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Doktora Tezi 

 

MAYISLAR (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR) POLİMETALİK CEVHER 

OLUŞUMLARININ JEOLOJİK İNCELENMESİ 

 

Banu PARLAK 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Taner ÜNLÜ 

 

Eskişehir-Sarıcakaya-Mayıslar köyü civarında yer alan polimetalik cevherleşmeler 

bölgeye tektonik olarak yerleşmiş Kretase yaşlı Dağküplü melanjının ultramafik 

kayaçları ve Eosen yaşlı Meyildere volkanitlerine ait andezitik kayaçlar içine, çeşitli 

evreler halinde yerleşmiş ve alterasyonlara yol açmıştır. Mineral birlikteliklerine göre 

tespit edilen alterasyonlar  biyotit-kuvars (BK), uralit-klorit-karbonat (UKK), serisit-

kuvars-karbonat (SKK), kuvars-turmalin ve silisleşme olarak sınıflandırılmıştır. Cevher 

mikroskobik çalışmalar sonucunda ana kayaçta bulunan oksit ve sülfit minerallerinin 

yanısıra pirit, manyetit, kalkopirit, molibdenit, arsenopirit,  sfalerit, galenit, fahlers 

grubu mineraller ve  enarjit gibi sülfitli mineraller belirlenmiştir. 

Serisitleşmiş, killeşmiş, silisleşmiş ve turmalinlerce zenginleşmiş altere andezitler 

içinde kuvars ve karbonat damarlarının yer aldıkları görülmektedir. Kuvarslarda ve 

kalsitlerde yapılan sıvı kapanım çalışmaları ile kuvarslarda yüksek oluşum sıcaklıkları 

(birinci evre kuvarslar) ile düşük oluşum sıcaklıkları (ikinci evre kuvarslar) tespit 

edilmiştir.  Birinci evre kuvarslarda (Kuvars-I) 470-370ºC sıcaklıklar ve % 27-41 NaCl 

eşdeğeri arasındaki tuzluluklar belirlenmiştir. İkinci (geç) evre kuvarslar (Kuvars-II) ve 

onlara eşlik eden kalsitler ise 370-270ºCarasındaki bazı istisnai ölçümler dışında 270-

110ºC sıcaklıklar ve % 7 NaCl eşdeğerinden daha az tuzluluklar sergilemektedir.  

Alterasyon, cevher mineralleri  ve sıvı kapanım verileri birlikte değerlendirildiğinde 

sahada porfiri ve porfiri evreyle ilişkili yüksek sülfidasyon epitermal tip cevherleşmeye 

bağlı polimetal zenginleşmeleri olduğu düşünülmektedir. Yüzeyde granitoyidik bir 

kayacın tespit edilmemiş olması gömülü bir granitoyidik sokulum olasılığını 

kuvvetlenmektedir. Bu sokulumdan evreler halinde hareketlenen silisli, karbonatlı ve 

cevherli çözeltilerin andezit ve diğer çevre kayaları altere ettikleri ve bu sırada da 

cevherleşmelerin oluştuğu görüşü olası gözükmektedir.  

Şubat 2016, 200 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Eskişehir-Mayıslar, porfiri tip polimetalik cevherleşme, epitermal 

tip polimetalik cevherleşme, sıvı kapanım 
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ABSTRACT 

 

Ph.D. Thesis 

 

GEOLOGICAL INVESTIGATIONS ON POLYMETALLIC ORE FORMATIONS OF 

MAYISLAR (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR)  

 

Banu PARLAK 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Geological Engineering 

 

Supervisor: Prof. Dr. Taner ÜNLÜ 

 

 
Polymetallic mineralizations, located near the village of Mayıslar of the Eskişehir-Sarıcakaya 

province, are hosted by ultramafic rocks of the Cretaceous Dağküplü melange and andesitic 

rocks of the Eocene Meyildere volcanics. Mineralizations and associated alterations within the 

ultramafic and andesitic rocks are interpreted to have been developed during the several cycles 

of hydrothermal activity. Alteration patterns in the field, based on mineral assemblages, are 

classified as: biotitization-silicification (BS), uralitization-chloritization-carbonatization (UCC), 

sericitization-silicification-carbonatization (SSC), quartz-tourmaline,  and silicification. 

According to the detailed ore microscopy descriptions, ore minerals from the sulfide and oxide 

facies include pyrite, magnetite, chalcopyrite, molibdenite, arsenopyrite, sphalerite, galena, 

fahlore minerals, and enargite. 

Tourmaline-bearing andesitic host rock has undergone pervasive quartz-sericite-clay alteration 

and are commonly cut by quartz and carbonate veins. Fluid inclusion studies were conducted on 

quartz and calcite minerals to determine the formation temperature of mineralization. A detailed 

examination of quartz demonstrated that the inclusions homogenized at higher temperatures 

(stage I) and lower temperatures (stage II). Homogenization temperatures of primary inclusions 

in first-stage quartz (quartz-I) are between 370
 
and 470ºC, with a salinity ranging between 27 

and 41 weight percent NaCl equivalent. Although the total range of values are between 110

 and 

370ºC, most inclusions in second-stage quartz (quartz-II) and associated calcite homogenized at 

110

 to 270ºC and have salinities of <7% weight percent NaCl equivalent. 

Collectively, alteration, ore mineral assemblages, and fluid inclusion data suggest that 

mineralization in the field is likely related to high-sulfidation epithermal-style polymetallic 

mineralizations associated with porphyry intrusions. The lack of any exposed granitoid rocks in 

the field is indicative of deeper, unexposed granitoid intrusion. Based on the above 

considerations, the most geologically reasonable possibility for the mineralization could be the 

result of progressive exsolution of mineralized fluids from porphyry intrusions. The continuous 

interactions between host rocks and silica- and carbonate-bearing fluids, results in 

mineralization and alteration. 

February  2016, 200 pages 

Key Words: Eskişehir-Mayıslar, porphyry-type polymetallic mineralization, epithermal-type 

polymetallic mineralization, fluid inclusion 
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1. GİRİŞ 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü  (MTA) Türkiye’nin pek çok bölgesinde 

değerli metal arama çalışmaları yapmaktadır. MTA,  Maden Etüt ve Arama Dairesi 

Başkanlığı tarafından 1998-2006 yılları arasında Eskişehir-Sarıcakaya-Mayıslar köyü 

yakınında bulunan bir ruhsat sahasında metalik maden arama projesi yürütülmüştür. Bu 

proje kapsamında genel tahkik ve detay jeokimya çalışmaları sırasında alınan 

örneklerde Au-Ag-Sb-As-Pb-Zn-Mo anomalileri belirlenmiştir. Bu anomalilere 

dayanarak çalışmalar daha da derinleştirilmiş ve jeolojik, jeofizik ve sondaj çalışmaları 

ile cevherleşme belirlenmeye çalışılmıştır.  

1.1 Çalışmanın Amacı 

Daha önceki çalışmalarda Sarıcakaya civarındaki anomalilerin granitik kayaçlardan 

kaynaklandığı belirtilmiş ve sahada porfiri tip bir cevherleşme ile mesotermal ve 

epitermal cevherleşmelerin bir arada bulunduğu ileri sürülmüştür (Yıldırım vd. 2008,  

Yıldırım ve Yıldız  2012)  

Ancak daha sonra yapılan detaylı çalışmalarda sondaj karotlarında veya arazide 

yüzeyleyen granitik kayaçlara rastlanmamıştır. Dolayısıyla sözkonusu cevherleşmenin 

daha fazla araştırılması gerekliliği doğmuştur. Bu tez kapsamında, Eskişehir-

Sarıcakaya-Mayıslar köyü yakınındaki cevherli akışkanların kökeni ve cevherleşmenin 

özelliklerinin belirlenmesi ile oluşum şeklinin aydınlatılması hedeflenmiştir.  

Bu amaca yönelik olarak önemli olduğu düşünülen 6 adet sondaja özgü karotlar ve 

yüzeyden olabildiğince taze kayaç, altere kayaç ve cevher içeren örnekler seçilmiştir. 

Bu örneklerin mineralojik, petrografik ve jeokimyasal özelliklerinden elde edilen 

verilerden hareketle etkili alterasyonlar belirlenmiştir. Cevher oluşturan çözeltilerin 

sıcaklık ve tuzluluk oranları araştırılmış, cevherli çözelti hakkında bilgi edinilmeye 

çalışılmıştır. Seçilen örneklerde ana ve eser element jeokimyası irdelenmiş, korelasyon 
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katsayıları hesaplamaları yapılmış ve tüm veriler gözden geçirilerek cevher oluşum 

süreci değerlendirilmiştir.  

Bu nedenle bölgede yapılan jeolojik çalışmalar bir kez daha mercek altına alınmış ve bu 

çerçevede bölgede daha önceden MTA Jeoloji Etütleri ve Maden Etüt ve Arama 

Dairelerince yapılan haritalar gözden geçirilmiştir.  

1.2 Çalışma Alanının Tanımı 

Çalışma sahası, Eskişehir ilinin kuzey doğusunda yer alan Sarıcakaya ilçesi Mayıslar 

köyünün 4-5 km kadar güneydoğusunda bulunur. Saha 1/25 000 ölçekli Adapazarı H 25 

d3 paftası içerisinde bulunmaktadır. Sahaya ulaşım, Eskişehir doğusunda yer alan 

Muttalip-Dağküplü-Mayıslar köylerinden geçen asfalt yol ile olmaktadır. Ayrıca 

Muttalip-Hekimdağ-Sakarıılıca-Mihalgazi-Sarıcakaya-Mayıslar köyü asfalt yolu da bir 

diğer alternatifi oluşturur (Şekil 1.1). Sahaya en yakın demiryolu istasyonu Eskişehir 

ilindeki istasyon iken en yakın havaalanı da Eskişehir Havaalanı’dır. 

Çalışma sahası karasal iklimin etkisi altındadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve 

yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 140 C ve ortalama yağış 713 mm kadardır. Sahanın 

güneyindeki tepe ve sırtlarda çam, ardıç ve meşeden oluşan sık orman örtüsü 

egemendir. Kuzeydeki düzlüklerde tarlalar bulunmakta olup bahçe bitkileri de 

yetiştirilmektedir. 

Çalışma sahasında topografya kuzeyden güneye doğru dikleşmektedir. Sahadaki önemli 

yükseltiler Kaydırkaç Tepe (818m) ve Meşeliöbek Tepe (1048m)’dir. Kuzeyde Sakarya 

Nehri’nin alüvyon düzlüğü yaklaşık 250 metre rakımlıdır. Dereler güneydeki 

yükseltileri K-G yönünde derin vadilerle yarıp Sakarya Nehri’ne akar. Sahadaki önemli 

dereler ise çalışma alanının batısında Belek Dere, Sukayası Tepe'nin kuzeybatısında 

Kale Dere, kuzeyde Sarıçam Dere ve doğusunda Kaman Dere’dir. 
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                          Şekil 1.1 Çalışma alanının yer bulduru haritası  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Tez kapsamında çalışmalar saha, laboratuvar ve büro çalışmaları şeklinde üçe ayrılarak 

yürütülmüştür.  

Araziden ve seçilen 6 adet sondajdan örnekler derlenmiş ve bu örneklerde petrografik, 

cevher mikroskobisi, XRD ve elektronmikroskobisi çalışmaları yapılmıştır (Çizelge 

2.1). Bu çalışmalar sırasında yüzey örneklerinde "BA-" rumuzları, karot örneklerinde 

ise sondaj numaralarına göre "MS2-, MS3-, MS6-, MS7-, MS13- ve MS14-"  

rumuzlamaları kullanılmıştır (Çizelge 2.2). 

Çizelge 2.1 Sondajlara göre alınan örnek sayıları 

Sondaj No Koordinatları 
Sondajın 
derinliği 

(m) 

Mineralojik-
petrografik 
örnek sayısı 

(adet) 

Cevher 
Mikroskobisi 
örnek sayısı 

(adet) 

XRD 
yapılan  
örnek 
sayısı 
(adet) 

MS2 
X:4431480.24, 
Y:303763.90, 

Z:740.06 
365.00m 61 59 3 

MS3 
X:4431121.89, 
Y:303468.93, 

Z:675.72 
348.00m 75 70 5 

MS6 
 

X:31334.44, 
Y:4138.37, 
Z:948.65 

264.80m 15 15 1 

MS7 
X:4431200, 

Y:303358,37, 
Z:639,99 

350.00m 20 20 5 

MS13 
X:4431415.00, 
Y:303945.00, 

Z:850.00 
310.05m 51 50 21 

MS14   
X:4431312.00, 
Y:303775,00  

Z:825.00 
283.40m 41 39 2 

Arazi 
Çalışması   37 21 2 

TOPLAM   300 274 39 
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Çizelge 2.2 Sondaj numaraları ve kullanılan örnek rumuzlamaları 

Alınan 
yer 

Arazi 
 

MS2 
Sondajı 

MS3 
Sondajı 

MS6 
Sondajı 

MS7 
Sondajı 

MS13 
Sondajı 

MS14 
sondajı 

Örnek 
Rumuzu 

BA- MS2- MS3- MS6- MS7- MS13- MS14- 

 

2.1 Saha Çalışmaları 

Tez çalışmasının temeli MTA Genel Müdürlüğü Bilecik-Eskişehir Polimetal Aramaları 

projesine dayanmaktadır. Bu proje kapsamında sahada baz metallere yönelik ilk 

çalışmalar proje çalışanları tarafından 1998-2006 yılları arasında yapılmıştır. 1998 

yılında Sarıcakaya civarındaki bölgelerde genel jeokimya prospeksiyonu çalışmaları 

sırasında, km2 başına bir örnek gelecek şekilde dere kumu örneklemeleri yapılmıştır. 

Alınan sonuçlardan hareketle 1999-2001 yıllarında Mayıslar köyünün güneyinde 19 

km2 büyüklükteki bir alanın 1/5000 ölçekli detay jeoloji ve aynı ölçekte jeokimyasal 

tahkik incelemeleri yapılmıştır. Tahkik jeokimyası sırasında sırt ve yamaç profilleri 

üzerinde 50 metre aralıklarla toprak örnekleri alınmıştır. Bu çalışma sırasında ayrıca 

ilginç olduğu düşünülen yerlerden kayaç jeokimyası ve mineralojik-petrografik 

incelemeler amaçlı örnekler de derlenmiştir (Yıldırım ve Yıldız  2012). 

2002 yılında sahada 1/2000 ölçekli detay jeoloji ve aynı ölçekte detay jeokimyasal 

çalışmalar yapılmıştır. Detay jeokimya amacıyla yaklaşık 2 km2’lik bir alanda 50x100 

metre aralıklarla kayaç örneklemesi yapılmış ve mineralojik-petrografik inceleme 

amaçlı örnekler derlenmiştir. 2003-2006 yıllarında sahadan elde edilen verilere 

dayanarak 15 lokasyonda toplam 4641.10 m sondaj yapılmış ve 2237 adet karot örneği 

alınarak jeokimyasal analize gönderilmiştir (Yıldırım vd.  2008).   

2009 yılında tez çalışması sırasında, kısa süreli bir arazi çalışması yapılarak sondajların 

yapıldığı bölgede, bitki örtüsünün az olduğu alanlarda gözlenebilen yüzlekler yakından 

incelenmiş ve birimler arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır.  Bu sırada sahadan 

37 adet yüzey örneği alınmıştır. 
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 Bu tez kapsamında MTA tarafından yapılan 15 adet sondajın 6 adedinde tüm karotlar 

incelenmiş ve karot determinasyonları yeniden yapılmıştır. İncelenen sondajlardan 

ileride yapılacak laboratuvar çalışmaları için 250 adet karot örneği alınmıştır. 

2.2 Laboratuvar Çalışmaları 

Laboratuar çalışmaları: mikroskobik incelemeler,  X- ışınları kırınım analizleri, elektron 

mikroskobisi çalışmaları, jeokimyasal analizler ve sıvı kapanım çalışmalarını 

içermektedir.  

2.2.1 Mikroskobik İncelemeler 

Sahadan, yüzeyden alınan ve sondaj karotlarından derlenen toplam 290 adet örnekten, 

MTA Maden Analizleri ve Teknoloji (MAT) Dairesi Laboratuvarları’nda 287 adet 

incekesit ve 274 adet parlatma hazırlanmıştır. İncekesitler petrografik tanımlamalar 

yapılmak üzere, parlatmalar ise opak minerallerin tanımlanması ve doku özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla Leica marka DMLP model polarizan ve cevher mikroskobunda 

incelenmiştir. Önemli mineralojik ve dokusal özellikler sunan incekesit ve 

parlatmalardan fotoğraflar çekilmiştir. 

2.2.2 X-ışınları Kırınım Analizleri 

El örnekleri ve ince kesit çalışmalarından belirlenen 40 adet örnekte, mikroskobik 

çalışma ile tanımlanamayan mineralleri belirlemek amacıyla X-ışını difraktogramları 

çekilmiştir. Bu çekimler MAT dairesinde bulunan Philips ve Broker marka cihazlarda 

yapılmıştır. Kil minerallerinin türlerini saptamak üzere 2 adet örnek seçilmiş ve 

çekimler normal, etilen glikollü ve fırınlanmış örneklerde gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen difraktogramlar ASTM kartları kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Alınan örnekler kil boyutuna gelinceye kadar öğütüldükten sonra çekimler yapılmıştır. 

Aletin çekim koşulları: Anot: Cu (CuKα = 1.54187 A°), Filtre: Ni, Gerilim: 35 kV, 
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Akım: 15 mA, Goniyometre hızı: 2°/dak, Kağıt Hızı: 2 cm/dak, Duyarlılık: 4.102, 

Zaman Sabiti: 1 sn, Yarıklar: 1°-0.1°-1°, Ölçüm Aralığı 2θ = 5°-45° ’dir. 

2.2.3 Elektron Mikroskobisi Çalışmaları 

Sahadan alınan bazı örneklerdeki turmalin, arsenopirit, enarjit, sfalerit ve 

molibdenitlerin diğer minerallerle ilişkilerinin görülmesi ve mineral kimyalarının ile 

element dağılım haritalarının elde edilmesi amacıyla 5 adet parlatmada SEM-EDS 

(Scanning Electron Microscope – Energy Dispersive Spectroscopy) yöntemiyle mineral 

kimyası çalışmaları yürütülmüştür. Bu analizler Hacettepe Üniversitesi Elektron 

Mikroskobu Laboratuvarı’nda Zeiss EVO-50 EP model taramalı elektron mikroskobuna 

entegre olmuş Bruker-Axs Quantax X-Flash 3001 EDS cihazları ile yapılmıştır. Bazı 

örnekler ise MTA Genel Müdürlüğü Mineraloji-Petrografi Araştırmaları 

Koordinatörlüğünde incelenmiştir. Parlatmalar karbon ile kaplanarak cihaza konulmuş 

ve görüntülemeler ile nokta ya da profil analizlerinde BSE (Back Scattered Electron) 

dedektörü kullanılmıştır. 

2.2.4 Jeokimya Çalışmaları 

MTA Bilecik-Eskişehir Polimetal Aramaları Projesi kapsamında 1999-2001 yılları 

arasında 495 adet, 2003-2006 yılları arasında toplam 15 sondajda 1400 adet örnek 

MTA-MAT Dairesi laboratuvarlarında, 837 adet örnek ise MTA tarafından ACME 

laboratuarlarında ana, eser ve nadir toprak elementlerinin tespiti amacıyla analiz 

edilmiştir. Tez çalışması kapsamında bu analiz sonuçları da değerlendirilmiştir.  

Çalışma alanı ve sondajlardan derlenen örnekler üzerinde mineralojik ve petrografik 

incelemeler yapıldıktan sonra araziden seçilen 5 adet kayaç örneği ile sondajlardan 

seçilen 22 örnek tarafımızdan jeokimyasal analizler için hazırlanmıştır. Örnekler 

metalik kirlenmelere uğramamaları için naylon torbalara sarılmış, çekiç ile parçalara 

ayrıldıktan sonra Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 

Laboratuvarları’nda çeneli kırıcı ile 0.5 cm’in altında kırılmıştır. Kırılma sırasında 
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çeneler her seferinde özenle temizlenmiştir. Kırılan örnekler Fritsch marka öğütücüde 

200 mesh’in altına öğütülmüştür. 35 gram ağırlığında örnekler numaralanmış naylon 

torbalara konularak Kanada ACME laboratuarlarına ana, eser ve nadir toprak element 

analizleri için gönderilmiştir. Bu laboratuarlarda örnekler ana element bileşimleri için 

ICP-ES yöntemi ile eser element bileşimleri ise ICP-MS yöntemi kullanılarak 11 adet 

ana element oksitleri ile 46 adet eser element değerlerini belirlemek üzere analiz (Group 

4A+4B) edilmişlerdir. Ayrıca turmalin minerallerinin belirlendiği örneklerden 4 

tanesinde B, Li ve F analizleri yaptırılmıştır. Her iki analiz seti de tezde sunulmuş ve bu 

verilerden hareketle jeokimyasal yorumlamalar yapılmıştır.  

2.2.5 Sıvı Kapanım Çalışmaları 

Tez çalışması kapsamında kuvars ve karbonat minerallerini oluşturan çözeltilerin 

sıcaklık ve tuzluluklarını belirlemek üzere uygun olan örneklerden 18 adedi seçilmiştir.  

