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Bu çalışma ile Nevşehir’in Dadağ köyü güneyinde Ayhan formasyonu içerisindeki 

Kubaca üyesi gölsel çökellerinde radyoaktif element içeren birimlerin mineralojik, 

petrografik ve jeokimyasal incelenmesi amaçlanmıştır.  

İnceleme alanında sintilometre ve gamma ray ile gerçekleştirilen yüzey ölçümlerinde 

Kubaca üyesi içerisindeki kireçtaşlarında 200 ila 4000 cps anomali değerleri 

görülmüştür. Yüzeyden ve sondajlardan alınan karot örnekleri anomali seviyelerine göre 

sınıflandırılarak jeokimya analizleri yapılmıştır. Uranyum değeri 16 ila 1864 ppm 

arasında, toryum ise 2 ila 497 ppm arasında ölçülmüştür. Element korelasyon 

çalışmalarında uranyum ile en yüksek ilişkiyi seryum, ytrium, stronsiyum, zirkonyum, 

lantan, sezyum ve arsenik elementleri göstermiştir. Petrografik incelemelerde organik 

malzeme, stilolit gelişimi ve çökme yapısı belirlenmiştir. XRD analizlerinde karbonat 

ve kil mineralleri ile birlikte uranyum mineralleşmesine neden olduğu düşünülen 

uraninit ve kasolit minerallerinin piklerine yakın değerler bulunmuştur. Önemli görülen 

örneklerde SEM analizleri gerçekleştirilmiş, uranyum mineralleşmesine mikro 

organizmal yapılar ve piritler etrafında rastlanılmıştır. SEM görüntülerinde küresel ve 

karnabahar şeklinde izlenen uranyumlu yapıların kimyasal bileşimleri EDAX analizleri 

ile doğrulanarak bu oluşumların uraninit (UO2) minerali olma ihtimalini 

kuvvetlendirmiştir. Ayrıca SEM görüntülerinde örnekler içerisinde zirkon, barit, 

karbonat ve kil mineralleri de izlenmiştir.  

Nevşehir-Dadağ uranyum mineralleşmesi karbonat birimleri içerisinde yer alması 

nedeniyle karbonat tipi uranyum yatağı özelliklerini taşımaktadır. Uranyum 

cevherleşmesinin epijenetik tipte olduğu ve bölgedeki faylanmalardan ötürü uranilce 

zengin hidrotermal sıvılar ile uranyum mineralleşmesine sebep olduğu düşünülmektedir.  
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Ayhan formasyonu, Kubaca üyesi 
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MINERALOGICAL, PETROGRAPHICAL AND GEOCHEMICAL 

INVESTIGATION OF THE RADIOACTIVE ELEMENTS IN LACUSTRINE 

SEDIMENTS OF THE KUBACA MEMBER OF AYHAN FORMATION, 
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In this study, mineralogical, petrographical and geochemical investigation of units 

containing radioactive elements from the lacustrine sediments of Kubaca member, 

Ayhan formation in Nevşehir County the south of Dadag village.  

 

In the study area, sintilometer and gamma ray measurements carried out on the surface 

200 to 4000 cps anomaly values were observed in limestones of Kubaca member. Based 

on the anomaly levels surface and core samples obtained from drilling are classified for 

geochemistry analyses. The measured values for uranium are between 16 and 1864 

ppm, for thorium are between 2 and 497 ppm.  

 

Highest element correlation values for uranium were identified with cerium, ytrium, 

strontium, zirconium, lanthanum, cesium and arsenic elements in correlation study. 

Organic materials, fire structure and stilolite development are defined in petrographical 

study. XRD patterns display presence of carbonate and clay minerals, and peaks close to 

the peak of uraninite and kasolite minerals. SEM analyses performed in significant 

samples show uranium mineralization around on micro-organism structures and pyrite. 

Spherical and cauliflower shaped uranous structures in SEM images which were 

confirmed by EDAX analyses have high possibility of uraninite (UO2) mineral. In 

addition to these, zircon, barite, carbonate and clay minerals are found in the samples. 

 

Nevşehir-Dadağ uranium mineralization has carbonate-type uranium deposits properties 

due to their occurrence in carbonate units. Uranium mineralization is suggested to be 

epigenetic type and caused by uranyl rich hydrothermal fluids which are derived after 

faulting activities in the region. 

 

May 2015, 100 pages 

Key Words: Uranium, Carbonate, Geochemistry, Mineralogy, Dadağ, Nevşehir, Ayhan 

formation, Kubaca member 
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1. GİRİŞ 

 

1.1 İnceleme Alanı 

 

İnceleme alanı, İç Anadolu Bölgesi’nde Nevşehir ili Gülşehir ilçesinin 6 km 

kuzeydoğusunda yer alan Dadağ köyü güneyinde, Ankara’dan yaklaşık 280 km ve 

Nevşehir’den 40 km uzaklıktadır. Çalışma alanı Kayseri K33a3 paftası içerisinde 

yaklaşık 6 km
2
’lik bir bölgedir. 

 

Çalışma alanına yakın başlıca yerleşim merkezleri; Dadağ, Gümüşyazı, Yeşilöz ve 

Ayhan köyleridir. Ağnak Tepe (1208 m), Asaf Tepe (1243 m), Karamıklı Tepe (1191 

m), Kubaca Tepe (1327 m), Kuyulunun Tepe (1192 m) ve Say Tepe (1247 m) inceleme 

alanında yer alan önemli yükseltilerdir (Şekil 1.1). 

 

 

 

Şekil 1.1 İnceleme alanının yer bulduru haritası 
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1.2 Çalışmanın Amacı 

 

Hızlı büyüme eğilimine sahip olan ülkemizin, enerji ihtiyacı da buna paralel olarak artış 

göstermektedir. Hidroelektrik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik üretim yapan 

santrallerin bu açığı kapatmaya yeterli gelmediği düşünülmektedir. Bundan dolayı ilgili 

kurum ve kuruluşlar nükleer enerji seçeneğinin devreye alınma zamanın geldiğini 

düşünerek nükleer enerji santrali yapımı için çalışmalarını hızlandırmışlardır.  Uranyum 

bu tip santrallerde yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu elementin günümüzde pazar fiyatı 

düşük seyretse de, giderek artan karbon emisyonlarının azaltılması gerekliliği, doğalgaz 

ve dış kaynaklı kömür santrallerinde kullanılan yakıtların ithalat yolu ile karşılanması 

sebebiyle artan dış ticaret açığının, nükleer enerji santrallerinde kullanılacak yerli 

hammadde ile sağlamanın mümkün olabileceği düşünülmektedir.  

 

Ülkemizde 1970’li yıllardan günümüze kadar başta Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü (MTA) olmak üzere birçok kamu kurum ve özel sektör kuruluşları 

radyoaktif hammadde arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Gerçekleştirilen arama 

faaliyetleri ile Sorgun-Yozgat (3850 ton), Köprübaşı-Manisa (2852 ton), Fakılı-Uşak 

(490 ton), Çavdar-Demirtepe-Aydın (1930 ton) yataklarında toplam 9122 ton uranyum 

rezervi tespit edilmiştir (Nakoman 1979). Ayrıca, 1980’li yıllarda Köprübaşı-

Manisa’da, Topallı ve Tomaşa sektörlerinden çıkarılan uranyum cevheri ilçede kurulan 

uranyum pilot tesisinde sarı pasta haline getirilmiştir. Üretilen sarı pasta Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumuna (TAEK) teslim edilmiştir. Günümüzde herhangi bir uranyum 

cevheri ve sarı pasta üretimi ülkemizde yapılmamaktadır. Sorgun-Yozgat kumtaşı tipi 

uranyum yatağında, Kanada sermayeli bir maden arama şirketi ISL (In-Situ Leaching) 

uranyum üretim teknolojisi üzerinde çalışmaktadır. 

 

2012-2014 yılları arasında MTA tarafından gerçekleştirilen Dadağ Radyoaktif 

Hammaddeleri arama projesi kapsamında elde edilen saha ve laboratuvar verileri ile 

uranyum oluşumunun varlığı belirlenmiştir (Aksoy vd. 2013; Ünal 2014a). Dadağ 

bölgesindeki uranyum oluşumundaki mineral/mineral tipleri, uranyum yatak tipi 

bölgede yapılan daha önceki çalışmalarda incelenerek belirlenmemiştir. Bu yüksek 
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lisans tez çalışması ile bölgedeki uranyum mineralleşmesine neden olan 

mineral/mineraller, mineralojik, petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin ince kesit 

tanımlamaları, X-Ray difraksiyonu (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) - 

Enerji Dispersif X-Işınları analizi (EDAX) ve Endüktif Eşleşmiş Plazma ve Kütle 

Spektrometresi (ICP-MS) analiz yöntemleri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, inceleme alanında belirlenen uranyum mineral tip ve tiplerine bağlı olarak 

gelişen uranyum yatak tipinin ortaya konulması hedeflenmiştir. 

 

Bu çalışmadan elde edilecek veriler inceleme sahasında bulunan uranyum yatağı ile 

ilgili cevher zenginleştirmesi ve cevher üretim teknolojileri çalışmalarına kaynak 

olacaktır. 

1.3 Öncel Çalışmalar 

 

Kubaca üyesi ve Ayhan formasyonunun yüzeylendiği alanlar ile yakın çevresinin 

jeolojisi, mineralojisi, tektonik özellikleri ve bölgenin magmatizması üzerine yapılan 

çalışmalar ile Türkiye ve dünyada uranyum mineralleşmesinin oluşum şekilleri, 

stratigrafisi ve mineralojisine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ayrı ayrı ele alınarak 

aşağıda özetlenmiştir. 

 

1.3.1 Bölgede yapılan çalışmalar 

Yasak (1958) Keskin-Yozgat-Avanos-Aksaray-Ulukışla-Kırşehir illerini içerisine alan 

bölgede uçak ile radyometrik prospeksiyon gerçekleştirmiştir. 

 

Çetintürk (1961) Arafa-Göynük-Alacaşar-Ulukışla bölgelerinin yüzeyden radyometrik 

etütlerini gerçekleştirerek radyoaktivite anomali haritaları hazırlamıştır. 
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Sassano (1964) Acıgöl (Nevşehir) bölgesindeki Kuvaterner volkanizması başlıklı 

çalışmasında bölgedeki volkaniklerin stratigrafi, petrografi ve volkano-tektonik gelişme 

konularını inceleyerek saha çalışmalarında bulunmuştur. 

 

Pasquare (1968) Orta Anadolu bölgesinin ayrıntılı jeoloji haritalarını yapmıştır. Neojen 

yaşlı volkano sedimanter istifi, Ürgüp formasyonu olarak adlandırmış ve bu formasyonu 

on sekiz üyeye ayırarak bunları detaylı olarak tanımlamıştır.  

 

Seymen (1981) Kırşehir (Kaman) dolaylarında Kaman grubu içerisinde yer alan 

Kırşehir masifini ilk kez Kalkanlıdağ, Tamadağ ve Bozçaldağ olmak üzere üç ayrı 

birime ayırarak, stratigrafisi ve metamorfizmasını incelemiştir. 

 

Göncüoğlu (1986) Orta Anadolu Masifinin güney kesiminde yer alan granodiyorit 

kayaçlarında jeokronoloji çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

 

Bayhan (1987) Cefalıkdağ ve Baranadağ plütonlarının petrografik, mineralojik ve 

kimyasal özelliklerini incelemiştir. Baranadağ plütonundan aldığı örneklerde yüksek 

baryum, rubidyum, stronsiyum ve zirkonyum değerleri tespit etmiş, plütonun 

oluşumuna hibrit malzemeden meydana gelmiş kıtasal kabuğun etkisinin daha fazla 

olduğu sonucuna varmıştır. 

 

Uçakçıoğlu (1987) Nevşehir-Gülşehir bölgesinde yüzeyden doğal radyoaktivite 

değerlerini ölçerek uranyum, toryum ve potasyum anomali haritalarını hazırlamıştır. 

 

Atabey vd. (1988) Hacıbektaş, Gülşehir, Kalaba (Nevşehir)-Himmetdede (Kayseri) 

bölgesinin jeolojisi konulu çalışmalarında bölgede daha önceden gerçekleştirilmiş olan 

çalışmaların güncellemesini yapmışlardır.  Bölgenin 1/25.000 ölçekli jeoloji 

haritalarının yapılması, birimlerin kaya türü özellikleri ve dokanak ilişkilerine yönelik 

çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. 
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Aydın (1990) Kayseri-Yozgat-Nevşehir illerini kapsayan helikopter ile havadan 

radyometrik etüt gerçekleştirerek anomali haritaları hazırlamıştır. 

 

Aydın (1991) Gülşehir ilçesinin kuzeybatısında yer alan Akçataş granitinin petrografik 

özelliklerini ortaya koymak üzere kayaçlarda mikroskobik incelemeler gerçekleştirerek, 

kayaç cinslerini belirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Çetintürk (1992) Kırşehir-Kayseri-Nevşehir-Niğde bölgelerinin yüzeyden radyometrik 

etütlerini gerçekleştirerek radyoaktivite anomali haritaları hazırlamıştır. 

 

Akıman vd. (1993) Orta Anadolu kristalin kütlesi içerisinde yer alan granitoyidlerin 

jeokimyasını incelemiş ve bölgeye olan tektonik etkilerinin değerlendirmesini 

gerçekleştirmişlerdir. Granitoyidlerin yapısını kıtasal kabuktan türeyen S ve I tipi 

monzogranit, kuvars monzonitlerin oluşturduğunu belirtmişlerdir.  

 

Akgün vd. (1995) Orta Anadolu kristalen kompleksinin Oligo-Miyosen örtüsünün 

stratigrafisi, çökelme ortamı ve yaşına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. 

Birimlerin oluşum yaşlarının öncel çalışmaların aksine Oligo-Miyosen değil orta 

Miyosen olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 

Dirik ve Göncüoğlu (1996) Orta Anadolunun neotektonik karakteristiğini ortaya 

koymak amacı ile yapmış oldukları bu çalışmada bölgeyi etkileyen ana tektonik 

unsurların Tuz gölü fay zonu, Ecemiş fay zonu ve Yozgat-Akdağmadeni-Boğazlıyan 

fay zonlarının olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Köksal vd. (2004) Orta Anadolu granitoyidlerinde U-Pb yöntemi kullanarak yaş tayini 

çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Baranadağ plutonun yaşının 74,0 ± 2,8 my olduğunu 

ortaya koymuşlardır. 

 



6 

 

Taka vd. (2004) yaptıkları çalışmada Orta Anadolu kristalen kompleksi ile Tersiyer 

örtüsünün sedimantoloji ve kömür potansiyelinin belirlenmesini amaçlamışlardır. 

Çalışma sahasındaki birimlerin depolanma mekanizmaları ve formasyonların 

birbirleriyle ilişkilerini araştırmışlardır. Bu çalışma da linyitlerin çökelme ortamları ile 

örtülü alanlar altındaki linyit potansiyelinin belirlenmesini amaçlamışlardır. 

 

Dönmez vd. (2005) Kırşehir i-31 paftası içerisinde yer alan Kayseri-Niğde-Nevşehir 

yöresi Tersiyer yaşlı volkanik kayaçların jeokimyasal özellikleri, oluşum ortamları, 

volkanik çıkış merkezlerinin dağılımları ve tektonizma ile olan ilişkisini incelemişlerdir.  

Ürgüp formasyonu’nu dokuz üyeye ayırarak detaylı olarak tanımlamışlardır. 

Köksal vd. (2008) Orta Anadolu granitoyidlerindeki kayaçlar içerisindeki zirkon 

minerallerinin tipolojisine yönelik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında, Baranadağ 

plutonu içerisindeki zirkon minerallerinin çubuk şeklinde olduğu ve granitin I-tipinde 

olarak belirlemişlerdir. 

 

Köksal ve Göncüoğlu (2008) Orta Anadolu granitoyidlerinin Sr ve Nd izotopik 

karakteristiklerini belirlemeye yönelik çalışmalarında, Baranadağ plütonunun I-tipi 

olduğunu belirlemişlerdir.  

 

Kara (2010) Nevşehir ilinde yer alan su kuyularında sıcaklık, elektrik iletkenliği ve 

hidrojeokimya analizleri gerçekleştirerek bölgenin jeotermal potansiyelini ortaya 

koymayı amaçlamıştır. 

 

Turan (2011) Akçataş (Hacıbektaş-Nevşehir) altın - uranyum - antimon 

cevherleşmesinin tip özellikleri konulu yüksek lisans tez çalışmasında, bölgedeki 

uranyum zenginleşmesini hidrotermal kökenli bir oluşum olarak açıklamış ve uranyum 

mineralinin zoynerit olduğunu belirtmiştir. 
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Aksoy vd. (2013) Gülşehir-Dadağ köyünde uranyum rezerv araştırma çalışmalarını 

yürütmüşlerdir. Bu çalışma kapsamında bölgede gerçekleştirilen karotlu sondaj, yüzey 

jeofiziği, uranyum ve toryum elementlerine yönelik jeokimya çalışmaları ile kuyu logu 

incelemelerini yapmışlardır. 

 

Ünal (2014a) Gülşehir-Dadağ uranyum oluşumunun ortaya konulması sürecinde 

gerçekleştirilen yüzey ve sondaj çalışmalarından elde edilen jeokimya ve jeofizik 

anomali verilerini derleyerek, uranyum cevherleşmesinin eğilimine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. 

 

Karakaş ve Ayyıldız (2015) Boğazlıyan (Yozgat)-Kozaklı (Nevşehir) arasındaki 

Tersiyer istiflerinin stratigrafisi ve jeokimyasal özellikleri ile bölgedeki sedimanter 

kayaçların petrol potansiyelini ve volkanik kayaçları kökensel açıdan incelemişlerdir. 

 

İnceleme alanı ve yakın çevresinde gerçekleştirilen mineraloji, jeokimya, jeoloji, 

jeofizik ve ekonomik jeolojiye yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar çizelge 1.1’de 

özetlenerek verilmiştir. 
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Çizelge 1.1 Bölgede jeolojik, tektonik ve jeofizik amaçlı yapılan öncel çalışmalar 

Araştırmacı Çalışma Konusu Çalışma Bölgesi 

Yasak (1958) Jeofizik 
Keskin-Yozgat-Avanos-

Aksaray-Ulukışla-Kırşehir 

Çetintürk (1961) Jeofizik 
Arafa-Göynük-Alacaşar-

Ulukışla 

Sassano (1964) Volkanizma, tektonizma Nevşehir-Acıgöl 

Pasquare (1968) Jeoloji Orta Anadolu 

Seymen (1981) Jeoloji Kırşehir-Kaman 

Göncüoğlu (1986) Jeokronoloji Orta Anadolu 

Bayhan (1987) Petrografi, mineraloji Kaman 

Uçakçıoğlu (1987) Jeofizik Nevşehir-Gülşehir 

Atabey vd. (1988) Jeoloji Nevşehir 

Aydın (1990) Jeofizik Orta Anadolu 

Aydın (1991) Petrografi Nevşehir 

Çetintürk (1992) Jeofizik Kayseri-Nevşehir-Niğde 

Akıman vd. (1993) Magmatizma Orta Anadolu 

Akgün vd. (1995) Stratigrafi, paleontoloji Orta Anadolu 

Dirik ve Göncüoğlu 

(1996) 
Neotektonik Orta Anadolu 

Köksal vd. (2004) Jeokronoloji Orta Anadolu 

Taka vd. (2004) Sedimantoloji Orta Anadolu 

Dönmez vd. (2005) Jeoloji, volkanizma Kayseri-Niğde-Nevşehir 

Köksal vd. (2008) Magmatizma, mineraloji Orta Anadolu 

Köksal ve Göncüoğlu 

(2008) 
İzotop jeolojisi Orta Anadolu 

Kara (2010) Hidrojeoloji, jeokimya Nevşehir 

Turan (2011) Maden yatakları Nevşehir-Hacıbektaş 

Aksoy vd. (2013) Jeoloji, Jeofizik Nevşehir 

Ünal (2014a) Maden yatakları, jeokimya Nevşehir 

Karakaş ve Ayyıldız 

(2015) 

Stratigrafi, jeokimya, petrol 

potansiyeli ve kökeni 

Boğazlıyan (Yozgat)-

Kozaklı (Nevşehir) 
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1.3.2 Türkiye ve Dünya’da uranyum oluşumu ve mineralojisi üzerine yapılan 

çalışmalar 

Bell (1963) çalışmasında,  karbonat tipi uranyum yataklarının oluşum mekanizmalarını 

ve indirgenme koşullarına açıklık getirmiştir. Hidrojen sülfit indirgenmesi sonucu 

uraninit minerallerinin çökeldiğini, aynı zamanda uranyumun karbonatlarda sinjenetik 

olarak çökelmediğini belirtmiştir. 

