettir. Bu kalınca katmanlı sıralanmalar
yanal olarak sürekli zonlar veya düşük efmli sinüz-
eidal dalgaya benzer ondülasyonlar içeren küçük dalga
gekllleri gösteren katmanlarıma serileridir (Brcan ve
Öztunalı, 1982).

Biekçitepe volkanitlerine iligkin volkanik ürünler
çalıgma alanmda geniş bir yer kaplarlar. 45 ten fazla
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volkan konisi saptananı olup, konilerin bir kısmı iyice
agınmıglardır. Volkan konilerinde «k aralı lav püs.
İçtirmeleri olmuş ve bazı bacalar kapanmıştır. Bugün
at nalı şeklinde olan bir çok koni bu olayı hamtlar.
Konilerin gofu gökme kırılma olayı ile karşılanmışlar-
dır. Sadece birkag krater orjinal şeklini koruyabilmiş-
tir, inceleme alanında Elekgitepe volkanitlerlne İlişkin
lavlar geniş alanlarda yüzlekler vermektedir. Krater-
lerden çıkan lavlar con derece geniş bir alanda tüm
yönlere dofru yayılmışlar özelikle kuzeye doğru km.
İeroe akan lavlar Oediz nehrine ulaşmışlar ve nehri
ağıp daha kuzeye geçememişlerdir (Şekil 5).

S — BlvUttepo VoUomitleri (Qkvs)

Kula volkanitlertain 3, ve en yeni evresini oluş.
turan Dİvlittepe volkanltlerine illgkin volkan kon.Ie-
ri, kraterler ve lav akıntıları tamamen aktüel görü-
mimdedirler. Vadi iğlerinde eski alüvyon gökelleri üze-
rinde akarak km. leree yol kat etmişlerdir, 2. evre
volkanlarında görülen yuvarlanmış, şekiller Önemsiz
yükseklikler ve üzerlerinde bir bitki örtüsü sunacak-
lan yerde, tam tersine sanki yeni meydana gelmiş
gibi tazedirler ve sert, sivri sekilerinden dolayı
halk tarafından "Divlit" adı altında diğer vol-
kanltlerden ayırtlanmı§lardır. Kraterlerden püsküren
cüruflar ve lavlar o kadar dağınık ve karışıktır
ki tırmanmak ve üzerlerinde yürümek son derece
güçtür, Lavlar ve cüruflar yaklaşık 60 km2 lilt bir alan
kaplarlar. Lavlar, koyu siyah renkleri He dig er evre-
lerden ayırd edilirler ve son derece akıcı bazaltlardan
oluşmuşlardır. Bu nedenle sok uzun mesafeler kat
edebilmişler, lav şelaleleri oluşturarak vadileri aşmıg-
lar, aktıkları vadilerin bütün girintilerine sokulmuşlar»
dır. Davlar çok akıcı olmalarına karfin, sahada bloklu
lav (aa lavı) görünümündedirler.

inceleme alanında 3 ncü evre Bivüttepe volkanit-
lerine ilişkin lavlar KB-GB yönlü bir hat üzerinde di-
zilen 4 ayrı yerden ve toplam 15 kraterden çıkmışlar-
dır (Sekil 5), En batıda Demirköprü baraj gölünün
batı yakasında Çakallar mevkiinde Dİvlittepe ve Kü.
çükdivlittepe adlı iki krater çevresindeki bazalt k tüf-
1er üzerinde ilkel insan ayak izleri saptanmıgtır.

Bu izler, Tekkaya (1976) ya göre 12.000 yıllıktır.
Bu sonuca göre 3 üncü evre Kula volkanizmasının
yaşı 12.000 yıl olmaktadır.

Her 3 evreden de alman örneklerde yapılan pet-
rografik İncelemeler sonucu, petrografik ağıdan bir
farklılık olmadığı ve tümünün de porflritik, yer yer
de hyalopültik dokuda oldukları, hamur maddelerinde
volkanik cam, plajiyoklas mikrolitleri, bol ojit, olivin,
horoblcnd tanecikleri, az miktarda da Hiperaten, ne-
felin, lösit, anaMm, apatit, magnetit ve ortaklas tane-
cikleri ve opak mineraller bulunduğu saptanmıştır.

Bu hamur maddesi iğinde bol miktarda ojit, olivin
ve hornblend fenokristallerl, daha az olarak ta hlpers-
ten, ilmenit, plajiyoklas, nerelin, epldot ve lösit fe-
nokriştalleri yer almaktadır. Bu sonuçlara göre tüm
lavlar "Alkali Olivin Bazalt" olarak adlandırılmıılar.
dır (Ercan, 1981). Uzun yıllar önce Washington (1884
ve 1900), Kula bazaltlarını "Kulait" olarak adlamış
ve bu adlama volkanik literatüre geçmiştir.

Kula bazaltlarının her üç evresinden de örnekler
alınarak majör element kimyasal analizleri yapılmış.
tır. Tüm lavlar alkalin nitelikte olup (Şekil 13) genç.-
legtikçe, (1 nci evreden 3 neü evreye gidildikçe) aJka.
lin nispetlerinin arttığı v# potassikleştiklerl, slmatik
kökenli oldukları Baptanmiitır. Lavların bir kısmı soi
dik, bir kısmı ise potasslktir (Şekil 14) ve kimyasal
yoldan da, Irvme ve Baragar parametreleri gözönüna
alınarak AlkaU Bazalt, Hawaiit, Mugearit ve TraJti-
bazalt olarak adlandıntaıışlardır (Ercan, 1981).

Travertenler (Qtr), Yamas Molozları (Qym), Tara,
Çal« (Qt), Eski Alüvyonlar (Qe) ve Yeni Alüvybttlar

(Qy)

İnceleme alanındaki travertenler çok kügük bir
alanda olup, Salt K21-dâ paftasında Kula-Selendi ka-
rayolu yakınlarında, Değirmenler mahallesinde yüz-
lekler verirler yer yer de maden suyu kaynakları yer
almaktadır.

Yamas molozları ite, inceleme alanında geniş Mr
alan kaplarlar. Örneğin K21-b8 paftasında Küçükao-
fanlı tepedeki metamorfik birimlerden kaynaklanan
yamaç molozları, 1 nei evre Kula lavlarını örtmüş
olup yaklaşık 25 m. kalınlığa erlgirler. K20-C, ve
K20-ca paftalarında Demirköprü baraj gölü çevresinde
onlarca km2 lik alanlar kaplıyan yamag molozları ta-
mamen metamorfilt kökenlidir. Ayrıca Alafehir-Sallhli
grabeninin kuzey kısmında, pek çok yerde yaygın ya-
mag molozları vardır,

inceleme alanındaki kaya birimleri, Gediz nehrinin,
80 m. kalmlıfa erişebilen taragalan, eski v« yeni
alüvyonlarla son bulmaktadır.

YAPİSAL, JBOLOJÎ

inceleme alam, temelde Paleozoylk yaslı Menderes
masifini içerir. Bunu Örten Mesozoyik yağlı tek otolc-
ton bîrim, Jura yaşlı Kızılcasöğüt formasyonudur. Ofi.
yolitli melanjm alttaki kütleler üzerine bindirme yan-
lımı ile yerlegmesi ise Üst Kretase zamanındadır. Daha
üutte yer alan Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı göktl ka-
yalar ve volkanitler galışma alanında dafınık bir şe-
kilde yüziekler verirler. Ancak Kuvatemer ya|h Kula
volkanttlerlnin volkan bacalarının daha güneydeki Ala-
şehir - Salihli grabeninin uzanımına tamamen paralel
olarak KB-GD yönde sıralandıkları da saptanmıgtır. B-
sasen İnceleme alanında yapısal Jeoloji yönünden en
önemli olay Alaşehir - SalihU grabeninin olupnasıdır.
Alt Miyosen'den İtibaren oluşmaya (Ercan ve dif erleri
1080) ve kırılmalarla çökmeye başhyan bu havza ku.
şeyde küçük, güneyde ise daha büyük atımh basamale
faylarla oluşmuş bir rift vadisi niteliğindedir, "Gediz
grabani" olarak ta adlanan bu çöküntü havzasında, ha.
len günümüzde de aktif faylarla aktivlte süregelmekte-
dir, Grabenln Miyosenden bu yana 1000 m. gökmüf
olması olasıdır. Vadinin her iki yamacındaki faylar,
vadiyo doğru eğim sunarlar ve eğ im atımh normal fay.
lardır. Tepelerden vadiye doğru, vadiye paralel pek sok
îayla kademeli bir gökme olduğu İzlenmektedir. Ayrı-
ca Miyosen yaşlı, karasal ortamda oluşmug graben çö,
kellerinde, gelişmiş bir krvnmlanma sistemi olmayıp
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fay düzlemlerine dofru yersel eğilmeler vardır. Alanın
aktlvitesl, sık sık oluşan depremlerle do belirginleş-
mektedir. Batı Anadoludakl Menderes masifinde domsu
yükselme olaylannın egemen olduğu araştıneılarea ka-
bul edilmiştir ve Scnozoylk yaşlı çökel kaya birimleri
bu domsu yükselme hareketlerinden büyült Ölgüde et-
kilenerek başlangıçta yatay olarak oluşmalarına karım,
İQ,lBe lift efîm kazanmıglardır (Ercan ve diğerleri,
1980), İnceleme alanında yer yer de küçük eğim atımlı
normal faylar izlenirler, bunlar çoğun D-B gidişüdir ve
tansiyon kuvvetlerine bağlı olarak oluşmuşlardır,

VOLKANİZMA

inceleme alanı volkanlzma yönünden son derece
aktif olup, farklı 7 evrede olufan volkanik kayaglarda
yapılan petrokimyasal çaJıgmalar sonucu bunların ilk
üg evresinin (Bikendere volkanitleri, Karaboldere vol-
kanitleri ve Beydafı volkanitleri) kalkalkalin nitelikli,
daha geng olan eon 4 evrenin de (Fayanıtepe volkanit-
leri, Kula-Burgas volkanitleri, Kula-Elekgitepe volka-
aitleri. Kula Divlittepe volkanltlerl) alkalin nitelikte
olduklan saptanmıştır, İneeleme alanının yer aldığı
Batı Anadolu'da, Miyosen'den bu yana tansiyon (ge-
rilme) tektoniğinin egemen olduğuna ve volkanizma.
nın plaka îgl açılmalarla oluştuğuna ili|kln çeşitli fi.
kirler öne sürülmekledir (SaVas.çm, 1978; Sunder, 19T9;
Şengör, 1380; Ercan, 1981 v.b). Hatta, Batı Anadolu,
nun Üst Miyosenden bu yana %50 oranında K-G yönde
bir genişleme geçirdiğine îligkin görüşler de (Şengor,
197S) vardır, Yeryüzünae görülen maf matik etkinlikle:,
rin önemîi bir bölümünün plaka ortalarında oluştuğu
bilinmektedir, Plaka ortası magmatizma ürünler;, ka-
rakteristik olarak alkalendir,- ancak toleyitik ve gegişli
volkanitler de izlenmektedir. Genellikle plaka ortası
voikanitlerinin, mantodaki bîr sıcak noktadan sorguç,
(plume) yolu ile magma yükselmesi ile domlapnış rift
bölgelerinde yeryüzüne ulaşması ile oluştukları kabul-
lenilmektedir. Bu alkali nitelikli magma, yeryüzüne
ulagırken zaman zaman kabuk bulaşması sonucu Bilia-
yumea zenginleşerek yer yer kalkalkalin niteliltli ürün.
1er de verir. Ancak bunlar yitim zonîarından türeyen
gerçek kalkalkalin lavlardan farklıdırlar. Son yapılan
çalışmalarla Batı Anadoluda, Miyosenden itibaren o-
luımaya başlamış gerilme tektoniğinin daha önce ka-
İmlaşmıg ve kısmen ergimiş kıta kabuğunu etkilediği
ve kalkalfcalin kıta kabuğu ile alkalin nitelikli manto
kökenli bir magmamn karılmasına yol agtıgına ilişkin
görüşler de (Yılmaz ve Şengör 1982) öne sürülmektedir.

Bu karığımın Kuvaternere kadar çıkarak tükendif i
ve Kuvatemerden itibaren Egode normal rift tipi al-
kalen magmatizmanın görülmeye bajlandıfma İlişkin
bu görüg iğin en dr^telüeylcl bölge, ineeleme alanıdır,
Gerçekten de Miyosen ve Pliyosen yaşlı ilk üg evre
volkanizmamn kalkalkalin elmasının yamsıra (Diken.
dere.Karaboldere.Beyda§ı volkanitleri) Üst Pliyosenden
itibaren volkanlzma karakter değiştirmiş ve alkalin ni.
tellk kazanmiitır (Payamtepe ve Kula volkanitleri),
Kalkalkalin lavlar, güney Eğede Yunan adalarında yer
alan ve aktif yitim zonundan türeyen Ege Denizi
Fliyo-Kuvaterner ada yayı völkanizmasınm (Brean,

1980) gergek kalkalkalin lavlarından. farklı olup hibrid
bir magma söz konusudur. Alkali bazaltlk volkanizma
ise direkt manto kökenlidir.

Batı Anadolu magmatlk kayaglarmda yapılmakta
olan ayrıntılı petro kimyasal çalıgmalar bu kurama
ilerde daha fazla agıklık kazanflıracaktır.
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Photo 8: Andezitte lavas of Beydafi voloanios

Photo 4î Another view from anctesitie lavas of Beydafi voloanlcs < . , ' , - .

Photo Bs Basaltic lavas of Kola , Burgaa voloanuss

Photo 8: in the «ppermost section basaltic lava« iof K«Ia.Bnrgaz Yaïeanîe» formsd ta plate shop«} to the
lowermost section BalciMidere member sedtaentB (of Ahmetler formation ı
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Foto lı Kıüa-îülekçîtepo volkaııitloıiudeki Base.Surge olagnmlan

Foto 2-3.4; KulalEIekgiİepe bazaltik lavlarmdakl sofuma yapılarından çeşitli gttrünügler

Foto 8; Kala ilçe merkez yakmmdakl Dlvllttepe kraterimden cılıarak vadi İçinde akan KuLi-Dlvllttopo bazal,
tik lavları

PLATE III

Photo 1: Baw.Snrge deposit» in Kula.Etek^ltepe volcanic»

Photo 3-3-4: Various views from the cooling gtructoies in KulîvEIekçitepo basaltic lavaş

Photo Si Kula-DlvUttepe basaltic lavas which erupted from DIvUttepe crater near Kula town and
flowed In a walley
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Lice-Kulp  Yöresi  (Diyarbakır  İli,  GD  Türkiye)
Filiş-Tûrbiditleri  ve  Çökelme  Ortamları

Flysoh-turbidites  of  the Lice-Kulp  area  (Diyarbakır province, BE Turkey) and thew environ,
ment  of  deposition

SÂJLİM  GENÇ  Karadeniz  Üniversitesi  Mühendüılik Fakültesi,  Trabzon

ÖZ;  Lice-Kulp  yöresi  metamorfik,  magmatik  ve  Miyosen  yaşlı  tortul  kayaçları  içerir.  Bitlis  masifininia  gü-
ney  kenarı  üzeriade  bulunan  metamorfitler  yörenin  kuzey  kesimini  oluşturur  ve  güneydeki  Miyosen  tcrtu-
ları  üzerine  bindirmiglerdir.  Miyosen  tortulan  altı  farklı  formasyona  ayrılmakta  ve  bunlardan  birisi  olan
Üçdamlar  formasyonu  kapsadığı  üyeler  ve  bu  Üyelerin  birbirleriyle  olan  ilişkileri  itibariyle  hem  türbiditik
ve htm  de  fili§ faslyesi  özeliiklerüıi göstermektedir.  Bu  özellikleri  göz  Önüne  alınarak  Ügdamlar  formasyonu
"filig-türbidtt"  diye  nitelendirilmiştir,  Filiş-türblditler  yörede  yer  yer  gok  iyi  izlenebilen  dereceli  tabakalan-
maları  ve  değişik  Bouma  seviyeleri  ile  karakteristiktir.  Tortul  yapılar  ("groove  ve  flute  casf'lar)  'dan
alınan  ölçümlerle  hazırlanan  gül  diyagramı  yöredeki  türbidit  akıntılarının  G-B'dan  KB'ya  doğru  olduğuna
işaret  etmektedir,  Fllig  türbiditler  derin  ve  sıf  deniz  faslyesi  ko§ullarma  özgü  fosilleri,  örneğin  Alg  ve  Globl-
gerinaları,  bîr  arada  bulundurmaktadır.  Bu  durum  olasılı  olarak  Alg  igeren  bazı  tortuların  başlangıçta  sıg
bir  ortamda  sökelirken,  çökme  (düşme)  nedeniyle  Globigerinaların  bulunduğu  daha  derin  ortamlara  ulaşma-
ları  ve  böylece  türbidit  akmtılariyle  burada  yeniden  çökelerek  yöredeki  filig-türbiditleri  oluşturdukları  şek-
linde  yorumlanmaktadır.

ABSTBACT:  HM  Idee-Knlp  area  Includes  metanıorphlc,  jgııeoııs  and  Miocene  sedimentary  rooks.  The
metamorphics,  m  part  of  the  southern  margin  of  the  Bitlia  massif,  underlying  the  northern  part  of  the
area  have  been  thrust  over  the  Miocene  sedunents  In  south.  The  Miocene  sediment»  have  been  divided  Into
six  distlnoi  formations!  Üçdaınlar  tarnation,  as  one  tof  these  six  formations,  displays,  on  the  basis  of  its
members  and  their  reciprocal  relation»,  the  charaeteristiea  of  flysch  facie»  and  turbiditte  rocks.  Taking
these  features  into  account  the  Ucdamlar  foımattonı  has  been  defined  a»  "flysch-turbldite".  The  flysch-
turbldites  are  typical  to  toe  region  by  their  well  observed  graded  bedding  to  places  and  various  Bouma
Intervals.  A  rose  diagram  prepared  by  the  measurements  from  seMmeotary  structures  (groove  and  flute
casts)  tatioates  a  turbidltio  current  direction  from  OT  to  NW,  Fossils  charecterizing  both  shallow  and
deep  marble  fades  conditions  eo.exists  in  the  fiyscluturaidites  »*  the  area,  This  situafloo  probably  implies
that  some  materials  including  Algea  were  first  deposited  to  shallow  water  and  were  subjected  to  penecom-
temporaneons  »lumping  and  redeposition  by  turbidity  currents  to  a  deeper  environment  where  Globigertaes
were  settling.
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OÎRfŞ

Liee-Kulp  yöresi  yaklaşık  288  kmS'Ilk  Mr  alam
kapsar  ve  Diyarbakır  ilinin  KD  kesiminde  yer  alır
(şekil  1).  Yöre,  Bitlis  masifine  özgü  Permiyen  öncesi

geldi  1:  Lice-Kulp  yöresine  alt  yer  Ituî-hıra  haritası
Figure  î:  Index  map  showing  the  locality  of  tile  Lice,

Kulp  area.

ve  Permiyen  ya§h  metamorfltlerle,  Tersiyer  tortul  ve
magmatik  kayaglanndan  oluşur  (şekil  2).  Bölge  tü-
müyle  polifaz  deformasyon  geçirmş  olup  Permiyen
öncesi  metamorfitler  önce  'amfibolit  ve  daha  sonra
yeşilflst  fasiyesinde  olmak  üzere  çok  evreli,  Permiyen
metamorfltleri  ise  sadece  yeşilşlst  fasiyesl  metamor.
fizmadan  etkilenmişlerdir  (Geng  İ977,  İ08İ).

Daha  önce  1/500.000  ölçekli  TUrklye  jeoloji  harita,
smda  Üst  Kretase-Paleosta  olarak  gösterilen  (Altınlı
ve  diferleri  1963)  yöremiz  tortul  kayagları  yer  yer  fo-
silli  olup,  bu  fosiller  kesinliklt  Miyosen  yaşını  ver-
mektedir  (Genfl  1977).  öte  yandan  magmatik  kayaglar
birbirleriyle  ve  yer  yer  Miyosen  tortullarıyla  iç  İçe  iz.
lenmekte  ve  bu  durum  göz  önüne  almarak  yöredeki
magmatitler  de  Tersiyer  ya§h  olarak  kabul  edilmek,
tedir  (Oenç  1W7),

Yöredeki  Miyosen  tortulan  altı  farklı  formaıyona
ayrılmakta  ve  bunların  her  biri  yerel  isimlere  göre
adlandırılmış  bulunmaktadır.  Bunlar:  Ügdamlar,  Ba-
verda,  Derecik,  Çaflayan-Narlıca,  Yafan  ve  Merges
formariyonlarıdır.  Bunlardan  Üedamlar  formasyonu  fi-
llS-türbiditlerden,  Baverda  formaayonu  konglomeratik
breşlerden,  Derecik  formasyonu  kiregU  kumtaşı  ve
orto.kuvarsitlerden.  Yağan  formasyonu  konglomeratik
kirestaşlarmdan  ve  Merges  formasyonu  ise  gamurtag-
larmdan  olunmaktadır.  Bu  formasyonlara  ve  Lice  -
Kulp  yöresinin  çeşitli  jeolojik  sorunlarına  iligkin  hu-
şualar  Genç  (1977,  1981,  19S2)'de  detaylı  olarak  ince-
lenmiştir.  Bu  yazıda  ise  Ügdamlar  formasyonu  diye
adlandırılan  filiş-türbiditler  ele  alınacak  ve  bu  kayag-
larm  çeşitli  özellikleri  ile  çökelme  ortamları  etraflıca
tartışılacaktır.

FtLİŞ.TÜEBlBtTLEB (ÜÇDAMLAB TORMASYÖNU)

Yaklagık  1500  metre  kalınlığında  bir  dizi  oluştu-
ran  bu  kayaglar  (formasyon)  pek  çok  yerde  düz.
gün  ve  ara  tabakalanmalı  kumtagı,  şeyi  ve  marn  üye.
İcrinden  İbarettir  (şekil  8).  Ancak  yersel  olarak  for.
masyonun  taban  kesiminde  kötü  tabakalanmalı  veya
tabakasız  klâstik  klreçtafları  (kalsirudltler,  Greens-

Şekil  %\  Uoe-Knlp  ySresmln  yalınl'ujtınlmış  Jeolojik  haritası
Figure  %%  SimpUhed geological map of the Uce.KnIp area
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nüth  vê  diğerleri  197İ,  Whltten-  ve  Brooks  1976)  ve
grovaklar  to  izlenmektedir*  Yöredeki  filiş-türbiditlerîa
en  belirgin  öselüği  dereceli  tabakalaşmadır  Öyle  ki
agağıdan  yukarıya  doğru  tane  boyutunun  kügülmesî
fcumtaşlannda  tipik  olarak,  feyîierde  daha  BM  yaygm
olarak,  marnlarda  ise  yer  yer  İzlenmektedir,

Şekil  3:  Uw-Kiilp  föli-türblditlorlniii  (ÜçdaınİM  «or.
masyoıııı)  tı-şitli  litolojUerlnl  gösteren  lUtos-
traÜRiaîik  Mm  (Kaxaç  Ulalııülcsî  BĞB'sı)

FlgTiro  Sı  liUlostratlgrapUo  seetton  of  the  flyseh-tur-
bldlteä  (Üçdamlar  formatton)  in  the  Lice-
Kulp  area,  showing:  various  lithologie»  of the

formation  (WSW  of  Karag  Mahallesi)

Kalsimdit  Üye»!

Fllla-türbiditlerin  fözlenebllen  en  alt  blriınJni  oluş-
turur  ve  en  aş  80  metre  kalınlıktadır.  KaMrudİtler
yüzeyltamelerde  beyazımsı-gri  renkte  olup  yer  yer,
kalınlıkları  25  cm'yi  gegmeyen  tabakalanma  yüzeyle-
ri  gösterirler.  Esaa  itibariyle  kayag,  mikrokristalin  bir
matriks  İğinde  uzun  eksenleri  2-5  cm.  olan,  kötü
boylanmalı,  kögeli  ve  az  köşeli  kireçtaşı  çakıllarından
olugur.  Çakıllar  belirli  bir  yönde  dizilim  göstermez,
fakat  yersel  olarak  çakıl  boyları  bazı  tabakalarda  aga-
gıdan  yukarıya  doğru  kügülür.  Bu  gibi  kesimlerde,  ta-
banda  3.5  em.  olan  çakıl  boyları  yukarı  dofru  gidil-
dikçe  2.3  cm.  dolayına iner.  Çapraz tabakalanma veya
çapraz  lamtealaşmaya  rastlanılmamiftır.

O r o v a k  Ü y e s i  :  •  • , . , • ' ' . .

Kalalruditler  uyumlu  olarak,  kaba  taneli,  pembem-
si  grovaklar  tarafından  örtülür.  Bunlar  kires-illİB  bir
çimento  içmde  şapları  3  mm,  veya  daha  küçük  olan,
köşen  ve  az  yuvarlak  kuvars  ve  feldspat  tanelerinden
meydana  gelea  kötü  ve  orta  derecede  boylanmış  kayag
türleridir.  Genellikle  tabakalanma  göstermezler,  ancak
yersel  olarak  kalınlığı  20  em.  kadar  olan  tabakalar
gözlenmigtir.  Bu  gibi  yerlerde  her  tabaka  az  fiok  belir.
gin  dereceli  tabakalanma  gösterir,  Öyle  ki  tabaka  ta-
banlarında  3-5  mm.  çaplı  çakıllar  izlenirken  tavana
doğru  çakıl  çapları  küçülür  ve  i-3  mm.  dolayına
iner.  Ne  paralel  lamlnalagma  ne  de  Bouma  serisinin
en alt  seviyesi  (a)  dışındaki seviyeleri  (b, c, d, e, Bouma
1062,  8.  51)  bu  kayaçlar  içinde  izlenememigtir.  Bu,
olasılı  olarak  Bouma  seviyelerinden  sadece  dereceli
tabanı  (a)  içeren  bir  havzadır  ve  daha  üst  seviyeler
herhangi  bir  nedenle  (aşınma  v.s.)  kesilmiştir.  Bouma
(1962,  s,  50-81)'ya  göre  bu  tür  kesilmeler  daha  son-
raki  bir  akıntıdan  (Örneğin  türbiditik  bir  akıntıdan)
aşındırma  sonucu  meydaan  gelebilir,  Grovaklar  içinde
akıntı  yönü  belirlemeye  yarayan  biç  bir  tortul  yapı
(örneğin  flute  ve  groove  cast  yapıları)  gözlenmemiş-
tir.

ince  kesitte  incelendiğinde  grovaklarm  plajiyoklas,
kuvars,  kakit,  kil  mineralleri,  muskovitj  biyotit.  Wo-
rit,  opak  mineral  ve  kayaç  kırıntılarından  ibaret  oldu-
ğu  görülür.  Plajlyoklaa  yer  yer  1kB  yapılı,  köfeli  v©
az  yuvarlak  ve  öteye  beriye  serpilmiş  taneler  halinde
izlenir.  İkizli  tanelerin  sönme  açılan  yardımiyle  ana.
lizleri  anortit  yüzdesinin  0-8  olduğunu  göstermiştir.
Genellikle  bozuşmuş,  olan  plajiyoklas  çoğunlukla  kal-
site  dönüşmüştür  ve  kayacın  mineral  bileşenlerinin
dalma  j%20'sinden  fazlasını  oluşturur.  Kuvars  :%lO'na
varan  miktarlarla  ve  genellikle  dağınık,  kögeli  ve
az  yuvarlak  taneler  halinde  izlenir.  Kalsit  esas  itibariy-
le  bir  matriks minerali  ve  çakıl  bileşeni olarak bulunur.
Kalsitin  hacim  olarak  oranı  tüm  kayacın  %  30  'undan
az  def  ildir.  Kİ  mineralleri  genellikle  kayacın  %10'luk
bir  kısmını  oluşturur  ve  matrika  bileşeni  olarak  göz-
lenir.  Muskovit  matriks  içine  Berpilmif  küçük  kristal-
ler  şeklinde  görülür  ve  kayacın  %B 'inden  daha  az  bir
kısmmı  oluşturur.  Biyotit  ve  klorit  de  muskovite  ben-
zer  bir  dağılım  modeli  içinde  matriks  bileşeni  olarak
İzlenir  ve  hacün  olarak  biyotit  kayacın  i%2'sinden,
klorit  ise  %'6'smdan  daha  fazla  değildir.  Opak  mine.
railer  yaygın  olup  bazı  örneklerde  mineral  bileşeni
olarak  kayacın  '%4'lük  bir  tasmmi  oluşturur*

Grovaklar  içindeki  kayaç  parçalan  kuvarsit  ve
volkanit  (olasılı  trakit)  kayag  parçalarından  İbarettir
ve  genellikle  matriks  içine  serpilmiş,  az  yuvarlak
parçacıklar  sekimde  gözlenir.  Boyutları  genellikle  0.5-2
milimetre  arasında  ve  kayag  hacmi  İçindeki  oranları
ise  yer  yer  %10'a  ulaşmaktadır.  Her  ne  kadar  Lİce-
Kulp  yöresinin  orta  ve  kuzey  kesimlerinde  Miyosen
öncesi  kuvarsitler  varsa  da  (Genç  1977)  bunlar  ola-
sılı  olarak  yukarıda  sözü  edilen  kuvarsit  parçalarının
kaynağı  değildir.  Çünkü  yöredeki  fillş.türb!ditlerde  İzle-
nen  tortul  yapılar  OD-KB  yönlü  türbiditik  akıntılara
işaret  eder  (bkz.  şekil  4),  Diğer  taraftan ne  Ï4ce-Kuïp
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yöresinde ne de GD Türkiye'nin bu yöreye kom§u • ke-
simlerinde trakitin varlığından şimdiye defin söz edil-
memigtlr. Qrovaklardaki trakit parçalan az köşeli ve
az yuvarlak arasında değişmektedir; bu durum, bunla-
rın uzun bir mesafeden taşınmadıklarını ve dolayısıyla
kaynak oluşturan cananın depolanma ortamına yakın
olduğunu gösterir, Sonuç olarak bu parçaların kaynağı
olan kayagların ve sahanm daha genç kayaglar altmda
örtülü kaldığı ve bu yüzden izlenemediği kabul edil-
mektediî«

Kumtef ı Üyeıi

Grovaklar, yukarı gidildikçe kaba ve orta taneli
kumtaşlarına geger (bkz. §ekil 3). Kumtaşı tabakala-
rmm her birisinin kalınlığı yaklaşık 5 cm, kadardır ve
gpk İyi gelişmiş, dereceli tabakalanma gösterirler; an-
eak laminalaşma, gapraz tabakalanma veya herhangi
bdr tortul yapı türü (groove cast, flute oast, ripple
mark.,,) gözlenememiştir. Bu durum kumtap tabaka-
larının groyaklardakine benzer şekilde Bouma birimle-
rinin en alttaklni (a) oluşturduğunu ve daha üst
seviyelerin ise kesildiğini gösterir,

Mikroskoplk olarak kumtaşlan kUİi.kireçli bir
matrikş İğinde gözlenen plajiyoklas, kuvars, musko-
vit, biyotit, klorit, opak mineraller ve kayag kınntıla-
rından ibarettir. Plajiyoklas hacim olarak kayacın yak-
laşık <%20 'sini oluşturur ve çaplan 2 mm, 'den daha
kügük olan, öteye beriye serpilmiş, az köşeli ve/veya,
az yuvarlak taneler şeklinde gözlenir, ikizlilik gös-
teren bazı tanelerin sönme açılarının incelenmesi plaji-
yoklasm albit (An 0-8) olduğunu göstermiştir. Kuvars
da albitinkine benzer şekilde dağınık, kötü ve/veya orta
derecede boylanmalı taneler halinde gözlenir ve ka-
yacın %15 'İni oluşturur. Muskovİt %5'in altmdaki mik, :
tartarla matriks iğinde dağılmış kügük kristaller olarak
veya plajiyoklas iğinde inklüzyonlar halinde görülür.
Biyotit (!%3 >) ve klorit (%B >) de matriks İğine
dağılmış kügük kristaller şeklinde bulunur. Opak mine-
raller her zaman izlenebilen ilave mineral b.legenle-
ridir. Kil meneralleri matrlksin ana bilegenidir ve ha-
cim olarak kayacın, %4Ö'mı meydana getirir. Kalsit
hem matriksin esas mineral bileşenlerindendlr ve hem
de matriks iğine serpilmiş tane ve İkizli kristaller pk-
linde görülmektedir. Kalsit ayrıca plajiyoklas içinde
İnklüzyon halinde bulunmakta ve kayag hacminin yak.
laşık <%1Q 'unu oluşturmaktadır. Kayag kırıntıları köşe,
11, az kögeli ve orta derecede boylanmalı kuvarsit, tra-
kit ve killi kayag parçalarıdır ve hacim olarak kaya-
cnı %5 'ini teşkil ederler. Yer yer görülen Alg kırıntı-
lan gok localı tüpler şeklindedir; bu nedenle havza,
hiç olmazsa kısmen deniz faslyesinde olan bir kökene
baflı bulunmaktadır (Read ve Watson 1974, s. 348).

Yukarıda verilen açıklamalardan görülebileceği
gibi filif-türbiditlerdeki grovak ve kumtaşları birbirine
eon derece benzemektedir. Bu birimler aşağıdaki ö.
zeUİkleri ila birbirlerinden ayırt edilebilmektedir:

1) Grovaklarda plajiyoklasm '% 'si kayag hac-
minin % 20'sinden daha fazladır, oysa bu oran kum-
taılarmda daima %20'den azdır.

2) Grovaklar %30 'daa fazla kalsit ve %1B dola-
yında kil mineralleri içerir, buna karşın bu oranlar
kumtaglarmda sır asiyle %1B > ve %40 < dir,

3) Kayaç kırıntılarının grovak hacmi İçindeki
oranı 'ffelO'dan daha fazla kumtaslannda ise % 10 'nun
altındadır. -

geyl Üyesi ve l>aha Üst Seviyeler

Kumtaşlannın üzerine oldukça kalın tabakalanmalı
geyller gelir (bkz, gekil S). Tabakalar genellikle 3-4 cm,
kalmlığmdadır ve her tabaka taban kesiminde yakla-
şık 2 cm. kalınlıkta olan dereceli bir kısım içerir. Bu
kısım, yukarı doğru paralel laminalaşma gösteren ve
kalınlığı yine 2 cm, dolayında olan bagika bir kesime
geger. Bükülmüş laminasyon (convolute lamination)
izlenememiıtir ve bu nedenle şeyllerde açık olarak
Bouma dizisinin (a) ve (b) seviyelerinin korunduğu bu.
na karşın daha üst seviyelerin (c, d, e) ise kesildiği
söylenebilir, geyllerdê "groove cast, flute cast" v.s
gibi tortul yapılar gözlenememi§tlr.

Şeyllerden sonra yukarıya doğru dizi, orta büyük-
lükte taneli ve özellikleri İtibariyle daha önce anlatı-
lana benzeyen kumtagma geger. Bunun üzerinde ye-
niden şeyi ve onun üzerine de yeniden kumtaşı gelir
(bkz. şekil 3). Bu geyl ve kumtaşlan yukarıda tanım-
lananlara benzer özellikler gösterirler. Daha sonra
kumtaşınm üzerinde gri marnlar görülür. Bunlar ge-
nelde paralel laminalaşmah ve ince taneli kayaç türle-
ridir. Her lamlnanm kalınlığı 3-4 mm. arasında değig-
mekte, her tabakanın kalınlığı ise 2-3 cm, dolayında
bulunmaktadır. Bu kayaçlarda (gri marnlarda) Bou-
ma dizisinin taban kesimi (a) ile onun üzerine gelen
(b, c, d) seviyeleri kesilmiş ve sadece en üst seviye (e)
korunmuştur. Mineralojik olarak gri marnlar kil mine-
ralleri, kalsit, kuvars, plajiyoklas, muskovlt, klorit ve
bazıları da bunlarla birlikte opak mineralleri içerir..Kil
mineralleri diğerlerine kıyasla çok daha egemen olup
hacim olarak her kayag örneğinin '%75 'inden fazla-
sını oluıturur; diğer mineraller İse daima çok dalia
dügük oranlarda bulunur. Gri marnlar içinde ayrıca dt-
nîzel bir çökelme ortamına igaret eden (Read ve Wat-
son 1874) çok localı Algler ve Globigerina da gözlen,
mifjtlr.

Gri marnların yukarısında yeniden kumtaşlan ve
daha sonra yeniden gri renkli marnlar gelmektedir
(bkz, şekil 3), Burada kumtaşlan daima Bouma dizi-
sinin (a) seviyesini gri marnlar ise (b) ünitesini içer-
mektedir. Tortul yapılar yer yer ve sadece litostratigra-
fik kesitin (bkz. şekil S) en üst kesimine konulan
gri marnların tabaka yüzeylerinde görülmüitür. Bu
yapılar> Karaç mahallesinin yaklaşık 1 km. güney-
batısında çok iyi izlenen ripple marklar, groove ve
flute castlardır. Flutş ve groove castlardan alman 21
Ölçümle hazırlanan gül diyagramı (şekil 4) eski akıntı,
larm (Paleoakıntı) GD-KB yönünde 'aktifini göster-
mektedir, • . . -
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*FtLtŞ.TÜBBtDllL,ERtN  ÇÖKELME  OBTAMLABI

Bazı  yazarlara  göre  (  örneğin  Bouma  1962,  1972,
Kuenen  1M4,  1967,  Sanders  1965,  Middleton  1966,  Sch-
lager  ve  Schlager  1973,  Hesse  1975)  türbiditlk  tortu-
lar  türbldit  akıntılarının,  okyanus  tabanı  akıntıları  ve-
ya  tane  akışının  sonucu  olarak  oluşur;  fakat  türbidit
akıntıları  bu  kayaçların  oluşumunda  birinci  derecede
önemli  olmaktadır  (Van  der  Lingen  1969,  Blatt  ve
diferlerl  1972,  Selley  1976}  Türbiditik  bir  akıntı  dep.

Şekü 4  Ldce-Kulp  yöresi  flUş-tUrbldltlerinde  İzlenen
flute  ve  groove  «astlardan  alman  21  ÖlgUmle
hazırlanan ve  OD/KB  yönlü  tüıbiıliiik  akıntı
yönüne  İşaret  eden  gül  diyagramı

Figure  4:  Rose  diagram  of  21  measurement  from  flute
and  groove  oasts  In  the  flysch-turMdites  iof
the  Uce.Kulp  area,  showing  SB/NW  current
direction  of  turbidity  currents

rcmler,  "tsunami"  dalgaları,  dikleşme  veya  meteorit
çarpma»  gibi  cebeplerle  tortuların  oldukga  yüksek  hız.
la  aşağı  doğru  yuvarlandığı  tortul  havza  yamaçlarında
meydana  gelir.  Ancak  her  ile  kadar  bugünkü  duru-
muyla  GD  Anadolu  bölgesi  aktif  bir  deprem  zonunda
bulunuyorsa  da  Liee-Kulp  yöresindeki  türbiditîk  akın-
tılarm  hangi  sebeple  meydana  geldiğin:  söylemek  ka-
nıt  yoklufu  nedeniyle  mümkün  değildir.

Yöredeki  filiş-türbiditler  sıf  ve  derin  su  ortam-
larını  simgeleyen  fosiller  İçerirler.  Örneğin  kenarları
ıjûntikli  (taşınmış)  Algler  ve  otokton  Globigermalar
birlikte  bulunur.  Lice-Kulp  filiş.türbiditlerinde  varlıfı
belirlenen  ve  kireçli  bir  Alg  türü  olan  Lithothamnium
(Genç  1977)  Alp  bölgesi  iğin  karakteristiiî  olup  Tersi,
yer  denizlerinde  çok  yaygın  olarak  izlenmektedir
(Seward  1931,  s,  421,  424).  Böylece  Lithothamnium'un

varlığından,  yörenin  filig-türbiditlerindekî  Alglerin  ge-
liştiği  sahanın  zamanla  bir  deniz  ortamı  olduğu  anla-
şılmaktadır,  Weiler  (1960,  s,  196)'ln  ve  Pettijohn
(1975,  s,  535)'un  belirttiğine  göre  Algler  güneg  ışığı-
nın  ulaşabilecegi  derinlikteki  deniz  ortamına,  Globi-
gcrlnaiar  ke  derin  veya  oldukça  derin  ortamlara  işaret
cJe.-,  Aynı  öneri  Be  ve  Tolderlund  (1971)  ve  Kukal
(1071)  tarafından  da  desteklenmektedir.  Bu  nedenle
bu  fosillerin  yöredeki  fillş-türbiditlerde  birlikte  bulıu
nugu,  açıklanması  gerekli  bir  husus  olarak  ortaya  çık-
maktadır.  Pettijohn  (1975,  s,  319,  878)  bunun  oldukça
sık  rastlanan  bir  durum  olduğunu  ve  sıf  su  tortulan-
njı  düğme  ve  türbiditik  akıntılarla  derin  su  ortam,
lanna  taşınması  sonucu  meydana  gelebileceğini  belirt,
inektedir,  Bundan  dolayı  Lice-Kulp  flllf-türblditlerinde
Alg-  ve  GlobigerinaJann  birlikte  bulunuşu  olasılı  olarak
Algleri  igeren  bir  kısım  tortunun  (malzemenin)  önce
sıf  bir  ortamda  depolandığını  ve  bu  esnada  çökmeye
uf  cayarak  türbiditik  akıntılar  tarafından  Globigerina-
larm  bulunduğu  derin  ortamıla  yeniden  sökeldiklerlni
yan atmaktadır.  Bundan  bagka  bu  kayaçlar  isinde  de«
remeli  tabakalanma  ve  laminalaşmanın  izlenmesi  de
bunların  oldukga  derin  bir  ortamda  çökeldiklertoi  sim-
geleyen  başka  bir  veridir  (Pettijohn  ve  diferleri  1972,
Pettijohn  1975),  Diğer  taraftan  Özellikle  Dalana  ma-
hallesinin  yaklaşık  1500  metre  batısında,  Ham  derenin
günoy  yamacı  üzerinde  filiş-türblditlerin  gri  renkli
marnları  iğinde  jips  gözlenml|tlr.  Bu  kesimde  aynca
simetrik  rippl«  marklar  da  bulunmaktadır.  Har  ne
kadar  jipsli  formasyonların  bulunup»  bazı  yazarlar  ta-
vafından  (örneğin  De  Raaf  1964,  Kinsman  1909)  sıf
bir  ortamın  karakterlstifi  olarak  kabul  edilirse  de,
bazıları  tarafından  da  (örneğin  Sehmalz  1969,  Pettijohn
1075)  derin  su  ortamlarını  simgelediği  vurgulanır.  Pet-
tijohn  (1975,  s.  434)  "denizel"  ve  "denizel  olmayanlar"
diye  iki  grup  evaporit  ayırt  etmektedir.  Denizel  olma-
yanlar  genelikle  jlpa  ve  kaya  tuzunu  birlikte  içermekte
ve  böylece  denizel  olanlardan ayırt  edilmektedirler,  Lice
- Kulp  yöresi  filli-türblditlert  içinde  sadece  jips  görül-
müg,  kayatuauna  rastlanılmamıştır.  Bu  nedenle  yörede-
ki  jipsin  varlıfı  buranın  zamanla  bir  deniz  ortamı  ol-
duğu  pkllnde  yorumlanmaktadır.  Simetrik  ripple
marklar  genel  olarak  sığ  veya  değişken  depolanma
ortamlarını  karakterize  eder  (Van  der  Lingen  1968,
1069).  Ancak  bu  yapıların  varlığı  ortamın  derinliğini
bel'rlemede  kullanılabilecek  güvenilir  bir  veri  değildir,
çünkü  simetrik  ripple  marklar  hem  derin  su  akıntıları
ve  hem  de  dalga  işlevi  sonucu  oluşabilmektedir  (Hee.
zen  ve  Hollister  1964,  Mckee  1965,  Kukal  1971,  Pet-
tijohn  1975).  Sonuç  olarak  yukarıda  anlatılanlarla  ip .
gında  Lice.Kulp  yöresi  fili#-türbiditlerinin  derin  deniz
tortuları  oldufu  kabul  edilmektedir.

"Fills"  ve  "türbldit"  terimlerinin  Llce-Kulp  yöre-
aindeki  gibi  deniz  tortularma  uygulanmasında  çoğu  kez
karışıklığa  düşülmüştür,  Filif,  genellikle  dereceli  ta,
bakalanmanm  tipik  olarak  izlendiği  ve  marn,  şeyi  ve
kumtaşı  ardalanması  gösteren,  çok  İyi  tabakalanmalı
jeosenklmal  tortularının  oluşturduğu  kahB  diziler  için
kullanılan  bir  terimdir  (Eardley  ve  White  1947,  Kue-
nen  ve  Carozzi  1963,  Dzulynski  ve  diferlerl  1959,  Van
der  Lingen  1969,  Selley  1Ô73).  Türbidit  ise,  kumtaş-
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larimn başhoa grovaklar tarafindan oluşturulduğu özel
bir fili§ türüdür (Bouma 10fl2l Qreensmith ve diğerleri
1»7İ). Her ne kadar "fiU| tipi türbidlt" (Kuenen 1987)
ve "fills gibi türbidlt" (Van der Llngen 1960) terimleri
bu tür dizileri adlandırmak igln kullanılmışsa da İdce.
Kulp yöre« göz önüne alındığında "filiş-türbidif te-
riminin kullanılmasının daha uygun olacağı yazar ta-
rafından benimsenmiştir. Gerçekten Idce-Kulp yöresin.
deki bu kayaçların tüm Özellikleri fillfinkine olduğu ka-
dar türbldltinkine de uymaktadır. Örneğin bazı Bou-
ma seviyelerinin izlenmiş olması türbiditik bir kökene
igaret etmekte (Bouma 1962, Crimea 1073, Selley 1976),
kaba ve İnce taneli tabakaların ağdalanması ve tipik
klregll matriks İse bu kayagların fills niteliğini sim-
gelemektedir (Middleton 1966, Van der Idngen 1969,
Horn ve diğerleri 1971, Kay 1074),

SONUÇLAB

Her ne kadar ulaşılan sonuçlar metin İçindeki ge.
rekli yerlerde verilmişse de bunların aşağıdaki gibi
özetlenmesi yararlı olacaktır:

1) Lâce-Kulp yöresindeki Miyosen tortulannm
toplandığı altı formasyondan birisi olan Üçdamlar
formasyonunun içerdiği kayaglar hem fillş ve hem de
türbidit özellikleri göstermekte ve bu özellikleri göz
önüne alınarak füii-türbidltler diye adlandınlmaktadır.
lar. örneğin tipik kumtoşı, şeyi ve marn ardal&nmas!
şeklinde gözlenen tabakalarıma ve kireçli matrika bun.
lann fillş karakterine, yörede türbiditik akıntıların et-
kin oluşu ve havzada grovakların bulunuşu ise bunların
türbiditik özelliklerine igaret etmektedir,

2) FUİi-türbiditlert oluşturan üyeler farklı Bou-
ma (1962) seviyelerini içeren dereceli tabakataamaları
ile karekterfstlktir. Örneğin grovak ve kumtagarında
Bouma (1962) dizisinin sadece dereceli tabam (a),
şeyllerde (a) ve (b) s gri renkli marnlarda bazan (b)
ve bazan da (e) Beviyeleri gözlenmektedir. Her birim
iğinde gözlenemeyen farklı seviyeler İse olasılı olarak
türbiditik akmtılar nedeniyle aşınmış ve kesilmiştir.