Sıvı kapanım çalışmaları, MAT Dairesi, Mineraloji-Petrografi Araştırmaları 

Koordinatörlüğü, Sıvı Kapanım Laboratuvarı’nda, Linkam MDSG 600 (motorize) 

ısıtma ve soğutma sistemi kullanılarak yapılmıştır. Isıtma ve soğutma tablası, Leica DM 

2500 M model mikroskoba monte edilmiştir. İncelemeler için 20x ve 50x büyütmeli 

objektifler kullanılmıştır. Linkam tablasının sıcaklık aralıkları -196°C ile 600°C 

arasında değişmektedir. Isıtma ve soğutma hızı 0.1°C/dakika’dan 150°C/dakika’ya 

kadar çıkmaktadır. Sıvı kapanım çalışmaları şeffaf örneklerde yapılmış olup soğutma 

işlemlerinde sıvı azot (N2) kullanılmıştır. PL-A662 model PIXELINK marka kamera 

kullanılmıştır. Cihaz sentetik saf H2O, H2O-CO2 ve H2O-NaCl sıvı kapanım standartları 

ile kalibre edilmiştir. Bu standartlarla yapılan deneylerde sıvı kapanım jeotermometresi 

için doğruluk ölçüm değerleri aşağıda verilmiştir (Çizelge 2.3). 
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Çizelge 2.3 Sıvı kapanım jeotermometresi için doğruluk ölçüm değerleri 

Ölçümler(C) Kısaltmalar Doğruluk 

H2O homojenleşme sıcaklığı ThH2O ± 0.4 

H2O son buz ergime TmH2O ± 0.1 

CO2 ergime sıcaklığı TmCO2 ± 0.3 

Klarat ergime sıcaklığı TmCla ± 0.1 

H2O -NaCl ötektik sıcaklık Te ± 0.8 

 

2.3 Büro Çalışmaları 

Büro çalışmaları, literatür çalışmaları, verilerin bilgisayar programlarına yüklenerek 

gerekli diyagramların oluşturulması ve fotoğraflamalar olarak yürütülmüştür. 
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3. ÖNCEL ÇALIŞMALAR 

Bölgede yapılan çalışmalara bakıldığında, genel olarak Türkiye’nin levha tektoniği 

çerçevesinde Kuzeybatı Anadolu’nun konumu ve bu bölgede yer alan granitoyidlerin 

kökenine yönelik olarak çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir. Burada hem yukarıda 

belirtilen bölge hem de çalışma alanına yakın yörede yapılan jeolojik ve maden jeolojik 

çalışmalar sunulacaktır: 

Çoğulu (1967), Eskişehir-Mihalıççık yöresi ile ilgili çalışmasında yöredeki 

ultramafitlerin yaşının K/Ar yöntemine göre 306 My. (Paleozoyik) olabileceğini, Alp 

orojenezi ile soğuk sokulum olarak yüzeye çıkabileceğini açıklamaktadır. Yazar, yörede 

Paleozoyik yaşlı epizon metamorfitleri ile Alpin yaşlı yeşilşist-glokofanşistleri 

birbirinden ayırtlamış ve bunlarda gelişmiş olan üç ayrı zon tespit etmiştir.  

Nebert (1975), Eskişehir-Mihalgazi, Dağküplü ve Mayıslar yöresinin krom 

prospeksiyonu ve jeoloji haritasını yapmıştır. Yazar Sakarya Nehri’nin kuzeyinde eski 

bir kıtasal blok, güneyinde ise eski bir peridotitik okyanus kabuğu olduğunu belirtir. Bu 

iki ünite arasındaki yitim zonunun ürünü olarak, 8 km genişliğinde bir ofiyolitik melanj 

oluşmuştur.  

Ayaroğlu (1978), Bozüyük-Söğüt dolayındaki çalışmasında metamorfitlerin, fillat, mika 

şist, yeşilşist, ortognays, grovak, kumtaşı, yarı mermer, serpantinit, peridotit, gabro, 

metabazalt, metadiyabazdan oluştuğunu söylemektedir. Yazara göre birimin yaşı Üst 

Permiyendir.  

Şentürk ve Karaköse (1979), Orta Sakarya Bölgesinin temel jeolojisi üzerine 

çalışmışlardır. Orta Sakarya bölgesindeki birimleri Permiyen-Triyas yaşta “Söğüt 

Metamorfitleri”, spilitli, Permiyen kireçtaşı bloklu birimi “Karatepe Karışığı” ve 

ofiyolitli birimi de “Dağküplü Karışığı” adlarıyla tanımlanmışlardır. Temel birimlerin 

Triyas sonunda basınç etkisiyle mavişist metamorfizmasına uğradığını belirtmişlerdir. 

Granit yerleşmesinin de bu sırada oluştuğunu savunmuşlardır.  
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Mörth (1979), Orta Sakarya ve dolayındaki çalışmasında kuzeyden güneye doğru iki 

birlik ayırtlamıştır; 1-Konglomera Birliği: İnce- kaba kırıntılılar karbonat ve tüften 

oluşmaktadır. Alt dokanağı karbonat birliği ve ofiyolitli karışık ile tektonik 

dokanaklıdır. 2-Karbonat Birliği: Bilecik Kireçtaşı’na karşılık gelmektedir. Alt ve Üst 

dokanağı tektoniktir. 

Şentürk ve Karaköse (1981a,b), Orta Sakarya Bölgesinin temel jeolojisini 

çalışmışlardır. Yazarlar Jura öncesi yaşlı Orta Sakarya Karışık Grubu altında Söğüt 

Metamorfitleri, Karatepe Karışığı ve Dağküplü Karışığını ayırtlamışlar ve bu birimlerin 

birbirleriyle tektonik ilişkili olduklarını belirlemişlerdir. Ofiyolit yerleşmesi ve 

mavişistlerin oluşumu Jura öncesi dönemdedir ve kaynağı Üst Permiyen-Triyas 

okyanuslaşmasıdır.  

Kibici (1982), Sarıcakaya yöresinde 1/25.000 ölçekli H25d3 paftasında petrografik ve 

petrolojik incelemeler yapmıştır. Metamorfik kayaçları epimetamorfitler, yeşil şistler ve 

kontakt metamorfik kayaçları olarak üç bölümde incelenmiş olup bu kayaçların 

sedimanter (para)  kökenli olduğu belirtilmiştir. Granodiyorit ve kalkalen granitler 

pasifik tip bir mağmanın ürünüdür ve analiz sonuçlarına göre yazar, bu granitlerin 

“kalay graniti” olmadığını belirtmiştir. 

Okay (1984), Kuzeybatı Anadolu’da farklı zamanlarda gelişmiş dört metamorfik kuşak 

ayırtlamaktadır. En kuzeyde olanı Pontid jeotektonik kuşağı içindeki “Karakaya 

Metamorfitleri” olduğunu belirtmektedir. Sakarya Zonu adını verdiği bu zonun büyük 

bölümünün bazik volkanik kayaçlardan oluştuğunu ve metamorfizma derecesinin orta 

basınç Barroviyen tipi olduğunu ileri sürmektedir. Karakaya Metamorfitleri’nin 

güneyinde Pontid-Torid kenedi boyunca yüksek basınç/düşük sıcaklık kuşağı olan 

Tavşanlı Zonu’nun yer aldığını belirtmektedir. Yazara göre, bu kuşağın da güneyinde 

yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş kırıntılı ve karbonatlardan oluşan üçüncü 

bir kuşak olan Afyon Zonu yer almaktadır. Gnays, amfibolit ve mermerlerden oluşan 

dördüncü kuşak ise Karakaya Metamorfitleri’nin altında tektonik pencereler şeklinde 

Uludağ ve Kazdağ Masifleri olarak yüzeylemektedir.  
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Ercan ve Türkecan (1984), Batı Anadolu’da yer alan ve çoğunlukla granitoyid türünde 

olan plütonların, kuzeyden güneye doğru gençleştiklerini, bunların yer yer “I” tipi yer 

yer de “S” tipi plütonlar olduklarını ve bölgedeki volkanik kayaçlarla gerek köken 

gerekse yaş açısından bir ilişki sunduklarını belirtmektedirler.  

Yılmaz (1984), Batı Anadolu’da Triyas’tan Tersiyer sonuna kadar gelişen volkanizma 

ve plütonizmanın kökenlerini açıklamaktadır. Yazar, Batı Anadolu’da Triyas 

riftleşmesiyle Karakaya Formasyonu’na ait spilit ve bazik volkanizmasının geliştiğini, 

Üst Kretase’de Neotetis’in kuzey kolunun Sakarya Kıtası altına dalması sonucunda 

bazik ve ortaç volkanizmanın oluştuğunu savunmaktadır. Tersiyer’de kalınlaşan ve 

yükselen Batı Anadolu Masifleri’nin derin kesimlerinde başlayan anateksitik kısmi 

ergimelerin yaygın biçimde silisik (felsik) volkanizma ve plütonizmaya neden olduğunu 

ileri sürmektedir.  

Arısoy (1985a,b), Kuzey Anadolu Volfram Ağırlıklı Arama Projesi (KAVAP) 

kapsamında Bilecik-Söğüt bölgesinde yapılan genel jeokimya çalışması sonucunda; 

Dudaş Sb-As, Tozman Sb ve Mayıslar Sb-As-Pb-Mo-W anomalilerini saptamıştır. 

Yazar, genellikle KD-GB uzanımlı bu anomalilerden, Mayıslar-Yeniköy Sb-As-Pb-Mo-

W anomalisinin, bilinen bir cevherleşme olmaması nedeniyle önemli olabileceğini 

belirtmiştir. 

Gözler vd. (1985), Eskişehir il merkezi ve kuzeyde Sakarıılıca’daki sıcak su 

kaynaklarının jeolojisini çalışmışlardır. Yazarlar, Eskişehir ovasının güney ve 

kuzeyinden geçen ve bugünkü morfolojiyi oluşturan fay sistemlerinin genellikle D-B 

doğrultulu olduğunu söylemişlerdir. Eskişehir ili çevresinde küçük mostraları görülen 

ve Eskişehir Ovası’nın altında yüzeye yakın olduğu düşünülen porfirik dokulu granitler 

Üst Eosen-Üst Miyosen yaş aralığında oluşmuştur. Eskişehir içindeki sıcak suların 

ısıtıcı kaynağı da bu granitler olmalıdır. Sakarıılıca’daki sıcak sular metamorfit-ofiyolit 

tektonik dokanağından çıkar ve bu dokanak listvenitleşmiştir. Yazarlara göre,  

hidrotermal etkinliklerin yüzeyde sıkça görülmesi, Eskişehir ovasının altında yer alan 

granitin derinde olmadığını göstermektedir.  
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Asutay vd.  (1989), Eskişehir’in kuzeyinde Yakakayı-Gündüzler köyleri arasında 

Dağküplü Ofiyolit Karmaşığı’nı incelemişlerdir. Mesozoyik yaşlı ofiyolitik kayaçlar 

alttan üste doğru ofiyolitli melanj, mafik-ultramafik kümülatlar ve tektonitler şeklinde 

bir dizilim sunmaktadır. Ofiyolit karmaşığı bu konumuyla güneye devrik yapısal özellik 

göstermektedir. 

Kibici (1990), Eskişehir ili Sarıcakaya yöresindeki volkanitlerin yumuşak yapılı 

(hornblendli) ve sert yapılı andezitler, andezitik tüfler, aglomera ve dasit bileşiminde 

olduğunu söylemiştir. Yazara göre, volkanitleri oluşturan mağma ürünleri, muhtemelen 

Paleosen sonu, Eosen başında, en az iki evrede Sakarya Vadisi’ne yayılmış olup asidik 

karakterde ve kalkalkalen niteliktedir. 

Göncüoğlu vd. (1996), Orta Sakarya yöresinin jeolojisini çalışmışlardır. Bu çalışmada 

Sakarya mikro levhasını temsil eden Orta Sakarya Birliği’nin temelinde Orta Sakarya 

Temel Karmaşığı olarak adlandırılan ve birbiriyle tektonik ilişkili olan Söğüt 

Metamorfitleri ve Tepeköy Metamorfitleri ile bunları çökel dokanakla örten Soğukkuyu 

Metamorfitlerinden oluştuğunu belirtmektedirler. Orta Sakarya Temel Karmaşığını 

açısal uyumsuzlukla örten Jura-Kretase yaşlı çökelleri “Para-otokton Örtü Birimleri” 

olarak adlandırmaktadırlar. 

Delaloye ve Bingöl (2000), Batı Anadolu’daki granitoyidleri “Yaşlı granitoyidler” ve 

“Genç granitoyidler” olarak iki ana başlık altında incelemektedirler. Genç 

granitoyidlerin volkanik yay ya da çarpışma sonrası ortamda oluştuğunu ve bu yayın 

güneye doğru olgunlaştığını belirtmektedirler. Genç granitoyidlerin de kuzeyden güneye 

doğru yavaşça gençleştiğini ileri sürmektedirler. Geç Kretase- Geç Miyosen arasında 6 

izokron kuşağı tanımlamaktadırlar. Orta Jura-Paleosen granitoyidleri İzmir-Ankara 

Zonuyla, Eosen-Miyosen granitoyidleri ise Ege Yitim Zonu’yla ilişkili olarak kabul 

edilmektedir. Yazarlar granitlerin kimyasal bileşimlerinin volkanik ada yayı granitlerine 

uymakta olup kuzeye doğru yitimle ilişkili olduklarını söylemektedirler.  

Gedik ve Aksay (2002), Adapazarı H-25 1/100 000 ölçekli jeolojik haritasını sundukları 

çalışmalarında Erken Paleozoyik yaşlı Söğüt metamorfitlerinden başlayarak Pliyosen 
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yaşlı Örencik formasyonuna kadar çeşitli birimleri özellikleri ve dokanak ilişkileri 

açısından incelemişlerdir. Yazarlara ait jeolojik veriler tezin Çalışma Alanının Jeolojisi 

bölümü olmak üzere bazı bölümlerde ayrıntılı olarak verileceğinden burada ayrıntılara 

girilmeyecektir. 

Özen ve Sarıfakıoğlu (2002), Eskişehir’in kuzeyindeki Dağküplü Ofiyoliti ve Sivrihisar 

KKD’sundaki ofiyolit ekay dilimlerinin eksikli terslenmiş dizi sunduklarını belirtmiş ve 

Dağküplü Ofiyolitinin tektonit ve kümülatlardan oluştuğunu, yer yer izole diyabaz 

daykları tarafından kesildiklerini savunmuşlardır. İz ve nadir toprak element analizlerine 

göre bunların dalma batma zonu ofiyolitleri olduklarını ileri sürmüşlerdir. 

Bekar vd. (2004), MTA Genel Müdürlüğü’nün Polimetal Aramaları kapsamında 

Mayıslar’da Harmanbeleni bölgesinde 8, Kaydırgaç tepe bölgesinde 3 adet olmak üzere 

toplam 11 adet profil üzerinde 9000 m Spektral IP ölçüsü almışlardır. Bu ölçümler 

sonucu yüksek şarjabilite değerleri tespit edilmiş ve bunun sonucunda sondaj 

koordinatları önermişlerdir.  

Yıldırım vd. (2008), Bilecik-Bursa-Eskişehir arasındaki bölgede gömülü ve/veya örtülü 

cevherleşmeleri ortaya çıkartmak amacıyla jeokimyasal prospeksiyon çalışması 

yapmışlardır. Bu çalışma sonucunda çok sayıda jeokimyasal anomali ve varlığı önceden 

bilinmeyen mineralizasyonları belirlemişlerdir. Yazarlar, Muratdere Cu-Mo-Pb-As, 

Tüfekçikonağı Cu-Mo-Pb-Zn-As ve Mayıslar Sb-As-Mo anomalilerinin öncelikle 

tahkikini önermişlerdir. 

Özen vd. (2011),  Sivrihisar-Beylikova-Mihalıççık-Sarıcakaya (Eskişehir) yörelerindeki 

ofiyolitlerin jeolojisi ve metalojenezine yönelik çalışmalarında ofiyolitlerin 

kendilerinden daha yaşlı olan diğer birimler üzerine bindirmeli olarak geldiklerini 

belirtmişlerdir. Eksikli bir dizilim sunan ofiyolitlerde tektonitler, kümülatlar, katmanlı 

gabrolar, ender olarak yastık bazaltlar ve derin deniz çökelleri görülmektedir. 
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Yıldırım ve Yıldız (2012), Mayıslar Sb-As-Mo-Pb-Zn anomalisini batı kesim 

(Mayıslar) doğu kesim (Laçin) olmak üzere iki alt bölüme ayırarak incelemişlerdir. 

Sahadaki litolojik birimler önceki çalışmalarda önerilen adlama ve tanımlamalara bağlı 

kalınarak ayırtlanmış, daha önce sahada varlığı bilinmeyen mağmatik sokulumun 

(Mayıslar Granitoyidi) varlığı ilk kez bu çalışmayla ortaya konmuş ve adlandırılmıştır. 

Sahadaki Au-Ag-Sb-As-Pb-Zn-Mo cevherleşmesinin bu mağmatik sokulum ve/veya 

volkanitleriyle ilişkili olduğu belirtilmiştir. 
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4. GENEL JEOLOJİ 

4. 1 Bölgesel Jeoloji 

Güneyde Gondvana ile Kuzeyde Lavrasya arasındaki Tetis okyanusunun Alpin 

orojenezi sırasında Oligosen’de nihai olarak kapanmasıyla, farklı kıtasal birlikler 

çarpışarak birleşmiştir (Okay 2004).   

Ketin (1966),  Türkiye’yi Pontidler, Anatolid-Torid ve Arap Platformu olmak üzere 

başlıca üç tektonik birliğe ayırırken, Okay (2004) ise Türkiye’yi oluşturan tektonik 

birimleri Istranca Masifi, İstanbul Zonu, Sakarya Zonu’undan oluşan Pontidler, 

Anatolid-Torid Bloğu ve Güneydoğu Anadolu olarak üç tektonik birliğe ayırmıştır 

(Şekil 4.1).  

 

Şekil 4.1 Doğu Akdeniz bölgesindeki kenet zonlarını ve kıtasal blokları gösteren harita 
(Okay ve Tüysüz’den (1999) Türkçeleştirilerek alınmıştır) 
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Anatolid-Torid Bloğu ve Kırşehir Masifi tektonik ve stratigrafik olarak Gondvana ile 

ilişkili iken, Istranca, İstanbul ve Sakarya Zonlarını kapsayan Pontidler Lavrasya’ya 

benzer stratigrafi gösterirler (Okay vd. 1996, Okay ve Tüysüz 1999, Okay 2000). 

Pontidler ile Anatolid-Torid bloğu arasındaki yiten Neo-Tetis okyanusun malzemelerini 

temsil eden İzmir-Ankara-Erzincan kenedi Pontidlere ait olan Sakarya Zonu’nu 

Anatolitler’den ayırır (Şengör ve Yılmaz 1981, Okay 2000).  Jura’da açılan bu okyanus 

Paleosen-Eosen aralığında kuzeye dalımlı bir dalma batma zonu boyunca kapanmıştır. 

Şengör ve Yılmaz (1981) Eskişehir Fayı’nın bu kuşakları tektonik olarak sınırladığını, 

Okay (1984) ise, Eskişehir Fay Zonu’nun, İzmir-Ankara-Erzincan kenet zonuna paralel 

olduğunu ve Anatolid-Torid platformu üzerinde geliştiğini belirtmektedir. 

İzmir-Ankara-Erzincan süturunun ve Eskişehir fayının kuzeyinde yer alan Pontidler 

Istranca Masifi, İstanbul Napı ve Sakarya Zonu (Sakarya Kıtası) olmak üzere üç ana 

zondan oluşur (Okay 1984, 1986). Bu zona ait metamorfik kayaçlar Biga 

Yarımadası’ndan başlayıp Bursa, Bilecik Eskişehir ve Ankara çevresine kadar uzanan 

bir yay oluşturur.  Çalışma sahasının da içinde bulunduğu Sakarya Zonu karmaşık bir 

şekilde deforme olmuş ve genellikle metamorfizma geçirmiş Jura öncesi bir temel ile 

çok daha az deformasyona uğrayan ve hiç metamorfizma göstermeyen Jura-Tersiyer 

örtüden oluşur. Jura öncesi temel, Karakaya Kompleksi, Karakaya öncesi birimler ve 

Kazdağ Grubu olmak üzere üç birime ayrılmıştır (Okay 1984, Okay vd. 1990). 

İlk defa Bingöl vd. (1973) tarafından formasyon mertebesinde tanımlanan Sakarya 

Zonu’nun temelini oluşturan metamorfitler Okay (1984), Okay vd. (1990) ve Okay 

(2004) tarafından Karakaya Kompleksi olarak adlandırılmıştır. Başlıca bazik volkanit, 

grovak, kumtaşı ve mercekli kireçtaşlarından oluşan bir matriks ve bu matriks içerisinde 

yüzen çoğunlukla Permo-Karbonifer yaşlı kireçtaşı bloklarından ibaret olan Karakaya 

Kompleksi kayaçları,  düşük-orta basınç/düşük sıcaklık koşullarında ve düşük yeşilşist 

fasiyesinde metamorfizmaya uğramışlardır (Bingöl vd. 1973).  Karakaya öncesi 

birimler, Biga Yarımadasında Triyas öncesi yaşlıdır ve düşük dereceli metamorfizma 

gösteren metasedimanter kayalar (Kalabak Formasyonu) ile Çamlık 

Metagranodiyoritinden ibarettir (Okay vd. 1990). 
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Pontid’lerin diğer üyesi İstanbul Napı, Karadeniz’in güneybatı kenarında 400 km 

uzunluğunda ve 55 km genişliğinde bir kıtasal parça olup gnays, amfibolit, 

metavolkanik kayaçlar, metaofiyolit ve büyük oranda Geç Prekambriyen 

granotoyidleriyle temsil edilen Geç Prekambriyen kristalen temele sahiptir (Okay, 

2008). İstanbul Zonu ile Sakarya Zonu arasında İntra-Pontid süturu bulunmaktadır 

(Şengör ve Yılmaz 1981). Kuvars-feldispat gnayslardan oluşan Istranca Masifi, Geç 

Karbonifer ve Erken Permiyen yaşlı granitoyidler tarafından kesilmiştir (Okay vd.  