 Arda vd. (1976) çalışmasında, Mazıdağ fosfat yataklarında jeokimyasal analizler 

gerçekleştirerek P2O5 ile uranyum konsantrasyonları arasında pozitif korelasyon 

olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca Mazıdağ fosfat yatağı içerisindeki uranyum 

konsantrasyonunun yan ürün olarak ekonomik ölçüde değerlendirebileceği sonucuna 

varmıştır. 

Gedik vd. (1979) çalışmalarında, Karadeniz havzası güncel çökellerinde daha önce 

tespit edilmiş olan uranyum anomalilerini değerlendirmek amacı ile Karadeniz’in güney 

kesiminden başlayarak deniz tabanından 500’ün üzerinde karot numunesi derlemiştir. 

Yazarlar örneklerdeki organik madde miktarı, uranyum ve nadir toprak elementleri 

jeokimyasal analizler ile değerlendirmişlerdir. Uranyumun organik karbon ile 

uyumluluğunu ortaya koymuş, uranyum konsantrasyonunun havzanın durgun olan orta 

kesimlerinde yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Nakoman (1979) Türkiye’de bulunan radyoaktif hammadde yataklarının morfolojisi, 

jeolojisi, oluşum ortamları, oluşum süreçleri, uranyum yataklarının tipleri, morfolojileri 

ve denetleyici etmenleri ele almıştır. Yazar çalışmasında Dünya’da bilinen uranyum 

yataklarından da örnekler vermiştir. 

Çağatay (1981) çalışmasında, Türkiye’de yer alan bazı radyoaktif cevherleşme 

bölgelerinden (Köprübaşı, Yeşilyurt, Eskine, Çukurovası ve Asarcık) derlediği örnekler 

üzerine mineralojik incelemeler gerçekleştirmiştir. Cevherleşmelere neden olan 

uranyum minerallerini ortaya koymuştur. 
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Yılmaz (1982) Manisa-Köprübaşı uranyum yatağının mineralojik özelliklerini 

incelemiş, jeokimyasal analizler yaparak yatağın oluşum mekanizmasını ortaya koymuş 

ve indirgeyici ortam tanımlamalarında bulunmuştur. 

Çağatay (1983) Karadeniz’in güncel çökellerinde bulunan uranyum elementinin nötron 

aktivasyon-gecikmiş nötron sayımı ve florometrik yöntemlerden elde edilen verileri 

analizini karşılaştırmak amacı ile bu çalışmayı gerçekleştirmiştir. 

Yılmaz (1986) Yeşilyurt (Alaşehir) sahasında yüksek tenörlü uranyum belirtilerinin 

kökenini araştırmak için mineralojik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Uranyum 

zenginleşmesini kil ve hematit ara katkılı kumtaşı ve konglomera içerisinde, düşük 

tenörlü uranyum cevherinin ise kalsitçe zengin kumtaşları içerisinde olduğunu 

belirtmiştir. 

Aral (1990) Orta Anadolu’da yer alan sedimanter uranyum yataklarının stratigrafisini 

incelemiştir. Orta Eosen yaşlı volkanik kayaçlardan liç işlemi ile bakır, gümüş ve 

uranyum depolandığını, dirsek barlarında rejim düşüşlerine bağlı olarak bitki, ağaç, dal 

vb. malzemelerin çürümesi ve kömürleşmesi bakır, gümüş ve uranyum elementlerinin 

çökelmesine ortam oluşturduğunu belirtmiştir. 

Kumru (1990) Büyük Menderes nehri boyunca derlemiş olduğu hidro jeokimyasal ve 

jeokimyasal örneklerin analiz sonuçlarını, radyometrik beta ve gamma ışın ölçümlerini 

bir arada değerlendirerek uranyum anomali bölgelerini tespit etmiştir. 

Milodowski vd. (1990) uranyum mineralizasyonunun mikroorganizmalar yardımı ile 

oluştuğu uranyum yatakları varlığını ortaya koymak için mineralojik çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. İskoçya’da yer alan bir uranyum yatağında cevherleşmeye neden olan 

filament şeklinde mikroorganizmaların olduğunu tespit etmiştir. 

Lovley vd. (1991) uranyum minerallerinin indirgenmesini mikroorganizmal faaliyetler 

sonuncunda olabileceğini kanıtlamak üzere laboratuvar çalışmaları 



11 

 

gerçekleştirmişlerdir. Demir ve asetat çözeltisi içerisindeki +3 değerlikli Fe’nin elektron 

donörü, +6 değerlikli uranyumun ise elektron alıcısı olduğunu belirlemişlerdir. 

Reaksiyon sırasında +6 değerlikli uranyum konsantrasyonu hızla azalırken, +4 

değerlikli uranyum konsantrasyonunun ise aynı hızla artmakta olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Ayrıca mikrobiyolojik indirgenmenin yanı sıra gaz fazındaki H2’nin 

indirgenme koşullarının oluşmasında katkıda bulunduğu sonucuna varmışlardır. 

Aydın (1993) Gamma ışın spektrometresi jeofizik yönteminin uranyum maden 

aramacılığında kullanılabileceğini Türkiye’deki çeşitli radyoaktif cevherleşme 

bölgelerinin uranyum, potasyum ve toryum anomali haritalarını hazırlayarak ortaya 

koymuştur. 

Lovley vd. (1993) çalışmasında bazı bakterileri demir ve uranyum oluşumlarına kaynak 

olmaları konusunda incelemelerde bulunmuşlardır. Desul vulgaris ve baculatus 

bakterilerinin salgıladıkları enzimlerle +3 değerlikli demir ve +6 değerlikli uranyum 

atomlarına indirgedikleri, ortama verdikleri H2 gazı ile +3 değerlikli demir ve +6 

değerlikli uranyum konsantrasyonlarını düşürdükleri ve daha kararlı haldeki +4 

değerlikli uranyum atomlarının uraninit minerali halinde çökeldiği sonucuna 

varmışlardır.  

Finch (1996) Kuzey Amerika’da yer alan kumtaşı, karbonat ve fosfat tipi uranyum 

yataklarında mineralojik ve jeokimyasal örneklemeler gerçekleştirerek bu yatakların 

oluşum mekanizmaları ile ilgili çıkarımlarda bulunmuştur. 

Landais (1996) organik maddelerin sedimanter uranyum yataklarının oluşmasında etkili 

olduğunu ortaya koymak üzere çalışmalar gerçekleştirmiştir. Organik maddelerin 

uranyum cevher oluşum mekanizması üzerine, taşıma, indirgeme, çökeltme ve koruma 

görevlerini yaptığını belirlemiştir. 

Spirakis (1996) organik yapıların uranyum yataklarının oluşumu üzerine etkilerini 

araştırmıştır. Uranyum minerallerinin çökelmesini ortamda meydana gelen kimyasal 
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değişikliklerin neden olduğu sonucuna varmıştır. +6 değerlikli uranyum atomunun +4 

değerlikli uranyum atomuna indirgenmesini, uraninit ve kofinit minerallerinin 

oluşumunu açıklamış, organik yapıların ortamda sülfürü indirgemesi sonucu uranyum 

mineralleri çökelmesine yardımcı olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 

Finch ve Murakami (1999) çalışmalarında, uranyum minerallerinin parajenezini ortaya 

koymayı amaçlamışlardır. Uranyum elementinin kaynağından kilometrelerce uzağa 

taşınarak uygun indirgen koşullar oluştuğunda çökelebileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca 

uraninit mineralinin granitik kayaçlardan çözünerek taşınan en yaygın mineral olduğu 

ve kurşun, toryum, kalsiyum, ytrium ve lantanit grubu elementler ile birlikte 

bulunabildiğini açıklamıştır. 

Förster (1999) Variskan granitlerindeki uranyum mineralizasyonunun yapısını ortaya 

koymak üzere granitlerden jeokimyasal örnekler derleyerek nadir toprak elementleri ve 

toryum ile uranyum elementlerinin arasındaki ilişkileri jeoistatistik yöntemler ile 

incelemiştir. Uranyum cevherleşmesine neden olan mineralin uraninit olduğunu tespit 

etmiştir. 

Fayek vd. (2000) Kanada’nın Atabaska baseninde yer alan Cigar Lake uranyum 

yatağında gerçekleştirdiği mineralojik ve petrografik çalışmalar ile uranyum 

cevherleşmesini oluşturan uraninit mineralinin alterasyon mekanizmasını tanımlamıştır. 

Schieber ve Baird (2001) Kuzey Amerika bölgesinde yer alan siyah şeyl kayaçlarında 

yaptığı mineraloji ve SEM analizleri sonucunda küresel ve yarı küresel şekillerde pirit 

oluşumlarının varlığını tespit etmiştir. 

Francis (2003) uranyum mineralizasyonunun oksijenli ve oksijensiz solunum yapan 

bakterilerin salgıladığı enzimler sonucunda +6 değerlikli uranyum atomlarının 

indirgenerek daha kararlı halde olan +4 değerlikli uranyum atomlarına dönüştüğünü 

belirtmiştir. 
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Fayek vd. (2005a) bu çalışmasında Çin Halk Cumhuriyetinin kuzeybatısında yer alan 

bir roll-front (yuvarlanma) tipi kumtaşı uranyum yatağının mineralojik yapısını ve 

oluşum mekanizmasını incelemiştir. Uranyum mineralizasyonunun küresel yapılar 

şeklinde olduğunu ve framboidal pirit minerallerini SEM analizleri ile ortaya 

koymuştur. Ayrıca uranyum mineralizasyonunun ortamdaki bakteriyel faaliyetler 

sonucunda geliştiğini belirtmiştir. 

Fayek vd. (2005b) Roll-front (yuvarlanma) tipi uranyum yataklarında, 

mikroorganizmaların sülfatları sülfite indirgeyerek pirit minerallerini oluşturduğu ve 

mikro küresel yapıdaki uraninit minerallerinin bu uygun indirgen koşullarında 

boşluklara yerleştiğini belirtmektedir. Ayrıca uraninit minerallerinin kaolinitler ile 

birlikteliğinden de bahsetmektedir. 

Folk (2005) çalışmasında, framboidal pirit mineralinin oluşum ortamları, kristal yapısı, 

boyutları ve SEM görüntüleri üzerine incelemeler gerçekleştirmiştir. 

Beazley vd. (2007) çalışmasında, uranyum cevherleşmesinin bakteriyel faaliyetler 

sonrasında çözünen fosfat sonucunda oluştuğunu belirtmiştir. +6 değerlikli uranyum 

atomlarının aerobik bakterilerin oluşturduğu indirgen koşullar ile çökelmesi neticesinde 

autinit ve meta-autinit grubu olan uranil fosfat minerallerinin oluştuğunu 

gözlemlemiştir. 

Kaçmaz (2007) Manisa-Salihli-Köprübaşı uranyum zuhurunun incelenmesi konulu 

doktora tez çalışmasında, bölgeden toprak, kayaç ve su numuneleri derleyerek 

mineraloji, jeokimya ve SEM analizlerini gerçekleştirmiştir. Uranyum cevherleşmesine 

neden olan minerallerin torbernit ve meta-autinit olduğu sonucuna varmıştır. Uranyum 

ile diğer elementler arasındaki ilişkileri tespit etmek amacı ile yapılan çalışmada 

uranyum-fosfat, uranyum-demir, uranyum-kurşun ve uranyum-kobalt arasında pozitif 

korelasyon ilişkilerini elde etmiştir.  
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Lopez vd. (2007) çubuksu silindirik şekillere sahip Myxobacteria’nın fosfat, karbonat, 

sülfit ve uranyum minerallerine çökelmeleri için uygun indirgen ortamlar sağladığını 

özellikle düşük asidik koşullarda +6 değerlikli uranyumun indirgenerek meta-autinit 

minerali olarak çökelmesine yardımcı olduğunu belirtmektedirler. 

Zanin ve Zamirailova (2007) gölsel fosforitlerde uranyum konsantrasyonu çalışması 

gerçekleştirmişlerdir. Dünya üzerinde bilinen fosforit yataklarını jeokimyasal olarak 

kıyaslamışlardır. Denizel kökenli fosforitlerde yapılan çalışma ile P2O5 - uranyum 

arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Şen (2009) Köprübaşı (Manisa) uranyum yatağı çevresinde toprak, su ve bitki 

örneklerinde uranyum düzeyleri ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesi konulu 

doktora çalışmasında, Köprübaşı uranyum yatağının zengin cevherleşme gösteren 

mostralar çevresinde doğal olarak yetişen bitkilerden, dikilmiş ağaçlardan ve su 

kaynaklarından örnekler derleyerek uranyum kalıntılarının varlığını incelemiştir. 

Uranyum yatağının çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde kontrol altına alınması 

gerektiğini belirtmiştir. 

Cortés (2010) Chiuahua yatağında gerçekleştirdiği mineralojik incelemelerde uranyum 

cevherleşmesini oluşturan birincil radyal şekilli uraninit ve bu mineralin oksidasyonu 

sonucu oluşan ikincil metatyuyamunite ve becuerelite minerallerini gözlemlemiştir. 

Kaçmaz ve Nakoman (2010) Köprübaşı uranyum cevherleşmesi ve civarındaki yer altı 

sularından, tarımsal faaliyet gösterilen topraklardan ve bitkilerden derlenen numuneler 

içerisindeki başlıca ağır metal ve uranyum konsantrasyonuna yönelik jeokimyasal 

incelemelerde bulunmuşlardır. Örneklerde normal sınırların çok üzerinde Mn ve U 

konsantrasyonu saptamışlardır. 

Mondani vd. (2011) Fransa’nın Limousin bölgesinde yer alan uranyum yataklarının 

oluşumunda bakteriyel faaliyetlerin katkısını ispatlamak için jeokimyasal örnekler 

derlemişlerdir. Mineralojik ve jeokimyasal analizler sonucunda Myxococcus xanthus 



15 

 

bakterisinin +6 değerlikli uranyumu +4 değerlikli uranyuma dönüştürüp çökelmesine 

neden olduğu sonucuna varmışlardır. 

Kumar vd. (2012) Doğu Hindistan’da yer alan Bonai granitik plütonunda kuvars-çakıllı 

konglomeratik formasyon içerisinde karnabahar şekilli küresel uraninit mineralleri 

gözlemlemişlerdir. Bu minerallerin ortalama boyutları 0,2-0,3 mm olarak ölçülmüştür. 

Uraninit, zirkon ve monazit birlikteliğinin temel nedenini ise cevherleşmenin detritik 

kökenli granit ve pegmatitlerden gelmesine bağlamışlardır.  

Kogargo vd. (2013) yaptıkları çalışmada uranyum ve toryum elementlerinin karbonat 

mineralleri ile olan birlikteliklerini ortaya koymuşlardır. Dolomit ve kalsit mineralleri 

çevresinde uranyum ve toryum oluşumları gözlemlemişlerdir. Barit ve zirkon 

minerallerinin de karbonatlı mineraller çevresinde uranyum mineralleri ile birlikte 

bulunduğunu ortaya koymuşlardır. 

Hwang vd. (2014) Kore granitlerinin hidrotermal alterasyonu sonucunda oluşan 

uranyum yataklarını incelemiştir. Metamorfik kuşakta yer alan granitlerde 

gerçekleştirdiği gamma ray radyoaktivite ölçümleri sonrasında jeokimyasal örnekler 

derlemiş ve elde edilen sonuçlarla Th-U korelasyon ilişkileri tespit etmiştir. Uranyum 

cevherleşmesinin muskovit ve klorit mineralleri etrafında çökelen uraninit mineralinin 

oluşturduğunu ortaya koymuştur. 

Ünal (2014b) Güneybatı Afrika’da yer alan Nijer sedimanter uranyum yataklarının 

jeolojik yapısını, oluşum mekanizmalarını, cevher minerallerini ve rezerv yapılarına 

yönelik incelemelerde bulunmuştur. 

Türkiye ve Dünya’da uranyum oluşumu ve mineralojisine yönelik gerçekleştirilen 

çalışmalar Çizelge 1.2’de özetlenerek verilmiştir. 
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Çizelge 1.2 Türkiye ve dünyada uranyum mineralleşmesinin oluşumu ve                     

mineralojisi üzerine yapılan öncel çalışmalar 

 

Araştırmacı Çalışma Konusu Çalışma Bölgesi 

Bell (1963) Maden yatakları Dünya 

Arda vd. (1976) Jeokimya Mardin-Mazıdağ 

Gedik vd. (1979) Jeokimya Karadeniz 

Nakoman (1979) Maden yatakları Türkiye 

Çağatay (1981) Mineraloji Türkiye 

Yılmaz (1982) Maden yatakları Manisa-Köprübaşı 

Çağatay (1983) Mineraloji Türkiye-Karadeniz 

Yılmaz (1986) Mineraloji (Alaşehir) Yeşilyurt 

Aral (1990) Sedimantoloji, stratigrafi Delice-Yerköy 

Kumru (1990) Jeokimya, jeoistatistik Büyük Menderes 

Milodowski vd. (1990) Mineraloji İskoçya 

Lovley vd. (1991) Mineraloji Dünya 

Aydın (1993) Jeofizik Türkiye 

Lovley vd. (1993) Mineraloji Dünya 

Finch (1996) Maden yatakları ABD 

Landais (1996) Maden yatakları Dünya 

Spirakis (1996) Maden yatakları Dünya 

Finch ve Murakami (1999) Mineraloji Dünya 

Förster (1999) Mineraloji, jeokimya Almanya 

Fayek vd. (2000) Mineraloji Kanada 

Schieber ve Baird (2001) Mineraloji Kuzey ABD 

Francis (2003) Mineraloji, oluşum Dünya 

Fayek vd. (2005a) Mineraloji, oluşum Çin 

Fayek vd. (2005b) Mineraloji, oluşum Çin 

Folk (2005) Mineraloji Meksika, ABD 

Beazley vd. (2007) Mineraloji ABD 

Kaçmaz (2007) Mineraloji, jeokimya Manisa-Köprübaşı 

Lopez vd. (2007) Mineraloj İspanya 

Zanin ve Zamirailova (2007) Jeokimya Dünya 

Şen (2009) Biyojeokimya, jeokimya Manisa-Köprübaşı 

Cortes vd. (2010) Mineraloji Meksika 

Kaçmaz ve Nakoman (2010) Jeokimya, hidrojeoloji Manisa-Köprübaşı 

Mondani vd. (2011) Mineraloji, jeokimya Fransa, Limousin 

Kumar vd. (2012) Mineraloji, jeokimya Hindistan 

Kogargo vd. (2013) Mineraloji Sibirya 

Hwang vd. (2014) Mineraloji, jeokimya, Kore 

Ünal (2014b) Maden yatakları Dünya-Nijer 
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1.4 Materyal ve Metot 

 

Çalışma yöntemleri; arazi çalışmaları (çalışma sahasından örneklerin derlenmesi), 

laboratuvar çalışmaları (örneklerin çeşitli analiz metotları ile incelenebilmesi için 

analizlere hazırlanması ve örneklerin analiz edilmesi) ve büro olmak üzere üç ana 

aşamadan oluşmaktadır (arazi ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen verilerin 

değerlendirilip yorumlanması).  