3) Yöredeki fîlif-türbiditler içinde sıf deniz fasi-
yeslne özgü Alglerle derin deniz faslyesini simgeleyen
Giobigermalar bir arada bulunmaktadır. Bu durum,
başlangıçta Alglerin bulunduğu bir ortamda çökelen
tortuların düşme ve türbiditik akıntıların işlevi nede-
niyle ölobigerinaların bulunduğu derin deniz ortamına
taşınması ve burada, derin deniz tortulariyle birlikte
yeniden çökelmeleri şeklinde yorumlanmaktadır,

4) Qri renkli marnlarda gözlenen flute ve groove
oastlardan ahnan ölçümlerle hazırlanan bir gül diyag-
ramına göre (bkz. ŞeîtU 4) yöredeki türbldit akıntıla-
rı güneydoğudan kuzeybatıya doğru olmuştur. Bu nok-
tadan hareketle, fiUş-türbiditlerin grovak ve kumtaş-
larmda gözlenen kuvarsit ve trakit parçalarının kay-
nağını oluşturan saha veya sahaların daha genç kayaç-
lar altında gömüldükleri kabul edilmiştir' zira IJce .
Kulp yöresinin OD kesiminde bu parçalara kaynak oluş-
turabilecek ne kuvarsitlere ne de trakitlere rastlanmış-
ta.
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Türkiye Borat Yataklarının Minerolojisi

Mineralogy of the Turkish Borate Deposits

CAHİT HELVACI D E, Üniversitesi Mühend silk Fakültesi, İzmit

ÖZ : Doğada az bulunan ve duraysız elementlerden birisi olan bor, yerkabuf unda ortalama 10 ppm'deo ai
olarak bilinmektedir. Buna karım bor, her türlü jeolojik ortamlarda olugan minerallerde bulunur. Sor eleış«ıu
fnin yerkabuf undaki dağılımı çok az olmasına kargın, belli ortamlardaki bor konsantrasyonunun çok Ifczla
orandaki artığı, ekonomik bor yataklarının oluşumunu sonuçlar,

Türkiye'nin bilinen borat yatakları, Tersiyer'de bağlayan ve Kuvaterner'ln baflanpcma kadar devam
eden volkanik aktivitelerln yer aldığı dönemlerde, Terslyer'in gölsel (laküstrin) ortamlarmda depolaıunıg-
tır, Türkiye borat yataklarının tümü, volkanik aktlvite ile ilgili yataklar olarak sınıflandırılır.

Yaygm bir kalsiyum borat olan kolemanltln, Kırka dışındaki bütün borat yataklarında eg emen mineral
olmasına kargın, Türkiye borat yataklarının ayrıntılı mmerolojileri önemli derecelerde farklılıklar göster-
mektedirler, Ulçksit {sodyum kalsiyum borat) ve boraks (sodyum borat) önemli borat mineralleridir, Be«
raks yalnızca Kırka'da gözlenmektedir, Tereit, Bigadiç yataklarında bulunur. Pandermit'e İse yalnızca Biga«
diç ve Bultançayırı yataklarında rastlanır,

Türkiye, borat üretiminde önder ülke olabilmek amacıyla son yıllarda, ABD ile rekabet etmede büyük
adımlar atmıştır. Bor ve borat mineralleri, bugünün modern endüstrisinde geniş kullanım alanları bul.
maktadır.

ABSTRACT: Boron » one of the most mobile and least abundant element», lihr average amount of boron
to the Earth's crust being estimated at less than 10 parts per million. However, it te found in minerals
which 'Dccur in nearly all geologic environments. Although boron is «>ne of tt» rarer aid mm unevenly
distributed element» in the Earth's crust, there are extraordinary concentrations of toron deposits on an
industrial seal« in some localized areas. >

r.

The known borate deposits of Turkey were dejesited in lacustrine sediments of Tertiary age during
periods of volcanic activity wh?ch commenced İn the early Tertiary period and omftnued at least to tue
beginning of the Quaternary. All Turkish borate deposit« appear to be aMoclatetİ wMth voloiuitc activity and
they have been classified as deposits related to voles nie aettvlty.

Although colemanJte, a very common calcium borate, is the predominant mineral in all borate
district« apart friMn Ktrka, the detaUed mineralogy of the Turkish borate deposits varies considerably. Otter
principal borate minerals are ulexlte (sodium calcium borate) and borax (sodium borate). Borax occurs
only at Kfrka, TertsoMte occurs In the B^a,tUo deposits and pandermite is ateo restofcted appeaiİBg only
in the Bigadiç and Sultancayiri deposits.

Turkey has mofle recent rapid strides towards rivalling the U.S.A. a» the world*» leading producer oif
borates. Boron and borate minerals find extensive uses in today'» modern induaMes,

JEOliOJt MÜHBNDteWtÖt/MAYlS 1983 37



Bu yazı; Murdock (1988), Wendel (1902), Dz-
peker (1989) ve son olarak da Brown ve Jones (1971)
tarafından, Türkiye'deki yataklarda bulunan borat
mineralleri hakkında hazırlanan çalışmaların yeni bil-
gilerin ışığında İrdelenmesini İgerir, Tukanda belir-
tilen çalışmalardan sonra, Man (1973), Baysal
(1972) ve Helvacı (1977) Türkiye'deki borat mineral-
lerinin ve yataklarının oluşumuna ve mineral paraje-
nozlno önemli ölçüde katkıda bulunan ve yeni mine-
rolojlk buluşları ortaya çıkaran, sîmsıyla ilk iki
aragtırmaoı Kırka yatakları İle İlgili, son çalışması ise
Emet yatakları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmışlar-
dır.

Borun, yerkabuf unda ender bulunan ve düzensiz
bir şekilde dağılmış olan elementlerden biri olmasına
karım, basa smıriı alanlarda ekonomik ölgüde olabilen
birikimleri mevcuttur. Borat mineralleri, çeşitli ortam-
larda ve farklı koşullarda oluşmaktadır. Ekonomik
bakımdan en önemli yataklar, orojenik koşullardaki
Tersiyer volkanik aktlvitelerlyle, çok yakından ilgilidir.
Söz konusu yataklar, yakınsayan levha kenarlarına ya-
kın bölgelerde yer almaktadır. Belirtilen bu bölgeler
andezitik-riyoütik volfcanizma, kurak veya yarı kurak
iklimler ve denizel olmayan evaporit ortamları ile
karakterize edilmektedirler, Türkiye, ABD, Güney
Amerika- ve diğer birgok ekonomik borat yataklarıma
tümü volkanik aktivite İle birlikte bulunan denizel ol-
mayan;evapoıitlerdlr. - .

BOB KLKMENTİNÎN JEOKİMYASAL DAVttANIŞI

Atom ağırlığı çok küçük (10.811) olan bor elemen-
ti, metalik ve metalik, olmayan (anu-tal) özellikler gös-
terir. Doğada en am bulunan ve en duyarsız, element-
lerden' birisi olan borun, yerkabüğtındaki ortalama
miktarıılıtı 10 ppm dön az olduğu öngöriilmfiijUir. Bu-
na kargın bor, her türlü jeolojik ortamlarda oluşan
minerallerde bulunur. Borun çift yönlü özelliği, olağan
sayılmayan ender bileşiklerin oluşmasına neden olur.
Üg def erli, bor (BB.+ ) yüksek jyftnlk potansiyelinden
(t=18iO) jdplayı. doğada serbest.Olarak bulunmaz, ,

Bor, çoğunlukla turmalln minerali İçinde va birçok
plulonik ve metamorfik kayaların bileşiminde gözlenir
(Rankama vo Sahama, 1950; Guldsehnıidt, 1954). Bu-
nun yanında tortul kayalarda, öswlliWf" kırıntılı tur-
maUnlerin , bjleşimîjrıde ve, w. element olarak illitık
killerin içinde bulunur. Deninol killi (argillaceous)
tortullar, denizel olmayan tortullardan bağıl olarak
(relativelyräaha faila bor İçerirler (Lıandergren, 1945).
Tortulların Bileşimindeki boT ile çökelme ortamındaki
suyun ttı/Jıılugu arasında sıkı'ilişkilerin varlığı tartı-
şılmıştır. Denizel tortullar için birçok yanarlar tarafın,
dan önerilen ortalama değerler, 110-120 ppm B arasın-
dadır (Goldschmidt, 1954). Buna karşın bazı yazarlara
göre deniz suyunda önemsenmeyecek oranda (4-6ppm
B) bor vardır (Sverdrup, Johnson vo Fleming1, 1942).
Göl ve sıcak su kaynaklarında bor konsantrasyonu ge-
niş oranda değişir. Anılan değişimlerin çoğu volkanik
aktivite ile ilişkilidir. Denizel olmayan cvaporit yatak-
larında bor minerallerinin maksimum, konsantrasyon-

lara ulaştığı saptanmıştır. Buna karşın karasal kökenli
kırmtıü tortullar bor Meşelileri yönünden oldukça fa-
kirdir. Borların büyük bölümü, sulu borat mineralleri-
nin egemen olduğu yataklarda genellikle volkanlzma-
nın etkisi olduğu kurak bölgelerdeki kapaü havzalarda
oluşurlar. Bor mineralleri karasal veya denizel tortul-
laşma ortamlarında, dof al bor kapsayan suların buhar-
laşması sonucu çökelMer.

Borun yerkabufundaki jeokimyasal dağılımı ve de-
vlrsel davranıp ile İlgili sorunlar, Goldschmidt, Lan-
dergren,. Harder ve Watanabe gibi birçok sayıdaki
araştırıcı tarafından tartışümiğUr. Diğer elementlere
oranla yerkabufundaM çok az miktarda var olan bo-
run devirselliîi ve konsantrasyonu çok iyi olarak sap-
tanmıştır (Şekil 1).

BOB YATAKLABININ BAÖIUMI VE SINIFLANDI-
KILMASI

Borat mineralleri, ekonomik değerde olmamakla
birlikte dünyanın birçok yerinde gözlenm'flerdir. Eko-
nomik bor yataklarına Türkiye (Batı Anadolu), ABD
(Kaliforniya), Sovyeüer Birliği, Kanada, Arjantin, Şili,
Bolivya, Peru, Tibet, Çm, Hindistan, Iran, Suriye, Yeni
Zelanda, Yeni Gine, italya, Japonya, Almanya ve Bri-
tanya adalarında rastlanılmıştır.

Borun yerkabuğundaki dağılımı çok az olmasına
karım, belli alanlardaki bor konsantrasyonunun gokfaz,
la olması ve artışı ekonomik bor yataklarının oluşumunu
sonuçlar. ABD, Güney Amerika, Türkiye ve diğer eko-
nomik anlamdaki bor yatakları, volkanik aktivitelerin
etkin olduğu acı ve tatlı su koşuUannda oluşmuşlardır.
Deniz suyunda bafıl olarak yüksek oranda gözlenen
bor elementi, denizel evaporitlerde yersel olarak bor
minerallerini oluşturmuşlardır. Bu tür oluşuma örnek
olarak, Permlyen yaşlı Stassfurt ve ekonomik olmayan
Yorkshire yatakları gösterilebilir.

Granitler çevresindeki skarn zonlarmdaki kontakt
metasomatik borat yatakları Sovyeüer Birliğİ'nde bü-
yük ekonomik değerlere sahiptirler. Buna karşın Skye
adasındaki (tskoçya) benzer şekUU borat yatakları eko.
nomlk değildirler.

Güney Amerika ve Japonya'daki termal suları ile
Tuscany'dekl (italya) volkanik bölgelerin yoğun vol-
kanik gazları önemli miktarda bor İçerirler. Bor yatak-
lan çeşitli ortamlarda ve koşullarda, oluşmasına karşın,
ekonomik bakımdan en önemli yataklar, Teraiyer'de
gelişen karasal evaporit ortamlar (kapalı havzalar)
ile, kurak veya yarı kurak İklim koşullarında ve oro-
jenik koşullar boyunca gelişen, andezitik-riyolltik mag-
ma ile temsil edilen geniş yayılımlı genç volkanitler İle
yakından ilişkilidir.

Dünyada bilinen ana bor yatakları için birçok ya-
zar çeşitti jenetik sınıflamalar önermişlerdir (Meixner,
1953; Shabynln, 1957; Watanabe, 1964; Aristarain ve
Hurlbut, 1972). En.ron smıflama Aristaram ve Hurl-
but (1872) tarafından yapılmıştır. Anılan yazarlar, bo-
rat yataklarının başlıca Üç farklı ortamla ilgili olduk-
larmı öne sürmüşlerdir.
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Şekil  1:  Bor  elementinin  devtrseüifi  ve  konsantrasyonu.  Borun  kayalardaki  jeokimyasal  bulunuşu.
GaldsehMt,  Landergren  ve  Haider's  göredir  (Watonabe,  1964'den  alınmıştır)  1.  Banni  kayalar-
daki  OTtaltuna icerip  (g/ton);  2.  liıtrun  ekzojenlk  konsantrasyonu  (%);  a.  Borun  endojcnik  kon-
Bantrasyon«  (%);  Ss-BosoUt;  Ux-üleksitjCMBnlemanit}  Pd.paııaennlt|  Ke-kernltı  lıı-İnaiMit;  Be-
boraslt;  Sz-»zaîbelytt|  ^ludvlglt;  K-kobAt;  J-jimboIt  [ M t t ^ B Ö ^ ] ;  Dt-datoHt;  Ax-aksinlt;  T-
turmaliıı;  Br-Itraunit:

Figure  lî  Scheine,  im  flıe  «qrole  anfl  oDiioentrattoii  of  bonon,  The  geochenücal  abudanee  rt  boron  In  rooks  Is
cited iin'cordins to Goldscnmldt, Landergren and Harder  (after Watanabe,  1964),  1.  average coûtent

of  boron  in  rocks  (gr/ton);  2,  exogente  ooncentratton of boron  (%);  8,  endogenlo  coiitwivtratiion of
boron  (%) |  Ss-sassolite;  Ux-ulexltej  OUeoIemanitei  Pd-pandermlte;  Ke-kernlte;  In-indei-ite;  Bc-
boraelte;  S^.szalbelyltei  L-Iudwlgite;  K-kotoite;  J-"jIniboit6»»  [Mn3(BO s)B]|  Dt-datoUte;  Ax-aximte;

T-to«rmalme; Br-braunlte,

A,  Derinlik  kayaları  İle  HgUl  yataklar

B,  Volkanik  etkinliklerle  ilgili  yataklar

C,  Denizel  tortullarla  ilgili  yataklar

.  A  ve  B  türündeki  yataklar  ekonomik  bakımdan en
Önemli  olanlardır.  Örneğin,  Sovyetler  Birlif  i'nde  A  ti-
pinde,  Türkiye  ve  Amerika'da  (Kaliforniya)  B  tipindeki
yataklar  önemlidir,  Türkiye'deki  tüm  bor  yatakları
volkanik  eUdnÜMerle  iliıkisi  olduğundan B tipinde top-
lanırlar,  Aristarain  ve  Hurlbut  (1972),  volkanik  etkin-
liklerle  ilişkisi  olan  B  tipindeki  yataklar  iğin  daha  ay-
rıntılı  bir  sınıflandırma  önernıiileratr  .

Volkanik  etkinliklerle  ilgili  yataklar:

1,  Sondajla  veya  doğal  olarak  çıkarılan,  başlıca
sassoüt  üretilen  buhar  damarları  (Soffioni  tipi,  Tus.
cony,  İtalya)

2,  Termal  kaynak  eriyikleri  (Japonya;  Sülfür
Bank  kaynağı,  Kaliforniya  ABD)

3,  Termal  kaynak  yatakları  (Jujuy,  Arjantin;
Oheleo, ABD)

4,  Çamur  akıntısı  (Jujuy,  Arjantin)

8.  Çöl gölü  (Searles gölü,  ABD)

8.  Yüzeyde  veya  yüzeye  yakın  pfaye  (Nevada,
ABD;  Tibet;  Bolivya;  Peru)

7.  Oörnülmüf,  fazla  ba|kala§mii  veya  az  yada  hiç
deği|im  geçirmeyen  eski  playalar  (Salta,  Arjantin)

8.  Gömülmüf,  fazla  başkalafinii  veya  az  yada  or-
ta  dereçeda  degl|im  gösteren  eski  playe  veya  göl  ya-
takları  (Emet,  Kırka,  Bigadiç,  Kestelek  va,  Türkiye;
Kaliforniya,  ABD;  Salta,  Arjantin)
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Yukarıda  verilen  Örneklerin  tümü  Tersiyer  veya
daha  gang  yaşlı  karasal  oluşuklara  aittir.  Volkanik  et-
kinllklerle  ii:§klsi  olan  denizel  bor  yatakları hiçbir  yer-
de  gözlenmemiştir.  Bor  minerallerinin  bllegimsel  ve  ya-
pısal  özellikleri  yataktan  yatağa  büyük  oranda  def  ls.ir.
Buna  karşın  bor  mineralleri  genellikle  Ca,  Ca-Na,  Na,
Mg  ve  Sr  boratlar  olarak  görülürler.  Denizel  olmayan
birçok  ekonomik  bor  yataklarmm  ana,  bileşenleri  Ca
ve  Na  boratlardır.

TÜMÜYE  BORAT  YATAKLARININ  BAĞIİIMI  VE
JEOLOJİK  KONUMU

Türkiye'nin  bilinen  borat  yatakları,  doğudan  batı-
ya  yaklaşık  300  km'lik,  kuzeyden  güneye  de  yaklaşık
150  km'lik  bir  alan  içinde,  Marmara  Benizi'nin  güney'-
inde,  Batı  Anadolu'da  yer  almaktadır.  Bu  yataklar
bağlıca,  aşağıda  belirtilen  yörelerde  bulunmaktadır,
lar:  Mustafa  Kemal  Paşa  (Bursa);  Susurluk  ve  Biga-
dig  (Balıkesir);  Emet  (Kütahya);  ve  Kırka  (Eskişe.
hlr)  (Şekil  2).  Bununla  beraber,  bugüa  Türkiye'de  bo-
rat  ifletmecilifl  Emet,  Kırka  ve  Bigadiç  yörelerinde
yapılmaktadır,

Türkiye  borat  yatakları  Tersiyer'de  Batı  Anadolu'-
da  gelişen  göl  ortamlarında  kimyasal  çökelimlerln  ürü-
nüdürler.  Saptanan  mineral  birliklerinin  yatakların  gö-
mülme  sürecinde  yüksek  sıcaklık  ve  basing  etkisinde
kalmadıkları  gözlenm'ştir.  Ancak  ilk  oluşan  mineral-
lerdèa gömülmeden  sonra,  İkincil  mineraller  türemişler-
dir.  Bu yatakların  oluşumunda  B,âO8,  CaO ve NasO esas
bileşen olurken SrO,  MgO,  ASJAJ ve  S1O,  ise  ikinci  de-
recede  önemli olmuştur.

Türkiye'nin  bilinen  borat  yataklan,Tersiyer'de  baş.
layan  ve  en  azından  Kuvaterner  başlangıcına  kadar  de-
vam  eden  volkanik  aktivitelerin  yer  aldıf  ı  dönemlerde,
Tersiyer'in  gölsel  (Laküstrin)  sedimanlarmda  oluşmuş-
tur.  Borat  yataklarının  litolojisi  birbirlerinden  biraz
farklılıklar  göstermelerine  ragmen,  genellikle  çakılta-
gı,  kumtaşı,  tüf,  kil,  marn  ve  kireçtaşı  ile  ara  katman-
lıdır.  Borat  göllerindeki  tortullar,  genellikle,  açık  bir

devirsellik  göstermektedir.  Borat  mineralleri,  kurak
veya  yan  kurak  iklim  koşullarında,  ayrı  yada  b'rbir-
leriyle  bağlantılı  göl  havzalarında  depolanmışlardır,

Riyolitlk,  dasidik,  trakitik,  andezitlk  ve  bazaltik
bileşimlere  sahip  piroklastlk  ve  volkanik  kayalar,  söz
konusu  gölsel  tortullarla  ara  katman!  anmışlardır.
Tüm  borat  bölgelerinde  volkanik  kayaların  bulunması,
borat  oluşumu  İğin  volkanik  aktivitenm  gerekli  olduğu
fikrini  vermektedir.  Borat  havzalanndaki  tortulların
büyük  bir  bölümü volkanik  gereçten  türemiştir.

Genel  olarak,  boratlarla  ara  katmanlanmıg  Ter-
siyer  tortullarının  eğimi,  hemen  hemen  yataydan  30"
nin  biraz  üstünde  olmak  üzere  defişiklikler  göster-
«tektedir,  ancak  söz  konusu  ef  imler  KD-GB  ve  KB-OD
yönünde  uzanan  ıgravite  fayları  tarafından  etkilenmig-
tirler.  Bu  yapı,  topoğ'rafyada  oluşturduğu  basainalclarl.'i
belirlenmektedir.  Egemen  olan  fay  tipi,  ef  imleri  30°
den  düşeye  kadar  def  İşen  normal  faylardır.  Halen  tra.
verten  ve  kükürt  çökelten  termal  kaynaklar,  yatakla,
rm  bir  kısmında  yaygındır.  Olasılıkla  birbirine  zincir-
İsme  bağlı  göllerdeki  çökelme,  nedeniyle  toplam  Tersi,
yer  tortul  kalınlığı bir yataktan dif  erine  def  işmektedi  .-
ve  Emet  yataklarında  tortullar  en  çok  750  m'ye  ulaşır.
Emet ve Kırka'daki  borat  düzeylerinin aşın  kalın  olma-
sı,  söz  konusu  yatakların  oluşumu  sırasında,  buralarda
farklı  koşulların  mevcut  olduğunu  yansıtmaktadır
Edinilen  bilgilere  göre,  borat  yataklarının  çökeldigi
havzaların  uzun  eksenleri  genellikle  kuzey-güney  dof-
rultusunda uzanmaktadır.

Borat  yatakları  ayrıntılarda  birbirlerinden  farklı
olmalarına  karşm  genel  olarak  aşafıda  belirtilen  özel-
İlkleri  göstermektedirler:

a)  Borat  yatakları,  kurak  veya  yarı  kurak  koşul-
lar  altında,  denizel  olmayan  bir  ortamda  depolanmış
olan  Tesrlyer  gölsel  tortullara  bağlıdır,

b)  Borat  yatakları,  görünüşte,  borat  form-pvn-
nundan  önce  ve  sonra  tatlı-su  kireçtaşı  çökelmesinin
yaygın  olduğu  bölgelerde  sınırlı  bir  alana  sahip  olan  io
havzalarda  depolanmışlardır.

c)  Belirtilen yataklar,  boratın  yanı  sıra,  çoğu  vol.
kanik  kökenli  olan  çakıltaşı,  kumtaşı,  kil,  marn  ve  tüf
gibi  kırıntılı  tortul  arakatkılar  içerir,

d)  Borat  yataklarmm  litolojisi  birbirlerinden  bazı
farklılıklar  göstermelerne  kargın  borat  göllerindeki
tortullar  genellikle,  açık  bir  devirsellik  göstermekte,
dirler.

e)  Türkiye  borat  yataklarmm  tümü  volkanik  ak-
tivite  İle  birlikte  bulunur.  Banlar  Arlstarain  ve  Hurl-
but  (1072)  tarafından  volkanik  aktivite  ile  ilgili  yatak-
lar  olarak  sınıflandırılmışlardır,

f)  Borat  yatakları  yüzeylememiş  (intrüsıf)  ve
yüzeylemiş  (ekstrüslf)  ve  volkan'k  kayalarla  birlikte
bulunmaktadır;  borat  havzalarının  çevresinde  volkanik
kayaçlar  yaygındır,

g)  Hallt  ve  trona  gibi,  çok  tipik  evaporit  mine-
ralleri,  Türkiye'deki  borat  yataklarında bulunmaktadır.
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h)  Paleocofrafik  jrörünü,  çevredeki  volkanik,  ki-
reçtagı  ve  temel kayalarından  tortullar  taşıyan,  kısmen
akarsular ve  kısmende  termal  kaynaklar tarafından  bes,
lenen  sı]ğ  göllerden  olugmug  gibidir.  Yöredeki  yüzlek
verebilen  temel  kayaları  sınırlı  yayılımlı  olup  kapalı
havzaları  çevrelemektedir.

JVİİNEİIOLOJİ

Türkiye'deki  borat  yataklarının  en  belirgin  özelli-
ği,  söz  konusu  yatakların  oluğum  koşullarının,  tipik
karasal  evaporit  yatakların  gelişmesine  yol  açan  et.
menlerden  farklı  olduğunu  göstermektedir.  Çok  yaygın
bir  kalsiyum borat  olan  kolemanit,  Kırka  dışındaki  tüm
borat  bölgelerinde  egemen  m'neraldir.  Buna  kar-jm
Türkiye  borat  yataklarının  ayrıntılı  mineralojisi  önemli
derecede  farklılıklar  gösterir.

Bütün  yataklarda  boratların,  kalsiyum  karbonat
tortulların  çökelmesini  izlediğine  göre  ve  borat  gelişti-
recek  olan  çözeltilerin  bileşiminde  Ca  zenginliğinden
dolayı  İlk  eökelen  boratlar  Ga.boratlardır,  Çökelimin
ilerlemesi  ve  buharlagrnanm  hızla  devamı  ile  Na-Ca
boratlar  çökelmeye  baslar.  Ortamın  uygun  olduju  bazı
yataklarda  çözeltiler  Na-Ga  borat  alanından,  Na  borat
alanına  (Kırka  Ömefi  gibi),  diğer  yataklarda  ise  tersi,
ne  dönerek  tekrar  Ca  borat  sökelimi  verirler.  Buna  gö-
re,  Türkiye'deki  yatakların  büyük  bir  kısmı  eksik  bir
çökelim,  buna  kargın,  Kırka  yatağı  tam  bir  borat  mi-
neralleri  dişilimi  çökelmesini  gösterir.  Batı  Anadolu
borat  yataklarının  çökelimi  göz  önüne  alınarak,  genel
olarak  yataklar  a§afıda  belirt  ldigl  gibi  kabaca,  sınıf-
landırılabilir:

1,  Ca  borat  yatakları  (Emet,  Bigadiç,  Kestelek,
Sultançayın),

2,  Na  borat  yatağı  (Kırka).

Türkiye'deki  yataklarda  gözlenen  borat  mineralle-
ri,  bağlıca,  Ca;  Ca-Na;  Na  ve  Mg  boratlardır,  Kırka'-
da  nadir  olarak  Sr-borat  bulunmaktadır  (Baysal,  137? '.
Bunun  yamsıra  Emet  yöresinde  Ca-  As  ve  Sr  boratla-
rın  varlığı  bildirilmektedir  (Helvacı  ve  Firman,  1976,
ve  Helvacı,  1977).  Çizelge  1,  Türkiye'deki  yataklarda
bulunan  borat  minerallerinin  tam  bir  listesini  vermek-
te  olup,  her  bir  yatagm  kendi  minerallerinin  karakte-
ristik  topluluğunu  göstermektedir.  Bunlar  İçinde  köle-
manit,  üleksit  ve  boraks  başlıca  ekonomik  olan  bor
mineralleridir.

Genel  olarak,  borat mineralleri  kalsit,  dolomit,  jips,
sölestin,  realgar,  orpiment  ve  kükürt  ile  birlikte  bu-
lunmaktadır.  Emet  borat  yataklarının  mineralojisi,  Ca,
As  ve  Sr  boratları  seyrek  olarak  bulunması  yarrs'iît
kükürt,  realgar,  orpiment  ve  sölestlnin  yüksek  oluşu
nedeniyle,  diğer  borat  yatakları  arasında  ayrı  bir  yeri
vardır,

Türkiye'deki  yataklarda  borat  mineralleri,
kimyasal  bilegimlerlne  ve  birbirleriyle  olan  mineralojik
ilişkilerine  göre,  kalsiyum  boratlar,  sodyum-kalsiyum
boratlar,  sodyum  boratlar,  mafnezyum-kalsiyum  bo-

ratlar,  magnezyum  boratlar,  stronsiyum  boratlar,
slllsyum-kalsiyum  boratlar,  kompleks  boratlar,  bileşik
boratlar  ve  borat  olmayaular  şeklinde  on  gruba  bölü-
nebilirler.

Her  gruptaki  borat  mineralleri,  genellikle,  yapıla-
rındaki  kristal  suyu  miktarlarında  farklılıklar  göste-
rerek,  hemen  hemen  aynı  kimyasal  bileg  me  sahiptir-
ler,

BOR MİNERALLERİ
KALSİYUM  BORATLAR

tnyolt  (2  CaO.  3B2O8  13  H,Q)

înyoit  yersel  olarak,  Kırka  ve  Bigadiç  yatakların-
daki  ocaklardan  bazılarında  gözlenmektedir.  Söz  konu-
cu  mineral,  bireysel  tabuler  kristaller  ve  kristal  yığı-
şımları  olarak,  renksizden  beyaza  kadar  değişen  ton-
larda  bulunmaktadır  (Levha  1,  Şekil  1).  Kristallerin
az bir  kısmı  2.5  cm  veya daha  büyüktür.  Ancak,  büyük
bir  bölümü  mikroskobik  boyutlarda  olup,  diyajeneze
bağlı  olarak  def  İsimler  gösterir.  Yataklardaki  bir  kısım
Înyoit,  meyerhofterite  ve  /veya  kolemanite  dönüşmüş-
tür.  Bazan  inyoit  açık,  büyük  kristalli  öz  biçimli  ag.
regatlar  olarak  gözlenmektedir,  Belirgin  olarak,  me.
yerhofferit,  kolemant  ve  üleksit  İle  birlikte  bulunmalı-
tadır.

8,  7HSÖ)Meyerhofferlt  (ZCaÖ.  3

Meyerhofferlt,  8  cm,  çapında  olabilen,  kügUk  gri-
mavimsi  nodüller  olarak,  kolemanit,  inyoit  ve  bazen
de  üleksit  ile  birlikte  bulunmaktadır.  Kenar  kısımlar-
da,  killer  birlikte  geligen,  bir  merkezden  yayılan  İri
kristallerin  nodüllerin  merkezindeki  oyuklar,  in.
ce  iğne  teklinde  ışınsal  kristaller  (Levha  1,  Şe-
kil  2)  kapsamakta  olup,  söz  konusu  kristaller.
de  mayerhofferittlr.  Meyerhofferit,  Türkiye'deki
yataklarda,  kalsiyum  borat  ergiyiklerinden,  doSnvir-
dogruya  çökelmes'  ile  veya  inyoitin  su  kaybetmesi  "v
i dehidrasyon)  oluşmaktadır.

Kolemanit  (2CaO.  2B„OS.  5HBO)

Kolemanit,  borlar  İçinde  en  yaygın  mineral  oldu-
ğundan  bazı  bor  yatakları  genellikle  ticarî  anlamdn,
kolemanit  yatakları  olarak  adlandırılmıalardır.  Söz  ko-
nusu  mineral,  çok  küçük  yıldız  şeJclindeki  kristal  kfır"1

lerlnden,  50  cm.  çapmdaki  küresel  ve  şekilli  nodüllere
kadar  değigen  birçok  flefiglk  formlarda  ve  sü-
rekli  tabakalar  haünde  bulunmaktadır,  Nodttlleri
oluşturan  bireysel  kristaller  renks'z  yada  prl,  ko-
yu  mavi  ve  lacivert  renkdedir.  En  yayg-n  krîn.
tal  şekilleri  şunlardır:  Bîr  merkezden  yayı-
lan  ışınsal  yapılı  nodüler  formlar  (Levhal,  Şekil  3);
masif  taneli  kolemanit  (Levha  1,  Şekil  6) ;  bir  kil  ha-
muru  içinde,  genellikle  yıldız  şeklinde  saçılmış,  kristal-
ler  (Levha  1,  Şekil  5) ;  nodülleriıı  etrafını  saran  llflmsi
tabakalar  (Levha  1,  Şekil  6);  kille  ara  katmanlanmış,
bazen  de  breşleşmlg  (breeciated)  ince  tabakalar  ve
oyuk  dolguları  (Levha  1,  Şekil  3);  keskin  öz  biçimli
kristaller  (Levha  1,  Şekil  4),
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Bunlar İçinde, »ödüller en yaygın kolemanlt form-
larıdır. Ancak, söz konusu nodüller çok çeşitli şekli-
lerde ve boyutlardadır. Küçük nodüllerln küresel, bü-
yük nodüllerin İse oval şekilleri egemendir. Bazıları,
boyutları göz önüne alınmaksızın, oyuklar kapsamakta
olup, bunlar aıvı kapsamaktadırlar, Diğerleri İse, orijin
bakımdan İkincil oluğum ürünü olan kaba kristalli, ta-
neli, kolemanit çekirdeğine sahiptir. Daha ayrıntılı bir
araştırma, söz konusu nodüllerln, her tabakada sürekli
olmayan üıce kil arakatkılan ile ayrılarak, birbirini iz-
leyen aşamalarda nodülü oluşturan her katmanın geliş.,
tiğl gözlenir, Kolemanit kristallerinin daha sonraki oku
§an kısımları, orijinal nodul üzerinde ayrı çekirdeklerime
(nueleatlon) merkezlerinden yayılmaktadır.

Genellikle, nodul büyümesinin bütün aşamalarını
tegıls etmek zordur. Ancak bileşimindeki kilin varlı-
ğından, söz konusu nodüllerin, sedimanj/su arayüzü altın,
daki killer ve tüller iğinde oluşmuş oldukları agıktır, E-
met yataklaruıto gözlendifi gibi nodüler tortullar sıkıla,
prken büyümeye olasılıkla devam etmişlerdir (Helvacı
ve Firman, 1976 ve Helvacı 1977). Kolemanit, Kırka,
Bigadig ve Kestelek yataklarında üleksitin bozulmasın-
dan ve myoltln dehîdrasyonundan da oluşmaktadır (înan
ve diğer, 1973; ve Özpeker, 1969).

Tersit (4 CaO, 5BaO8. 2OH,,,O)

Tergit, Bigadiç yataklarında sadece bir mevkide bu-
lunmaktadır (Meixner, 1952), Beyaz olup çok ince lif-
ler İhtiva etmekte, ipek gibi parlamakta ve üleksit gibi
görünmektedir. Bazen toprak yapısı göstermekte ve
bulunuşunun ender olması nedeniyle diğer borat mi.
nérallerl arâsmda tekdir.

Faıutennlt (preşlt) (4CaO. 5BaOg, 7H/))

Pandermit Şultangayırı ve Bigadiç yataklarında
gözlenmektedir, Bulunduğu yerin ismi verilmiştir; da-
ha sonra Oregon, ÂBD'den elde edilen presltin tanım-
lanmasıyla pandermltm Özdeşi olduğu kabul edilmiştir.
Pandermitin preslt ile özdeşliği kimyasal ve optJkal
araştırmalarla saptanmıştır, Pandermit, jips ve kil
düzeylerinin altında nodüller ve b:'r ton ağırlığa kadar
ulaşan kütleler halinde bulunmaktadır. Beyaz renkte ve
yekpare olarak görünmektedir, bazen de kireçtaşına ben,
zemektedlr (Levha 1, Şekil 7).

Pandermit ayrışınca kolemanit ve kalsite dönüş-
mektedir, genellikle kolemanit, jips ve kalsit ile birlik-
te bulunmaktadır.

SODTOM-KÂLSİYTJM BORATLAB

Ülekrit (Na^O. 2CaO, 5^O g .
g. 16HSO)

Üleksit, yataklarda bulunan Na-Ca borat serisinin
en önemli m'neralidir. Üleksit, Emet yataklarmda üç,
düzeyde ve her zaman masif ve karnıbahar gibi nodül-
ler halinde bulunmaktadır (Levha 1, gekil 8). Kırka
yatağında lifli, konik, gül |eklinde (rosette), "pamuk
kozası" (cotton ball) ve sütün seklinde gözlenmektedir
(Levha 2, gekil 1). Bazen, masif ve karmbahar leklln-
deki nodüllerinin tepesinde çok İnce lifli üleksit kris-
tallerinin büyümesi gözlenmektedir. Başlıca, 1-5 cm.

uzunluğunda bağımsız yönlenmiş, kristallerden oluşan
karmbahar seklindeki nodüller birkaç metre kalmlıga
kadar erişen bağımsız düzeyler oluşturmaktadır,

Üleksit, Emet yataklarında genellikle kolemanit
ve hldroboraslt ile birlikte bulunmaktadır; ancak kole-
manit veya dif er minerallerden herhangi birisine dö-
nüştüğü gözlenmiştir. Genellikle çok yumuşak görü-
nümlüdür, Üleksitin en saf formu beyazdır, fakat kil
içinde büyüyen nodul nedeniyle büyük bir kısmı gri
tondadır. Böylece, Emet yataklarmda kolemanit ve
meyerhofferit gibi, üleksit nodülleri de tortul dışında
değil tortul içinde gelişiyor görünmektedir (Helvacı ve
diğer, 1B76J Helvacı, 1977),

Üleksit, genellikle, Kırka yataf mdaki kil tabakala-
rında kurnakovit ve tunellit ile birlikte ve borat taba-
kalarında da boraks, kolemanit ve İnyoit ile birlikte bu-
lunmaktadır. Üleksitin konik ve gül şekilli agregatları,
Kırka yatağında, boraks-kil arayüzeyindekl boraks ta-
bakaları üzerinde borakstan türeyen ikincil mineral
(pseudomorph) halinde bulunmaktadır (înan ve diğer-
leri, 1973). Lifimsi-optlkal özellikleri gösteren Ülek-
sit Türkiye'deki yataklarda gözlenmemiştir. Çünkü
üleksit, genellikle kil kapsamı nedeniyle saf halde gö..
rülmemektedir,

Probertit (Naa0.2Ca0.5B2Oa.10HtelO)

Probertitin sınırlı bir daf ılımı olup sadece, Keste-
lek yatağındaki kapalı işletmenin yapıldığı kesimde
bulunmaktadır, Probertlt, Kestelek'te kalslyum-sodyum
borat gövdesinin derin kısmılarmda gellğmigtlr (Helva-
cı, hazırlanmakta),

Probertit, kirli beyaz ve kirli agık sarımsı renkler-
de olup, ışınsal veya llflmsi şekilli kristaller teklinde
gözlenir. Kristal boyutları B mm İle 5 cm arasında de-
ğişir ve genellikle ışınsal bir yapı sunarlar (Levha 2,
Şekil 2). Çofunlukla kristal araları kille doldurulmuş-
tur. Probertit, Kestelek yatağında üleksiti ornatmış
ikincil mineral olarak gözlenir ve üleksit, kolemanit ve
hidroborasit ile birlikte bulunur. -'••

SODYUM BORATLAR . .

Boraks (Na?0.2B,2Oa.10H2O)

Boraks, Kırka yataginda en bol bulunan borat mi-
neralidir (tnan, ve arkadaşları, 1973) ve bu nedenle
Kırka genellikle boraks yatağı olarak adlandırılmakta,
dır, Boraks, Türkiye'de yalnızca Kırka yatağında göz-
lenmiştir. En yüksek konsantrasyonlu boraks söz konu-
su yatağın merkezindedir. Taze, saf boraks renksiz ve
saydamdır (Levha 2, Şekil 3); ancak ince taneli ve
kil ile arakatmanlanmış olduğu bazı yerlerde, yabancı
materyallerin ince bir şekilde birleşmesi nedeniyle, bo-
raks agık pembe, sarımsı turuncu ve gri renklerdedir.
Boraks, genellikle, 1 mm - 10 mm boyutlarındaki yan
öz biçimli ve blçimsiz kristaller halinde bulunmaktadır.
Yarı öz biçimli boraks kristallerinin büyük kütleleri,
genellikle, gömülmeden sonra meydana gelen oyuklar
içinde bulunmaktadır. Bazen, boraks, kıl matrisinde
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saçılmış  olan  bireysel  kristaller  ve  boraka-kU  breşi  ha.
llnde  gözlenmektedir,  Tabakalanmayı  bir  bağından  di-
fer  başına  kadar  keserek  10  metre  uzunluğa  ve  2  met-
re  ene  kadar  ulaşan  bazı  çok  büyük  boraks  damarları
görülmüştür  (inan ve  dig,,  1973),

Boraka,  başlıca,  kil  ile  arakatmanlanmış  ve  tmkal-
konlt  ve  lifli  yada  "pamuk  yumaf  ı"  gekilli  ülekslt  İle
birlikte  bulunur ve  hemen  hemen tek mineralli  aralarda
gözlenmektedir  (Levha  2,  Şekil  4).  Bir  gok  yerlerde
boraks  kristallerinin  yüzlek  verdiği  kısımların  üzerinde
tlnkalkonit  İnce  bir  film  oluşta'maktadır  ve  boraks,
boraks-ktl  ara  yüzeylerinde  ülekstte  dönüğüm  göster-
mektedir,

Ttaıkalkonit

Ttakaİkonit  de Kırka  yatağına  bağlı  olup  bu yatak,
da  bağımsız  kristaller  oluşturmamakta,  fakat  yalnızca
boraksın  (Levha  2,  Şekil  fi)  ve  kemltln  (Levha  2,  §e-
kil  6)  alterasyonu  olarak  bulunmaktadır,  Tinkalkonitln
çok  ince  mikroskopîk  kristalleri,  rutubet  ve  sıcaklığa,
atmosfere  bağımlı  olarak  boraks  ve  kernit  kristalleri
üzerinde birkaç  gün İçinde  hızla geligirler  (inan  ve  dig.,
1973;  Helvacı,  1977).

Kernit  (Na2O,2B,,O3.«%O)

Kernlttn  sınırlı  bir  dağılımı  vardır  ve  sadece,  Kır.
ka  yatağındaki  kapalı  işletmenin  yapıldığı  kesimde  bu.
Ummaktadır.  Kapalı  İşletmecilik  çalışmaları  ilerledik-
çe  yeni  kernlt  kristalleri  bulunabilir,  Kernit,  Kırka'da
sodyum  borat  gövdesinin  daha  derin  kısımlarında  ge-
lişmiştir  (Baysal,  1976;  Helvacı,  1977).

Kernit,  renksiz  ve  saydam,  bazen  bîr  zon  veya  bo-
raks  tarafından  çevrilmiş,  olan,  beyaz  uzunlamasına  bi-
reysel  İğne  şeklinde  veya  gruplaşmış  İğne  şeklindeki
kristaller  halinde  gözlenmektedir.  Bireysel  kristaller
10  om'e  kadar  değişen  çeşitli  uzunluklar  göstermekte,
dlrler.  Atmosferle  temas  eden  kernit,  dehidrasyon  ile
kernlt  kristalleri  üzerinde  çok  İnce  taneli  tabakalar
halinde  tinkalkonite  dönüşmektedir  (Levha  2,  Şekil  6).

MAGNEZYUM-RALSÎYtTM  BÖBATX,AB

Hidroborasit  (CaO.MgO.3BgO3.8HsO)

Hidroboraslt  büyük  yatakların  hepsinde  bulun-
makta  ve  farklı  düzeylerdeki  kil  tabakalarında  yersel
olarak  gözlenmektedir.  Söz  konusu  mineral,  İçlerinde,
0.5.5  cm,  boyundaki,  bir  merkezden  yayılan  iğne  şek-
İmdeki  kristallerin  rasgele  yönelmiş  olduğu  kümeler
(nodüller)  oluşturmaktadır  (Levha  2,  Şekil  7).  Hidro-
borasitin  bir  merkezden  yayılan  iğne  şeklindeki  kils.
talleri  birbirlerini  keserler  ve  bunların  grupları  konik
bir  görünümdedir  (Levha  2,  Şekil  7).

Bazen,  hidroborasit,  arakatmanlanmış  kil  içinde
ince  düzeyler  (seviyeler)  oluşturmaktadır.  înce  kesit,
de,  hidroborasitin  iğne  şeklindeki  kristalleri  lifli  bîr
dokuya  sahiptir.  Bu  mineral  genellikle  beyaz olup  bazen
Emet  yataklanndaki  realgarin  (kırmızı  zırnık)  ve  or-
pimentln  (sarı  zırnık)  bulunması  nedeniyle  sarımsı

renkte  görünmektedir  (Helvacı,  1977),  Hidroborasit,
kolemanit  ve  ülekslt  ile  yersel  olarak  tunellit  ile  bir.
İlkte  bulunmaktadır,

înderterft  (CaO.MgOJBiçOj.llHjO)

Inderberit  çok  nadir  ve  Kırka  yatakları  ile  sınırlı
olarak  bulunmaktadır.  Söz  konusu  mineral,  üleksit  ve
özellikle  kurnakovit  ile  yatağm  içinde  birlikte  büyümüş
olarak  bulunmaktadır  (Baysal,  1973),  Inderborit,  u.
zunluğu  birkaç  cnı'ye  ulaşabilen  kalın  prizmatik  kris.
taller  §eklinde  gözlenmektedir,  Inderborit  kristalleri,
genellikle,  beyaz,  yan  saydam  olup  yarılma  yüzlerinde
camsı  ya  da  incimsi  bir parlaklık göstermektedir,  Renk-
siz  ve  saydam  kristalleride  bulunmaktadır,  üıderborit
genellikle  kurnakovit,  üleksit  ve  kalsitle  birlikte  bulun-
maktadır,

MAGNEZYUM  BORATLAR

Indent  (ZMfO.S^Oa.B^O)

Èiderit,  Kırka  yatağında  gözlenmiştir  ve  amirli  bir
dağılıma  sahiptir  (Baysal,  1973).  Söz  konusu  mineral,
yatakdakl  borat  zonunun  sadece  Üst  kısmında  kuma'
kovitle  birlikte  bulunmaktadır,  üıderit,  genellikle  Kİ  ve
kurnakovit  kristalleri  ile  bir  arada  bulunan  radyal  ve
küresel  (spherulitie)  agregatlar  halinde  yada  İnce  çu-
buklar  ve  iğneler  şeklinde  gözlenmektedir,  înderlt  kris.
talleri  .1-2  cm. uzunluğunda  ve  1.2  mm,  enindedir, Kris.
taller  renksiz  ve  saydam  olup  yarılma  düzlemlerinde
camsı,  muntazam  olmayan  yüzeylerinde  de  donuk  ve
yaflı  gibi  bir  parlaklıfa  sahiptir;  Bazen,  bıderit  az
miktarlarda  kil  ihtiva  etmesi  nedeniyle,  gri  renkte  gö-
rünmektedir.  Genellikle,  kurnakovit  île  yakın  bir  bir-
lik  içinde  bulunmaktadır,

Kurnakovit  (aMgÖ.SBçOg.lSHjO)

Kurnakovit  Kırka  yatağının  üst  kısmında  bulun-
maktadır  ve  ana  borat gövdesinin  tam  üstündeki  kilde
süreksiz  bir  düzey  oluşturmaktadır.  Kurnakovit  düzeyi
genellikle  1-20  cm,  uzunluğunda,  renksiz,  gri  veya
pembe,  uzunlamasına,  öz  biçimli  bireysel  kristallerden
(Levha  2,  Şekil  8)  ve/veya  kristal  agregatlardan  oluş-
maktadır,  Dafılunı  Înderlt  ile  benzerdir  ancak  daha
yaygın  olarak  bulunmaktadır.  Sık  sık  Ülekslt,  mderit
ve  tunellit  ile  daha  az  olarak  da  boraksla  bir  arada
bulunmaktadır  (inan  ve  diğ,,  1973).

S'ERONSlTOM  BORATLAR

TunelUt  (SrO.S^Og.iH^O)

Tunellit  sınırlı  bîr  dağılıma  sahiptir  ve  Emet  ya-
taklarındaki  borat  zonunun  sadece  üst  kısmılarında,
Kırka  ve  Bigadiç  yataklarında  çok  az  olarak  kil  taba-
kalarmda  bulunmaktadır,

Tunellit, Emet yataklarında genellikle  1.5  cm, uzun.
luğunda,  tek  tek  yassılaşmış  kristaller  (Levha  3,  Şekil
1)  ya  da  üleksit  üzerinde  (fakat  ornatma  şeklinde  de-
ğil)  çekirdekleşmîş  tablamsı  kristaller  halinde  gözlen-
mektedir.  Saf,  yassılaşmış  tunellit,  kristalleri  renksiz
ve  saydam  olup  muskovit  pullarına  benzeyen  ve  yassı.