2001). 

Eskişehir fayının güneyinde ofiyolit naplarının altında Anatolidler, Tavşanlı Zonu, 

Afyon Zonu ve Menderes Masifi olmak üzere üç ayrı metamorfik zon olarak 

ayırtlanmıştır. Tavşanlı zonu, Anatolid-Torid Bloku’nun kuzey ucunda yer alan ve 

Kretase’de yüksek basınç-düşük sıcaklık koşullarında metamorfizma geçirmiş kesimini 

oluşturur. Okay (2001), Tavşanlı Zonu’nun Anatolid-Torid Bloku’nun Geç Kretase’de 

bir dalma-batma zonu içine dalan ve daha sonra tekrar yüzeye yükselen kesimini temsil 

ettiğini söylemektedir. Tavşanlı zonu kuzeyde İzmir-Ankara Kenedi boyunca Sakarya 

Zonu ile tektonik dokanaklıdır. Bu dokanak batı kesimlerde sağ-yanal atımlı Göktepe ve 

Eskişehir fayları tarafından temsil edilir. İzmir-Ankara-Erzincan kenet çizgisinin 

güneyinde yer alan,  Yüksek basınç/düşük sıcaklık (YB/DS) metamorfizması geçirmiş 

kalın bir volkano-sedimanter istiften oluşan Tavşanlı Zonu, güneye doğru yine yeşil şist 

fasiyesinde metamorfizma geçirmiş olan “Afyon Zonuna” ait metamorfitler üzerine 

itilmiştir (Okay 1984).  Tavşanlı Zonu güneyde Afyon Zonu ile geniş alanlarda tektonik 

dokanak halindedir. Afyon Zonu, Tavşanlı Zonu’na göre daha düşük dereceli bir 

rejyonal YB/DS metamorfizması geçirmiştir (Candan vd. 2005). Tavşanlı Zonu’nda 

baskın ve karakteristik metamorfizma mavişist fasiyesinde olmasına rağmen, Afyon 

Zonu’ndaki kayalar genellikle yeşil şist mineral parajenezleri kapsar.  

Anatolidler ve Toridler üzerinde yaygın olarak ofiyolit napları gözlenir. En güneydeki 

metamorfik zon ise yüksek dereceli metamorfizma gösteren Menderes Masifidir (Okay 

1984, 1986). Candan vd. (2001), Menderes masifinin mikaşist, gnays, küçük granulit ve 

eklojitler ile bunları kesen Prekambriyen yaşlı metagranitlerden oluştuğunu 

belirtmişlerdir.  
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KB Anadolu’da çok sayıda granit intrüzyonu ve geniş alanlar kaplayan Senozoik yaşlı 

volkanikler görülür. Bu plütonların bölgesel dağılımları, petrokimyasal özellikleri ve 

yaş ilişkileri göz önüne alındığında, mağmatik kayaçların genel olarak,  kuzeyden 

güneye doğru yaşça gençleştikleri ileri sürülmektedir (Bingöl vd. 1982; Ercan ve 

Türkecan 1984; Delaloye ve Bingöl 2000). Edremit- Manyas- Bursa- Eskişehir 

çizgisinin kuzeyinde kalan granitler Jura öncesi yaşında, bu çizginin güneyinde kalanlar 

ise Üst Kretase-Paleosen yaşındadırlar. Bingöl (1976), KB Anadolu’daki Alt Tersiyer 

yaşlı granitlerin, İzmir–Ankara zonu boyunca derine dalan Menderes Masifinin 

mobilizasyonu ile oluştuğunu savunurken, Bingöl vd. (1982) granitlerin güneye doğru 

gençleşmesi nedeniyle olası bir güneye doğru dalma-batmadan söz ederler. Yılmaz 

(1984) ise, Geç Eosen – Erken Miyosen döneminde Batı-Orta Anadolu’daki kuzey-

güney yönlü sıkışma sonucu masiflerin altına daha fazla malzeme yerleştiğini, 

kalınlaşan ve yükselen masiflerin derin kesimlerinde kısmi kabuksal ergimelerin 

(anateksi) başladığını ve bunun sonucunda Batı Anadolu’da asidik volkanizma ve 

plütonizmanın geliştiğini savunur.  

4.2 Çalışma Alanının Jeolojisi  

Çalışma alanının 1/25 000 ölçekli jeolojik haritası Duru vd. (hazırlanmakta) ile Gedik 

ve Aksay'dan (2002) yararlanılarak revize edilmiştir (Şekil 4.2). Çalışma alanının 

stratigrafik istifi ise Göncüoğlu vd. (1996) tarafından verilen istif esas alınarak 

sunulmuştur (Şekil 4.3). Temelde Paleozoik yaşlı Tepeköy Metamorfitleri 

görülmektedir. Söğüt Metamorfitleri ve Soğukkuyu Metamorfitleri diğer yazarlarca 

verilen istiflerde  (bakınız Göncüoğlu vd. 1996) yer alsalar da çalışma alanında 

belirlenememiştir. Jura yaşlı Bayırköy Formasyonu ve Bilecik Kireçtaşı bu 

metamorfitlerin üzerine uyumsuzlukla oturmaktadır. Kretase yaşlı Dağküplü Karışığı 

tüm bu birimler üzerine tektonik konumlu olarak yerleşmişlerdir. Bu karışığın 

serpantinleşmiş ultramafitlerinin bazı kesimlerde Eosen’den sonra listvenitleştikleri 

görülmektedir. Eosen yaşlı Meyildere Volkaniti alttaki Paleosen-Eosen yaşlı Kızılçay 

formasyonu ile dikey ve yanal geçişlidir.  Tüm birimler Kuvaterner çökelleri tarafından 

uyumsuz olarak örtülmüştür.  
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Çalışma alanındaki birimler hakkında kısa bilgiler Göncüoğlu vd. (1996)  ile Gedik ve 

Aksay’dan (2002) yararlanılarak sunulmuştur. 

Göncüoğlu vd. (1996), ileri dereceli metamorfik kayalar ve bunları kesen 

metagranitoyitleri Söğüt Metamorfitleri olarak tanımlamıştır. Bu birim Yılmaz’da  

(1979) Söğüt metabaziti adı ile anılmaktadır. Aynı kayaçları Şentürk ve Karaköse 

(1979, 1981) Söğüt metamorfitleri, Ayaroğlu (1979) Bozöyük metamorfitleri, Kibici 

(1982) Sarıçay formasyonu, Altınlı (1973b) Ayırtlanmamış temel karmaşığı, Yılmaz 

(1977) Eski temel karmaşığı, Göncüoğlu vd. (1996) ise Orta Sakarya temel karmaşığı 

adı altında Söğüt metamorfitleri, Tepeköy metamorfitleri ve Soğukkuyu metamorfitleri 

olarak üç formasyon halinde incelemiştir. 

Söğüt metamorfitleri en iyi İğdir köyü ile İğdir yaylası arasında, Tozman yaylasında ve 

Sarıçay derede gözlenir. Söğüt metamorfitleri gnays (paragnays) ve amfibolitlerden 

oluşmaktadır. En fazla biyotit gnayslar görülmektedir. Amfibolit ve amfibollü gnayslar 

genelde siyah renkli, ince taneli, bantlı ve merceksi yapılıdır. Mikaşistler görülen diğer 

metamorfitlerdir. Bunlar gri, kahverenkli, bantlı yapraklanmalıdır. Biyotit şist ve 

biyotit-muskovit şistten oluşur (Göncüoğlu vd. 1996). Birim içinde bloklar halinde 

metagabro, metadiyabaz ve metaultramafitler ile mercekler halinde mermerler 

bulunmaktadır. Bunlar Sarıcakaya granitoyidi tarafından kesilmektedir. Söğüt 

Metamorfitleri, Kızılçay formasyonu ile tektonik ilişkilidir. Üzerine açısal uyumsuz 

olarak Bayırköy formasyonu ve Bilecik kireçtaşı gelmektedir.  
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Şekil 4.2 Çalışma alanının genel jeoloji haritası (Duru vd. (hazırlanmakta); ile Gedik ve 
Aksay’dan  (2002) revize edilmiştir) 
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Şekil 4.3 Çalışma alanının stratigrafik kolon kesiti (Gedik ve Aksay’dan (2002) 
sadeleştirilerek yapılmıştır) 

Birim fosillerin korunamayacağı derecede metamorfizma geçirmiştir. Birimi Liyas yaşlı 

kırıntılılar uyumsuz olarak örter. Bu veriye göre Söğüt metamorfitleri çökelme ve 

metamorfizmalarını Liyas öncesinde tamamlamış olmalıdır. Karakaya Grubu (Bingöl 

vd. 1975) ve Karatepe Karışığı (Şentürk ve Karaköse 1979) olarak adlandırılan ve 

Triyas yaşlı olduğu kabul gören birimin en alt bölümündeki kırıntılılar büyük çapta 
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Söğüt metamorfitlerinden türemiştir. Bu durumda Söğüt metamorfitlerinin yaşı Triyas 

öncesine indirilebilir (Göncüoğlu vd. 1996). 

Göncüoğlu vd. (1996), Orta Sakarya’da yaptıkları çalışmada Soğukkuyu 

Metamorfitlerini düşük dereceli metamorfizma gösteren kırıntılı, bazik volkanik ve 

karbonat kayaları içeren istif olarak tanımlamıştır. Çoğunlukla kötü boylanma ve 

derecelenme gösteren metakırıntılı kayalar petrografik olarak metagrovak, metasilttaşı, 

sleyt, metaçakıltaşı olarak adlandırılabilir. Yapraklanmanın yoğun olduğu bölümlerde 

ince kırıntılı kayalar serisit-klorit şiste, kaba taneli olanlar ise kuvarso-feldispatik 

şistlere dönüşmüştür. Karbonatça zengin bölümlerde kuvars-albit-klorit-kalkşistler ve 

olası tüf kökenli bölümlerde klorit-serisit şistler gelişmiştir (Göncüoğlu vd. 1996). 

Orta Sakarya Birliğini Dağküplü Karışığı üzerine bindirmesi sırasında Tepeköy 

metamorfitleri ile olan dokanak ilişkisi genelde kaybolmuştur. Sadece iki yerde 

(Alpagut güneyi ve Ortaçal tepe güneyinde) Soğukkuyu Metamorfitleri, Tepeköy 

Metamorfitlerinden türemiş çakıllı seviye ile Tepeköy Metamorfitlerinin 

metabazitlerinin üzerine gelmektedir (Göncüoğlu vd. 1996). Bayırköy ve Bilecik 

Formasyonları tarafından açısal uyumsuzlukla örtülür. Paleosen-Eosen yaşlı Kızılçay 

Grubu Soğukkuyu Metamorfitleri üzerine transgresif aşma ile oturur.  

Soğukkuyu Metamorfitlerinin çökel kayalarında birime yaş verebilecek fosile 

rastlanmamıştır. Bayırköy ve Bilecik Formasyonları tarafından açısal uyumsuzlukla 

örtüldüğünden yaşı Liyas öncesidir (Göncüoğlu vd. 1996).  

Tepeköy Metamorfitleri, Göncüoğlu vd. (1996)  tarafından Söğüt Metamorfitleri ile 

Dağküplü Karışığı arasında ayrı bir tektonik dilim oluşturan, düşük dereceli metamorfik 

kayalar olarak tanımlanmıştır.  Yazarlar, hakim litolojide siyah renkli piritli sleytler, gri 

renkli metakumtaşları, metasilttaşları, metatüf, metamorfik bazik lavlar, dayk ve siller, 

bu volkanik kayalar ile birlikte yüzeylenen metatüf ve metaradyolarit ara bantlı 

rekristalize pelajik kireçtaşları, kahverenkli mikaca zengin rekristalize kireçtaşları ve 

serpantin şistler belirlemişlerdir. 
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Tepeköy Metamorfitleri benzeri birimler Pontidler’in güney kesiminde Rusya sınırından 

Biga yarımadasına kadar pek çok alanda yüzeylenmektedir. Şengör ve Yılmaz  (1981) 

tarafından Paleotetis birimlerine dahil edilen metamorfitlerin bir bölümü, Ağvanis 

Metamorfitlerinin bir bölümü (Okay 1986), Tokat Metamorfitlerinin bir bölümü (Özcan 

vd. 1980), Ankara kuzey ve kuzeydoğusunda (Koçyiğit 1988) Üst Karakaya Napı, 

Bozöyük yöresindeki Bozöyük ve Samuköy birimleri, Bursa yöresindeki 

metaofiyolitler,  çalışma alanındaki şist- mermer birimi ve Biga Yarımadasındaki 

Nilüfer Birimi (Okay vd. 1990), Tepeköy Metamorfitleri ile deneştirilebilir. Tepeköy 

Metamorfitleri içinde birime yaş verecek fosil saptanmamıştır. Göncüoğlu vd. (1996), 

Tepeköy Metamorfitlerine ait birimlerin oluşumu ve iki fazlı metamorfizmasının kesin 

olarak Bayırköy Kumtaşı ve Bilecik Kireçtaşının çökelimi öncesi yaşlı olması dolayısı 

ile Liyas öncesi olduğunu savunmaktadırlar.   

Granit ve Titant (1960) tarafından Bayırköy kumtaşı olarak adlandırılan formasyonun 

tip kesiti, Bilecik kuzeyindeki Bayırköy civarıdır (Granit ve Titant 1960, Altınlı 1973a). 

Birim Altınlı (1973b) tarafından Bayırköy Formasyonu olarak adlandırılmıştır. 

Kumtaşı, konglomera, şeyl ve kireçtaşlarından oluşan birim altta yaşlı birimler üzerinde 

açısal uyumsuz olarak yer alır. Üstte Bilecik kireçtaşı ile Soğuksu formasyonu 

tarafından paralel uyumsuzlukla örtülmektedir.  

Formasyonun yaşı İnvolutina liassica (JONES), Agerina martana (FARINACCİ) vb. 

foraminifer türleri ile çok sayıda saptanmış olan Ammonites, Belemnites, Brachiopod, 

Gastropod ve Crinoid türlerine (Altınlı 1973a), dayanılarak Liyas (Hettanjiyen-

Pliyensbahiyen) olarak belirlenmiştir.  

Bilecik Kireçtaşı, ilk defa Granit ve Titant (1960) tarafından tanımlanmıştır. En iyi 

Sarıcakaya ilçesi kuzeyinde görülmüştür. Yörede çalışan birçok araştırıcı (Altınlı 

(1973a), Saner (1977, 1980), Demirkol (1977), Şentürk ve Karaköse (1979), Göncüoğlu 

vd.  (1996) aynı ismi kullanmıştır. Altıner vd. (1991) birimi, Taşcıbayırı ve Günören 

formasyonlarına ayırarak grup aşamasına yükseltmiştir. Biga yarımadasında Alancık 

formasyonu (Bingöl vd. 1973) ve Ankara yöresinde Mollaresul formasyonu (Ünalan vd. 

1976) birimin yanal eşdeğeridir.  Birim krem, boz, sarımsı gri renkli, orta-kalın 
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katmanlı, yer yer katmansız, masif görünümlüdür. Genel olarak mikrit, biyomikrit, 

pelmikrit, oomikrit ve kumlu mikritten oluşmuştur (Göncüoğlu vd. 1996). Bilecik 

kireçtaşı, altta Bayırköy formasyonu ile paralel uyumsuzdur. Yanalda Soğukçam 

formasyonunun bir bölümüyle tedrici geçiş yaparak sonlanır. Üstte ise Soğukçam 

formasyonunun üst kesimiyle tedrici geçişlidir.  

Birimde bol miktarda fosil tanımlaması yapılmıştır. Birimde saptanan Palomiliolina 

strumosum (GUMBEL), Opthalmidium sp., Globuligerina gr., oxfordiana (GRIGELIS), 

Globochaetealpina LOMBARD, Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 

Protopeneroplis trochoangulata SEPTFONTAINE, Pseudocyclammina lituus 

YOKOYAMA, Trocholina elongata (LEOPOLD), Teocholina alpina (LEOPOLD), 

Conicospirillina basiliensis MOHLER, Labyrinthina mirabilis WEYNSCHENK,  

Actinoporella podolica (ALTH), Salpingoporella annulata CAROZZI, Meandrospira 

faurei (CHAROLAIS, BRÖNNIMANN ve ZANINETTI), Haplophragmoides 

Joukowskyi CHAROLAIS, BRÖNNIMANN ve ZANINETTI, Sowerbyceras 

tortisulcatum (d’ORBIGNY), Tubiphytes morronensis CRESCENTI gibi (Altıner vd. 

1991) fosillere göre birimin yaşı Kalloviyen-Hotriviyen olarak saptanmıştır.  

Dağküplü Melanjı adı ilk kez Şentürk ve Karaköse (1981) tarafından kullanılmıştır. 

Ofiyolitli melanj, olistostrom, peridotit, serpantinit, kumtaşı, metamorfik ve volkanik 

kayalardan oluşan birim, İzmir-Ankara okyanusunun sütur zonunu belirler. Birim, 

Anatolid kuzey kenarını temsil eden Sömdiken birliği üzerine tektonik dokanakla 

yerleşmiştir. Pontit birimlerinin alt bölümünü temsil eden Orta Sakarya Temel 

Karmaşığı tarafından tektonik olarak üzerlenir (Göncüoğlu vd. 1996). Yazarlar 

Dağküplü Karışığını Çalkaya Kataklastiti, Sarıyar Karmaşığı, Emremsultan 

Olistostromu olarak üç alt birime ayırmıştır.  

Birim, altta tektonizma ürünü olan milonit ve kataklastitlerden oluşur. Köken kayanın 

özelliklerine bağlı olarak, çok farklı kaya türlerine karşın, en yaygın kaya türünü 

ultramafik kayaların milonitleşmesi ile gelişen kahverengi ve yeşil renkli kuvarsitler 

oluşturur. Dağküplü melanjı içinde değişik tür ve boyutta ofiyolit, metamorfik kayaç, 

volkanik kayaç, kireçtaşı blokları, yer yer de az çok iç düzenini korumuş ofiyolit 



26 

 

dilimleri bulunmaktadır (Gedik ve Aksay 2002). Dağküplü melanjı içerisindeki 

çamurtaşlarında Globotruncana sp. saptanmış ve birime Geç Kretase yaşı verilmiştir. 

Göncüoğlu vd. (1996) ise, kireçtaşı bloğundan saptadığı Conoptum sp. fosiline göre 

birime Erken Kretase sonrası yaşı vermiştir.   

Gedik ve Aksay (2002) tarafından Kızılçay formasyonu olarak tanımlanan birimler, 

Göncüoğlu vd. (1996) tarafından grup mertebesinde değerlendirilmiştir. Kızılçay 

formasyonu ilk kez Eroskay (1965) tarafından isimlendirilmiş, aynı adı kullanan Altınlı 

(1973b) ve Saner (1977, 1980) birimi grup mertebesinde değerlendirmiştir. Birim Taka 

ve Şener (1988) tarafından Ağsaklar formasyonu olarak adlandırılmıştır. Göncüoğlu vd.  

(1996), Selvipınar formasyonunu da dahil ederek birimi Kızılçay grubu adı altında iki 

formasyona ayırmıştır.  Bu yazarlara göre Kızılçay grubu, volkanitsiz olanı Hatıl 

formasyonu, volkanitli olanı Demirköy formasyonu olmak üzere iki formasyondan 

oluşur. Hatıl formasyonu kırmızı renkli, karasal kökenli çamurtaşı, kumtaşı, çakıltaşı ve 

bitümlü şeyl ile sığ denizel kökenli kireçtaşından oluşur. Demirköy formasyonu karasal 

kökenli olup çökel kayalar ile volkaniklerden oluşur. Çökel kayalar çakıltaşı, kumtaşı, 

miltaşı, marn ardalanması ve bitümlü düzeylerinden oluşmuştur (Göncüoğlu vd. 1996). 

Gedik ve Aksay (2002), birimin genel olarak kırmızı, alacalı renkli, ince-kalın tabakalı 

kötü boylanmalı konglomera, kumtaşı ve çamurtaşı ardalanmalarından oluştuğunu 

belirtmişlerdir. 

Andezit kökenli piroklastik ve lavlardan oluşan Meyildere Volkaniti, Göncüoğlu vd. 

(1996), tarafından Meyildere volkanit üyesi olarak sınıflandırılmıştır. En iyi Sarıcakaya 

ilçesi çevresinde görülür. Andezit, traki-andezit ve bazalt-andezit görülen volkanik 

kayaçlardır. Birim alttaki Kızılçay formasyonu ile yanal ve dikey geçişlidir. Üstteki 

Güvenç formasyonu ile uyumlu ve yer yer alt seviyeleri ile geçişlidir (Gedik ve Aksay 

2002). Birimin yaşı stratigrafik konumu da göze alındığında, Orta Paleosen- Orta Eosen 

olması gerektiği belirtilmiştir (Gedik ve Aksay 2002).  

Mikroskop çalışmalarında andezit, biyotitli andezit, bazaltik andezit, traki-andezit, 

hornblend andezit, andezitik bazalt, bazalt kayaçları tanımlanmıştır (Gedik ve Aksay 

2002). 
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Gedik ve Aksay (2002), Kuvaterner birimlerini yamaç döküntüsü, yer kayması, 

traverten, genç alüvyon ve akarsu sekileri olarak sınıflamıştır. Alüvyonlar ise çakıl, kum 

ve milden oluşmuştur.  