 

1.4.1 Arazi çalışmaları 

Arazi çalışmaları MTA’nın Nevşehir-Dadağ Radyoaktif Hammaddeler Etüt ve Arama 

Projesi kapsamında; birincisi 2012 yılı Haziran-Aralık ayları arasında, ikinci dönem ise 

2014 yılı Temmuz-Eylül ayları arasında olmak üzere iki farklı dönemde 

gerçekleştirilmiştir. İnceleme alanının jeoloji haritası Atabey vd. (1988)’den alınmış, 

çalışmada kullanılmak üzere uygun biçimde revizyona tabii tutulmuştur.  

 

MTA’nın Nevşehir-Dadağ Radyoaktif Hammaddeler Etüt ve Aramaları Projesi 

kapsamında gerçekleştirilmiş olan karotlu sondaj etüt çalışması esnasında karot 

örnekleri alınmıştır. İnceleme alanında yapılan ve bu çalışmada kullanılan verilerin 

toplandığı sondaj noktaları şekil 1.2’de verilmiştir. Sondaj kuyularından elde edilen 

kayaç örnekleri uranyum arama faaliyetlerinde kullanılan sintilometre ve gamma ray 

spektrometre (Aydın 1993) cihazları (Şekil 1.3) ile taranarak anomali değerleri 

ölçülmüştür. Özellikle Saytepe, Esefin, Kubaca üyelerini temsil eden farklı litolojideki 

düşük, orta ve yüksek anomali değerlerinin ölçüldüğü birimlerden karot örnekleri 

alınmıştır (Şekil 1.4). Ayrıca, yine bu üyeleri temsil eden farklı kaya birimlerinden de 

yüzey örneklemesi yapılmıştır. Çalışma sahasından toplam 57 karot ve kayaç örneği 

alınmıştır.  Örnekler ND (Nevşehir-Dadağ) kısaltmaları ile rumuzlanmıştır. 
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Şekil 1.2 Çalışma alanında derlenen örneklerin alındığı kuyu lokasyonlarını gösteren                 

harita 

Şekil 1.3 Sintilometre ve gamma-ray spektrometre cihazları 
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Şekil 1.4 Sahadan alınan karot numunelerinin bulunduğu karot sandığın fotoğrafı 

 

1.4.2 Laboratuvar çalışmaları 

Laboratuvar çalışmalarına sahadan derlenen kayaç örneklerinin mineralojik ve 

petrografik incelemeleri ile başlanmıştır. Kireçtaşı ve kumtaşı litolojili kayaç 

örneklerinden standart teknikler uygulanarak 32 adet ince kesit yapılmıştır. İnce kesit 

örnekleri Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ince kesit laboratuvarı’nda 

hazırlanmıştır. Yapılan ince kesitler Leitz marka polarizan mikroskopta incelenmiştir. 

Bu incelemeler sonucunda örneklerin mineralojik bileşimi, dokusal özellikleri ve kayaç 

adlandırmaları yapılmıştır. 

  

Çamurtaşı ve kiltaşı gibi yumuşak örneklerin mineralojik bileşimleri X-Işınları 

Difraktometresi (XRD) analiz yöntemi ile belirlenmiştir. 13 örneğin tüm kayaç XRD 

çekimi Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Maden Analiz ve Teknoloji 

(MAT) Dairesi laboratuvarlarındaki cihazlar kullanılarak, diğer 10 örneğin tüm kayaç 

XRD çekimi ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında (TPAO) gerçekleştirilmiştir. 

Difraktogramların değerlendirilmesinde American Standart for Testing Material (ASTM 

1972) kartoteksi esas alınmıştır.  

 

Sintilometre ve gamma ray spektrometre cihazı ile anomali değerlerinin yüksek olduğu 

örneklerdeki uranyum minerali veya minerallerinin belirlenmesi ve bu minerallerin 

morfolojilerinin açığa çıkartılarak diğer minerallerle olan dokusal ilişkilerinin 

belirlenmesi amacıyla Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) - Enerji Saçınımlı X-
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Işınları Spektropisi (EDAX) çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma için 8 örnek 

belirlenmiş olup incelemeler MTA’da yer alan MAT dairesi teknoloji laboratuvarlarında 

FEI Quanta 400 cihazı ile yapılmıştır. 

 

Uranyum anomalisi açısından zengin örnekler ile bu örneklere eşlik eden litolojiler; 

kireçtaşı ve killi kireçtaşı tanımlı 10 kayaç örneği için ACME Kanada 

laboratuvarlarında ana element oksit, iz element ve nadir toprak elementleri ölçümleri 

yaptırılmıştır. Bununla birlikte 47 kayaç örneği de uranyum ve toryum elementleri 

açısından MTA’da yer alan MAT dairesinde analitik kimya laboratuvarlarında Endüktif 

Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektroskobisi (ICP-MS) yöntemi ile Thermo XSERIES II ICP-

MS cihazı ile ölçülmüştür. 

 

1.4.3 Büro çalışmaları 

Büro çalışmaları esnasında, arazi ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen tüm veriler 

değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Örnekleme ve jeoloji haritaları MapInfo 11.5 

yazılımı kullanılarak, çizelgeler ve XRD difraktogramları ise PhotoScape, MsPaint ve 

Office 2013 yazılımları ile bilgisayar ortamında hazırlanmıştır. 
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2. STRATİGRAFİ 

 

2.1 Genel Tanım 

 

Çalışma alanının içerisinde bulunduğu bölge Erkan ve Ataman (1981)’ın çalışmasında 

Orta Anadolu Masifi, Lünel ve Akıman (1986)’ın çalışmasında Kırşehir Kompleksi ve 

Göncüoğlu vd. (1991) ve Akıman vd. (1993)’de Orta Anadolu Kristalen Kompleksi 

(OAKK) olarak tanımlanmıştır. Göncüoğlu ve Toprak (1992) çalışması ile temel 

sınırları tanımlanan OAKK, Düzgören-Aydın vd. (2001) ve Köksal vd. (2004) 

çalışmalarında son halini almıştır (Şekil 2.1). 

 

 

Şekil 2.1 Orta Anadolu kristalen kompleksinin sınırlarını oluşturan tektonik unsurların 

haritası (Düzgören-Aydın vd. 2001, Köksal vd. 2004’ten alınarak 

değiştirilmiştir) 
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İnceleme alanı ve yakın çevresi; temel kayaçlar ve bunları örten genç birimler ile temsil 

edilen iki farklı litoloji topluluğundan oluşmaktadır (Şekil 2.2). Bu alanda temel 

birimler olarak Kaman grubuna ait metamorfikler ile Ortaköy granitoyidi yer alırken, bu 

birimlerin üzerinde Tersiyer (Eosen-Kuvaterner) yaşlı genç birimler bulunur (Atabey 

vd. 1988, Atabey 1989).   

 

Bu tez çalışmasında kullanılan formasyon ve üye adlandırılmaları Atabey vd. (1988), 

Atabey (1989) ile Aksoy vd. (2013)’nin yaptığı çalışmalardan alınmıştır. 

 

Bu çalışma kapsamında inceleme alanı ve yakın çevresinde yüzeylenen birimler 

Tersiyer öncesi temel kayaçları ile Tersiyer örtü kayaçları olmak üzere iki ana başlık 

altında incelenmiştir (Şekil 2.2- 2.3).  

 

İnceleme alanının yakın çevresindeki Tersiyer öncesi temel kayaçlar, Paleozoyik yaşlı 

Kaman grubuna ait metamorfik kayaçlar ile Geç Kretase öncesi (Mesozoyik) yaşlı 

magmatik kayaçlardan Ortaköy granitoyidi oluşmaktadır (Atabey 1989). Temel 

kayaçların üzerinde yer alan Tersiyer yaşlı örtü kayaçları ise sedimanter ve volkanik 

kayaçlar ile temsil edilmektedir (Şekil 2.2-2.3) (Atabey vd. 1988, Atabey 1989). 
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Şekil 2.2 Çalışma sahası ve çevresinin genelleştirilmiş stratigrafik kesiti (Atabey vd. 

1988, Karakaş ve Ayyıldız 2015’den değiştirilerek alınmıştır) 
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Şekil 2.3 Çalışma sahası ve çevresinin jeoloji haritası (Atabey vd. 1988’den 

değiştirilerek hazırlanmıştır) 
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2.2 Tersiyer Öncesi Temel Kayaçlar 

 

Çalışma alanı ve çevresinde gözlemlenen en yaşlı birimleri Paleozoyik yaşlı metamorfik 

kayaçlar ile temsil edilen Kaman Grubu oluşturur (Seymen 1981). Niğde grubu 

(Göncüoğlu ve Derman 1977) ve Akdağ masifi gibi adlarla da tanımlanmış olan 

metamorfik kayaçlar, magmatik katkılı platform çökellerinin metamorfizmaya uğraması 

sonucu oluşmuştur (Dönmez vd. 2005). Temel birimlerin yaşı Göncüoğlu ve Derman 

(1977) ve Seymen (1981) tarafından yapılan çalışmalarda Paleozoyik olarak 

belirtilmiştir. Buna karşın, Whitney ve Hamilton (2004) çalışmasında granat-sillimanit 

gnayslardaki monazit yaşlandırmasına göre yüksek sıcaklık metamorfizma yaşını Geç 

Kretase olarak belirtmiştir. İnceleme alanında Kaman grubunu Tamadağ ve Bozçaldağ 

formasyonları oluşturmaktadır (Seymen 1981). 

 

2.2.1 Tamadağ formasyonu  

Tamadağ formasyonu ilk kez Seymen (1981) tarafından adlandırılmıştır. Formasyon 

inceleme alanının güneybatısında Civelek ve Alkan köylerinin kuzeyinde Keklik tepe ve 

Harman tepe üzerinde yüzeylenmektedir (Şekil 2.3). Formasyon serisit-klorit şist, 

kalkşist ile orta-kalın tabakalı, gri-beyaz renkli mermer ardalanmalarından oluşmuştur. 

Formasyonun ortalama kalınlığı yaklaşık olarak 400 metre olarak belirtilmiştir (Seymen 

1981). 

 

2.2.2 Bozçaldağ formasyonu 

Bozçaldağ formasyonu da ilk kez Seymen (1981) tarafından adlandırılmıştır. Bu 

formasyon Göncüoğlu ve Derman (1977) tarafından Aşıgediği formasyonu olarak, Kara 

(1997) tarafından ise Bozçaldağ mermerleri adıyla ayırtlanmıştır. Formasyon Dadağ 

köyünün güneybatısında yüzeylenmektedir (Şekil 2.3). Bozçaldağ formasyonu gri-boz 

beyazımsı renkli, iri kristalli, şeker dokusunda, orta-kalın tabakalı ve masif mermerden 
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meydana gelmektedir (Şekil 2.4). Formasyonun ortalama kalınlığı yaklaşık olarak 250 

metredir (Seymen 1981). 

 

Şekil 2.4 Bozçaldağ formasyonunu temsil eden mermerlerin saha görünümü (Yer: 

Kuruhöyük doğusu güneyden-kuzeye) 

 

2.2.3 Ortaköy granitoyidi 

Çalışma alanının güneyinde Keçiağlat tepe ile Reyhanlı tepelerin doğusunda 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yüzeylenen Mesozoyik yaşlı birimler Atabey vd. 

(1988) tarafından Ortaköy granitoyidi olarak adlandırılmıştır (Şekil 2.3). Seymen (1981) 

çalışmasında ise Ortaköy granitoyidini Baranadağ Plütonu olarak adlandırmıştır. Birim 

granit, granit porfir, kuvarslı porfir, granodiyorit, kuvarslı diyorit, gabro, 

monzonitporfirit, lökogranit, siyenit-porfir, riyodasit ve silisli kayaçlardan oluşmaktadır 

(Şekil 2.5). 
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Şekil 2.5 Ortaköy granitoyidinin genel görünümü (Yer: Reyhanlı Tepe doğusu) 

 

Baranadağ plütonu (Köksal ve Göncüoğlu 2008, Köksal vd. 2008) çalışmalarına göre 

hibrit ve heterojen kökenli magmadan oluşan I-tipi granitler olarak belirtilmiştir. 

Seymen (1981)'e göre bu plütonun yerleşme yaşı Paleosen'dir. Göncüoğlu (1986) 

çalışmasında ise Ortaköy granitoyidinin Geç Kretase yaşlı olduğunu belirtmiştir. 

Gerçekleştirilen radyometrik yaş tayinlerinde plütonun yaşını Ayan (1963)’e göre 54 

my, Ataman (1972) çalışmasına göre 71 my olarak belirlenmiştir. Kadıoğlu vd. (2003) 

çalışmalarında 
40

Ar/
39

Ar yaş sınıflandırmasına göre OAKK’de granitlerin yaşını 77,6 ± 

0,3 my olarak tespit etmişlerdir. Köksal vd. (2004) çalışmasında U-Pb yaş 

sınıflamasında plutonun yaşını 74,0 ± 2,8 my olarak tespit etmişlerdir. Ortaköy 

granitoyidinin üzerinde uyumsuz olarak Ayhan formasyonu bulunmaktadır.  

 

2.3 Tersiyer Yaşlı Birimler 

 

2.3.1 Ayhan formasyonu 

Çalışma sahası içerisinde büyük bir alanı kaplayan Ayhan formasyonu ilk kez Atabey 

vd. (1988) tarafından adlandırılmış ve beş alt üyeye ayırtlanmıştır. Bunlar jeolojik 

olarak yaşlıdan gence doğru; Saytepe, Esefin, Kubaca, İlicek ve Lalelik üyeleridir.  
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Dönmez vd. (2005) çalışmasında inceleme alanı kuzeyinde Baraklı formasyonu olarak 

adlandırılmıştır. Dadağ ve Gümüşyazı (Arafa) köylerinin güneyi, Civelek ve Yeşilöz 

köylerinin kuzeyi ve doğuda Ayhan köyünü içerisine alan yaklaşık 20 km
2
 bir alanda 

yayılım göstermektedir. Ayhan formasyonu kumtaşı, çakıltaşı kireçtaşı, marn ve 

bitümlü şeyl birimleri ile temsil edilmektedir. Formasyon genel anlamda kıyı, akarsu ve 

göl çökellerinden meydana gelmektedir. Atabey vd. (1988) çalışmasına göre 

formasyonun kalınlığı yaklaşık 1,3 km’dir.  

 

Formasyonu’ nun yaşı Atabey vd. (1988) çalışmasında Erken Lütesiyen olarak 

verilmesine karşın, Dönmez vd. (2005) ve Karakaş ve Ayyıldız (2015) çalışmasında 

Erken Eosen’de çökeldiği ortaya konulmuştur. 

 

2.3.1.1 Saytepe üyesi 

 

Üye ilk kez Atabey vd. (1988) tarafından adlandırılmıştır. Saytepe üyesi inceleme 

alanında, Kubaca tepenin batısından başlayarak Yeşilöz köyünün kuzey kesimlerine 

kadar devam eden yaklaşık 12 km
2
’lik bir alanda yayılım göstermektedir (Şekil 2.3). 

Üyenin alt düşeylerinde gri-boz renkte kötü boylanmalı çakıltaşları ve çamurtaşları, 

daha üst düzeylerinde ise orta boylanmalı tabakalı çakıltaşları, çakıllı kumtaşları ve iri 

taneli çakıltaşları bulunur (Atabey vd. 1988). İnceleme alanında gözlenen Saytepe üyesi 

krem, bej renkli 3-4 cm. çapında çakıl tanelerinden oluşan kırmızı, şarabi renkli 

konglomera, kumtaşı seviyeleri ile temsil edilir (Şekil 2.6. a, b). 
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Şekil 2.6.a. Saytepe üyesinin genel görünümü (Yer: Yeşilöz Köyü Kuzeyi), b. Saytepe 

üyesinin karot fotoğrafı (ND-20 kodlu örnek) 

 

Üye içerisindeki konglomera ve kumtaşı tabaka kalınlıkları 1 ila 3 m arasında 

değişmektedir. Konglomeralar karbonat çimentolu olarak gözlemlenmektedir (Şekil 2.6 

a,b). Saytepe üyesi üzerine geldiği Ortaköy granitiyodi ile uyumsuzdur (Atabey vd. 

1988). Saytepe üyesi üstüne gelen Esefin üyesi ile uyumludur (Şekil 2.7). 

 

 

Şekil 2.7 Saytepe-Esefin-Kubaca üyelerinin sınır ilişkilerinin görüntüsü 
 (Yer: Dadağ köyü güneyi karayolundan kuzey doğu yönüne bakış) (K: Kubaca, E: Esefin, S: Saytepe) 

a 

b 
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Çalışma sahasının doğu kesimlerinde Ayhan köyü güneyinde Esefin üyesi yer yer 

kaybolmakta ve Saytepe-Kubaca kontakları görülmektedir (Şekil 2.8).  

 

Şekil 2.8 Saytepe ve Kubaca üyeleri arasındaki sınırın uzaktan görünümü 
 (Yer: hAyan köyü güneyi, güneybatı yönüne bakış) (K: Kubaca, S: Saytepe) 

Saytepe üyesinin ortalama kalınlığı 500 metredir. Üyenin içerisinde fosil 

gözlemlenmemiştir. Saytepe üyesi, çamur ve moloz akması, örgülü akarsu kanal ve bar 

çökelleri yaygı akması çökelleri, taşkın çökellerinden oluşmuştur (Atabey vd. 1988). 

2.3.1.2 Esefin üyesi  

 

Esefin üyesi ilk kez Atabey vd. (1988) tarafından adlandırılmıştır. Üye çalışma sahası 

içerisinde Dadağ köyünün güneybatısından başlayarak yaklaşık kuzeybatı yönünde 250 

m genişlikte ve 6 km uzunlukta bir alan içinde yüzeylenerek, Keçiağlat Tepe’nin 

güneydoğusunda son bulmaktadır (Şekil 2.3). Ayrıca çalışma sahası dışında Reyhanlı 

Tepe’nin güneybatısında da küçük bir alanda gözlemlenmektedir. Üye çalışma alanının 

dışında yer alan Ayhan Köyünün güneyinde Saytepe ve Kubaca üyeleri arasında 

kaybolmaktadır (Şekil 2.8). Esefin üyesi genel olarak kumtaşı ve kumlu marnlardan 

meydana gelmiştir (Atabey vd. 1988). Kumtaşları ince taneli gri-bej ve pembe renkte 

paralel ve çapraz laminalıdır (Şekil 2.9). Kumlu marnlar ise kırmızı-pembe renkte 

paralel laminalıdır. 
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Şekil 2.9 Esefin-Saytepe üyeleri arasındaki kontağın karot örneği üzerindeki görüntüsü               

(E: Esefin üyesi, S: Saytepe üyesi, GD-19 nolu MTA sondaj kuyusu, Esefin-Saytepe sınırı 176,30 m’den 

geçmektedir) 

 

Esefin üyesi üzerine geldiği Saytepe üyesi ve üstündeki Kubaca üyesi ile uyumludur 

(Atabey vd. 1988). Üyenin ortalama kalınlığı 30 m’dir.  

2.3.1.3 Kubaca üyesi 

 

Üye ilk kez Atabey vd. (1988) tarafından Kubaca Tepe’de yüzeylenmesi sebebiyle 

Kubaca üyesi olarak adlandırılmıştır. Kubaca üyesi Dadağ Köyünün yaklaşık 1 km 

Güneydoğusunda yer alan Kubaca Tepe ile Keçiağlat Tepe arasında yaklaşık Kuzeybatı 

yönünde, ortalama 500 m genişliğinde ve 5 km uzunluğunda bir alanda yayılım 

göstermektedir (Şekil 2.3, 2.7).  