JBOLOTJ  MÜHENI>lBLJĞÎ/lıIÂYJ.a  1983 43

(NaaO,2B¥O8,5H;sO)



laşmıg  yüzeylerine  paralel  olan,  mükemmel  gekilde  ge-
lişmiş  dilinimlere  (levha  3,  Şekil  1)  sahiptir,  Tunellit
buna  karım,  görünüşte  arakatmanlanmıg  killerde  ge-
lişmiş  olan  bir  merkezden  yayılan  ıgmsal  yapılı  küçük
ve  beyaz  nodüller  halinde  bulunmaktadır  (Levha  3,  Şe.
kil  2),  Tunellit,  Emet  yataklarında,  ülekslt  ve  kolerna-
nit  ile  birlikte  bulunmaktadır.  Kırka  yatağında  İse
hidroboraslt  ve  üleksit  ile  bir  arada  var  olmaktadır.
Söz  konusu  mineral,  Baysal  tarafından  (1972)  Kırka
yatağından,  Helvacı  ve  diğerleri  (1978)  tarafından
da Emet yataklarından  tanımlanmaktadır.  Ancak,  Biga-
diç yataklarında Günevi ocaklarında ,tunellit,  kolemanit,
meyerhofferit,  ülekslt  ve  hidroborasit  ile  birlikte  bu-
lunmuştur  (Helvacı,  hazırlanmakta),

Vçit-A  (4SrO.ilB,,O„,7H.,O)

Vlçit  çok  ender  olarak,  Emet  yatakJarınm  kuzey
havzasında  bir  düzeyde  yersel  olarak  gözlenmektedir,
Söz  konusu  mineral,  küçük  (çapı  2  cm.'ye  kadar)  ve
büyük  (çapı  6  cm.'ye  kadar)  nodüllü,  genellikle  kil  kap-
samlı  çok  saf  beyaz  bir  mineral  olarak  görûnmekted  r.
Bazen  çok  küçük  nodüller  biraraya  birleşmekte  ve  ag-
rega  benzeri  (mammilary)  bir  görünüm  göstermekte-
dirler  (Levha  3,  Şekil  3).

Bireysel  kristalleri  X.ismlari  incelenmesiyle  viçlt
ve  p-viçit  (Braitsch,  1959)  arasındaki  farklılığı  engel-
leyecek  kadar  kıvnlan  çok  küçük  kristallerden  o'ursan
kütleleri  halinde  tauluıjmaktadır.  Ideal  kristallerin
mevcut  olmaması  nedeniyle,  viçit  ve  p-viçit  arasındaki
farklılığı  ortaya  çıkarmak  amacıyla  yapılan  tek  kris-
tal  incelemesi  başarısız  olmuştur  (Helvacı,  1977).

Viçlt  genellikle,  kolemanit  ile  blrltkte  bulunmak-
tadır.  Arazi  ve  dokusal  veriler,  kolcmanitl  ornattığım
ve  diğer  bir  Sr  boratı  olan  tunellit  ile  birlikte  bulun.
madiğim  göstermektedir,  Viçlt,  Türkiye'deki  borat  ya-
taklarında  İlk  defa,  (Helvacı  (1974)  tarrfmdan  bildiri1.
mistir.  Daha  sonra  Helvacı  ve  Firman  (1970)  tarafın-
dan  irdelenmiştir.  Fakat  Kumbasar  (1379)  tnrafmd"n
viçitin  yeni  bir  modifikasyonu  olarak  viçit.A  şeklînde
isîmlendirilmigtir,

SÎLrîSYÜM.KALSÎYTJM  BORATLAR

Havlit  (Howlîte)  (4CaO,BB,)O3,2S1Os,.5H,O)

Havlit  çok  sınırlı  bir  dağılıma  sahiptir  Bigadiç
yataklarında,  Özpeker  (1989)  tarafından  sadece  Do-
muz  ocağında  görfendifi  bildirilmiştir.  Fakat»  daha
sonra  yapılan  ayrıntılı  incelemelerde,  bil  yatakların
Avşar,  Simav  ve  Kurtpınarı  ocaklarmrta  gözlenmiştir
(Helvacı,  hazırlanmakta).  Ayrıca,  Suitançayırı  yatak,
larmda  kolemanit,  pandermit  ve  jips  ile  birlikte  bulun-
duğu  tespit  edilmiştir  (Helvacı,  hazırlanmakta).  Hav-
lit  kompakt  nodüler  kütleler  halinde,  iç  kısmı  yoğun
ve  yapısal  olmayan  ve  parlatılmamış  porseleni  hatırla-
tan;  bazen  tebeşir  gibi,  topraksı  pul  pul,  düzlem  yapılı
şekillerde  gözlenmektedir  (Levha  3,  Şekil  4).  Söz  ko-
nusu  mineral  ince  küçük  parçalar  halinde  beyaz  veya
yan  saydam  olup  genellikle  kolemanit  ile  birlikte  bu-
lunmaktadır.

KOMPLEKS  BORATLAB

Terugit  (Ternıglte)  (4CaO,MgO,8B,10,,.As1>Or),20HL0)

Terugit,  çok  saf  beyaz  ve  çok  küçük  öz  biçimli
kristaller  içeren,  patates  —nodüller—  şeklinde  Emet
yataklarının  güney  havzasındaki  bir  seviyede  seyrekçe
bulunmaktadır,  Terugit  nodüllermin  çaplan  2-10  cm.'ye
kadar  def  İşen  boyutlardadır  (Levha  3,  Şekil  S),

Söz  konusu  toz  gibi  patates  şeklindeki  terugit  no-
dülleri,  yersel  olarak  çok  küçük  kahnit  küreeikleri  İh-
tiva  etmektedir  (Levha  3,  Şekil  6)  Bu  veri,  borat  ya-
taklarında  sözü  edilen  tipte  terugit  ve  kahnit  bulgıumy-
la  ilgili  İlk  kayıtdır  (Helvacı  ve  Firman,  1976).  Emet
yataklarmdaki  terugitin  kristal  yapısı  Negro,  Kumba-
sar  ve  Ungaretti  (1973)  tarafından  tanımlanmıştır,

Terugit  ve  kahnitin  Emet  yataklarında  seyrek  ola-
rak  bulunuşu,  arsenik  sülfİtlerin  yataklardakl  hcmeı:
hemen  evrensel  dafılımı  ile  karşılaştırıldığında,  arsenik
kapsayan  boratların,  sülfit  (belki  de  H^S)  bakımından
fakir  olan  kesimlerdeki  göl  sularında  oluştuğu  fikrini
vermektedir.  Ters  durumda  arsenik,  arsenikti  boratlar
yerine  realgar  halinde  çökelirdi,  Terugit,  kahnit  ve  ko.
lemanlt  İle  birlikte  bulunmaktadır.

İnce  kesitlerde  terugit  kristalleri  renksiz,  prizmatik
şekilli  ve  c  ekseni  boyunca  oldukça  uzundur.  Söz  ko-
nusu  kristaller,  genellikle,  çok  küçük  ve  iğne  şeklinde
görünmektedirler.  Bazen  kahnit  kürecikleri  terugit
kütlelerinde  gözlenmekte  ve  lifli  kahnit  kristalleri
ışınsal  bir  doku  göstermektedirler  (Levha  3,  Şekil  6),
BfLEŞfK  BORATLAR

Kahnit  (4Ça0,B2O8,A8sO5,4H2O)

İlk  defa,  Palache  ve  dlğ.,  (1927)  tarafından,  Frank-
lin  ve  New  Jersey'de,  ana  cevher  gövdesini  kesen  peg-
matitlerle  birlikte  bulunan  akslnit  damarcıklarının
oyukları  içinde  görüldüf  ü  bildirilen  kahnit,  çek  ender
bulunan  bir  borat  mineralidir,  Kahnit,  Bugge  (1951)
tarafından Klodeborg  ocağı,  Arendal,  Norveç'de  ve  Ma-
linko  (1966)  tarafından  Doğu  Sibirya,  S.S.C.B.'de  skarn
zonlannda  bulunmaktadır,  Kahnitin,  filipsit  ve  çabazit
ile  birlikte  kalsitin Üzerinde  bulunan ve  Capo  di  Bove'-
de  (Roma,  İtalya)  gözlenen  koyu  gri  lösitik  lav  için,
deki  bir  oyuktada  bulunduğu  Embrey  (1960)  tarafın-
dan  blldlrilmektedii,

Kahnit,  ilk  defa  Helvacı  ve  Firman  (1976)  tarafın-
dan  Emet  borat  yataklarında  bulunduğu  bildirilmiştir.
Kahnit,  ilk  olarak  tortul  borat  yataklarında  saptan-
mıştır.  Söz  konusu  mineral,  Emet  borat  yataklarmm
güney  alanında,  ince  kristallerden  oluşan  patates  şek-
lindeki  terugit  nodüllerinin  içinde  çok  küçük  küreclk-
ler  halinde  (Levha  3,  Şekil  6),  ve  kuzey  alanda  kole-
manit  nodülleıtaln  içindeki  oyuklardaki  öz  biçimli  ko-
lemanit  kristallerinin  üzerinde  sıvama  halinde  (Levha
3,  Şekil  7)  bulunmaktadır.  Emet  yataklarında,  kuzey
havzada  kalsit  ve  kolemanit  ile  birlikte,  güney  havza-
da  da  terugit  ve  kolemanit  ile  birlikte  gözlenmekte,
dir.
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Çapı  2  mm.'yl  nadiren  gegen  ve  çoğunlukla  tek
olarak  ve  ara  sıra  da  iki  ya  da  üçü  birleşik  bulunan
kahnit  kürecikleri  (Lıevha  3,  Şekil  8)  genellikle  çok
küçüktür.  Söz  konusu  mineral,  beyaz  ve  açık  kahve-
rengi  olup  göze  batar  derecede  yağlı  ve  cilalıdır,  tnce
kesitlerde,  kahnit  küreelkleri,  genellikle  îfinsal  bir
doku  gösteren  if  ne  leklinde  ve  lifli  kristaller  ihtiva
etmektedirler  (Levha  3,  Şekil  6),

BORAT  OLMAYANLAR

Yatakların  borat  zonlarmda,  boratlarla  birlikte
bulunan  bir  kaç  borat  olmayan  mineral  gözlenmek-
tedir.  Genellikle,  borat  mineralleri  kalsit,  dolomit,
anhidrit,  jips,  sölestin,  realgar  ve  orpiment  ile  birlik-
te  bulunmaktadır.  Belirtilen  son  iki  miaeralle  soles-
tin,  tabii  kükürt  ve  jips  Kırka  yatağında  görülmekte-
dir.  Buna  kargın  bu  mineraller  bütün  Emet  yatakla-
rında  bol  olarak  bulunmaktadır.  Dolomit  Emet  ya-
taklarında  gözlenmemektedir,  Kalsit,  kuvars  ve  çört
bütün  yataklarda  yaygındır,  Jips  ve  kalsit,  difer  tüm
borat  yataklarında  bulunan  borat  olmayan  yaygın
minerallerdir,  Anhldrlt,  yalnızca  Bigadiç  yataklarında
gözlenmiştir.

Bütün  yataklarda  montmorillonit  ve  illit  gibi  kil
mineralleri  ve  Emet  yataklarında  sülfit  ve  kükürt  mi,
nerallerl  her  zaman  bulunmaktadır.

BOB  MİNERALLERİNİN  EKONOMİK  DEÛEBÎ

Türkiye,  günümüzde  dünyanın  en  büyük  bor  mi-
neralleri  rezervlerine  sahip  ülkesi  ve  ikinci  büyük  ü-
reticisldir,  Türkiye'nin  bor  mineralleri  üretimi  hızla
ABB'ye  yaklaşmakta  ve  dünya  tüketicilerinin  artan
taleplerini  karşılamak  üzere  sürekli  olarak  artmak-
tadır.  Büyük  bir  kısmı  Emet  vadisinden  elde  edilen
kolemanit  Ue  birlikte  özellikle  Kırka'dan  çıkarılan  bo-
raks  üretiminde  ilk  sırayı  alan  Türkiye'n n  dünya  pi-
yasasına  egemen  olması  beklenmektedir.  Kesin  ve
muhtemel  bütün  bor  minerallerinin  rezervleri,  üretimle
orantılı  olarak,  çok  geniştir  ve  en  ılımlı  tahminlere
göre  bile  rezervlerden  yüzlerce  yıl  yararlanılabileceği
hesaplanmaktadır,

Bor  ve  bor  mineralleri  endüstrinin  değişik  kesim-
terinde  yaygın  olarak  kullanılmaktadır  (Arlstarain
ve  Hurlbut,  1072),  Yaygın  kullanım  alanı  olduğu  için,
borik  asit  ve  boraks  tuzları  gibi,  ham  ve  mamul  edil.
mis.  boratlar  iğin  talep  hızla  artmaktadır,  Türkiye'de-
ki  işlenmemiş  boratların  üretimi,  dünyadaki  arz  ve  ta-
lep  ilişkisini  nispeten  etkileyecektir,  işlenmemiş  ve  ra-
fine  edllmig  bor  ürünlerinin  üretimi  son  yıllarda  etkin
bir  şekilde  artmaktadır  ve  hatta,  bor  minerallerinin
çeşitli  yararları  nedeniyle,  1980'lerde  üretimin  daha
çok  artacağı  beklenmektedir.  Evlerde  ve  endüstride
kullanılan  temizleyiciler  ile  cam  ve  seramik  yapımın-
da  en  geniş  biçimde  kullanılan  borların  tüketimi  nü-
fusun  artması  ve  dayanıklı  malların  kullanımı  île
yakından  ilgilidir  ve  bu  tüketim  sürekli  değigebilir,

Bor  ürünleri,  gagırtıcı  bir  derecede,  endüstrinin
çeşitli  dallarında  kullanılmaktadır;  fiber  glas  ve  ec-
zacılık  maddelerinden  suni  gübre  ve  fotoğrafçılığa  ait

kimyasal  maddelerin  yapımına  kadar  yüzlerce  ürün
aym  temel  hammaddeyi,  boraksı  içermektedir.  Cam,
emaye ve  diğer  geleneksel  kullanım  endüstriler  nin  ge-
reksinimi  nüfusun  sürekli  artışı,  yagam  standartları,
nm  yükseligi  ve  genel  olarak  endüstriyel  gelişim  İle
artig  göstermeye  bajjlaınıştn1.  Ancak  son  yıllardaki
bor  ürünleri  endüstrinin  hızla  genişlemesi,  büyük  öl-
çüde,  sodyum  perborat,  fiber  glas  ve  naylonda  görü-
len  gelijime  bağlıdır.

Boraks  ve  borik  asit  en  çok  bilinenleri  olmak  üze-
re,  bir  çok  bileşik  formlarında  kullanılabilen  bor,  çok
yönlü  ve  yararlı  bir  elementtir,  Bor  bileşikleri,  dügük
erime  noktası  ve  mükemmel  ergime  özelliklerinden
yararlanıldığı  cam  ve  seramik  endüstrisinde,  geniş  öl-
çüde  kullanılmaktadır.  Söz  konusu  bllegiklerin  özellik-
leri  lehimlemede,  kaynak  iğinde,  kuvvetli  lehimlemede
ve  arıtma  işleminde  de  avantajlar  sağlamaktadır.

Boraks  ve  borik  asit,  bakterileri  öldürücü  niteliği,
su  içinde  kolay  erirliği  ve  mükemmel  su  yumugatıcı  ö-
zelllfi  nedeniyle  sabunlarda,  temizleyicilerde  ve  deter-
janlarda  kullanılmaktadır.  Sudaki  yumuşak  alkalite  ve
mikrop  öldürücü  özellikleri  boraks  ve  borik  asidi,  diş
macunu,  gargara  ve  göz  yıkama  maddelerini  hazırla,
mada  yararlı  kılmaktadır.  Boraksların  sulu  eriyikleri
tekstil  boyamalarında,  post  ve  derilerin  temizlenme-
sinde,  sıva  ve  boyalarda,  nlşastalarm.  küflenmesini  ön.
lemek  ve  parlaklık  vermek  ve  deri,  tekstil  ve  turunç-
giller  üzerinde  küflenmeyi  önlemek  amacıyla  kulla-
nılmaktadır,  Ziraatde  borun  temel  bitki  besleyicisi  ola.
rak  temin  edilmesi  İçin  gübrelere  boraks  ilave  edil.
mektedir,  Bor  bileşikleri  yabani  otları  kontrol  etmek
amacıyla  da  kullanılmaktadır.

Mükemmel  ergime  maddeleri  olmaları  nedeniyle,
bor  bilegikleri,  özellikle  metallerin  kaynak  işinde,  le-
himlemede  ve  kuvvetli  lehimlemede  ve  metal  arıtma
İşleminde  kullanılmaktadır,  ve  de  sertliği  arttırmak  a-
macıyla  çelik  alaşımına  'lava  ciliîmektedir.  Bazı  ele.
menter  borlar,  demirsiz  metalürji  reaksiyonlarda  bir
oksijen  giderici  olarak,  alüminyum  rafine  işleminde  ta-
ne  arıtıcı  olarak,  atomik  reaktörlerde,  geç  ateşlemoli
sigortalar  içinde,  termal  nötron  emici  olarak,  radyo
lambalarında  ateşleyici  olarak  ve  güneg  bataryalarında
Örtücü  bir  materyal  olarak  kullanılmaktadır.

Bor  karboid,  t  tanyunı  borid,  tunjsteıı  borid  ve  bor-
yum  nitrid  gibi  bor  bileşikleri  bilinen  en  sert  elementler
arasındadır,  Borazon  ticari  adıyla  bilinen  kübik  boryum
nidrid  .elmastan  daha  serttir  ve  daha  yüksek  bir  ter-
mal  stabiliteye  sahiptir.  Boryum  nitrid  termik  izolatör
olarak  ve  cam  imalatında  kalıp  yagfama  maddesi  ola-
rak  da  yararlıdır,  Bor  karboid  sprey  pü'jkürtücülerinin
yatak  laynerlerinln  ve  fırın  parçalarının  aşınmaya  karşı
mukavemetli  kısımlarının  İmalatında;  atomik  enerji  sa.
halarmda  nükleer  reaktör  kontrol  elementleri  ve  rad-
yasyondan  korunma  zırhı  olarak,  ultrasonlk  öğütme  ve
sondaj  İçin  bir  aşındırıcı  olarak  kullanılmaktadır,  Bor
triklorlt,  katalizatör,  sentez  ara  mamulü  ve  söndürme
maddesi  olarak;  bor  triflorür  İse  bir  çok  organik  reak.
slyonlar  İçin  katalizatör  olarak  kullanılmaKtadır,
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Borat esterleri gibi organik bor büeglklerl dehid-
rasyon maddesi, sentez ara mamulü, Özel eriticiler, ka-
tallzatörler için bor kaynakları, lateks boyası için yu-
mugatınî ve yapıştırıcı katkı maddeleri, plastikler ve
koruyucu tabakalarda ate§ geciktiricileri olarak geniş
kullnım alanları bulmaktadırlar. Diboran (Bj,H(J), pen-
taboran (B5Hg), dekaboran (B t 0HM) ve alkali boranlar
gibi bor bileşikleri potansiyel jet ve roket yakıtlarıdır.

Toplumun büyük sektörlerindeki yaşam standart-
larının hızla yükselmesi ve yeni kesifler mükemmel bor
bileşikleri için duyulan taleplerin artmasına yol aça-
caktır. Bundan dolayı bor minraJleri ve yataklarına du-
yulan ilgi de artacaktır,

SONUÇ VE ÖNERİLER

Dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olan
Türkiye, üretim bakımından A.B.D.'dea sonra ikinci
sırada yer almaktadır. Son birkaç yıldan beri Bigadiç
yataklarında yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'nin
toplam dünya rezervlerinin %80'ine varan yataklara
sahip olduğu anlaşılmıştır. Salt Bigadiç'te tespit edilen
rezerv, dünya bor rezervinin iÇEİO'mı oluşturmaktadır,
Türkiye'nin üretim düzeyi, A.B.D.'nin ulaşmış, olduğu
seviyeye hızla yaklaşmaktadır. Özellikle Kırka bölge,
sinden yapılan boraks, Emet ve Bigadiç bölgelerinden
yapılan kolemanit ve ülekslt üretimleri ile, Türkiye'nin
dünya pazarlarına egemen duruma geleceğine kesin
gözü ile bakılabilir. Türkiye, halen başlıca kolemanit
üreticisi olup, üretimin büyük bir kesimi Emet bölgesi
ile Bigadiç ve Kestelek yataklarından sağlanmaktadır.
Ülkenin sahip olduf ù görünür ve olasılı bor mineral-
leri rezervleri üretime oranla çok büyük- olup, en ka-
ramsar gözlemciler bile bu rezervlerin birkaç yüzyıl
süre ile gerekli istekleri karşılayabiieeefine inanmak-
tadır.

Ülkelerin gelişmelerinde; bilgi ve emek güçleriyle
eşdefer olarak, başta demir ve kömür olmak üzere
madenler de önemli yer tutarlar. Petrol, A..B.D, ve
Sovyetler Birliğİ'ne olağanüstü güg kazandıran başlıca
etkenler arasında yer alır. Fransa'nın potasları, İtal-
ya'nın kükürt ve mermerleri, Güney Amerika ve Afri-
ka'nın bakırları, Tunus'un fosfatlan, Güney Afrika'nın
altın ve elmasları bu yargıyı kanıtlayan örneklerdir.
Türkiye için de bor tuzlarının aynı önemde olduf u, ya-
pılan her türdeki araştırmalar sonucunda tartılmaya
yer verdirmeyen bir kesinlikte ispatlanmıgtjr,

Türkiye'nin elinde bulunan, nitelik yönünden dün-
yadaki örneklerinden çok üstün olan bu doğal olanak,
lar ve zenginlikler, ülkeyi dünya bor tuzlan sektöründe
rakipsiz bir tekel durumuna getirecek düzeydedir. An-
cak geçmişte özel sektör-kamu sektörü çekişmesi so-
nucu, bir türlü ortak bir ulusal üretim ve pazarlama
politikası izlenmemiş hatta özel sektör kanalıyla, bor
tuzları sektöründe Türkiye'nin en büyük rakibi duru-
mundaki bir Inglliz-Amerikan çok uluslu kurulusunun
ülkemizdeki en İyi ve en büyük bor yatağına sahip ol-
masına göz yumulmuş, tur. Bu tür olumsuzlukların gi-
derilmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda politika iz.
lenebilmeşl açısından, bor tuzlarının devlet eliyle isle.

tilmesi yönünde alman gerçekçi karar ve uygulamalar
ulusal ağıdan son derece sevindiricidir, öte yandan
dışa bağımlı, cılız özel kuruluşların bu İşi başarabilme-
leri hem yasal açıdan hemde bilimsel vs teknolojik ve-
riler ışıf mda mümkün def ildir. Güçlü dünya tekeli
karşısında tutunabilmek ve onun bölücü etkilerinden
korunabilmek için bor mineralleri sanayinin, devlet eliy.
le yönetilmesi zorunludur, * :. .

Keskin bir ekonomik savaşın yoğunlaştığı ye tüm
araştırmaların doğal kaynaklar üzerinde toplandığı gü-
nümüzde, büyük bir bor rezervi potansiyelinin oluşu,
Türkiye İçin kazanılması son derece güç olan bir fır-
sattır. Bu potansiyelin ulusal ekonomimizde ve ulus.
lararası alanda etkin olabilmemiz yönünden kullanıl,
ması gereklidir. Bu amaçla, ulusal çıkarlarımız göz
önünde bulundurularak arama, üreüm, değerlendirme,
işletme ve pazarlama birimlerini kapsıyan bir ulusal bor
politikasının uygulanması kaçınılmazdır. Bor tuzlarının
hammadde yerine İşlenmiş, ürünler olarak dış, satımını
sağlamak ve iç tüketimin artması için gerekli yatırım-
lar sağlanmalı ve alt yapılar kurulmalıdır. Üretim po-
litikası, ayrıntılı ve sağlıklı bir pazar araştırmasına
dayandmlmahdır. Yurt dışı satımların geliştirilmesi için
uygun ve gerekli merkezlerde satış büroları ve depoları
açılmalı ve bu merkezler saf lıklı şekilde Türkiye'den
beslenmelidir. Etibank bünyesinde veya bafimsiz bir
"Bor Tuzları Araştırma Enstitüsü" kurulmalı ve bu
konuda yetkili ve söz sahibi araştırıcılara görev veril-
melidir. Böylece, araştırma ile uygulama arasındaki
bofluk kapatılarak planlı, gereksinmeleri karşılayan
ve ileriye dönük araştırmalara hız verilmelidir.
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LEVHA 1

Şekil is Tabuler kristaller gösteren büyük inyıoit agregatı

Şekil 2; Bir merkezden yayılan kaba kristolH ışınsal kristaller ve merkezde iğne sekimde kristaller ve
oyuk bulunduğunu gösteren meyerhofferit nodulu. Espey kapalı İşletmest, Emet

ŞekU 3: Işınsal yapı gösteren kolemanit kristalleri ve aralarındaki kU enjeksiyonu; merkezde Öz birimli
kolemanlt kristaüeriyle doln oyuk ve nodulun dış kenarlarım örten kili gösteren kolemanlt nodülü-
nün kesiti, Killik kapalı isletmesi, Emet

Şekil 4: Keskin Bz MçImU kolemanlt kristalleri küme»!, Espey kapalı işletmesi, jŞmet

Şekil 5ı Bîr Mİ matrisinde, bir merkezden yaydan kolemanlt kristalleri kapsayan yarı gelişmiş yıldız şek-
Ünde kolemanit kristal grupları, Killi k kapalı ifletniesl, Emet

feldl 61 LUU kotemanît tabakalarıyla kuşatılmış masif kotomanit, Kolemanit He Urukta bultmam kU
monfanorillonitdir, Espey kapalı îşIetmest,Emet

S«kü 1ı Sıkı, beyaz ve toz görünümlü pandermlt, Avşar kapalı İşletaıesi, Blgadfc

ŞekU 8: Klllik ocağı, Emefde İpeksi görünümlü masif kanubalıar şekilli lUekslt nodulunun görünüşü, Kfl-
lik ocağı, Emet

PLATE 1

Figure İs Large İnyoite aggregate showing tabular crystals

Figure 2: Meyerhofferlte nodul« showing coarsely crystalline radiating crystal» and vugn in the centre,
contaäning adoular orystols, Espey underground mine, Emet

Figure 3: Section of colemantte nodule showing radiating structure with clay injection inbetween colemanlte
eryctate, vugh in the centre flllecl with euhedral colemanite crystals and clay covering the outer
edge of the nodule, KUUk underground mine, Eniet

Figure 4; Cluster of bladed euhedral colemanlte crystals from Espey underground mine, Emet

Figure St Semi.developed stellate colemanite crystals in a clay matrta showing radia tinj- groups of colema-
nlte crystals, KiMlk undergnaund mine, Bm«t

Figure 6: Massive oolemanita surrounded by the layer of fibrous colemanite. Clay associated with colemanfte
Is montmorlllonlte, Espey underground mine, Emet

Figure 7Ï Compact, white and powdery occurrence of panderndte, Avşar underground mine, Bigadiç

Figure 8; Occurrence of massive caulMlower.llke ulexîte nodule with silky appearance at the KHttk nüne,
émet
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Şekil I: Kırka yatağında sütun seklinde ülekstt minerali

geldi %: Büyük ışınsal kristaller gösteren probertft gövdesi, Kestelek kapalı isletmesi

Şekil Sî Kil Ue arakatmanlannus renksiz ve saydam boraks gövdesi, Sankaya kapalı isletmesi, Kırka

Şekil 4: Çok ince MI banfflarıyla (açık) araltatmantannüf borak» (gri), S a n k a y a kapalı işletmesi. Kırka

ŞeltU 5: Yüzeyde sok ince bir füm tabakası halinde gözlenen ttakalkoniöi boraks kristalleri, Sankaya
acık İsletmesi, KjûrJıa

Şekil 6 s Üst yüzeyde çok taee taneli tabakalar halinde bulunan Mnkaltoıütli kerntt kristalleri, Kırka

Şekil 1\ mdroborasitln, bfrhlrierfnl kesen ve ışınsal yayılan kriatalteri, krtetal grupları konik bip gttrü,
nümdedir, ICİllik mevhâ, Emet

Şekil 8: Ksrka yatağında gözlenen iyi gelişmiş kurnakovit kriştaU

PLATE II

H g u r e 1: Occurrence of columnar ulexite at the Klrka depOBit

Figure %% Pıpobertîte body showing coarsly. rasliating crystal», Kestelek underground mine '

Figure 8; Colourless and transparent borax body intei bedded wltti clay, Sartkaya underground mine, Jiirkn,

Figure 4: Borax (grey) Jnterbedded with very thin bedded With clay, Sarikaya underground inine, Kırk»

Figure 5: Borax crystals with tlnoalconite occurring as a tWn fitai coat on surface, Sarikaya opencast
mine, Klrka

Figure %i Kernite crystals with tinealconite occurring as a, thin fine-grained coat on upper »nrface, KirUa

Figure 1: Radiating crystals of hydroboraclte iatersetting with each (other and groups of them showing a
conical appearance, Killlk locality, Emet ; "•"'•"

Figure 8i Well developed kurnakovite crystal from Klrka deposit
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LEVHA IH

Şekil I: Muskovit pullarına benzer ve mükemmel leMlde geüşmi§ dilinimlere sahip (olan tek, yassılaşmış
tunellit kristalleri, Espey ocağı, Emet

Şekli %% Arakatmanlanmis killerdi; gelişen bir merkezden yayılan ışınsal yapılı küçük beyaz tuneUit nodül-
lerl, Killik ocağı, Emet

Şekil S: Bir arada bulunan Viclt-A mineralimin gol» küçük juinliillcriniii kurmbahar ytkliııdeki görünümü.
KiMk ocağı, Emet

Şekil 4: Farklı büyüklük Ve çaplarda gözlenen havlit nodülleri, Sıütançayırı y.'itagı

Şekil 5; Az Idl Katkılı, çok saf, beyaz ve tozlu patates şeklüıdeki terııgit nodiilii, !iıi|>ıka.y:ı nıı^ki, Kmct

Şekil 6 ı Terugit kütlelerinin içinde bulunan bir kabnit lıüreclflj Emut

Seldi 1: Öz biçimli kolemanit kristallerinin üzerinde sıvama halinde gözlenen kahnitı Espey mevki, Emet

geldi 8s Çapı seyrekee 2 mm'yo geçeii kahnit küreeikleri, Kapıkaya mevki, Emet

.- 'ş

P L A T E i n . - . . , - '--.•.• . „ ,.;

Figure 1: Individual flattened tunelllte crystals showing perfectly developed cleavages and resembling
muscovite flakes, Espey mine, Emet ' - '

Figure %\ Small white tunelllte nodules with radiating structures growing in the interbedâed olay», KilMk
mine, Emet

Figure St Very small nodule» of a veatchlte . A mineral associated together stowing mammiUàry appearance,
KUMfc mine. Emet

Figure 4: HowUte nodule« appearing different size and diameter, Sultançayârt deposit

Figure 5: A very pure white and powdery potato-shaped terugglte nodule, with rare clay inclusions, Kapi*
kaya locality, Emet ;

Figure 6: A spherulite of calinite occurring in the teruggîte masses, Emet, Plane polarized light, X10

Figure 7; Cahnlte occurring as a coaling en euhedral colemanite crystals, Espey locality, Emet

Figure 8: Spherulitess of cahnite which rarely exceed tam In diameter, Kaplkaya locality, Emet
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Türkiye Borat Yataklarının Minerolojisi

Mineralogy of the Turkish Borate Deposits

CAHİT HELVACI D E, Üniversitesi Mühend silk Fakültesi, İzmit

ÖZ : Doğada az bulunan ve duraysız elementlerden birisi olan bor, yerkabuf unda ortalama 10 ppm'deo ai
olarak bilinmektedir. Buna karım bor, her türlü jeolojik ortamlarda olugan minerallerde bulunur. Sor eleış«ıu
fnin yerkabuf undaki dağılımı çok az olmasına kargın, belli ortamlardaki bor konsantrasyonunun çok Ifczla
orandaki artığı, ekonomik bor yataklarının oluşumunu sonuçlar,

Türkiye'nin bilinen borat yatakları, Tersiyer'de bağlayan ve Kuvaterner'ln baflanpcma kadar devam
eden volkanik aktivitelerln yer aldığı dönemlerde, Terslyer'in gölsel (laküstrin) ortamlarmda depolaıunıg-
tır, Türkiye borat yataklarının tümü, volkanik aktlvite ile ilgili yataklar olarak sınıflandırılır.

Yaygm bir kalsiyum borat olan kolemanltln, Kırka dışındaki bütün borat yataklarında eg emen mineral
olmasına kargın, Türkiye borat yataklarının ayrıntılı mmerolojileri önemli derecelerde farklılıklar göster-
mektedirler, Ulçksit {sodyum kalsiyum borat) ve boraks (sodyum borat) önemli borat mineralleridir, Be«
raks yalnızca Kırka'da gözlenmektedir, Tereit, Bigadiç yataklarında bulunur. Pandermit'e İse yalnızca Biga«
diç ve Bultançayırı yataklarında rastlanır,

Türkiye, borat üretiminde önder ülke olabilmek amacıyla son yıllarda, ABD ile rekabet etmede büyük
adımlar atmıştır. Bor ve borat mineralleri, bugünün modern endüstrisinde geniş kullanım alanları bul.
maktadır.

ABSTRACT: Boron » one of the most mobile and least abundant element», lihr average amount of boron
to the Earth's crust being estimated at less than 10 parts per million. However, it te found in minerals
which 'Dccur in nearly all geologic environments. Although boron is «>ne of tt» rarer aid mm unevenly
distributed element» in the Earth's crust, there are extraordinary concentrations of toron deposits on an
industrial seal« in some localized areas. >

r.

The known borate deposits of Turkey were dejesited in lacustrine sediments of Tertiary age during
periods of volcanic activity wh?ch commenced İn the early Tertiary period and omftnued at least to tue
beginning of the Quaternary. All Turkish borate deposit« appear to be aMoclatetİ wMth voloiuitc activity and
they have been classified as deposits related to voles nie aettvlty.

Although colemanJte, a very common calcium borate, is the predominant mineral in all borate
district« apart friMn Ktrka, the detaUed mineralogy of the Turkish borate deposits varies considerably. Otter
principal borate minerals are ulexlte (sodium calcium borate) and borax (sodium borate). Borax occurs
only at Kfrka, TertsoMte occurs In the B^a,tUo deposits and pandermite is ateo restofcted appeaiİBg only
in the Bigadiç and Sultancayiri deposits.

Turkey has mofle recent rapid strides towards rivalling the U.S.A. a» the world*» leading producer oif
borates. Boron and borate minerals find extensive uses in today'» modern induaMes,
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Bu yazı; Murdock (1988), Wendel (1902), Dz-
peker (1989) ve son olarak da Brown ve Jones (1971)
tarafından, Türkiye'deki yataklarda bulunan borat
mineralleri hakkında hazırlanan çalışmaların yeni bil-
gilerin ışığında İrdelenmesini İgerir, Tukanda belir-
tilen çalışmalardan sonra, Man (1973), Baysal
(1972) ve Helvacı (1977) Türkiye'deki borat mineral-
lerinin ve yataklarının oluşumuna ve mineral paraje-
nozlno önemli ölçüde katkıda bulunan ve yeni mine-
rolojlk buluşları ortaya çıkaran, sîmsıyla ilk iki
aragtırmaoı Kırka yatakları İle İlgili, son çalışması ise
Emet yatakları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmışlar-
dır.

Borun, yerkabuf unda ender bulunan ve düzensiz
bir şekilde dağılmış olan elementlerden biri olmasına
karım, basa smıriı alanlarda ekonomik ölgüde olabilen
birikimleri mevcuttur. Borat mineralleri, çeşitli ortam-
larda ve farklı koşullarda oluşmaktadır. Ekonomik
bakımdan en önemli yataklar, orojenik koşullardaki
Tersiyer volkanik aktlvitelerlyle, çok yakından ilgilidir.
Söz konusu yataklar, yakınsayan levha kenarlarına ya-
kın bölgelerde yer almaktadır. Belirtilen bu bölgeler
andezitik-riyoütik volfcanizma, kurak veya yarı kurak
iklimler ve denizel olmayan evaporit ortamları ile
karakterize edilmektedirler, Türkiye, ABD, Güney
Amerika- ve diğer birgok ekonomik borat yataklarıma
tümü volkanik aktivite İle birlikte bulunan denizel ol-
mayan;evapoıitlerdlr. - .

BOB KLKMENTİNÎN JEOKİMYASAL DAVttANIŞI

Atom ağırlığı çok küçük (10.811) olan bor elemen-
ti, metalik ve metalik, olmayan (anu-tal) özellikler gös-
terir. Doğada en am bulunan ve en duyarsız, element-
lerden' birisi olan borun, yerkabüğtındaki ortalama
miktarıılıtı 10 ppm dön az olduğu öngöriilmfiijUir. Bu-
na kargın bor, her türlü jeolojik ortamlarda oluşan
minerallerde bulunur. Borun çift yönlü özelliği, olağan
sayılmayan ender bileşiklerin oluşmasına neden olur.
Üg def erli, bor (BB.+ ) yüksek jyftnlk potansiyelinden
(t=18iO) jdplayı. doğada serbest.Olarak bulunmaz, ,

Bor, çoğunlukla turmalln minerali İçinde va birçok
plulonik ve metamorfik kayaların bileşiminde gözlenir
(Rankama vo Sahama, 1950; Guldsehnıidt, 1954). Bu-
nun yanında tortul kayalarda, öswlliWf" kırıntılı tur-
maUnlerin , bjleşimîjrıde ve, w. element olarak illitık
killerin içinde bulunur. Deninol killi (argillaceous)
tortullar, denizel olmayan tortullardan bağıl olarak
(relativelyräaha faila bor İçerirler (Lıandergren, 1945).
Tortulların Bileşimindeki boT ile çökelme ortamındaki
suyun ttı/Jıılugu arasında sıkı'ilişkilerin varlığı tartı-
şılmıştır. Denizel tortullar için birçok yanarlar tarafın,
dan önerilen ortalama değerler, 110-120 ppm B arasın-
dadır (Goldschmidt, 1954). Buna karşın bazı yazarlara
göre deniz suyunda önemsenmeyecek oranda (4-6ppm
B) bor vardır (Sverdrup, Johnson vo Fleming1, 1942).
Göl ve sıcak su kaynaklarında bor konsantrasyonu ge-
niş oranda değişir. Anılan değişimlerin çoğu volkanik
aktivite ile ilişkilidir. Denizel olmayan cvaporit yatak-
larında bor minerallerinin maksimum, konsantrasyon-

lara ulaştığı saptanmıştır. Buna karşın karasal kökenli
kırmtıü tortullar bor Meşelileri yönünden oldukça fa-
kirdir. Borların büyük bölümü, sulu borat mineralleri-
nin egemen olduğu yataklarda genellikle volkanlzma-
nın etkisi olduğu kurak bölgelerdeki kapaü havzalarda
oluşurlar. Bor mineralleri karasal veya denizel tortul-
laşma ortamlarında, dof al bor kapsayan suların buhar-
laşması sonucu çökelMer.

Borun yerkabufundaki jeokimyasal dağılımı ve de-
vlrsel davranıp ile İlgili sorunlar, Goldschmidt, Lan-
dergren,. Harder ve Watanabe gibi birçok sayıdaki
araştırıcı tarafından tartışümiğUr. Diğer elementlere
oranla yerkabufundaM çok az miktarda var olan bo-
run devirselliîi ve konsantrasyonu çok iyi olarak sap-
tanmıştır (Şekil 1).

BOB YATAKLABININ BAÖIUMI VE SINIFLANDI-
KILMASI

Borat mineralleri, ekonomik değerde olmamakla
birlikte dünyanın birçok yerinde gözlenm'flerdir. Eko-
nomik bor yataklarına Türkiye (Batı Anadolu), ABD
(Kaliforniya), Sovyeüer Birliği, Kanada, Arjantin, Şili,
Bolivya, Peru, Tibet, Çm, Hindistan, Iran, Suriye, Yeni
Zelanda, Yeni Gine, italya, Japonya, Almanya ve Bri-
tanya adalarında rastlanılmıştır.

Borun yerkabuğundaki dağılımı çok az olmasına
karım, belli alanlardaki bor konsantrasyonunun gokfaz,
la olması ve artışı ekonomik bor yataklarının oluşumunu
sonuçlar. ABD, Güney Amerika, Türkiye ve diğer eko-
nomik anlamdaki bor yatakları, volkanik aktivitelerin
etkin olduğu acı ve tatlı su koşuUannda oluşmuşlardır.
Deniz suyunda bafıl olarak yüksek oranda gözlenen
bor elementi, denizel evaporitlerde yersel olarak bor
minerallerini oluşturmuşlardır. Bu tür oluşuma örnek
olarak, Permlyen yaşlı Stassfurt ve ekonomik olmayan
Yorkshire yatakları gösterilebilir.

Granitler çevresindeki skarn zonlarmdaki kontakt
metasomatik borat yatakları Sovyeüer Birliğİ'nde bü-
yük ekonomik değerlere sahiptirler. Buna karşın Skye
adasındaki (tskoçya) benzer şekUU borat yatakları eko.
nomlk değildirler.

Güney Amerika ve Japonya'daki termal suları ile
Tuscany'dekl (italya) volkanik bölgelerin yoğun vol-
kanik gazları önemli miktarda bor İçerirler. Bor yatak-
lan çeşitli ortamlarda ve koşullarda, oluşmasına karşın,
ekonomik bakımdan en önemli yataklar, Teraiyer'de
gelişen karasal evaporit ortamlar (kapalı havzalar)
ile, kurak veya yarı kurak İklim koşullarında ve oro-
jenik koşullar boyunca gelişen, andezitik-riyolltik mag-
ma ile temsil edilen geniş yayılımlı genç volkanitler İle
yakından ilişkilidir.

Dünyada bilinen ana bor yatakları için birçok ya-
zar çeşitti jenetik sınıflamalar önermişlerdir (Meixner,
1953; Shabynln, 1957; Watanabe, 1964; Aristarain ve
Hurlbut, 1972). En.ron smıflama Aristaram ve Hurl-
but (1872) tarafından yapılmıştır. Anılan yazarlar, bo-
rat yataklarının başlıca Üç farklı ortamla ilgili olduk-
larmı öne sürmüşlerdir.
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Şekil  1:  Bor  elementinin  devtrseüifi  ve  konsantrasyonu.  Borun  kayalardaki  jeokimyasal  bulunuşu.
GaldsehMt,  Landergren  ve  Haider's  göredir  (Watonabe,  1964'den  alınmıştır)  1.  Banni  kayalar-
daki  OTtaltuna icerip  (g/ton);  2.  liıtrun  ekzojenlk  konsantrasyonu  (%);  a.  Borun  endojcnik  kon-
Bantrasyon«  (%);  Ss-BosoUt;  Ux-üleksitjCMBnlemanit}  Pd.paııaennlt|  Ke-kernltı  lıı-İnaiMit;  Be-
boraslt;  Sz-»zaîbelytt|  ^ludvlglt;  K-kobAt;  J-jimboIt  [ M t t ^ B Ö ^ ] ;  Dt-datoHt;  Ax-aksinlt;  T-
turmaliıı;  Br-Itraunit:

Figure  lî  Scheine,  im  flıe  «qrole  anfl  oDiioentrattoii  of  bonon,  The  geochenücal  abudanee  rt  boron  In  rooks  Is
cited iin'cordins to Goldscnmldt, Landergren and Harder  (after Watanabe,  1964),  1.  average coûtent

of  boron  in  rocks  (gr/ton);  2,  exogente  ooncentratton of boron  (%);  8,  endogenlo  coiitwivtratiion of
boron  (%) |  Ss-sassolite;  Ux-ulexltej  OUeoIemanitei  Pd-pandermlte;  Ke-kernlte;  In-indei-ite;  Bc-
boraelte;  S^.szalbelyltei  L-Iudwlgite;  K-kotoite;  J-"jIniboit6»»  [Mn3(BO s)B]|  Dt-datoUte;  Ax-aximte;

T-to«rmalme; Br-braunlte,

A,  Derinlik  kayaları  İle  HgUl  yataklar

B,  Volkanik  etkinliklerle  ilgili  yataklar

C,  Denizel  tortullarla  ilgili  yataklar

.  A  ve  B  türündeki  yataklar  ekonomik  bakımdan en
Önemli  olanlardır.  Örneğin,  Sovyetler  Birlif  i'nde  A  ti-
pinde,  Türkiye  ve  Amerika'da  (Kaliforniya)  B  tipindeki
yataklar  önemlidir,  Türkiye'deki  tüm  bor  yatakları
volkanik  eUdnÜMerle  iliıkisi  olduğundan B tipinde top-
lanırlar,  Aristarain  ve  Hurlbut  (1972),  volkanik  etkin-
liklerle  ilişkisi  olan  B  tipindeki  yataklar  iğin  daha  ay-
rıntılı  bir  sınıflandırma  önernıiileratr  .

Volkanik  etkinliklerle  ilgili  yataklar:

1,  Sondajla  veya  doğal  olarak  çıkarılan,  başlıca
sassoüt  üretilen  buhar  damarları  (Soffioni  tipi,  Tus.
cony,  İtalya)

2,  Termal  kaynak  eriyikleri  (Japonya;  Sülfür
Bank  kaynağı,  Kaliforniya  ABD)

3,  Termal  kaynak  yatakları  (Jujuy,  Arjantin;
Oheleo, ABD)

4,  Çamur  akıntısı  (Jujuy,  Arjantin)

8.  Çöl gölü  (Searles gölü,  ABD)

8.  Yüzeyde  veya  yüzeye  yakın  pfaye  (Nevada,
ABD;  Tibet;  Bolivya;  Peru)

7.  Oörnülmüf,  fazla  ba|kala§mii  veya  az  yada  hiç
deği|im  geçirmeyen  eski  playalar  (Salta,  Arjantin)

8.  Gömülmüf,  fazla  başkalafinii  veya  az  yada  or-
ta  dereçeda  degl|im  gösteren  eski  playe  veya  göl  ya-
takları  (Emet,  Kırka,  Bigadiç,  Kestelek  va,  Türkiye;
Kaliforniya,  ABD;  Salta,  Arjantin)
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Yukarıda  verilen  Örneklerin  tümü  Tersiyer  veya
daha  gang  yaşlı  karasal  oluşuklara  aittir.  Volkanik  et-
kinllklerle  ii:§klsi  olan  denizel  bor  yatakları hiçbir  yer-
de  gözlenmemiştir.  Bor  minerallerinin  bllegimsel  ve  ya-
pısal  özellikleri  yataktan  yatağa  büyük  oranda  def  ls.ir.
Buna  karşın  bor  mineralleri  genellikle  Ca,  Ca-Na,  Na,
Mg  ve  Sr  boratlar  olarak  görülürler.  Denizel  olmayan
birçok  ekonomik  bor  yataklarmm  ana,  bileşenleri  Ca
ve  Na  boratlardır.

TÜMÜYE  BORAT  YATAKLARININ  BAĞIİIMI  VE
JEOLOJİK  KONUMU

Türkiye'nin  bilinen  borat  yatakları,  doğudan  batı-
ya  yaklaşık  300  km'lik,  kuzeyden  güneye  de  yaklaşık
150  km'lik  bir  alan  içinde,  Marmara  Benizi'nin  güney'-
inde,  Batı  Anadolu'da  yer  almaktadır.  Bu  yataklar
bağlıca,  aşağıda  belirtilen  yörelerde  bulunmaktadır,
lar:  Mustafa  Kemal  Paşa  (Bursa);  Susurluk  ve  Biga-
dig  (Balıkesir);  Emet  (Kütahya);  ve  Kırka  (Eskişe.
hlr)  (Şekil  2).  Bununla  beraber,  bugüa  Türkiye'de  bo-
rat  ifletmecilifl  Emet,  Kırka  ve  Bigadiç  yörelerinde
yapılmaktadır,

Türkiye  borat  yatakları  Tersiyer'de  Batı  Anadolu'-
da  gelişen  göl  ortamlarında  kimyasal  çökelimlerln  ürü-
nüdürler.  Saptanan  mineral  birliklerinin  yatakların  gö-
mülme  sürecinde  yüksek  sıcaklık  ve  basing  etkisinde
kalmadıkları  gözlenm'ştir.  Ancak  ilk  oluşan  mineral-
lerdèa gömülmeden  sonra,  İkincil  mineraller  türemişler-
dir.  Bu yatakların  oluşumunda  B,âO8,  CaO ve NasO esas
bileşen olurken SrO,  MgO,  ASJAJ ve  S1O,  ise  ikinci  de-
recede  önemli olmuştur.