Mayıslar sahası polimetalik cevherleşmelerine yönelik çalışmalar oldukça kısıtlı 

sayıdadır. Tez çalışmasına başlarken, bölgedeki cevherleşmeye yönelik MTA’nın 

yapmış olduğu çalışmaya ek olarak yapılan analizlerle ve cevherleşmenin kökenine 

yönelik çalışmalarla MTA projesine katkıda bulunulacağı düşünülmüştür. Yapılan 

çalışmalarda daha önceden granit olduğu belirtilen kayaçlar, andezit olarak tanımlanmış 

ve buna göre cevherleşme ile ilgili yorumlama yapılmıştır.   
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5.  MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK İNCELEMELER 

Oldukça dar bir alanı kapsayan tez çalışmasının bu bölümünde petrografik 

tanımlamaların yapılması için araziden alınan örnekler ile Harmanbeleni Tepe civarında 

yapılan MS2, MS3, MS6, MS7, MS13 ve MS14 numaralı sondajlardan alınan örnekler 

kullanılmıştır (Şekil 5.1). Haritada gösterilen sondajlara ait karotların ve sondajların 

yakın çevresinden alınan örneklerin mineralojik-petrografik incelemesi sonucu sahada, 

serpantinit ve serpantinleşmiş peridotitler olarak tanımlanan ultramafik kayaçlar, 

andezitler, diyoritporfir ve mikrodiyoritler olmak üzere dört kayaç grubu ayırtlanmıştır.  

 

                                Şekil 5.1 Sondaj lokasyonlarının haritadaki yerleri  
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Sahadaki en yaşlı kayaçlar Dağküplü Melanjına ait altere ultramafik kayaçlardır. 

Demirköy formasyonunun Meyildere volkanit üyesine ait andezitler daha genç yaşlıdır. 

Sondaj loglarından da görüleceği üzere damar kayaçları (diyoritporfir ve mikrodiyorit) 

andezit ve altere ultramafik kayaçları kesmekte olup en genç birimler olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar.  

Sondajlardan derlenen örneklerde yapılan petrografik çalışmalar sonucu elde edilen 

veriler, kayaç tanımlaması ve alterasyon şeklinde sondaj loglarına işlenmiştir (bkz. 

Alterasyon Bölümü Şekil 9.1a,b,c,d,e,f,). Her bir sondajda yapılan petrografik 

tanımlamalar, alterasyon mineralleri ve cevher mineralleri sondaj metrelerine göre EK-

I’de verilmiştir.  

Yapılan petrografik çalışmalar sonucunda sahada tespit edilen 4 çeşit kayaç grubu 

aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

5.1 Ultramafik Kayaçlar 

Arazide kahverengi tonlarında, taze yüzeyi mavimsi gri, kahve renkli olarak izlenen bu 

kayaçlar primer özelliklerini kaybederek alterasyona maruz kalmıştır. Ultramafik 

kayaçlar MS2 sondajında 180-290 metreler arasında, MS3 sondajında ilk 60 metrede, 

MS6 sondajında ilk 59 metrede, MS7 sondajında 106-123 metreleri arasında ve MS13 

sondajında 212-280 metreler arasında görülmektedirler  (Şekil 5.2). 
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Şekil 5.2 Serpantinleşmiş ultramafik kayaçların genel (renk-doku) görünümü  

a. MS2 sondajı 234.65-240.65 m arası karot görünümü, b. MS3 sondajı 30.60 m’deki kayaç genel 
görünümü 

Altı adet sondajın beşinde izlenen ultramafik kayaçlardan, 6 adedi araziden ve 41 adedi 

sondajlardan olmak üzere toplam 47 adedi incelenmiştir. Mikroskobik incelemeler bu 

gruba ait kayaçların serpatinitler ve serpantinleşmiş peridotitler olduğunu göstermiştir. 

Alterasyonların aşırı derecede olması bu kayaçların daha ayrıntılı adlandırılmalarına 

engel olmaktadır. İzlenen alterasyonlar; serpantinleşme, karbonatlaşma, silisleşme,  

kloritleşme, ± talklaşma, ± bastitleşme, ±  uralitleşme, ± epidotlaşma, ± killeşme ve 

±zeolitleşme şeklindedir (Şekil 5.3).  

                    

Şekil 5.3 Altere ultramafik kayaçta izlenen talklaşma, (Örnek No: BA-13)   

a. Tek nikol görünümü ,b. Çift nikol görünümü (tc:talk)  Opak mineraller: manyetit 

Çok az örnekte yer yer elek dokusu korunmuştur. Örneğin MS2 sondajı 276.00 m’den 

alınan örnekte (Örnek No: MS2-37 ) elek dokusu izlenmiş olup el örneğinde açık renkli 
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kısımlar talk olarak tanımlanmıştır (Şekil 5.4). Bu örnekte yapılan XRD analizi sonucu 

talk, piroksen,  serpantin grubu mineraller, çok az kalsit, çok az smektit grubu kil 

mineralleri tespit edilmiştir. 

  

Şekil 5.4 Elek dokusu içinde piroksen reliktleri, (Örnek No: MS2-37) 

a. Tek nikol görünümü, b. Çift nikol görünümü (prx: piroksen)  

MS3 sondajı MS3-25 numaralı örnekte (58.90 m) yapılan XRD analizi sonucu 

manyezit, kuvars, dolomit ve tridimit tespit edilmiştir. İnce kesitte sarımsı renkli izotrop 

minerallerin tridimit olduğu belirlenmiştir (Şekil 5.5).  

   

Şekil 5.5 Serpantinit kayacında karbonatlaşma (kar), tridimit olarak belirlenen 
silisleşme (tri), (Örnek No: MS3-25) 

a. Tek nikol görünümü, b. Çift nikol görünümü  

Primer minerallerin izlendiği bir başka örnek MS13 sondajı 223.10 metreden alınan 

MS13-44 numaralı örnektir. Örnekte yer yer serpantinleşmeler izlenmiştir (Şekil 5.6). 
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Öz-yarı özşekilli ortopiroksen kristalleri izlenen örnekte yapılan XRD analizi sonucu 

enstatit, talk, serpantin grubu mineraller, hematit veya pirit, çok az mika grubu 

mineraller tespit edilmiştir. 

  

Şekil 5.6 a. Enstatit mineralleri (Ens) (çift nikol görünümü), b. Enstatit dilinimlerine 
paralel talk mineralleri (çift nikol görünümü), (Örnek No:MS13-44) 

(Ens : Enstatit, tc:talk) 

Silisleşme ve karbonatlaşma sonucu ilksel dokusunu tamamen kaybeden serpantinit ve 

serpantinleşmiş peridotitler listvenit olarak tanımlanmıştır. Araziden alınan BA-33 no'lu 

kayaç tamamen silisleşmiş ve karbonatlaşmış (lisvenit) olup bol miktarda opak mineral 

içermektedir. Cevher mikroskobisi çalışmalarında bu opak minerallerin pirit, kromit, 

millerit ve violarit olduğu belirlenmiştir. Demir boyamalarının yer yer artan oranda 

izlendiği bu kayaçta silis/kalsedon damarları tespit edilmiştir. 

Bu kayaçlar ± klorit ve silis içeren karbonat damarı (0.08-4mm arasında) tarafından 

kesilmiştir. Bu damar da kendisinden daha genç olan jips damar ve damarcıkları 

tarafından kesilmiş ve mikro atımlar gelişmiştir. MS3 sondajı MS3-15 numaralı örnekte 

karbonat, kuvars ve kalsedon içeren damarın genişliği 12 mm’ye ulaşmaktadır. Opak 

mineraller  iri kataklastik taneler halinde ya da submikroskobiktir.    Bazı örneklerde 

serpantinleşme sonucu açığa çıkan opak mineraller (manyetit) bol miktarda 

görülmüştür.  
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5.2 Andezitler 

Saha çalışmaları sırasında yumuşak bir topoğrafya sunan serpantinit ve/veya 

serpantinleşmiş peridotitler içerisinde, sert topografya sunan kesimlerden alınan BA-10, 

BA-14 ve BA-17 numaralı örnekler (Şekil 5.7a) ile Sukayası Tepe’den alınan BA-27 ve 

BA-28 numaralı örneklerin alterasyona çok az uğramış veya hiç uğramamış andezitler 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 5.7b). Araziden alınan BA-10, BA-14 ve BA-17 numaralı 

örnekler koyu yeşil renkli ve porfirik dokulu, BA-27 ve BA-28 numaralı örnekler ise 

açık yeşil renklidirler. Sondajlarda ise MS2 sondajının ilk metrelerinden 180. 

metrelerine kadar ve 290-364 m arasında,  MS3 sondajında 277-323. metreler arasında, 

MS6 sondajında 224- 264 metreler arasında andezitler kesilmiştir.  MS14 sondajında ilk 

90 metrede, 104.40-130. metreler arasında, 245.80. metreden sondaj sonuna kadar tekrar 

andezitler kesilmiştir. 

    

Şekil 5.7 a. Andezitin mostra görünümü, b. Sukayası Tepe taze andezitlerin arazi 
görünümü 

Porfirik dokuya sahip olan andezitler fenokristal olarak başlıca plajiyoklaz, ± kuvars, ± 

amfibol ve ± biyotit minerallerini içermektedir. Alterasyona maruz kalan bazı andezitler 

primer mineral bileşimini tamamen kaybetmişler ve porfirik doku özellikleri ortadan 

kalkmıştır. MS13 sondajında altere andezitler en yaygın kayaçlar olarak görülmektedir. 

Bu sondajda breşleşmeler de yaygın olarak izlenmektedir. Biyotitleşme, silisleşme, 

kloritleşme, serisitleşme, karbonatlaşma, killeşme ve uralitleşme türü alterasyonlar 

andezitleri değişen oranlarda etkilemiştir.  
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Zonlu doku ve polisentetik ikizleriyle belirgin olan plajiyoklazlar özşekilli, yarı 

özşekilli veya özşekilsiz olup serisitleşmiş, killeşmiş bazen silisleşmiş,  karbonatlaşmış 

ve epidotlaşmıştır (Şekil 5.8). Dış şeklini koruyacak şekilde serisitleşmiş ve killeşmiş 

olan plajiyoklazların çok azında polisentetik ikiz tespit edilmiştir. Bazı plajiyoklazlar bir 

araya gelip kümelenerek glomeroporfirik dokuyu oluşturmuşlardır.  

  

Şekil 5.8 Altere olmamış andezitte amfibol (amp), plajiyoklaz (plg), karbonatlaşma 
(kar), (Örnek No: BA- 27) 

a. Tek nikol görünümü, b. Çift nikol görünümü   

  

Şekil 5.9 Andezitlerde karbonatlaşmış amfiboller, (Örnek No: MS2-40)    

a. Tek nikol görünümü, b. Çift nikol görünümü (plg:plajiyoklaz, bio:biyotit, amp: amfibol, Q:kuvars)   

Amfiboller öz-yarı özşekilli olup yer yer biyotitleşmiş, karbonatlaşmış, uralitleşmiş ve 

kloritleşmiştir (Şekil 5.9). Bazı amfiboller tamamen altere (kloritleşme, silisleşme, 

karbonatlaşma) olmuştur. Tamamen biyotite dönüşmüş olasılıkla amfibol 
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pseudomorfları tespit edilmiştir. Amfiboller yer yer bir araya gelip kümelenerek 

glomeroporfirik dokular da oluşturmaktadırlar. 

Kuvarslar, az miktarlarda izlenmekte olup özşekilsiz taneler şeklindedir ve genelde 

körfez dokuları sunmaktadırlar.  

Eser miktarda izlenen biyotitler, özşekilli ve yarı özşekilli olup muskovite dönüşmüş ve 

karbonatlaşmıştır.  Kırmızı-kahverenkli pleokroizmaya sahip olan biyotitler ise yer yer 

kloritlere dönüşmüşlerdir. 

Az miktarda karbonatlaşmış halde piroksen mineralleri görülmüştür. Eser miktarda da 

tamamen uralitleşmiş piroksen formları tespit edilmiştir. 

Hamur plajiyoklaz mikrolitleri ya da kriptokristalen malzeme içermekte olup farklı 

alterasyonlara maruz kalmıştır. Bazı örneklerde hamur nispeten iri kristalli olarak 

izlenmiştir. Karbonatlaşma, biyotitleşme, kloritleşme, silisleşme, serisitleşme, killeşme 

ve uralitleşme yaygın olarak izlenmektedir (Şekil 5.10). Yer yer porfirik dokulu olarak 

izlenen örneklerin bazıları kataklazma etkisinde kalmış breşleşmiş ve breşik parçalardan 

meydana gelmiştir (Şekil 5.11). 

  

Şekil 5.10 Andezitlerde silisleşme, biyotitleşme ve kloritleşmeler  ile opak mineral 
içeren klorit ve kuvars damarı, (Örnek No:MS2-4) 

a. Tek nikol görünümü, b. Çift nikol görünümü (Q:kuvars, bio:biyotit, kl:klorit)    
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Şekil 5.11 Andezitlerde yer yer görülen breşleşme, (Örnek No: MS7-16 )   
a. Tek nikol görünümü,  b. Çift nikol görünümü (Q: kuvars)  

Bazı andezit örneklerinde ışınsal demetler şeklinde bol miktarda turmalin oluşumları 

tespit edilmiştir. Altere kayaçlar da, ışınsal şekillerde ya da özşekilli-özşekilsiz taneler 

halinde, bazen de damarlar içerisinde yeşil- kahverengi pleokroizma renklerine sahip 

turmalin minerallerini içermektedir (Şekil 5.12). 

  

Şekil 5.12 Andezitlerde turmalin kümelenmeleri ile kuvars, klorit, opak mineraller, 
(Örnek No: MS13-34)  

a. Tek nikol görünümü, b. Çift nikol görünümü (Q:kuvars, tl:turmalin)   

MS7 sondajında 159.20. metreden alınan, silisleşmiş, serisitleşmiş, kloritleşmiş ve 

karbonatlaşmış örnek ilksel doku özelliklerini kısmen, mineral bileşimini tamamen 

kaybetmiş olup ortalama genişliği 1,5 mm olan,  plajiyoklaz ve çok az miktarda 

turmalin içeren damar tarafından kesilmiştir  (Şekil 5.13). 
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Şekil.5.13 Andezitler içinde turmalin de içeren plajiyoklaz damarı, (Örnek No: MS7-11)  
a. Tek nikol görünümü, b. Çift nikol görünümü (plg:plajiyoklaz, tl:turmalin)  

Andezitler içinde ayrıca eser miktarda özşekilsiz izotrop granat mineralleri tespit 

edilmiştir. MS13 sondajı 44.60. metre, 99.60. metre ve 181.50. metreden alınan 

örneklerde granatlara silisleşme, karbonatlaşma, serisitleşme, killeşme ve 

kloritleşmelerin de eşlik ettiği görülmüştür (Şekil 5.14). 

  

Şekil 5.14 Andezitler içinde izlenen granat taneleri (gr), (Örnek No: MS2-38 )  
a. Tek nikol görünümü,  b. Çift nikol görünümü  

Bazı andezit örnekleri; jips, kuvars, karbonat mineralleri ve opak mineraller veya 

bunların kombinasyonlarından oluşan damarlar tarafından kesilmiştir (Şekil 5.15). 

Karbonat mineralleri içeren kuvars damarında,  karbonat mineralleri kuvarsdan daha 

genç olup damar merkezine yerleşmiştir. İnce taneli kuvars mineralleri içeren, çok az 

klorit ve opak mineral de izlenen kuvars damarları da tespit edilmiştir. Bu damarda opak 
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mineraller, karbonat mineralleri ve kloritler damar merkezinde olup kuvarslardan daha 

gençtirler. Yer yer breşik özellikler kazanmışlardır. 

   

Şekil. 5.15 a. Andezitler içinde jips damarları  (Örnek No: MS2-1), b. Plajiyoklaz 
pseudomorfları ve jips damarı, (Örnek No:MS13-3 ) 

 Çift nikol görünümü (cal: kalsit, plg: plajiyoklaz)  

5.3 Diyorit porfir 

Yeşilimsi renkli olarak izlenen bu kayaçlar el örneğinde porfirik dokuya sahiptir (Şekil 

5.16). 

                                     

Şekil 5.16 Diyorit porfirin karot örneği görünümü  

(MS13 sondajı 310 m. karot görünümü) 
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MS13 sondajında 305. metreden sondajın sonuna kadar altere kayaçları kesmiş olarak 

izlenen diyorit porfirler holokristalin porfirik dokulu olup fenokristal olarak plajiyoklaz 

içermektedir (Şekil 5.17). MS14 sondajında 130-234. metreler arasında diyoritporfirler 

izlenmektedir.   

Plajiyoklazlar öz-yarı özşekilli olup killeşmiş, az oranda epidotlaşmış ve 

karbonatlaşmıştır. Bazı örneklerdeki plajiyoklazlar ise serisitleşmiş, az karbonatlaşmış 

ve epidotlaşmıştır. 

                      

Şekil 5.17 Diyorit porfir kayacında izlenen plajiyoklaz fenokristali ve andezitlere göre 
daha iri mineral tanelerinden oluşan hamur, (Örnek No: MS14-37)    

Çift nikol görünümü (plg: plajiyoklaz)   

Amfibol pseudomorfları öz-yarı özşekilli olup karbonatlaşmışlardır. Mafik mineraller 

kloritleşmiş veya kloritleşmiş ve karbonatlaşmışlardır.  

Eser miktarda biyotit mikrofenokristalleri izlenen örneklerde, biyotitler yer yer 

kloritleşmişlerdir. 

Genellikle ince taneli plajiyoklaz minerallerinden oluşan hamurun silisleşmiş, 

kloritleşmiş ve karbonatlaşmış olduğu görülmektedir. 
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Opak mineraller özşekilli ve saçınımlı taneler halindedir.  

Diyorit porfirler değişik oranlarda kloritleşmiş, silisleşmiş, killeşmiş ve epidotlaşmıştır. 

Ayrıca bazı örneklerde 3.2 mm ye varan kalınlıklarda kuvars damarları bu kayaçları 

kesmektedir. Bu damarlar yer yer opak mineraller de içermektedirler. Bazı örneklerde 

de kayacı kesen karbonat damarları izlenmektedir. 

5.4 Mikrodiyorit  

 Bu kayaçlar sahada yoğun bitki örtüsü nedeniyle izlenememiştir. Makro örneklerde 

yeşilimsi renkte izlenirler.  

Sondaj karotları incelendiğinde MS14 sondajında 92-104. metreler arasında ve 234-245 

metreler arasında tespit edilen mikrodiyoritler, diyorit porfirlerden farklı olarak 

holokristalin hipidiyomorf tanesel dokuya sahiptir.  Plajiyoklaz, amfibol, az kuvars ve 

çok az biyotit minerallerinden oluşmuştur (Şekil 5.18).  

                       

Şekil 5.18 Mikrodiyoritlerin dokusu ve izlenen plajiyoklaz, amfibol ve kuvarslar, 
(Örnek No: MS14-23) 

 Çift nikol (plg:plajiyoklaz, Q:kuvars, amp:amfibol)  
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Plajiyoklazlar özşekilli ve yarı özşekilli olup killeşmiş, serisitleşmiş az karbonatlaşmış, 

epidotlaşmış ve serisitleşmiştir.   

Amfiboller öz-yarı özşekilli olup yer yer kloritleşmiş ve karbonatlaşmıştır.  

Kuvarslar özşekilsiz taneler halindedir.  

2 mm’ ye varan kalınlıklarda karbonat mineralleri ve kuvarslardan oluşan damarlar yer 

yer mikrodiyoritleri kesmektedir. İnce karbonat damarları kuvars damarlarından daha 

gençtir. Bu kayaç grubunda killeşme ve kloritleşme az oranda ise epidotlaşma 

gözlenmiştir.  

Sahadan alınan ve sondaj karotlarından seçilen kayaç örneklerinde az veya çok derecede 

alterasyonlar tespit edilmiştir. Alterasyondan en çok etkilenen kayaçlar ultramafik 

kayaçlar ve andezitlerdir. Mikrodiyorit ve diyoritporfirlerde alterasyon etkisi daha az 

oranda hissedilmektedir. Aynı zamanda sondaj karotlarında yaygın olarak breşleşmeler 

tespit edilmiştir. Kayaçların saçınımlı veya damarlar şeklinde opak mineral içerdikleri 

de belirlenmiştir. Petrografik çalışmalarla tanımlanan bu özellikler, tezin Cevher 

Mikroskobisi ve Alterasyonlar bölümünde detaylı olarak irdelenecektir.  
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6. JEOKİMYA 

Bu çalışma kapsamında mağmatik kayaçlardan taze andezitlerden 4 adet örnek, 

mikrodiyoritlere ait 2 adet örnek ile çeşitli şekillerde altere olmuş 20 adet örnek (altere 

andezitler) ve 1 adet kuvars-karbonat damarı olmak üzere toplam 27 örnek üzerinde 

ana, eser ve nadir toprak element analizleri yapılmıştır.  Analizler ACME 

Laboratuvarında ICP-ES ve ICP-MS yöntemleriyle yapılmış olup ana element sonuçları 

% oksit olarak, eser element ve nadir toprak element sonuçları ppm olarak 

belirlenmiştir. Seçilen 27 örneğin isimlendirmeleri ve bu bölümde kullanılacak 

simgeleri çizelge 6.1’de sunulmuştur. Jeokimyasal analiz sonuçları çizelge 6.2-6.3’de 

verilmiştir. 

 Altere olan 20 adet örneğin alterasyondan önce köken kayaçlarının andezit olduğu 

düşünülmektedir. Bu örneklerde de, diyagramlar üzerindeki dağılımlarına bakılarak 

yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. Bu veriler kullanılarak volkanik kayaçların türleri ve 

alterasyonun oluşumunda etkili olan süreçler ve cevherleşmeye olan etkileri tartışılmaya 

çalışılmıştır. 