 

Üye alt seviyelerde orta-kalın tabakalı, silisli ve çört damarlı kireçtaşları ile başlamakta, 

kireçtaşları üzerine ise bitümlü şeyl ve gri-sarımsı renkli kumtaşları gelmektedir (Şekil 

2.10a). Kumtaşları içerisinde çok ince olmakla birlikte yer yer ince 2-3 mm genişliğinde 

kalsit damarları gözlemlenmektedir. Kireçtaşları genelde silisleşmiş yapıdadır, çekiç ile 

kırmak oldukça güçtür (Şekil 2.10b). Kubaca üyesi göl ortamında çökelmiş ve 

indirgeyici koşullar altında yer yer bitümlü şeyllerde oluşmuştur (Şekil 2.10c). Gri-boz 

renkli silisifiye kireçtaşları içerisinde, yer yer siyah damarcıklar bulunmaktadır (Şekil 
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2.10d). Bitümlü şeyl ile kumtaşları ise ara katmanlı olarak gözlemlenmektedir. Şeyller 

paralel laminali, kumtaşları ise çapraz tabakalı ve paralel laminalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.10 Kubaca üyesinin karotlu sondajdan alınan el örneklerinin fotoğrafları  
a. Griboz renkte kireçtaşı, b. Silisifiye krem renkli kireçtaşı ve beyaz kalsit dolguları, c. Bitümlü şeyl 

katmanlı seviye, d. Silisifiye gri-boz renkli kireçtaşı ve siyah dolomit damarcıkları) 

 

 

Kubaca üyesi üzerine geldiği Esefin üyesi ve üstünde yer alan İlicek üyesi ile 

uyumludur. Kubaca üyesinin ortalama kalınlığı yaklaşık 150 m’dir.  

 

2.4.1.4 İlicek üyesi  

 

İlicek üyesi ilk kez Atabey vd. (1988) tarafından adlandırılmıştır. Çalışma sahası 

dışında Değirmen tepe ve Ayhan köyünün güneyinde yer alan hat boyunca yayılım 

göstermektedir. Çalışma sahası içerisinde Karamıklı tepenin kuzeyinden başlayarak 

Kuyulunun tepe ve Keçiahlat tepe arasında gözlemlenmiştir (Şekil 2.3). Atabey vd. 

(1988) çalışmasında da belirttiği üzere İlicek üyesinin metamorfik ve magmatik 

kayaçlardan oluşan çakıltaşları ile başladığını, üzerine orta-kalın tabakalı kumtaşı 

düzeyi gelir, kumtaşları üzerinde de ince tabakalı ve yer yer laminalı kumtaşı, silttaşı 

düzeyleri yer almaktadır (Şekil 2.11). Kumtaşları nokta bar çökelleri, silttaşları ise 

a b 

c d 
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taşkın ovası çökelleridir. Üye menderesli akarsu çökellerinden oluşmuştur. İlicek üyesi 

Kubaca üyesi üzerine uyumlu olarak gelmektedir (Atabey vd. 1988). Üyenin ortalama 

kalınlığı 400 metre kadardır ve içerisinde fosil bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.11 Kubaca ve İlicek üyesinin genel görünümü (Gümüşyazı köyü Kuzeyi) 

 

2.4.1.5 Lalelik üyesi 

 

Lalelik üyesi ilk kez Atabey vd. (1988) tarafından adlandırılmıştır. Üye inceleme 

alanının doğusunda Alıçlı tepeden başlayarak Ayhan köyünün güneyine doğru yaklaşık 

2 km boyunca yayılım göstermektedir (Şekil 2.3). Lalelik üyesi Atabey vd. (1988)’nin 

belirttiği gibi orta-kalın tabakalı bol çört içeren kireçtaşları, orta-ince tabakalı kumlu 

marn ve laminalı şeyllerden oluşan gölsel bir birimdir. Üye içerisindeki kireçtaşlarının 

90° dik tabakalar halinde birkaç kilometre boyunca devam ettiği gözlemlenmektedir. 

Lalelik üyesi oldukça faylı ve kırıklı yapıdadır. Üstüne geldiği İlicek üyesi ile uyumlu, 

üzerinde yer alan Altıpınar formasyonunun Boztepe üyesi ile uyumsuzdur. Lalelik 

üyesinin ortalama kalınlığı 300 m kadardır. 

 

 

İlicek 

Kubaca 
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2.3.2 Altıpınar formasyonu 

Altıpınar formasyonu ilk kez Atabey vd. (1988) tarafından adlandırılmıştır. Çalışma 

sahasının dışında Ayhan köyünün kuzeydoğusunda yer alan Çallıca tepede yayılım 

göstermektedir (Şekil 2.3). Formasyon fliş karakterli kayaçlardan oluşmaktadır ve taban 

konglomerası ile başlamaktadır (Şekil 2.12).  

 

 

Şekil 2.12 Altıpınar formasyonundaki fliş fasiyesini oluşturan kumtaşı ve marn 

ardalanmasının saha görünümü (Sarılar yolu GB’dan KD’ya) 

 

Konglomera çakılları breşik yapıda, genellikle mermer ve kuvarsit çakıllarıdır. Altıpınar 

formasyonu gri-sarımtırak renkli kumtaşları ve gri renkli, kırıklı marn ardalanımlı bir 

şekilde devam etmektedir (Atabey vd. 1988). Boztepe üyesi ile yumuşak geçişlidir. 

Altıpınar formasyonu, Ayhan formasyonu Lalelik üyesi ile uyumlu, çalışma sahasının 

kuzeydoğusunda Kızılöz formasyonu Arafa üyesi ile açılı uyumsuzdur. Atabey vd. 

(1988) çalışmasında formasyon içerisindeki marnlardan alınan Alveolina sp., Orbitolites 

sp., Lockhartia sp., Nummulites sp., Assilina exponens, Asafibıa aspera DONCIEUX, 

Assilina sp. fosillerine dayanarak formasyonun yaşını Lütesyen olarak belirlemişlerdir. 

Formasyonun ortalama kalınlığı 400 m’dir. 
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2.3.2.1 Boztepe üyesi 

 

Altıpınar formasyonu içerisindeki gri-boz renkli tabakalı kireçtaşları Atabey vd. (1988) 

tarafından Boztepe üyesi olarak adlandırılmıştır. Üye Ayhan köyünün kuzeyinde yer 

alan Boz Tepe’de yayılım göstermektedir (Şekil 2.3). Kireçtaşları içerisinde fusiform ve 

silindir şekilde Alveolinalar görülmektedir (Atabey vd. 1988). Lütesyen yaşlı Boztepe 

üyesi üzerine gelen Kızılöz formasyonu ile açısal uyumsuzdur (Atabey vd. 1988). 

Üyenin ortalama kalınlığı 20-30 m kadardır. Birim inceleme alanı kuzeyinde 

yüzeylenen Çayraz formasyonu – Arzılar üyesi (Dönmez vd. 2005) ve Uzunlu 

formasyonu ile deneştirilebilir (Karakaş ve Ayyıldız 2015).  

 

2.3.3 Kızılöz formasyonu 

Kızılöz formasyonu ilk kez Atabey vd. (1988) tarafından adlandırılmıştır. Kızılöz 

formasyonu Yeşilöz köyünün doğusunda yer alan Kızıl tepe, Sülük tepe ve Gök tepede 

yayılım göstermektedir (Şekil 2.3). Formasyon çapraz katmanlı, kanal dolgulu, 

çakıltaşı, konglomera, tabakalı kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşından oluşmaktadır. 

Formasyon kırmızı renginden ötürü arazide kolaylıkla ayırt edilebilmektedir (Şekil 

2.13).  

 

 

 

Şekil 2.13 Kızılöz formasyonunu oluşturan kırmızı şarabi renkli çakıltaşı, tabakalı 

kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşı birimlerinin genel görünümü (Sarılar köyü 

çıkışı) 
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Konglomera bileşeni, mermer, kuvarsit, şist, fosilli Lütesyen yaşlı killi kireçtaşı, latit, 

granit, granodiyorit, kumtaşı, volkanik çakıllardan oluşmaktadır (Atabey vd. 1988). 

Kızılöz formasyonu altında yer alan Lütesyen yaşlı Altıpınar formasyonu ve üzeri gelen 

Erken Miyosen-Pliyosen yaşlı Yüksekli Formasyonu ile uyumsuzdur. Kızılöz 

formasyonu ile Ayhan formasyonunun ilişkisi uyumsuz ve faylıdır. Formasyonun alt 

düzeylerinde örgülü akarsu ve yaygı akması çökelleri gözlemlenirken üst seviyelerde 

moloz akması dolguları egemendir (Atabey vd. 1988).  

 

Atabey vd. (1988) tarafından Oligosen yaşlı olarak düşünülen birim, Dönmez vd. 

(2005) çalışmasında Geç Eosen-Miyosen ve Karakaş ve Ayyıldız (2015) çalışmasına 

göre Geç Eosen – Orta Miyosen’ de çökelmiştir. Kızılöz formasyonu’ nun ortalama 

kalınlığı 900 m’ dir (Atabey vd. 1988). 

 

2.3.3.1 Arafa üyesi 

 

Arafa üyesi ilk kez Atabey vd. (1988) tarafından adlandırılmıştır. Arafa üyesi linyitli, 

marn ve kumtaşlarından oluşmaktadır. Akgün vd. (1995) tarafından Alemli üyesi olarak 

incelenmiştir. Üye orta-kalın tabakalı, sarı renkli, kuvars taneli, orta-ince tane boylu 

kumtaşları, linyitli marn ve kiltaşlarından oluşmaktadır. Linyitli marn ve kumtaşları, 

üstlere doğru gri renkli ve çakıllı, kumtaşına geçmektedir. Alt seviyelerde daha ince 

taneli, üst seviyelerde ise kaba taneli kumtaşı geçişi izlenir. Üst seviyelerde yer yer 

çakıllı kumtaşları da gözlemlenmektedir (Atabey vd. 1988).  

 

2.3.4 Yüksekli formasyonu 

Yüksekli formasyonu ilk kez Aydın (1984) tarafından adlandırılmıştır. Formasyon 

Alkan ve Civelek Köylerinin güneyinde, Yeşilöz köyü ve çevresinde yayılım 

göstermektedir (Şekil 2.3). Formasyon, çakıltaşı, çapraz tabakalı kumtaşı, miltaşı, tüf ve 

kumlu tüfitten meydana gelmektedir. Yüksekli formasyonu üzerine geldiği Kızılöz 
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formasyonu uyumsuz, üstünde yer alan Ürgüp formasyonunun Kavak üyesi ile 

uyumludur. Formasyonun ortalama kalınlığı 200 m’dir (Atabey vd. 1988). 

 

2.3.5 Ürgüp formasyonu 

Bu formasyon Pasquare (1968) tarafından adlandırılmıştır. Birgili vd. (1975) tarafından 

adlandırılan Kızılırmak formasyonu ile kısmen deneştirilebilir.  

 

2.3.5.1 Kavak üyesi 

 

Kavak üyesi ilk kez Pasquare (1968) tarafından adlandırılmıştır. Üye Höyük tepede ve 

Civelek Köyünün 1 km güneyinde yüzeylenmektedir (Şekil 2.3). Pasquare (1968) 

tarafından Tahar ignimbirit üyesi olarak incelenmiştir. Açık kahverengi, beyazımsı renkli 

ignimbrit ve pomza içermektedir. Üye, Ürgüp yöresindeki ilk ignimbrit çıkışlarını temsil 

etmektedir ve birimin gölsel ortamda çökelmiş olan bölümleri tüfitik özellikler taşımaktadır 

(Emre ve Güner 1985). Genel olarak tabakalı bir görünüme sahiptir. Erken Miyosen-Pliosen 

yaşlı Kavak üyesinin ortalama kalınlığı 100 m dir (Atabey vd. 1988). Kara (1997) 

tarafından memeli kemik ve diş parçalarına göre Geç Miyosen-Pliyosen’ de çökelmiş 

olduğunu belirtmektedir. 

 

2.3.6 Kuvaterner 

Kızılırmak çakıltaşı, kuvarsit, mermer, şist, kireçtaşı, amfibolit, kumtaşı, pomza, volkanik 

kökenlidir. Çalışma alanın güneyinde Kızılırmak Nehri boyunca yüzeylenmektedir (Şekil 

2.3). Kızılırmak çakıltaşının ortalama kalınlığı 10 m kadardır. Çalışma sahasının en genç 

birimi Kızılırmak nehri kıyılarında çakıl, kum, mil ve kilden oluşan alüvyonlardır. Oluşum 

güncel olarak devam etmektedir.  
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2.4 Tektonizma 

 

Çalışma alanı ve çevresi, Arnı (1939) ve Ketin (1966) çalışmalarında bölgenin Hersiniyen 

ve Alpin orojenezleri etkisinde kaldığı ve Anatolid tektonik kuşağında yer aldığını 

belirtmişlerdir. Bu orojenetik ve tektonik etkinlikler nedeniyle bölgede kıvrımlar ve faylar 

meydana gelmiştir. Göncüoğlu ve Toprak (1992), Akgün vd. (1995), Dirik ve Göncüoğlu 

(1996), Düzgören-Aydın vd. (2001), Köksal vd. (2004) çalışmalarında, Orta Anadolu 

kristalen kompleksinin (OAKK) tektonik sınırlarının Tuz gölü fay zonu, Ecemiş fay zonu 

ve Yozgat-Boğazlıyan fay zonlarının oluşturduğunu belirtmişlerdir (Şekil 2.1).  

 

Çalışma alanındaki fayların genellikle kuzeybatı-güneydoğu ve kuzey-güney doğrultuda 

geliştiği gözlenmektedir. Bölgedeki önemli faylardan birisi olan Karaburç fayı Tamadağ 

formasyonu ile Yüksekli formasyonu arasında yer almaktadır (Şekil 2.3). Bu fayın etkisiyle, 

Yüksekli formasyonu, Tamadağ formasyonuna göre alçalmış olarak görülmektedir. Bu fay 

yaklaşık 20 km uzunluğunda ve 350 m düşey atımlıdır (Atabey vd. 1988). Civelek ve 

Alkan, köyleri bu fay üzerinde yer almaktadır. Arafa ile Altıpınar arasında doğu-batı yönlü 

50 m düşey atımlı 12 m uzunluğunda bir fay yer almaktadır (Şekil 2.3). Bu fay Kızılöz Dere 

de makas şeklini alarak kuzeybatı-güneydoğu yönlü bir diğer fayla kesişmektedir. Ayhan 

köyü ve Boztepe de bu iki fayın etkisiyle Boztepe üyesi çevre kayalara göre yükselmiş ve 

Boztepe üyesi, İlicek üyesi üzerine doğru ilerlemiştir (Şekil 2.3) (Atabey vd. 1988). Taka 

vd. (2014)’e göre, bu fayın etkisiyle Alemli-Arafa kömür ocaklarında kömür zonu atımlı 

olarak kaybolmuştur. Diğer belirgin faylardan birisi de, Keçiağlat tepeden kuzey-güney 

yönünde uzanan, doğrultu atımlı sol yönlü faydır (Şekil 2.3). Fayın aktivitesi sonucunda 

Saytepe, Kubaca ve İlicek üyeleri atılmışlardır. Akçataş Fayı doğu-batı yönlü 3 km 

uzunluğunda ve atımı 10 m kadardır (Atabey vd.1988). 
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

İnceleme alanındaki Ayhan formasyonunu oluşturan Saytepe, Esefin ve Kubaca 

birimlerine ait silisiklastik ve karbonat birimlerinin mineralojik, petrografik, 

jeokimyasal, XRD ve SEM analizleri için 57 adet sondajlardan karot ve yüzeyden 

mostra örneği derlenmiştir (Şekil 3.1). 

 

 

Şekil 3.1 Çalışma sahası örnekleme haritası 

 

Kayaç örneklerinden ince kesitler hazırlanılarak petrografik mikroskopta mineralojik ve 

dokusal özellikleri belirlendikten sonra kayaç adlandırılmaları yapılmıştır. Örneklerin 

mineralojik bileşimleri XRD analiz yöntemi ile belirlenmiştir. Özellikle uranyum 

mineralleri ile bunlara eşlik eden minerallerin mikro dokusal özellikleri SEM-EDAX ile 
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incelenmiştir. Örneklerin kimyasal bileşimleri Endüktif Eşleşmiş Plazma ve Kütle 

Spektrometresi (ICP-MS) ve Enerji Dağılımlı X-Işınları (EDAX) analizleri ile 

belirlenmiştir. 

 

Örneklerin 52’si Kubaca üyesi, 3’ü Saytepe üyesi ve 2’si Esefin üyesinden alınmıştır 

(Şekil 3.2).  Litolojilerine göre örnekler ayrıldığında, 38 örnek kireçtaşı, 12 örnek killi 

kireçtaşı, 2 örnek çamurtaşı ve 5 örnek kumtaşından meydana gelmektedir (Şekil 3.3). 

 

 

Şekil 3.2 Örneklerin birimlere göre dağılım grafiği 

 

 

Şekil 3.3 Örneklerin litolojilere göre dağılım grafiği 

 

52 

3 2 

Kubaca Saytepe Esefin

38 

12 

2 
5 

Kireçtaşı Killi kireçtaşı Çamurtaşı Kumtaşı
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Bu bölümde inceleme alanında farklı litoloji grupları ile bunları incelemede kullanılan 

analiz yöntemleri çizelge 3.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1 İnceleme alanından derlenen örneklerin litolojilerine göre sayısı ve 

uygulanan analiz yöntemleri 
 

Kayaçlar İnce Kesit 
XRD  

Tüm Kaya 
SEM EDAX 

Jeokimyasal 

Analiz 

Kireçtaşı 22 14 6 33 

Killi Kireçtaşı 1 9 2 12 

Çamurtaşı - - - 2 

Kumtaşı 5 - - - 

 

Çalışma sahasında yüzeyden yapılan gamma ray spektrometre ve sintilometre cihazları 

ile yapılan ölçümlerde, Kubaca biriminde radyoaktivite anomalilerine rastlanılmıştır. 

Daha öncede bahsedildiği üzere toplam radyoaktivite değeri 200 ile 4000 cps arasında 

değişmekte olup ortalama 400 cps olarak ölçülmüştür (Çizelge 3.2). Kubaca biriminden 

jeolojik olarak daha yaşlı olan kırmızı-şarabi renkte kumtaşı hamurlu ince çakıllı Esefin 

ile daha kalın ve köşeli çakıllı Saytepe birimlerinde yapılan ölçümlerde herhangi bir 

uranyum cevherleşmesine yönelik emare tespit edilmemiş olup ortalama doğal 

radyoaktivite değeri 80 cps civarındadır. Kubaca üyesinden daha genç olan İlicek ve 

Lalelik birimlerinde ise ortalama doğal radyoaktivite değeri 90 cps olarak ölçülmüştür 

(Çizelge 3.2).  Saytepe, Esefin, İlicek ve Lalelik birimlerinde ölçülen düşük cps 

değerlerine göre bir uranyum mineralleşmesinin varlığından söz edilemez.  

 

Çizelge 3.2 Ayhan formasyonu toplam radyoaktivite ölçümleri (cps) 

 

 

 

 

Formasyon Adı En Düşük En yüksek Ortalama 

Saytepe 50 100 80 

Esefin 50 100 80 

Kubaca 200 4000 400 

İlicek 50 120 90 

Lalelik 50 120 90 
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3.1 Petrografik İncelemeler 

İnceleme alanında Saytepe, Esefin ve Kubaca üyelerini oluşturan fasiyeslerde yer alan 

sedimanter kayaçlarda egemen litolojiyi kireçtaşı, killi kireçtaşı, çamurtaşı, kumtaşı 

birimleri oluşturmaktadır. Bu birimlerin petrografik tanımlamaları aşağıda sırasıyla 

açıklanacaktır.  

3.1.1 Silisiklastik birimler 

İnceleme alanındaki Saytepe ve Esefin üyeleri silisiklastik kayaçlar ile temsil edilir. 

Saytepe ve Esefin üyelerini oluşturan kumtaşları dokusal olarak içerdikleri kuvars, 

feldispat ve kayaç parçası miktarları ile Pettijohn vd. (1987)’e göre sınıflandırılmıştır. 