Türkiye'nin  bilinen  borat  yataklan,Tersiyer'de  baş.
layan  ve  en  azından  Kuvaterner  başlangıcına  kadar  de-
vam  eden  volkanik  aktivitelerin  yer  aldıf  ı  dönemlerde,
Tersiyer'in  gölsel  (Laküstrin)  sedimanlarmda  oluşmuş-
tur.  Borat  yataklarının  litolojisi  birbirlerinden  biraz
farklılıklar  göstermelerine  ragmen,  genellikle  çakılta-
gı,  kumtaşı,  tüf,  kil,  marn  ve  kireçtaşı  ile  ara  katman-
lıdır.  Borat  göllerindeki  tortullar,  genellikle,  açık  bir

devirsellik  göstermektedir.  Borat  mineralleri,  kurak
veya  yan  kurak  iklim  koşullarında,  ayrı  yada  b'rbir-
leriyle  bağlantılı  göl  havzalarında  depolanmışlardır,

Riyolitlk,  dasidik,  trakitik,  andezitlk  ve  bazaltik
bileşimlere  sahip  piroklastlk  ve  volkanik  kayalar,  söz
konusu  gölsel  tortullarla  ara  katman!  anmışlardır.
Tüm  borat  bölgelerinde  volkanik  kayaların  bulunması,
borat  oluşumu  İğin  volkanik  aktivitenm  gerekli  olduğu
fikrini  vermektedir.  Borat  havzalanndaki  tortulların
büyük  bir  bölümü volkanik  gereçten  türemiştir.

Genel  olarak,  boratlarla  ara  katmanlanmıg  Ter-
siyer  tortullarının  eğimi,  hemen  hemen  yataydan  30"
nin  biraz  üstünde  olmak  üzere  defişiklikler  göster-
«tektedir,  ancak  söz  konusu  ef  imler  KD-GB  ve  KB-OD
yönünde  uzanan  ıgravite  fayları  tarafından  etkilenmig-
tirler.  Bu  yapı,  topoğ'rafyada  oluşturduğu  basainalclarl.'i
belirlenmektedir.  Egemen  olan  fay  tipi,  ef  imleri  30°
den  düşeye  kadar  def  İşen  normal  faylardır.  Halen  tra.
verten  ve  kükürt  çökelten  termal  kaynaklar,  yatakla,
rm  bir  kısmında  yaygındır.  Olasılıkla  birbirine  zincir-
İsme  bağlı  göllerdeki  çökelme,  nedeniyle  toplam  Tersi,
yer  tortul  kalınlığı bir yataktan dif  erine  def  işmektedi  .-
ve  Emet  yataklarında  tortullar  en  çok  750  m'ye  ulaşır.
Emet ve Kırka'daki  borat  düzeylerinin aşın  kalın  olma-
sı,  söz  konusu  yatakların  oluşumu  sırasında,  buralarda
farklı  koşulların  mevcut  olduğunu  yansıtmaktadır
Edinilen  bilgilere  göre,  borat  yataklarının  çökeldigi
havzaların  uzun  eksenleri  genellikle  kuzey-güney  dof-
rultusunda uzanmaktadır.

Borat  yatakları  ayrıntılarda  birbirlerinden  farklı
olmalarına  karşm  genel  olarak  aşafıda  belirtilen  özel-
İlkleri  göstermektedirler:

a)  Borat  yatakları,  kurak  veya  yarı  kurak  koşul-
lar  altında,  denizel  olmayan  bir  ortamda  depolanmış
olan  Tesrlyer  gölsel  tortullara  bağlıdır,

b)  Borat  yatakları,  görünüşte,  borat  form-pvn-
nundan  önce  ve  sonra  tatlı-su  kireçtaşı  çökelmesinin
yaygın  olduğu  bölgelerde  sınırlı  bir  alana  sahip  olan  io
havzalarda  depolanmışlardır.

c)  Belirtilen yataklar,  boratın  yanı  sıra,  çoğu  vol.
kanik  kökenli  olan  çakıltaşı,  kumtaşı,  kil,  marn  ve  tüf
gibi  kırıntılı  tortul  arakatkılar  içerir,

d)  Borat  yataklarmm  litolojisi  birbirlerinden  bazı
farklılıklar  göstermelerne  kargın  borat  göllerindeki
tortullar  genellikle,  açık  bir  devirsellik  göstermekte,
dirler.

e)  Türkiye  borat  yataklarmm  tümü  volkanik  ak-
tivite  İle  birlikte  bulunur.  Banlar  Arlstarain  ve  Hurl-
but  (1072)  tarafından  volkanik  aktivite  ile  ilgili  yatak-
lar  olarak  sınıflandırılmışlardır,

f)  Borat  yatakları  yüzeylememiş  (intrüsıf)  ve
yüzeylemiş  (ekstrüslf)  ve  volkan'k  kayalarla  birlikte
bulunmaktadır;  borat  havzalarının  çevresinde  volkanik
kayaçlar  yaygındır,

g)  Hallt  ve  trona  gibi,  çok  tipik  evaporit  mine-
ralleri,  Türkiye'deki  borat  yataklarında bulunmaktadır.
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h)  Paleocofrafik  jrörünü,  çevredeki  volkanik,  ki-
reçtagı  ve  temel kayalarından  tortullar  taşıyan,  kısmen
akarsular ve  kısmende  termal  kaynaklar tarafından  bes,
lenen  sı]ğ  göllerden  olugmug  gibidir.  Yöredeki  yüzlek
verebilen  temel  kayaları  sınırlı  yayılımlı  olup  kapalı
havzaları  çevrelemektedir.

JVİİNEİIOLOJİ

Türkiye'deki  borat  yataklarının  en  belirgin  özelli-
ği,  söz  konusu  yatakların  oluğum  koşullarının,  tipik
karasal  evaporit  yatakların  gelişmesine  yol  açan  et.
menlerden  farklı  olduğunu  göstermektedir.  Çok  yaygın
bir  kalsiyum borat  olan  kolemanit,  Kırka  dışındaki  tüm
borat  bölgelerinde  egemen  m'neraldir.  Buna  kar-jm
Türkiye  borat  yataklarının  ayrıntılı  mineralojisi  önemli
derecede  farklılıklar  gösterir.

Bütün  yataklarda  boratların,  kalsiyum  karbonat
tortulların  çökelmesini  izlediğine  göre  ve  borat  gelişti-
recek  olan  çözeltilerin  bileşiminde  Ca  zenginliğinden
dolayı  İlk  eökelen  boratlar  Ga.boratlardır,  Çökelimin
ilerlemesi  ve  buharlagrnanm  hızla  devamı  ile  Na-Ca
boratlar  çökelmeye  baslar.  Ortamın  uygun  olduju  bazı
yataklarda  çözeltiler  Na-Ga  borat  alanından,  Na  borat
alanına  (Kırka  Ömefi  gibi),  diğer  yataklarda  ise  tersi,
ne  dönerek  tekrar  Ca  borat  sökelimi  verirler.  Buna  gö-
re,  Türkiye'deki  yatakların  büyük  bir  kısmı  eksik  bir
çökelim,  buna  kargın,  Kırka  yatağı  tam  bir  borat  mi-
neralleri  dişilimi  çökelmesini  gösterir.  Batı  Anadolu
borat  yataklarının  çökelimi  göz  önüne  alınarak,  genel
olarak  yataklar  a§afıda  belirt  ldigl  gibi  kabaca,  sınıf-
landırılabilir:

1,  Ca  borat  yatakları  (Emet,  Bigadiç,  Kestelek,
Sultançayın),

2,  Na  borat  yatağı  (Kırka).

Türkiye'deki  yataklarda  gözlenen  borat  mineralle-
ri,  bağlıca,  Ca;  Ca-Na;  Na  ve  Mg  boratlardır,  Kırka'-
da  nadir  olarak  Sr-borat  bulunmaktadır  (Baysal,  137? '.
Bunun  yamsıra  Emet  yöresinde  Ca-  As  ve  Sr  boratla-
rın  varlığı  bildirilmektedir  (Helvacı  ve  Firman,  1976,
ve  Helvacı,  1977).  Çizelge  1,  Türkiye'deki  yataklarda
bulunan  borat  minerallerinin  tam  bir  listesini  vermek-
te  olup,  her  bir  yatagm  kendi  minerallerinin  karakte-
ristik  topluluğunu  göstermektedir.  Bunlar  İçinde  köle-
manit,  üleksit  ve  boraks  başlıca  ekonomik  olan  bor
mineralleridir.

Genel  olarak,  borat mineralleri  kalsit,  dolomit,  jips,
sölestin,  realgar,  orpiment  ve  kükürt  ile  birlikte  bu-
lunmaktadır.  Emet  borat  yataklarının  mineralojisi,  Ca,
As  ve  Sr  boratları  seyrek  olarak  bulunması  yarrs'iît
kükürt,  realgar,  orpiment  ve  sölestlnin  yüksek  oluşu
nedeniyle,  diğer  borat  yatakları  arasında  ayrı  bir  yeri
vardır,

Türkiye'deki  yataklarda  borat  mineralleri,
kimyasal  bilegimlerlne  ve  birbirleriyle  olan  mineralojik
ilişkilerine  göre,  kalsiyum  boratlar,  sodyum-kalsiyum
boratlar,  sodyum  boratlar,  mafnezyum-kalsiyum  bo-

ratlar,  magnezyum  boratlar,  stronsiyum  boratlar,
slllsyum-kalsiyum  boratlar,  kompleks  boratlar,  bileşik
boratlar  ve  borat  olmayaular  şeklinde  on  gruba  bölü-
nebilirler.

Her  gruptaki  borat  mineralleri,  genellikle,  yapıla-
rındaki  kristal  suyu  miktarlarında  farklılıklar  göste-
rerek,  hemen  hemen  aynı  kimyasal  bileg  me  sahiptir-
ler,

BOR MİNERALLERİ
KALSİYUM  BORATLAR

tnyolt  (2  CaO.  3B2O8  13  H,Q)

înyoit  yersel  olarak,  Kırka  ve  Bigadiç  yatakların-
daki  ocaklardan  bazılarında  gözlenmektedir.  Söz  konu-
cu  mineral,  bireysel  tabuler  kristaller  ve  kristal  yığı-
şımları  olarak,  renksizden  beyaza  kadar  değişen  ton-
larda  bulunmaktadır  (Levha  1,  Şekil  1).  Kristallerin
az bir  kısmı  2.5  cm  veya daha  büyüktür.  Ancak,  büyük
bir  bölümü  mikroskobik  boyutlarda  olup,  diyajeneze
bağlı  olarak  def  İsimler  gösterir.  Yataklardaki  bir  kısım
Înyoit,  meyerhofterite  ve  /veya  kolemanite  dönüşmüş-
tür.  Bazan  inyoit  açık,  büyük  kristalli  öz  biçimli  ag.
regatlar  olarak  gözlenmektedir,  Belirgin  olarak,  me.
yerhofferit,  kolemant  ve  üleksit  İle  birlikte  bulunmalı-
tadır.

8,  7HSÖ)Meyerhofferlt  (ZCaÖ.  3

Meyerhofferlt,  8  cm,  çapında  olabilen,  kügUk  gri-
mavimsi  nodüller  olarak,  kolemanit,  inyoit  ve  bazen
de  üleksit  ile  birlikte  bulunmaktadır.  Kenar  kısımlar-
da,  killer  birlikte  geligen,  bir  merkezden  yayılan  İri
kristallerin  nodüllerin  merkezindeki  oyuklar,  in.
ce  iğne  teklinde  ışınsal  kristaller  (Levha  1,  Şe-
kil  2)  kapsamakta  olup,  söz  konusu  kristaller.
de  mayerhofferittlr.  Meyerhofferit,  Türkiye'deki
yataklarda,  kalsiyum  borat  ergiyiklerinden,  doSnvir-
dogruya  çökelmes'  ile  veya  inyoitin  su  kaybetmesi  "v
i dehidrasyon)  oluşmaktadır.

Kolemanit  (2CaO.  2B„OS.  5HBO)

Kolemanit,  borlar  İçinde  en  yaygın  mineral  oldu-
ğundan  bazı  bor  yatakları  genellikle  ticarî  anlamdn,
kolemanit  yatakları  olarak  adlandırılmıalardır.  Söz  ko-
nusu  mineral,  çok  küçük  yıldız  şeJclindeki  kristal  kfır"1

lerlnden,  50  cm.  çapmdaki  küresel  ve  şekilli  nodüllere
kadar  değigen  birçok  flefiglk  formlarda  ve  sü-
rekli  tabakalar  haünde  bulunmaktadır,  Nodttlleri
oluşturan  bireysel  kristaller  renks'z  yada  prl,  ko-
yu  mavi  ve  lacivert  renkdedir.  En  yayg-n  krîn.
tal  şekilleri  şunlardır:  Bîr  merkezden  yayı-
lan  ışınsal  yapılı  nodüler  formlar  (Levhal,  Şekil  3);
masif  taneli  kolemanit  (Levha  1,  Şekil  6) ;  bir  kil  ha-
muru  içinde,  genellikle  yıldız  şeklinde  saçılmış,  kristal-
ler  (Levha  1,  Şekil  5) ;  nodülleriıı  etrafını  saran  llflmsi
tabakalar  (Levha  1,  Şekil  6);  kille  ara  katmanlanmış,
bazen  de  breşleşmlg  (breeciated)  ince  tabakalar  ve
oyuk  dolguları  (Levha  1,  Şekil  3);  keskin  öz  biçimli
kristaller  (Levha  1,  Şekil  4),
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Bunlar İçinde, »ödüller en yaygın kolemanlt form-
larıdır. Ancak, söz konusu nodüller çok çeşitli şekli-
lerde ve boyutlardadır. Küçük nodüllerln küresel, bü-
yük nodüllerin İse oval şekilleri egemendir. Bazıları,
boyutları göz önüne alınmaksızın, oyuklar kapsamakta
olup, bunlar aıvı kapsamaktadırlar, Diğerleri İse, orijin
bakımdan İkincil oluğum ürünü olan kaba kristalli, ta-
neli, kolemanit çekirdeğine sahiptir. Daha ayrıntılı bir
araştırma, söz konusu nodüllerln, her tabakada sürekli
olmayan üıce kil arakatkılan ile ayrılarak, birbirini iz-
leyen aşamalarda nodülü oluşturan her katmanın geliş.,
tiğl gözlenir, Kolemanit kristallerinin daha sonraki oku
§an kısımları, orijinal nodul üzerinde ayrı çekirdeklerime
(nueleatlon) merkezlerinden yayılmaktadır.

Genellikle, nodul büyümesinin bütün aşamalarını
tegıls etmek zordur. Ancak bileşimindeki kilin varlı-
ğından, söz konusu nodüllerin, sedimanj/su arayüzü altın,
daki killer ve tüller iğinde oluşmuş oldukları agıktır, E-
met yataklaruıto gözlendifi gibi nodüler tortullar sıkıla,
prken büyümeye olasılıkla devam etmişlerdir (Helvacı
ve Firman, 1976 ve Helvacı 1977). Kolemanit, Kırka,
Bigadig ve Kestelek yataklarında üleksitin bozulmasın-
dan ve myoltln dehîdrasyonundan da oluşmaktadır (înan
ve diğer, 1973; ve Özpeker, 1969).

Tersit (4 CaO, 5BaO8. 2OH,,,O)

Tergit, Bigadiç yataklarında sadece bir mevkide bu-
lunmaktadır (Meixner, 1952), Beyaz olup çok ince lif-
ler İhtiva etmekte, ipek gibi parlamakta ve üleksit gibi
görünmektedir. Bazen toprak yapısı göstermekte ve
bulunuşunun ender olması nedeniyle diğer borat mi.
nérallerl arâsmda tekdir.

Faıutennlt (preşlt) (4CaO. 5BaOg, 7H/))

Pandermit Şultangayırı ve Bigadiç yataklarında
gözlenmektedir, Bulunduğu yerin ismi verilmiştir; da-
ha sonra Oregon, ÂBD'den elde edilen presltin tanım-
lanmasıyla pandermltm Özdeşi olduğu kabul edilmiştir.
Pandermitin preslt ile özdeşliği kimyasal ve optJkal
araştırmalarla saptanmıştır, Pandermit, jips ve kil
düzeylerinin altında nodüller ve b:'r ton ağırlığa kadar
ulaşan kütleler halinde bulunmaktadır. Beyaz renkte ve
yekpare olarak görünmektedir, bazen de kireçtaşına ben,
zemektedlr (Levha 1, Şekil 7).

Pandermit ayrışınca kolemanit ve kalsite dönüş-
mektedir, genellikle kolemanit, jips ve kalsit ile birlik-
te bulunmaktadır.

SODTOM-KÂLSİYTJM BORATLAB

Ülekrit (Na^O. 2CaO, 5^O g .
g. 16HSO)

Üleksit, yataklarda bulunan Na-Ca borat serisinin
en önemli m'neralidir. Üleksit, Emet yataklarmda üç,
düzeyde ve her zaman masif ve karnıbahar gibi nodül-
ler halinde bulunmaktadır (Levha 1, gekil 8). Kırka
yatağında lifli, konik, gül |eklinde (rosette), "pamuk
kozası" (cotton ball) ve sütün seklinde gözlenmektedir
(Levha 2, gekil 1). Bazen, masif ve karmbahar leklln-
deki nodüllerinin tepesinde çok İnce lifli üleksit kris-
tallerinin büyümesi gözlenmektedir. Başlıca, 1-5 cm.

uzunluğunda bağımsız yönlenmiş, kristallerden oluşan
karmbahar seklindeki nodüller birkaç metre kalmlıga
kadar erişen bağımsız düzeyler oluşturmaktadır,

Üleksit, Emet yataklarında genellikle kolemanit
ve hldroboraslt ile birlikte bulunmaktadır; ancak kole-
manit veya dif er minerallerden herhangi birisine dö-
nüştüğü gözlenmiştir. Genellikle çok yumuşak görü-
nümlüdür, Üleksitin en saf formu beyazdır, fakat kil
içinde büyüyen nodul nedeniyle büyük bir kısmı gri
tondadır. Böylece, Emet yataklarmda kolemanit ve
meyerhofferit gibi, üleksit nodülleri de tortul dışında
değil tortul içinde gelişiyor görünmektedir (Helvacı ve
diğer, 1B76J Helvacı, 1977),

Üleksit, genellikle, Kırka yataf mdaki kil tabakala-
rında kurnakovit ve tunellit ile birlikte ve borat taba-
kalarında da boraks, kolemanit ve İnyoit ile birlikte bu-
lunmaktadır. Üleksitin konik ve gül şekilli agregatları,
Kırka yatağında, boraks-kil arayüzeyindekl boraks ta-
bakaları üzerinde borakstan türeyen ikincil mineral
(pseudomorph) halinde bulunmaktadır (înan ve diğer-
leri, 1973). Lifimsi-optlkal özellikleri gösteren Ülek-
sit Türkiye'deki yataklarda gözlenmemiştir. Çünkü
üleksit, genellikle kil kapsamı nedeniyle saf halde gö..
rülmemektedir,

Probertit (Naa0.2Ca0.5B2Oa.10HtelO)

Probertitin sınırlı bir daf ılımı olup sadece, Keste-
lek yatağındaki kapalı işletmenin yapıldığı kesimde
bulunmaktadır, Probertlt, Kestelek'te kalslyum-sodyum
borat gövdesinin derin kısmılarmda gellğmigtlr (Helva-
cı, hazırlanmakta),

Probertit, kirli beyaz ve kirli agık sarımsı renkler-
de olup, ışınsal veya llflmsi şekilli kristaller teklinde
gözlenir. Kristal boyutları B mm İle 5 cm arasında de-
ğişir ve genellikle ışınsal bir yapı sunarlar (Levha 2,
Şekil 2). Çofunlukla kristal araları kille doldurulmuş-
tur. Probertit, Kestelek yatağında üleksiti ornatmış
ikincil mineral olarak gözlenir ve üleksit, kolemanit ve
hidroborasit ile birlikte bulunur. -'••

SODYUM BORATLAR . .

Boraks (Na?0.2B,2Oa.10H2O)

Boraks, Kırka yataginda en bol bulunan borat mi-
neralidir (tnan, ve arkadaşları, 1973) ve bu nedenle
Kırka genellikle boraks yatağı olarak adlandırılmakta,
dır, Boraks, Türkiye'de yalnızca Kırka yatağında göz-
lenmiştir. En yüksek konsantrasyonlu boraks söz konu-
su yatağın merkezindedir. Taze, saf boraks renksiz ve
saydamdır (Levha 2, Şekil 3); ancak ince taneli ve
kil ile arakatmanlanmış olduğu bazı yerlerde, yabancı
materyallerin ince bir şekilde birleşmesi nedeniyle, bo-
raks agık pembe, sarımsı turuncu ve gri renklerdedir.
Boraks, genellikle, 1 mm - 10 mm boyutlarındaki yan
öz biçimli ve blçimsiz kristaller halinde bulunmaktadır.
Yarı öz biçimli boraks kristallerinin büyük kütleleri,
genellikle, gömülmeden sonra meydana gelen oyuklar
içinde bulunmaktadır. Bazen, boraks, kıl matrisinde
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saçılmış  olan  bireysel  kristaller  ve  boraka-kU  breşi  ha.
llnde  gözlenmektedir,  Tabakalanmayı  bir  bağından  di-
fer  başına  kadar  keserek  10  metre  uzunluğa  ve  2  met-
re  ene  kadar  ulaşan  bazı  çok  büyük  boraks  damarları
görülmüştür  (inan ve  dig,,  1973),

Boraka,  başlıca,  kil  ile  arakatmanlanmış  ve  tmkal-
konlt  ve  lifli  yada  "pamuk  yumaf  ı"  gekilli  ülekslt  İle
birlikte  bulunur ve  hemen  hemen tek mineralli  aralarda
gözlenmektedir  (Levha  2,  Şekil  4).  Bir  gok  yerlerde
boraks  kristallerinin  yüzlek  verdiği  kısımların  üzerinde
tlnkalkonit  İnce  bir  film  oluşta'maktadır  ve  boraks,
boraks-ktl  ara  yüzeylerinde  ülekstte  dönüğüm  göster-
mektedir,

Ttaıkalkonit

Ttakaİkonit  de Kırka  yatağına  bağlı  olup  bu yatak,
da  bağımsız  kristaller  oluşturmamakta,  fakat  yalnızca
boraksın  (Levha  2,  Şekil  fi)  ve  kemltln  (Levha  2,  §e-
kil  6)  alterasyonu  olarak  bulunmaktadır,  Tinkalkonitln
çok  ince  mikroskopîk  kristalleri,  rutubet  ve  sıcaklığa,
atmosfere  bağımlı  olarak  boraks  ve  kernit  kristalleri
üzerinde birkaç  gün İçinde  hızla geligirler  (inan  ve  dig.,
1973;  Helvacı,  1977).

Kernit  (Na2O,2B,,O3.«%O)

Kernlttn  sınırlı  bir  dağılımı  vardır  ve  sadece,  Kır.
ka  yatağındaki  kapalı  işletmenin  yapıldığı  kesimde  bu.
Ummaktadır.  Kapalı  İşletmecilik  çalışmaları  ilerledik-
çe  yeni  kernlt  kristalleri  bulunabilir,  Kernit,  Kırka'da
sodyum  borat  gövdesinin  daha  derin  kısımlarında  ge-
lişmiştir  (Baysal,  1976;  Helvacı,  1977).

Kernit,  renksiz  ve  saydam,  bazen  bîr  zon  veya  bo-
raks  tarafından  çevrilmiş,  olan,  beyaz  uzunlamasına  bi-
reysel  İğne  şeklinde  veya  gruplaşmış  İğne  şeklindeki
kristaller  halinde  gözlenmektedir.  Bireysel  kristaller
10  om'e  kadar  değişen  çeşitli  uzunluklar  göstermekte,
dlrler.  Atmosferle  temas  eden  kernit,  dehidrasyon  ile
kernlt  kristalleri  üzerinde  çok  İnce  taneli  tabakalar
halinde  tinkalkonite  dönüşmektedir  (Levha  2,  Şekil  6).

MAGNEZYUM-RALSÎYtTM  BÖBATX,AB

Hidroborasit  (CaO.MgO.3BgO3.8HsO)

Hidroboraslt  büyük  yatakların  hepsinde  bulun-
makta  ve  farklı  düzeylerdeki  kil  tabakalarında  yersel
olarak  gözlenmektedir.  Söz  konusu  mineral,  İçlerinde,
0.5.5  cm,  boyundaki,  bir  merkezden  yayılan  iğne  şek-
İmdeki  kristallerin  rasgele  yönelmiş  olduğu  kümeler
(nodüller)  oluşturmaktadır  (Levha  2,  Şekil  7).  Hidro-
borasitin  bir  merkezden  yayılan  iğne  şeklindeki  kils.
talleri  birbirlerini  keserler  ve  bunların  grupları  konik
bir  görünümdedir  (Levha  2,  Şekil  7).

Bazen,  hidroborasit,  arakatmanlanmış  kil  içinde
ince  düzeyler  (seviyeler)  oluşturmaktadır.  înce  kesit,
de,  hidroborasitin  iğne  şeklindeki  kristalleri  lifli  bîr
dokuya  sahiptir.  Bu  mineral  genellikle  beyaz olup  bazen
Emet  yataklanndaki  realgarin  (kırmızı  zırnık)  ve  or-
pimentln  (sarı  zırnık)  bulunması  nedeniyle  sarımsı

renkte  görünmektedir  (Helvacı,  1977),  Hidroborasit,
kolemanit  ve  ülekslt  ile  yersel  olarak  tunellit  ile  bir.
İlkte  bulunmaktadır,

înderterft  (CaO.MgOJBiçOj.llHjO)

Inderberit  çok  nadir  ve  Kırka  yatakları  ile  sınırlı
olarak  bulunmaktadır.  Söz  konusu  mineral,  üleksit  ve
özellikle  kurnakovit  ile  yatağm  içinde  birlikte  büyümüş
olarak  bulunmaktadır  (Baysal,  1973),  Inderborit,  u.
zunluğu  birkaç  cnı'ye  ulaşabilen  kalın  prizmatik  kris.
taller  §eklinde  gözlenmektedir,  Inderborit  kristalleri,
genellikle,  beyaz,  yan  saydam  olup  yarılma  yüzlerinde
camsı  ya  da  incimsi  bir parlaklık göstermektedir,  Renk-
siz  ve  saydam  kristalleride  bulunmaktadır,  üıderborit
genellikle  kurnakovit,  üleksit  ve  kalsitle  birlikte  bulun-
maktadır,

MAGNEZYUM  BORATLAR

Indent  (ZMfO.S^Oa.B^O)

Èiderit,  Kırka  yatağında  gözlenmiştir  ve  amirli  bir
dağılıma  sahiptir  (Baysal,  1973).  Söz  konusu  mineral,
yatakdakl  borat  zonunun  sadece  Üst  kısmında  kuma'
kovitle  birlikte  bulunmaktadır,  üıderit,  genellikle  Kİ  ve
kurnakovit  kristalleri  ile  bir  arada  bulunan  radyal  ve
küresel  (spherulitie)  agregatlar  halinde  yada  İnce  çu-
buklar  ve  iğneler  şeklinde  gözlenmektedir,  înderlt  kris.
talleri  .1-2  cm. uzunluğunda  ve  1.2  mm,  enindedir, Kris.
taller  renksiz  ve  saydam  olup  yarılma  düzlemlerinde
camsı,  muntazam  olmayan  yüzeylerinde  de  donuk  ve
yaflı  gibi  bir  parlaklıfa  sahiptir;  Bazen,  bıderit  az
miktarlarda  kil  ihtiva  etmesi  nedeniyle,  gri  renkte  gö-
rünmektedir.  Genellikle,  kurnakovit  île  yakın  bir  bir-
lik  içinde  bulunmaktadır,

Kurnakovit  (aMgÖ.SBçOg.lSHjO)

Kurnakovit  Kırka  yatağının  üst  kısmında  bulun-
maktadır  ve  ana  borat gövdesinin  tam  üstündeki  kilde
süreksiz  bir  düzey  oluşturmaktadır.  Kurnakovit  düzeyi
genellikle  1-20  cm,  uzunluğunda,  renksiz,  gri  veya
pembe,  uzunlamasına,  öz  biçimli  bireysel  kristallerden
(Levha  2,  Şekil  8)  ve/veya  kristal  agregatlardan  oluş-
maktadır,  Dafılunı  Înderlt  ile  benzerdir  ancak  daha
yaygın  olarak  bulunmaktadır.  Sık  sık  Ülekslt,  mderit
ve  tunellit  ile  daha  az  olarak  da  boraksla  bir  arada
bulunmaktadır  (inan  ve  diğ,,  1973).

S'ERONSlTOM  BORATLAR

TunelUt  (SrO.S^Og.iH^O)

Tunellit  sınırlı  bîr  dağılıma  sahiptir  ve  Emet  ya-
taklarındaki  borat  zonunun  sadece  üst  kısmılarında,
Kırka  ve  Bigadiç  yataklarında  çok  az  olarak  kil  taba-
kalarmda  bulunmaktadır,

Tunellit, Emet yataklarında genellikle  1.5  cm, uzun.
luğunda,  tek  tek  yassılaşmış  kristaller  (Levha  3,  Şekil
1)  ya  da  üleksit  üzerinde  (fakat  ornatma  şeklinde  de-
ğil)  çekirdekleşmîş  tablamsı  kristaller  halinde  gözlen-
mektedir.  Saf,  yassılaşmış  tunellit,  kristalleri  renksiz
ve  saydam  olup  muskovit  pullarına  benzeyen  ve  yassı.

JBOLOTJ  MÜHENI>lBLJĞÎ/lıIÂYJ.a  1983 43

(NaaO,2B¥O8,5H;sO)



laşmıg  yüzeylerine  paralel  olan,  mükemmel  gekilde  ge-
lişmiş  dilinimlere  (levha  3,  Şekil  1)  sahiptir,  Tunellit
buna  karım,  görünüşte  arakatmanlanmıg  killerde  ge-
lişmiş  olan  bir  merkezden  yayılan  ıgmsal  yapılı  küçük
ve  beyaz  nodüller  halinde  bulunmaktadır  (Levha  3,  Şe.
kil  2),  Tunellit,  Emet  yataklarında,  ülekslt  ve  kolerna-
nit  ile  birlikte  bulunmaktadır.  Kırka  yatağında  İse
hidroboraslt  ve  üleksit  ile  bir  arada  var  olmaktadır.
Söz  konusu  mineral,  Baysal  tarafından  (1972)  Kırka
yatağından,  Helvacı  ve  diğerleri  (1978)  tarafından
da Emet yataklarından  tanımlanmaktadır.  Ancak,  Biga-
diç yataklarında Günevi ocaklarında ,tunellit,  kolemanit,
meyerhofferit,  ülekslt  ve  hidroborasit  ile  birlikte  bu-
lunmuştur  (Helvacı,  hazırlanmakta),

Vçit-A  (4SrO.ilB,,O„,7H.,O)

Vlçit  çok  ender  olarak,  Emet  yatakJarınm  kuzey
havzasında  bir  düzeyde  yersel  olarak  gözlenmektedir,
Söz  konusu  mineral,  küçük  (çapı  2  cm.'ye  kadar)  ve
büyük  (çapı  6  cm.'ye  kadar)  nodüllü,  genellikle  kil  kap-
samlı  çok  saf  beyaz  bir  mineral  olarak  görûnmekted  r.
Bazen  çok  küçük  nodüller  biraraya  birleşmekte  ve  ag-
rega  benzeri  (mammilary)  bir  görünüm  göstermekte-
dirler  (Levha  3,  Şekil  3).

Bireysel  kristalleri  X.ismlari  incelenmesiyle  viçlt
ve  p-viçit  (Braitsch,  1959)  arasındaki  farklılığı  engel-
leyecek  kadar  kıvnlan  çok  küçük  kristallerden  o'ursan
kütleleri  halinde  tauluıjmaktadır.  Ideal  kristallerin
mevcut  olmaması  nedeniyle,  viçit  ve  p-viçit  arasındaki
farklılığı  ortaya  çıkarmak  amacıyla  yapılan  tek  kris-
tal  incelemesi  başarısız  olmuştur  (Helvacı,  1977).

Viçlt  genellikle,  kolemanit  ile  blrltkte  bulunmak-
tadır.  Arazi  ve  dokusal  veriler,  kolcmanitl  ornattığım
ve  diğer  bir  Sr  boratı  olan  tunellit  ile  birlikte  bulun.
madiğim  göstermektedir,  Viçlt,  Türkiye'deki  borat  ya-
taklarında  İlk  defa,  (Helvacı  (1974)  tarrfmdan  bildiri1.
mistir.  Daha  sonra  Helvacı  ve  Firman  (1970)  tarafın-
dan  irdelenmiştir.  Fakat  Kumbasar  (1379)  tnrafmd"n
viçitin  yeni  bir  modifikasyonu  olarak  viçit.A  şeklînde
isîmlendirilmigtir,

SÎLrîSYÜM.KALSÎYTJM  BORATLAR

Havlit  (Howlîte)  (4CaO,BB,)O3,2S1Os,.5H,O)

Havlit  çok  sınırlı  bir  dağılıma  sahiptir  Bigadiç
yataklarında,  Özpeker  (1989)  tarafından  sadece  Do-
muz  ocağında  görfendifi  bildirilmiştir.  Fakat»  daha
sonra  yapılan  ayrıntılı  incelemelerde,  bil  yatakların
Avşar,  Simav  ve  Kurtpınarı  ocaklarmrta  gözlenmiştir
(Helvacı,  hazırlanmakta).  Ayrıca,  Suitançayırı  yatak,
larmda  kolemanit,  pandermit  ve  jips  ile  birlikte  bulun-
duğu  tespit  edilmiştir  (Helvacı,  hazırlanmakta).  Hav-
lit  kompakt  nodüler  kütleler  halinde,  iç  kısmı  yoğun
ve  yapısal  olmayan  ve  parlatılmamış  porseleni  hatırla-
tan;  bazen  tebeşir  gibi,  topraksı  pul  pul,  düzlem  yapılı
şekillerde  gözlenmektedir  (Levha  3,  Şekil  4).  Söz  ko-
nusu  mineral  ince  küçük  parçalar  halinde  beyaz  veya
yan  saydam  olup  genellikle  kolemanit  ile  birlikte  bu-
lunmaktadır.

KOMPLEKS  BORATLAB

Terugit  (Ternıglte)  (4CaO,MgO,8B,10,,.As1>Or),20HL0)

Terugit,  çok  saf  beyaz  ve  çok  küçük  öz  biçimli
kristaller  içeren,  patates  —nodüller—  şeklinde  Emet
yataklarının  güney  havzasındaki  bir  seviyede  seyrekçe
bulunmaktadır,  Terugit  nodüllermin  çaplan  2-10  cm.'ye
kadar  def  İşen  boyutlardadır  (Levha  3,  Şekil  S),

Söz  konusu  toz  gibi  patates  şeklindeki  terugit  no-
dülleri,  yersel  olarak  çok  küçük  kahnit  küreeikleri  İh-
tiva  etmektedir  (Levha  3,  Şekil  6)  Bu  veri,  borat  ya-
taklarında  sözü  edilen  tipte  terugit  ve  kahnit  bulgıumy-
la  ilgili  İlk  kayıtdır  (Helvacı  ve  Firman,  1976).  Emet
yataklarmdaki  terugitin  kristal  yapısı  Negro,  Kumba-
sar  ve  Ungaretti  (1973)  tarafından  tanımlanmıştır,

Terugit  ve  kahnitin  Emet  yataklarında  seyrek  ola-
rak  bulunuşu,  arsenik  sülfİtlerin  yataklardakl  hcmeı:
hemen  evrensel  dafılımı  ile  karşılaştırıldığında,  arsenik
kapsayan  boratların,  sülfit  (belki  de  H^S)  bakımından
fakir  olan  kesimlerdeki  göl  sularında  oluştuğu  fikrini
vermektedir.  Ters  durumda  arsenik,  arsenikti  boratlar
yerine  realgar  halinde  çökelirdi,  Terugit,  kahnit  ve  ko.
lemanlt  İle  birlikte  bulunmaktadır.

İnce  kesitlerde  terugit  kristalleri  renksiz,  prizmatik
şekilli  ve  c  ekseni  boyunca  oldukça  uzundur.  Söz  ko-
nusu  kristaller,  genellikle,  çok  küçük  ve  iğne  şeklinde
görünmektedirler.  Bazen  kahnit  kürecikleri  terugit
kütlelerinde  gözlenmekte  ve  lifli  kahnit  kristalleri
ışınsal  bir  doku  göstermektedirler  (Levha  3,  Şekil  6),
BfLEŞfK  BORATLAR

Kahnit  (4Ça0,B2O8,A8sO5,4H2O)

İlk  defa,  Palache  ve  dlğ.,  (1927)  tarafından,  Frank-
lin  ve  New  Jersey'de,  ana  cevher  gövdesini  kesen  peg-
matitlerle  birlikte  bulunan  akslnit  damarcıklarının
oyukları  içinde  görüldüf  ü  bildirilen  kahnit,  çek  ender
bulunan  bir  borat  mineralidir,  Kahnit,  Bugge  (1951)
tarafından Klodeborg  ocağı,  Arendal,  Norveç'de  ve  Ma-
linko  (1966)  tarafından  Doğu  Sibirya,  S.S.C.B.'de  skarn
zonlannda  bulunmaktadır,  Kahnitin,  filipsit  ve  çabazit
ile  birlikte  kalsitin Üzerinde  bulunan ve  Capo  di  Bove'-
de  (Roma,  İtalya)  gözlenen  koyu  gri  lösitik  lav  için,
deki  bir  oyuktada  bulunduğu  Embrey  (1960)  tarafın-
dan  blldlrilmektedii,

Kahnit,  ilk  defa  Helvacı  ve  Firman  (1976)  tarafın-
dan  Emet  borat  yataklarında  bulunduğu  bildirilmiştir.
Kahnit,  ilk  olarak  tortul  borat  yataklarında  saptan-
mıştır.  Söz  konusu  mineral,  Emet  borat  yataklarmm
güney  alanında,  ince  kristallerden  oluşan  patates  şek-
lindeki  terugit  nodüllerinin  içinde  çok  küçük  küreclk-
ler  halinde  (Levha  3,  Şekil  6),  ve  kuzey  alanda  kole-
manit  nodülleıtaln  içindeki  oyuklardaki  öz  biçimli  ko-
lemanit  kristallerinin  üzerinde  sıvama  halinde  (Levha
3,  Şekil  7)  bulunmaktadır.  Emet  yataklarında,  kuzey
havzada  kalsit  ve  kolemanit  ile  birlikte,  güney  havza-
da  da  terugit  ve  kolemanit  ile  birlikte  gözlenmekte,
dir.
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Çapı  2  mm.'yl  nadiren  gegen  ve  çoğunlukla  tek
olarak  ve  ara  sıra  da  iki  ya  da  üçü  birleşik  bulunan
kahnit  kürecikleri  (Lıevha  3,  Şekil  8)  genellikle  çok
küçüktür.  Söz  konusu  mineral,  beyaz  ve  açık  kahve-
rengi  olup  göze  batar  derecede  yağlı  ve  cilalıdır,  tnce
kesitlerde,  kahnit  küreelkleri,  genellikle  îfinsal  bir
doku  gösteren  if  ne  leklinde  ve  lifli  kristaller  ihtiva
etmektedirler  (Levha  3,  Şekil  6),

BORAT  OLMAYANLAR

Yatakların  borat  zonlarmda,  boratlarla  birlikte
bulunan  bir  kaç  borat  olmayan  mineral  gözlenmek-
tedir.  Genellikle,  borat  mineralleri  kalsit,  dolomit,
anhidrit,  jips,  sölestin,  realgar  ve  orpiment  ile  birlik-
te  bulunmaktadır.  Belirtilen  son  iki  miaeralle  soles-
tin,  tabii  kükürt  ve  jips  Kırka  yatağında  görülmekte-
dir.  Buna  kargın  bu  mineraller  bütün  Emet  yatakla-
rında  bol  olarak  bulunmaktadır.  Dolomit  Emet  ya-
taklarında  gözlenmemektedir,  Kalsit,  kuvars  ve  çört
bütün  yataklarda  yaygındır,  Jips  ve  kalsit,  difer  tüm
borat  yataklarında  bulunan  borat  olmayan  yaygın
minerallerdir,  Anhldrlt,  yalnızca  Bigadiç  yataklarında
gözlenmiştir.

Bütün  yataklarda  montmorillonit  ve  illit  gibi  kil
mineralleri  ve  Emet  yataklarında  sülfit  ve  kükürt  mi,
nerallerl  her  zaman  bulunmaktadır.

BOB  MİNERALLERİNİN  EKONOMİK  DEÛEBÎ

Türkiye,  günümüzde  dünyanın  en  büyük  bor  mi-
neralleri  rezervlerine  sahip  ülkesi  ve  ikinci  büyük  ü-
reticisldir,  Türkiye'nin  bor  mineralleri  üretimi  hızla
ABB'ye  yaklaşmakta  ve  dünya  tüketicilerinin  artan
taleplerini  karşılamak  üzere  sürekli  olarak  artmak-
tadır.  Büyük  bir  kısmı  Emet  vadisinden  elde  edilen
kolemanit  Ue  birlikte  özellikle  Kırka'dan  çıkarılan  bo-
raks  üretiminde  ilk  sırayı  alan  Türkiye'n n  dünya  pi-
yasasına  egemen  olması  beklenmektedir.  Kesin  ve
muhtemel  bütün  bor  minerallerinin  rezervleri,  üretimle
orantılı  olarak,  çok  geniştir  ve  en  ılımlı  tahminlere
göre  bile  rezervlerden  yüzlerce  yıl  yararlanılabileceği
hesaplanmaktadır,

Bor  ve  bor  mineralleri  endüstrinin  değişik  kesim-
terinde  yaygın  olarak  kullanılmaktadır  (Arlstarain
ve  Hurlbut,  1072),  Yaygın  kullanım  alanı  olduğu  için,
borik  asit  ve  boraks  tuzları  gibi,  ham  ve  mamul  edil.
mis.  boratlar  iğin  talep  hızla  artmaktadır,  Türkiye'de-
ki  işlenmemiş  boratların  üretimi,  dünyadaki  arz  ve  ta-
lep  ilişkisini  nispeten  etkileyecektir,  işlenmemiş  ve  ra-
fine  edllmig  bor  ürünlerinin  üretimi  son  yıllarda  etkin
bir  şekilde  artmaktadır  ve  hatta,  bor  minerallerinin
çeşitli  yararları  nedeniyle,  1980'lerde  üretimin  daha
çok  artacağı  beklenmektedir.  Evlerde  ve  endüstride
kullanılan  temizleyiciler  ile  cam  ve  seramik  yapımın-
da  en  geniş  biçimde  kullanılan  borların  tüketimi  nü-
fusun  artması  ve  dayanıklı  malların  kullanımı  île
yakından  ilgilidir  ve  bu  tüketim  sürekli  değigebilir,

Bor  ürünleri,  gagırtıcı  bir  derecede,  endüstrinin
çeşitli  dallarında  kullanılmaktadır;  fiber  glas  ve  ec-
zacılık  maddelerinden  suni  gübre  ve  fotoğrafçılığa  ait

kimyasal  maddelerin  yapımına  kadar  yüzlerce  ürün
aym  temel  hammaddeyi,  boraksı  içermektedir.  Cam,
emaye ve  diğer  geleneksel  kullanım  endüstriler  nin  ge-
reksinimi  nüfusun  sürekli  artışı,  yagam  standartları,
nm  yükseligi  ve  genel  olarak  endüstriyel  gelişim  İle
artig  göstermeye  bajjlaınıştn1.  Ancak  son  yıllardaki
bor  ürünleri  endüstrinin  hızla  genişlemesi,  büyük  öl-
çüde,  sodyum  perborat,  fiber  glas  ve  naylonda  görü-
len  gelijime  bağlıdır.

Boraks  ve  borik  asit  en  çok  bilinenleri  olmak  üze-
re,  bir  çok  bileşik  formlarında  kullanılabilen  bor,  çok
yönlü  ve  yararlı  bir  elementtir,  Bor  bileşikleri,  dügük
erime  noktası  ve  mükemmel  ergime  özelliklerinden
yararlanıldığı  cam  ve  seramik  endüstrisinde,  geniş  öl-
çüde  kullanılmaktadır.  Söz  konusu  bllegiklerin  özellik-
leri  lehimlemede,  kaynak  iğinde,  kuvvetli  lehimlemede
ve  arıtma  işleminde  de  avantajlar  sağlamaktadır.

Boraks  ve  borik  asit,  bakterileri  öldürücü  niteliği,
su  içinde  kolay  erirliği  ve  mükemmel  su  yumugatıcı  ö-
zelllfi  nedeniyle  sabunlarda,  temizleyicilerde  ve  deter-
janlarda  kullanılmaktadır.  Sudaki  yumuşak  alkalite  ve
mikrop  öldürücü  özellikleri  boraks  ve  borik  asidi,  diş
macunu,  gargara  ve  göz  yıkama  maddelerini  hazırla,
mada  yararlı  kılmaktadır.  Boraksların  sulu  eriyikleri
tekstil  boyamalarında,  post  ve  derilerin  temizlenme-
sinde,  sıva  ve  boyalarda,  nlşastalarm.  küflenmesini  ön.
lemek  ve  parlaklık  vermek  ve  deri,  tekstil  ve  turunç-
giller  üzerinde  küflenmeyi  önlemek  amacıyla  kulla-
nılmaktadır,  Ziraatde  borun  temel  bitki  besleyicisi  ola.
rak  temin  edilmesi  İçin  gübrelere  boraks  ilave  edil.
mektedir,  Bor  bileşikleri  yabani  otları  kontrol  etmek
amacıyla  da  kullanılmaktadır.

Mükemmel  ergime  maddeleri  olmaları  nedeniyle,
bor  bilegikleri,  özellikle  metallerin  kaynak  işinde,  le-
himlemede  ve  kuvvetli  lehimlemede  ve  metal  arıtma
İşleminde  kullanılmaktadır,  ve  de  sertliği  arttırmak  a-
macıyla  çelik  alaşımına  'lava  ciliîmektedir.  Bazı  ele.
menter  borlar,  demirsiz  metalürji  reaksiyonlarda  bir
oksijen  giderici  olarak,  alüminyum  rafine  işleminde  ta-
ne  arıtıcı  olarak,  atomik  reaktörlerde,  geç  ateşlemoli
sigortalar  içinde,  termal  nötron  emici  olarak,  radyo
lambalarında  ateşleyici  olarak  ve  güneg  bataryalarında
Örtücü  bir  materyal  olarak  kullanılmaktadır.

Bor  karboid,  t  tanyunı  borid,  tunjsteıı  borid  ve  bor-
yum  nitrid  gibi  bor  bileşikleri  bilinen  en  sert  elementler
arasındadır,  Borazon  ticari  adıyla  bilinen  kübik  boryum
nidrid  .elmastan  daha  serttir  ve  daha  yüksek  bir  ter-
mal  stabiliteye  sahiptir.  Boryum  nitrid  termik  izolatör
olarak  ve  cam  imalatında  kalıp  yagfama  maddesi  ola-
rak  da  yararlıdır,  Bor  karboid  sprey  pü'jkürtücülerinin
yatak  laynerlerinln  ve  fırın  parçalarının  aşınmaya  karşı
mukavemetli  kısımlarının  İmalatında;  atomik  enerji  sa.
halarmda  nükleer  reaktör  kontrol  elementleri  ve  rad-
yasyondan  korunma  zırhı  olarak,  ultrasonlk  öğütme  ve
sondaj  İçin  bir  aşındırıcı  olarak  kullanılmaktadır,  Bor
triklorlt,  katalizatör,  sentez  ara  mamulü  ve  söndürme
maddesi  olarak;  bor  triflorür  İse  bir  çok  organik  reak.
slyonlar  İçin  katalizatör  olarak  kullanılmaKtadır,
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Borat esterleri gibi organik bor büeglklerl dehid-
rasyon maddesi, sentez ara mamulü, Özel eriticiler, ka-
tallzatörler için bor kaynakları, lateks boyası için yu-
mugatınî ve yapıştırıcı katkı maddeleri, plastikler ve
koruyucu tabakalarda ate§ geciktiricileri olarak geniş
kullnım alanları bulmaktadırlar. Diboran (Bj,H(J), pen-
taboran (B5Hg), dekaboran (B t 0HM) ve alkali boranlar
gibi bor bileşikleri potansiyel jet ve roket yakıtlarıdır.