Analizlerde örnekler andezit, mikrodiyorit ve altere volkanik kayaçlar olarak gruplara 

ayrılarak incelendiğinde andezitlerin SiO2 değerlerinin %57.07 ile %65.41 arasında 

değiştiği görülmektedir. %65.41 SiO2 değeri veren BA-28 numaralı örnekte fenokristal 

olarak kuvars izlenmesi söz konusu örnekteki SiO2 fazlalığını açıklamaktadır. Al2O3 

değerleri %16.10 ile %19.31 arasında değişmektedir. MgO değerleri %1.11 ile %3.08 

arasında, CaO değerleri %3.20 ile %6.18, K2O değerleri ise %1.14 ile %2.91 arasında 

değişmektedir. Andezitlerde Mo değerleri 0.6 ppm ile 25.9 ppm arasında, Cu değerleri 

3.7 ppm  ile 56.9 ppm arasında, Pb değerleri 7 ppm ile 60.9 ppm arasında, Au değerleri 

ise 5.9 ppb ile 77.8 ppb arasında değişmektedir. 

Mikrodiyoritlerin SiO2 değerleri %56.68 ve %58.54 olarak belirlenmiştir. Al2O3 

içerikleri %15.53 ve %16.75, MgO içerikleri %3.10 ve %3.3 CaO içerikleri %5.88 ve 

%6.23 ve K2O içerikleri ise %1.46 ve %2.24 olarak belirlenmiştir. Mo içerikleri 4.2 
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ppm ve 13.7 ppm, Cu 86.0 ppm ve 200.1 ppm, Pb içerikleri 7.7 ppm ve 55.1 ppm,  Au 

içerikleri 45.3 ppb ve 182.8 ppb olarak ölçülmüştür.  

Altere volkanik kayaçların SiO2 içerikleri %15.10 ile %91.83 arasında değişmektedir. 

Al2O3 içerikleri %0.47 ile %18.81, MgO içerikleri %0.24 ile %14.67 ve CaO içerikleri 

%0.11 ile %23.36 arasında değişmektedir. CaO içeriği  %23.36 ve ateşte kayıp değeri 

%25.5 olan MS13-25 numaralı örnekte mikroskobik incelemelerde karbonatlaşmanın 

yaygın olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde ateşte kayıp değerleri %26.6 ve %31.0 

olan MS3-45 ve MS3-27 numaralı örneklerde de karbonatlaşma yaygın olarak 

izlenmektedir. Altere volkanik kayaçların Mo içerikleri 0.1ppm ile 15 ppm, Cu 

içerikleri 3.6 ppm ile 434.4 ppm, Pb içerikleri 7.5 ppm ile 1289 ppm, Au içerikleri ise 

5.8 ppb ile 234 ppb arasında değişmektedir.  

Breşik zondan alınan MS13-16, MS13-19 ve MS13-21 numaralı örneklerin SiO2 

değerleri %52.68 ile %58.04 arasında değişmektedir. Al2O3 değerleri sırasıyla %12.51, 

%13.29 ve  %16.06 olarak belirlenmiştir. MS13-21 numaralı örnekte 1289 ppm Pb, 

2128 ppm Zn, 128 ppm Cu ve 0.6 ppm Mo değerleri alınmış olup bu örnekte yapılan 

cevher mikroskobisi çalışmalarınd  pirit, sfalerit, kalkopirit, galenit ve eser miktarda 

molibdenit tespit edilmiştir. Au’nun en yüksek değer verdiği (630.7 ppb) MS3-49 

numaralı örnek kuvars-karbonat damarına ait olup As değeri 465.8 ppm olarak 

belirlenmiştir. Analiz edilen örneklerin metal içerikleri, Metal İçerikleri ve Jeoistatistik 

(Bölüm 8) bölümünde ayrıntılı olarak irdelenecektir.  

6.1 Ana Element Jeokimyası 

Yapılan analizlerde SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5 ve 

Cr2O3 miktarları belirlenmiştir (Çizelge 6.2). SiO2 oranı düşük (veya çok yüksek) ve 

CaO ve MgO oranı yüksek olan bazı örnekler hariç (MS13-25, MS3-27, MS3-45, MS3-

49, MS3-42) volkanik ve altere volkanik kayaçlar, % 51,23 – 72,33 arasında değişen 

SiO2 içeriğine sahip olup ateşte kayıp değerleri (LOI) ise altere olanları dışındakilerde 

% 2,4 – 5,9 arasında değişirken altere olanlarında bu değerler alterasyon derecesine 
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bağlı olarak % 4,5 ile 31,0 arasında oynamaktadır. CaO oranları 0.11 ile %23.36 

arasında değişmektedir.  

Bu veriler kullanılarak 6 adet taze kayaç ile altere kayaçlardan bazılarının (Na2O+K2O) 

- SiO2 (Cox vd. 1979) diyagramındaki yerleri belirlenmiştir (Şekil 6.1). Bu diyagrama 

göre bölgedeki kayaçlardan BA-28 numaralı örnek dasit alanında yer alırken diğer 5 

örnek ise andezit alanına düşmüştür. Kimyasal analizlere dayanarak yapılan kayaç 

isimlendirmeleri, petrografi ve arazi gözlemleri ile de uyumlu gözükmektedir. 

Bu 5 örnekten MS14-23A ve MS14-40 numaralı örnekler petrografik incelemeler 

sonucunda mikrodiyorit olarak isimlendirilmiştir. Öte yandan altere olmuş volkanik 

kayaçlardan 14 tanesinin gösterildiği diyagramda (Şekil 6.1) bunlardan 7 tanesi bazalt, 

bazaltik andezit ve andezit alanına düşerken diğer 7 tanesinin hem (Na2O+K2O) toplam 

değerlerinde düşmeler buna karşın SiO2 değerlerindeki artışlar nedeniyle diyagramın 

dışındaki alanlarda yer aldığı görülmektedir. Bunun nedeni bu örneklerin Na2O+K2O 

değerlerinin toplamı % 2,00 den az olması ya da SiO2 değerleri ya % 35 den az ya da % 

75 den çok olmasıdır. 

35 45 55 65 75
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Şekil 6.1 Çalışma alanındaki volkanitlerin Na2O + K2O – SiO2 diyagramı (Cox vd. 
1979) 
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Çizelge 6.1 Çalışma alanından alınan volkanik/damar ve altere olmuş volkanik 

kayaçların petrografik çalışmalara göre isimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek No  Kayaç Türü Simge İzlenen bazı alterasyon mineralleri 

BA-17 Andezit  Silis,serisit, klorit, karbonat 

BA-28 Andezit  Kil, klorit, serisit, silis 

MS14-2 Andezit  Silis, klorit, serisit, karbonat, uralit 

MS14-4 Andezit  Silis, klorit, karbonat, biyotit, kil 

MS14-23A Mikrodiyorit  Serisit, kil, karbonat, epidot 

MS14-40 Mikrodiyorit  Kil, klorit, karbonat, epidot, serisit 

BA-24-1 Altere volkanik kayaç (vk.) + Silis, serisit, turmalin 

BA-7 Altere volkanik kayaç + Silis, serisit, limonit 

BA-31 Altere volkanik kayaç + Serisit, silis, karbonat,  limonit 

MS14-11 Altere volkanik kayaç +  

MS13-19 Breşik kayaç + Biyotit, klorit, kil, karbonat  

MS13-10 Silisleşmiş, karbonatlaşmış vk. + Silis, karbonat, serisit, turmalin, granat 

MS13-13 Silisleşmiş, karbonatlaşmış vk. + Karbonat, silis, serisit 

MS13-25 Karbonatlaşmış, silisleşmiş vk. + Karbonat, silis, kil, klorit, zeolit, granat 

MS13-16 

Sililisleşmiş, kloritleşmiş, 

serisitleşmiş vk. 
+ 

Silis,klorit, serisit, karbonat, turmalin 

MS13-21 Silisleşmiş, biyotitleşmiş vk. + Biyotit, klorit, epidot 

MS13-29 

Silisleşmiş, serisitleşmiş, 

karbonatlaşmış vk. 
+ 

Serisit, karbonat, klorit, silis 

MS13-34 

Silisleşmiş, 

biyotitleşmiş,kloritleşmiş vk. 
+ 

Silis, klorit, biyotit, karbonat, turmalin 

MS13-52 

Karbonatlı kayaç- diyorit porfir 

dokanağı 
+ 

Uralit, karbonat, silis, epidot, kil, klorit 

MS14-23B Silisleşmiş, karbonatlaşmış vk. + Silis, karbonat, serisit 

MS3-42 Silisleşmiş vk. + Silis, karbonat 

MS3-27 Karbonatlaşmış, serisitleşmiş vk. + Karbonat, silis, serisit 

MS3-45 Karbonatlaşmış, serisitleşmiş vk. + Karbonat, serisit 

MS3-31 Silisleşmiş, serisitleşmiş vk. + Serisit, silis 

MS3-55 Silisleşmiş, serisitleşmiş vk. + Silis, serisit, karbonat, turmalin 

MS3-66 Silisleşmiş, serisitleşmiş vk. + Serisit, silis, turmalin 

MS3-49 Kuvars- karbonat damarı x Kuvars ve karbonat mineralleri 
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Çizelge 6.2 Çalışma alanından alınan volkanik/damar ve altere olmuş volkanik 

kayaçların ana element değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO Cr2O3 A.K Toplam 

 % % % % % % % % % % % % % 

BA-17 61,84 16,48 5,82 2,70 3,69 2,74 1,14 0,68 0,18 0,16 0,003 4,4 99,81 

BA-28 65,41 16,39 3,89 1,11 3,20 3,72 2,91 0,43 0,23 0,14 <0.002 2,4 99,82 

MS14-2 57,68 19,31 6,37 1,13 3,66 3,11 1,51 0,85 0,29 0,03 <0.002 5,9 99,79 

MS14-4 57,07 16,10 7,21 3,08 6,18 3,05 1,64 0,74 0,26 0,15 0,002 4,2 99,72 

MS14-23A 56,68 16,75 7,25 3,10 6,23 3,07 1,46 0,74 0,25 0,16 <0.002 4,1 99,77 

MS14-40 58,54 15,53 6,87 3,31 5,88 3,38 2,24 0,76 0,25 0,24 <0.002 2,7 99,67 

BA-24-1 72,33 15,50 2,96 1,03 0,35 0,14 2,55 0,30 0,13 0,10 <0.002 4,5 99,87 

BA-7 69,87 16,75 3,39 1,14 0,11 0,02 3,32 0,70 0,06 <0.01 <0.002 4,5 99,91 

BA-31 66,14 15,80 6,01 0,87 1,19 0,05 2,73 0,73 0,23 0,14 0,016 6,0 99,89 

MS14-11 53,25 18,81 8,94 3,43 2,38 1,82 1,76 0,89 0,27 0,09 <0.002 8,1 99,80 

MS13-19 58,04 13,29 8,07 5,90 3,86 1,39 1,84 0,57 0,19 0,19 0,019 6,4 99,75 

MS13-10 61,94 13,69 4,24 2,63 3,70 0,03 1,02 0,52 0,21 0,18 0,048 11,5 99,72 

MS13-13 51,23 10,85 7,73 4,59 8,07 0,01 1,87 0,57 0,23 0,31 0,061 14,2 99,72 

MS13-25 27,89 13,03 4,87 3,69 23,36 0,11 0,17 0,51 0,09 0,29 0,017 25,5 99,56 

MS13-16 52,68 12,51 9,35 6,42 5,45 0,62 2,08 0,61 0,20 0,29 0,010 9,4 99,64 

MS13-21 55,27 16,06 8,45 5,17 3,56 1,77 3,49 0,81 0,19 0,23 0,047 4,3 99,39 

MS13-29 57,39 15,38 7,79 4,02 3,31 1,19 1,66 0,65 0,22 0,17 0,030 8,0 99,83 

MS13-34 72,85 9,08 7,36 2,71 1,27 0,40 0,89 0,47 0,16 0,15 0,014 4,5 99,86 

MS13-52 61,31 6,89 10,12 5,59 7,40 0,95 0,38 0,23 0,08 0,20 0,014 6,6 99,79 

MS14-23B 54,19 15,35 12,26 3,68 4,17 2,48 3,07 0,68 0,24 0,13 <0.002 3,4 99,60 

MS3-42 91,83 0,47 3,79 0,24 0,38 <0.01 0,01 <0.01 0,14 0,01 <0.002 2,9 99,78 

MS3-27 15,10 3,12 8,29 14,67 21,25 <0.01 0,55 0,22 <0.01 0,21 0,009 31,0 94,39 

MS3-45 34,38 4,28 3,12 11,57 17,84 0,02 1,22 0,23 0,08 0,38 0,006 26,6 99,75 

MS3-31 59,29 7,31 12,53 3,16 4,36 0,02 1,04 0,77 0,13 0,09 0,016 11,0 99,75 

MS3-55 57,20 11,51 4,78 4,18 6,29 0,02 2,82 0,58 0,16 0,16 0,003 12,1 99,83 

MS3-66 56,40 11,67 13,13 1,41 2,27 0,06 3,26 0,48 0,11 0,08 0,008 10,9 99,82 

MS3-49 14,91 0,34 7,2 13,00 22,86 0,07 0,09 <0.01 <0.01 2,21 0,003 29,6 90,28 
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Çizelge 6.3 Çalışma alanından alınan volkanik/damar ve altere volkanik kayaçların eser 

element değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ba Be Co Cs Ga Hf Nb Rb Sn Sr Ta 

  ppm ppm Ppm ppm ppm ppm Ppm ppm ppm ppm ppm 

BA-17 214 1 23,2 12,6 16,9 4,0 9,9 37,7 2 254,6 0,7 

BA-28 501 2 38,0 5,2 17,6 4,3 10,4 101,3 1 301,4 0,9 

MS14-2 315 2 38,5 9,7 20,5 4,2 8,6 59,4 2 285,9 0,6 

MS14-4 330 1 72,3 7,0 17,2 3,0 6,8 63,3 3 290,0 0,5 

MS14-23A 267 <1 43,8 13,6 18,9 3,8 8,3 58,1 4 329,2 0,6 

MS14-40 305 <1 59,7 8,4 16,7 3,2 8,6 74,1 4 334,9 0,7 

BA-24-1 263 2 34,8 3,6 14,7 3,3 10,8 81,7 1 125,9 1,0 

BA-7 51 1 11,2 15,3 18,4 4,6 10,7 257,4 5 118,8 0,8 

BA-31 234 1 34,1 12,7 16,4 3,6 11,1 122,5 3 26,9 0,8 

MS14-11 172 1 24,5 14,4 19,0 3,9 6,7 83,2 4 224,1 0,4 

MS13-19 130 <1 43,9 12,0 15,4 3,3 10,4 64,1 3 129,7 0,7 

MS13-10 999 1 30,8 9,3 14,8 3,2 8,7 63,8 4 55,1 0,7 

MS13-13 31 1 94,9 21,6 11,7 1,7 11,1 155,7 2 157,1 0,7 

MS13-25 10 3 21,5 3,9 14,7 2,4 8,9 5,7 8 82,0 0,6 

MS13-16 202 <1 89,2 11,7 17,2 3,6 11,7 88,3 7 79,4 0,7 

MS13-21 310 1 56,3 14,5 16,1 2,5 10,1 117,5 2 166,9 0,6 

MS13-29 76 1 52,9 16,5 17,3 3,4 10,0 98,1 4 87,4 0,7 

MS13-34 60 <1 53,5 3,3 10,8 4,0 6,6 44,0 5 20,5 0,5 

MS13-52 53 <1 98,0 3,9 8,5 0,7 1,3 15,5 4 93,7 0,1 

MS14-23B 817 1 79,5 7,0 17,5 3,2 7,7 80,2 5 248,8 0,6 

MS3-42 2 <1 153,2 0,2 1,7 <0,1 0,1 0,9 <1 6,1 0,2 

MS3-27 27 <1 45,8 3,8 3,3 0,6 1,9 22,3 <1 270,2 0,2 

MS3-45 80 <1 14,5 6,6 5,9 1,6 3,0 65,2 <1 159,6 0,3 

MS3-31 34 <1 181,8 5,9 9,6 1,6 6,8 44,5 1 27,5 0,4 

MS3-55 140 2 37,5 26,6 13,6 3,1 10,5 171,6 4 46,2 0,8 

MS3-66 308 2 95,2 30,1 14,2 3,8 9,1 162,3 2 63,0 0,8 

MS3-49 8 <1 42,5 2,2 2,0 <0,1 0,1 4,8 <1 112,2 <0,1 
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Çizelge 6.3 Çalışma alanından alınan volkanik/damar ve altere olmuş volkanik 

kayaçların eser element değerleri (devam) 

  Th U V W Zr Y 

  ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

BA-17 8,9 2,1 119 184,1 161,9 15,8 

BA-28 10,5 2,1 50 270,0 153,6 26,8 

MS14-2 7,8 1,4 161 284,8 157,3 18,7 

MS14-4 5,3 1,5 137 722,7 119,7 20,9 

MS14-23A 6,4 1,7 141 308,8 138,4 23,4 

MS14-40 6,7 2,2 153 394,7 117,9 21,1 

BA-24-1 12,4 3,3 33 313,4 129,8 17,5 

BA-7 5,2 2,0 104 117,5 168,7 8,2 

BA-31 9,0 2,4 101 229,6 138,2 17,0 

MS14-11 4,7 1,3 190 110,3 132,6 8,7 

MS13-19 8,6 1,8 112 196,1 120,7 18,3 

MS13-10 7,6 1,9 102 229,8 120,6 16,7 

MS13-13 4,1 1,1 142 200,8 74,0 17,1 

MS13-25 8,4 5,2 128 54,6 84,7 43,4 

MS13-16 5,9 1,2 142 344,7 129,2 21,6 

MS13-21 3,8 0,9 137 139,3 98,9 27,0 

MS13-29 7,9 2,1 124 235,8 139,0 23,8 

MS13-34 5,1 1,2 71 486,6 144,3 18,1 

MS13-52 <0,2 0,3 76 630,4 24,7 6,9 

MS14-23B 5,4 1,4 149 505,6 126,7 20,3 

MS3-42 <0,2 0,1 31 1803 4,0 1,3 

MS3-27 0,2 0,1 69 239,2 34,4 6,5 

MS3-45 3,6 1,3 41 128,4 57,5 6,4 

MS3-31 0,5 0,3 188 1040,0 58,5 17,9 

MS3-55 7,6 2,7 90 148,1 112,9 19,3 

MS3-66 9,8 2,8 79 471,6 135,2 23,2 

MS3-49 <0,2 0,3 <8 360,3 8,7 5,7 
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Çizelge 6.4 Çalışma alanından alınan volkanik/damar ve altere olmuş volkanik 

kayaçların metalik element değerleri 

 

 Mo Cu Pb Zn Ni As Cd Sb Bi 

 ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

BA-17 25,9 18 28,7 151 9,0 15,1 0,7 0,2 0,8 

BA-28 0,6 3,7 7,0 62 7,0 3,6 0,1 0,4 <0,1 

MS14-2 4,4 43,5 60,9 166 4,5 8,9 0,7 3,2 0,5 

MS14-4 15,4 56,9 11,9 96 4,1 4,7 0,2 0,3 0,5 

MS14-23A 13,7 86,0 7,7 119 3,3 3,5 0,4 0,3 <0,1 

MS14-40 4,2 200,1 55,1 535 5,9 4,1 4,9 0,2 <0,1 

BA-24-1 0,9 3,6 38,8 69 13,0 12,4 1,5 1,8 1,3 

BA-7 7,2 44,7 99,6 5 1,6 87,9 <0,1 6,7 1,3 

BA-31 4,5 14,2 11,1 43 55,6 147,4 <0,1 4,1 1,5 

MS14-11 9,8 53,4 38,4 207 7,5 5,0 1,2 0,1 0,2 

MS13-19 2,4 40,4 229,6 267 166,5 33,3 2,1 1,2 1,3 

MS13-10 8,9 60,8 87,6 360 99,6 103,7 12,7 6,1 1,6 

MS13-13 6,4 110,6 353,1 391 178,5 1068 5,7 22,7 1,2 

MS13-25 3,0 52,6 276,4 1792 173,3 80,6 15,9 0,8 0,4 

MS13-16 3,6 166,5 331,1 482 167,0 66,6 4,5 1,7 3,6 

MS13-21 0,6 128,0 1289 2128 158,1 47,1 30,8 1,7 1,2 

MS13-29 13,4 7,7 51,6 119 52,7 31,5 0,2 0,5 1,3 

MS13-34 10,0 10,1 39,1 65 58,0 23,2 <0,1 0,3 1,5 

MS13-52 6,4 35,2 7,5 77 58,4 32,0 0,2 0,8 0,8 

MS14-23B 15,0 434,4 38,5 305 4,1 5,9 2,6 0,3 0,3 

MS3-42 0,3 13,0 20,8 24 18,8 75,0 0,2 1,3 0,5 

MS3-27 0,1 32,8 14,6 21 44,3 61,8 0,2 2,7 0,5 

MS3-45 0,3 5,2 14,5 15 14,8 153,6 0,2 5,0 0,3 

MS3-31 0,4 63,3 22,6 9 123,4 46,9 <0,1 1,5 1,2 

MS3-55 4,7 11,1 49,3 107 138,1 654,0 0,5 14,6 0,8 

MS3-66 1,1 10,1 42,0 28 78,2 283,6 0,4 2,7 1,2 

MS3-49 0,4 1,9 6,8 4 11,7 465,8 <0,1 4,0 0,3 
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Çizelge 6.4 Çalışma alanından alınan volkanik/damar ve altere olmuş volkanik 

kayaçların metalik element değerleri (devam) 