Bunun sonucunda kumtaşları litik vake olarak adlandırılmıştır. Litik vakelerin tane 

bileşenleri; kuvars, magmatik, volkanik ve metamorfik kayaç parçaları ile temsil edilen 

granit, kuvarsit ve volkanik kuvars oluşmaktadır (Şekil 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4 Saytepe üyesinden alınan ND-1 kodlu litik vake örneğindeki demir bağlayıcı 

(Fe) içerisinde yer alan magmatik (Mg), metamorfik (Mt) ve volkanik (Vl) 

kayaç parçalarının mikroskop görüntüsü  
a. tek nikol, b. çift nikol) 

 

a 

Fe 

Mg 

b 

Mt 

Vl 

Mg 
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Saytepe üyesini oluşturan litik vake örneklerindeki bağlayıcı demir oksit iken Esefin 

üyesini oluşturan litik vakelerin bağlayıcısı karbonattır (Şekil 3.4.a-3.5.b). Özellikle 

karbonat bağlayıcı yüksek girişim rengine sahip iri kalsit kristalleri ile temsil edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5.a.b Esefin üyesinden alınan ND-2 kodlu litik vake örneğindeki karbonat (K) 

bağlayıcı, kuvars (Q) minerali ile volkanik (Vl), metamorfik (Mt) ve 

magmatik (Mg) kayaç parçalarının çift nikol görünümü  

 

Esefin üyesini temsil eden litik vakelerin kayaç parçası bileşenleri hâkim olarak 

magmatik, metamorfik ve volkanik kayaçlardan oluştuğu izlenmiştir.  

 

3.1.2 Karbonat birimi 

İnceleme alanındaki Kubaca üyesi karbonatlı birimlerden; killi kireçtaşı ve kireçtaşı ile 

temsil edilir. Kireçtaşları makroskobik olarak krem-bej ve siyah renkleri ile tipiktir. Yer 

yer iri kalsit damarları ile kırmızı renkli demir boyamaları izlenir. 

  

Mikroskobik incelemelerde kireçtaşı adlandırmaları, tane bileşenleri (allokem) ve 

bağlayıcıya (ortokem) göre Folk (1962) ve Dunham (1962) çalışmaları baz alınarak 

yapılmıştır. Makroskobik ve mikroskobik incelemelerde kireçtaşlarının bir bölümünde 

laminalı seviyelerin varlığı belirlenmiştir. Laminalı gözlenen kireçtaşlarının bağlayıcısı 

b 

Vl 

Mt 

Mg 
K 

K 

a 

Mt Vl 

K 

Q 
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genellikle mikritik karakterlidir. Tane bileşenleri %10’dan daha azdır (Şekil 3.6a). Folk 

(1962)’ye göre mikrit, Dunham (1962)’ye göre çamurtaşı olarak adlandırılmıştır. 

 

Bu örneklerde birbirine paralel gelişen kahve renkli organik maddece zengin laminalı 

bantlar ile bunların arasında gelişen ince kum bantlarının yer aldığı belirlenmiştir.  İnce 

kum bantları ile organik laminaların ardalanımı derin göl ortamlarında ya da göl kıyısı 

bataklık ortamlarında oluştuğunu işaret eder (Şekil 3.6b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.6.a Kubaca üyesinden alınan ND-22 nolu çamurtaşı örneğinde, mikrosparit (ms) 

ve mikrit (m) gelişimi, b. ince kumlu mikrit bantları (kmb) ve organik lamina 

(ol) ardalanımının çift nikol görünümü  

 

Bazı örneklerde organik malzemenin üzerinde kumlu malzeme birikimlerini belirli 

yerlerde toplanarak oluşturdukları çökme ve alev yapıları belirlenmiştir. Bu yapılar 

türbiditik ortamlarda sedimantasyonun hızlı olduğu dönemlerde gelişmiş olmalıdır. 

Organik malzemenin üzerinde yer alan ince silisiklastik malzeme mikro türbiditik 

akıntılar ile ortama getirilerek göl tabanında sedimanlar sertleşmeden birikmesi sonucu 

oluşmuştur.  

 

Çökme (yük) yapısını oluşturan kırıntılı malzeme ortamdaki hızlı sedimantasyonu işaret 

eder. Aynı zamanda ortam koşulları indirgeyici ortamdan oksitleyici ortama 

a 

m 

ms 

b 

kmb 

ol 

kmb 

kmb 
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dönüşmektedir. Kırıntılı malzeme genellikle feldispat ve kuvars tanelerinden oluşan 

volkanik kökeni işaretleyen tanelerden oluşmaktadır (Şekil 3.7.a). Bazı seviyelerde 

organik laminaların kalınlığında bir artış belirlenmiştir (Şekil 3.7.b). Organik 

malzemece zengin bu seviyeler ile mikro sparit gelişimleri gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7.a Kubaca üyesinden alınan ND-22 nolu çamurtaşı örneğinde çökme yapısı (çy) 

b..kalın organik laminalı (O) seviye ile mikrosparit (ms) gelişiminin çift nikol 

görünümü 

 

Örneklerde kırık ve çatlak gelişimleri izlenmiştir. Kırık ve çatlaklar birbirlerine paralel 

yönde gelişirken bunları dik ve verev yönde kesen kırıklar ile kalsit dolguları da bazı 

örneklerde belirlenmiştir (Şekil 3.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

çy 

b 

ms 

ms 
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Şekil 3.8 Kubaca üyesinden alınan ND-16 nolu çamurtaşı örneğinde kırık ve çatlaklar 

boyunca gelişen kalsit mineralleşmesinin çift nikol görünümü 

 

Organik laminalı seviyelerde stilolitik yapı gelişimleri izlenmiştir (Şekil 3.9.a). Organik 

materyal kalıntıları stilolitik yapılar boyunca yer aldığı gözlenmiştir (Şekil 3.9.b). Bu 

yapılar yine çatlaklar tarafından kesilerek spari kalsit ile doldurulmuştur. Çatlak 

sistemlerini dolduran spari kalsitler geç diyajenetik evrede oluşmuşlardır.  

11 

 

 

 

 

 

Şekil 3.9.a. Kubaca üyesinden alınan ND-16 nolu kumlu mikrit örneğinde stilolitik (st) 

yapı b. gelişimi organik materyal kalıntıları (omk) çift nikol görünümü 
 
 

Makroskobik gözlemlerde masif kireçtaşı olarak adlandırılan örneklerin tane 

bileşenlerini intraklastlar ve pelletler oluşturmaktadır. İntraklast taneleri mikrit ve sparit 

a 

K 
st 

b 

omk 

K 
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bağlayıcı içerisinde dağılmış vaziyette yer alırlar (Şekil 3.10.a). Bazı örneklerde 

dalgalar halinde izlenen karbonat çamurunun parçalanarak oluşturduğu intraklast 

taneleri de belirlenmiştir (Şekil 3.10.b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.10 a. Kubaca üyesi ND-15 nolu intrasparit örneğindeki intraklast (int) taneleri 

ve ND-8 nolu intrasparit örneğindeki karbonat çamurundan kopan 

intraklastlar  b. kırıklar boyunca gelişen kalsit (kal) dolgunun çift nikol 

görünümü  

 

İntraklast taneleri örnek içerisinde %10’dan fazla oranda bulunmaları nedeniyle Folk 

(1962)’ye göre intrasparit, Dunham (1962)’ye göre istiftaşı olarak adlandırılmıştır. Bu 

örneklerde kırıklar boyunca gelişen ikincil kalsit dolguları gözlenmiştir. 

 

Makroskobik gözlemlerde kireçtaşı olarak adlandırılan örneklerin bazılarının 

petrografik incelemelerinde intraklast tanelerinin yanı sıra pelletlerin varlığı da 

belirlenmiştir (Şekil 3.11a). Bu örnekler Folk (1962)’ye göre intrapelsparit, Dunham 

(1962)’ye göre orta derecede boylanmış intrapelsparit olarak adlandırılmıştır. Pelletler 

içyapısı olmayan 40 µm ile 100 µm arasında yuvarlak ve elipsoidal şekilli karbonat 

tanelerinden oluşan şekillerde izlenmiştir (Şekil 3.11b). Bu örneklerde Folk (1962)’ye 

göre pelsparit, Dunham (1962)’ye göre orta derecede boylanmış pelsparit olarak 

adlandırılmıştır. 
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int 

b 

kal 
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Şekil 3.11 Kubaca üyesinden alınan ND-8 nolu intrapelsparit örneği (a) ile ND-11 nolu 

pelsparit (b) örneğinin çift nikol görünümü 

 

 

Pelsparit olarak adlandırılan kayaç örneklerinde de kırık ve çatlaklar boyunca iri 

kristalli dalgalı sönme gösteren yüksek girişim rengine sahip kalsit dolguları 

belirlenmiştir (Şekil 3.12.a). Pellet tanelerinin bulunmadığı tamamen mikrit 

çamurundan oluşan breşik kireçtaşı örneğinde kayacın kırık ve çatlakları boyunca iri 

kalsit kristalleri ile dolduruldukları gözlenmiştir (Şekil 3.12.b). 

 

 

 

ö 

 

 

Şekil 3.12.a. Kubaca üyesinden alınan ND-11 nolu pelsparit örneğindeki pellet taneleri 

b. breşik kireçtaşı örneğinde kırık ve çatlaklar boyunca kalsit kristal 

gelişiminin ikinci nikol görünümü  
 

 

b a 

a b 
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Kireçtaşı örneklerinin bir kısmı 0,063 ile 2 mm boyutunda kuvars ve feldispat taneleri 

ile temsil edilen kırıntılı malzeme içerir (Şekil 3.13). Bu kayaçlar silisiklastik kırıntılı 

kireçtaşı olarak adlandırılmıştır. Bağlayıcı genelde mikrit olarak belirlenmesine karşın 

kırıntılı tanelerin kenarlarında sparitlerin yer aldığı gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.13 Kubaca üyesinden alınan ND-7 nolu silisiklastik kırıntılı kireçtaşı 

örneğindeki kuvars ve feldispat tanelerinin mikrit bağlayıcı içerisindeki çift 

nikol görünümü 

 

 

Kubaca üyesi içerisindeki kireçtaşlarında doğal radyoaktivite değerlerinin yüksek 

olduğu seviyelerden alınan örneklerde gerçekleştirilen makroskobik ve mikroskobik 

incelemelerde herhangi bir uranyum minerali belirlenememiştir. 

3.2 XRD Analizleri 

İnceleme alanında 200 ila 3000 cps anomali değerlerindeki kireçtaşı ve killi kireçtaşı 

litolojisindeki birimlerden seçilen 23 adet örnek XRD tekniği ile incelenerek tüm kaya 

mineralojik bileşimleri belirlenmiştir. Ayrıca, bu örneklerdeki uranyum 

cevherleşmesine neden olan uranyum mineral veya minerallerinin tipinin XRD yöntemi 

ile belirlenmesine çalışılmıştır. 

  

qtz 

feld 

qtz 
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Sintilometre ile yüksek anomali değeri ölçülen örneklerde uranyum minerallerini 

karakterize eden piklerin tanımlanmasında zorluklar yaşanmıştır. Özellikle örneklerdeki 

uranyum minerallerinin örnek içerisinde bulunma miktarlarının azlığı bu mineralleri 

karakterize eden şiddetli piklerin gözlenmemesine neden olmuştur. Ayrıca, karbonat 

(kalsit ve dolomit) minerallerine ait şiddetli piklerin varlığı da uranyum minerallerinin 

piklerinin belirlenmesini zorlaştırmıştır. 

 

Çalışma sahasından derlenen karot ve mostra numuneleri arasından seçilen örnekler için 

2 farklı grupta XRD tüm kaya analizi yapılmıştır. 1. grupta yer alan örnekler için 0-70°
 

ölçüm aralığında çekim yapılmıştır. 2. grupta ise karbonatın yoğun olduğu yerlerde 

100’lük pikin etkisini azaltmak ve örneklerdeki uranyum minerallerini belirlemek için 

çekimler bazı örneklerde iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 1. aşamada çekim 0-28° 

aralığında, 2. aşamada ise 30-50
° 
aralığında yapılmıştır. 

 

XRD difraktogramları incelendiğinde; örnekler içerisinde kalsit, dolomit, kuvars, 

feldispat, apatit, pirit, analsim, illit, klorit, mika ve barit minerallerinin yanı sıra 

uranyum elementi içeren ve uranyum oluşumuna neden olduğu düşünülen uraninit ve 

kasolit minerallerinin piklerine yakın pikler tespit edilmiştir (Çizelge 3.3). 
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                Çizelge 3.3 XRD difraktogramlarında tanımlanan minerallerin örneklere dağılımı 

Örnek No Litoloji Kalsit Dolomit Kuvars Feldispat Apatit Pirit Analsim Mika/İllit Klorit Barit Uraninit? Kasolit? 

ND3 Kireçtaşı +   + +       +   +     

ND4 Kireçtaşı +   + +   +   +   +     

ND11 Kireçtaşı + + + +       +   +     

ND15 Kireçtaşı + + + +       +   + +   

ND16 Kireçtaşı + + + +     + + + + + + 

ND17 Kireçtaşı + + + +     +     +     

ND21 Kireçtaşı + + + +       +         

ND23 Kireçtaşı + + + +       + + +   + 

ND24 Kireçtaşı +   + + +   + + + +   + 

ND25 Killi kireçtaşı + + + +       + + + +   

ND26 Kireçtaşı + + +               +   

ND27 Kireçtaşı +   +         +   + + + 

ND30 Kireçtaşı +   + +       +   + + + 

ND31 Kireçtaşı +   + +       +   + + + 

ND35 Kireçtaşı +   + +           +   + 

ND42 Kireçtaşı +   + +     + +     + + 

ND48 Kireçtaşı +   +         +   + + + 

ND53 Killi kireçtaşı +   + +     + +   + + + 

ND54 Killi kireçtaşı +   + +     + +   + + + 

ND56 Killi kireçtaşı + + + + +     +   + + + 

ND58 Killi kireçtaşı +   + + +   + +   + + + 

ND59 Killi kireçtaşı + + + +       +   + +   

ND60 Kireçtaşı + + + +       +   +     

5
1
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Örneklerin genelinde hâkim karbonat mineralinin kalsit olduğu bu minerale bazı 

örneklerde dolomit mineralinin eşlik ettiği belirlenmiştir (Çizelge 3.3). Kalsit minerali 

3.04 Å, 2.29 Å ve 2.10 Å’daki ve dolomit minerali ise 2.89 Å, 2.19 Å ve 1.79 Å’daki 

pikleri ile tanımlanmıştır (Şekil 3.14-3.15). 

 

 

Şekil 3.14 ND-3 kodlu kireçtaşı örneğinin XRD difraktogramı 

 

 

Şekil 3.15 ND-4 kodlu kireçtaşı örneğinin XRD difraktogramı 
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Ayrıca, örneklerin hemen hemen tümünde silikat minerallerinden kuvars ve feldispat 

minerallerinin de karbonat minerallerine eşlik ettiği gözlenmiştir. Kuvars minerali 4.26 

Å, 3.34 Å ve 1.82 Å pikleri ile feldispat minerali ise 3.23 Å ve 3.20 Å pikleri ile 

tanımlanmıştır (Şekil 3.14-3.15). Kuvars ve feldispat minerallerinin örneklerdeki varlığı 

ortama detritik malzemenin getirimini işaret etmektedir. Bir örnekte ise 2.74 Å piki ile 

pirit minerali tanımlanmıştır (Şekil 3.15).  

 

 

 

Şekil 3.16 ND-16 kodlu kireçtaşı örneğinin XRD difraktogramı 

 

Kil mineralleri ise 10.0 Å ve 5.0 Å illit,  14.0 Å ve 7.0 Å pikler klorit pikleri olarak 

tanımlanmıştır. Örneklerin genelinde barit mineralini karakterize eden 3.44 Å, 3.10 Å 

ve 2.12 Å pikleri belirlenmiştir (Şekil 3.14-3.17). 

 

Örneklerde gözlemlenen 3.16 Å, 2.73 Å ve 1.93 Å piklerinin uraninit ve 4.21 Å, 3.06 Å 

ve 2.92 Å piklerin ise kasolit minerallerine ait olabileceği düşünülmektedir (Şekil 3.14-

3.17). 
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Şekil 3.17 ND-56 kodlu killi kireçtaşı örneğinin XRD difraktogramı 

 

3.3 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

 

Çalışma sahasında, karotlu sondaj örneklerinde ve mostralarda, sintilometre ve gamma 

ray spektrometre cihazları ile yapılan radyoaktivite ölçümlerinde 200 cps değerinden 

yüksek anomali değeri veren Kubaca üyesini temsil eden 7 karot ve 1 mostra olmak 

üzere toplam 8 örnek, SEM-EDAX yöntemi ile incelenmiştir. Bu çalışma ile uranyum 

anomalisini oluşturan minerallerin morfolojisi ve diğer mineraller ile olan dokusal 

ilişkilerine bakılmıştır. SEM-EDAX yöntemiyle incelenecek örnekler altın ile 

kaplanarak hazırlanmıştır. EDAX ile de örneklerin kimyasal bileşimleri yarı kantitatif 

olarak belirlenmeye çalışılmıştır.  
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3.3.1 Uranyum oluşumları 

ND-3 kodlu örneğin SEM-EDAX ile taramalı elektron mikroskobu altında analiz 

edilebilecek her yüzeyi, uranyum minerali olması muhtemel her oluşum taranarak 

incelenmiştir. Örnek içerisinde yaklaşık 10 µm boyutunda, gri-beyaz renkte bir oluşum 

gözlemlenmiştir. Bu oluşum bilinen herhangi bir kristal yapısına ve öz şekle sahip 

değildir. Bu örnekte ikincil elektron (SE) dedektörü ile elde edilen görüntü içerisinde 

yer alan uranyum oluşumunun rengi ortam rengine çok yakın ve ayırt edilmesi güçtür 

(Şekil 3.18a). Bu sebepten ötürü geri saçınımlı elektron (BSE) detektörü ile uranyum 

elementinin atom numarasının yüksek olması avantajı kullanılarak daha net ve ayırt 

edici bir görüntü elde edilmiştir (Şekil 3.18b). İncelenen örnekte belirlenen hortum 

biçimdeki mikroorganizmal faaliyet ve karnabahar şeklindeki uranyumca zengin 

oluşumu öncel çalışmalarda da tanımlanmıştır (Milodowski vd. 1990, Lovley vd. 1991, 

Lovley vd. 1993, Spirakis 1996, Fayek vd. 2005a, Beazley vd. 2007, Lopez vd. 2007, 

Beller vd. 2009, Mondani vd. 2011). Buna göre mikroorganizmaların +6 değerlikli 

uranyum atomlarını salgıladıkları enzimler ile daha kararlı halde olan +4 değerlikli 

uranyum atomuna indirgenmesi ile oluşmuş olabilirler. Mikroorganizmal faaliyetler 

sonucu indirgenerek çökelen uranyum minerallerinin uraninit, kofinit (Spirakis 1996, 

Fayek vd. 2005a) ve autinit/meta-autinit (Beazley vd. 2007) olduğu belirtilmiştir.  
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Şekil 3.18 ND-3 kodlu kireçtaşı örneği içerisinde gözlemlenen uranyum oluşumu ve 

bakteriyel faaliyetin SEM fotoğrafları 

A, SE görüntüsü, b, BSE görüntüsü, c, yüksek büyütme ölçeği altında SE görüntüsü, U: uranyum 

oluşumu, Mof: mikroorganizmal faaliyet) 

 

 

BSE dedektörü ile bu örnekte elde edilebilecek maksimum büyütme oranı ile görüntü 

incelendiğinde uranyum oluşumunda herhangi bir kristal yapı ve öz şekil 

gözlemlenmemektedir. Örnek içerisinde tespit edilen bu uranyum oluşumu yer yer 

küresel kabarcıklar şeklinde karnabaharı andırmaktadır (Şekil 3.18.c). Bu yapının 

içeriğinde uranyum elementinin varlığını denetlemek için üzerindeki bir noktadan 

EDAX analizi gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.19.a). Elde edilen noktasal EDAX analiz 

grafiği incelendiğinde yüksek uranyum anomalileri tespit edilerek oluşumun 

içerisindeki uranyumun varlığı kanıtlanmıştır (Şekil 3.19.b). 

a 

Mof 

U 

b 

U 

Mof 

c 

U 
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Şekil 3.19 a. ND-3 kodlu kireçtaşı örneği içerisinde analiz yapılan nokta görüntüsü,   

                   b. uranyum oluşumunun EDAX analiz grafiği 

 

ND-4 kodlu örneğin yüzeyi elektron mikroskobu altında muhtemel uranyum oluşumları 

bakımından taranmıştır. SE dedektörü ile, kül grisi renkli ortamda boşluk içerisinde 

damarcık şeklinde yerleşmiş beyaz-gri renkte ve öz şekilsiz uranyum oluşumları 

gözlemlenmiştir (Şekil 3.20.a). Bu oluşumun rengi ortam rengine yakın olduğundan 

ayırt edilme güçlüğü ortaya çıkmıştır. BSE detektörüyle daha belirgin bir görüntü elde 

edilmiştir (Şekil 3.20.b).  