Toplumun büyük sektörlerindeki yaşam standart-
larının hızla yükselmesi ve yeni kesifler mükemmel bor
bileşikleri için duyulan taleplerin artmasına yol aça-
caktır. Bundan dolayı bor minraJleri ve yataklarına du-
yulan ilgi de artacaktır,

SONUÇ VE ÖNERİLER

Dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olan
Türkiye, üretim bakımından A.B.D.'dea sonra ikinci
sırada yer almaktadır. Son birkaç yıldan beri Bigadiç
yataklarında yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'nin
toplam dünya rezervlerinin %80'ine varan yataklara
sahip olduğu anlaşılmıştır. Salt Bigadiç'te tespit edilen
rezerv, dünya bor rezervinin iÇEİO'mı oluşturmaktadır,
Türkiye'nin üretim düzeyi, A.B.D.'nin ulaşmış, olduğu
seviyeye hızla yaklaşmaktadır. Özellikle Kırka bölge,
sinden yapılan boraks, Emet ve Bigadiç bölgelerinden
yapılan kolemanit ve ülekslt üretimleri ile, Türkiye'nin
dünya pazarlarına egemen duruma geleceğine kesin
gözü ile bakılabilir. Türkiye, halen başlıca kolemanit
üreticisi olup, üretimin büyük bir kesimi Emet bölgesi
ile Bigadiç ve Kestelek yataklarından sağlanmaktadır.
Ülkenin sahip olduf ù görünür ve olasılı bor mineral-
leri rezervleri üretime oranla çok büyük- olup, en ka-
ramsar gözlemciler bile bu rezervlerin birkaç yüzyıl
süre ile gerekli istekleri karşılayabiieeefine inanmak-
tadır.

Ülkelerin gelişmelerinde; bilgi ve emek güçleriyle
eşdefer olarak, başta demir ve kömür olmak üzere
madenler de önemli yer tutarlar. Petrol, A..B.D, ve
Sovyetler Birliğİ'ne olağanüstü güg kazandıran başlıca
etkenler arasında yer alır. Fransa'nın potasları, İtal-
ya'nın kükürt ve mermerleri, Güney Amerika ve Afri-
ka'nın bakırları, Tunus'un fosfatlan, Güney Afrika'nın
altın ve elmasları bu yargıyı kanıtlayan örneklerdir.
Türkiye için de bor tuzlarının aynı önemde olduf u, ya-
pılan her türdeki araştırmalar sonucunda tartılmaya
yer verdirmeyen bir kesinlikte ispatlanmıgtjr,

Türkiye'nin elinde bulunan, nitelik yönünden dün-
yadaki örneklerinden çok üstün olan bu doğal olanak,
lar ve zenginlikler, ülkeyi dünya bor tuzlan sektöründe
rakipsiz bir tekel durumuna getirecek düzeydedir. An-
cak geçmişte özel sektör-kamu sektörü çekişmesi so-
nucu, bir türlü ortak bir ulusal üretim ve pazarlama
politikası izlenmemiş hatta özel sektör kanalıyla, bor
tuzları sektöründe Türkiye'nin en büyük rakibi duru-
mundaki bir Inglliz-Amerikan çok uluslu kurulusunun
ülkemizdeki en İyi ve en büyük bor yatağına sahip ol-
masına göz yumulmuş, tur. Bu tür olumsuzlukların gi-
derilmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda politika iz.
lenebilmeşl açısından, bor tuzlarının devlet eliyle isle.

tilmesi yönünde alman gerçekçi karar ve uygulamalar
ulusal ağıdan son derece sevindiricidir, öte yandan
dışa bağımlı, cılız özel kuruluşların bu İşi başarabilme-
leri hem yasal açıdan hemde bilimsel vs teknolojik ve-
riler ışıf mda mümkün def ildir. Güçlü dünya tekeli
karşısında tutunabilmek ve onun bölücü etkilerinden
korunabilmek için bor mineralleri sanayinin, devlet eliy.
le yönetilmesi zorunludur, * :. .

Keskin bir ekonomik savaşın yoğunlaştığı ye tüm
araştırmaların doğal kaynaklar üzerinde toplandığı gü-
nümüzde, büyük bir bor rezervi potansiyelinin oluşu,
Türkiye İçin kazanılması son derece güç olan bir fır-
sattır. Bu potansiyelin ulusal ekonomimizde ve ulus.
lararası alanda etkin olabilmemiz yönünden kullanıl,
ması gereklidir. Bu amaçla, ulusal çıkarlarımız göz
önünde bulundurularak arama, üreüm, değerlendirme,
işletme ve pazarlama birimlerini kapsıyan bir ulusal bor
politikasının uygulanması kaçınılmazdır. Bor tuzlarının
hammadde yerine İşlenmiş, ürünler olarak dış, satımını
sağlamak ve iç tüketimin artması için gerekli yatırım-
lar sağlanmalı ve alt yapılar kurulmalıdır. Üretim po-
litikası, ayrıntılı ve sağlıklı bir pazar araştırmasına
dayandmlmahdır. Yurt dışı satımların geliştirilmesi için
uygun ve gerekli merkezlerde satış büroları ve depoları
açılmalı ve bu merkezler saf lıklı şekilde Türkiye'den
beslenmelidir. Etibank bünyesinde veya bafimsiz bir
"Bor Tuzları Araştırma Enstitüsü" kurulmalı ve bu
konuda yetkili ve söz sahibi araştırıcılara görev veril-
melidir. Böylece, araştırma ile uygulama arasındaki
bofluk kapatılarak planlı, gereksinmeleri karşılayan
ve ileriye dönük araştırmalara hız verilmelidir.
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LEVHA 1

Şekil is Tabuler kristaller gösteren büyük inyıoit agregatı

Şekil 2; Bir merkezden yayılan kaba kristolH ışınsal kristaller ve merkezde iğne sekimde kristaller ve
oyuk bulunduğunu gösteren meyerhofferit nodulu. Espey kapalı İşletmest, Emet

ŞekU 3: Işınsal yapı gösteren kolemanit kristalleri ve aralarındaki kU enjeksiyonu; merkezde Öz birimli
kolemanlt kristaüeriyle doln oyuk ve nodulun dış kenarlarım örten kili gösteren kolemanlt nodülü-
nün kesiti, Killik kapalı isletmesi, Emet

Şekil 4: Keskin Bz MçImU kolemanlt kristalleri küme»!, Espey kapalı işletmesi, jŞmet

Şekil 5ı Bîr Mİ matrisinde, bir merkezden yaydan kolemanlt kristalleri kapsayan yarı gelişmiş yıldız şek-
Ünde kolemanit kristal grupları, Killi k kapalı ifletniesl, Emet

feldl 61 LUU kotemanît tabakalarıyla kuşatılmış masif kotomanit, Kolemanit He Urukta bultmam kU
monfanorillonitdir, Espey kapalı îşIetmest,Emet

S«kü 1ı Sıkı, beyaz ve toz görünümlü pandermlt, Avşar kapalı İşletaıesi, Blgadfc

ŞekU 8: Klllik ocağı, Emefde İpeksi görünümlü masif kanubalıar şekilli lUekslt nodulunun görünüşü, Kfl-
lik ocağı, Emet

PLATE 1

Figure İs Large İnyoite aggregate showing tabular crystals

Figure 2: Meyerhofferlte nodul« showing coarsely crystalline radiating crystal» and vugn in the centre,
contaäning adoular orystols, Espey underground mine, Emet

Figure 3: Section of colemantte nodule showing radiating structure with clay injection inbetween colemanlte
eryctate, vugh in the centre flllecl with euhedral colemanite crystals and clay covering the outer
edge of the nodule, KUUk underground mine, Eniet

Figure 4; Cluster of bladed euhedral colemanlte crystals from Espey underground mine, Emet

Figure St Semi.developed stellate colemanite crystals in a clay matrta showing radia tinj- groups of colema-
nlte crystals, KiMlk undergnaund mine, Bm«t

Figure 6: Massive oolemanita surrounded by the layer of fibrous colemanite. Clay associated with colemanfte
Is montmorlllonlte, Espey underground mine, Emet

Figure 7Ï Compact, white and powdery occurrence of panderndte, Avşar underground mine, Bigadiç

Figure 8; Occurrence of massive caulMlower.llke ulexîte nodule with silky appearance at the KHttk nüne,
émet
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Şekil I: Kırka yatağında sütun seklinde ülekstt minerali

geldi %: Büyük ışınsal kristaller gösteren probertft gövdesi, Kestelek kapalı isletmesi

Şekil Sî Kil Ue arakatmanlannus renksiz ve saydam boraks gövdesi, Sankaya kapalı isletmesi, Kırka

Şekil 4: Çok ince MI banfflarıyla (açık) araltatmantannüf borak» (gri), S a n k a y a kapalı işletmesi. Kırka

ŞeltU 5: Yüzeyde sok ince bir füm tabakası halinde gözlenen ttakalkoniöi boraks kristalleri, Sankaya
acık İsletmesi, KjûrJıa

Şekil 6 s Üst yüzeyde çok taee taneli tabakalar halinde bulunan Mnkaltoıütli kerntt kristalleri, Kırka

Şekil 1\ mdroborasitln, bfrhlrierfnl kesen ve ışınsal yayılan kriatalteri, krtetal grupları konik bip gttrü,
nümdedir, ICİllik mevhâ, Emet

Şekil 8: Ksrka yatağında gözlenen iyi gelişmiş kurnakovit kriştaU

PLATE II

H g u r e 1: Occurrence of columnar ulexite at the Klrka depOBit

Figure %% Pıpobertîte body showing coarsly. rasliating crystal», Kestelek underground mine '

Figure 8; Colourless and transparent borax body intei bedded wltti clay, Sartkaya underground mine, Jiirkn,

Figure 4: Borax (grey) Jnterbedded with very thin bedded With clay, Sarikaya underground inine, Kırk»

Figure 5: Borax crystals with tlnoalconite occurring as a tWn fitai coat on surface, Sarikaya opencast
mine, Klrka

Figure %i Kernite crystals with tinealconite occurring as a, thin fine-grained coat on upper »nrface, KirUa

Figure 1: Radiating crystals of hydroboraclte iatersetting with each (other and groups of them showing a
conical appearance, Killlk locality, Emet ; "•"'•"

Figure 8i Well developed kurnakovite crystal from Klrka deposit
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LEVHA IH

Şekil I: Muskovit pullarına benzer ve mükemmel leMlde geüşmi§ dilinimlere sahip (olan tek, yassılaşmış
tunellit kristalleri, Espey ocağı, Emet

Şekli %% Arakatmanlanmis killerdi; gelişen bir merkezden yayılan ışınsal yapılı küçük beyaz tuneUit nodül-
lerl, Killik ocağı, Emet

Şekil S: Bir arada bulunan Viclt-A mineralimin gol» küçük juinliillcriniii kurmbahar ytkliııdeki görünümü.
KiMk ocağı, Emet

Şekil 4: Farklı büyüklük Ve çaplarda gözlenen havlit nodülleri, Sıütançayırı y.'itagı

Şekil 5; Az Idl Katkılı, çok saf, beyaz ve tozlu patates şeklüıdeki terııgit nodiilii, !iıi|>ıka.y:ı nıı^ki, Kmct

Şekil 6 ı Terugit kütlelerinin içinde bulunan bir kabnit lıüreclflj Emut

Seldi 1: Öz biçimli kolemanit kristallerinin üzerinde sıvama halinde gözlenen kahnitı Espey mevki, Emet

geldi 8s Çapı seyrekee 2 mm'yo geçeii kahnit küreeikleri, Kapıkaya mevki, Emet

.- 'ş

P L A T E i n . - . . , - '--.•.• . „ ,.;

Figure 1: Individual flattened tunelllte crystals showing perfectly developed cleavages and resembling
muscovite flakes, Espey mine, Emet ' - '

Figure %\ Small white tunelllte nodules with radiating structures growing in the interbedâed olay», KilMk
mine, Emet

Figure St Very small nodule» of a veatchlte . A mineral associated together stowing mammiUàry appearance,
KUMfc mine. Emet

Figure 4: HowUte nodule« appearing different size and diameter, Sultançayârt deposit

Figure 5: A very pure white and powdery potato-shaped terugglte nodule, with rare clay inclusions, Kapi*
kaya locality, Emet ;

Figure 6: A spherulite of calinite occurring in the teruggîte masses, Emet, Plane polarized light, X10

Figure 7; Cahnlte occurring as a coaling en euhedral colemanite crystals, Espey locality, Emet

Figure 8: Spherulitess of cahnite which rarely exceed tam In diameter, Kaplkaya locality, Emet
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Gelibolu Yarımadası Hamzakoy Formasyonunun
Çavda (Baküniyen) Gastropoda'ları

Tschauda (Eakunian) Oastropods of Hameakoy formation from OéliboïuPenunaula

GÜL.BR TÂNBR A.Ü. Fen Fakültesi, Ankara

ÖZ : Çanakkale Boğazı boyunca yayılmakta olan Pliyosen tortulları üzerine Gelibolu İlçesinin kuzeyin,
deki Hamzakoy'da en belirgin bir şekilde gözlenebilen Kuvarteraer tortulları oturmaktadır. Bu tortullar
Doğu Faraietis'de Ponto-Kaspik Havza'ya ait karekteristik, zengin ve çok iyi korunmug Çavda (Baküni-
yen) Gastropoda faunası İçermektedir,

ABSTRACT . Pliocene deposits extending along Dardanelles are oradeln by quaternary sediment which
may be best observée! to Hamzatoy, mort of Gelibolu town. These sediment contain a rich and: very well
preserved fauna of Tschauda (Bakımian) Oastropods which characterize the Ponto-Oaspic basin of Eastern
Pamtethy»,
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Önceki  bazı  aragtırıeılar  tarafından  da  Çanakkale
Boğazı  çevresinde  bazı  bölgelerde  Çavda  faunasının
mevcudiyeti  ileri  sürülmüştür,  Örneğin  Pfannestlel
(1944),  AndruBSOw'un  (1897)  fikrine  kendi  arazi  göz-
lemlerini  de  katarak  Gelibolu  güneyinde  Galata  Köyü
eivarmda  rastladığı  faunanın  Çavda  olabileceğini  ve
acıau  ortamı  fosilleri  olduğunu  Heri  sürmektedir,  Brol  -
Nuttal  (1973),  Çanakkale  Bofazı'nm  bazı  denizel  Ku-
vaterner  depolarına  ait  çalışmalarında,  boğazdaki  di-
ğer  Kuvaterner  depolarının  yanında  Gelibolu  ilgesinin
kuzeyinde  bir  Çavda  faunasının  olduğunu  belirtmiştir.

Bu  fauna  tarafımızdan  da  Gelibolu  ilçesi  kuzeyin-
de  Hamzakoy'da  en  iyi  örnekleri  ile  saptanmıştır  (§e-
kil  i ) ,  Çalıgmamtzm  bu  bölümünde  sadece  Gastropo-
da'larm  paleontolojik  özellikleri  ve  sistematikleri  ve-
rilerek,  faunanın  paleocografik  yayılımı  irdelenmiş,
bölgenin  gerçekten Paratetis  mi,  yoksa  Tetis  bölgesine
mi  ait  olduğu  aydınlatılmaya  çalıgılmiftır.  Ayrıca
Hamzakoy  formasyonu  ile  birlikte,  bölgeye  alt  yeni
Theodoxus  (Ninnia)  geliboluensis  türü  tarif  edilmiştir.

HAMZAKOY FÖRMASYONÜ'NUN  TANIMI

Yarımadada  Neojenin  en  genç  tabakaları  olan
Re-manlyen  =  Akçagiliyen  (Tener,  1982}  tortulları
üzerine  Çavda  (Baküniyen)  tortulları  uyumsuz  olarak
oturmakta  ve  25  m.  kalınlıktaki  çakıltası  ve  koyu  sa-
n. renkli,  iri taneE  kumtaslarından  oluımaktadır  (Şekil
2).  Gelibolu  ilçesi  bu  çökeller  üzerine  kurulmuş  durum-

ŞekU  %:  Hamzakoy  Formaayıonunun  dikme  kesin
Figure  %%  Cohuîuıar sectton of the Hamzakoy

formation

dadir.  Yerleiim  alanı  İçinde  bulunması  nedeniyle  çakıl-
taşı  ve  kumtaılarının  dokanafı  ayırd  edilememiştir,
Kumtaglannın  fosil  içermesine  karşın  çakıltaşmda  fosil
saptanamamıştır.

En  güzel  örneğini  Hamzakoy  körfezinde  saptadı-
ğımız  bu  çökellerl  Hamzakoy  formasyonu  olarak  tek-
lif  ediyoruz.

PALEONTOLOJİ

Hamzakoy  formasyonunda  saptanan  ve  agafıda
tanımlamaları  verilen  fosillerimizin  sist^matifl  Moor«
(1964.1971)  ve  Wenz-ZUoh  (1959.80  )  j,  göredir.

Dal
Sınıf
Altsınıf
Ordo
Üstfamiiya
Familya
Alt  familya
Cins
Alte ins

MoUuska
Gastropoda  Cuvier,  1797
Prosobranchla  Edwards,  1848
Arehaeogastropoda  Theile,  192B
Nerttaoea  Eafineaque,  1815
Nerttidae  Raflnesque,  1815
Nerlünao  Raflnesque,  1815
Tlieoiloxus  JÏonfort,  1810
Theodoxus  Wenz,  1938

Thoocloxus  (TheodoxuB)  fluviaiUi»  (Linnéj  17S8)

(Levha  I,  Şekil  1.1a)

1758  —  Neritina  fluvtatills  Lnné,  s.  777

1938  —  Theodoxus»  (TheotloxuB)  fluviatlJls  (Linné)

.Wenz,  a.  427,  fek,  1037
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Tanımlama  i  Kavkı  yanın  küre  şeklinde,  enleme-
sine  uzamış,  basık  sarılımlı,  stür  çizgisi  az  derin,  orta
derecede  şişkin  2.3  turdan  oluşmuştur.  Son  tur  kendin-
den  önceki  turların  toplamından  dört  kez  daha  uzun
ve  geniştir.  Ağız  yarım  küre  şeklinde,  kolumel  sep-
tum  düz  ve  basık,  kolumel  kenar  bir  ßizgi  gekllnde  ve
dilsizdir.  Üst  ve  alt  ağız  kenarları  düz,  dig  kenar  belir-
gin  olarak  dışa  dof  ru  kıvrıktır,  iyi  korunmuş,  turların
üzeri  düz  ve  parlaktır.  Kavkı  üzeri  özellikle  son  turda
çok  belirgin,  sık  ve  ince  büyüme  çizgileri  İle  kaplıdır,
iyi  korunmuş  kavkıda  en  çok  rastlanan  süs  ve  renkler,
sarı  zemin  üzerinde  genif  ve  sık  siyah  çizgiler,  kah-
verengi  ve  siyah  dalgalı  veya  zikzak  olarak  uzanan
enlemesine  çizgiler  seklinde  görülür.

Benzerlik  ve  Ayrıcalıklar  :  Araştırma  bölgesinde
saptanan  örnekler,  Sandberger'in  (Ï87B)  resmedilmiş
örneklerinden  afızın  efri  olmaması  nedeniyle  ayrıcalık
göstermektedir  Buna  karşın  Nallvkin'in  (1915)  form.
larımn  tümüyle  uygunluk  içindedir.

Paleoeoğrafik  ve  Stratigrafik  Yaytlnn  t  Tür  İtal-
ya'da  Pliyosen  serisi  esnasında,  Kuvaterner'de  Hazar
Denizi  civarında  yaygındır.

Boyutlar  ;  En  büyük

Yükseklik  :  8,21 mm.

Orta  En  küçük

7,00 mm,  3,72 mm.

Genişlik 14,24 mm. 10,00.mm, 5,89 mm.

Bulunduğu  Yer  ve  Stratîgrafik  Düzey  Ï  Gelibolu
şehri  kuzeyinde  Hamzakoy  formasyonu,  Çavda  (BakU-
niyen).

Altcins Ninnia  Brusina,  1902

Thedoxus  (Ninnia)  gellbolueıuls  n.sp.
(Levha  I,  Şekil  2.2a)

Dervltio  nominis  ı  Gelibolu  İlçesinde  bulunması  ne-
deniyle

Locus  typions  i  Hamzakoy  formasyonu
Stratum  typioum  :  Çavda  (Baküniyen)

Tanımlama  •  Kavkı  fifkiıı,  sarılım  ikibuçuk  turdan
oluşmuştur,  Spir  gok  basık  olup  sırt  tarafından  bakı-
lınca  görülmez.  Son  tur  gok  büyük,  enlemesine  uzamış,
af  iz  çok  az  efri  ve  dışa  dofru  genif  lern  iştir,  Kolumel
septum  oldukça  geniş,  basık,  düz  ve  dişsizdir.  Arka  VB
üst  ağız  kenarları  arasında  dar  bir  girinti  vardır.  Üst
kenar  düz,  alt  kenar  kısa,  dış  kenar  yay  şeklinde  yu-
varlaktır.  Kavkı  üzeri  süsleri  genellikle  şu  şekilde  gö-
rülür:  Kahverengi  zemin  üzerine  kirli  sarı  üçgen  şek-
lindeki  lekeler  veya  zikzak  dalgalı  çizikler.  Bunlar  son
tur  üzerinde  üstte,  ortada  ve  altta  olmak  üzere  üç  sıra
bant  oluşturacak  biçimde  dizilmişlerdir.

Benzerlik  ve  Ayrıcalıklar  :  Örneklerimizin  altcins

olarak  görülen  bütün  Özellikleri  Ninnia  altcinsine  uy-

maktadır  (Wenz,  1938,  s.  426;  sarılımda  spir  tamamen

basık,  son  tur  büyük,  kolumel  septum  geniş.),  Ninnia

altcinsinln  tek  tek  türü  olan  Theodoxus  (Ninnia)

schultzei  (Grimm)  den  daha  da  basık  spiri  ile  ayrıca,

lık  göstermektedir.  Bu  bakımdan  yeni  b'r  tür  ayı-

rımı  uygun  görülmüştür,

Boyutlar  s  En  büyük  Orta  En  kttgüK

Yükseklik  :  6,1 mm,  4̂ 87 jmm.  3,3r<mm,

Genişlik  :  7,8 mm,  5,47 mm,  4,17 mm.

Bulunduğu  Yer  ve  Stratîgrafik  Düzey  :  Hamzakoy
formasyonu,  Çavda  (Bakünlyen)

Ordo  :  Mesagastropoda

Üstfamilya  :  Rissoacna  Adams  ve  Adams.  1874

Familya  :  HydrobSidae  Stimpson,  1861

Altfamilya  :  Hydrobimae  Stîmpson,  I860

Cins  :  Nematorella  Sandberger,  1874

Nematurella  conuş  (Elehwakl,  1841)

(Levha  I,  Şekil  3-8a)

1841—Bissoa  conus  Biçhwaîd,  s,  257,  Levha  "S,
Şekil  16  a-b.

1926  —  Nematurella  conus  (Eichwald)  —  Wenz,

Band  32,  S,  2007

Tanımlama  :  Sert  olan  kavkı  uzamış  konik  biçim,
ded r,  Protokonik  küçük,  sivri  ve  birbuçuk  turdan  olug.
muştur,  îlk  tur  yuvarlak,  tepe  açısı  34°  dir,  îlk  turlar
yavaş  ve  düzenli  olarak  büyürler  ve  orta  derecede  şiş-
kindirler.  Stür  çizgisi  derin  def  İldir,  Son  tur  uzun  olup
kavkının  tüm  yükseklifinin  yarısından  çokaz  fazlası
kadardır.  Ağız  sivrilmlg  yumurta  şeklinde  ve  üst  ke-
simi  köşelidir.  Af  iz  kenarları  birleşik,  dış  kenar  ince,
alt  kenar  çokaz  dışa  doğru  çekik  ve  yuvarlaktır.  Ko.
lumel  kenar  düz  olarak  başlar,  alta  dofru  kıvrılır  ve
biraz  devriktir.  Ağız  kolumel  ile  28°  lik  bir  açı  yapar.

Benzerlik  ve  Ayrıcalıklar  s  Örneklerimiz  Hazar  De.
nlzi  örnekleri  ile  tamamen  uygunluk  İçindedir,  Bunun-
la  birlikte  onlara  oranla  çok  az  küçüktür,

Paleocofrafîk  ve  Stratigrafik  Yayılım  s  Tür  Hazar
Denîzl'nde  Baküniyen  katında  bilinmektedir.

Boyutlar  %

Yükseklik

Son  tur
yükseklifi

En  büyük

•  6,80  mm.

:  4,01 mm.

Orta

8,20 mm.

3,61 mm.

En  küçük

4,96 mm.

2,81 mm.

Bulunduğu  Yer  ve  Stratigrafik  Düzey  ı  Hamzakoy
formasyonu,  Çavda  (Baküniyen)

Nematurella  elchwaldl  (Krnlcld,  1887)

(Levha  1,  Şekil  4.4a)

İ837—Bythînla  eiehwaMl  Kmicki,  S,  57

1888—Nematurella  elchwaldl  (Krnicki)  -  Dybowski,
S.  44,  Lev,  II,  Şek.  2.

Tamamlama  :  Kavkı  uzunca  topaç  şeklinde  sert,
sarılım  yüksekçedir.  yavaş  yavag  genişleyerek  büyü-
yen  çok  az  kabarık  veya  yassı,  üzerleri  düz  altı  adet
turdan  oluşmuştur,  Stür  çizgisi  orta  derecede  derin-
dir.  Son  tur  çok  az  kabarıktır  ve  kavkının  tüm  yük-
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»ekliğinin  yarısından  biraz  fazla  bir  yüksekliğe  erigir,
Afız  yumurta  biçiminde,  üst  kesim  çok  az  daralmış,
kenarları  birleşik,  üst köfe  çok  kaim,  alt  kenar  yuvar,
laktır.  Kolumel  kenar  şok  m  içbükey  ve  sok  az  yayıl.
mı§  durumdadır.  Af  izm  kolumel  ile  yaptığı  açı  20°  dir,

Paleoooğraflk  ve  Stratigrafik  Yaydım:  Tür  Hazar
Denizi  kıyılarında  Bakünlyen  katında  bilinmektedir.

Benzeyiş  ve  AyrncahWap  :  Tarifi  verilen  tüm  ör-
neklere  uygundur.

Boyutlar  :

Yükseklik

Son  tur  yüksekliği

En  Büyük

5,20 mm,

8,20 mm.

En  Küçük

4,46 mm.

2,62 mm.

Yer  ve  StraMgrafik  Düzey  :  Hamzakoy
formasyonu,  Çavda  (Baküniyen)

Altfamllya

Cins

Üthoglyphuiae

:  lâthoglyphus  Hartmann,  1821
T.ithoglyphus  caşpîus  (Krnlekl,  1837)

(Levha  I,  gekll  5-5a)

1837—Ltikogjypus  caspiuş  Krnlcki,  Band  x,  Nr,  2,
S,  B8.

1888—Ltthoglypus  easpius  Krnickl-Dybowski,  s.  60

Tanımlama,  t  Kavkı  küçük,  sert,  sarılımı  kısa,  ba-
sık  topaç  feklindedir.  îlk  tur  basık,  tepe  açısı  80°  dir.
Hızla  büyüyen,  parlak,  üzerleri  düz  altı  adet  turdan
olugmuş  olup  stür  çizgisi  derindir.  Son  tur  gok  büyük
ve  kabarık  olup  kavkının  tüm  yüksekllfinln  2/3  ünden
çok  azını  oluşturur,  Afız  çok  büyük,  yuvariak-oval
şekilde  yukarı  doğru  çok  az  çekik,  üst  kesimi  kögeli
olup  kolumel  İle  30°  İlk  bir  açı  oluşturur.  Alt  ve  dig
afız  kenarları  keskin,  kolumel  kenar  İçbükey  ve  çok
az  kaim,  ombllife  doğru  yaygın  fakat  çok  dar  olarak
ombillk  yarıfı  açıktır.

Benzerlik  ve  Ayrıcalıklar  :  Örneklerimizin  Hazar
Denizi  faunası  ile  karşılaştırıldığında  ilk  turlarla  son
turun  uzunluk  oranındaki  ufak  farktan  başka  bütün
özelliklerinin  aynı  oldufu  görülmüştür.  Onlara  oranla
örneklerimizde  son  tur  kavkının  tüm  yüksekliğinin  çok
az  daha  fazla  kısmını  almaktadır,

Paleocofraflk  ve  StraMgratlk  Yayılımı  :  Hazar  De-
nizi  kıyılarında  Bakünlyen  katma  özgüdür.

Boyutlar  i

Yükseklik
Son  Tur
Yükseklifl
Genişlik

En  büyük

:  5,60  mm.

:  3,22 mm.
:  2,01  mm.

Orta

3,68 mm,

2,94 mm,
1,98 mm.

En fcüoüfc

1,47  mm.

1,29  mm.
1,00 mm.

Bulunduğu  Yer  ve  Stratigraiik  Düzey  :  Hamzakoy
formasyonu,  Çavda  (Bakünlyen).

Familya  :  Mİoromelanidae
Altfamilya  :  Oaspifaiae
Clna  i  Gaspla  Dybowski,  1888
Alteins  ,  Clathoraeaspla Llndholm,  1929

Gaspla  (Olathoracaspia)  gmeUni  Dybofvrekfj  1888

(Levha  I,  Şekil  6.8a)

1888—Oa»pîa  gmelM  Dybowski,  S,  37,  Levha  IH,
Şekil  7a.b

TınııiMÎnnijı  :  Kavkı  çok  küçük  konik  biçimde,  ilk
tur  küt,  genlf  ve  yuvarlaktır.  Sarılım  be§  turdan  olu-
şur.  Turlar  yavaş  yavaş,  büyüyerek  sanlırlar.  Az  derin
olan  atür  çizgisinin  hemen  altmda  tur  merdiven  basa-
maf  ı  gibi  bir  şekil  alır.  Bu  kesimin  yüzeyi  düz  ve  eğik
olup  turun  şişkince  olan  dif  er  kesimine  bir  karen  İle
geçer.  Bu  kareni  bir  İkincisi  takip  eder,  bunların  da
altonda  sayıca  zengin  spiral  çizgiler  turlarm  üzerini
süsler.  Son  tur  genlgtlr  ve  kavkının  tüm  yükseklif  İnin
2/3  ü  kadardır.  Ağız  yumurta  gekllnde  olup üst  kesimi
sivri  köşelidir.  Kolumel  kenar  çok  az  kaim  ve  yaygın,
dis.  kenar  keskindir,  Agızın  kolumel  kenar  ile  yaptıfı
açı  30°  civarındadır.

Benzeyiş ve  Ayrıcalıklar  •  Sayıca çok  zengin olma-
yan  bu  türümüz  Dybowkl'nln  (1888)  ilk  tanımladığı
örneklerden  çok  az  küçüktür.

Paleocoğrafîk  ve  Stratigratlk  Yaydım  :  Hazar  De-
nizl  kıyısında  Baküniyen  katma  özgüdür.

Boyutlar  :

Yükseklik

En  Büyük

2,30 mm.

Son  tur  yüksekliği  :  1,67 mm.

Geniilik  :  0,91 mm.

En  Küçük

2,07 mm.

1,43 mm.

0,78 mm.

Bulunduğu Yer ve  Strattgrafik  Düzey  %  Hamzakoy
formasyonu,  Çavda  (Bakünlyen.)

Gaspla  (Clathoraçaspia)  pallasi  Dybowski,  1888

(Levha  I,  §ekil  7-7a)

1888—Caspİa  paJlasl  Dybowekl,  S.  37,  Lev,  HI,
lek.  3-b

1938—Oa»pla  (Olathoracaspia)  pallasî  Dybowskl-
Wenz,  S,  606,  Şek,  1670

Tanımlama  i  Kavkı  çok  küçük,  dar  bir  topaç  |ek-
lindedlr,  İlk  tur  küt,  geniş,  ve  yuvarlaktır.  Tepe  açısı
64°  dir.  Tur  sayısı  beş  olup  gişkindir  ve  düzenli  olarak
gittikçe  genişleyerek  büyürler,  derin  stür  çizgisi  ile
ayrılmışlardır,  Turlarm  üzeri  çok  ince  spiral  çizgilerle
süslüdür.  Bunlar  özellikle  son  turda  çok  belirgin  ola-
rak  görülürler.  Son  tur  kavkının  tüm  yüksekliğinin  he-
men  hemen  2/3  üne  erigir.  Ağız yumurta  biçiminde  o-
lup  üst  kısmı  daralmış  ve  kögelidlr.  Ağız  kolumel  Üe
2é°  lik  bir  açı  yapmaktadır.

Benzeyiş  ve  Ayrıcalıklar  ;  Sayıca  Gaspla  (C)  gme-
lini  gibi  az  olan  bu  türümüz  de  Dybowski'nin  İlk  ta-
mmladığı  örneklerinden  çok  az  küçüktür,

PoteoGoğrafik  ve  Strattgraflk  Yaydım  :  Hazar  De-
nizi  kıyısında  Bakünlyen  katma  Özgüdür.
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Boyutlar  :  Bu  Büyük  En  Küçük

Yükseklik  :  2,62 mm,  2,35 mm.

Son tur yükseklif i  :  1,66 mm,  1,43 mm.

Genişlik  :  0,98 mm,  0,72 mm,

Bulunduf  u  Yer  ve  Strattgraflk  Düzey  ;  Hamzakoy
formasyonu,  Çavda  (Baküniyen),

Cins :  Olessliüöla  Lindholm,  1924

ClesBİnioIa  variabüli«  (Eichwaia,  1841)
(Levha  I,  Şekil  8-8a)

1841—Paludlna  variablMs  Elohwald,  S,  258,  Lev,  I,
Şek.  6-7,

1938—OlesBİnloIa  variabüls  (Eichwald)  -  Wenz,
S.  604,  Şek.  1668

Tanımlama  :  Kavkı  küçük  bir  yumurta  şeklinde
olup  sarılım  oldukça  kısadır,  altı  yedi  adet  turdan  o-
lusur.  Turlar  hafif  §l§kmdir,  hızla  büyürler,  üzerleri
düzdür  ve  az  derin  atür  çizgisi  ile  ayrılmışlardır.  Tepe
küttür.  Son  tur  büyük,  §işkm  ve  yuvarlak  olup  kavkı,
nın  tüm  yüksekliğinin  hemen  hemen  2/3  üne  ulaşır.
Ağız  büyük  bir  yumurta  şeklindedir.  Üstte  dar  ve  siv-
ri  bir  agi  oluşturur.  Dig  afız  kenarı  keskin,  alt  kenar
gok  az  dıga  doğru  çıkıktır.  Kolumel  konkav,  kolumel
kenar  biraz  yaygın  ve  kaimdir.  Çok  ince  bir  yarık  şek-
linde  ombilik  görülür.

Benzeyiş  ve  Ayrıcalıklın-  ;  Numunelerimiz  Hazar
Denizi  İğin  Eİehvrald'in  (1841)  ilk  tanımlamasını  yap.
tıfı  örneklerinden  biraz  küçüktür,

PalaDCofraftk  ve  Stmtlgraflk  Yayjùm  :  Tür  Ha.
zar  Denizi  kıyısında  Baküniyen  katında  tanınır.

Boyutlar  :  En  Büyük  En  Küçük

Yükseklik  :  8,20 mm,  4,24 mm.

Son tur yüksekliği  :  3,52 mm.  2,98 mm.

Genişlik  ;  3,00 mm,  1,98 mm,

Bulunduğu  Yer  ve  Stratlyraflfc  Düzey  :  Hamzakoy
formasyonu,  Çavda  (Baküniyen).

SONUÇLAR

Zengin  ve  çok  iyi  korunmuş,  olan  Hamzakoy  for-
masyonunun  Gastropoda  Örnekleri  Dofu  Paratetls'ln
Ponto-Kaspik  Havzasına  ait  karekteristik  Çavda  (Ba-
küniyen)  faunasıdır.  Aynı  zaman  aralıklarını  belirten
Pontik  Havzanın  Çavda  ve  Kaspik  Havza'nın  Baküni-
yen  katlan  adı  geçen  havzalarda  İki  alt  kata  ayrılmış,
durumdadır.  Araştırma  bölgemizde  ise  böyle  bir  ayırı-
ma  gitme  olanağı  olmamıştır,  Kaspik  Havza'da  Bakü-
niyenden  önce  Apşeroniyen  ve  ondan,  Önce  de  yaygın
olan  Akçagiliyen  gok  belirgin  olarak  yaygındır.  Geli.
bolu  Yarımada'smda  Akçagiliyen  saptanmış  olmasına
kargın  (Taner,  1982),  bölgede  Apşeroniyen  katına  ait
herhangibir  bulguya  rastlanmami|tır.  Havzada  bu
esnada  Mr  regresyon,  daha  sonra  da  bir  transgresyon

ile  Baküniyen  faunasının  buraya  kadar  geldiği  bir  ger-
çektir.  Ponto-Kaspik  Havza'ya  ait  yapılan  çalışmalar,
da  Çavda  ve  Baküniyen  fauna  topluluğunda  bir  farkın
olmadığı  görülmektedir  (Federov,  1977),  Pontik  Hav-
za'ya  daha  yakın  olması  nedeniyle  Çavda  esas  alınmak
suretiyle,  Bakünlyen'ln  ona  eşitliği  esasına  dayanarak,
aynı  faunayı  İçeren  Gelibolu  Havza'sınm  Hamzakoy
formasyonunun  yaşını  Çavda  (Baküniyen)  olarak  ka-
bul  ediyoruz.
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L  E  V  H  A  I

Şekil  I-la:  Theodoxus  (Theadoxus)  MuviatUis  (Ltinnô,  1758)  x  5

Şekil  2-2a:  Theodoxus  (Ninnia)  geliboluensis  n,  sp,  x  5

gekil  3-3a:  Neraaturella  conus  (Elchwald,  1841)  x  7  x

Şekil  4-4a;  NematureMa  eiehwaJdi  (Krnickl,  1837)  x  5

Şekil  5-5a:  Lithogylphua  caspius  (Krnicki,  1837)  x  5

Şekil  8-6a:  Caspia  (Olathorac«»pte)  gJnelini  Dybowski,  1888  X  10

gekil  7-7a:  Caspia  (Olathoraoaspia)  pallasi  Dybowski,  1888  x  19

gekil  8-8a:  Clesstalola  vswlabilis  (Elohwald,  1841)  x  8

P  L  A  T  E  I

Figure  Ula:  XheMloxus  (Theodoxus)  fhiviatais  (Linné,  1758)  x  5

Figure  2.2a:  Theodoxus  (Ninnia)  gelibctucnsls  n,  sp.  x  5

Figure  3-Sa:  Nematurella  conns  (Eiohwald,  1841)  x  7

Figure  4-4a:  Nematurella  elchwaldi  (Krnloki,  1837)  xi

Figure  5-Ba:  lithogylphus  oasplus  (Ktnlokl,  1837)  x  5

Figure  6-6a:  Casijla  (Olathoracaspia)  gmelini  Dybowaki,  1888  x  19

Figure  7-7a:  Caspia  (Clathoracaspia)  pallasi  Dybowski,  1888  x  19

Figure  8.8a:  Clessinïola  varlablHs  (Eichwald,  1841)  x  8
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Permiyen-Triyas  Geçişinin  Foraminifer  Topluluk
Ortak  Menzil  Zonları  Yardımıyla  Saptanmasına  İlişkin
Bir  Örnek  (Aladağlar  Bölgesi,  Doğu  Toroslar)

An  example  for  the  determination  of  the  Permian - Triaeslc  transition
by the foraminifera population foncurrent Range zones (Aladağlar Region,
Eastern  Taurus  Mountains)

AHMET  IŞÎK  Madan  Tetkik  vê  Arama  Enstitüsü,  ANKARA,

ÖZ  t  Aladaflar'da  Küçüksu  ve  Di§döken  yayla  dolayında,  Hn  Üst  Fernıiyen,  Permiyen-Trlyas  geçişi  ve  en
Alt  Trlyas  denizel kireçtaşı  istifleriyle  temsil  edilmiştir.  Perm'yen-Triyas  geçişinin  karakterini  aydınlatmak
amacıyla  bu  istiflerde  foraminifer  topluluk  ortak  menzil  zonlan  ayirtlamaya  yönelik  inceleme  yapılmıştır,

Stratigrafik  bir  boşluğun  saptanamadıfı  dizide  zonlara  karplık  geltn  istif  bölümleri  ayn,  fasiyesler
belirtir.  Blyoklastik,  koyu  kahverenkli  klregtagindan  olugan  Ha.  Üst  Fermiyen  yağlı  alt  bölüm  Dagmarita
ehanakchiensis  ReitUnger,  Globivalvullna  vonderschmittl  Reiehel,  Staffella  sp.,  Pachyphloia  sp.,  Paradag-
marita  sp,,  Kamurana  sp.,  foraminifer  topluluk  ortak  menzil  zonuyla  Gymnoeodium  sp,,  Permocaloulus  sp,
ve  Mizzla  sp.  gibi  alg  parçalan  igermesiyle  birinci  foraminifer  topluluk  ortak  menzil  zonu  olarak  ayırtediU
mistir.  Bu  bölümün  üzerinde  dereceli  geçişle  yeralan  En  Üst  Permiyen  ?  En  Alt  Triyas  yaşlı  kahverengi  -
sari  renkli  oolittk kirefltailarından  oluşan  bölüm  oolitlerin  çekirdeklerinde  Dagmarita  sp„  Pachyphloia  sp,,
^ologyra  sp.  çimentosunda  İs©  Cyclogyra  ?  mahajeri  Bronnimann,  Zaninetti  ve  Bozorgnia'mn  flaptanmasıy-
la  ikinci  foraminifer  topluluk  ortak  menzil  zonu  olarak  belirlenmiştir.  Bunun  üzerinde  Bn  Alt  Trlyas  yağlı
sarı-grl  renkli  kireçtailarından  olufan  bölüm  Oyelogyra  ?  mahajeri,  Reotocoıauspira  kalhori  Bronnimann,
Zaninetti  ve  Bozorgnla,  Ammodiscus  parapriscus  Ho,  Glomospirella  sp.  ve  Barlandia  sp,,  Harlandinita  sp.
İçeren  bölüm  üçüncü  foraminifer  topluluk  ortak  menall  zonu  olarak  ayırtediüni|tir.  Alt  Triyas  yağlı,  açık  gri
renkU,  laminalı  kiregtaılarınm  üzerinde  oluşan  kaUn  tabakalı  en  üst  bölüm ise  Mèandroapira  pusilla  (Ho),
Glomoapirella  sp.  gibi  foraminiferleri  içermesiyle  dördüncü  foraminifer  topluluk  ortak  menzil  zonu  olarak
belirlenmiştir.

Böylece  Aladaflar'ın  KÜğüksu  ve  Dişdöken  yayla  yörelerinde  Permiyen.Trİyas  geçişinin  süreklilik  belirt-
tigl  ayu"tlanan  foraminifer  topluluk  ortak  menzil  zonlarıyla  ortaya  konmuştur.

ABSTRACT  :  Aladaf  regton,  iiroıınd  Kii^iiksıı  and  IMidëken  yayla,  TJppeırmost  Permian,  Poııninıi-TriasHİc.
transition,  and  Lowermost  Triasslo  are  repreBented  by  marine  Umestone  sequences,  la  order  to  clarify  the
oharaoterlstio  iof  rermian-Triïissio  trasiNitioıı,  au  Investigatton  to  define  formnlnUera  population  concmwnt
range  zones  has  been  carried  out  In  thèse  sequences.

In the  sequence where no stratigraphie hiatus could  be  found,  the  par!»  corresponding  to  the  zones
exhtMt  different  facie».  The  lower  part  consisting  of  htoclastic,  dark-brown limestones at Uppermost Permian
age  contains  foraminifera  i»f  Dagmarlta  chanakohfensta  Keitlinger,  dlolnvalvulina  voııdersclııııitü  Ileichel,
Staffellai  »p.,  FiM'hyphïoï»  »p.,  Faradagmorlta  sp,,  Kamurana sp,  and atgael fragments like  (.Syinnoco dlum sp,t

PennocalonluB  sp,  and  Mi'/v.in,  sp.  This  part  Is  defined  as  the  first  foraminifera  population  concurrent  range
zone.  The  seeoiMl  part  wlii<h  overlies  the  lower  part  with  a  gradual  transition,  ci  m  suits  of  brown-yeUinw
oolitic  limestones  of  Uppermost  Pt̂ rmiiin-l.<Kvverni»st  Triassfo  age.  In  this  part,  which  1B  defined  as  the
second  foramtaüıfera  population  eianourrent  range  «one,  Dagmarita  sp,,  Paehypholfe  sp,  anfl  * Oyelogyra  sp.
have been  found In the  core» of  o»Utes  and  Cyologyra  ?  mahajeri  Ho to  ftm  cement.  The part  above  consisting-
of  yenow-Tgray  limestones  mt  Lowermost  Permian  age  contains  Cyologyra  Î  mahajer^,  Üeetocornusplra
Icalhori  Bröniimiann,  Zaninetti  and  Bozorgnla,  Ammodtecus parapriscus. Ho,  Glomosplrella  sp.,  Barlandla  sp,
and  Harlandinita  sp,  an  it  is  defined  as  the  third  foraminifera  population  concurrent range zone.  The  upper.
nvMt part consisting- of light-gray limestones which are  laminated  In its  lower  sections  and  thick  bedded  1B  ite
upper  sections  contains  Meandosplra  pusllle  (Ho),  Glonu»plreUa  sp.  Thus,  it  is  defined  em  the  fourth
foriiminiferu  p()pulati<m  cancuiTent  range  zone.

As  a  result,  It  M  shown  that  around  KÜettksu  and  I>is<lök-cıı  yayla  in  Aladağ  region  the  Permlam.
Triassl«  transition  te  gradatioaal  by  mean»  of  the  defined  foraminifera  population  concurrent  range  zone».
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GfBtŞ

Permiyen-Trlyas  sınırının  foraminifer  topluluk
ortak  zpnları  yardımıyla  saptanmasına  yönelik  bu  araf.
tırma  Dofu  Toroslar'm  Aladaglar  bölümünde  ve  Yalı-
yalı'nuı  yaklaşık  20  km  güneybatısında  yeralan  Küçük  -
su  ve  Blşdöktn  yayla  dizilerinde  gerçekleştirilmiştir
(şekil  1),

Şekli  li  Çalışma  alanlarının  değişik  tflgekU  jeolojik
haritaları  (T.O.P.'den alınmıgtır).

Figure  1:  Geologic maps of the studied areas on various
scales  (from  T.O.P,),

Stratlgraflk  açıdan  tüm  Toros  kuşağı,  Elburuz  ve
Zagroslar'da  yapılan  araştırmalar  incelendlfinde;  Ala-
daflar'da  Blummenthal  (1952),  "Triyas'la  bütün  Me.
sozolk  boyunca  devam  eden  bir  kireçtaşı  katlar  serisi-
nin  başladıfı"nı;  Hrentöz  (1966),  "Adana  kuzeyinde
Aladaf'a  kadar  olan  sahada  bulıman  serilerin  Orta
Trlyas  yajlı"  olduğu  belirtilmektedir.  Yine  Toros  kuıa-
fımn  degl§lk  kesimlerinde  (Hadim,  Antalya  ve  Ala-
dajlar)  araştırmalar  yapan  Özgül  (1B76),  Aladaflar
yöresinde  Permo-Triyas  Ü'şkisini  konkordan  olarak  ta-
mmlamif  ve  Triyas'm  çoğunlukla  oolitli  kireçtaşlarıyla
başladıtını  vurgulamış  ;  Dşmirtaglı  (1967)  ise,  Pınarba-
şı  .  Sarız ve  Matra  dolaylarında  Alt  Triyaa'm  varlığına
işaret  etmi|lerdlr.  Pınarbaşı  dolayında  blyostratlgrafik
(özellikle  sistematik  paleontolojiye  dönük)  araştırmalar
yapan Al tiner ve dif erleri  (1980),  bölgedeki Permo-Trl.
yas  geçinin!  boşlukta  olarak  yayınlamışlardır  (Aladag-
lar'ın  uzantısı  olmasına  kargın),

Türkiye-Irak  sınırında,  ÇEarbol  dolayında  İnceleme-
lerde  bulunan  Schmidt  (1964),  Permo-Triyas'a  değin-
mekte  ve  ayrıntılı  paleontolojik  çaügmaların  yörede
yapılmasını önermektedir,  Elburuzlar  (îran)'daStampfli
ve  diğerleri  (1976)  aynı  ilişkiyi  bogluklu  olarak  tanım-

larken;  Taraz  (1968),  Orta  iran'da,  Rosen  (1979),
Iran-Körfez  bölgealnde  yaptıkları  araştırmalarda  Per-
mo.Triyas  geçişinde  görülen  kırmızımsı-seyllerin  vaı*-
lığinı  karbonat  çökelmeaindekl  bir  duraksamayı  yan-
sıttıf  mı  ve  sedimanter  bir  boşluğun  olmadığını  vurgu-
lamaktadırlar.