 Ag Au Hg Tl Se F 

 ppm ppb ppm ppm ppm ppm 

BA-17 0,3 77,8 <0,01 0,2 0,5  

BA-28 <0,1 5,9 <0,01 <0,1 0,5  

MS14-2 0,5 29,5 <0,01 <0,1 0,7  

MS14-4 0,5 53,4 <0,01 0,2 0,6  

MS14-23A 0,2 45,3 <0,01 <0,1 <0,5  

MS14-40 0,3 182,8 <0,01 <0,1 <0,5  

BA-24-1 0,1 8,2 <0,01 <0,1 <0,5 200 

BA-7 0,5 150,2 <0,01 0,2 1,2  

BA-31 <0,1 10,7 <0,01 0,3 5,6  

MS14-11 0,3 55,2 <0,01 0,3 <0,5  

MS13-19 0,8 234,0 <0,01 1,3 4,4  

MS13-10 0,3 89,8 <0,01 0,2 1,6 400 

MS13-13 0,4 150,7 0,13 2,3 2,8  

MS13-25 0,8 60,5 0,05 0,1 1,2  

MS13-16 1,7 140,2 <0,01 0,8 5,2  

MS13-21 2,1 70,2 0,01 1,2 1,7  

MS13-29 0,4 133,8 <0,01 0,2 5,0  

MS13-34 0,4 126,3 <0,01 <0,1 6,9 300 

MS13-52 0,2 75,2 <0,01 <0,1 1,0  

MS14-23B 1,2 130,7 <0,01 <0,1 <0,5  

MS3-42 <0,1 5,8 0,04 <0,1 1,0  

MS3-27 <0,1 7,3 <0,01 0,6 0,6  

MS3-45 0,6 94,9 <0,01 0,1 0,6  

MS3-31 0,1 10,0 <0,01 0,2 1,4  

MS3-55 0,3 100,9 <0,01 0,4 2,6 400 

MS3-66 0,3 80,1 <0,01 2,0 9,8  

MS3-49 0,2 630,7 <0,01 0,2 1,7  
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Çizelge 6.5 Çalışma alanından alınan volkanik/damar ve altere olmuş volkanik 

kayaçların nadir toprak  element değerleri 

 

  La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

  ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

BA-7 8,9 14,8 1,46 5 0,93 0,33 0,99 0,19 1,21 0,26 0,96 0,16 1,12 0,2 

BA-17 18,7 38,9 4,24 15,8 3,15 0,97 2,81 0,51 3,03 0,6 1,79 0,29 1,93 0,31 

BA-24-1 24,1 45,3 4,87 17,2 3,21 0,84 2,82 0,48 2,75 0,56 1,67 0,26 1,9 0,29 

BA-28 28,8 54,9 6,33 24,1 4,58 1,13 4,26 0,73 4,17 0,89 2,64 0,39 2,76 0,43 

BA-31 21 44 4,76 18,3 3,42 0,86 3,08 0,5 2,85 0,61 1,75 0,28 1,93 0,31 

13-10 17,7 36,6 4,06 15,6 3,03 0,85 2,81 0,48 2,66 0,57 1,66 0,25 1,8 0,28 

13-13 25 48,8 5,15 20,3 3,72 0,93 3,37 0,52 2,86 0,58 1,6 0,24 1,63 0,25 

13-16 20,1 45,2 5,03 19,7 4,07 0,9 3,99 0,68 3,88 0,79 2,32 0,34 2,25 0,34 

13-19 17,6 37,1 4,11 15,5 3,04 0,77 3,01 0,51 2,98 0,61 1,74 0,27 1,85 0,29 

13-21 26,5 56,4 5,86 23 4,67 1,34 4,88 0,78 4,53 0,92 2,44 0,35 2,33 0,35 

13-25 15,7 38,4 4,86 20,1 4,69 1,64 6 1,06 6,34 1,25 3,27 0,41 2,46 0,35 

13-29 27,1 53,1 5,75 23,5 4,5 1,1 4,21 0,71 3,97 0,84 2,38 0,36 2,45 0,38 

13-34 11,8 25,8 3,08 13 2,98 0,72 2,99 0,52 3,1 0,64 1,88 0,26 1,59 0,23 

13-52 2,3 3,9 0,43 1,9 0,53 0,28 0,83 0,15 1,09 0,23 0,7 0,11 0,79 0,13 

14-2 26 52,6 6,04 23,1 4,3 1,26 3,86 0,64 3,62 0,74 2,09 0,31 2,33 0,36 

14-4 18,5 39,4 4,51 17,9 3,82 1,1 3,76 0,62 3,53 0,76 2,17 0,33 2,23 0,34 

14-11 11,7 28,2 3,28 13,2 2,39 0,66 1,88 0,29 1,57 0,33 0,95 0,16 1,13 0,2 

14-23A 20,7 44 5,05 21,3 4,22 1,13 4,05 0,65 3,78 0,81 2,35 0,36 2,43 0,38 

14-23B 20 40,2 4,6 18,1 3,55 0,75 3,56 0,58 3,41 0,7 2,11 0,32 2,17 0,34 

14-40 19,3 40,5 4,6 18,6 3,9 1,03 3,81 0,62 3,55 0,76 2,2 0,34 2,25 0,35 

BG-27 3 6,3 0,81 3,9 1,01 0,5 1,23 0,2 1,09 0,22 0,6 0,08 0,55 0,08 

BG-31 17,5 38,3 5,13 21,8 4,65 1,38 4,01 0,62 3,37 0,68 1,88 0,26 1,78 0,27 

BG-42 1,2 1,5 0,3 1,4 0,29 0,06 0,35 0,05 0,28 0,06 0,12 0,01 0,1 0,01 

BG-45 6 13,1 1,49 6,1 1,15 0,33 1,1 0,19 1,22 0,25 0,79 0,11 0,8 0,12 

BG-49 5,1 9,3 1,08 4,3 1 0,77 1,04 0,17 0,9 0,17 0,48 0,05 0,36 0,04 

BG-55 27,3 67,2 7,51 27,4 4,69 1,47 3,83 0,6 3,4 0,67 1,86 0,28 1,8 0,29 

BG-66 22,5 47,8 5,4 21,1 4,15 0,67 3,87 0,63 3,77 0,76 2,19 0,32 2,08 0,32 
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Örneklerde alterasyonlar petrografik olarak da belirlendiği için daha az hareketli olan iz 

elementlerin yer aldığı diyagramlardan yararlanılabilir. Zr, Ti, Nb ve Y gibi hareketsiz 

(immobil) elementlerden yararlanarak Winchester ve Floyd (1977) tarafından hazırlanan 

diyagramda yine 5 örnek andezit alanına düşerken bir örnek (BA-28) dasit alanında yer 

almaktadır (Şekil 6.2). Oysa alttaki diyagramda (Zr/TiO2*0,001 – Nb/Y) iki örnek (BA-

28 ve BA-17) dasit alanında yer almaktadır (Şekil 6.2). Bu da aslında petrografik olarak 

andezit olarak isimlendirilen kayaçların andezit ve dasit arasında kimyasal bileşimlere 

sahip olduğunu göstermektedir. Taze olarak seçilen örneklerin alterasyondan etkilenmiş 

olma olasılıkları da göz önünde bulundurulmalıdır.   

Altere volkanik kayaç oldukları bilinmesine rağmen bu tür 20 kayaçtan 13 tanesi 

Winchester ve Floyd (1977)’un her iki diyagramında da yer almıştır (Şekil 6.2). 

Ordinatı SiO2 olan diyagramda örneklerin %51-%73 aralığında yer alırken 

Zr/TiO2*0,001 değerlerinin belirli bir aralıkta bulundukları gözlenmektedir. 

Zr/TiO2*0,001 – Nb/Y diyagramında ise 13 örnekten ikisi hariç diğer 11 örnek Nb/Y 

oranı olarak 0,2 ile 0,9 arasında dar bir bölgede ve az oranda altere olmuş diğer 6 örnek 

ise bazalt ile riyodasit/dasit sınırları içinde dağılım göstermektedir.  

Irvine ve Baragar (1971) diyagramında örneklerin tümü subalkali alanda yer alırken 

(Şekil 6.3), aynı yazarların FeOt, Na2O+K2O ve MgO (AFM) üçgen diyagramda ise 

örneklerden taze olan 6 tanesi ve altere olan 4 tanesi kalkalkalen karakter göstermekte, 

diğerleri ise toleitik bölgeye girmektedir (Şekil 6.4). Bu alandaki örneklerden 7 tanesi 

ya FeOt ya da MgO köşelerine doğru kaymıştır. Bu da altere olan örneklerde sonradan 

oluşan demir oksit (limonitleşme, hematitleşme ve sideritleşme) ve/veya Mg-karbonat 

(dolomit) artışları ile açıklanabilir ki söz konusu alterasyon türleri mikroskobik ve XRD 

çalışmaları ile de belirlenmiştir.  

 



53 

 

   

.001 0,01 0,1 1 10
40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Rhyolite

Rhyodacite-Dacite

Andesite TrAn

Sub-Ab

Ab
Bas-Trach-Neph

Com/P an

Trachyte

Phonolite

Zr/TiO2*0.0001

S
iO

2

 

.01 0,1 1 10
.001

0,01

0,1

1

5

Com/P ant Phonolite

Rhyolite

Trachyte

Rhyodacite/D acite

Andesite

TrachyAnd

Andesite/Basalt

Alk-Bas

Bsn/N ph

SubAlkaline Basalt

Nb/Y

Z
r

/T
iO

2
*

0
.0

0
0

1

 

Şekil 6.2 Çalışma alanındaki volkanitlerin SiO2’ye karşı Zr/TiO2*0,001 ve 

(Zr/TiO2*0,001)’ye karşı Nb/Y sınıflama diyagramları (Winchester ve 

Floyd 1977)                               
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Şekil 6.3 Çalışma alanındaki volkanitlerin (Na2O+K2O - SiO2) diyagramı üzerindeki 

dağılımları (Irvine ve Baragar 1971) 
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Şekil 6.4 Çalışma alanındaki volkanitlerin AFM diyagramı üzerindeki dağılımları 

(Irvine ve Baragar 1971) 
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Ana elementlerin SiO2 ile olan değişim diyagramları (Harker Diyagramları) Şekil 6.5’de 

verilmiştir.  
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                       Şekil 6.5 SiO2-ana element ikili değişim (Harker) diyagramları 

Fraksiyonel kristallenme sürecinde eriyikten ilk ayrılan mineraller olivin, klinopiroksen, 

Ca-plajiyoklaz ve opak minerallerdir. Eriyik içerisindeki Fe2O3, CaO, MgO ve 
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TiO2’nun bu minerallerin bünyesine girmesiyle artık eriyik bu elementlerce fakirleşir.  

İlerleyen evrede MnO ve P2O5 de amfibolün bünyesine girerek eriyikten uzaklaşır. Bu 

nedenle Harker değişim diyagramlarında SiO2 artışıyla söz konusu elementlerde negatif 

trend beklenir. Kalan eriyik ise Na ve K elementlerince zenginleşir. En son olarak Na-

plajiyoklaz, mika ve alkali feldispatlar oluşur. Bu nedenle de K2O ve Na2O değerlerinde 

artış beklenir. SiO2 ana element-Harker değişim diyagramları incelendiğinde SiO2 ile 

MgO, CaO, TiO2, P2O5 ve FeO
t
 arasında negatif, Na2O ve K2O arasında ise kısmen 

pozitif ilişki gözlenmektedir. Bu durum fraksiyonel kristallenme ile açıklanabilir. SiO2 

ile Al2O3 arasında net bir ilişki tespit edilememiştir.  

6.2 İz ve Nadir Toprak Element Jeokimyası 

Çizelge 6.3’de verilen iz ve nadir toprak element sonuçlarına göre SiO2’ye karşı Harker 

diyagramları çizilmiştir (Şekil 6.6). Fraksiyonel kristallenme sırasında, eriyikten ilk 

ayrılan mineraller olivin, klinopiroksen, Ca-plajiyoklaz ve opak minerallerdir. Co, Cr, 

Ni gibi elementler kristal kafes yapısında Mg, Fe ve Al gibi elementlerin yerini 

alabildiklerinden, özellikle olivin, klinopiroksen minerallerini oluşturmak üzere 

eriyikten ayrılırlar. Sr elementinin plajiyoklazlarda Ca elementinin yerini alması 

nedeniyle, Sr elementinde gözlenen negatif anomaliler Ca’ca zengin plajiyoklazların 

fraksiyonlanması ile ilişkilidir. Rb, Ba elementleri iyon yarıçapının K’ya yakın olması 

nedeniyle, K’nın yerini almakta, fraksiyonel kristalleşmede Na-plajiyoklaz, mika, alkali 

feldispat minerallerinin bünyesine girmesi nedeniyle artık eriyikte kalacak ve son 

aşamada söz konusu mineralleri oluşturacaktır. Yine Th, U elementleri de geç evrede 

zenginleşirler.  

Ba, Zr, Ta, Nb ve Th ile SiO2 arasında pozitif, Co ile SiO2 arasında negatif ilişki vardır. 

Bu durum fraksiyonel kristallenme ile açıklanabilir. Rb, Nb ve Zr gibi elementler 

uyumsuz elementler olması nedeniyle fraksiyonel kristallenme sırasında sıvı fazı tercih 

ederler. Bu nedenle SiO2 ile pozitif ilişki sergilerler.  
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                       Şekil 6.6 SiO2-iz element ikili değişim (Harker) diyagramları 

Nadir toprak elementleri analiz sonuçları çizelge 6.3’de verilmiştir. Nadir toprak 

elementleri analiz sonuçları kullanılarak Sun ve McDonough (1989) tarafından verilmiş 

kondrit değerlerine göre normalize edilmiş örümcek diyagramları oluşturulmuştur 

(Şekil 6.7 ve 6.8). Hafif nadir toprak elementlerinde zenginleşme, ağır nadir toprak 

elementlerinde ise fakirleşme gözlenmektedir. Yüksek LREE/HREE oranı magmanın iz 
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elementler bakımından zenginleşmiş bir kaynaktan veya düşük dereceli kısmi ergimeye 

uğramış eriyikten itibaren oluştuğu söylenebilir (Temel 2001) 

3

10

80

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

S
a

m
p

le
/C

h
o

n
d

r
it

e

 

Şekil 6.7 Çalışma alanında yer alan volkanik kayaçların kondrite (Sun ve McDonough 

1989) göre normalize edilmiş örümcek diyagramları  
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Şekil 6.8 NMORB’a göre (Sun ve McDonough 1989) normalize edilmiş karşılaştırmalı 

çoklu diyagramı  

LREE bakımından zenginleşme, yitim sonucu dalan plakanın kaynağa olan katkısı ile 

veya kabuksal bileşenlerin etkisiyle de gerçekleşebilir. Plajiyoklaz mineralinin 

fraksiyonlaşması veya kayacın kısmi ergimesi sırasında feldispatın kaynakta kalması, 

eriyik içerisinde negatif Eu anomalisine neden olmaktadır (Temel 2001). 
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7. CEVHER MİKROSKOBİSİ 

Doktora tezinin bu bölümünde cevher mineralleri tespit edilmiş, cevher-gang 

mineralleri ilişkileri ve cevher dokuları tanımlanmıştır. Cevher mikroskobisi 

çalışmalarında mineralojik-petrografik kayaç tanımlamalarının de yapıldığı LEICA 

DMLP alttan ve üstten aydınlatmalı mikroskoptan yararlanılmıştır. 

 

Tez çalışması sırasında sahada ve sondajlarda petrografik olarak tanımlanan kayaç ve 

bu kayaçların altere olmuş türevleri ile kuvars ve kalsit damarlarından derlenen 274 

(Çizelge 2.1) adet örnekte cevher mikroskobisi çalışmaları yapılmıştır.  

Çalışma alanında yer alan kayaçlar yaşlıdan gence doğru sıralandığında en yaşlı olarak 

ultramafik kayaçların (serpantinitlerin) bulunduğu,  daha sonra andezitler ile diyorit 

porfirler ve mikrodiyoritlerin yerleştiği tespit edilmiştir. Adı geçen tüm bu kayaçların 

genellikle ileri derecede bazen de az miktarda altere oldukları da saptanmıştır. 

Kayaçların etkilendiği alterasyonlar tezin Alterasyon (Bölüm 9)  bölümünde detaylı 

olarak anlatılmıştır.  

Araziden alınan serpantinitlerde tespit edilen opak mineraller kromit, manyetit, pirotin, 

pentlandit, millerit, violarit, hematit, makinavit, bravoid, kalkopirit ve linneit grubu 

mineraller, sfalerit, kalkopirit, fahlerz grubu mineraller ve galenit mineralleridir. 

Araziden alınan ve listvenit olarak tanımlanan BA-32 ve BA-33 no’lu örneklerde pirit, 

limonit, kromit ve çok ince hematit saçınımları tespit edilmiştir. Özşekilsiz ve özşekilli 

olarak izlenen kromitler kenarlarından itibaren az oranda krom spinele dönüşmüştür. 

Kromitlerin çatlaklarında limonit izlenmiştir.  Piritler özşekilsiz olup limonite 

dönüşmüştür.  

Aşağıda tüm cevher mineralleri; özellikleri ve dönüşüm ürünleri, ait oldukları kayaç 

veya kayaç grupları da belirtilerek sunulmaktadır.  

Kromitler (FeCr2O4), tamamen serpantinleşen ultramafik kayaçlar içinde özşekilsiz 

taneler halinde olup genelde kataklastik dokular sunmaktadır. Ultramafik kayaçlara ait 
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primer mineral olan kromitlerin en büyüğü 1 mm tane boyuna kadar ulaşmaktadır. Bazı 

kromitlerde kenarlarından itibaren kromspinele ve manyetite doğru dönüşümler tespit 

edilmiştir (Şekil 7.1). Andezitler içerisindeki kromitler ise eser miktarda izlenmiş olup 

koyu gri renkli, ufak taneler şeklindedir. Bu kromitler de kenarlarından itibaren 

manyetitlere dönüşmüşlerdir.  

                        

Şekil 7.1 Kromitten dönüşmüş kromspinel ve manyetit ile pirit, (Örnek No: MS2- 31)  

(py:pirit, mag:manyetit, cr:kromit)  

Pentlanditler ((Fe,Ni)9S8), serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar içerisinde 8-200 mikron 

arasında değişen tane boyutlarında özşekilsiz serbest tanecikler halinde veya manyetit 

ve kalkopiritle kenetli olarak bulunmaktadır (Şekil 7.2).  Çok az pentlandit ise pirotin 

içerisinde, küçük alevcikler şeklinde izlenmektedir.  
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Şekil 7.2 Pirit, kenarları boyunca manyetite dönüşmüş kromit, pentlandit ve 

serpantinleşme ile açığa çıkan manyetit, (Örnek No: MS6-1)   

(py:pirit, cr:kromit, pn:pentlandit, mag:manyetit)  

Lineit grubu mineraller (Co3S4), serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar ve onların altere 

olan ürünlerinde, 10-140 mikron arasında değişen tane boyutlarında, özşekilsiz serbest 

taneler halinde ya da manyetitle kenetli olarak görülmektedirler. 

Milleritler (NiS), serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar ve onların altere ürünleri içinde 8-

150 mikron arasında değişen tane boyutlarında, serbest taneler halinde ya da 

kalkopiritlerle ve manyetitlerle kenetli olarak izlenmektedir. Milleritler yer yer violarite 

dönüşmüş, yer yer de violaritler içinde kalıntılar olarak kalmışlardır (Şekil 7.3). 
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Şekil 7.3 İnce taneli manyetit saçınımları, piritler ve violarite dönüşmüş milleritler, 

(Örnek No: MS6-1)   

(mag: manyetit, ml:millerit, vl:violarit, py:pirit)  

Serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar ve onların altere ürünleri içinde izlenen 

makinavitler ((Fe,Ni)S0.9), krem-kahverengi pleokroizma rengine sahip olup yüksek 

anizotropi göstermektedirler. Genelde lifsi, radyal-ışınsal şekilli taneler halinde veya 

damar-damarcıklar şeklinde izlenmektedirler (Şekil 7.4). Çok az bir kısım makinevit ise 

kalkopirit ve pentlandit ile kenetli olarak gözlenmiştir. 

 

Şekil 7.4 Lifsi-levhamsı şekilli makinavitler (Örnek No: MS2-37) 
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Bravoidler ((Fe,Ni,Co)S2), zonlu dokularıyla serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar ve 

onların altere ürünleri içinde çok karakteristiktirler. Özşekilsiz-özşekilli olarak izlenen 

bravoidlerin boyu 50 mikrona ulaşmaktadır. Bazen kalkopiriti çevrelemişlerdir. Bazı 

bravoidler, millerit ve violaritle iç içe,  bazıları ise ince çatlakları doldurur şekildedir. 

Damar şeklindeki bravoidlerin kenarlarında piritler gözlenirken (Şekil 7.5a) bazı 

bravoidlerin zonlu oldukları görülmektedir (Şekil 7.5b). 