Mikroskobun büyütme oranı artırıldığında uranyum oluşumları küresel şekillerde 

gözlemlenmiştir. Bu oluşumlar bilinen herhangi bir kristal yapısına sahip değildirler 

(Şekil 3.20.c,d). Bu uranyum oluşumlarının mikroorganizma faaliyetleri sonucunda 

uygun indirgen koşullarının sağlandığı ve uranyumun küresel şekillerde uraninit 

minerali olarak çökelebildiği (Fayek vd. 2005a, Cortés vd. 2010) çalışmalarında 

bahsedilmektedir. 

 

 

 

 

a b 
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Şekil 3.20 ND-4 kodlu kireçtaşı örneği içerisinde gözlemlenen uranyum oluşumunun 

SEM görüntüleri 

 a. SE detektörü altında, b. BSE detektörü altında, c.28.279x büyütme altında, d: 54.540x büyütme 

altında) 

 

Ortamda çatlak içerisinde karnabahar şeklinde gözlemlenen bu uranyum oluşumu 

üzerinde seçilen bir noktadan gerçekleştirilen EDAX analizi sonucu elde edilen grafik 

incelendiğinde uranyum elementine ait yüksek anomaliler gözlemlenmiş ve şeklinden 

ötürü uraninit minerali olabileceği düşünülmektedir (Şekil 3.21). 

 

a b 

U 

c 

U 

d 
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Şekil 3.21 a. ND-4 kodlu kireçtaşı örneği içerisinde analiz yapılan nokta görüntüsü,  

                 b. uranyum oluşumunun EDAX analiz grafiği 
 

ND-4 kodlu örnek içerisinde framboidal şekilli ve gri-siyah renkli pirit mineralleri 

çevresinde beyaz renkli oluşumlar gözlemlenmiştir (Şekil 3.22). Bu oluşumlarda 

herhangi bir öz şekil veya kristal yapısı belirlenememiştir. Framboidal pirit mineralleri 

çevresinde oluşan uraninit mineralinin oluşturduğu uranyum zenginleşmeleri (Fayek vd. 

2005a, Folk 2005) çalışmalarından bilinmektedir. Örnek içerisinde gözlemlenen bu 

oluşumların uranyum cevherleşmesini oluşturabilecek uraninit minerali olduğu 

düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.22 ND-4 kodlu kireçtaşı örneği içerisinde framboidal pirit minerali çevresinde 

zenginleşen öz şekilsiz uranyum oluşumunun BSE görüntüsü 

a b 

U Py 
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ND-4 kodlu bu örnek içerisinde framboidal pirit mineralleri çevresinde gözlemlenen bu 

beyaz renkte küresel minik yapıların kimyasal içeriğini tespit etmek için seçilen bir 

noktada gerçekleştirilen EDAX analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen EDAX grafiği 

incelendiğinde yüksek uranyum elementi anomalileri gözlemlenmekte ve bu sonuç 

uranyum mineralizasyonunun varlığını desteklemektedir (Şekil 3.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.23 a. ND-4 kodlu kireçtaşı örneği içinde analiz yapılan noktanın görüntüsü, 

                 b.framboidal pirit minerali çevresinde gözlemlenen uranyum oluşumunun 

EDAX analiz grafiği 

 

3.3.2 Zirkon oluşumları 

ND-3 kodlu örnek içerisinde BSE detektörü altında yapılan incelemelerde uranyum 

oluşumları haricinde tetragonal kristal yapıda kül grisi renkte zirkon (ZrSiO4)  minerali 

tanımlanmıştır (Şekil 3.24a). Örneğin farklı bir bölgesinde yer alan başka bir zirkon 

mineralinde de oluşum haleleri gözlemlenebilmektedir (Şekil 3.24.b).  Pointer vd. 

(1988) ve Kogarko vd. (2013) karbonatlı uranyum yataklarında yapmış oldukları 

mineraloji ve SEM çalışmalarında uraninit ve kofinit cevher mineralleri ile birlikte 

zirkon minerallerini de gözlemlemişlerdir.  

 

 

a b 
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Şekil 3.24 ND-3 kodlu kireçtaşı örneği içerisinde zirkon mineralinin BSE görüntüleri  

a. Zirkon minerali görüntüsü, b. Oluşum haleleri gözlemlenen zirkon minerali görüntüsü) 

 

ND-15 kodlu örnek içerisinde tetragonal kristal yapısı gösteren kül grisi renkteki zirkon 

minerali diğer örneklerde belirlenen zirkon minerallerine göre ortam içerisine daha fazla 

gömülü olarak gözlemlenmiştir (Şekil 3.25). Örnekte zirkon minerali üzerinde 

belirlenen nokta üzerinde gerçekleştirilen EDAX analizi ile elde edilen grafik 

incelendiğinde zirkonyum elementine ilişkin yüksek anomaliler, mineralin zirkon 

olduğunu desteklemektedir (Şekil 3.26.a,b). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.25 ND-15 kodlu kireçtaşı örneği içerisinde ortama gömülü gözlemlenen zirkon 

mineralinin BSE görüntüsü 

 

a 

Zr 

b 

Zr 

Zr 
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Şekil 3.26 a: ND-15 kodlu kireçtaşı örneği içinde analiz yapılan noktanın görüntüsü, b: 

zirkon mineralinin noktasal EDAX analiz grafiği 

 

 

ND-23 kodlu örnek içerisinde yer alan tetragonal prizma şeklindeki yapı zirkon minerali 

olarak tanımlanmıştır. Kül grisi renkteki zirkon kristalleri ortama gömülü şekilde 

gözlemlenmiştir (Şekil 3.27). Mineral üzerinde seçilen bir nokta üzerinde 

gerçekleştirilen EDAX analiz grafiği sonucu elde edilen yüksek zirkonyum anomalileri, 

mineralin zirkon olduğunu desteklemektedir (Şekil 3.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.27 ND-23 kodlu killi kireçtaşı örneği içerisinde yer alan zirkon kristallerinin 

BSE görüntüsü 

 

a b 

Zr 

Zr 
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Şekil 3.28.a. ND-23 kodlu killi kireçtaşı örneği içerisinde analiz yapılan noktanın yeri,   

b. Zirkon mineralinin EDAX analiz grafiği 

 

3.3.3 Pirit oluşumları 

Örnekler içerisinde uranyum minerali oluşumları incelenirken ND-4 kodlu örnek 

içerisinde açık gri renkli kübik yapıda pirit minerali oluşumları gözlemlenmiştir (Şekil 

3.29a-c). Benzer pirit minerali yapılarına Folk (2005) ve Fayek vd. (2005a) 

çalışmalarında değinmiştir. İncelenen diğer 7 örnekte pirit mineraline rastlanamamıştır. 

 Mineral üzerinde seçilen bir nokta üzerinde gerçekleştirilen EDAX analizi sonucu elde 

edilen grafikte yüksek demir ve kükürt anomalileri, mineralin pirit olduğunu 

desteklemektedir (Şekil 3.30). 

 

 

 

 

 

a b 
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Şekil 3.29 ND-4 kodlu kireçtaşı örneği içerisindeki pirit mineralinin BSE görüntüleri  

a. Dairesel boşluklar içerisine yerleşmiş kübik pirit minerali topluluklarının uzak görüntüsü, b. Pirit 

topluluğunun yakınlaştırılmış görüntüsü, c. Tek boşluk içerisinde gelişmiş framboidal piritin 

yakınlaştırılmış görüntüsü) 
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Şekil 3.30.a. ND-4 kodlu kireçtaşı örneği içinde analiz yapılan noktanın yeri, b. Pirit 

mineralinin EDAX analiz grafiği 

 

3.3.4 Barit oluşumları 

ND-23 kodlu örnek içerisinde gri-beyaz renkte uzun dikdörtgenler prizması şeklinde 

yapılar gözlemlenmiştir (Şekil 3.31). Bu yapıların barit (BaSO4) minerali olabileceği 

düşünülmüştür. Örnek içerisinde belirlenen bu yapı üzerinde gerçekleştirilen noktasal 

EDAX analizi sonucunda elde edilen yüksek baryum elementi anomalileri mineralin 

barit olduğunu desteklemektedir (Şekil 3.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.31 ND-23 kodlu killi kireçtaşı örneği içerisinde belirlenen barit mineralinin BSE 

görüntüsü 

Ba 

 

a b 
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Şekil 3.32.a. ND-23 kodlu killi kireçtaşı örneği içinde analiz yapılan noktanın 

görüntüsü, b. Barit mineralinin EDAX analiz grafiği 

 

3.3.5 Karbonat mineralleri 

ND-4 kodlu örnek içerisinde gri-beyaz renkte ipliksi yapıda karbonat mineralleri 

gözlemlenmiştir (Şekil 3.33). Örnek içerisinde belirlenen noktadan gerçekleştirilen 

EDAX analizi sonucunda elde edilen grafikte kalsiyum elementi yüksek anomali 

değerleri göstermiştir. Bu anomaliler mineralin karbonat yapılı olduğunu 

desteklemektedir (Şekil 3.34). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.33 ND-4 kodlu kireçtaşı örneği içerisinde yer alan karbonatlı yapıdaki mineralin 

BSE görüntüsü 

a b 
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Şekil 3.34 a. ND-4 kodlu kireçtaşı örneği içinde analiz yapılan noktanın görüntüsü, b. 

karbonat oluşumunun EDAX analiz grafiği 

 

ND-15 kodlu örnekte gözlemlenen karbonat mineralleri ise daha yayvan ve levha-

yapraksı şekildedir (Şekil 3.35). Mineral üzerinde belirlenen noktanın EDAX analizi ile 

elde edilen grafik incelendiğinde çok yüksek değerde kalsiyum elementi anomalileri 

gözlenmektedir. Bu anomaliler mineralin karbonat yapısında olduğunu 

desteklemektedir (Şekil 3.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.35 ND-15 kodlu kireçtaşı örneği içerisinde yer alan karbonatlı yapıdaki 

mineralin BSE görüntüsü 
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Şekil 3.36 a.ND-15 kodlu kireçtaşı örneği içinde analiz yapılan noktanın görüntüsü, 

b.Karbonat oluşumunun EDAX analiz grafiği 

 

3.3.6 Kil mineralleri 

ND-23 kodlu örnek içerisinde kül grisi renginde, uzun levha şeklinde yapraksı kil 

oluşumları gözlemlenmiştir. Bu yapılar klorit minerali olarak tanımlanmıştır (Şekil 

3.37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.37 ND-23 kodlu killi kireçtaşı örneği içerisinde yer alan klorit mineralinin BSE 

görüntüsü 

a b 
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Mineral üzerinde seçilen bir noktadan gerçekleştirilen EDAX analiz grafiği 

incelendiğinde yüksek alüminyum, silisyum ve demir elementlerine yönelik anomaliler 

klorit mineralinin varlığını doğrulamaktadır (Şekil 3.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.38 a: ND-23 kodlu killi kireçtaşı örneği içinde analiz yapılan noktanın 

görüntüsü, b: Klorit mineralinin EDAX analiz grafiği 

 

3.4 Jeokimyasal İncelemeler 

 

Kubaca üyesindeki killi kireçtaşı ve kireçtaşı birimlerinden alınan örneklerin tüm kayaç 

jeokimyasal analizleri yapılmıştır. Jeokimyasal analiz çalışmaları ana element oksit, iz 

(eser) ve nadir toprak element olarak sınıflandırılmıştır.  

 

3.4.1 Ana element oksit jeokimyası 

Çalışma sahasında sintilometre, gamma ray spektrometre ve kuyu içi gamma logu 

cihazları ile gerçekleştirilen jeofizik analiz yöntemleri ve doğal radyoaktivite ölçümleri 

esnasında toplam radyoaktivite değeri 200 ile 4000 cps arasında gözlemlenen 57 adet 

karot ve mostra örneklerine ilişkin jeokimyasal incelemeler iki ayrı kayaç grubunda 

gerçekleştirilmiştir. Birinci grupta yer alan 10 adet karot örneği için ACME 

a b 
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laboratuvarlarında ana element oksit, iz element ve nadir toprak element analizleri 

yapılmıştır (Çizelge 3.4-3.6).  

 

Çizelge 3.4 Çalışma alanından alınan karot örneklerinin ana element oksit (% ağ) 

değerleri  

 

Örnek 
Adı 

Litoloji SiO2  Al2O3  Fe2O3  MgO  CaO  Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO  Cr2O3 LOI Toplam 

ND-25 Kl kçt 51,34 16,64 2,95 2,41 7,21 1,62 3,69 0,6 0,11 0,08 0,005 12,7 99,36 

ND-26  Kçt 1,48 0,63 2,02 5,39 46,10 0,05 0,14 0,02 0,05 0,26 0,002 43,6 99,71 

ND-27  Kçt 14,08 4,41 1,78 3,31 37,91 0,47 1,11 0,17 0,11 0,18 0,002 36,0 99,55 

ND-30  Kçt 18,75 7,43 3,34 6,74 28,39 0,52 1,60 0,22 0,10 0,25 0,004 32,2 99,58 

ND-31  Kçt 11,85 4,12 2,85 8,03 34,03 0,36 1,00 0,14 0,10 0,24 0,002 36,8 99,56 

ND-35  Kçt 11,23 3,57 2,21 4,47 38,90 0,42 0,87 0,16 0,12 0,23 0,002 37,4 99,55 

ND-42  Kçt 12,36 4,71 3,81 5,44 34,42 0,33 1,23 0,15 0,11 0,33 0,002 36,6 99,52 

ND-48  Kçt 21,70 7,93 5,11 7,88 23,37 0,62 1,68 0,24 0,08 0,34 0,004 30,7 99,66 

ND-53 Kl kçt 34,55 13,52 7,37 1,42 15,82 1,63 3,87 0,39 2,26 0,24 0,009 18,5 99,57 

ND-54 Kl kçt 29,35 11,20 8,94 1,03 20,02 1,28 3,42 0,33 1,01 0,34 0,012 22,7 99,67 

(Kl kçt: Killi kireçtaşı, Kçt: Kireçtaşı) 
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Çizelge 3.5 İz (eser) element analiz değerleri (ppm) 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 3.6 Nadir toprak element analiz değerleri (ppm) 

 

 

Örnek Adı Litoloji Ba Co Cu Pb Zn Ni U Th V As Rb Sr Zr Cs Ga W 

ND-25  Kl kçt 3443 22,1 34,7 149,9 89 19,1 74,7 34,3 98 60,6 159,3 800,2 68,6 18,8 19,9 5,9 

ND-26  Kçt 208 45,4 2,4 10,9 32 12,1 167 1,7 8 113,2 6,2 1208,5 6,1 0,7 0,8 0,5 

ND-27  Kçt 134 69,3 8,8 60,3 96 26,6 656,7 9,0 15 339,1 49,0 2185,0 48,0 4,9 5,5 1,9 

ND-30  Kçt 129 41,1 18,3 48,7 61 37,7 491,1 17,1 43 420,3 68,8 1690,1 40,2 8,9 8,1 2,5 

ND-31  Kçt 223 24,9 57,2 204,8 42 11,2 336,5 8,2 26 142,7 44,5 1552,9 34,1 4,3 4,6 1,8 

ND-35  Kçt 92 64,7 9,0 87,3 128 29,7 539,3 7,1 19 246,6 39,3 2098,8 50,6 3,4 3,7 1,6 

ND-42  Kçt 854 23,8 11,0 200,1 31 10,0 401,6 10,4 34 73,6 55,0 1597,3 47,5 4,4 5,6 1,7 

ND-48  Kçt 62 27,7 15,2 45,8 24 15,5 609,4 18,6 37 33,9 72,2 828,7 38,3 7,9 8,4 3,2 

ND-53  Kl kçt 493 13,4 42,3 63,6 132 19,1 851 192,0 128 414,3 138,5 1126,5 81,5 28,8 18,3 3,1 

ND-54  Kl kçt 430 12,5 36,9 62,0 158 18,9 372,5 166,6 155 638,4 121,4 876,2 60,7 21,9 15,7 3,3 

Örnek Adı Litoloji La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y 

ND-25  Kl kçt 53,9 97,3 10,7 38,5 7,1 1,4 6 0,9 5,1 0,9 2,7 0,4 2,7 0,4 27,1 

ND-26  Kçt 3,1 4,8 0,5 2,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 1,9 

ND-27  Kçt 20 35,5 3,7 13,8 2,3 0,5 2 0,3 1,7 0,3 0,8 0,1 0,8 0,1 9,9 

ND-30  Kçt 20,4 36,3 3,6 12,5 2,1 0,4 1,7 0,3 1,4 0,3 0,7 0,1 0,8 0,1 7,4 

ND-31  Kçt 18,1 29,5 3,1 11,4 1,9 0,4 1,7 0,3 1,5 0,3 0,8 0,1 0,7 0,1 9,1 

ND-35  Kçt 19,5 32,2 3,4 12,3 2,3 0,5 2,2 0,3 1,9 0,4 0,9 0,2 0,9 0,1 12,6 

ND-42  Kçt 23,2 42,5 4,7 18,1 3,5 0,8 3,4 0,5 3,1 0,6 1,6 0,2 1,3 0,2 21,3 

ND-48  Kçt 18,8 35 3,4 11,9 1,8 0,3 1,6 0,2 1,4 0,3 0,8 0,1 0,8 0,1 8,1 

ND-53  Kl kçt 49,2 93,9 10,4 40,3 8,4 1,9 8,5 1,6 10,2 2,1 6,9 1,1 7,4 1,2 65,2 

ND-54  Kl kçt 49,9 101 11,4 47,7 11,8 2,6 11,8 2,1 12,5 2,3 6,2 1 5,6 0,9 70,8 

7
1
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Kimyasal analiz verilerine göre kayaç örnekleri; makroskobik ve mikroskobik tanımları 

destekleyecek şekilde killi kireçtaşı ve kireçtaşı olmak üzere iki ana gruba 

ayrılmaktadır.  Killi kireçtaşı örneklerinin ana element oksit, SiO2 (%ağ 29,35 ile %ağ 

51,34 arasında, ortalama %ağ 38,41), Al2O3 (%ağ 11,2 ile %ağ 16,64 arasında, ortalama 

%ağ 13,79), Fe2O3 (%ağ 2,95 ile %ağ 8,94 arasında, ortalama %ağ 6,42), MgO (%ağ 

1,03 ile %ağ 2,41 arasında, ortalama %ağ 1,62), CaO (%ağ 7,21 ile %ağ 20,02 arasında, 

ortalama %ağ 14,35) ve K2O (%ağ 3,42 ile %ağ 3.87 arasında, ortalama %ağ 3,66) 

olarak belirlenmiştir. Kireçtaşı örneklerinin ise SiO2 (%ağ 1,48 ile %ağ 21,7 arasında, 

ortalama %ağ 13,06), Al2O3 (%ağ 0,63 ile %ağ 7,93 arasında, ortalama %ağ 4,69), 

Fe2O3 (%ağ 1,78 ile %ağ 5,11 arasında, ortalama %ağ 3,02), MgO (%ağ 3,31 ile %ağ 

8,03 arasında, ortalama %ağ 5,89), CaO (%ağ 23,37 ile %ağ 46,1 arasında, ortalama 

%ağ 34,73) ve K2O (%ağ 0,14 ile %ağ 1,68 arasında, ortalama %ağ 1,09) olarak 

belirlenmiştir. Özellikle SiO2, K2O, Na2O değerleri killi kireçtaşı örneklerinde kireçtaşı 

örneklerine göre daha yüksektir (Çizelge 3.4). Bu da örnek içerisinde bulunan kil 

minerallerinden kaynaklanmıştır. 