Aladaflar'da  Permiyen-Triyas  gegifinln  görüldü-
ğü  Küçüksu  ve  Dlfdöken  yayla  dizilerinde  elde  edilen
verilerle  varılan  sonuçların  duyurulması  amacı  İle  bu
yazı  hazırlanmıştır,

BÎYOSTRAGBAFt

Tüm  Toros  kuşağı  (Türkiye)  Zagroa  dağları  ile
Elburuz  (Iran)  yörelerinde  Permo-Triyas  geçiş  iliş-
kisine  günümüze  dek  foraminifer  açısından  açıklık  geti-
rilememlştir.  Bundan  dolayı,  çalışma sahasında bu  özel.
liğ'l  gösteren  dizilerde  ayrıntılı  örneklemeye  gidilmiştir.
Saptanan  mikrofosillerle  topluluk  ortak  menzil  zonla-
rı  oluşturulmuş;  menzilini  zonun  temsil  ettiği  topluluk
fosillerinin  herhangi  bir  yerdeki  bilinen  varlığının  en
dış  sınırlarmı  belirten  yüzeyler  çakıgtırmalı  olarak
ele  alınmıştır.  Böylece,  şuurlar  (zonlarm)  bilinebildiği
ölçüde  topluluğun  ortaya  çıkışıyla  yokoluşunun  sınır-
larından  daha  kısadır.  Bununla  birlikte  herhangi  bir
kesitteki  zon  sınırı  o  formun  ilk  ortaya  çıkışıyla  son
kayboluş  düzeyleridir,  Foramlniferlerle  kesitin  altında-
ki  yaşlı  fosillerle  hemen  üstündeki  gene  fosillerin  ara-
sında  dereceli  geglş  saptandığından,  bütün  düşey  Per-
mo.Triyas  gegi|inin  çalışılan  alanda  varlığı  kesinlik
kazanmıştır.  Permo-Triyaa  sınırlarının  paleontolojik
verierle  çözümlenmesi  İlk  kez  bu  araştırma  ile  ger,
çekleştirilmiştir.

Zon! ar

Doğu  Akdeniz  bölgesinde  Aladağlar'da  Küçüksu
ve  Dişdöken  yayla  dizilerinde  aşağıda  sırasıyla  tanım-
lanan  forammiferlere  dayalı  olarak  4  topluluk  ortak
menzil  zonu  belirlenmi§tir.  Bu  arada  değinilen  zoniarm
ortamlarınında  açıklanması  zorunlu  olmuştur,  çünltü
fosillerin  yokolnmları  ya  da  ortaya  çıkışlarını  bulundu,
ğu  ortamlar  belirlemişler  veya  denetlemişlerdir.  Bun.
dan  dolayı  İstifin  mlkrofasiyes  özelliklerinede  bu  ça-
lışmada  ağırlık  verilmiştir  (şekil  2),

Dagmarita  chamakcMens3s,  Agathamnünâ,  pusilla,
Heınigordlus  retohell,  Faraılagnıar^ta,  öp.  Topluluk  or-
tak  menzil  zona  :  Bu  zona  karşılık  gelen  kayaçları,
kahverenfimsi  gri-koyu  gri,  orta  kaim  tabakalanmalı,
çört  yumrulu  kireçtaslarıyla;  açık  gri  orta-kalm  taba-
kalanmalı  orta  kristalin  dolomitler  oluşturur,  îöolomlt-
1er  kireçtaşlarıyla  yanal  geçişli  ya  da  aratabakalar  bi-
çimindedir.  Kireçtaşı  dokularım  oluşturan  başlıca  bile-
şen  taneler  algler,  foraminlferler,  eklnld  parçalan  ve
pelletlcrdlr,  Mikrit  hamuru  bazı  düzeylerde  killi  olarak
istif  boyunca  tanelerarası  gereci  oluşturur.  Erken
kompaksiyon  sırasmda  basınç  erimesi  olayından  kö.
kenlenen  stylolitler  kimi  düzeylerde  belirgindir.  Bu
bölümün  en  Üst  düzeyi  bitümlüdür.

Başlıca  kireçtaşı  türleri  algli  (Permocalculus  sp.,
Oymnocodium  sp.)  kireç  vaketaşı.lstlftaşı  İle  foramlni-
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ferli  kireç  istiftaşı-tanetaşıdır,  Agılt  platform  fasiyes
kugağma  alt  özellikler  <ba§hcası,  belirti  foraminifer-
lerin  ve  dasyclad  alglerin  yoğunluğu)  belirten  Üst  Per-
mlyen  yağlı  bu  bölüm  şelf  lagünü  ortam  koşullarım
yansıtmaktadır.

Bu  zonda  görülen  mikrofosüler  ;  Dagmarfta  cha-
nakchiensis Beltîiııger  (Levha I,  §ekil 8),  FronıHna  sp,,
Agaflıaımnlna  pusila  (Gelnite),  (Levha  I,  gekil  5),
Globivalvidlna  vonderschmltö  Reichel,  (Levha  I,  şe-
kil  4),  Stai'fclhi,  sp,,  Hejufffordlus  reîchell  Lya,  (Levha
I,  şekil  2),  Kamurana  »p,,  Parudiurmarîtii  sp,,  Paohyp-
hoUa,  ap.,Oyologyra  sp.,  Pseudovermlporella  ap.,
nıofjılculıısı  sp.

S)agınarîfa.  sp,,  Pachyphlola  sp»  ve
mab&jeri  ForiiminiXer  Îoplulıık  lartak  menıU  zona  ı  Bu
zona  karşılık  olan  istifin  bu  bölümü  kahverengi-
sarı  renkli,  biyoklastik  Wreçtagindan  oolitik  kiregta,
netagma  dereceli  geçlg  göstermesiyle  ayırtedilmlitîr.
Oolitik  düaeyde  de  oolîtlerin  yoğunlaşması  üste  doğru
artmaktadır,  Oolltler  birincil  gökelme  OTtamının
(platform  kenarı  kumları)  gel-glt  arası  kogullannın
etkisiyle  daha  önceki  çalifmalarla  saptanmıştır  (Teke-
li,  O,,  Akaay,  A.,  Ürgün,  B.,  Işık,  A.,  1981).  Biyoklas-
tik  kiregtaşından  oolitik  düzeye  gesüdlfüıde  En  Üst
Permlyen  fosillerini  zarflıyan  oolitlerle  çimentoda

?  mahajeri  birlikte  tespit  edllmigtlr.

araştırmalarda  bu  türün  elde  edildiği  düzeyleri  Alt
Triyas'ın  tabanı  olarak  vurgulamışlardır.  İstifin  bu
düzeyinde  En  Üst  Permiyen-Ba  Alt  Triyas  (oslîlerinin
birlikte  bulunup,  blyostratigrafik  boşlufun  olmadifı-
nı,  gökelmenin  sürekliliğini  yansıtır.

Bu  düzeyde;  Oolit.  çekirdeklerinde  pagmarii«  şp.
(Levha  İ,  gekil .9),  Agathanmüna  pusİUa,  (LevhR  1,
gekiie),  FaehyphMa  sp,  (Levha  i,, sekil  8),  Cyelogyjpa
?  mahajeri  (Levha  1,  §ekil  7)  ve  çimentoda.Çyfijogryra
sp.  (Levha  I,  şekil  fl)  foraminlferler  toplulufu  saptan-
mı§tır.

Cyeloyyra  î  mahajeri,  BeotTOOrnuspira  kalhöri
ve  Earlandlnlto,  sp,  ForamiinUer  TDopluluk  ortak ;niMi-
zil  zonu  ;  Bu  zonun  Jtar§ılıtı  olan  Kayatürü  açık. grj.
sarı  renkli  oolitik  kiregtanetaıian  ile  İaminalaıuna
(stramatolitik)  gösteren  kiregtagîandır.

Bu  zonda  görülen  mikrofosiller:  Cyclogyra  î  ma.
hajBrt'  (Levha  i,  §ekil  10),  Bectooorınîsplra  MİBorl
(Levha 1,  §ekilll), Earlanâtalta  sp,  (Levha 1,  gekll  11),
AmmorIİK<]is  para,prfacu8  (Levha  t,  fekil 13),BarlanlMa

Topluluk  ortak  menzil  ze-ûunda  saptanan
Cyologyra  ?  mahajert'nin  tanımını  yapan  yazarlar;
Toroslar  (Türkiye)  ve  Elburuz  (îran)'da  yaptıkları

Meandropsplra  piMİlla,  (Homasplra  »p»
Topluluk  ortak  menzil  ZOTMI  ?  Bu  zona  karşılık  gelen
kaim  tabakalı  bu  bölüm  ardalanan  denizaltı  (subma-
rine)  ve  hävaaiti  (subaerial)  kosujlariiujri  .etkisiyle
şimdi  çatlaklar  ve  yarıklar  bjgiminde  görülen  özellik-
ler  kazanmıştır.  Bunların  ti?erine  agjk  gri  renkli,  lev-
hasal  ayrılmalı,  laminalanmalı  kiregtanetafi  gelir.
Zonun  Üst  düzeyi  kurt  izli  (Calcaires  vermieulus)  ki-
regtaşıdır.

Topluluk  ortak  menzil  zonda  saptanan  M» pusilla'-
nın  tanımını  yapan  Ho  (I960),  bu  formu. Alp  ve  Toroa
kuşağında  Üst.  Sitiyen  olarak  saptamıştır.

Bu  zonda  görülen mikrofosiller  İse  :  Meandropspirs
pusula  (Levha  1,  şekil  14),  Glomosplra  sp,  GîomimpU
reUa'dır.

SONUÇLA»  VE  TABIÎŞMALAB

Toroslar*da  daha  önce  yapılan  aragtırmalar  Üst
Permiyen  .  Alt  Triyas  geğişinin  sedinıantolc-jllî  ve
strattgrafik  açıdan  sürekliüfinl  vurgulamalarma  kar-
şın,  bölgede  biyostratlgrafik  gaJışmaların  eksikliği  ya
da  olmayıp  bu  iliıkinin  dofrulufuna  açıklık  getireme-
miştir.  Bu  çalışma  sonunda  ulaşılan  sonuçlar  sırasıyla;
öncelikle  Küçüksu  ve  Difdöken  yayla  dizüertade  yer.
alan  üs t  Permiyen-Alt  Triyas  yafta  Wreçtaglari  ara.
smda  gerek  makro  (arazi)  gerekse  mlkıo  bir  boşluğun
olmadığı  gözlenmiştir  (M.  igenalp'le  kesitler  üzerinde
sözlü  görüşme).  Bu  İki  düzey  ile  aradaki  tabakalardan
gok  sık  aralıklarla  alman  örneklerden  elde  edilen  ince
kesitler  incelendiğinde  çok  bol  foraminifer  içerdiği  gö-
rülmüştür.  Saptanan  foraminiferlerle  Topluluk  ortak
menzil  zorJan  oluşturularak  Permo-Triyas  geçişine
paleootolojik  ağıdan  agıklık  getirilmiştir.  Oluşturulan
ilk  İki  topluluk  ortak  zonu  bize  Permo-Triyas  geçilin-
de  biyolojik  bir  boşluğun  olamıyacaf  ını  kanıtlamak-
tadır,  Bu  Bn  Üst  Permlyene  ait  Dagmarita  çhanake-
hiensis,  Agathammina  pusşîlla  Hemigordiu»  reicheli,

Per-

Oyelojryra
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ParadagmsÇrita sp. Topluluk ortak menzil zonu İle
Dagmarita sp„ Pachyphloia sp, ve Gyelogyra mahajeri
Topluluk ortak menzil zonu arasmda biyolojik bir
boşluğun olmadığının Baptanmasıyla ortaya çıkarılmış-
tır, tik zonda görülen Dagmarita sp, (Bn Üst Permi-
yen) ila Gyelogyra ? mahajerlnin (Triyas'm tabanı)
yan yana görülmesi bize yaşlı fosillerden üstteki genç
fosillere dofru bir derecelenmenin varlığını gösterir,
bu da Permo-Triyas geçişinde dü|ey yönde bir boşlu-
ğun olmadıgim, bu düzeyin içerdiği fosillerle kanıtlan-
maşıdır,
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LEVHA I

Şekil 1 . 2 : Hemigordfas reioİMÜ Lys, êksenel keslt, (160), X80, X180,

Şekil 8 i DaglUarita chanakoMensls BeltUnger, boyuna kesit (146), X80,

Şekil 4 ; GloblvalvuIJna vondersehmlttl Reichel, boyuna kesit (006B), X80.

Şekil S i Agathiiınııuııa pusilla (Gelıütz), eksenel kesit (0060), X120.

Şekli 0 . 7, 10 ; Gydlogyrafmabajerl BiïSnnimaim, Zanlnettl ve Bozorpfls, çimento İğinde ve oolit
Sekfrdetinde, eksene dik kesit (158B), X80, X120,

gekU 8 : Paohyphlola sp. ooUt çekMeftode (1B8E)» X80,

fekll 9 i pagmarfta sp, oolit şeklrdeftafle (158), X80,

gekll 11 : Eeetocornuspira kalhorl liromılırııınn, Zan i netti ve Bazorgnia, eUscııo dik kestt
(022), X80,

Şekil 1% s Earlaııdinita sp, boyuna kesit (010), X80,

Şekü İS : Ammodiscus paraprtsous Ho, eksenel kesit (054), XS0,

Şekli 14 : Meandroaplra pusula (Ho), ekaene dik kesit (051), XS0.

PLATE I

Figure 1 . 2 Ï

Figure 8 ş

Figure 4 :

Figure fl Ï

Figure 6,?, 10 I

Figure 11 ;

Figure 12 t

Figure IS :

Figure 14 !

Hemigordiua roicheU Lys, axial seetton (160), X80, X12Ö,

Dagmarita ctaanakoldensis BeitDnger, longitudinal section (146), X80,

Globlvalvulina vonderechniittt Belohdl, longitudinal section (006B), XSO,

Agathammlna purfUa (Gebilte), axial section (0060)* X120.

Cyclogyra?niahajeri Bröıınimaım, Zan ine t ti and Bozorgıüa, in the cenıemt and Jn
the nuclei of oolite,, equatori;ıl section (158E), X80, X120.

Beotocornuspira kalhori Briinnimaim, Zaninetti and Bazorgnla, wjnatoriaJ section
(022), XiO,

Earlandinita sp., Longitudinal seotton (010), X80.

iVinmodiscus paraprisoiis Ho, axial section (054), X80.

MeanOrospIra piwillii (Ho) equatorial section (081), X80
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Karamadazı  Graniti  ve  Çevresinin jeolojisi

Karamadam  graniia  and  geology  arouund  it

M,  SEMİH  ULAKGĞL.U  t.Ü,  Mühendislik  Fakültesi,  İstanbul

ÖZ  :  Toroslaruı  Antitoros  bölümünün  Klikya  kesiminde  yeralan  gahgma  sahası,  Aladaflarm  kuzsyini
oluşturur«

Burada,  stratigrafi  -  kaya  birimlerine  göre,  Temelde;  Metamorfitler  (Antekambrlyen),  üzermde  dtekor-
dan  olarak  krûatalize  klregta§ları  (Kambriyen),  bunların  da  üstüne  dlskordan  olarak  gelen  klregtaşları
(Devoniyen  -  Karbonifer  .  Pernıiyen)  saptanarak  formasyon  adîaıunasmft  gidilmiştir.

Bölgede  yerlefnlf  olan  Karamadazı  Granitinin  (Gk)  yaşı  Hersiniyen  olarak  düşünülmüftür.

Yapısal  konum  İse:  Temel  Hüroniyen  (Âk);  Üzerindeki  birim  Kaledonlyeo  (Ac);  onun  da  üzerindeki
birimler  ise;  Hersiniyen  (A^)  ve  Alpen  (A),  orojejezlerindea  etkilenmlgltrdlr.  #

A B S T B A C T Î  The  study  area  located  within  the  Olicia  section  o(  antf-Tauru»  portion  of  ïaurus  belt  Is
framed  within  ttie  northern  portion  of  AJadafs,

In  this  particular  location  at  the  bottom  antlçaınMan  metamorphits  on  it  uncomfortably  crystallized
Cambrian  Umeatonea  Devonian-Oarboniferous-Permian  limestones  are  unoomiortably  situated.  After  this
age  sorting-,  the  formations  are  named,  accordingly.

Thta  granite  tee  aged  as  Hersinlan,  In  reference  to  structural  assoeiattoni  the  base  formations  are
affected  by  Huronlan  (Ak)î  next  to  it  by  Oaledoian  (Ac)  and  the  upper  unite  are  by  Hercinhuı  (AF)  and
by  Alpen  (A)  orogenesis.
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GİRİŞ

Bu çalışma, Kayseri'ye bağlı  Yahyalı  lisesinin  dof  u_
sundaki  Karamadazı  köyü  ile  dolaylarını  kapsayan,
KAYSBRÎ-L34-CJ  ve  KAYSERİ-L,34.0e  nolu  paftalar
iğinde  yeralan,  146  kmî'llk  bir  alanın  jeolojisini  sun-
maktadır,

Saha  gözlem  ve  verileri  1/25.000  lik  topografya  ha.
ritasına  kaşi,  birimleri  geçirilerek  Utostratlgrafik  bir
harita  hazırîanmiftır.

Ayrıca  çevrede  yeralan  Karamadazı  Granitinin
(Gk)  yerlefimi  ile  petrografik  İncelemesi  yapılmıştır.

Bu  yazı;  yukarıdaki  gözlem ve  bulgularla,  derlenen
jeoloji  haritasının  açıklanmasını  içermektedir.

Sahanın  büyük  bir  alanı  kireetaşlan  ile  temsil
olunduğundan  tatlı  ef  imli  topografik  şekiller  oluşmuş«
tur.

Kuzeyde  Kayseri  ovası  düzlüğü  dışında,  güneye  gi-
dildikçe  1000  İla  2000  metre  aramada  değişen  yüksek.
İlkler  görülmektedir.  Yüksek  tepeler  civarında  yer  yer
derin  vadiler  bunlar  arasında  ufak  yaylalar  yer  almak-
tadır.  İrili  ufaklı  tepeler  arasında  Kirazlı  dere  ve  Yah.
yalı  deresi  dışmda,  diğer bütün hidrografik  akaçlamalar
kuru  dereler  seklindedir.

Erozyonlar  sonucu  çıplak  kalker  tepeler*  yanında
ufak  düzlüklerde  terrarossa  birikmeleri  tipiktir.

ÖNCEKİ  ÇAUSMAJUAB

M.  (1941,  1952)  .  "Niğde  ve
Adana  Vilayetleri  dahilindeki  Toroslann  Jeolojisine
umunu bakif  '  ile  Toroslarda  Yüksek Aladaf  BÜsUesmİB,
Coğrafyası,  Stratigrafisi  ve  Tektonği  hakkında  yeni
etüdler"  adlı  eserlerinde  Toridleri  bazı  eoğrafi-stratig-
rafik  ünitelere  ayırıma.,  yaptığı  genelleme  esaslarına
göre:  Aladaf  lan,  Beyaz  Aladaglar  ve  Siyah  Aladaflar
diye  nitelemiştir.

Bu  iki  üniteyi  Basyayla  koridoru  ile  bölerkenl  dik-
kati  şu  noktaya  çekmektedir.  Beyaz  Aladağlarda  Me-
sozoyik,  Siyah  Aladaflarda  da  Paleozoyik  egemendir
demektedir.

Siyah  Aladaflar  kuzeyden  güneye  dofru  Beyaz
Aladağların  altına  girmektedir.  Çalışnm alanının  da bu.
lunduğu  bu  ünitede  araştırıcı;  Devoniyeni  temelden
başlatarak  fosllslz  metamorfiklerle  fosilli  Mregtaş-
lannî  aynı  yaşta  kabul  etmif,  bununda  üzerine  gelen
Perinokarboniferl  (Ânrakolitiki)  bir  bütün  olarak
İncelemiştir.

Yine  araftırıcı  Siyah  AJadağların  as  kıvrımlı  olu-
şunu,  orojenik  hareketlerin  şiddetinin  azlığından  kay-
nafclandıgına  neden  göstererek,  epirojenik  hareketlerin
bu  bölgede  daha  etkin  geçmiş,  olduğuna  dikkati  çek-
miştir.

FLÜGEL,  K.  (1»5B,  1956)  -  Bölgeden derlenen bir
kısım  fosillerin  ayrıntılı  incelemelerini  yaparak;  Devo-
niyen  ve  Permlyen  yaşlarını  kanıtlayan  Mercan,  Bryo-
zoa  ve  Alg  türleri  saptamıştır.

Şekil  1:  Yer  bulduru  haritası
Figure  1:  Location  map

ABDÜSSEI*AMOGIJU",  S.  (1969)  -  "Yukarı  Seyhan
Bölgesinde  Doğu  Torosların  Jeolojik  Etüdü"  isimli
M.T.A.  Enstitüsü  için  çalismif  olduğu  geniş  bîr  sa-
hanm  Jeolojik  harita  ve  raporunda;  Yahyalı  dolayının
da  jeolojisine  değinerek,  Yahyalı  vadisinin  temelinde  ki
mika-şlst,  fillitlere  işaret  etmiş  bunların  üzerine  gelen
kalkerlerde  Devoniyen  fosilleri  bularak  bütün  seriyi
Devoniyen olarak  nitelemiştir.  Yine  Devoniyen üzerinde
konkordan  olarak  oturan  diğer  kireçtatlann  da  komp-
rehansif  serinin  bir  devamı  olduğunu  İleri  aürmüş  ya
yaşının  da  Permokarbonifer  olduğunu  belirtmiştir.

BRENNICH,  G.  (19©»)  —  "Kayseri  Vilayeti  Ka-
ramadazi  ile  Yahyalı  arasında  kalan  mıntıkanın  Jeolo-
jisi'"ni;  bu  alan  içindeki  manyetit  madenini  etüd  ama,
cıyla  yapmış  ve  cevherleşmeyi  buradaki  granit  intrüz-
yonuna  bağlamıştır.

KETİN, I.  (1863)  —  "İ/öOO.OuO ölçekli Türkiye Jeo.
loji  Haritası"  açıklamasında;  Yahyalı  kasabası  yakın
civarında  az  sok  metamorfik  şist  ve  kalkerlerin  De-
voniyen,  bunları  örten  diğer  kalkerlerinde  Perma-
karbonifer  yaşında  olduğunu  yazmaktadır.

VACHB,  R.  (19Ô4)  —  "Kayseri  •Vilayeti  Yahyalı
Kazası"  adlı  M.T.A.  Enstitüsü  hesabına  yaptığı  ganş-
ma  raporunda;  maden  oluşumlarını,  granltik  magma-
nın  hidrotermai  ve  metasomatik  safhaları  sonucu  cev-
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herlesmeler  oluşturduğu  kanısına  vardıf  mı  açıklamış-
tır.  Granit  üıtrüzyonunu  1E«  Fermokarboniferden  genç
olarak  yaşlandırmıştır,

TÜRKÜNAL,  S,  (1965)  —  "Yahyalı  kazasının
güney  ve  kuzeydoğu  dolaylarının  Jeolojisi"  İsimli
M.T.A,  Enstitüsü  raporunda;  bu  bölgede  kireçtaşı  se»
dimentasyonumm,  ritmik  hareketler  nedeniyle,  yer  yer
şeyi,  kuvarsit  ve, pizolltik  seviyeler  kapsadığını,  hav.
zanın  zaman  zamf^t  literal  ve  neritik  fasiyeslere  geç-
tiğini  belirtmiştir.  Bundan  dolayı  bölgedeki  Devonl-
yen-Karbonifer  ve  Permiyen  klreçtaflannı  À  ve  B
fasiyesleri  diye  iki  ayrı  kısımda  incelemiştir,  Aynoa
Paleozoyik  formasyonların  Alpin  orojenezi  ile  kıvrım-
landığmı  ve  kırıldığını  iddia  etmiştir,

ULAKOGLU,  S,  ve  DİĞERLERİ  (19Ô8)  —  "Yah-
yalı  ve  civarmm  jeolojisi"  M.T.A,  Enstitüsü  raporunda
bölgedeki  Peleozoyik  kayaların  tanımlanması  ve  hari-
talanması  yeni  görüşler  ışığ  ında  yapılmıştır,

ULAKOÖLÜ,  8.  (1969)  —  "Yahyalı  dvannm
Jeolojik  etüdü"  adlı  diploma  tezinde;  temeldeki  meta-
morfitlerin  (Antekambriyen)  üzerine,  diskordan  olarak,
yer  yer  kristâlize  kireçtaşları  (Kambriyen),  yer  yer  de
komprehanslf  seri  şeklinde  kireçtailannm  (Devoniyen-
Karbonifer-Fermiyen)  geldiğini  ileri  sürmüştür,

STRATİGRAFİ

Çalışılan  saha;  Türkiyenin  doğal  birliklerinden
TORlD  kuşağı  ANTÎTOBOS  bölümünün,  KLÎKYA To.
roston  kesimi  içindedir,

Etüd  sahası  genellikle  Paleozoyik  devirleri  Kaya-
larım  kapsar.  Paleozoyik  altında  dlskordans  olarak  gö-
rülen  temel,  büyük  bir  olasılıkla  Antekambr;yen'e  ait-
tir,

Paleozoyik'e  İlişkin  devirler,  Kambriyen  dışında
fo-lllldlr.  Litolojide  bitevillk  gözlenir.  Buna  bağlı  ola-
rak;  klreçtaşlan  ile  temsil  olunan  Devoniyen,  Karboni-
fer,  Permiyen formasyonları Toroslarda yer yer gözlenen
tipik  komprehansif  seri  dlzilimindedir,

KBYPTÖZÖYOC

AMnEKAMBRtYEN

Yahyalı  Metamortit  Karmaşığı  (Ay)

Çalıgılan  sahanın  temelini  oluşturan  metamorfitler,
Kirazlı  dere  ile  Yahyalı  deresinin  açtığı  vadilerde,
yaklaşık  20  km2'llk  bir  alanda  yüzeylemektedir.  Temeli
gözükmeyen  formasyonun  toplam  kalındığı  600  m-
1000  m,  arasında  olup,  üzerine  diskordsn  olarak  yer
yer  Kambriyen,  yer  yerde  Devoniyen  gelmektedir.

Görünüşleri  grîden-siyaha,  yeşilden  bej  renklerin
tonlarına  doğru  degigen  Metamorfikler;  Kuvars,  mus.
kovlt,  klorit,  albit,  granat,  epidot,  turnıalln,  magnetit
gibi  mineraller  İçeren  metapelltlklei1,  yine  iğlerinde  ku-
vars,  plajloklas,  mika  m'neralleri  ile  demlroksltlerl  ve
ilkel  kaya  kırıntıları  kapsayan  metakuıntafları,  kalk-
şlst  ve  metakarbonatlarla  glrlk  bir  topluluk  ol&rak
bulunmaktadır.

Bu  karnmpğı  yer  yer  kuvara  daykton  kesmifür.
Disloke  olmug  bu  formasyonun  çok  yönlü  deformas-
yon  sonuçları  sık  kıvrımlı  ve  kırıkh  bir  durum  su-
nar,  Tabakalanmalar  çof  un  bozulmugtur,  dolayısıyla
alt  üst  olmuf  bu  tabataJann  düzenslzUf  i  tabakatonnift
konumlarını  kestirmeyi  oldukça  zorlaştırmaktadır.

Bunlara  birde  bu  karmasifin  fosilslz  olmasi  ek-
lenince,  metamorfitlerin yapnı  saptamada,  yakın'  gevr«
birimlerle  kıyaslamadan  bsıgka  çıkar  yol  olmadığı
ortaya  sıkmaktadır,

Litolojik  bakımdan  Niğde  masifine  pek  çok  ben,
zerlikler  ve  uyumluluklar  göstermektedir.  Ayrıca  Tu-
faııbeyli  ve  Kozan  yörelerindeki  Kambriyen  va  SUû-
riyen'n  farklı  fasiyeslerde  ve  fosilli  oluşu,  bize  bu
metamortit  karmafiğmm  yaşını,  ister  istemez  Ante-
kambriyen  olarak  düfünmeya  itmektedir,

PALEOZOYİK

KAI^BÎYEN  (?)

Knraoatepo  FomKasyonn  (Kk)

Bu  birim,  gahşma  alanı  İçerisinde  B^tullah,  llag-
dölen,  Karacatepe  mevkilerinde  en  iyi  yüaeylemesini
vermektedir.  Kambriyen  olarak  düşündüğümüz  bu
devir  arazisi,  kristaliza  kireçtaflan  ile  temsil  olun-
muştur,  Dif  görünüşü  koyu  gri-siyah,  ayrışma  rengi
boz  renklidir.  Temeldeki  Antekambriyen  Yahyalı  Meta-
morflt  Karmaşığı  üzerine  diakordan  olarak  gelmektedir.
Bu  formasyon  ile  üstündeki  Devoniyen  (Çalmardı  For-
masyonu)  kireçtaşlan  arasında  büyük  bir  strati  grafik
boşluk  vardır.  Bu  nedenle  arada  yiûe  bir  diskordansın
varlığı  sözkonusu  olmaktadır.

Yan  metajnorflk  kirectaşları  fişti  ve  fylonîtik  do-
kular  kazanmıgtır,  Orta  tip  tabakalanma  sunar.  For-
masyonun  kalınlığı  yaklaıık  400  m.  civarındadır.

Çok  dikkatle  fosil  aranmasına  rağmen,  fosil  veya
fosil  olabilecek  bir  ize  rastlanılmamıştır.  Ântitöroslarda
ve  yakın  çevredeki  Silüriyen  ile  karıılagiinidigmda,
gerek  paleontolojlk,  gerekse  litolojik  benzerlikleri  yok-
tur.  Böylece  temelde  ki  metamortitterle  ve  üstündeki
Devoniyen  kireçtaşlanyla  diskordan  konumlu  bu  for-
masyonun  Kambriyen  yağında  olması  olasılığını  kuv-
vetlendirmektedir,

DEVONİYEN

Çalmardı Formasyonu  (Ih;)

Yenice  mahallesi,  Çatköprü,  Karacagüney,  Yazı
mevki,  Ayraklı  tepe,  Kuşkayası  arasında  genif  bir  a-
landa  yüzeylemektedir.

Alt  sınırı  yer  yer,  Antekambriyen  metamorfitleri,
yer  yer  de  Kambriyen  klreçtagları  üzerine  diskordan
olarak oturmaktadır.  Formasyon,  Altta bir taban kong,
lomerası  ile  bağlamakta  üste  doğru  rekristaJize  kireç,
taşları  İle  devam  etmektedir.  Bu  formasyonun  üzerine,
Karboniferin  Af  çağar  formasyonu  konkördan  olarak
oturmaktadır.
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-Kalın  tabakalanmalar  halinde  yaklaşık  625  km,  İlk
toplam  bir  kalmlıf  a  erişmektedir.

Taban  Konglomeraı  Üyesi

-  s-;  Kaidede,  metamorfik  temelden  as,mmı§  parçalar-
dan  olugan,  polijenik  bir  konglomerayı  oluşturur.  Ça-
kıllar;  Metamorfit  kayalardan  türemlf  köşeli  veya  az
yuvarlak  kötü  boylanmahdır.  Çimentosu  limonitti  ki-
reçtaşı  bile§inımaedir.  Rengi  san  ve  bej  renklerde
görülmekte,  kalmlıiı  10  cm  Ha  1  m,  arasında  defii-
mektedir,  Konglomeratik  dokulu,  tana  İle  matrlksin
çimentoya  oranı  eşittir.  Bu  seviyede  fosil  yoktur.

Kireçtaşı  Üyesi

Kayanın  tane  yüzeyinin  rengi  agık  gri  ve  gri,  ay-
rışmış,  yüzeyi  boz  renklidir,  Fylonitlk  dokulu  rekris-
talize  kireçtaşı  birimi  kalın  tabakalı  olup,  toplam  825
m,  bir  kaünlıfı  vardır.  Bu  formasyonda  bulunan-
Amphipom  ramosa  P H i m P S ,  Atrypa  reticularis
LINNE,  Gonehidlum  sp,,  Cyrtlna  sp„  Gyrtospirifer  sp,,
Rhyneonella  cuboideş  SOWERBY,  Crinoidae,  Vermes
izleri,  gibi  fosiller,  yağın  Alt,  Orta  ve  Üst  Devoniyen
olduğunu  kanıtlamaktadır,

KARRONÎFFiR

Ağcaşar Wonaa»yoau  (Ka)

Formasyon  tipik  olarak  Karacagedik,  Orduyurdu,
Kömürcü  tepe,  Kayapmar,  Eğergedik  tepe  ve  Dedesul-
tan  civarında  görülür.  Tabanda  Devoniyenin  Çalmardı
formasyonu  ve  üstündeki  Permiyene  ilişkin  Akbaş  For-
masyonu  ile  konkordan  konumludur,

Orta  tip  tabakalanmalı,  formasyonun  toplam  ka.
lmlıfı  yaklaşık  500  m.  olarak  düşünülmektedir.  Afca,
şar  formasyonu'  üç  üyeden  oluşur.

Şeyi  Üyesi-1  Formasyon  içinde  mercekler  halinde,
çok  ince  laminaJı,  şan,  bej,  bordo,  yeşil  gibi  değişik
renklerde  bulunmaktadır.  Lamlnar-plastik  dokulu  ka.
yaç;  kil,  silt,  kireçtaşı  bilefenlerinden  olusmugtur.  Bu
Üyenin bazı  seviyelerinde  Fosidonomya  beoherl  BRONN
bulunmaktadır.  Böylece  seviyenin  yaşı  Alt  Karbonifer
olarak  çıkmaktadır.

Kireçtaşı  Üyesi  ı  Formasyonun  en  yaygın  Utolojik
birimini  olu§turur.  Alt  ve  Üst  sınırındaki  birimlerle
uyumludur.  Pek  bol  bitümlü  oluglan  nedeniyle,  siyah
renklidirler.  Bazı  İnce  seviyeler  demiroksitleriyle  ki-
zıllaşnüştıp.

Orta  tip  tabaka  kalınlığında  istiflenen  Üyenin  ka-
ya  dokusu,  mikrosparitiktîr.  Üyenin  toplam  kalmlıfı
yaklaşık  500  metre  kadar  olup;  Fusulüıa  sp.,  Fusuli-
nella  sp,,  EJndôthyra  sp.,  Eöstaffella  sp.,  Paleotextu-
laria  sp,,  Fenestella  sp.,  Dlctyoclostus  cf.  semiretiéu-
laria  MARTIN,  Antlquatonla  sp„  Bchuchertella  wexfor.
densis  SMYTH,  Pllcatifera  plicatiUs  SOWERBY,  gibi
Karbbniîer'e  ilişkin  fosilleri  kapsar,

İMttdtestt  Kireçtaşı  Üyesi  t  Formasyonun  en.üst
seviyesini  ayrıca,  Permlyen-Karbon'fer  sınırında  kıla.
vuz  bir  tabakayı  oluşturur.  Gri-sarı-bej  renklerin  karı-
gımı  bir  tonda  görünen  üye;  10-50  om  lik  ince  tabaka-
lanmalar  sunar.
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Skeletal-Sparitik  dokuda  ki  kaya,  fosil  İskeletleri
ile  sparit  çimentodan  oluşmuştur.  Bu  kılavuz  seviye
pek  bol  olarak  Tritieltes  sp,  bulundurmasıyla  Üst  Kar-
boniferi  karakterize  eder.

Akbaş  Formasyonu  (Pa)

Çalışma  alanı  içersinde  en  yaygın  birim  olarak
göze  çarpar,  Çamovası,  Ekinlik,  Nohutlu,  örduyurdu,
Musak  tepe,  Karlığın,  Ugükkaya,  Bedesultan  ve  Kara-
madazı  köyü  dolaylarında  en  geniş  yüzeylemesini  BU-
nar.

Altında,  Karbonlferin  Af  çağar  formasyonu  ile  kon-
kordan  konumludur.  Böylelikle;  Çalmardı  (Devoniyen),
Ajrea§ar  (Karbonlfer),  Akbaş  (Permlyen)  formasyon-
ları  tipik  bir  komprehansif  seri  oluşturmaktadırlar,

Akbaş  formasyonu  üzerine  ise;  Kuvaterner  olu-
şuklarmdan  Bektagkeleri  formasyonu  diskordan  ola-
rak  gelmektedir.

Formasyon  genelde  gri  renk  tonlarmda  klregtagla-
rmdan  meydana  gelmiş,  kalın  tabakalı  ve  yaklafik
700  m,  kalınlıktadır.  Bu  formasyon  4  üyeden  meydana
gelmiştir.

plzolltu  Kireçtaşı  Üyesi  t  Karbonifer-Permiyen  sı-
nırında  kılavuz  bir  seviye  olarak  alınabilecek  bir  üye-
dir.  Uzun mercekler halinde  ve  10  cm  -  i  m,'1er  arasın,
da  def  igen  bir  kalınlığı  vardır.

Kay  aç  i  bordo,  bej,  gri,  yeşil,  kahverengi  ve  pem-
be  renklerinde  nüanslar  sunar,  2  mm  ila  2  cm  boyutlu
pizolitler  ve  Sparit  çimentodan  oluşan  taşm  dokusu,
pizolitik  sparittir.

Pizolitler,  Girvanella  denen  bir  alg  tarafından  o-
lüşturulmuf  ve  merkezlerinde  çoğun  fusulinid,  mollusk
kavkısı  veya  kum  tanesi  bulunur,

Toroslarda  tipik  bir  seviye  olarak  kabul  edilen  bu
mercek  Alt  Fermiyenm  tabanı  olarak  yaşlandırılmalı-
dır,

PseudoschwagerfnAk  Kireçtaşı  Üyesi  :  Plzolitli
kireçtaşı  üyesinin,  çof  un üzerinde  bulunan  bu  seviye  de
ince  mercekler  halindedir,  10  cm  ila  50  cm  arasında
def  işen  ve  yine  kılavuz  bir  seviye  olarak  kabul  edilebi-
lecek  bir  birimdir.  Koyu  grügrinm  tonlarında  görülen
kaya  skeletal-sparitlk  dokuludur,  Pseudoschwagerlna
bolluk  zonu  olan  seviyenin  yaşı  Alt  Permiyendir.

Kireçtaşı  Üyesi  :  Akbaş  formasyonunda  egemen
olan  birim,  klreçtagı  üyesidir.  Aynı  zamanda  çalıgma
alanında  da  en  yaygın  birim  olarak  göze  earpar.  Kaim
tabakalı  (4,5  metrelik  tabakalar)  ve  monoton  bir  lito-
lojik  devamlılık  İçindedir,  Yer  yer  dolomitik  kireçtaşı
özelliği  sunar.  Üyenin  toplam  kalmhfı  yaklaşık  700
metre  kadardır,  Sparitik  dokulu  kaya  gri  ve  açık  gri
renklerde  görülür.

Üyenin  içinde  bulunup  saptanan  fosiller-  Glomos-
pira  sp.,  Ammodiscus  sp„  Schwagerina  sp„  Staffella
sp„  Hemigord'opsis  sp,,  Pseudofusulina  sp,,  Eoverbe.

eckina intermedia  LBE3,  Mizzla velebitana SCHUBERT,
Gymnocodium  sp„  Produetus  sp„  Bellerophon  sp.,
olup  Permiyen  yağını  kanıtlamaktadırlar,

Ortobuvarslt  Üyesi  :  Sahada,  mercekler  halinde
farklı  erozyonla  belirginleşmiş  yüzeylemeleri  ile  göze
çarpar.  Tabaka  kalınlığı  10-500  cm  arasında  değişir.
Bu  mercekler  bazen  kilometrelerce  uzunlukta  devam
ederler.

Taşın;  kırmızı,  pembe,  koyu  nefti  ve  açık  bej
renklerde  olügları,  gri  kireçtaşı  birimi  içinde  belirgin-
leşmesini  sağlamaktadır.  Tipik  GresÖ  dokulu kaya  için-
de,  demiroksitleri  ve  kaolen  matriks  çok  eser  olarak
görülür.

Bu  üye  içerisinde  fosil  olmamakla  beraber,  yan
taşlarda  bulunan  fosiller  yaşın  Permiyen  oldufuna  isa.
ret  ederler.

KUVATERNER

Bektafkeleri  Formasyıoııu  (Qb)

Dereköy,  Elmabafı,  Kirazlıdere  yatafı,  Yahyalı
deresi  vadisi,  Ayyazısı  ile  Kuzeyde  Kayseri  ovasının  bir
kısmmı  kapsayan;  Mustafabeyli,  tlyaslı  ve  Yerköy  ara-
sında  yeralır.

Pleistosen  ve  Holosen'e  ilişkin  akarsuların  getir-
diği  gereçlerle,  Broiyes'in  erüpsiyonlan  Pumls,  Tûf  ve
Aglomeralann  ardalanmalarından  oluğa  n  Alüvyojılar
(Alv)  diğer  devir  formasyonları  üzerinde  d'skordan  ola-
rak  'geniş,  bir  alan  kapsar.  Yine  bu  devire  ait  yamaç
molozları  (Ym)  ile  toprak  örtüsünü  de  burada  bahset-
mek  yerinde  olur.  Bu  genç  oluşukların  25  cm  den  125
metreye  kadar  def  igen  bir  kalınlıfı  olduğu  yapılan
sondajlardan  kanıtlanmaktadır,

BIAOMAÎİZMA

Çalıgma  alanı  İçersinde,  kuzeyde  Karamadazı  ile
yukarıköy  arasında  yer  alan  Granit  Batoliti  Hersinl.
yen'de  yerleşmiş,  çevresinde  yeralan  Permlyen  kireg-
taflarmı  defişime  uğratmıştır.

Granit  ile  Permiyen  kireçtağları  dokanağmda
Bkarn  mineraller  gözlenir,  ayrıca  bu  zonda  beyaz  renk-
li  mermerler  oluşmuştur.  Granit  kayası,  topografyada
belirgin  morfolojik  özellikleri  yanmda  küresel  ayrılma,
agmma  ürünü  arenası  ile  karakteristiktir.  Granit  Ba-
tolitini  yer  yer  Pegmatitlk  damarlar  kesmiştir.  Yine  kı-
rılma  sonlarında  mlionitik  kayalar  meydana  gelmiştir.

Yuları  köyü  güneyinde  ise,  granit  üzerinde  yer-
alan,  Erclyes  erüpsiyonu  kalıntısı,,  küçük  bir  Bazalt
Dayk  yüzeylemesi  (By)  yeralmaktadır.

Magma  kayalarının  ayrıntılı  determinasyonları  ya-
pıldığında  şu  veriler  elde  edilmi§tir:

Granit

Bej  renkli,  iri  kristalli  masif  katakiaze  granit.  Do-
ku;  Orta  taneli  doku,  basınçtan  etkilenme  İle  katakla-
slzma  sonucu  yer  yer  milonitlegme  başlangıcı  ve  iri
mineraller  arasında  yeniden  kristallenmeler  gözlenir.
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Tane  boyutu  bltevlldir,  kuvarslar  genellikle  daha  ufak
boydadır.

Taşı  oluşturan  mineraller;  Kuvars;  İri,  özgekllsiz,
anizotrop  kristaller,  kırma  indisi  1,54  yakınında.  Ço-
ğun  alkaltfeldspat  ile  beraber  bulunur  ve  onunla  düz
olmayan  kontaktlar  oluşturur.

Alkallfeldspat;  çok  irt  (1,5  .  2  mm),  özşekilsiz
kristaller,  pertit  damarları  içerir,  karlşbad  kanununa
göre  İkizleri  bulunur.  Kalın  ve  İnce  olmak  üzere  İki
farklı  yönde  pertit  sistemi  vardır,  iri  Alkalifeldspat
tanelerinin  arasında  gok  ufak  rekristalize  kuvarslar  İki
optik  eksenli  negatif  2V  açısı  küçük  Ortaklas  (Mikrok.
Ün).

Plajioklas;  yeterince  Özşekilli,  aibit  İkizli  plajiok.
laslar  alkali-feldspat  tarafından  çevrilmiştir.  Bolca  kil-
leşme  görülür,  Boyutları 1 x 2  mm  kadardır,  2  optik
eksenli  negatif  2V  açısı  çok  büyük  Ollgoklas,

Biyotit;  san-kahve  pleokroizma,  mükemmel  (001)
bazal  dilinim.  Tane  arası  basınç  nedeniyle  bükülme  var.
Kloritleşmeler  saptanmıştır.

Talimineraller;  Titanlt,  Ortlt.

Pegmatit

Fembe-beyaz  renkli,  iri  kristalli  (2  om  den  büyük)
pegmatitlk  dokulu,  masif  görünümde,  graniti  kesen  da.
marlar  halinde.  Taşı  oluşturan  mineraller;  saydam  çok
iri  kuvarslar  (süt  kuvars)  ve  pembemsi  alkalifeldspat.
lar  (Mikroklin).

Granit-MUonit

Granit  oluşumundan  sonra  kataklastik  etki  altında
kalmış  granitik  milonit.  Bej.Pembemsi  renkte,  ırasif,
ufak  tane  boylu,  iri  kuvars  kristalleri  içerir.  Kataklas-
tik-granoblastlk  dokuludur.  Taşı  oluşturan  mineraller:

Kuvars;  Üzşekilsiz,  yeniden  krlstallenme  olduk-
ça  yaygın  belirgin  yönlenme  gözlenir,

Alkalifeldspat;  Öz§eküslz,  bazen  iri  taneli,  ku-
varsla  girift  bir  şekil  de  krlstallenmiş,  yer  yer  de  Por-
flrokiast  olarak  izlenir,

Biotlt;  Sarı-  koyukahve  renkli  pleokro.zm  gösterir,
(001)  dilinimi  var,  çofun  klorite  (Fennin)  dönügmü)
§eklllerde.

Tali  mineraller  İse;  Magnetit,  Apatit  ve  Ortlt'tîr,

Granit • ÜİtramUomt

Açık  gri,  sarımsı  renklerde,  çogun  ince  taneli,  gra-
nit  oluştuktan  sonra  dinamik  etkilerle  ezilmeler  sonucu,
oluşmuş,  az  levhalı  görünümde.  Blastomilonitik-Forfi-
roklastlk  dokulu  olup,  taşı  oluşturan  mineraller  :

Kuvars;  ufak  taneli,  hemen  hemen  tümü  rekriata-
iizasyena  uf  ramıs,  granoblasttk  görünümdedir.

Alkalifeldspat;  porflroklastlar  olarak  kuvarstan  o-
kısan  matriks  içinde  yeralır.  Ezilen  feldspatların,  belli
bir  boyut  üstüne  çıkanları  portiroklast  görünümünü  al-

mış,  diter  kesim  yeniden  kristalize  kuvarslar  arasında
çok  ufak  boyutlarda  dağılmıştır.  2  optik  eksenli  nega-
tif  2V  açısı  büyük  Mikroklin,  2V  açısı  küçük  Ortoklas,

Plajioklas;  Alkalifeldspat  porfiroklastları  içinde
kapantı  olarak  veya  birlikte  izlenir,  Alblt  ikizleri  göz.
lenmektedlr.