  

Şekil 7.5 a. Damar şeklinde bravoid ve kenarında pirit oluşumları  b. Zonlu bravoid, 

(Örnek No:MS3-3)   

(bv:bravoid, py:pirit)  

Manyetitler (Fe3O4) inceleme alanında yer alan ve yukarıda belirtilen bütün kayaç 

gruplarında bulunmaktadır. Manyetitlerin tane boyları 8 ile 200 mikron arasında 

değişmektedir.  Serpantinitler (ve serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar ) içindeki 

manyetitler iki farklı türdedir. Serpantinleşme ile açığa çıkmış olanları özşekilsiz, ince 

taneler halinde olup belirli hatlar boyunca yer almaktadırlar. İçlerinde kromit 

kalıntılarına rastlanmayan bu tür manyetitler, Çağatay’a (1974) göre kısmen 

serpantinleşme esnasında, kısmen de hidrotermal mobilizasyonlarla oluşmuşlardır.  Bu 

manyetitlerin çok az bir kısmı ise submikroskobik veya ince tanecikler halindedir (Şekil 

7.6a). Serpantinitler içerisinde izlenen ikinci tür manyetitler ise kromitlerden dönüşmüş 

manyetitler olup bu manyetitler yer yer kromit reliktleri içerir şekilde ve daha iri taneler 

halinde izlenmektedir (Şekil 7.1 ve 7.2).  
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Andezit, mikrodiyorit ve diyorit porfirlerdeki manyetitler, özşekilsiz taneler halinde 

veya damar dolguları olarak görülmektedir (Şekil 7.6b). Yan kayaçta saçınımlı olarak 

izlenen manyetitlerin bazılarında ulvospinel ayrılımları tespit edilmiştir.  

  

Şekil 7.6 a. Özşekilsiz manyetit tanecikleri (Örnek No: MS2-34), b. Kuvars damarı 

içerisinde martitleşmiş manyetit, pirit, kalkopirit  (Örnek No: MS14-8)  

py:pirit, ccp:kalkopirit, hm:hematit, mg:manyetit  

Saçınımlı olarak izlenen manyetitlerin bazıları martitleşmiş olup içlerinde manyetit 

kalıntıları (reliktleri) bulunmaktadır. Damar şeklindeki manyetitler de yer yer 

martitleşmiş olup çok az bir kısmında ise pirit ve kalkopirit kapanımları izlenmiştir 

(bkz. Alterasyon bölümü Şekil 9.20). Manyetitleri kuvars dolgulu damarlar içerisinde 

martitleşmiş olarak görmek de mümkündür (Şekil 7.6b ve bkz. Alterasyon bölümü Şekil 

9.23b).Piritler içinde kapanımlar şeklinde eser miktarda manyetit tespit edilmiştir (Şekil 

7.7).  
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Şekil 7.7 Pirit içinde manyetit kapanımları, (Örnek No: MS6-6) 

(py:pirit, mag:manyetit)  

İlmenitler (FeTiO3), tüm volkanik kayaç gruplarında ve onların altere ürünlerinde az 

miktarda bulunmaktadır. Özşekilsiz taneler halinde olup en büyük tane boyu 120 

mikrondur. Yer yer rutil ve sfene dönüşmüş ilmenitler, bu mineraller içinde kalıntılar 

olarak da izlenmektedir (Şekil 7.8). İlmenomanyetitler, tüm volkanik ve damar 

kayaçları ile alterasyon ürünlerinde özşekilsiz taneler halinde izlenmiştir. 40-200 

mikron arasında değişen tane boylarındadır. Kafes dokusu izlenen 

ilmenomanyetitlerdeki ilmenit lamellerinin,  rutil ve sfenlere dönüştükleri belirlenmiştir 

(Şekil 7.8).  

Hematitler (Fe2O3), serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar, andezit, mikrodiyorit ve diyorit 

porfirlerle tüm volkanik kayaçların altere ürünlerinde belirli hatlarda zenginleşmiş 

submikroskobik taneler halinde,  kılcal hematit damarları şeklinde ya da manyetitlerin 

kenarları boyunca dönüşüm ürünü olarak izlenmektedirler (Şekil 7.6b).  

Rutiller (TiO2), incelenen tüm volkanik kayaç gruplarında ve onların altere ürünlerinde 

saçınımlar şeklinde, bazen de çok ince taneli topluluklar şeklinde yer yer zenginleşmiş 

olarak izlenmektedirler. Mafik mineraller içinde izlenen rutiller çoğunlukla çubuk 

şekillidir.  Saçınımlı olanlar,  ince taneli ve özşekilsiz olarak görülmektedir.  
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Şekil 7.8 İlmenomanyetitle kenetli rutil ve sfene dönüşmüş ayrıca kalıntılar şeklinde 

izlenen ilmenitler, (Örnek No:MS14-4)  

(sph:sfen, rt:rutil)  

Pirotinler (Fe1-xS), az miktarda olup genelde limonite dönüşmüştür. Pirotinler 

serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar ve andezitler ile altere andezitler içerisinde serbest 

taneler şeklindedir. Bazı pirotinler kalkopirit ile kenetli,  çok azı ise pirit içinde kapanım 

şeklindedir. Pirotinlerin çok az bir kısmı içinde pentlandit alevcikleri tespit edilmiştir 

(Şekil 7.9a).  Pirotinler kuvars-pirit damarı içindeki piritlerde  kapanım olarak 

görülmüşür (Şekil 7.9b).  

      

Şekil 7.9 a. Pirotin içinde pentlandit alevcikleri (Örnek No: MS2-37) b. pirit içinde 

pirotin kapanımı) (Örnek No:MS3-31)  

(py:pirit, po:pirotin, ccp:kalkopirit, pn:pentlandit) 
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Molibdenitler (MoS2), andezit ve mikrodiyorit ile diyoritporfirlerde tanımlanmış olup 

çoğunlukla serbest taneler halindeki bükülmüş levhalar şeklindedir. Bazıları piritle 

birlikte kuvars damarı içerisinde yer almaktadır (Şekil 7.10.a). Piritlerin çatlaklarını 

doldurur şekilde görülmektedir. Tane boyları 600 mikrona kadar ulaşmaktadır. SEM-

EDS analizinde pirit içerisinde Mo elementi varlığı tespit edilmiş olup pirit ve 

molibdenitin birlikte oluştuğu düşünülmektedir (Şekil 7.10b).  

  

Şekil 7.10 a. Pirit ve çatlaklarındaki molibdenit (Örnek No: MS13-33), b. Pirit (yeşil 

renkte) içerisinde Mo elementi (kırmızı renkte) dağılımı, (Örnek No: MS14-4) 

(py: pirit, mo: molibdenit) 

Kalkopiritler (CuFeS2), tanımlanan bütün kayaç gruplarında özşekilsiz taneler 

halindedir. 8 mikron ile 300 mikron arasında değişen tane boyutlarındadırlar. Serbest ya 

da sfalerit, galenit,  ilmenit, manyetit ve pirit minerallerinden bir veya birkaçıyla kenetli 

olarak izlenmektedir (Şekil 7.11). Bazı kalkopiritler ise sfaleritler içerisinde ince taneli 

ayrılımlar şeklindedir. Bazılarında az oranda bornite, kovelline ve eser miktarda dijenite 

dönüşümler görülmektedir. Bazı kalkopiritler damar-damarcıklar şeklinde sfalerit, 

fahlerz grubu mineraller ve galenitlerle birlikte görülmüştür.  
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Şekil 7.11 Kalkopirit, galenit, sfalerit ve pirit kenetli halde, (Örnek No: MS13-21)  

(ccp:kalkopirit, gn:galenit, sp: sfalerit, py:pirit)  

Piritler (FeS2), mikrodiyoritler dışındaki tüm kayaçlar ve alterasyon ürünlerinde ve 

genellikle damar ve damarcıklar içinde 5 mm’ye ulaşan tane boyunda olup en çok 

görülen opak mineraldir. Cevher mikroskobisi çalışmalarında saçınımlı taneler halinde 

genelde özşekilsiz, çok az bir kısmı da özşekilli olarak ve damar-çatlak dolgusu olmak 

üzere iki farklı biçimde oluştukları tespit edilmiştir. Bazı piritler içerisinde manyetit, 

pirotin, sfalerit, kalkopirit ve rutil kapanımları bulunmaktadır. Yer yer markazite 

dönüşmüş olarak izlenen piritlerin bazıları, kataklastik taneler halindedir. Bunlar 

oldukça iri kristaller halindedir. Çok az miktardaki piritte kenarlarından itibaren 

limonite dönüşüm izlenmiştir. Bazı piritler turmalinlerin kenarlarını çevreler şekildedir 

(Şekil 7.12). 



69 

 

        

Şekil 7.12 Özşekilli turmalin minerallerini çevreleyen piritler, (Örnek No: MS13-33)  

 (tl:turmalin, py:pirit)  

Sfaleritler ((Zn,Fe)S),  mikrodiyoritler dışında tüm kayaçlar ve altere ürünleri içinde, 

genellikle damar ve damarcıklar şeklinde ya da yan kayaç içinde özşekilsiz taneler 

şeklinde saçınımlı olarak tespit edilmişlerdir. Serbest taneler halinde ya da kalkopirit ve 

galenit ile kenetli olarak da gözlenmektedirler. Bazı sfaleritler içerisinde ince taneli 

kalkopirit ayrılımları tespit edilmiştir (Şekil 7.13).  

                        

Şekil 7.13 Kalkopirit ayrılımları içeren sfalerit, kalkopirit, galenit, pirit, (Örnek No: 

MS13-21) 

(sp:sfalerit, ccp:kalkopirit, gn:galenit, py:pirit).  
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Yapılan SEM-EDS analizinde sfalerit içerisinde Cu ve Fe elementleri de görülmektedir 

(Şekil 7.14). 

  

Şekil 7.14 a. SEM-EDS çalışmalarında sfalerit görünümü, b. Sfalerit içerisinde Cu ve 

Fe element dağılımı (Örnek No: MS13-21) 

Galenitler (PbS), mikrodiyoritler dışında tüm kayaçlar ve altere ürünleri içinde, 

özşekilsiz taneler halindedir. Kayaç ve damarlar içinde saçınımlar halinde veya pirit, 

sfalerit ve kalkopiritlerle kenetli olarak izlenmektedirler (Şekil 7.15a ve b). 

  

Şekil 7.15 a. Galenit, kalkopirit, pirit, sfalerit  (Örmek No:  MS2-36), b. Kalkopirit, 

sfalerit, pirit, galenit (Örnek No:MS13-21)  

(sp:sfalerit, hm:hematit, py:pirit, ccp:kalkopirit, gn:galenit) 

Fahlerz grubu mineraller (Cu12As4S13-Cu12Sb4S13) ,  serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar 

ve andezitlerle ve onların altere ürünlerinde damar ve damarcıkların içinde özşekilsiz 
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olarak izlenirler. Fahlerz grubu genelde serbest taneler halinde (15-400 mikron arasında 

değişen tane boyunda) veya kalkopiritle kenetli olarak görülmüştür. Ender olarak ise 

sfalerit ile kenetlidir. Bazıları kalkopiritleri ornatmış olarak da izlenmektedirler (Şekil 

7.16). 

   

Şekil 7.16 Özşekilsiz pirit ve kalkopiriti ornatmış fahlerz grubu mineraller, (Örnek No: 

MS2-46)  

(py: pirit, fah: fahlerz grubu mineraller, ccp: kalkopirit)  

Arsenopiritler (FeAsS),  andezitlerde ve onların altere ürünlerinde görülmekte ve ince 

taneli olup (ortalama 15 mikron, en büyüğü 50 mikron tane boyunda) özşekilli taneler 

halindedir (Şekil 7.17a ve b).  

  

Şekil 7.17 a. Piritlerle birlikte özşekilli arsenopirit mineralleri b. Arsenopirit saçılımları, 

(Örnek No: MS6-13)  

(asp: arsenopirit, py: pirit) 
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Enarjitler (Cu3AsS4), andezitler içinde ve cevherli damar ve damarcıklar arasında eser 

miktarda izlenmiş olup kalkopiriti ornatmış olarak görülmüştür (Şekil 7.18). Posfai ve 

Buseck (1998), enarjit içerisindeki Sb’yi, cevher oluşturan sıvının Sb elementince 

zengin olmasıyla açıklamıştır. Aynı yazarlar Sb’ce zengin enarjit ile tetrahedritin 

birlikte büyümesinin nisbeten yüksek sıcaklık birlikteliği olduğunu, enarjit/luzonit 

birlikteliğinin 280 ºC üzerinde bulunduğunu, Sb içermeyen enarjit/luzonit kristallerinin 

280 ºC’ye yakın sıcaklıklarda oluştuğunu belirtmişlerdir.   

Sfenler (CaTiSiO5), tüm volkanik ve damar kayaçlar ile alterasyon ürünlerinde 

özşekilsiz olup kenarlarından itibaren rutile dönüşmüşlerdir (Şekil 7.8). 

Yapılan cevher mikroskobisi çalışmaları sonucu tespit edilen mineraller,  tezin ilerleyen 

bölümlerinde de değinilecek olan porfiri ve epitermal bir sistem içerisinde 

değerlendirilmiştir. Buna göre kalkopirit, molibdenit, manyetit, galenit, sfalerit ve 

piritin porfiri bir sistemle; galenit, sfalerit, kalkopirit, pirit ve enarjitin bu porfiri 

sistemle ilgili bir epitermal sistemle ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. 
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Şekil 7.18 a. Kalkopiritlerle kenetli enarjit mineralleri SEM-EDS görünümü, b. Element 

dağılım haritası, c. Enarjit, kalkopirit ve fahlerz grubu minerallerin cevher 

mikroskobisi görünümü, d. element dağılımı, (Örnek No: MS2-17) 

(ccp:kalkopirit,  en:enarjit) 
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8. METAL İÇERİKLERİ ve JEOİSTATİSTİK 

Bu bölümde MS2, MS3, MS6, MS7, MS13 ve MS14 numaralı sondajlardan elde edilen 

elementlerin tanımlanan kayaç gruplarına göre maksimum,  minimum ve ortalama 

standart değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra birbirleriyle olan ilişkileri ve derinliğe 

bağlı olarak değişimleri, petrografik tanımlamalar dikkate alınmaksızın irdelenmiştir. 

Burada değerlendirilen örneklerden MS2 sondajına ait 179 adet, MS3 sondajına ait 170 

adet, MS6 sondajına ait 125 adet ve MS7 sondajına ait 171 adet örnek MTA projesi 

kapsamında MTA laboratuvarlarında, MS13 sondajına ait 149 adet ve MS14 sondajına 

ait 138 adet örnek MTA projesi kapsamında ACME laboratuarlarında yapılmıştır. 4 adet 

taze andezit örneği, 20 adet altere andezit, 2 adet mikrodiyorit ve 1 adet kuvars-karbonat 

damarı örneği ise tez çalışması kapsamında ACME laboratuvarlarında analize 

gönderilmiştir. 

Çalışma sahasından alınan ve tarafımızdan ACME laboratuarlarında analizi yaptırılan 

andezitlerin, MS13 ve MS14 sondajlarında tespit edilen andezitlerin, MS14 sondajında 

izlenen diyorit porfirlerin ve mikrodiyoritlerin jeokimyasal analiz sonuçlarına dayanarak 

minimum-maksimum değerleri, ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış ve bunların 

yorumlaması yapılmıştır. 

Çalışma sahasından alınan 4 adet andezit örneğinin jeokimya analiz sonuçlarına 

bakacak olursak Cu değeri minimum 3,7 ppm ve maksimum 56,9 ppm arasında olup 

ortalama değeri 30.53 ppm’dir. MS13 ve MS14 sondajlarından alınan ve analiz edilen 

toplam 160 adet örneğe bakıldığında Cu için minimum 7,7 ppm, maksimum 503.11 

ppm, ortalama değer 91.37 ppm’dir. Bu değerlendirmeyi Pb için yaptığımızda minimum 

7 ppm, maksimum 60,9 ppm ve ortalama değer 27.13 ppm olarak bulunmuştur. MS13 

ve MS14 sondajları değerlendirildiğinde Pb için minimum 4,29 ppm, maksimum 

1378,96 ppm ve ortalama değer 77.34 ppm olarak bulunmuştur. Au miktarı minimum 

5,9 ppb, maksimum 77,8 ppb, ortalama değer ise 41.65 ppb’dir. MS13 ve MS14 

sondajlarındaki andezitlerde ise Au miktarı minimum 5,9 ppb,  maksimum 1278.6 ppb 

ve ortalama değer 143.21 ppb’dir (Çizelge 8.1-8.2) 
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 MS14 sondajından alınan 13 adet mikrodiyoritin jeokimyasal analiz sonuçlarına göre 

Cu değeri minimum 42,12 ppm ve maksimum 251.86 ppm arasında olup ortalama 

değeri 106.72 ppm’dir. Pb için minimum 14,15 ppm, maksimum 50.37 ppm ve ortalama 

31.33 ppm’dir. Bu değerlendirmeyi Zn için yaptığımızda minimum 117 ppm, 

maksimum 271.19 ppm ve ortalama değer 188.78 ppm bulunmuştur. Au için minimum 

16 ppb, maksimum 94.7 ppb ve ortalama değer 46.35 ppb olarak bulunmuştur. As 

miktarı minimum 3,4 ppm, maksimum 12.1 ppm ve ortalama değer ise 6 ppm’dir 

(Çizelge 8.3).  

MS14 sondajından alınan 51 adet diyoritporfirin jeokimyasal analiz sonuçlarına 

dayanılarak minimum-maksimum değerleri, ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış 

ve bunların yorumlaması yapılmıştır. Cu değeri minimum 58.1 ppm ve maksimum 

349.88 ppm arasında olup ortalama değeri 145.9 ppm’dir. Pb için minimum 6.64 ppm, 

maksimum 128.52 ppm ortalama değer 37.31 ppm’dir. Bu değerlendirmeyi Zn için 

yaptığımızda minimum 81.4 ppm, maksimum 21.81.3 ppm ve ortalama değeri 277.74 

ppm olarak bulunmuştur. Au için minimum 27.2 ppb, maksimum 324.8 ppb ve ortalama 

değer 90.86 ppb olarak bulunmuştur. As miktarı minimum 3.5ppm, maksimum 78.2 

ppm, ortalama değer ise 13.09 ppm’dir  (Çizelge 8.4).  

MS2, MS3, MS6, MS7, MS13 ve MS14 numaralı sondajlardan sık aralıklarla alınan 

örneklerde yapılan jeokimyasal analizler her bir sondaj için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Her bir sondaj için Cu, Pb, Zn, Bi, Sb, Mo, Ag, As ve Au elementlerinin minimum ve 

maksimum değerleri verilmiş olup bu elementlerin birbirleriyle ilişkileri irdelenmiştir 

(Çizelge 8.5-8.10). Elementlerin, düşey yöndeki değişimi kayaç farklılıkları göz ardı 

ederek incelendiğinde As ile Au ve Pb ile Zn arasında pozitif ilişki olduğu 

görülmektedir. 

MS2 sondajından alınan örneklerin metal analizleri sonucu en büyük ve en küçük 

değerler çizelge 8.5’de verilmiştir.   Metal içerikleri değerlendirildiğinde element 

değerlerinde,  çok belirgin bir değişiklik izlenmemiş ve elementler arasında belirgin bir 

ilişki saptanamamıştır.  Ancak aynı metrelerden alınan örneklerde As ile Au elementleri 
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benzer trendler sergilemektedir. Bu nedenle söz konusu iki elemen arasında pozitif ilişki 

olabileceği düşünülmektedir. 