 

Ateşte kayıp (LOI) değerleri ile sedimanter kayaçlar içerisinde var olan organik madde,  

karbonat (Dean 1974, Heiri vd. 2001 ve Santisteban vd. 2004) ve hatta su miktarı tespit 

edilmektedir. Kireçtaşı örneklerinde, LOI değeri yüksek (%ağ 12,7 ile %ağ 43,6 

arasında, ortalama %ağ 30,72) belirlenmiştir. Bu örneklerde CaO %, MgO % 

değerlerinin de yüksek olması, örnekler içerisinde ağırlıklı olarak kalsit ve dolomit gibi 

karbonatlı minerallerin varlığına işaret etmektedir. Örneklerdeki ateşte kaybın karbonat 

mineralleri kaynaklı olduğu görülmektedir (Şekil 3.39). 
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Şekil 3.39 Killi kireçtaşı ve kireçtaşı örneklerinde LOI (% ağırlık) değerlerinin, SiO2, 

Al2O3, K2O ve Na2O ana element oksitlere göre davranış grafiği  

 

Çizelge 3.5’teki analiz sonuçlarından yararlanarak SiO2’ye karşı ana element oksit 

(SiO2-Al2O3, SiO2-Na2O, SiO2-K2O, SiO2-P2O5, SiO2-Fe2O3, SiO2-MgO, SiO2-MnO, 

SiO2-CaO) (Harker diyagramları) diyagramları çizilerek ana element oksitler arasındaki 

ilişkiler yorumlanmaya çalışılmıştır (Şekil 3.40). 

 

Harker diyagramları incelendiğinde killi kireçtaşı ve kireçtaşı örneklerindeki ana 

element oksit değerlerinin SiO2’ye göre davranışları benzerlik gösterdiği gibi 

farklılıklarda göstermektedir. Örneğin; her iki kayaç tipinde de birinci grupta SiO2 

değeri artarken, Al2O3, Na2O, K2O ve MgO değerleri de artış göstermiştir (Şekil 3.40). 

Ancak korelasyonları farklıdır. Bu değerlerin birbirleri ile uyumlu olması kireçtaşında 

da değişen oranlarda kil varlığına işaret etmektedir. Diğer taraftan kireçtaşı örneklerinde 

SiO2, P2O5, Fe2O3 ve MnO değerlerinde pozitif bir ilişki belirlenirken, killi kireçtaşı 

örneklerinde ise negatif bir ilişki izlenmiştir (Şekil 3.40). Killi kireçtaşı ve kireçtaşı 

örneklerinin hepsinde SiO2 değeri azalırken, CaO değerinin arttığı belirlenmiştir. Bu da 

kilce zengin örnekler dâhil örneklerin tümünde karbonat minerallerinin değişik 

oranlarda varlığından kaynaklanmaktadır (Şekil 3.40). 
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Şekil 3.40 Çalışma sahasından derlenen 10 örneğin SiO2’ye karşı ana element oksit 

değişim diagramları  
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3.4.2 İz (eser) element jeokimyası 

10 adet karot örneğinin iz (eser) element analizleri incelediğinde, killi kireçtaşı 

örneklerinde; uranyum 74,7 ile 851 ppm arasında (ortalama 432 ppm), toryum 34,3 ile 

192 ppm arasında (ortalama 131 ppm), baryum 430 ile 3443 ppm arasında (ortalama 

1455 ppm), stronsiyum  (800,2 ile 1126,5 ppm arasında (ortalama 934,3 ppm), arsenik 

60,6 ile 638,4 ppm arasında (ortalama 371,1 ppm), kurşun 62 ile 149,9 ppm arasında 

(ortalama 91,8 ppm), rubidyum 121,4 ile 159,3 ppm arasında (ortalama 139,7 ppm), 

zirkonyum 60,7 ile 81,5 ppm arasında (ortalama 70,3 ppm), kobalt 12,5 ile 22,1 ppm 

arasında (ortalama 16 ppm) çinko 89 ile 158 ppm (ortalama 126,3 ppm), sezyum 93,9 

ile 101 (ortalama 97,4 ppm), bakır 34,7 ile 42,3 ppm (ortalama 38 ppm), vanadyum 98 

ile 155 ppm arasında (ortalama 127 ppm) ve nikel 18,9 ile 19,1 ppm arasında (ortalama 

19 ppm) bulunmuştur (Çizelge 3.5). 

 

Kireçtaşlarında ise, uranyum 167 ile 656,7 ppm arasında (ortalama 457,4 ppm), toryum 

1,7 ile 18,6 ppm arasında (ortalama 10,3 ppm), baryum 62 ile 854 ppm arasında 

(ortalama 243,1 ppm), stronsiyum  (828,7 ile 2098,8 ppm arasında (ortalama 1594,5 

ppm), arsenik 33,9 ile 420,3 ppm arasında (ortalama 195,6 ppm), kurşun 10,9 ile 204,8 

ppm arasında (ortalama 94 ppm), rubidyum 6,2 ile 72,2 ppm arasında (ortalama 47,9 

ppm), zirkonyum 6,1 ile 50,6 ppm arasında (ortalama 37,8 ppm), kobalt 23,8 ile 69,3 

ppm arasında (ortalama 42,4 ppm) çinko 24 ile 128 ppm (ortalama 59,1 ppm), sezyum 

4,8 ile 42,5 (ortalama 30,8 ppm), bakır 2,4 ile 57,2 ppm (ortalama 17,4 ppm), vanadyum 

8 ile 43 ppm arasında (ortalama 26 ppm) ve nikel 11,2 ile 37,7 ppm arasında (ortalama 

20,4 ppm) bulunmuştur (Çizelge 3.5). 

 

 

 



76 

 

R² = 0,39 

R² = 0,76 

0

50

100

150

200

250

0 500 1000

Th
 (

p
p

m
) 

U (ppm) 

R² = 0,13 

R² = 0,25 

0

200

400

600

800

0 500 1000

A
s 

(p
p

m
) 

U (ppm) 

R² = 0,07 

R² = 0,51 

0

20

40

60

80

0 500 1000

Y 
(p

p
m

) 

U (ppm) 

R² = 0,11 

R² = 0,97 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 500 1000

Sr
 (

p
p

m
) 

U (ppm) 

Uranyum elementi ile iz (eser) ve nadir toprak elementler arasında (U-Th, U-Sr, U-As, 

U-Ba, U-Zr, U-La, U-Ni, U-Pb, U-Zn, U-Y, U-Ce, U-Rb) regresyon grafikleri Çizelge 

3.5 ve 3.6’dan yararlanılarak hazırlanmıştır (Şekil 3.41).  

 

 

Şekil 3.41 İz (eser) elementlerin uranyum elementi ile regresyon grafikleri  

 



77 

 

R² = 0,10 

R² = 0,61 

0

1000

2000

3000

4000

0 500 1000

B
a 

(p
p

m
) 

U (ppm) 

R² = 0,64 

R² = 0,45 

0

40

80

120

160

200

0 500 1000

Zr
 (

p
p

m
) 

U (ppm) 

R² = 0,50 

R² = 0,75 

0

20

40

60

0 500 1000

La
 (

p
p

m
) 

U (ppm) 

R² = 0,29 

R² = 0,02 

0

10

20

30

40

0 500 1000

N
i (

p
p

m
) 

U (ppm) 

R² = 0,02 

R² = 0,61 
0

50

100

150

200

250

0 500 1000

P
b

 (
p

p
m

) 

U (ppm) 

R² = 0,23 

R² = 0,26 

0

200

400

600

800

0 200 400 600 800 1000

Zn
 (

p
p

m
) 

U (ppm) 

R² = 0,52 

R² = 0,35 

0

40

80

120

0 500 1000

C
e 

(p
p

m
) 

U (ppm) 

R² = 0,51 

R² = 0,19 

0

200

400

600

800

0 500 1000

R
b

 (
p

p
m

) 

U (ppm) 

 

Şekil 3.41 İz (eser) elementlerin uranyum elementi ile regresyon grafikleri (devam) 
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Regresyon grafikleri incelendiğinde killi kireçtaşı ve kireçtaşı örneklerinde U 

elementinin diğer elementlere göre davranışları 3 grup içerisinde incelenmiştir. Birinci 

grupta killi kireçtaşı ve kireçtaşı örneklerinde U elementi ile Th, Sr, As, Zn, Y ve Rb 

elementleri arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır (Şekil 3.40). İkinci grupta ise killi 

kireçtaşı ve kireçtaşı örneklerinde U elementi ile Ba ve Pb elementleri arasında negatif 

bir ilişki belirlenmiştir (Şekil 3.40). Üçüncü grupta ise kireçtaşı örneklerinde U elementi 

ile Zr, La, Ni ve Ce elementlerinde pozitif ilişki, killi kireçtaşı örneklerinde ise negatif 

bir ilişki gözlenmiştir (Şekil 3.40) 

 

İnceleme alanındaki ilk grubu oluşturan kireçtaşı ve killi kireçtaşı örneklerindeki U 

elementinin bazı iz  (eser) ve nadir toprak elementlerine göre regresyon değerleri 

Çizelge 3.7’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.7 U elementine göre diğer elementlerin regresyon değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uranyum ve toryum element ICP-MS analizlerinin MTA’da bulunan MAT dairesi 

analitik kimya laboratuvarlarında gerçekleştirildiği sonuçlar Çizelge 3.8’de verilmiştir. 

Killi kireçtaşlarında, uranyum değerleri 87 ile 1864 ppm ve toryum değerleri 3 ile 497 

Element 
Örnek Litolojisi 

Kireçtaşı Killi Kireçtaşı 

Th 0,39 0,76 

Sr 0,11 0,97 

As 0,13 0,25 

Ba 0,1 0,61 

Zr 0,64 0,45 

La 0,5 0,75 

Ni 0,29 0,02 

Pb 0,02 0,61 

Zn 0,23 0,26 

Y 0,07 0,51 

Ce 0,52 0,35 

Rb 0,51 0,19 
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ppm arasında, kireçtaşlarında ise uranyum değerleri 16 ile 955 ppm ve toryum değerleri 

2 ile 303 ppm arasında değişmektedir.  

 

Çizelge 3.8 MTA laboratuvarlarında analizi yapılan numunelerin U ve Th (ppm) 

değerleri 

 

Örnek 
Adı 

Litoloji U (ppm) 
Th 

(ppm) 
Örnek 

Adı 
Litoloji U (ppm) 

Th 
(ppm) 

ND-3 Kireçtaşı 53 10 ND-33 Kireçtaşı 488 5 

ND-4 Kireçtaşı 310 8 ND-34 Kireçtaşı 789 6 

ND-5 Kireçtaşı 195 54 ND-35 Killi kireçtaşı 730 10 

ND-6 Kireçtaşı 170 3 ND-36 Killi kireçtaşı 510 4 

ND-7 Kireçtaşı 449 10 ND-37 Kireçtaşı 698 5 

ND-8 Kireçtaşı 247 6 ND-38 Kireçtaşı 875 19 

ND-9 Kireçtaşı 107 5 ND-39 Kireçtaşı 491 3 

ND-10 Kireçtaşı 221 2 ND-40 Kireçtaşı 398 7 

ND-15 Kireçtaşı 174 3 ND-41 Killi kireçtaşı 392 52 

ND-16 Kireçtaşı 16 19 ND-42 Kireçtaşı 365 10 

ND-17 Kireçtaşı 394 3 ND-43 Kireçtaşı 473 6 

ND-21 Kireçtaşı 458 10 ND-44 Kireçtaşı 636 8 

ND-23 Killi kireçtaşı 87 17 ND-45 Kireçtaşı 479 6 

ND-24 Kireçtaşı 770 303 ND-46 Kireçtaşı 553 8 

ND-25 Kireçtaşı 84 34 ND-47 Kireçtaşı 454 7 

ND-26 Killi kireçtaşı 200 3 ND-48 Kireçtaşı 667 10 

ND-27 Kireçtaşı 881 12 ND-49 Kireçtaşı 486 7 

ND-28 Kireçtaşı 451 23 ND-50 Killi kireçtaşı 563 6 

ND-29 Kireçtaşı 566 29 ND-51 Killi kireçtaşı 424 8 

ND-30 Kireçtaşı 955 26 ND-52 Kireçtaşı 405 3 

ND-31 Killi kireçtaşı 626 13 ND-55 Killi kireçtaşı 776 216 

ND-32 Kireçtaşı 460 3 ND-56 Killi kireçtaşı 1864 497 
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Bu veriler kullanılarak kireçtaşı ve killi kireçtaşı örnekleri içinde U-Th regresyon 

grafiği hazırlanmıştır. Detay kimyasal verisi olan 10’luk örnek grubundakine çok yakın 

değerler elde edilmiştir. Killi kireçtaşı için R
2 

değeri 0,77 ve kireçtaşı için ise R
2
 değeri 

0,12 dir (Şekil 3.42).   

 

 

Şekil 3.42 Sahadan derlenen 47 adet kayaç ve mostra örneğinin Uranyum-Toryum                   

regresyon grafiği 

 

 

Detay analizin yapılan 10’luk örnek setinde yer alan kireçtaşı ve killi kireçtaşı 

örneklerindeki iz (eser) ve nadir toprak elementlerinin uranyum elementi ile davranış 

ilişkisini ortaya koymak için korelasyon tabloları hazırlanmıştır (Çizelge 3.9 - 3.10). U 

elementi ile en yüksek korelasyon değerlerini killi kireçtaşı örneklerinde; 1,00 ile Cs, 

0,99 ile Sr, 0,87 ile Th, 0,71 ile Y ve 0,50 ile As göstermiştir (Çizelge 3.9). Kireçtaşı 

örneklerinde ise 1,00 ile Y, 0,99 ile Pb, 0,99 ile Zr, 0,98 Sr, 0,97 Zn, 0,94 ile Ce, 0,94 

ile La, 0,83 ile As, 0,8 ile V, 0,79 ile Rb ve 0,63 ile Th elementleri göstermiştir (Çizelge 

3.10).  

 

Sedimanter kayaçlarda Ba, As ve Pb zenginleşmelerinin kaynağının yapılan 

çalışmalarda muhtemelen kayaçlar içindeki pirit, feldispat ve mika türü mineraller 

olduğu ifade edilmektedir (Fischer 1970, Riese vd. 1978, Miller vd. 1984,  Suh vd. 

2000, Kaçmaz 2007). Bu yazarlar özellikle bu elementlerin sedimanter uranyum 

yataklarında yaygın olarak görüldüğünü belirtmişlerdir. 
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Çizelge 3.9 Killi kireçtaşı örneklerinde iz (eser) elementlerin uranyum elementi ile ilişkilerini gösteren korelasyon tablosu 

 

 

 
Ba Co Cu Pb Zn Ni U Th V As Rb Sr Zr Cs W Y La 

Co 1,00 
                Cu -0,71 -0,66 

               Pb 1,00 1,00 -0,71 
              Zn -0,93 -0,96 0,41 -0,93 

             Ni 0,52 0,57 0,24 0,51 -0,79 
            

U -0,78 -0,74 0,99 -0,78 0,51 0,13 
           Th -0,99 -0,97 0,82 -0,99 0,86 -0,36 0,87 

          V -0,89 -0,92 0,31 -0,89 0,99 -0,85 0,41 0,80 
         As -0,93 -0,95 0,40 -0,93 1,00 -0,79 0,50 0,85 1,00 

        Rb 0,90 0,93 -0,33 0,90 -1,00 0,84 -0,43 -0,82 -1,00 -1,00 
       

Sr -0,67 -0,62 1,00 -0,67 0,36 0,29 0,99 0,78 0,25 0,35 -0,28 
      Zr 0,99 1,00 -0,59 0,99 -0,98 0,65 -0,67 -0,94 -0,95 -0,98 0,96 -0,54 

     
Cs -0,73 -0,68 1,00 -0,73 0,43 0,21 1,00 0,83 0,33 0,42 -0,36 1,00 -0,60 

    W 1,00 0,99 -0,77 1,00 -0,90 0,44 -0,83 -1,00 -0,85 -0,90 0,86 -0,73 0,97 -0,78 
   Y -1,00 -1,00 0,64 -0,99 0,97 -0,60 0,71 0,96 0,93 0,96 -0,94 0,59 -1,00 0,65 -0,98 

  La 0,99 0,98 -0,81 0,99 -0,87 0,38 -0,87 -1,00 -0,81 -0,86 0,82 -0,77 0,95 -0,82 1,00 -0,97 
 Ce -0,04 -0,11 -0,67 -0,04 0,40 -0,88 -0,59 -0,13 0,49 0,41 -0,47 -0,72 -0,21 -0,66 0,04 0,14 0,11 

 

 

 

 

 

 

8
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Çizelge 3.10 Kireçtaşı örneklerinde iz (eser) elementlerin uranyum elementi ile ilişkilerini gösteren korelasyon tablosu 

 

 

  Ba Co Cu Pb Zn Ni U Th V As Rb Sr Zr Cs W Y La 

Co -0,32 
                Cu -0,84 -0,25 

               Pb -0,96 0,57 0,65 
              Zn -0,81 0,82 0,35 0,94 

             Ni -0,92 -0,07 0,98 0,78 0,52 
            

U -0,92 0,66 0,56 0,99 0,97 0,71 
           Th -0,88 -0,17 1,00 0,71 0,43 0,99 0,63 

          V -0,70 -0,46 0,98 0,47 0,14 0,92 0,37 0,95 
         As -0,98 0,12 0,93 0,88 0,67 0,98 0,83 0,96 0,83 

        Rb -0,97 0,07 0,95 0,86 0,63 0,99 0,79 0,97 0,86 1,00 
       Sr -0,83 0,79 0,39 0,95 1,00 0,56 0,98 0,47 0,18 0,70 0,66 

      
Zr -0,97 0,53 0,69 1,00 0,92 0,81 0,99 0,75 0,51 0,91 0,88 0,94 

     Cs -0,90 -0,13 0,99 0,74 0,46 1,00 0,66 1,00 0,94 0,97 0,98 0,51 0,77 
    W -0,97 0,08 0,94 0,87 0,64 0,99 0,80 0,97 0,85 1,00 1,00 0,68 0,89 0,98 

   Y -0,93 0,64 0,58 1,00 0,96 0,73 1,00 0,65 0,39 0,84 0,81 0,98 0,99 0,68 0,82 
  

La -1,00 0,35 0,82 0,97 0,83 0,91 0,94 0,86 0,67 0,97 0,96 0,85 0,98 0,88 0,96 0,95 
 

Ce -1,00 0,35 0,82 0,97 0,83 0,91 0,94 0,86 0,67 0,97 0,96 0,85 0,98 0,88 0,96 0,95 1,00 

 

 

 

 

 

8
2
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3.4.3 Örümcek diyagramları 

Çalışma alanındaki karbonat tipi kayaçların kökenini ortaya koymak için örümcek 

diyagramları hazırlanmıştır. Örnekler Gromet vd. (1984) çalışmasında yer alan North 

American Shale Composite (NASC), Taylor ve McLennan (1985) çalışmasında yer alan 

Post Archean Australian Shale (PAAS) ve Sun ve McDonough (1989) çalışmasında yer 

alan Kondrite göre normalize edilmiştir. NASC’a göre yapılan kıyaslamada killi 

kireçtaşı örneklerinde hafif (LREE) ve ağır (HREE) nadir toprak elementlerinin daha 

zengin, kireçtaşı örneklerinin her iki nadir toprak elementi grubu için fakir olduğu 

görülmektedir (Şekil 3.42). Killi kireçtaşı örneğinde karbonat mineral miktarı artışı ile 

kireçtaşı örneğine geçişli zenginlik sunduğu görülmüştür. Benzer şekilde kireçtaşı 

örneklerinden kilce daha zengin olan örneğin killi kireçtaşına geçişli özellik sergilediği 

belirlenmiştir (Şekil 3.43). 