Bİotit;  Sarı-koyukahve  renkli,  pleokroizma  mü-
kemmel,  (001)  dilinimi!,  basmelarla  bükülmüş.

Tali  mineraller;  Magnetit.

Pİkrit-Bazalt

Gri-Kırımzı  renklerde,  kırmızı  renk  içindeki  de-
mirin  oksitlenmesi  ile  oluşmuş,  ince  taneli,  masif,  çok
miktarda  gaz  boşlukları  kapsar.  Mineral  bileşenleri
gözle  görülememektedir.  Hamur  maddesinin  önemli
kısmını  oluşturan  plajioklas  mikrolitleri,  yönlenme
gösterir.  Hamur  maddesi  tüm  kristalli  intergranulor
(tüm  kristalli)  doku  tipindedir.  Ortalama  tane  boyu-
tu  0,5  mm  civarındadır,  Tagı  oluşturan  mineraller:

Olivin;  Hamur  maddesinden  farkedilir  derecede
iri  kristaller.  Saydam,  röliyefi  yüksek  anizotrop,  taze,
kenarları  yuvarlak,  fakat  yeterince  özsekilli,  Dofru
sönme  gösterirler.  Çift  kırması  3.  sıra  renkleri,  iki  op-
tik  eksenli  pozitif  işaretli  2V  açısı  80-90"  civarında
kenarlarında  opaklaşma,  Olivin  türü  Fosterit  90,

Kllnoplroksen;  Renksiz,  kenarları  sarımsı,  yüksek
röliyefu,  anizotrop.  Plajioklaslarla  içice  büyümüş  kris-
taller  halinde  ve  onlarla  hamur  maddesini  oluşturur.
Çift  kırması  yüksek,  iki  eksenli,  pozitif  işaretli  2V  açı-
sı  30°  civarında.  Piroksen  türü  Pijonit,

Plajioklas;  Kırma  indisi  dolayısıyla  röliyefi  farke-
dillr  derecede  yüksek.  Ca'ca  zengin,  sönme  açısı  ölçüm-
lerinde  en  yüksek  defer  40'dir,  Bu  da  Bazik  Labrado.
ritlere  özgüdür.  Albit-Karlsbad  kombine  ikiz  kenarları
her  kristalde  vardır.  Diğer  taneler  arasında  yönlenmig
bir  dizilme  görülür.

Tali  mineralleri:  Magnetit,  Hematit,  Hmenit'tir.

YAPISAL  JEOLOJİ

Torid  kuşağı  içersinde,  Antitoroslar  bölümünün,
Kllkya  kesimi  içersinde  yer  alan  çalışma  alanında  ya-
pısal  gidişlerin  KD-GB  dogrultulu  oldufu  görülür.

Yapısal  bulgular  göstermiştir  ki;  çalışma  sahasın-
da  Alp  orojenezi  ile  yenilenmiş  üç  yapısal  birim  vardır.
Buna  göre;  Antekambriyen  metamorf  itleri-  Alpen,
Hersiniyen  ve  Kaledoniyen  orojejtezleri  İle  yenilenmiş
Hüroniyen  çekirdefi  (Ak),  Kambriyen  kristalze  kireç,
taşları;  Alpen  ve  Hersiniyen  orojenezl  İle  yenilenmiş
Kaledoniyen  temeli  (Ac),  Devoniyen,  Karbonifer,  Per.
miyen  yağındaki  kireçtaşları  da  Alpen  ile  yenilenmiş
Hersiniyen  yapısal  katı  (Av)  ve  Alp  orojenezlnin  etki.
lendifi  Alpen üst  yapısal  katı  (A)  meydana  gelmiştir.

Bu  kesimde  çökel  kayalar;  hemen  hemen  bütün
orojenezlere  maruz  kalmakla  beraber,  orojenezlerin  ha-
fif  geçmesi  bunun  yerine  epirojenik  hareketlerin  olusu

74 JKOLOJt MÜHENDÎSLÎGt/MAYIS İ983



JEOLOJİ  MÜHENDİSLİĞİ/MAYIS  1983 75





dikkati  geker,  BUinen  sudur  ki;  sen  olarak  meydana
gelmiş  olan.  Alp  orojenezi  bölgenin  kıvrım  stilini  etki-
liyerek  kendi  doğrultusunu  gell|tirmigtir.  Diğer  bir
deyimle  kıvnm  stilleri,  yani  antiklinal  ve  senkllnal  ek-
senlerinin  KD-OB  yönünde  uzandıklan  görülür,

Antekambriyen'de  (Yahyalı  Metamörflt  Karmaşı-
ğı)  alman,  doğrultu  Ölçülerinin,  genellikle  K80B  ve
K35D  istatistikl  def  erlerde  çıktığı  görülerek,  çift  yön.
lû  bir  kıvrım  sistemi  ülusturduğu  anlaşılır,  Hersiniyen
ve  Alpen  orojenez  etkilerinin  meydana getirdiği  hu  kıv-
nm  sistemlerinin  daha  önceki  Hüronlyen  ve  Kaledonl-
yen  orojenez  etkilerini  silip  değiştirdiği  gerçeği  ortaya
çıkmaktadır.

Devonlyen'de  (Çalmardı  Formasyonu)  tabakalan-
malarm,  daha  düzenli  olmasına  rağmen,  Hersiniyen  ve
Alpen  orojenezlerinden  müteessir  olmug,  genellikle  doğ-
rultularm  K25B  ve  K25D  yönlü  simetrik  bir  kıvnm
sisteminde  olduğu  görülür,

Karbonifer'de  (Afçagar  Formasyonu)  saptanan
tabaka  doğrultularının  genel  yönü  KSBD'dur.  Herslnl.
yen  ve  Alpen  orojenez  tesirlerinin  kıvnm  slstemmde
etkin  olduf  u  belirgindir,

Permiyen'de  (Akbaş  Formasyonu)  de  ölçümlerin
Karboniferdekilerle  benzerlik  gösterdiği  gözlenir.  Ege-
men  doğrultu  yönünün  K45D  olduğu  saptanmıştır,  Bu-
rada  da  bariz  olan  kıvnm  sistemlerinde  Hersiniyen  ve
Alpen  orojenezlerinin  egemen  olduğudur,

Hüronlyen  çekirdek  (Ak)  ile  Kaledoniyen  temel
(Ae)  arasmda;  Kadomiyen  orojenik  fazı  sonucu  olu-
gan açılı  dlskordansm varlığı  hem  yapısal  konum  hemde
taban  konglomerası  İle  barizdir.

Diğer  uyumsuzlukda,  Kaledoniyen  temel  (Ac)  ile
Hersiniyen  yapısal  katı  (Av)  arasında  Ardeniyen  fazı
kargılığı  stratlgrafik  bir  boşluğun  (Lakün)  varlığı  dik-
kat  çekmektedir.

Hersiniyen  yapısal  katı  (Av)  ile  Alpen  (A)  üst
yapısal  katı  arasında  ise  Valak  orojenik  fazı  kargılığı
bir  erozyon  düzleminin  varlıf  ı  gözlenir.

Orojenik  ve  Bplrojenik  hareketler  paralelinde  bir
çok  kınklar  oluşmuştur.  Kırıkların  KB-GD  ile  KD-GB
yönlerinde  gelişmiş,  olduğu  görülür.

Böylece  eklemler  ve  faylanmaiarın  Hersiniyen  ve
Alpen  orojenezlerinden  etkilenip  olugtuklan  varsayıla-
billr.

JEOLOJİK  TABßICE

Antekambrlyen  metamorfltlerimn  (Yahyalı  Meta-
morfit  Karmaşığı)  daha  çok  politik  kayalardan  oluşu,
denizin  pek  sıf  olmadığı  varsayımını  güçlendirir  ise  de,
orojenik  deformasyonlarm  biyolojik  ve  litolojik  bulgu-
lan  yoketmesi  ortam  hakkında  kesin  bir  gey  söylemeyi
önlemektedir.

Kambriyen  kristalize  kireçtaşlan  (Karaeatepe
Formasyonu),  denizin  sığlaşmaya  başladığım  litolojik
olarak  gösterirse  de,  paleontolojik  verilerin  olmayışı
l)u  varsayımı  kanıtlamada  yardımcı  olamamaktadır.

Devoniyen  (Çalmardı  Formasyonu),  Karbonifer
(Ağcagar  Formasyonu)  ve  Permiyen  (Akba§  Formas-
yonu)  kireçtagları  ve  kırintılannın  gerek  litolojik,  ge-
rekse  paleontolojik  bulgulan,  her  üç  devir  sürecinde
denizin;  sığ,  ılıman  ve  resifal  özelliklerde  olduğunu  ka-
nıtlamaktadır,

SONUÇLAB

Karamadazı  ve  dolaymın  jeolojik  aragtırma  ve  in-
celemelerinde  yapılan  çalışmalarda  gu  sonuçlara  varıl,
mıgtır,

1  —  Çalıgma  alanmm  ayrıntılı  İ/25,000  ölçekli
jeoloji  haritası,  kaya  stratigrafi  birimleri  esas  alma.
rak  yapılmıştır,

2  —  Bölgedeki  metamorfitlerin  tanımı  yapılarak
yaşlarının,  bilindiği  gibi  Devoniyen  olmayıp,  en  az
Devoniyen  öncesi,  hatta  büyük  bir  olasılıkla  Ante-
kambriyen  olduğu  İleri  sürühnügtür.

3  —  Yine  Devoniyen  kireçtagları  içersinde  kabul
edilen  kristalize  kireçtaglannm  da  Kambriyen  yaslı
olabileceği  varsayılmıştır,

4  —  Daha  önceleri  Permo-karbenifer  olarak  ta-
nımlanan  Antrakolltik'in,  saptanan  kılavuz  seviyeler-
le  Karbonifer  ve  Permiyen  deniz  çökellerinin  ayırtla-
mp  Özellikleri  anlatılmıştır.

5  —  Formasyon  ve  üyelerin  ayırtlamp  adlamalan
yapılmıştır.

6  —  Granit,  yerleşme  ya§ı  ve  yantaşları  ile  bera-
ber  petrografik  özellikleri  belirtllmlstlr,

7  —  İnceleme  alanının  yapısal  birimleri  saptan,
mıgtır,

KATKI  BET.tBTME

Çahsmanın  başlangıcından  sonuna  kadar  yardım-
lamm  gördüğüm,  M.T.A.  Enstitüsü  ilgilileri  ile  Pale-
ontolojlk  determinasyonlarımı  yapan;  Saym,  Dr,  Ca-
hide  Kıroglu,  Ayça  Salancı,.  Erol  Çatal'a,  ayrıca  mag.
matitleri  ayrıntılı  bir  gekilde  ineeleyip  tanımlayan,
Dr,  Sinan  Öngen'e  burada  teşekkür  etmeyi  bir  borç
bilirim.
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HABERLER

Hamrlayan :  A.  KEMAL  AKIN,  Jeoloji  Yük,  Müh.

TEZ ÖZLERİ

15,  Sayıdan  itibaren  yayınladığımız  ve  son  iki  yıl  iğinde  yurt  içi  vo  dışında  çeşitli
üniversitelerde  doktora  ve  doçentlik  tezi  sunan  ve  sonuçlandıran  üyelerimiz  ile,
Türkiye  jeolojisine  ilijkm  çalıgmaîar  yaparak;  bu  galifmaları  bulundukları  ülke  ün',
versltelerinde  tez  olarak  sunan  yabancı  ülke  meslektaşlarımızın  çalışmalarını  tanıtıcı
yazılan  sunmayı  sürdürmekteyiz.  Agafıda,  dergimiz  yayma  verilinceye  kadar,
Yaym  Kurulu'rıa  ulaştırılan  tez  konuları  verilmiştir,

.  BATERENT YÖFBSÎNDEHİ  ÜST PLİYOSEN ÇÖKEMBEBtNÎN  JEO-MÜHENDİSLİK
UZBÏJLÎKI.EBÎ VE KÛNSOLÎDASYONU

Bülent  KlPBR

Hacettepe  Üniversitesi  Jeoloji  Mühendlsllti  Bö.
lümü'iıde,  Doç,  Dr,  Ercin  Kasapoglu  denetiminde  ger-
Qekle§tlrilen  bu  çalıgmada;  Etimesgut  .  B&tıkent  yo-
resinde  'geniş,  alanlar  kaplayan  Pliyosen  yağlı,  karasal,
killi  sökellerin  jeo-mühendislik  özellikleri  ile  konsoli-
dasyon  özellikleri  arasındaki  lli§kllerm  belirlenmesi;
böylece,  bu  çökeller  üzerindeki  mühendislik  uygulama,
lannda  önemli  bir  parametre  olara»  kullanılan  konso-
'idasyon  deferlermin  daha  dof  ru  ve  güvenilir  bir  bi-
çimde  yorumlanabilmelsrine katkıda bulunulması  amaç-
lanmıştır,

i  Bu  amaca  yönelik  olarak,  ilkin  yörenin  i,/25000  öl-
çekli  jeoloji  haritası  yapılmıştır.  Daha  sonra,  yöredeki
Pliyosen  çökellerinin  İnce  taneli  düzeylerinden  alman

(Doktora  Tezi,  1983)

bozulmug  ve  bozulmamış,  (örselenmemig)  toprak  örnek,
lerinin  mineralojik  bileşimleri,  indeks  Özellikleri  ve  kon.
solidasyon  özellikleri,  İlgili  mühendislik  standartlarına
uygun  yöntemlerle  yapılan  laboratuvar  deneyleri  İle
belirlenmiş,,  çökellerin.  mühendislik  sınıflamaları  yapıl-
mı§  ve  Önyüklenme  durumları  araıtınlmıgtır.  Deneysel
çaliimalarla  aşırı  konsolide  toprak  zeminler  oldukları
belirlenen  Pliyosen  çökellerinin,  jeolojik  geçmiglerindo
etkisinde  kaldıkları  önyüklenme süreçleri  çözümlenmeye
Qali|ilıni|tır.

Son olarak  da,  hızla  kentle§en  bu  yörede  görülmesi
olası  jeo-mühendisUk  sorunları  üzer/nde  durulmugtur,

160  Sayfa,  38  Şekil,  25  Çizelge,  2  Ek,

MOBTAŞ -  SHYDİŞBHIB BOKSİT yATAKLABININ  OLUŞUMU

(Zur  Genese  des  Bauxites  der  nüne  Morta#  bel  Seydişehir -  Türkei)

Dr. Theophll  LAUBŒR

Sn,  Dr.  T,  Lauber  tarafından doktora  tezi  olarak
incelenen  Morta§  boksit  yatafı,  Batı-Toroslarda  bulu.
ftşn  Akseki-Seydifehir  boksit  bölgesinin  önemli  boksit
yataklarından  biridir.  Bölgede  Mortaj  yatafı  yanında
aynı  jeolojik  ve  mlnşratojlk  özelliklerde  ve  def  i§ik  bü-
yüklüklerde  bilinen  lOO'ü  agkm  yataK  bulunmaktadır,
Mortai  yatafı,  bölgenin  ekonomik  değere  haiz  büyük,
lükte  bilinen  30  civarınıda  yatafmdan tiri  olup,  halen
Htibank  Genel  Müdürlümü  tarafından  İşletilmektedir.

Dr.  T,  Lauber  Mortas.  yatafı  üzerinde  yaptığı  ça-
ligmayı dört  ana konuda gerçekleştirmiştir.  Bu konuları
jeoloji,  mineraloji,  jeokimya  ve  oluşumla  ilgili  tartıgma-
lar  oluîturmaktadır.

(Doktora  tezi,  1980)

Jeoloji  konusunda  Dr.  Lauber  daha  çok  bugüne
dek  bölgede  yapılan  jeolojik  çalışmalardan  faydalana.
rak,  bölge  ve  Mortaf  boksit  yatafımn  çok  ayrıntılı
şekilde  mineralojik  yapı  ve  bileglminl  ortaya  koymug-
tar.

Jeokimya  konusuna  kısaca  déglnme  nedeni  olarak
Dr.  Lauber,  daha  önce  Mortaş  boksit yatafmda  bu  ko-
nuda  detaylı  çalınmaların  Dr,  N.  özlü  tarafından  ger-
çeklegtirildifini  göstermektedir,

Mortai  boksit  yatağının  oluşumunun  ve  daha  çok
boksitin  köken  kayacı  üzerindeki  görüglerlnl  Dr,
Lauber  dlfer  çalıgmacılarıja  (Göksu,  1954;  Wippern
19B9,  1982,  1984,  1965;  Atabey,  1976  ve  Özlü,  1978)  gö.
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rüşleıine  yapıcı  eleştirilerle  yaklaşarak  saptamaya  ça-
lışılmıştır.  Bu  çalışmacıların  görüşlerinin  aksine,  bok-
sitin  köken  kayacının  silikat  kayaları  değil,  içinde  ya-
taklandıklan  kireçtaşları  olabileceği  sonucuna  varılmış-
tır.

Dr,  T.  Lauber  tarafından  Mortag  boksit  yatağı  û-
zerinde  yapılan  bu  ayrıntılı  çalışmalar  sonucu  elde  edi-
len  bulgular  Aksekl-Seydisehlr  bölgesinin  diğer  boksit

yataklarmada  uygulanacağından  oldukça  önemlidir;  Bu
nedenle doktora tezinin işletmeci  kuruluş  olan Etibank'a
iletilmesinin  ve  çalışmanın  Türkçe'ye  çevrilmesinin  hem
Igletmeci  kuruluğa  hem  de  ülkemiz  jeoloji  mühend'sle-
rine  yararlı  olacağı  kanısındayım.

Bern  Üniversitesinde
doktora  tezi,  207  sayfa.

yapılmış,  ve  yayınlanmamış

Ahmet  ÇAĞATAY

DOĞU  TOROSLABDA,  DEREBÂfl  (DEVELİ),  ARMUTALAN  VB  GEDİKLİ  (SAİMBEYLİ)  KÖYLERİ
ABASININ JEOLOJİSİ

Sait  METÎN  (Doktora  Tezi,  1983)

I.Ü,  Mühendislik  Fakültesi  Jeoloji  Mühendisliği
bölümünden,  Prof.  Dr.  Mehmet  Akartuna  yönetiminde
hazırlanan  tezde;  Saimbeyli  (Adana)  ile  Develi  (Kay-
seri)  ilçeleri  arasmda  kalan  yaklaşık  S50  km»  İlk  bir
alanın  1/25.000  ölçekli  jeoloji  haritası  yapılarak,  böl-
genin  stratigrafik,  tektonik  ve  paleontolojlk  sorunları-
nın  çözümüne  çalışılmıştır,

Otokton  olarak  kabul  edilen  Kambriyen  ..  Tersiyer
yas.  aralığında  çökelen  istifin  genel  stratigrafisi  ortaya
konulmuş;  grup,  formasyon  ve  üye  mertebelerinde  ka-
ya  stratigrafi  birimleri  ayırtlanmif.,  stratigrafi  kesitleri

ölçUlmûg  tanıtman  ve  litolojik  özellikleri  anlatılmıştır.

Özellikle,  Alt  Paleozoyik'l  temsil  eden  kaya  bi-
rimlerinin  Güneydoğu  Anadolu,  Amanoslar  ve  Orta  To-
roalar  bölgelerindeki  benzerleri  İle  deneftirllmesi  ya.
pıtaııgtır.  Triyas-Kretase  yaş  aralığında  tortul  kaya
blokları  içeren  allokton  konumlu  ofiyolttli  karışığın
bölgeye  yerleşimi  ve  otokton  İstifle  olan  dokanak  özel-
İlkleri açıklanmıştır,  Kıvrımİanmadân  sorumlu  streslerin
yönleri  ve  sıkışma  sonucu  oluşmuş  önemli  itki  nitelikli
faylar  saptanmıştır.

135  sayfa,  48  Şekil,  26  Levha,  00  Fotograf,  g  efc:

HATAY  GÜNEYİNİN  JEÖLÖJÜC  ETÜDÜ

Haluk  SELÇUK  (Doktora  Tezi,  1981)

Cenevre  Üniversitesinde  Prof.  M.  DELALOYE  de-
iletiminde  sürdürülen bu  çalışma;  Hatay  dolayının stra.
tlgrafisine,  bölgenin  jeolojik  evrimine  ve  Kmldag  Ofl-~
yolitlermin  konumuna  dog  ru  bir  yaklaşım  getirmeyi
amaçlamaktadır.

Çalışma  alanı  Güneyäofu  Anadolu'da,  Amanos
Dağlarının  güneybatı  ucundaki  Kızıldag-Keldag  ve  do-
laylarını  iğine  alır  ve  yaklafik  2100  Kma  lik  bir  alanı
kapsar,  Araıtırma  sırasında  Kızıldaf  oflyolitleri  5  biri-
me  ayrılarak  ayrıntılı  haritası  ve  petrograf.'si  yapılmış,
tır.

Çalışılan  alanda  birbirinden  çok  farklı  ortamlarda
oluşan  kayaç  toplulukları  gözlenir.  Tektonlzma  sonucu
bugünkü  konumlarım  kazanan  bu  kayag  toplulukları

a)  Otokton  formasyonlar,  b)  Allokton  formasyon,
lar,  c)  Geng  Otokton  formasyonlar  olmak  üzere  üg
ana  grupta  incelenmiştir.

Otokton  formasyonlar  bölgede  kıtasal  bir  kabuğun
varlıfma  İşaret  eûjer.  Üst  Jura  (Malm)  .  Üst  Kretas«
(Senomaniyen-Santoniyen)  yas,  aralı|1ındaki,  çoğun
sıg  deniz  karbonatları  İle  temsil  edllmif  tir.  Üst  manto
ve  okyanus  kabuğu  kökenli  olan  Allokton  birimler
(Kızıldag  ofiyolitleri)  Àlt-Orta  Maestriştiyen'de  Otok-
ton  birimler  Üzerine  bindirmişlerdir,  Üst  Maestriştiyen
transgresyonuyla  başlayan  Gene  Otokton  birimler,  Âlt
Mlyosen'e  rastlanmadan  Pliyosen  sonuna  kadar  sıf
deniz  fasiyeslnde  çökelim  göstermisür.

116  Sayfa,  4  ek,  28  Şekil,  44  Foto

AKDAÖMADGNİ  (Yozgat)  KURŞUN  ÇİNKO  YATAKLARINDA  KONTAK  MİTASOJOATÎZMA  VE
CEVHERLEŞME

Ahmet  SAĞIROĞL.U  (Doktora  tezi,  1982)

Dr.  Robert  M.F.  Preston  (University  College,  Uni-
servlty  of  London)  denetiminde  sürdürülen  bu  çalış-
mada;  Akdağmadeni  Kur§un-Çinko  yatakları  ve  yan
kayag  alterasyonu  konu  alınarak,  cevherleşme  ve  me-
tasomatizmamn  oluşum  mekanizma  ve  modelleri  ince-
lenmiş,  bunların  oluğum  koşul  ve  modelleri  ortaya  ko-

yulmuştur.  Metasomatlzma  bölgesel  başkalaşım  ka-
yaçları  içinde  olduğundan,  metasomatizma  etki  ve  so-
nuçlarının  belirgin  olması  için  bölgesel  başkalaşım  ko-
şulları  da  incelenmiştir.

Bu  amaçla  saha,  mikroskop  (silikat  ve  opak),
mikroprob,  IOP,  AA,  XRD  ve  sıvı  kapanımı  galıgmaları
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yapılmıştır.

Sonuçların  özü  :

Orta dereceli  amflbolit  f&siyesi  (  « 500"C ve  w  5kb)
nd#  bölgesel  başkalaşıma  uğrayan  gnays,  amflbolit  ve
mermerlere,  I-type  ve  ademeUlt  kompozisyonundaki
granltik  kayaçların  sokulumu  metasomatizmaya  neden
olmuş  ve  hem  yan  kayaçlar  hemde  plutonlk  kayaçlar
metasomatianaya  uğramıştır,

Endoskarn  (plutonlk  metasomatik)  ve  exoskarn
(yan kayaçta  oluşan metasomatik  oluşumlar)  oluşum-
lannm özellikleri Ue  ana  kayag  kompozisyonu arasmda
aıkı  bir  ilişki  vardır,  Dolomltlk  mermerle  dokanakta
olan  endoskarn  normal  mineraller  dışında  piroksen
(salit  ve  fassait),  magnetlt  ve  phlogopit,  kalaitik  mer-
merlerle  dokanakta  olan  kısımlarda  İse  serİzİÜeime  ve
saussuritleşme  görülür,

Exoskarnlar  dört  ayrı  safhada oluşmuşlardır  ve  bu
dört  ayn  safhanın  flalko-ldmyasal  koşulları  çofu  yerde
birbiri  üzerine  gelmif  gekildedir.  Bu dört  safha  ve  bun-
lann  kalsltlk  mermerlerdekl  özellikleri  şöyledir,

I,  Magnetit-granat-piroksen  safhası,-  Ot  ve  CO2

aktivltesl  düşük,  çözeltiler  demirce  zengin,  basınç  gok
düşük  ve  sıcaklık  800-C,  Mineral  topluluğu,  maifnetit,
granat  (andraditik),  piroksen,  anortit,  epidot  (Ps  33)
ve  kuvars.

2,  Epidot-amfibol  safhası;  birinci  safhadan  farklı
olarak  çözeltiler  Al'ca  zenginleşmeye  başlamakta  ve
sıcaklık  45Û-500<DO  dir.  Mineral  topluluğu,  hematit,  epi-
dot  (Ps  25),  amfibol,  sfen,  kuvars  ve  az  olarak  gran-
ditlk  granat  ve  ortoMaz,

3,  Epldot-kloıit  safhası;  bu  safhada  çözeltiler
Al'ca  oldukça  zenginleşmiş  ve  ısı  <  400"C  dir,  Mineral
topluluğu,  klorit,  epidot  (Ps<20),  kuvars  ve  sülfitler,

4,  Kaolen-muskovit  safhası;  çözeltiler  silika  ve
suca zengin haldedirler. Isı  300-C nln  altındadır.  Spinel,
fassait-Diopsit  ve  phologopit'le  temsil  edilmiş  ve  üçün.
oü  safhada  piroksen  ve  forsterlt  serpantinitlegmlştir,
Petrolojik  ve  sıvı  kapanım  sonuçlan  birbirine  oldukça
güzel  bir  uyum  göstermektedir

SÜlflt  minerallerinin  parajenezl  ise;  Pİrotm-pirlt.
opak  sfalerlt-arsenoplrit-kalkoplrit-saydam.  sfalerlt-ga-
lena-kalkosin  geklindedlr.  Sfaletlt  jeobarometresi  P<0,5
kbar  vermektedir  ki  bu  sıvı  kapanım  galışmalan-
nıu  verdi|ri  basınca  uymaktadır,  "Minor  element"
jeotermometresl,  pirotln  jeotermometresi  ve  sıvı  kapa.
aımlannda  ölçülen  sıcaklıklardan  daha  yüksek  Bıçak-
lıklar  vermiştir.

310  Sayfa,  2 Ek,  34  Şekil,  88  Çizelge,  70  Fotograf

6826  Bh\OÄ  PE1WOL  YASASrNIN  BAZI  MADDEIJESBOröB  VEUÎşaaJK  YAPAN  3808  SAYILI  YASA
YÜRÜRItÜĞB GtBDf

1954 tarihinde yürürlüf e giren ve bugüne kadar dört
kez  değiştirilen  6328  sayılı  petrol  yasam'nın  baza  hü-
kümlerini  günün  şartlarına  uygun  hale  getirmek,  ara-
mam  şirketlerin  faaliyetlerini  teşvik  edici  bazı  garanti
maddelerine  yasa'da  yepvermek,  günün  şartlarına  ve
bütün  dünyada  kabul ve  tatbik  edilen  teamüllere  uygun
olarak  Türkiye'nin petrol  mevzuatım  düzenlemek  ama-
cıyla  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlıf  ı  tarafmdan
hazırlanan  ve  28,8,1983  tarihinde  MOjK'ce  kabul  edilen
2808  sayılı  yasa  ile  getirilen  başlıca  değişiklikler  §un-
lardır:

— Petrol hakkı  saMplerme  1  Ooak  1980  tarihinden
aonra  keşfettikleri  petrol  Bahalarında  ürettikleri  ham-
petrol  veya  tabiî  gazın  tamamı  üzerinden %35'üii  (de-
nizlerde  1%45'İni)  yurt  dışma  İhraç  edebilme  olanağı
sağlanmaktadır,

—  Tabiîgaz  fiyatlarmuı  saptanmasında  uyulması
gerekli  esaslar  agıklıf  a  kavuşturulmaktadır,

— Piyasa,  ithal ve  ihraç  fiyattan  İle  ilgili  yeni  hü-
kümler  getirilmektedir,

—• Petrol hakta sahibinin yurt dışma yaptıg»  İhra-
cattan  elde  ettifi  dövizleri,  transfer  haklarından  mah-
subu  ve petrol  ameliyeleriyle  İlgili  hertürlü  dövizli  Öde.
melerde kullanabilmesi  kabul  edilmektedir,

— Petrol  bulan ve işletme ruhsatnamesi  alan  petrol
hakta  sahiplerinin,  ürettikleri  petrolü  taşıma  Veya  ta-
şıtma,  tasfiye  etme  veya  ettirme  hakları  yeniden  be»
nimsônmektedfr,

—  Devlet  adına petrol  ameliyelerini yapma hakkına
sahip  olan  Türkiye  Petrolleri  Anonim  Ortakligi'mn  bu
hakkım  bizzat  olduğu  gibi  ortaklıklar  vasıtasıyla  da
kullanabilmesine  olanak  sağlanmaktadır,

—  Petrol  hakkı  sahiplerinden arama  ve  işletme sa-
haları  için  ahnan  devlet  hakkı  arttınlarak  günüa  ko.
şullaraıa  uydurulmaktadır.

—  Türkiye  Petrolleri  Anonim Ortaklıf  ı'nın  bir  böl-
gede 16 adet olan arama ruhsatnamesi alma hakkı  12'ye
İndirilmektedir.

—  Bugüne  kadar  petrol  aramalanna  jeolojik  istik-
§af  niteliğindeki  etüdleriyle  katılmış,  bulunan  Maden
Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü  Petrol  Yasası'nın  kapsa-
mından  çıkarılmaktadır.

Özetleyecek  olursak,  yeni  deflşiklik  yasası  ile  yer-
li  ve  yabancı  özel  şirketlerin  faaliyetlerini  teşvik  edici
nitelikte  maddi  olanaklar  sağlanırken,  yurdumuzdaki
petrol  aramacılığının  yükünü sırtlamış  bulunan  Türkiye
Petrolleri  Anonim  Ortaklıgı'nın  (TPAO)  çalışma  ala-
nı«  kısıtlayacak  baa  Önlemler  getirilmektedir.  Ayrıca,
petrol  aramacılıf  ına  bilimsel  arastanalan  üe  büyük
katkılarda bulunmuş olan Maden Tetkik ve Arama  Etna*
tltüaü  (MTA)  petrol  yasası  kapsamından  çıkarılmak,
tadır.

Oysa«

6326  sayılı  yasa'da  değişiklik  yapmak  amacıyla»
1973  yümda  çıkarılan  1702  sayılı  yasa  Us  bir  bölgede
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16  adet  arama  ruhsatnamesi  alabilen  TFAO'nun  bu
hakkı,  yeni  yasa  İle  12  ruhsatnameye  indirilmekte,  ay-
rica,  "TFAO'nun toplam ruhsat  adedi petrol arama  böl-
gesi  sayısının  10 katan  asamaz"  hükmü  de  getirilmek-
tedir.  Bu  dununda,  MPAO'nim  zahiren.  İğ  adet  gibi  gö-
rünen  ruhsat  alma,  balda,  doğal  olarak  tüm  petrol  böl-
gelerine  yayılmış  bulunan  çalışmaları  nedeniyle  gerçekte
İO'a  düşürülmek  Uvcîir.  TPAO'nun  faaliyetlerini  önemli
ölgüde  kısıtlayacak  bu  hükümlerito  gerekgesî  olarak  isa
"TPAO'nun  galisma gücünü ve  olanaklarını  aşan  oranda
arama  ruhsatnamesi  alması  ve  dolayısıyla  arama  saha-
larını  kapayıcı  bir  uygulamaya  yönelmesini  önlemek"
ifadesi  kullanılmaktadır.  Gergek  İse  bunun  tam  tersidir.
Çünkü, adı  fegen uygulamanın,  TPAO'ya def  11,'  yabancı
girketlere  özgü  bir  davranış,  olduğu  ve  f  eğmişten  günü-
müze  kadar  uygulanageldiğl  gok  iyi  bilinmektedir,

I9B4'ten  sonra  Türkiye'ye  akın  eden,  fakat  bir  sûra
sonra  Türkiye'nin  Ortadoğu  ülkelerine  benzer  bir petrol
potansiyeline  sahip  olmadıgmı  anlayan  yabancı  petrol
girketleri,  arama  çalıgmalarmı  durdurmalarına  kargın
arama  ruhsatlarını  uzun  süreler  ellerinde  tutmuşlardır,
gu  anda  bile  yurdumuzda,  elinde  sondaj  makinası  dahi
bulunmayan,  araştırma  yapar  görünen  ve  petrolcülükle
pek  az  yakınlığı  bulunan  kişilerin  temsilciliğini  yaptığı
bazı  yabancı  şirketlerin  elinde  geniş  alanlar  kapsayan
ruhsatnameler  bulunmaktadır.  Ayrıca,  bu  şirketler,  bir
bölgede  8  adet  arama  ruhsatı  hakkına  sahip  olmala-
rına  ragmen,  gerektiğinde  kendilerine  baflı  tampon

şirketler  aracılığıyla  bir  bölgede  birden  fazla  arama
hakkma  (8'den  fazla  arama  ruhsatnamesi  hakkı)  sahip
ûünakta,  böylece  büyük  avantaj  elde  etmektedirler.

TPAO,  2ÛQ'ü  askın  teknik  elemanı  (jeoloji  mühen-
disi,  jeofizik  mühendisi  ve petrol  mühendisi  gibi)  ve  sa-
hip  olduğu  88  adet  sondaj  kulesi  Ue  Türkiye'de  araştır-
ma yapan en  güglü petrol  kuruluğudur.  Yasa  ile  f  etirüen
bu  kısıtlama,  Yurdumuzdaki  petrol  aramacılığının  bü-
tün  yükünü  sırtlamıg  bulunan  bu  kuruluşumuzu  çok
zor  durumlara  sokabilecek  ve  yakın  gelecekte  büyük
bir  potansiyelin  atıl  kalması  sorununu  gündeme  geti-
recektir.

Kurulduğu yıldan beri,  önceleri  devlet adına  tek  ba,
gına petrol araştırmalarını  yürüten,  19B4  yılından  sonra
İse-  6326  sayılı  yasa'na  121.  maddesinin  I.  fıkrasının
kendisine  tanıdığı  "jeolojik  istikşaf  mahiyetindeki  etüdı
teri  yapabilme"  yetkisine  dayanarak  araştırmalarım
sürdüren  MTA  Bnstltüsü'nün,  petrol  aramalarmdaki
varlığı,  kabul  edilen  280S  sayılı  yeni  yasa  11©  ortadan
kaldırılmaktadır,

•  Ana  görevi  yurdumuzdaki  her  türlü  yeraltı  kayna-
fim  bulmak  olan  MTA  Enstitüsü  1835  yılında  çıkarılan
2804 sayüı yasa ile kurulmuş olup,  İlk petrol  aramalarını
kurulduğu yıldan İtibaren Güneydoğu Anadolu, Adana ve
Trakya  bölgelerinde  yapıma ve  bu  bölgelerin petrol  yö-
nünden  önemli  olabileceğini  ortaya koymuştur.  Ayrıntılı
çalışmalarını  Güneydoğu  Anadolu'da  yogunlaştirarak,  o
zamanın  sınırlı  olanaklarıyla,  Türkiye'de  İlk  defa  üre-
time  elverişli  petrolü  1940  yılında  Raman  dağında  bul-
mugtur. Daha sonra,  1950 yılında Garzan sahasını keşfet,
mistir,  " • • . • • • •

1954  yılında  çıkarılan  6326  sayılı  petrol  yasası'na
göre  MTA  Enstitüsü,  petrolle  ilgili  teknik  clemanlaru
nı  bütün  teçhizat  ve  keyfettiği  petrol  sahalarını,  uyııı
yıl  6327  .sayılı  yasay'la  kurulan  TPAO'na  devretmişi ir.
Köyleco  MTA,  TPAO'mn  kurulmasında,  en  büyük  rolü
oynamıştır.

1954  yılından  hu  yana  Türkiye'deki  pel rol  arama-
larının  yükünü  büyük  ölçüde  TPAO  üstlenmekle  birlik-
te,  MTA  Enstitüsü  (1326  sayılı  petrol  yaKam'nm  kendi-
sine  t  H  indiği  hakka,  dayanarak,  stra.1  icralık  islikşaf
mahiyetindeki  incelemeleri  yapmıştır.  Bu  süre  iğinde,
petrol  şirketleri  tararından  ayrıntılı  olarak  ele  alınma-
yan  havzalann  petrol  potansiyellerini  ortaya  çıkarmayı
hedef  ulan  jeolojik,  jeofizik  étudier  ile  sondajlı  çalısj-
nıalarmı  tanırımı  sınırlı  olanaklarla,  günümüze  karim1

sürdürmüştür.

Bu  kısıtlı  olanaklarla  günümüze  kadar  çalışılan
havzalar  şunlardır:  Haymana-Fol  atlı  havzası,  Mut  hav-
zası,  Anlalya-Finike  havzası,  Malalya-Güvün  havzası,
Muş-Ağrı  havzanı,  Sivas  ha.vzası,  Tckman-Karayazı
havzası,  Erzurum  havzam,  Erziriemi-Çayii'li  havzası,
Çankm-Çorüm  havzası,  Kars  havzası,  Tunceli  havzası,
Sinop-Samsun havzası,  Oölpazarı-îîöynük-Mudurnu  (Or.
ta  Sakarya)  havzası.

Yukarıda  belirtilen  havzalarda  bugüne  kadar  top-
lam  140789  ImW  prospeksiyon,  81412  kine  lik bir  ulanın
V25000  ölçekli  jeolojik  havi  I  a  alımı,  89249r>  m  lik  stra-
tigra.uk  kesit  ölçümü,  82050  km*  lik  alanın  gravimetrik
etüdü  yapılmış  ve  toplanı  :I542  km  lik  sismik  profil
alınmıştır.  Bu  etüdlerlı:  40'a  yakm  petrol  .st.rüktürü
saplanmış,  olup,  bunların bazıları  üzerinde  1904  yılından
bu  yana  toplam  48222  m  lik  (.s'ığ  ve  derin  olmak üzere)
24  adet  sondaj  yapılmıştır.

MTA  Rnslilüsü  petrol  elüd  ve  aramalarında  yıllar-
dan  beri  çalışarak  uzmanlık  kazanmış,  teknik  eleman,
Hondör  ve  işçi  ile  gerekli  sondaj  ve  jeofizik  ekipmanla-
rına  sahiptir.  Aşağıda,  görülebileceği  gibi  bu  rakamlar
küçümsennıiyecck  bir  potansiyeli  göstermektedir.

I  — İNSAN  GÜCÜ  :  40  jeoloji  mühendisi,  4.9  jeo-
fizik  mühendisi,  14  sondaj  mühendisi,  1  pilot,  1 kaptan,
45  yardımcı  leknik  eleman,  22  ba.s.  »öndür  .  sondöv,'  1S0
kalifiye  sondaj  işçisi,  12  kalifiye  jeofizik  işçisi,  9  petrol
jcolojisiyle  ilgili  laboratuvar  iş.

H  —  EKÎPMAN  :  a)  1  adet  petrol  jeoloJKi  labora-
luvarı  (paleoııtolojik,  sedimarıUır,  petrografik  ana  kaya
ve porozite-permeabilite  ölçümleri  için  gerekli  ekipman)

b)  Jeofizik  ekipmanları:  1)  4  a,<ie,l  gravite  cihazı
(2  adet Lacosl,  2  adet W.  Master  cihazı  ve  ekipman)

2)  I  adet  komple  kara sismik  ekipmanı,

3)  1  a.<ie.t proses merkezi  (komple  ümc.map  sismik
ikicin  merkezi)

4)  1  adet  komple interdata  jeofizik  irçlem  merkezi
5)  1.  adet  O.Ksna  402  uçağı  ve  komple  ha.vadan

manyftllk  etüd  ekipmanı
6)  2  adet  torsiyon  manyetometre  cihazı  ve  ekip-

manı

7)  1  adet  komple  derin  rezistivite  cihazı
8)  1  adet  komple  derin  kuyu  log  cihazı
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9) MTA Sismik-i gemisi (komple navlğâsyon» .,
»ismik, manyetik, gravite cihazı ve ekipmamyla dona-
tılmış)

c) Sondaj: I adet 3D-61 Sovyet malı, 4500 m ka-
pasiteli, 1 adet BD-125 Sovyet malı, 3500 m kapasiteli,
1 adet BU-75 Sovyet-malı, 2500 m kapasiteli 1 adet
2DH-75A Romen1 malı, 2500 m kapasiteli olmalı
Üzere, ekipma.nla.nyla birlikte toplanı 4 adet derin son-
daj kulesi mevcuttur.

Ayrıca, jeolojinin petrol dışındaki diğer dallarında
çahgan birimlere ve bu birimler tarafından yıllardan be,.

rt yapılma çalışmalarla kapanılmış bilgilere sahip olan
MTA Enstitüsü, petrol aramalarında bu bilgileri de kul.
lanabllm« durumunda olan güçlü vo entegre bir kuruluş
niteliğindedir. , , _"

Petrol arama seferberliğinin yasal düzenlemelerle
teşvik edilmek istendiği bu degigiklik yasasında, önemli
bilimsel ve teknik güce sahip olan MTA Enstitüsü'nün
bir kenara, atılmıg olmasını üzüntüyü karşıladığımız bir
talihsizlik olarak kabul etmekte ve bu durumun düzel,
tilccoği umudunu taşımaktayız.

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ.yE KAMU RÜBÜ1.1&ŞLABI YENDEN DÜZENLENİYOR

îktlsadi Devlet Tepkkülleri ve Kamu İktisadi Ku.
ruluşlarmın yeniden düzenlenmesi amacıyla, 17.6.1.982
tarihli ve 2680 saplı kanunun verdiği yetkiye dayanı-
larak, 11,4,1983 tarihindi Bakanlar Kuıulunca karar-
laştırılan ve MOK'ce kabul edilerek 20.6.1983 tarihinde
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 00 sayılı
kanun hükmündeki kararname île;

İktisadi Devlet Tefekküllert ile Kamu İktisadi Ku-
rıüuglarınm ve bunların müessesi'loıinin, bağlı ortak-
hklarmın kurulmasmı, igtiraklerinin yapılmasını, özerk
bir tarzda ve karma ekonominin kurallarına uygun ola-
rak yönetilmeleri,

İktisadi Devlet Teşekküllerinin ekonomik gereklere
uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultu-
sunda kendi aralarında ve ulusal ekonomi ile uyum. için-
de Qaligarak sermaye birikimine yardım etmelerini ve
bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmaları,

Kamu İktisadi Kuruluslarınm kendilerine verilen
görev ve kamu hizmetlerini, ekonomik ve sosyal gerek-

ler« uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yü.
rutnıeleri amaglannugtır,

Yürüriüfe giren bu karajAnış s. ilef;...T^gefckültee,
Kamu Ikttsadi Kurüluilan, müşffseseler ve bagü ortak-
lıkların orgaolarmm, karamamenia yürürlüfe girdiği
tarihten itibaren iki ay içinde yeniden teşkil edilme-
leri,

Ayrıca, Teşekküllerin, Kamu İktisadi Kurulugları-
nın kuruluş kanunlarının müesseselerin kuruluşuna Ui§.
kin yönetim kurulu kararlarını bag-lı ortaklıkların ana
sözleşmelerinin, bu kanun hükmündeki kararnamede
belirlenen esaslara göre en geç dört ay içinde hazırla-
narak yürürlüğe konulması, kararnamede öngörülen
personel kanunu yürürlüğe girinceye kadar mevcut hü-
kümlerin uygulanmasına devam edileceği, geçiş döne-
mine iUşkin geçici maddeler ile belirtilmiştir.

Aşağıda; üyelerimizin büyük bir kısmının görev
yapüğı bazı kamu kuruluşlarının, yeni kararname kap.
samına göre alacağı şekil görülmektedir.
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İlgili Bakanlık : TCNEïfcjt VE TAIİİİ KAYNAKLAtt UAKANUÖI

Etlbank

Türîdye Kömür İsletmeleri
Kurumu ;

Türkiye Taşkömürü Kurumu

Türkiye Petrol Kurumu

1,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10,
11,

12.

1.
%.
3,
•

4.
5.
6,
7.
B.
9.

10.
11.
12,

1.
2.
3.
4,"
5.

Bandırma Boraka ve Asit Fabrikaları İşletmesi
Müessesesi
Fıinı:t KolcmaniL İşletmesi MüeSj
Krgäni Bakır istetmesi Müessesesi
Halıköy Maden İşletmesi Müessesesi
Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Müessesesi
Küre Kakırlj Prit İşletmesi Müessesesi
Murgul Jiakır isletmesi Müessesesi ;
Üeköprü Maden İşletmeleri Müessesesi
§ark Kromları İşletmesi Müessesesi
Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi
Antalya Elektro Metalürji Sanayii İşletmesi
Müessesesi
SeyŞİgehir Alüminyum Tesisleri Müessesesi -

Garp İKayitleri Itletmeftl Müessesesi
Kömür Satıg ve Tevzi Müessesesi
Âlp^ut Dodurga Linyit İşletmeleri
Müessesfisl .••',,.:
Dofu Linyitleri İmletmesi Müessesesi
Orta Anadolu Linyitleri tgletmesi Müessosesi
Ege Linyitleri Iglelmesi Müessesesi
Çanakkale Linyitleri İşletmesi Müessesesi
Sivas Kangal Linyitleri işletmesi Müessesesi
Bursa Linyitleri İşletmi'si Müessesesi
Bolu Linyit Kömür Iglet nıesi Müessesesi
Güneydoğu Linyitleri tqlutmesi Müessesesi
Af gin . Elbistan Linyitleri Igletmesi
Müessesesi
KOÎJIU Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Taşkömürü İsletme Müessesesi
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi

Bafh Ortaklıklar

1. Karadeniz Şakır İşletme-
leri A.İ,

2. Çinko Kurgun Sanayii A.f.
(ÇtNKUR)

1. Türkiye Petrolleri A.O,
(T.P.A.O.)

2. Türkiye Petrol Rafinerileri
A.Ş,

S, Boru Hatları İle Petrol
Taşıma A.Ş, (BOTAŞ)

4, Petrol Ofisi A.Ş,
5. Deniz ifletmeeiMti ve

Taakerellitt A.Ş. (DİTAŞ)

figM Bakanlık : SAKAYI VB TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Totjokkiil

Türkiye Demir ve Çelik
İsletmeleri Kurumu

MUesseseler

1. Karabük Demir ve Çelik Pabrikalan Müessesesi
2. İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları

Müesseseni
3. Divriği Madenleri Müesseseil
4. Hekimhan Madenleri Müessesesi
5. Attepe Madenleri Müessesesi

Ba£lı Ortaklıklar
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Türkiye çimento VÄ Toprak
Sanayii Kurumu

1. Mİyos Ateş. Tuf lası Sanayi Müessesesi
2, Yarımca Seramik Sanayii Müessesesi
3, Bozöyük Seramüs Sanayi Müessesesi
4. Konya Krom Manyezit Tuf la Sanayi

S. Yıldız Çini ve Porselen Sanayi Müessesesi

1. Türkiye, Çimento Sanayii
T . A . ş , •••-..••.•• ; :

2. Afyon Çimento Sanayii

•• A.Ş. . ••••"•-

3. Ankara Çimento Sanayii
A.İ,

4. Balıkesir Çimento Sanayii
A.Ş.

5. Kartm Ç.mento Sanayii
T A § .

6. Çorum Çimento Sanayii
T.A.Ş.

7. ffllazığ Çimento Sunuyu
T.A..S.

8. Gaziantep Çimento Salıayii
T.A.Ş.

!). Niğde Çimento Sanayii
T.A.Ş.

11. Trakya Çimento Sanayii

' 12. Adana Kağıt Torba
Sanayii T.A.Ş.

. . . . . . 13. Kütahya Manyezit
îgletmelerl A.Ş. (KUMAŞ)

TÜRK MÜHENDİS VB MttMAÄ ODALARİ BÎBLtOJ BÎLfRKfŞİLİK . lüKSPEKLİK - HAKEMLİK V«
TEKNİK »TOiAVlRLtK YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

6,1.1982 tarih ve 17566 sayılı Resmi öazete'de yayınlanırıuj; 19.4.1983 tarih ve
İ8023 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelikİe bazı maddeleri de

Madde 1 — Türk Mühendis ve Münar Odâlârî Bir.
Üfl (TMMOB)'ne baflı Oda Üyelerinin, özel kesim ya
da kamu taàimindè özel istek ya da mahkeme karari
lan üzerine yapacakları mühendislik ve mimarlık hiz-
metlerinin koşulları, ücretleri, ödeme biçimleri VB ffiS-
kiler bu yönetmeiikle belirlenir ve uygulanır.

Bu yönetmelikle, mühendlsUk vé mimarlık hianetle,
rtain nitelikli ve etkin bir §ekilde yapılması, üyelerin
hak ve ücretlerinin korunması amaçlansr;

DAYANAK t

Madde % — Bu yönetmelik, 62S5 (730S) sayılı
TMMOB Yasasının %fttt o maddesi hükümlerine dayanı-
larak çikwtitaiiftii1.

-.- KAPSAM :•

Madde 3 — Bu yönetmelik hükümleri, bilirkişilik,
ekapeflik, hakemlik ve teknik müfavirlik alanlarındaki
mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde uygulanır.

Madde 4 — Bu yönetmelik kapsamında belirtilen
mühendislik ve mimaruR hizmetlerini, TMMOB ve baf li
Odalarınca tesMt edilen mühendis vs mimarlar yapmaya
yetkilidirler.

BÖLÜM ; 2

IIİZMKTİN YÜBÜTÜIMESİNDE UYULACAK
J B İ A S Î i A B • • • " ; . . • . : . ' ." " -

Madde. 5 — J-5u yönetmeliğin mali hükümlerini
TMMOB yönetim kurulu her yıl yeniden düzenler ve
ilân eder. Odalar, kendilerine kargı sorumluluklarını
yerine getirmiş olan, tecrübeli ve uygun nitelikli üye-
leri arasından seçtiği bilirkişilik, eksperlik v« hakemlik
yapabilecek üyelerinin listesini hazırlayarak TMMOB'ne
gönderir vo TMMOB (îe.ııel Sekreterliği bu listeleri mü-
racaatlarda kullanmak üzere dosyalar ve bir örneğini
h<;r yıl Aralık ayı içerisinde valiliklere gönderil".

Madde 6 — Mahkemelerin özel, ihtiaaA gerektiren
konulardaki bilirkigl, eksper ve hakem istekleri, ilgUi
ihtisas alanları dikkate alınarak, TMMOB Genel,Sek.
reterlif ince İlgili Oda Yönetim Kurulunun oluru alınarak
yerine getirilir.

BÖLÜM : 3

MALİ HÜKÜMLJSR

Madde 7 — BtLtRKtşlLtK :

Biliridfilik hizmeti, bilim, teknik ve ekonomik sa-
halarda belirtilen konulardan isteneni, mahallinde ya da
dosya üzerinde inceleme yaparate tiyat İâkdiri> kıymet,
nitelik, kusur ve durum tesbiti İçin rapor tanzimi ile
lüzum görülecek hallerde bunların dıgmdafcî hususların
tayin vé tesbitinin yapılmasıdır.

BiLfiwail..ÛCREITÎ :

a) H.M.U.K. (Hukuk Muhakemeleri^ UftlÜ Ka.
nunu), C.M.U.K. (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu)
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ve îstimlftk Yasası vb, gerefinc© mahkemelerde y*t da
duruf malarda ücretler :

— Kaybettiği l§ süresi için alacağı tazminat, .

— İnceleme ve yolculuk masrafları,

^ Çatıpnaşıyla- Uygun ücreti
dikkate alınarak hakim tarafından tesbit edilir,

b) Kamu, özel kuruluşlar ya da şahısların doğ-
rudan blürklgUlk İstemlerinde :

1. Büroda dosya Üzerinden düzenlenen raporlarda,
klfi bağına her rapor- İçin en az 5,000,—• TL. ücret alınır.

V'.'-'Ë, Arazide1 ve If sahalarında düzenlenen raporlar-
da, arazide geçen hef ğtin İçin klgi basına 7.000,—. TL,
ektonnwk Üzere, her v&igm için WfI başına en az 5.000,—
TL. ücret almır.

S. Mahkemelerde .âgiWama yapüması halinde, her
celse veya ek açıklama İsin en az 2.500, —TL ücret
alınır. >

4. Raporlatın düzenlenmesinde, daktilo, kırtasiye,
deney, teknik resim vb. masrafları aynea alınır,

5, Arazide ya da büroda bir defasında birden çok
dosyanın İncelenmesi durumlarında 10 dosyaya kadar
dosya başına en az 3.000,— TL. alınır. 10 . dosyadan
fazlası için dosyH başına en az 1.500,— TL. ek ücret
alınır.

Madde S — EKSPERLİK :

Mahallinde ya da dosya üzerinde gerekil inekleme-
yi yaparak kıymet takdiri, fiyat tesbiti ve benzeılcri ili'
İlgili rapor tanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır,

EKSPERLİK ÜCRETLERİ ;

Mt : İncelenen meta tutan
Ç£ : Çalışılan gün sayısı
Es : Çalışan eksper sayısı
A : 108» yılı çin (5.000, - TL.)
olmak üzere :
a) 10.000.000,— TL.'na kadar :

Mt
Bs x Çg x A jf 2A

1000

b) 100.000.000, TL.'na kadar :
Mt- -10.000.000

Es x Çg x A + 3A + 600O
2000

c) 500.000.000,— TL.'na kadar :
Mt —100.000.000

EsxÇfcxA, .f. 4A + 47.000 + — - - —
• ,r\ 8000 . •

d) 1.000.000,000,— TL.'aa .kadar : , , . .
Mt-500.000.000

5A + 1T7.Q0& + . • -.•, —
4000

e) 1.000.000,000,— TIJ, ve, daha yukarısı için :
M t — Ï 000.000.000

Ka x Çg x A + 6A -|- 298.000 |-
5000

formülleri ile »hesaplanır.
: ' " - • • . • « • ' > . - • • • • _ ) . : ' ; - ; ; ; • ; '

Madde 9 — HAKEMLÄ

H.M.U.K, Tahkim sözlefmesi gerefİnce taraflar a.
rasındakl anlaımazlıfın çözümündekl mühend' allk ve
mimarlık hizmetidir,

HAKEMLİK ÜCRETLERİ :

Hakemlik ücretleri H.M.U.K.'nda belirtilen esaslara
tabidir.

Madde 10 — TEKNİK MÜŞAVİRLİK :

Mühendislik ve mimarnk hizmetine ait hêrhangibtr
konuda bilim ve tetaüfe uygun olarak hizmetin yapıl,
masma fikren katkıda bulunulmasıdır,

MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ :

İşin niteliği vo malî boyutları ile çalınma kojulları
ve süresi dikkate alınarak TMMOB Genel Sekreterli-
ğince tesbit edilir.

BOLÜM : 4

GENEL HÜKÜMLER i

Madde 11 — Bilirkişilik, eksperlik ve MiêMrk £ibi
hizmetlerde yol ve ikamet gibi zorunlu masraflar ay.
rica ödenir. Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için
verilecek ek raporlar jçln ayrıca Ücret ödenmez. Ancak;
bu raporlar için lekrar mahalline gidilmesi halinde, zo.
r-unlu giderler Ödenir.'

Madde 12 - Bilirkişilik ve. hakemlik işlemleri. Bir-
lik Genel Sekreterliğince izlunir. Bu hizmetler karşılığı
alman ücretlerin yüzde 10'u bilirkişilik ve hakemlik ya-
pan üyelerce TMMOB'n« ödenir.

Madde 13 - - Eksperlik ve teknik müşavirlik hijı-
metlerlnıİR, yapılan iğin durumuna göre TMMOB Genel
Sekreterliğince tahmin edilen ücretin '%40'ı avaVıs ola-
rak alınır. Tamamlanan iş>m' sonrasında kesinleşen
ücrete göre avans tamamlanır ve bundan sonra rapor
istem sahibine TMMOB Genel Sekreterliğince verilir.
Üerctln yüzde 4O'ı görevi tamamlayan üyeye, -vorlllr.
Yüzde 40'ı ilgili Oda ya da Odalara verilir. Yüzde 20'si
iso BirliK hissosl olarak alfkonur.

Madde 14 — 07*1 bilirkişilik istemleri Birlik Genel
Sekreterliğince incelenir ve istem uygun görülürse; tek
bir Odayı ilgilendiriyorsa ilgili Oda yönetim kuruluna,
birden çok Odayı ilgilendiriyorsa Birlik yönetim kuru-
luna sevkedilir.

Madde 18 — Bu yönetmelik hükümlerim TMMOB
yönetim kurulu yürütür., »t j ; , ' tj

.Madde JB -* Bu yBnetïnèïiK; BlrllK jMMffitßtt liurulu-
nun kabultt tarihinden İtibaren
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ODAMIZDAN HABERLER

'  .  .TÜEKİfE  JEOLOJİ  KTTKULTAYI  -  198.1  YAPILDI

"Türkiye  Jeoloji  Kurultayı.1983"  14,18  Şubat  1988
tarihleri  arasmda  Ankara'da,  D.S.Î,  Genel  Müdürlüf  ü
Konferans  salonunda  yapıldı,  14  Şubatta  yapılan,  asılı:;
oturumu  Kurultay  Bajkam  M.T.A,  Enstitüsü  Genel  Di-
rektörü  M,  Sıtkı  SÂNCAR'm konuşması  ile başladı,  Da.
ha  sonra  Jeoloji  Mühendisleri  Odası  Başkam  tsmail
KULfAKSIZOĞLÛ  bir  konu§ma  yaptı.  Bunu  konuk  ko-
nuşmacılar;  E.Î.E.Î,  Genel  Direktörü  Süheyl  BRBİL,
T.P.A.O,  Genel  Müdürü  İsmail  KAffmSÇÎOÖLU,  D.S.Î.
Genel  Müdürü adına Orhan  ÖMBRJBHYOĞLU, prof.  Dr.
Eran  NAKOMAN  ve  Prof.  Dr;  Melih  TÖKAY'ın  konug-
malan  izledi,  ..

Kurultay  süresince  yapılan  Uranyum  jeolojisi,
Endüstriyel  Hammaddeler,  Jeotermal  Enerji,  Maden
Jeolojisi,  Mühendislik  Jeolojisi,  Petrol  Jeolojisi  oturum,
larında,  Bilimsel  ve  Teknik  Kurullarca  seçilen  39  bildiri
tartısıiaı.  Ayrıca,  "Türkiye'de  Yapı  Malzemeleri  ve  So-
runları"  mn  tartışıldığı  b:,r  panel  ile  "FiUm  ve  Slayt
Gösterileri",  "Jeoloji  Fotoğrafları  Sergisi"  gereeklegti-

Oda Ba§kanı  İsmail  KÜLAKSIZOÛLÜ Äeteneksel
"Jşotojî  Gecesj^jdt  agıj  konuşmaamı  yaparken.

rildi.  KurulİHy  sırasında  uygulayıcı  kumu  ve  özel  kıv-
ruluglarmda  katıldığı  "JJoğal  KaynakUır  Sergisi"  dü-
zenlendi.

Kurultayın  ilk  günü  aklımı  "Yüksek  Danışma
Kurulu"  M.T.A.  KııstJtüsü'ndc  toplanarak  gündeminde-
ki  konulan  görüsätii,  Toplantıdun  sonra  M.T.A.  Knüti-
tüsü'nde  Kui'ul  üyelerinin  ve  di&or  çağrılıların  hazır  bu-
lunduğu,  M.T.A. EnstiluHtt ile  JMO tarafından  ortaklama
düzenlenen  bir  kokteyl  verildi.

Kurultay  üçüncü  günü  akşamı  Dedemim  Oteli  .  A-
vizeli  saloiKİM,  "GIüLıKNEKSEL JROLOJİ (3KCRSİ"  ya-
I'ililı.  çolr  Kayıdp,  ırıeslektagıırıızın  eşleriyle;  birlikte
kalıldıgı  gecede,  Oda'mızca ilk  ke.K meslekte  40,  30  ve  25
yıl  hizmet  veren  üyelerimize  "Emek  ödülü"  för'enle  ve-
rilmiştir.

Jeoloji  mesleğine  40  yıl  emek  vttren  Pıof.  îîr.  Melih
TOKAT'a,  M.Ï.A.  KıiMİitîisü  CSenol  Ih'Toktürü  M.  Sıtkı
SAÎffOAB  tarafından  gilt

J

ÖdU töreninden bir görüntü,
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J<;ol<»jï  moslegin«  40  yd  emek wren  Sait  ÜRUÜN
oğlu  Bekir  ÜKGÜN'e,  M.T.A.  Goncl Direktör»  M.  Sıtkı
SANCAK  tarafından  şilt  verilirken.

JEOLOJİ  MESLEĞİNE  U  YIL  EMEK  VEREN
ÜYELERİMİZ

Prof.  Dr,  Ekrem GÖKSU,  Prof  Dr.  Mehmet  AYAN,
Prof,  Dr,  M.  Şaklr  ABDÜSSELAMOGLU,  Prof,  Dr,
A,  Kemal  ERGUVANLI,  Prof,  Dr.  Cazibe  SAYAR,
Prof,  Dr.  Fikret  KURTMAN,  Prof.  Dr,  Melih  TOKAY,
Prof,  Dr,  Mustafa  A3LANER,  Prof.  Dr,  Güner  GÖY-
MEN,  Prof.  Dr,  Teoman  N.  Norman,  Prof,  Dr.  Melih
TOKAY,  D05.  Dr,  Süleyman  TÜRKÜNAL,  Doç,  Dr.
Muzaffer  ANDAÇ,  Doğ,  Dr.  Mehmet  TQFKAYA,  Dr.
Yener ARIKAN,  Dr,  M.  Orhan  ÖZKOÇAK, Dr.  Mehmet
O,  YILDIZ, Dr,  Mehmet  F.  AKKUŞ,  Dr.  Ülker  ÖZDE.
MIR,  Dr,  Adnan  KALAFATÇIOGLU,  Dr.  Alpaslan
CAN,  Dr,  Gültekitı  ELGİN,  Dr,  A,  Temugln  AYGEN,
Dr,  A,  Esat  KÏRATLIQGLU,  Dr.  î.  Hakkı  KURAN,
Mitat  Y,  TOLGAY,  Sabit  YILMAZ,  Mehmet  GÜREL,
Kemalettin  GÖKTUNALI.Nizamettin  ATAKAN,  Orhan
ENGİN,  I  Sezer  ÖZÎL,  Ertuf  rul  ÖZBEK,  Kenan  AK-
DERE,  Ozcan  ÖZMUMOU,  Kemal  BAHADIR,  Ahmet
İMER,  A.  Recai  KUTLU,  Mete  YÂKAL,  H kmet
KARACAOÛLU,  A,  Azmi  BARAN,  Yalgın  HATUNOG-
LU,  Rüveyla  TAŞDEMİROĞLU,  Ali  IPBR,  Ziya  M,
BARUT,  Rukiye  ERTUĞRUL,  Süleyman GEZ,  Şükran
YALÇİN,  Abidin  DOÜANDEMIR,  Emin  APAK,  Sü-
reyya  EKtM,  Necati  KEF3UTLU,  Ş,  titan  PEKCAN,
Ahmet  KEÇEOİÖGLU,  F.  Mükerrem  TÜRKÜNAL,
Nuran  AKIN,  Mualla  SERDAROÛLU,  Akif  EMRE,
Nedret  ERHAN,  A.  Turhan  AKLAN,  A.  Mesut  ÇE-
TİNÇELÎK,  Sevim  AGAOÛLU,  Sırrı  KIRAN,  Erdofan
DEMIRTAŞLI,  Osman  T,  ÜNAL,  T,  Sedat  ACUNSAL,
Ofuz  BEKEM,  H,  Yifit  AYAŞLIOĞLU,  İlhan  İREPOĞ.
LU,  Özkan  GÜMÜŞ,  Nerime  EKİCİ,  Hasan  EKİCİ,
Ayhan  GÜNGÖR,  Erdofan  ERGÜN,  Namık  K,  AK.
CANBAg,  Cemal  ÖZTEMÜR,  Necdet  ÖZTEMÜR,  Tur-
gut  ÖZPAR,  Sait  ÜRGÜN,  Nurhan  KURAN,  T,  Yü-
maz

JEOLOJİ  MESLEĞİNE  40  YIL  EMEK  VEREN

Prof.  Dr.  Ekrem  GÖKSU,  Prof.  Dr.  Melih  TOKAY,
Doç.  Dr,  Süleyman  TÜRKÜNAL,  D05.  Dr,  Mehmet
TOPKAYA,  Sait  ÜRGÜN

JEOWM1
ÜYEJLEMMtZ

80  YIL  EMEK  VEREN

Prof.  Dr.  Ekrem GÖKSU,  Prof.  Dr.  Mehmet AYAN,
Pfof.  Dr.  M.  fakir  ABDÜSSELAMOGLU,  Prof.  Dr.
A.  Kemal  ERGUVANLI,  Prof.  Dr.  Cazibe  SAYAR,
Prof.  Dr,  Fikret  KURTMAN,  Prof.  Dr.  Melih  TOKAY,
Doç.  Dr,  Süleyman  TÜRKÜNAL,  Doç.  Dr,  Muzaffer
ANDAÇ,  Doç.  Dr.  Mehmet  TOPKAYA,  Dr,  Mehmet F.
AKKUİ, Dr. Gültekin ELGİN, Dr, A, Temuçin AYGEN,
Mltat  Y.  TOLrGAY,  Mehmet GÜREL,  Kemalettin  GÖK-
TUNALI,  A,  Recai  KUTLU,  Rukiye  ERTUĞRUL,  Sü-
leyman  GEZ,  Şükran  YALÇIN,  Emin  APAK,  Ahmet
KEÇECİÖGLU,  F.  Mükerrem  TÜRKÜNAL,  Nuran
AKM,  A.  Mesut  ÇETÖTÇELİK,  Cemal  ÖZTEMÜR,
Sait ÜRGÜN.

YÜKSEK DANİŞMA KURULU %,  TOPLANTISI

"TÜRKİYE  JEOLOJİ  KURULTAYI  -  1083"  ün
programında  bulunan,  Odamız  "Yüksek  Danışma  Ku-
rulu  (YDK)"nun  geleneksel  toplantılarından  ikincisi
14  Şubat  1983  tarihinde,  Ankara'da  MTA  Enstitüsünde
yapıldı.

Üniversitelerimizde  görevli  Jeoloji  profesör  ve  Do-
çentleri  ile  uygulayıcı  kamu  kurum  ve  kuruluBİarımızm
üst  düzey  yönetioüerinden  Odamız  Üyelerinin,  Jeoloji
meslef  i  ealıgânlannı  temsilen.Bilimsel  Teknik  Kurul
ve  Yönetim  Kurulu  üyelerinin  doğml  üyesi  oldukları
"Yüksek  Danı§nia  Kurulu"  gündemindeki  konulan  tar-
tıgtı  ve  Odamız  galıımalarına  ilişisin  görüş  ve  önerilerin
Üretilmesine  önemli  ölçüde  katkıSa  bulundu.

Bu  toplantı;  Jeoloji  meslef  inin  içinde  bulunduğu
sorunların,  Ef  itini  Kurumlan,  Uygulayıcı  Kamu  Kurum
ve  Kuruluşları  ile  Meslek  Kurulufumuz  birliktelifi  için-
de  tartışılması  olanağını  yaratması  bakımından  önem-
li  bir  işlevl'de  aynca  yerine  getirmiştir.

Yüksek  Danışma  Kurulu  toplantısı,  Kurultay  Baş-
kanı  saym  Sıtkı  SANCAR'm  açış,  konulması  ile  galif,
malarına  başladı.  Kurulda,  oturum  bafkanlıtma  sayın
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Prof.  Dr,  Melih  TÖKAY'în  seçilmesinden  sonra  İlk  sö-
zü  alan  Odamız  "Bilimsel  Teknik  Kurul"  başkanı
Sayın  Prof,  Dr,  Mehmet  AYAN,  Bilimsel  Teknik  Ku-
rul'un  çalışmaları  hakkında  ayrıntılı  bilgi  verdi.

Prof.  Dr,  Mehmet  AYAN'uı  yaptıfı  agıklamalarmm
odak noktasını  Bilimsel  Kurul'un  Odamızın  yayın  yağa-
mma  kazandırdığı  yayınlar  ve  Bilimsel,  Teknik  İEtkin.
İlkler  arasında  önemli  yer  tutan,  Türkiye  Petrol  Kong-
resi  -  1982  ve  Türkiye  Jeoloji  Kurultayı-1083  ile  ilgili
çalışmalar  oluşturdu.

Prof.  Dr.  AYAN,  ayrıca  son  yıllarda  yapılamayan
geleneksel  Jeoloji  gecesine  değinerek,  bu  gecenin  dü-
zenlenmesini  İçtenlikle  kutlanmaya  defer  çalınmalar
araamda  gördüğünü  belirterek,  gecede  Jeoloji  mesle-
ğinde  40-30  ve  25 yıl  emek  veren  meslektaşlarımıza  ve-
rilecek "Emek"  ödüllerine  defindi  ve  bunun  emeğe
duyulan  saygının  en  anlamlı  İfadesi  oldufunu  vurgula-
yarak,  ödül  alan  jeoloji  mesleğ  I  çalışanlarını  kutlamak
İstediğini  sözlerine  ekledi.

Kurul  üyeleri  daha  sonra,  Bilimsel  ve  Teknik  Ku.
rul'un  bünyesindeki  komisyonların  kendi  alanlarına  gi-
ren  çalışmalara  ilişkin  bilgilendirildi.

Sonuçlandırılan  ve  sürdürülmekte  olan  komisyon
çalışmaları  kısaca  şöyle  özetlenmiştir  :

—  Bayındırlık  Bakanlığı  Yüksek  Fen  Kurul  Bas-
kanhgı'neaî  yayınlanan  "Mimarlık  ve  Mühendisi k  Hiz-
metleri  Şartnamesinde  değişiklik  yapacak  yönetmelik
ile  şartnameye bazı  madde ve  fıkralar  eklenmesi  hakkın-
daki  öneriler"  le  ilgili  çalışmaların  son  aşamasına  gel-
diği  belirtilmiş tir.

—  Yeraltısularmm  araştırılması,  kullandırılması,
korunmasına  yönelik  çalışmalara  kaynaklık  yapan  167
sayılı  yeraltısulan  yasası  ve  bu  yasanın  20.  Maddesine
dayanarak  hazırlanan,  "Yeraltısulan  TüzüğÜ"nde  de-
ğişiklik  yapan  çalışmaların  sürdürüldüf  ünü,  ayrıca;  gi-
derek  artan  endüstrileşme  ve  yerlerim  yoğunlufunun,
yeralüsuyunu  artan  ölçüde  kimyasal  ve  bakteriolojik
kirlenme  tehlikesiyle  karşı  karşıya  bıraktığını,  bunlar,
dan  sakınılması  ve  gelecekte  de  yeraltısuyunun  korun-
ma altına  alınabilmesi  için  bazı  yasal  düzenleme  ve  yö-
netmeliklere  zorunluluk  bulunduğunu  değerlendiren
"Bilimsel  Teknik  Kurul  Yeraltısulan  Komisyonu"  Avru-
pa  Ülkelerindeki  ilgili  yönetmelikleri  gözönünde  tuta-
rak,  "Yeraltısulannın  Korunmasına  İlişkin"  bir  yö-
netmelik  tasarısı  Üzerindeki  çalıimalannı  sonuçlandır,
mış tır.

—  Bilimsel  ve  Teknik  Kurul'un  ilgili  komisyonla-
rınca;  Genel  Jeoloji,  Petrol  Jeolojisi,  Maden  Jeolojisi,
İnşaat  Jeolojisi,  Yeraltısuyu  Jeolojisi,  Doğal  Afet  ne-
denlyle  jeoloji  incelemesi  yapılacak  yeni  yerleşim  yeri
jeolojisi  rapor  standartları  ve  harita  örnekleri  hazırla,
narak,  TMMOB  bünyesinde  çalışmalarını  sürdüren  Or-
tak  Mesleki  Denetim  Uygulaması  'OMDU*  koordinas-
yon kuruluna  sunuldu.

—  Bilimsel  ve  Teknik  Kurulca hazırlanan  ve  Jeolo-
ji  Mühendisleri  Odası  Yönetim  Kurulunca  Danışma
Meclisi  ve  ilgili  Kamu  Kurum  ve  Kuruluilanna  gön-

derilen  6809  sayılı  Maden  Yasasında  değişiklik  yapacak
yasa  tasarısı  üzerindeki  gelişmeler  izlenmiştir.

—  2172  sayılı  Devletçe  İşletilecek  Madenler  Hak-
kmdakl  Kanün'da  değişiklik  yapacak  olan  ve  Danışma
Meclisinde  görüşülen  yasa  tasansı  Üzerinde  oluşan  gö-
rüşlerimiz  yetkililere  ulaştınimiftıf.

—  Hükümetçe  Hazırlanarak  Danışma  Meclisi  Baş-
kanlığına  gönderileni  1954  tarihinde  yürürlüğ  e  gfrlèn  ve
bugüne  kadar  dört  kez  değiştirilen  6326  sayılı  "Petrol
Yasası'nm"  bazı  maddelerinin  değiştirilmesi  ve  kanuna
bazı  madde  ve  fıkralar  eklenmesi  hakkındaki  kanun
tasarısının  Danışma  Meclisi  İktisadi  İşler  Komisyonu
ve  Genel  Kurulu'nda  görüşülmesi  sırasında;  BTK  Pet-
rol  Jeolojisi  Komisyonunca  hazırlanan  Odamız  görüş,
leri  sunulmuş,  ayrıca,  konuya ilişkin  basın  açıklamaları
yapılmıştır.

—  Geçmiş  çalışma  döneminde  hazırlanarak  Da-
mşma  Meclisine  ve  Maliye  Bakanlığına  gönderilen  5434
sayılı  Emekli  Sandığı  Yasasının  32,  maddesine  bir  fıkra
eklenmesine  ilişkin  yasa  tasarısı  İle  ilgili  gelişmeler  iz-
lenmiştir.

Bilimsel  ve  Teknik  Kurul'un  yaptığı  çalışmalar
görüşülerek.  Yüksek  Danışma  Kurulu  üyelerince  aşa-
ğıdaki  öneriler  geliştirilmiştir.

1.  Hazırlanan  Harita  ve  Rapor  standartlarmın,
Univers"  t©  ve  uygulayıcı  kamu kuruluşlarına  gönderile-
rek,  konuya  ilişkin  görüşlerinin  en  kısa  süre  İçinde  a-
lmmasuıa,

2.  6309  sayılı  maden  yasası  ile  yönetmeliklerinde
Jeoloji  hizmetler'nln  yer  alabilmesi  için  geçmişte  baş-
latılan  çalışmaların  sürdürülmesine,

3.  167  sayılı  Yeraltısulan  yasasının  ve  tüzüğünün,
günün  koşullarına  uygun  olarak  yeniden  ele  alınması
ve  zorunlu  hale  gelen  düzenleme  ve  değişikliklere  gi-
dilmesi  için  ilg'li  kamu-özel  kuruluş  ye  Üniversitelerle
İlişkilerin  sürdürülmesine,

4.  insanlığın  yaşamsal  önemdeki  gereksinmelerin-
den  bir'si  olan  yeraltısuyunun,  her  çeşit  kirlenmelerden
yofun  olarak  korunması,  içilebilirlik  niteliğinin  bozul-
maması  amacına  yönelik  olarak  BTK  Yeraltısulan  Ko.
misyonunea  hazırlanan  ve  "Yeraltısulannın  Korunma-
sına  İlişkin  Yönetmelk  Tasansı"  adlı  taslağın  en  kısa
süre  içinde  başta  üniversitelerimiz  olmak  üzere,  uygu-
layıcı  kamu  ve  özel  kuruluglara,  konunun  uzmanı  olan
çeşitli  kişilere  gönderilerek  görüglern  alınmasına,

5.  Harita  ve  Rapor  standartlarmın  bazmı  teşkil
eden  1/25000  ölçekli  topografik  haritaları  üzerindeki
yasağın  kaldırılması  yönünde  Harita  Genel  Müdürlü-
ğüyle  îligki  kurulmasına,

6.  Mimarlık  ve  Mühendislik  Hizmetleri  Şartna-
meşinde  değişiklik  yapacak  ve  şartnameye  bazı  mad-
de  ve  fıkralar  eklenmesini  saflayacak  olan  çalışmaların
en  kısa  süre  içinde  sonuçlandırılmasına.  Bu amaçla,  ha-
zırlanacak  olan  yönetmel'ğin,  ilgili  kamu-özel  kuruluş-
larla,  üniversitelere  gönderilmesine,

7.  Jeoloji  Mühendisleri  Odası'mn  kuruluşunun  10
neu  yılının  kutlanacağı  1984  yılında;  Oda  çalısmaları-
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mn daha başarılı olması ve yapılacak bilimsel ve teknik
etkinliklere, YDK üyelerin'n en geniş, biçimde katkı
koymasına,

8. 1984- yılında, yapılması kararlaştırılan Jeoloji
Kurultayına uluslararası nitelik kazandırılma HI için
gerekli çalışmalara hemen bağlanmasına,

9. imar yasasında jeoloji hizmetlerine yer verile-
bilmesi için gerekli çalışmalara hemen başlanmasına,

10. (î(>(;ıniif dönemde başlatılan "Zeminlerde Klas
Tayininin" yeniden clUzcnlenmeHi i<;ln gerekli <;alışma-
hm sonuçlandırılmasına,

11. Jeoloji meslcgin.n, çeşitli nedenlerdi ifade edil-
mesinde unvan birliğine kesinlikle* uyulmasına ve
"Jeoloji Mesleği'" "Jeoloji Mühendisimi", "Jeoloji Mü-
hendisi" deyimlerinin dışında herhangibir deyim kulla-
nılmamasına,,

12. Yüksek Danışına Kıırul'u üyeleri tarafından
görüşülen konularda daha ayrıntılı bilgi ve önerilerin

en kısa sürede. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanlıf ına
yazılı olarak bildirilmesine karar verilmiştir.

Toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri ile aşağıda, be-
lirtilen Yüksek Danışma. Kıırul'u üyeleri katılmışlardır :

Prof. Dr. Melih TOKAY, Prof. Dr. Güncr GÖY-
MRM, Prof. Dr. Fikrel. KDliTMAN, Prof. Dr. Eran
NA KOMAN, rrof. Dr. Orhan ATAN, Prof.. Dr. Mehmet
AYAN, Doç. Dr. Vı:dat DOYURAN, Dog. Dr. Vedia
TOKF.R, Der;. Dr. Onman YILMAZ, Doç. Dr. Grünov
f ÏNALAN, Docj. Dr. Güler TANFR, Doç, Dr, Süleyman
TORKÜNATJ, DOÇ. Dr. Ergüzer RÎNGOT.., Do<;. Dr. A.Kİ7,
ERTUNÇ, M Sıtkı SANCAR, Dr. Orhan ÖZKOÇAK,
Dr. ismail SEYHAN, Orhan BALTAN, Dr. Nihal
ATUK, Di-. Rifat YOLDAŞ, Dr. Ünal ARTAN, Kaler
SÜMEKMAN, Selçuk BAYRAKTAR, Aykut IŞCAN,
Hikmet TÜMFR, Aydın BALTA, A. Kemal AKJJSI,
Neeati TURHAN

ODAMIZ YERALTIStTLAKININ KORUNMASINA JlitŞKİN BİR TÖNETMKT.tK

TASARISI HAZIRLAMIŞTUl

,' ' BiHödifi fibi yefaltısulânBıa afaıtırılması, kullan.
dinlhraSı korunmainia yönelik bütün salışmalar,
16.12.1960 gününden bu yana yürürlükte bulunan 167
sayılı-yeraltısuları yasası ve bu yasanın 20, nel mad.-
dftsine. dayanarak hazırlanan, 20,7.1981 gün "ve 5/148B
sayılı Bakanlar Kurulu kararı İle benimsenen "Yeraltı-
sulan. Tüzüfü".hükümlerine göre yürütülmektedir.

: • Ancak, yakiağık 23 yılflan bu yana yürürfükte olan
167 sayılı yePaltıs'ülari yawisi sosyal, ' ekonomik ve
tëkritk gelifmelere iıygun uygulâınalar karjismda ye-
tersiz kalmaktadır. Bu nedenle, yeraltısulan olanak-
lanmızm en vôrlmli .taiglmde^def erlendirilmesine yöne-
İlle düzenleme ; ve denetimler tam anlamıyla yerine |fe.
tirUmemektedlr, -, . ,

Giderek artan endüstrileşme ve yérîegim yoğunluğu,
yeraltısuyunu artan Ölçüde kÜMyasal vé bakteriolojik

kirltmme tolılikcsiyle karşı karşıya bırakmaktadır.
Bunlardan sakınılması ve gelecekl.e yeraltiKiıyımun ko-
runma altına alınabilmesi iyin baKi yaaal düxcnlcmn ve
yönetmeliklere gerek duyulmakladır. 167 sayılı yasa
uyarınca, düzenlenen "Yeraltı suları Tüüü#ü"ndu konu-
ya ilişkin n<;ıldık yoktur. Ayrıca yeraltısulannuı ko-

ilişkin bir yönetmelikte mevcut degrildir.

Bu durumu değerlendiren; O<lamıa Bilimsel ve Tek.
nik Kurulu Yera'tısuları KomiHyonu, gelişini^ ülkelenîe.
ki ilgili yönetmelikleri ve- ülkemiz; koşulhırmı da. göz
önüne alarak "Ycraltısularmın Korunmasına ilişkin"
bir yönetmelik tasarısı hazırlamıştır. Odamız hazırlanan
bu tasarıyı, konuya ilişkin görüşlerinin alınması için
ilgili kamu V«Î üze.l kuruluşlarla, universal elere gönder-
miştir.

"B r t GRUBUOT'AN MttEAHHtTiM KAENlŞt AMNABÎLMESİ AMA-
t)I¥LA YÖNETİM KÜRtJLU BÄYINBntLIK BAKANLIĞINA BAf-
V U B D U ,..;, ;.;.-.-.' ;' .V- , ..-.•" ' .. "'. : .-. ;•

Bayındırlık Batamlıfı Yüksek Fen, Kurulu.
iifınca; gözden gegirilerek 28 Mart. 1981 tarihU vş İ7293
sayılı Resmi Gazetede yaymlaııarAk yürürlüfe giren
"Yapı Tesis ve Onarım tşlert İhalelerine Katılma Yö-
netınel'|î" kapsamında Odamız üyelerine verilen. "C"

grubu müteahhitlik karnesinin, günün, koşulları ile, bi-
lim ve teknolojideki gelişmeler ğözönüne alınarak de-
f iitirilmesi ve_ "W .grubundan verilebilmesi amatfıylaf
Yönetim Kurulu, Baynıdırlîk Bakanliğı nealinde gerekJi
giriglmlerde bulundu, ; . •• : ,..-';.•.•
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Tarih  :  7,6.1988
Sayı  :  176/114

BAYINPÏBUK  BAKANLIĞI  YÜKSEK  FEN  KÜBÜLÜ
KARNE  KOMİSYONU  BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Gelişme  çabası  İçinde  olan  her  ülke  gibi  ülkemizde  de,  yerüstü  ve  yeraltı  do-
ğal  zenginliklerimizle  enerji  kaynaklarımızın  aranıp  bulunması,  değerlendirilmesi-
nin  taşıdığı  Önemin  yamsıra,  ülkemiz  kalkınmasının  temel  giriftatleri  olan  baraj,
tünel,  yol,  demiryolu  gibi  yapıların  gerçekleft.'rflmesi  zorunluluğu,  jeoloji  mühendis-
liğinin  ayrı  bir  mühendislik  disiplini  olarak  ortaya  çıkmasını  sağlayan  önemli  et-
kenler  olmuştur.

Bu  çerçevede;  önce  kamu  sektörlerinde  uygulama  alanlarına  geçirilen  jeoloji
mühendisliği  hizmetleri,  günümüzde  uluslararası  standartlar  düzeyine ulaşmakla  kal-
mamış,  dı§ pazarlara  açılan  özel  glrfgimeilerimizcede  verilmeye  başlanan  diğer  mühen-
dislik  disiplinleri  arasındaki  yerinide  almıştır.

Ülkemizde,  toplumsal  yaşamda  önemli  yeri  olan  ve  büyük  yatırımları  gerektiren
mühendislik  glrişunleriSam  temel  çalışmalarım  oluşturan  jeoloji  mühendisliği

hizmetleri  özel  girişimcilerim z  tarafından  da  giderek  artan  bir  yoğunlukta  gerçek-
lertirümektedir.

Bu gerçek,  Bakanlığınız  bünyesinde  yürütülmekte  olan  müteahhitlik  karneleri  ve-
rilmesi  uygulamasında,  jeoloji  mühendislerinin  do  C  (ïrubu  karne  verilmek  »uretyle
yararlandırılmalarının  jyerekçpHinl oluşturmuştur.  Ancak,  bugün  gelinen noktada;  jeolo-
ji  müheTidis1!/*)  hizmetlerini^  C  grubu  karnesi  kapaamınıİH  düşünülmennu,  bu  hizmet-
lerin  kevıd  ne  özgü  nitelikleri,  kapsHim  ve  yoğunluğu  yunmıra,  ülke  genjekleri  ile  de
bağdaştığını  ileri  sürmek  oldukça  zordur.

Bu  zorluğun  nedenlerini  ortaya  çıkarabilmek  için,  ülkemiz  kalkınmasında  yad-
sınmaz  yeri  olan  Bayındırlık  hizmetleri  içinde,  jeolojik  çalınmaların  taşıdığı  önemin
üzerinde  durulması  gerekecektir.

Bayındırlık  hizmetleri,  jeolojik  formasyonlardan  mekan."  k  ya  da  kimyasal  aynş-
nralarla  oluşan  ve  bir  kaç  metre  kalınlığı  olan,r  toprak  denilen,  ZEMÎN'e  uygulanan
projeleri  kapsar.

Barajlar,  göletler  ve  konutlar  zemin  ya  da  jeolojik  formasyonlar  (Kayaçlar)  Üze-
rinde  yükselirken,  tüneller,  köprüler,  kara  ve  demiryolları  ve  içmesuyu  inşaatları  ya
zeminden  ya  da  jeolojik  formasyonlardan  geçmek  durumundadırlar.

Bu  girişimlerin  üzerinde  yükseldiği  ya  da  geçtiği  formasyonların,  veya  zenünin
jeolojik  yapısındaki  olumsuzlukların  ortaya  çıkarılması,  bu  olumsuzlukların  gideril-
mesi  amacıyla  gerekli  önlemlerin  alınması  büyük  parasal  giderleri  gerektirdiği  gibi,
bu  işlerin  gerçekleştirilebilmesi  de  ancak  jeoloji  mühendisliğinin  uzmanlik  isteyen
kendine  özgü  niteliği  olan  teknik  ve  yöntemleriyle  olanaklıdır.

Bu  hususları  gözetmeksizin  yapılmış  bir  proje  uygulansa  bile,  sonradan  orta-
ya  çıkması  muhtemel  sorunların  giderilmesi,  teknik  güllükler  yaratacak  olması  ya.
nısıra,  büyük  ölçüde  maliyet  artışları  da  getirecek,  belkide  sorunun  niteliğine  göre
tesisin  iptal  yoluna  bile  gidilebilecektir.

Ülkemizde,  bu  duruma  örnek  olabilecekler  arasında,  heyelanların  tehdidi  altmda
bulunan  yollar,  çökmekte  olan  binalar,  rezervuarmda  eu  kaçakları  olan  barajlar,  ka-
yan  içmesuyu  depolan,  heyelanlar  nedeniyle  terkedilmekte  olan  yerleşimler,  heyelan,
lar nedeniyle  güzergahı  değiştirilen  karayolları,  jeolojik  yapısı  İtibariyle  tektonik  ko,
şullarm  ortaya  çıkardığı  sorunlar  yüzünden  yapımı  güçlükle  ilerleyen  tüneller,  vs.
gösterilebilirler.

Yaganan  bu  örnekler,  jeoloji  mühend:  sliği  hizmetleri  veren  Kamu  Kuruluşlarımı,
zı  daha  titiz  davranmaya  ve  jeoloji  mühendisliği  hizmetlerine  hakettiği  önemi  ver-
meye  zorlamaktadır.
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Bu  durum  jeolojik  hizmetlerin  ilgili  yasa  ve  yönetmeliklerde  de  yer  almasına
ve  bir  çok  alanda  bu  hizmetlere  yasal  zorunluluk  kazandırılmasına  gerekçe  olması
yanışım,  Odamıza  kayıtlı  2500  jeoloji  mühendisinin  %10'inln  uygulayıcı  Kamu  Ku-
rum  ve  Kuruluflarımızda  İstihdam  edilmelerini  de  sağlamışta1.

Bu  çerçevede,  başta  Bakanlığınıza  bağlı  kuruluşlar  olmak  üzere,  Enerji  ve  Tabii.
Kaynaklar  Bakanlığı  ile  Ulaştırma  Bakanlığının  İÖ8S  yılından  başlayarak  yapılma.
emi  planladıkları  1600  km.den  fazla  demiryolu,  328  tan,  yi  aşan  tünel,  köprü,  kara-
yolu,  baraj  ve  gölet  yapımlarında  jeoloj:  mühendislerine  gök  önemli  görevler  düf-
tüftt  açıktır,

Ttrilyonlarca  lirayı  bulmakta  olan  yatırımlara  temel  olacak  jeoloji  mühendis-
liği  hizmetlerinin,  ekonomik  boyutlarının  milyarlara  varacağı  çok  açık  b:r  gerçektir.
Ayrıca,  bu  projeler  bütünü  içinde  düşünülmesi,  ayrı  işler  gibi  tutulmaması  gereken
jeoloji  mühendisliğine  ili§kin  hizmetler  de,  kend ne  özgü  nitelikleri  olan  ve  uzman-
lifi  gerektiren  Bayındırlık  hizmetleri  arasında  yer  almaktadır.

Bu  nedenlerle;  gerek  kapsam,  gerekse  nitelik  bakımından,  ayrıcada  ekonomik
boyutları  açısından,  jeoloji  mühendislifi  hizmetlerinin  O  grubu  müteahhitlik  karnesi
kapsamında  düfUnülmesi  ve  bu  kapsamda  jeoloji  mühendislerince  yürütülmesi,  ülke,

,  miz  gerçekleriyle  bagdagmamaktadır.

Bu  yüzden,  açıklanan  hu  usların  gözönüne  'alınması  ve  jeoloji  mühendisliği  niz.
metlerinin,  nitelikli  ve  özellikleri  olan  iğler  kapsamında  düfünülmesi  ve  karne  gru-
bunun  bu  tanımlamaya  karşılık  olacak  gruba  yükseltilmesi  (B  veya  A),  jeolojik  hiz-
metlerin  ülkemiz  gerçekleri  karşısındaki  konumuna  uygun  düşecektir.

Bu  durum,  jeoloji  mühendislerinin,  Bayındırlık  hizmetlerine  daha  geniş  boyut-
larda  katılmalarını  sağlayacak,  dolayısıyla  ülkemiz  ekonomisine  olan  katkılarım  da
arttırmış  olacaktır.

Oereğni  bilgilerinize  arzederfm.

Saygılarımla

ismail  KULAKSIZOOl.U
TMMOB

Jeoloji  Mühendisleri  Odası
Başkanı

JEOLOJİ  MÜHENDİSLİK  VB  MÜŞAVIRLIK  KILAVUZU  KAZIKLANIYOR

"Jeoloji  Mühendislik  ve  Müşavirlik Hizmetleri  Kıla.
vuzu",  Jeoloji  Mühendisleri  Odası'nea,  jeoloji  mühen-
disliği  hizmet  alanında  etkinlik  gösteren  kuruluşları
tanıtmak amacı ile  İlk kez düzenlenmektedir.

Uzun  yıllar  Kamu  sektöründe  sıkışan  jeoloji  mü-
hendislik  hizmetleri  son  yıllarda  uluslararası  standart,
lar  düzeyine  ulaşan  ve  dif  pazarlara  açılan  özel  'girl-
simeilerimizeede  verilmeye  bağlanmıştır.

özellikle,  son  yıllarda  ülkemiz  ekonomisinin  gerek-
lerine  koşut  bir  biçimde  gelişen  jeoloji  mühendislik  ve

müfavirlik  hizmetleri  ile  bu  hizmetleri  üreten  serbest
büroların  saflıklı  olarak  tanıtılmaları,  ilgili  sektörler-
deki  kurum  ve  kuruluşlar  açısından  duyulmakta  olan
önemli  bir  eksikliği  gidermiş  olacaktır.

Bu  konularda  hizmet  üreten  kuruluşlarımızı  tanıt-
mak  amacı  ile  hazırlanan  "Kılavuz"  Türkçe,  ingilizce
ve  Arapça  olarak  düzenlenecek,  Türkiye'de  ve Türkiye',
mn  ekonomik  İlişkide  bulunduğu  ülkelerin  ilgili  bakan.
liWanna,  sanayi  ticaret  ve  meslek  odalarına,  ülkemiz-
deki  ticaret  ataşelerine  ve  konu  ile  ilgili  uluslararası
özel  kuruluşlara  gönderilecektir.
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ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Jeoloji  mühendislerinin  zemin ve kaya  mekaniği uy.
gulamalarmda-  yettt  ve.sorumluluklarının  belirlenmesi
ve  ilgili  kamu  kuBütaılarmca  çıkarılan  "Zömtn 'Araştır,
maları  işine  Alt  Teknik  §artname"lerin  günün  koşulla
rina  uygun  olarak  yeniden  ele  alınması  ve  zorunlu  Hale
gelen  düzenleme  ye  def  iaHdlklere  gidilmesi  amacıyla
bağlattığı  çalışmalar  kapsamında.,  "Jeoloji  Mühendisle-
rinin  İnşaat  İllerindeki  Görev  ve  Sorumlulukları"  ko.
nıılu  çalışma  üyemla  Jeoloji  Mühendisi  Bayazıt  ER.
DEM'  (M.T.A.  Enstitüsü)'in  özverili  çabalarıyla  sonuç,
landırüarak  Oda  Başkanlığına  sunulmuştur.

Bu  caliimayı  değerlendiren  Yönetim  Kurulu;  başta
Bayındırlık  Bakanlıf  ı  olmak  üzere,  D.S.Î.,  Demiryolları,

Limanlar  ve  Hava  Meydanları,  îngaat  İğleri  Genel  MÜ-
tîiirlügü,  Karayolları  Genel  Müdürlüğü,  E.I.E.t,  Genel
Müdürlüğü,  Toprak-Su  Genel  Müdürlüğü,  tiler  Banka,
sı  ve  Belediyeler  vb.  Kamu  kuruluşlarının  yayınladığı
"Zemin  Araştırmaları  fgine  Ait  Teknik  Şartnamelerle",
Bayındırlık  Bakanlığınca  yayınlanan  "Mimarlık  ve  MÜ.
hendisük  Hizmetleri  Şartnamesinde  jeoloji  hizmetleri,
nin  yer  alabilmesi  için  gerekli  girişimlerde  bulunmaya
başlamıştır.

Konuya  iliksin  ealışmalardan  alınacak  sonugla*
bundan  sonraki  dergimizde  üyelerimize  ulaştırılmayft
çalışılacaktır.
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