 

 

 

Şekil 3.43 Nadir toprak elementleri (REE) ile NASC arasında normalize edilmiş 

örümcek diyagramı (normalize değerleri Gromet vd. 1984’den alınmıştır)  

 

 

 

 

Ana element oksit ve PAAS arasında normalize edilmiş örümcek diyagramında, killi 

kireçtaşı ve kireçtaşı örneklerinde MnO, CaO ve P2O5 ana oksitler daha zenginken, 

diğer ana oksitler düşüktür (Şekil 3.44). Bununda temel sebebi incelenen örneklerin 

karbonat minerallerince zengin kayaçlardan oluşmasıdır. Nagarajan vd. (2007) 
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çalışmasında da kalkerli şeyllerdeki CaO elementinin yüksekliğini karbonatlı kayaçlara 

bağlamıştır. 

 

Şekil 3.44 Ana element oksit ve PAAS arasında normalize edilmiş örümcek diyagramı                  

(normalize değerler Taylor ve McLennan 1985’ten alınmıştır)  

 

 

İz (eser) element ve PAAS arasında normalize edilmiş örümcek diyagramında, killi 

kireçtaşı örneklerinde Co, Sr, Y, Cs, Ba, Th ve U iz elementlerinde, kireçtaşı 

örneklerinde ise Co, Sr, Th ve U elementlerinde zenginleşme görülmektedir (Şekil 

3.45). Sr değerinin yüksek olması kalsit minerallerinin varlığını, Ba değerlerinin yüksek 

olması ise ortama detritik malzemenin taşındığını işaret eder (Nagarajan vd. 2007).  

 

Şekil 3.45 İz (eser) elementler ve PAAS arasında normalize edilmiş örümcek diyagramı                 

(normalize değerleri Taylor ve McLennan 1985’ten alınmıştır)  
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REE ile PAAS arasında normalize edilmiş örümcek diyagramında, killi kireçtaşı 

örneklerinde HREE’nin LREE’e göre daha zengin olduğu, kireçtaşı örneklerinde ise 

PAAS’a göre fakirleşme görülmektedir (Şekil 3.46).  

 

Şekil 3.46 REE ile PAAS arasında normalize edilmiş örümcek diyagramı (normalize                  

değerleri Taylor ve McLennan 1985’ten alınmıştır)  

 

Örnekler ile Kondrit arasında yapılan normalize örümcek diyagramında (Şekil 3.47), 

LREE/HREE oranının daha yüksek olduğu, Eu’nun düşük değerde olması felsik kökenli 

olduğunu göstermektedir (Cullers 1994). Ayrıca, Eu negatif anomali göstermesi Ca ile 

uyumlu olması nedeniyle plajiyoklazın örneklerde kısmen fakir olduğunu 

göstermektedir.  

 

Şekil 3.47 REE ile Kondrit arasında normalize örümcek diyagramı (Sun ve McDonough                  

1989)  
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4. TARTIŞMA 

 

Nevşehir-Dadağ köyünün güneyinde yer alan Erken Lütesyen yaşlı Ayhan formasyonu 

içerisinde yer alan Kubaca üyesini oluşturan gölsel çökellerde yapılan saha ve 

laboratuvar çalışmaları sonucunda uranyum mineralleşmelerinin varlığı belirlenmiştir. 

Literatürde uranyum oluşumlarının belirlendiği çok sayıda uranyum yataklarının varlığı 

bilinmektedir. Bu yataklar çeşitli oluşum tiplerinde depolanmışlardır. 

 

Dünyada bilinen 14 farklı uranyum oluşum tipi mevcuttur. Bunlar, kumtaşı tipi yataklar, 

hematit breşik tipi yataklar, kuvars konglomera çakıl tipi yatakları, granitler ile ilişkili 

damar tipi yataklar, plutonik tip yataklar, kaldera ile ilişkili volkanik tip yataklar, 

metasomatik tip yataklar, yüzeysel tip yataklar, çökme bacası tipi yataklar, fosfat tipi 

yataklar, siyah şeyl tipi yataklar, metamorfik tip yataklar, linyit tipi yataklar ve 

karbonatlı yataklar olarak sınıflandırılmıştır (Anonymous 2009).  

 

Kumtaşı, metamorfik ve fosfat tipi yataklar uranyum cevherleşmeleri bakımından en 

önemli ve yaygın yatak tipleridir. Bunlar dünyada Beverley (Avustralya), Honeymoon 

(Avustralya), Thunderball (Avustralya), Mountain Lake (Kanada), Imouraren (Nijer), 

Arlette (Nijer), Nil Vadisi Bölgesi (Mısır), Akashat (Irak) ve Inkai (Kazakistan) 

yataklarıdır (Anonymous 2009). Ülkemizde yer alan Sorgun, Temrezli, Köprübaşı, 

Koçarlı yatakları kumtaşı ve Aydıntepe ise metamorfik yataklara örnek verilebilir. Buna 

karşın, karbonat tipi yataklar doğada çok yaygın değildir. Todilto ( New Meksiko), 

Sanqilinyi, Sanbaqi ve Saqisan (Güney Çin), Pryor Mountain (Wyoming-ABD) ve 

Mailu-Suu ve Shakoptar (Kazakistan) yatakları olarak bilinmektedir (Anonymous 

2009).  

 

Ülkemizde bilinen uranyum yataklarının büyük bir bölümü kumtaşı ve metamorfik 

oluşum tipindedir (Nakoman 1979). Bu yataklarda belirlenen uranyum minerallerinin 

dünya örnekleri ile benzerlik taşıdığı ve bu minerallerin uraninit, autinit, meta-autinit ve 

torbernit olduğu Nakoman (1979)’ın çalışmasında belirtilmektedir.  
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Doğada gözlemlenebilen uranyum mineralleri genelde sarı, yeşil ve turuncu 

renklerdedir. Çalışma alanımızdaki yüzey ve sondajlardan alınan karot örneklerinin 

gerek makroskobik gerekse petrografik incelemelerinde uranyum mineralleri 

gözlenememiştir. SEM incelemelerinde uranyum elementlerince zengin olan noktalarda 

herhangi bir kristal formuna sahip olmayan yuvarlak, radyal ve küresel şekilli 

bulutumsu taneler gözlemlenmiştir. Bu formlar Fayek vd. (2000), Folk (2005), Fayek 

vd. (2005a,b) çalışmalarında belirtilen uranyum mineralleşmesine büyük bir benzerlik 

sunmaktadır. SEM analizlerinde kristal morfolojisi sunmayan bu mineraller inceleme 

alanındaki uranyum oluşumunun submikroskobik ölçekte olduğunu işaret etmektedir. 

Cortés vd. (2010) inceleme alanındaki uranyum mineralleşmesine benzer kristal 

formundaki uranyum minerallerinin uraninit minerali olabileceğini ifade etmiştir. 

İnceleme alanındaki uranyum mineralleşmesini oluşturan minerallerin gerek SEM 

incelemelerindeki kristal morfolojileri gerekse XRD tanımlamalarındaki karakteristik 

piklerine göre uraninit minerali olma ihtimalini güçlendirmektedir. Ayrıca EDAX 

analizlerinde belirlenen elementlere göre yapısal formül hesaplanması yapıldığında 

sadece uraninit mineralinin kimyasal formülü ile örtüşmektedir (Şekil 3.19, 3.23).  

 

İnceleme alanımızdaki örneklerin XRD difraktogramlarında uraninit ve kasolit 

mineralini karakterize eden pikler ± 0,02 Å’luk değişim ile belirlenmiştir. Uranyum 

minerallerinin piklerinin net olarak belirlenememesinin iki temel sebebi bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi örneklerdeki maksimum uranyum konsantrasyonunun %0,18 gibi 

düşük bir değerde olmasıdır. Diğeri ise örnekler içerisindeki uranyum minerallerine 

eşlikçi minerallerin 2. ve 3. karakteristiksel piklerinin uranyum pikleri ile çakışmasıdır.  

 

İnceleme alanındaki uranyum mineralleşmesinin belirlendiği örneklerde uraninit ve 

kasolit minerallerine değişik oranlarda karbonat minerallerinden kalsit ve dolomit eşlik 

etmektedir. Özellikle silisifiye olan karbonatlı örneklerde kuvars mineralinin oranı 

oldukça yüksektir (Çizelge 3.3). Uranyum minerallerinin belirlendiği örneklerde 

feldispat, apatit, pirit, analsim, mika ve barit minerallerinin yanı sıra kil minerali olarak 

illit ve klorit belirlenmiştir. Ayrıca, SEM incelemelerinde öz şekilli zirkon minerali 

izlenmiştir. 
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Kaçmaz (2007) uranyum minerallerine apatit, zirkon ve pirit minerallerinin eşlik ettiğini 

araştırmalarında belirtmiştir. Özellikle bu mineral birlikteliğine karbonat tipi uranyum 

oluşumlarında kalsit ve dolomit minerallerinin de yer aldığını ifade etmiştir. Karbonat 

tipi uranyum oluşumlarında organik malzemenin bulunduğunu gösteren çalışmalar 

mevcuttur (Bell 1963, Anonymous 2009). 

 

Benzer şekilde gerek incelenen örneklerin makroskobik, gerekse petrografik 

tanımlamalarında organik seviyeleri işaret eden stilolit yapı gelişimlerinin yanı sıra 

SEM görüntülerinde hortum şeklinde belirlenen yapılar Kubaca üyesindeki örneklerde 

de organik malzemenin varlığını göstermektedir (Şekil 3.6-3.7). Organik malzemenin 

bataklık göl ortamını karakterize ettiği bilinmektedir. Bu gibi ortamlarda indirgen 

koşullarda bitümlü şeyl ve kömür yatakları oluşmaktadır. İnceleme alanında da Kubaca 

üyesi içerisinde bataklık ortamını karakterize eden bitümlü şeyl oluşumları ile işletilen 

kömür yatakları bulunmaktadır (Taka vd. 2004).  

 

İncelenen örneklerin petrografik tanımlamalarında belirlenen yük yapıları ile SEM 

analizlerindeki pirit mineralinin varlığı ortamda indirgen koşulların hâkim olduğunu 

göstermektedir. Organik malzemenin çözünerek indirgen bir ortam oluşturduğu ve pirit 

mineralizasyonunun gerçekleştiği bilinmektedir. Bu indirgen ortamda +6 değerlikli U 

atomlarının daha kararlı halde olan +4 değerlikli U atomlarına dönüşmüşmektedir. Bu 

ortam, oksijenin indirgenen U atomlarının yapısına katılarak örneklerde uranyum 

mineralleşmesine neden olduğu tespit edilmiştir.   

 

SEM analizlerinde uranyum mineralleşmelerinin örnekler içerisinde tekil ve gruplar 

halinde, karbonat mineralleri ve pirit mineralleri çevresinde gözlemlenmiş olması da bu 

görüşü desteklemektedir. Bununla birlikte bazı örneklerde hortum şeklindeki 

mikroorganizmal yapıların ortamdaki +6 değerlikli U’u salgıladıkları enzimler ile daha 

kararlı haldeki +4 U atomlarına dönüştürerek çökelmelerine neden oldukları 

düşünülmektedir. Literatürde de benzer şekilli formlar çeşitli araştırmalarda ortaya 

konmuştur (Finch ve Murakami 1999, Fayek 2005a,b, Folk 2005 ve Cortés vd. 2010). 

Ayrıca, Bell (1963) karbonat tipi uranyum yataklarının oluşum mekanizmasını 
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açıklarken hidrojen sülfit indirgenmesi sonucu uraninit minerallerinin çökeldiğini, aynı 

zamanda uranyumun karbonatlarda sinjenetik olarak çökelmediğini belirtmiştir. 

 

Jeokimyasal analizlerde örneklerde uranyum elementi ile birlikte Ba, Sr, As, Zr, Pb, Cs, 

La ve Y elementlerinde de yüksek değerler olduğunu göstermiştir. Sedimanter 

kayaçlarda bu elementlerdeki zenginleşmelerinin nedeni kayaçlar içindeki pirit, 

feldispat ve mika türü mineralleridir. Fischer (1970), Riese vd. (1978), Miller vd. 

(1984), Suh vd. (2000), Kaçmaz (2007) çalışmalarında bu elementlerin sedimanter 

uranyum yataklarında yaygın olarak görüldüğünü belirtmişlerdir.  

 

Kubaca üyesindeki uranyum mineralleşmesi kireçtaşı birimleri içerisinde yer alması 

nedeniyle karbonat tipi uranyum yatağı özelliğini göstermektedir. SEM incelemelerinde 

uranyum mineralleşmesinin kireçtaşlarının kırık ve çatlaklarında küçük ölçeklerde 

sıvamalar şeklindeki küresel ve karnabahar şeklindeki görüntüleri uranyum mineralinin 

uraninit olma olasılığını artırmaktadır. Uranyum mineralleşmesine pirit, kalsit ve 

organik malzemenin eşlik etmesi uranyum mineralleşmesinde indirgen ortam 

koşullarının egemen olduğunu gösterir. Bununla birlikte uranyum mineralleşmesine 

kaynak oluşturacak elementler bölgedeki faylarla ilişkili olarak ortama getirilen 

magmatizma kaynaklı hidrotermal sıvılar tarafından sağlanmıştır. Uranyum 

mineralleşmesi mikroorganizmal ve hidrotermal aktivitelerin yardımı ile epijenetik 

olarak sedimanter kayaçlara bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. 

 

Sonuç olarak Nevşehir-Dadağ bölgesinde Kubaca üyesindeki uranyum mineralleşmesi 

uraninit minerali tarafından sağlanmıştır. Saha gözlemleri ve analizlerden elde edilen 

sonuçlara göre uranyum mineralleşmesi epijenetik oluşumlu karbonat tipi uranyum 

yataklarına uygunluk göstermektedir.  
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5. SONUÇLAR 

 

1. Tez konusunun temelini oluşturan Ayhan formasyonu Saytepe, Esefin, Kubaca, 

İlicek ve Lalelik üyelerinde gerçekleştirilen yüzey gamma ray spektrometresi, 

sintilometre ölçümleri ve sondaj kuyularında jeofizik yöntemleri ile yapılan 

ölçümlerde uranyum cevherleşmesi aranmıştır. Yüksek anomali değerleri sadece 

Kubaca üyesinde ölçülebilmiştir. Formasyon içerisinde yer alan Kubaca üyesine göre 

daha yaşlı olan Saytepe ve Esefin üyeleri ve daha genç olan Lalelik ve İlicek 

üyelerinde herhangi bir radyoaktivite anomalisi belirlenmemiştir. Bu birimlerde 

ölçülen ortalama 70-80 cps toplam doğal radyoaktivite değerleri anomali olarak 

değerlendirilememektedir. Kubaca üyesinde ölçülen 200 ile 4000 cps aralığında 

doğal radyoaktivite değerleri ise radyoaktivite zenginleşmesine işaret etmektedir. 

 

2. İnceleme alanında çamurtaşı, dolomit ve kireçtaşı örneklerinden hazırlanan ince 

kesitler polarizan mikroskopta incelenerek mineralojik, dokusal ve petrografik 

özellikleri belirlenmiştir. Silisiklastik birimler kumtaşları ile temsil edilmekte olup, 

tane bileşenleri ve bağlayıcısına göre litik vake olarak tanımlanmıştır. Saytepe 

birimini oluşturan kumtaşlarının bağlayıcısı demir iken Esefin üyesinde ise karbonat 

bağlayıcı hâkimdir. Karbonatlı birimleri oluşturan kireçtaşları, laminalı, intraklastlı, 

pelletli ve kırıntılı kireçtaşı olarak adlandırılmıştır. Kireçtaşlarının bağlayıcısı 

genellikle mikritik ve mikrosparitik bir özelliktedir. Kireçtaşlarında çökme yapısı, 

stilolit gelişimi, odunsu yapılar ile kırık ve çatlaklar boyunca ikincil kalsit 

kristallenmesi belirlenmiştir. 

 

3. XRD difraktogramları değerlendirildiğinde örneklerde kalsit, dolomit, kuvars, 

feldspat, apatit, pirit, analsim, illit, klorit, mika ve barit mineral birlikteliği 

belirlenmiştir. XRD difraktogramlarında yer alan pikler incelendiğinde uranyum 

elementi içeren ve uranyum oluşumuna neden olabilecek uraninit ve kasolit 

minerallerinin karakteristiksel pikleri yaklaşık değerler ile yakalanmıştır.  

 

4. SEM-EDAX analizleri, uranyum mineraline barit, zirkon, pirit, kil ve karbonat 

minerallerinin eşlik ettiğini göstermiştir. Pirit mineralinin varlığı ortamın indirgeyici 
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olduğunu ve bakteriyel faaliyetlerin varlığını işaret etmektedir. Uranyum mineralleri 

küresel yapıda belirlenmiş olup bunlar; bireysel, toplu, pirit mineralleri arasında ve 

bazı örneklerde organik malzeme ile birlikte gözlemlenmiştir. 

 

5. Jeokimyasal analizlerinden elde edilen veriler ışığında,  U elementi ile ana element 

oksit ve iz elementleri arasındaki en yüksek korelasyon değerlerini killi kireçtaşı 

örneklerinde; Cs, Sr, Th, Y ve As elementleri göstermiştir. Kireçtaşı örneklerinde ise 

Y, Pb, Zr, Sr, Zn, Ce, La, As, V, Rb ve Th elementleri göstermiştir. 

 

6. Örneklerdeki yüksek CaO, MgO ve LOI değerleri karbonat mineral miktarının 

yüksek olduğuna işaret etmektedir. Örneklerde ayrıca Ba, Sr, As ve Pb elementleri de 

yüksektir. 

 

7. Çalışma sahasından derlenen örneklerin jeokimyasal analizleri sonucunda en yüksek 

U değeri 1864 ppm, en yüksek Th değeri 497 ppm’i vermiştir. U ortalama değeri 486 

ppm, Th ortalama değeri 34 ppm’dir. U oluşumu bu ortalama değeri ile düşük tenörlü 

yatak sınıfına işaret etmektedir. 

 

8. Kubaca üyesi killi kireçtaşı ve kireçtaşı örneklerinde yapılan petrografik, XRD, 

SEM-EDAX ve jeokimyasal analizlerinde tespit edilen uranyum mineralleşmesi 

kireçtaşları oluşumdan sonra mikroorganizmal ve hidrotermal sıvılar vasıtasıyla 

epijenetik olarak oluştuğuna işaret etmiştir. Uranyum oluşumuna kaynak oluşturan 

hidrotermal akışkanların kayacın çalışma alanının yakınlarında yer alan 

granitoyitlerin sokulumuyla olabileceği düşünülmektedir. Akışkanlar faylanmadan 

kaynaklı yolları izleyerek yukarı çıkmış olabilir. 

 

5.1 Öneriler 

 

Çalışma alanında uranyum mineralleşmesinin oluşum mekanizmasının ve kaynağının 

belirlenmesi için sıvı kapanım ve izotop analizlerinin yanı sıra, bölgede uranyum 

oluşuma kaynak kayaç oluşturacak potansiyel kayaçların jeokimyasal analizlerinin 

yapılması önerilmektedir. 
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