Çizelge 8.1 4 adet andezitin minimum-maksimum değerleri, ortalama ve standart 

sapmaları 

  

Mo 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Ag 

(ppm) 

Au 

(ppb) 

Max 25,9 56,9 60,9 166 15,1 3,2 0,8 0,5 77,8 

Min 0,6 3,7 7 62 3,6 0,2 0,5 0,3 5,9 

Mean 11,58 30,53 27,13 118,75 8,08 1,03 0,45 0,33 41,65 

Std.Dev. 9,9 20,86 21,1 41,87 4,51 1,26 0,18 0,12 26,79 

Tot.Smpl. 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

 

Çizelge 8.2 MS13, MS14 andezitin minimum-maksimum değerleri, ortalama ve 

standart sapmaları 

 Mo 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Pb  

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Ag 

(ppb) 

Au 

(ppb) 

Max 80,3 503,11 1378,96 1565,6 3094,2 73,76 3,3 3216 1278,6 

Min 0,21 7,77 4,29 44,2 2,3 0,17 0,02 63 14,2 

Mean 17,05 92,89 77,34 202,27 75,24 5,82 0,64 532,43 143,21 

Std.Dev. 14,05 63,51 143,49 173,77 266,52 10,5 0,55 413,66 128,14 

Tot.Smpl. 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

 

 Çizelge 8.3 Mikrodiyoritlerde minimum-maksimum değerleri, ortalama ve standart 

sapmaları 

 

 

 

Mo 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Ag 

(ppb) 

Au 

(ppb) 

Max 30,23 251,86 50,37 271,9 12,1 1,33 0,24 668 94,7 

Min 2,06 42,12 14,15 117 3,4 0,21 0,03 92 16 

Mean 12,38 106,72 31,33 188,78 6 0,59 0,1 249,15 46,35 

Std.Dev. 8,19 55,55 11,24 46,56 2,42 0,31 0,06 156,93 21,15 

Tot.Smpl. 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
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Çizelge 8.4 Diyorit porfirlerde minimum-maksimum değerleri, ortalama ve standart 

sapmaları 

 Mo 

(ppm) 

Cu  

(ppm) 

Pb  

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Ag 

(ppb) 

Au 

(ppb) 

Max 62,67 349,88 128,52 2181,3 78,2 27,21 1,11 2491 324,8 

Min 2,09 58,1 6,64 81,4 3,5 0,22 0,04 164 27,2 

Mean 15,88 145,9 37,31 277,74 13,09 2,25 0,25 526,12 90,86 

Std.Dev. 13,26 72,67 25,02 312,08 12,63 4,78 0,21 381,13 63,88 

Tot.Smpl. 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

 

Çizelge 8.5 MS2 sondajından elde edilen en düşük ve en büyük Cu, Pb, Zn, Bi, Sb, Mo, 

Ag, As ve Au değerleri 

 Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Mo 

(ppm) 

Ag 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Au 

(ppb) 

En 

düşük 
10 <10 17 <10 <10 <5 <1 <20 <40 

En 

yüksek 
127 104 785 <10 75 127 1 740 660 

Örnek 

Sayısı 
179 179 179 179 179 179 179 179 179 

 

MS3 sondajından alınan örneklerin element analizleri (Çizelge 8.6) sonucu Ni 

değerlerinin, ilk 60 metrede hafif düşüşlerle birlikte genelde 1000 ppm üzerinde olduğu 

görülmektedir. Bu metrelerde serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar tanımlanmıştır. MS3 

sondajı Cu, Pb, Zn açısından önemli değerler sunmamaktadır. Ancak Zn’nin 5800 ppm 

olduğu en yüksek değerde Cu 200 ppm değer vermiştir. Bunun dışında Cu’nun en 

yüksek değeri olan 300 ppm  (37-39. metreler arası) serpantinleşmiş ultramafik kayaç 

olarak tanımlanmıştır. Bu metreler arasında Pb <10 ppb, Zn ise 14 ppm değerlerini 

vermiştir.  Bu sondajda As ve Au değerlerinde artış görülmektedir.  Cevher 

mikroskobisi çalışmalarında çok miktarda arsenopirit izlenmesi As’nin kaynağını 

göstermektedir. Jeokimyasal veriler değerlendirildiğinde Pb ile Zn, As ile Au’nun 

pozitif ilişkili olduğu söylenebilir. 
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Çizelge 8.6 MS3 sondajından elde edilen en düşük ve en büyük Cu, Pb, Zn, Bi, Sb, Mo, 

Ag, As ve Au değerleri 

 Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Mo 

(ppm) 

Ag 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Au 

(ppb) 

En 

düşük 
<5 <10 5 <10 <10 <5 <1 <20 <40 

En 

yüksek 
300 320 5800 10 124 12 12.7 8530 1200 

Örnek 

Sayısı 
170 170 170 170 170 170 170 170 170 

 

MS6 sondajından alınan örneklerde yapılan metal analizleri sonucu en büyük ve en 

küçük değerler Çizelge 8.7’de verilmiştir. Sondajın ilk 123 metresinde Au değerlerinde 

ufak artışlar olsa da,  genelde dedeksiyon limitinin altında (<40 ppb) değerler alınmıştır. 

Bu metreden sonra genelde bir artış izlenmekte olup en yüksek değer 350 ppb’dir. Cu, 

Pb ve Zn için önemli sayılabilecek değerler alınmamıştır. Ag ve Bi genelde dedeksiyon 

limiti altında (1 örnek hariç) değerler vermiştir. As’nin 1800 ve 1200 ppm olduğu 

metrelerde Au 25 ve 180 ppb, Sb ise 50 ve 20 ppm değerler vermiştir. As’nin üçüncü en 

yüksek değer verdiği 213-215. metreler arasında Au en yüksek değeri olan 350 ppb, Sb 

ise en yüksek değeri olan 1660 ppm olarak ölçülmüştür. As’nin en yüksek dördüncü 

değeri 180 ppm iken bu metrede Au en yüksek ikinci değeri olan 270 ppb, Sb ise 28 

ppm olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde Au ile As arasında pozitif 

ilişki olduğu söylenebilir. Mo ile Au ve As arasında çok belirgin olmamakla birlikte 

pozitif ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu değerlendirmeye Sb de ilave edilebilir.  

Çizelge 8.7 MS6 sondajından elde edilen en düşük ve en büyük Cu, Pb, Zn, Bi, Sb, Mo, 

Ag, As ve Au değerleri  

 

 

 

MS7 sondajından alınan örneklerde yapılan metal analizleri sonucu en büyük ve en 

küçük değerler çizelge 8.8’de verilmiştir.  Analiz sonuçları değerlendirildiğinde Pb ile 

 Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Mo 

(ppm) 

Ag 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Au 

(ppb) 

En 

düşük 
5 <10 8 <10 <10 <5 <1 <20 <40 

En 

yüksek 
310 200 283 10 1660 70 <1 1800 350 

Örnek  

Sayısı 
125 125 125 125 125 125 125 125 125 
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Zn arasında pozitif ilişki belirgin olarak görülmektedir. 34-36. metreler arasında As en 

yüksek değeri olan 612 ppm, Au ise en yüksek değeri olan 300 ppb olarak 

hesaplanmıştır. Diğer sonuçlar da göz önüne alındığında Au ve As arasında pozitif ilişki 

olduğu söylenebilir. Ni değerleri 100-120. metreler arasında yüksek değerler vermiş 

olup buradaki kayaçların petrografik çalışmalarda serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar 

olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 8.8 MS7 sondajından elde edilen en düşük ve en büyük Cu, Pb, Zn, Bi, Sb, Mo, 

Ag, As ve Au değerleri  

 Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Mo 

(ppm) 

Ag 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Au 

(ppb) 

En 

düşük 
<5 <10 26 <10 <10 <5 <1 <20 <40 

En 

yüksek 
405 1520 2245 <10 700 70 8 612 300 

Örnek  

Sayısı 
173 173 173 173 173 173 173 173 173 

 

MS13 sondajında MTA tarafından ACME laboratuarlarında 149 adet örnekte yapılan 

metal analizleri sonucu en büyük ve en küçük değerler çizelge 8.9’da verilmiştir: Tüm 

analiz değerleri değerlendirildiğinde Zn ile Ag ve Pb ile Zn arasında belirgin, Ag ile Au 

olası pozitif ilişki vardır. As değerlerinde belirgin farklılaşma olmamakta, ancak As’nin 

en yüksek değeri olan 3094.2 ppm’de Au’nın 1278. 6 ppb olan yüksek değerini vermesi, 

As ile Au’nın pozitif ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 

Çizelge 8.9 MS13 sondajından elde edilen en düşük ve en büyük Cu, Pb, Zn, Bi, Sb, 

Mo, Ag, As ve Au değerleri  

 Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Mo 

(ppm) 

Ag 

(ppb) 

As 

(ppm) 

Au 

(ppb) 

En düşük 7.77 8.91 10.3 0.46 1.75 78 5.0 79.9 

En 

yüksek 
472.83 1378.96 1565 131.81 80.30 8864 3094.2 1375.2 

Örnek 

Sayısı 
149 149 149 149 149 149 149 149 

 

MS14 sondajında ACME laboratuarlarında yapılan 138 adet örneğe ait en düşük ve en 

yüksek metal değerleri çizelge 8.10’da verilmiştir.  Analiz sonuçları 
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değerlendirildiğinde Pb ve Zn arasında ve As ile Au arasında pozitif ilişki olduğu 

belirlenmiştir. 

Çizelge 8.10 MS14 sondajından elde edilen en düşük ve en büyük Cu, Pb, Zn, Bi, Sb,    

Mo, Ag, As ve Au değerleri  

 Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Mo 

(ppm) 

Ag 

(ppb) 

As 

(ppm) 

Au 

(ppb) 

En 

düşük 
34.65 4.29 68.4 0.17 1.62 63 2.3 14.5 

En 

yüksek 
503.11 1022.19 803.2 73.76 62.67 3216 894 329.5 

Örnek 

Sayısı 
138 138 138 138 138 138 138 138 

 

Pb, Zn, Cu, Mo, Ag, Au ve As elementlerinin her bir sondajdaki düşey yöndeki 

değişimleri ROCKWORK/15 programı kullanılarak Şekil 8.1-8.6’da gösterilmiştir. 

Metal ilişkileri ve jeoistatistik verileri de birlikte değerlendirildiğinde MS2, MS3, MS7 

ve MS14 numaralı sondajlarda Pb ile Zn arasındaki pozitif ilişki net olarak 

görülmektedir. MS2, MS3, MS7, MS13 ve MS14 numaralı sondajlarda As ile Ag’nin 

ilişkisi de net bir şekilde izlenmektedir. MS13 ve MS14 numaralı sondajlarda ise Au ile 

Ag’nin birbiriyle ilişkili olduğu görülmektedir.  
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Şekil 8.1 Pb, Zn, Cu, Mo, Ag, Au ve As elementlerinin MS2 sondajındaki düşey 

değişimleri  

(Sondaj stampı için bkz. Şekil 9.1) 
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Şekil 8.2 Pb, Zn, Cu, Mo, Ag, Au ve As elementlerinin MS3 sondajındaki düşey 

değişimleri  

(Sondaj stampı için bkz. Şekil 9.2) 
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Şekil 8.3 Pb, Zn, Cu, Mo, Ag, Au ve As elementlerinin MS6 sondajındaki düşey 

değişimleri  

(Sondaj stampı için bkz. Şekil 9.3) 
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Şekil 8.4 Pb, Zn, Cu, Mo, Ag, Au ve As elementlerinin MS7 sondajındaki düşey 

değişimleri  

(Sondaj stampı için bkz. Şekil 9.4) 
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Şekil 8.5 Pb, Zn, Cu, Mo, Ag, Au ve As elementlerinin MS13 sondajındaki düşey 

değişimleri  

(Sondaj stampı için bkz. Şekil 9.5) 



86 

 

 

 

Şekil 8.6 Pb, Zn, Cu, Mo, Ag, Au ve As elementlerinin MS14 sondajındaki düşey 

değişimleri  

(Sondaj stampı için bkz. Şekil 9.6) 
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8.1 Jeoistatistik 

Çalışma sahasında metallerin bir birleriyle ilişkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için 

jeoistatistiksel çalışmalardan yararlanılmıştır.  Bu amaçla ACME laboratuarına analize 

gönderilen örneklerde yapılan jeoistatistiksel çalışmalarda andezitler (taze ve altere 

andezitler), mikrodiyorit ve diyoritporfirler için ayrı ayrı korelasyon katsayısı 

değerlendirmeleri yapılmıştır (Çizelge 8.11-8.15). Bilindiği gibi korelasyon katsayısı -1 

ile +1 arasında değerler almaktadır.  r=-1 tam negatif ilişkinin, r=+1 tam pozitif 

doğrusal ilişkinin ifadesi iken,   r= 0 ise iki değişken arasında bir ilişkinin olmaması 

anlamına gelmektedir.  

Andezitlerde yapılan korelasyon incelemelerinde Mo ile Au arasında r=+0.98,  Mo ile 

Bi arasında r=+0.86,  Mo ile As arasında r=+0.70; Cu ile Ag arasında r=+0.93, Pb ile 

Cd arasında r= +0.84 ve Pb ile Zn arasında r=+0.89, Zn ile Bi r=+0.79, Zn ile Cd 

arasında r=+0.98, Zn ile As arasında r= +0.79, As ile Au arasında r=+0.75, As ile Bi 

arasında r =+0.92, As ile Cd arasında r=+0.87, Cd ile Bi arasında r=+0.77, Bi ile Au 

arasında r=+0.93 ve Au ile Tl arasında r=+0.89 gibi çok yüksek pozitif ilişkiler 

saptanmıştır (Çizelge 8.11).  

Çizelge 8.11 4 adet andezit için korelasyon katsayısı hesaplamaları (Örnek sayısı=4) 

 

Mo 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Ag 

(ppm) 

Au 

(ppb) 

Ni 

(ppm) 

Cd 

(ppm) 

Se 

(ppm) 

Se(ppm) -0,32 0,76 0,75 0,52 -0,12 0,87 -0,87 0,87 -0,14 -0,81 0,35 1 

Cd(ppm) 0,43 0,13 0,84 0,98 0,87 0,53 0,5 -0,5 0,52 0,23 1 

 Ni(ppm) 0,45 -0,81 -0,22 0,04 0,61 -0,5 1 -1 0,32 1 

  Au(ppb) 0,98 0,29 0,08 0,52 0,75 -0,31 0,87 -0,87 1 

   Ag(ppm) -0,86 0,94 0,18 -0,31 -0,92 0,53 -1 1 

    Bi(ppm) 0,86 -0,94 -0,18 0,31 0,92 -0,53 1 

     Sb(ppm) -0,47 0,34 0,9 0,61 0,05 1 

      As(ppm) 0,73 -0,12 0,47 0,79 1 

       Zn(ppm) 0,4 0,32 0,89 1 

        Pb (ppm) -0,07 0,32 1 

         Cu(ppm) 0,15 1 

          Mo(ppm) 1 
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MS13 ve MS14 numaralı sondajlarda andezitlerde yapılan korelasyon katsayı 

değerlendirmelerinde Pb ile Ag arasında r=+0.84, Pb ile Cd arasında r=+0.69, Zn ile Ag 

arasında r=+0.61, Zn ile Cd arasında r=+0.88, As ile Au arasında r=+0.74 ve Cd ile Ag 

arasında r= +0.76 gibi yüksek, çok yüksek pozitif ilişkiler tespit edilmiştir (Çizelge 

8.12).  

Çizelge 8.12 MS13-MS 14 sondajlarındaki andezitler için korelasyon katsayısı 

hesaplamaları (Örnek Sayısı=160) 

 

Mo 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Ni 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Cd 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Ag 

(ppb) 

Au 

(ppb) 

Se 

(ppm) 

Se(ppm) -0,13 -0,34 0,26 0,26 0,21 -0,08 0,29 -0,19 0,84 0,16 0,32 1 

Au(ppb) -0,02 0,05 0,1 0,19 0,15 0,74 0,17 0,29 0,36 0,3 1 

 Ag(ppb) 0,13 0,23 0,84 0,61 0,1 0,18 0,76 0,33 0,35 1 

  Bi(ppm) -0,17 -0,26 0,41 0,36 0,34 -0,06 0,39 -0,11 1 

   Sb(ppm) -0,03 0,04 0,18 0,14 -0,08 0,55 0,22 1 

    Cd(ppm) -0,03 0 0,69 0,88 0,11 0,02 1 

     As(ppm) -0,05 0,01 0,02 0,04 0,09 1 

      Ni(ppm) -0,22 -0,18 0,17 0,1 1 

       Zn(ppm) -0,07 0,07 0,51 1 

        Pb(ppm) 0,03 -0,08 1 

         Cu(ppm) 0,09 1 

          Mo(ppm) 1 

            

Diyoritporfirlerde yapılan korelasyon katsayıları değerlendirmelerinde Cu ile Au 

arasında yüksek (r=+0,90), Cu ile Ag arasında r=0.71, Zn ile Cd arasında r=+0.99 

pozitif ilişki tespit edilmiştir. Mo-Cu (r=+0,56), Pb-As (r=+0,53), Mo-Au (r=+0,42) ve 

Pb-Zn (r=+0,43) arasında ise nispeten yüksek pozitif ilişki tespit edilmiştir (Çizelge 

8.13).  

Mikrodiyoritlerde Cu ile Au arasında yüksek pozitif ilişki izlenirken (r=+0,97), Mo ile 

Cu arasında (r=+0,62) ve Mo ile Au arasında (r=+0,63) orta seviyeli pozitif ilişki tespit 

edilmiştir. As ile Au arasındaki r=-0,28 değerindeki oldukça düşük negatif ilişki ise 

dikkat çekicidir (Çizelge 8.14).  

Tüm korelasyonlar incelendiğinde mikrodiyorit ve diyorit porfirlerde Au ile Cu arasında 

çok yüksek pozitif ilişki izlenirken, andezitler ve altere andezitlerde çok zayıf ilişki 
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görülmektedir. Mo-Au andezitlerde r =+0,98 gibi çok yüksek pozitif ilişki sergilerken, 

altere andezitlerde r= -0,01 gibi negatif ilişki görülmesi dikkat çekicidir. Diyorit porfir 

ve mikrodiyoritlerde de Mo-Au arasında orta seviyeli pozitif ilişki görülmektedir. Pb-

Zn-Cd, As-Hg-Sb ve Mo-Cu elementlerinin birbirleriyle ilişkili elementler oldukları 

görülmektedir.  

Çizelge 8.13 MS14 sondajında izlenen diyoritporfirlerde yapılan korelasyon katsayısı 

hesaplamaları (Örnek sayısı=51) 

 

Çizelge 8.14 MS14 sondajında izlenen mikrodiyoritlerde yapılan korelasyon katsayısı 

hesaplamaları (Örnek sayısı=13) 

 

 

Mo 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Ni 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Cd 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Ag 

(ppb) 

Au 

(ppb) 

Se 

(ppm) 

Se(ppm) 0,34 0,14 0,34 0,9 0,13 0,12 0,91 -0,17 0,82 0,75 -0,06 1 

Au(ppb) 0,42 0,9 0,14 0,14 -0,3 0,03 0,08 0,06 0,25 0,54 1  

Ag(ppb) 0,41 0,71 0,51 0,83 -0,28 0,17 0,77 0,15 0,67 1 

 

 

Bi(ppm) 0,08 0,33 0,28 0,57 -0,2 0,19 0,51 -0,02 1 

  

 

Sb(ppm) 0,28 0,19 0,27 0,01 -0,02 0,33 -0,06 1 

   

 

Cd(ppm) 0,2 0,23 0,42 0,99 -0,03 0,13 1 

    

 

As(ppm) 0,06 0,03 0,53 0,11 0,01 1 

     

 

Ni(ppm) -0,19 -0,34 -0,3 -0,08 1 

      

 

Zn(ppm) 0,24 0,31 0,43 1 

       

 

Pb(ppm) 0,24 0,3 1 

        

 

Cu(ppm) 0,56 1 

         

 

Mo(ppm) 1 

          

 

 

Mo 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Ni 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Cd 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 

Bi 

(ppm) 

Ag 

(ppb) 

Au 

(ppb) 

Au(ppb) 0,58 0,97 0,17 0,33 0,08 -0,28 0,06 0,41 0,35 0,91 1 

Ag(ppb) 0,53 0,95 0,16 0,29 -0,09 -0,16 -0,06 0,49 0,43 1 

 Bi(ppm) 0,06 0,33 0,45 0,49 -0,14 0,75 0,41 0,2 1 

  Sb(ppm) 0,63 0,41 -0,34 0,13 -0,46 0,1 -0,06 1 

   Cd(ppm) -0,1 0,02 0,57 0,89 0,28 0,38 1 

    As(ppm) -0,26 -0,3 0,19 0,32 -0,2 1 

     Ni(ppm) -0,54 0,09 0,41 0,19 1 

      Zn(ppm) 0,06 0,31 0,44 1 

       Pb(ppm) -0,16 0,23 1 

        Cu(ppm) 0,56 1 

         Mo(ppm) 1 
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9. ALTERASYONLAR 

Bu çalışma kapsamında, mostra ve karotlardan derlenen numunelerde yapılan kayaç 

petrografisi ve XRD analizleri sonucunda, alterasyon mineral birliktelikleri 

belirlenmiştir. Sahada tespit edilen alterasyonlar Petrografi bölümünde (Bölüm 5) 

detaylı olarak anlatılan kayaç gruplarını değişik oranlarda etkilemiştir. Tanımlanan 

alterasyonlar, bu alterasyonlar içerisinde tespit edilen çeşitli damarlar ve opak mineral 

içerikleri bu bölümde ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 

Çalışmalar sırasında birimlerin farklı oranlarda hidrotermal alterasyona maruz kaldıkları 

tespit edilmiştir. Sahada birkaç değişik alterasyon etkisi iç içe geçmiş olup egemen olan 

alterasyon türüne göre adlandırılma yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar Şekil 9.1-9.6’da 

loglar şeklinde özetlenmiştir. Örnek bazında alterasyon farklılıkları yer yer izlenmiş, 

ancak karışıklık yaratacağından dolayı göz ardı edilerek çizime aktarılmamıştır. Örneğin  

MS3 sondajı MS3-24 (56.50m)  ve MS3-25 (58.90m) ile MS13 sondajı MS13-2 

(10.35m)  numaralı örnekler silisleşmiş ve karbonatlaşmış olup iri taneli kromit 

içermeleri ile lisvenit olarak tanımlanmış, ancak sadeleştirilmiş loga yerleştirilmemiştir. 

Söz konusu kayaçlar karbonat silis alterasyonu içerisinde değerlendirilmiştir.  

Sadeleştirilmiş loglarda, aynı zamanda sıvı kapanım analizi yapılan örnekler ve 

jeokimyasal analize gönderilen örnekler de gösterilmiştir. Çalışma sahasında tanımlanan 

alterasyonların bir önceki alterasyonlar üzerine binmesi nedeniyle porfiri sisteme ait 

tanımlanan tipik alterasyon grupları dışında (potasik, proplitik, fillik ve arjilik) alt 

gruplandırılmaya gidilmiştir. Yorum bölümünde daha detaylı olarak irdelenen bu 

durumun literatürde çok sayıda örneği bulunmaktadır. 

MS3 ve MS13 sondajlarından derlenen ve sıvı kapanım analizleri yapılan MS3-26, 

MS3-27, MS3-31, MS3-32, MS3-35, MS3-59, MS3-63,  MS3-65, MS3-80, MS13-16 

ve MS13-18 numaralı numuneler serisit-kuvars-karbonat alterasyonundan alınmıştır 

(Şekil 9.2,9.5). Serisit-kuvars-karbonat alterasyonundan alınan MS3-31, MS3-32 ve 

MS3-35 numaralı örneklerde 470○C’lerde homojenleşme sıcaklığı ölçümleri alınması 
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dikkat çekicidir. Bu çalışmalardan elde edilen veriler, tezin Sıvı Kapanım Bölümünde 

detaylı olarak anlatılmıştır.  

Buna göre sahada; biyotit-kuvars (+/- manyetit) (BK), uralit-klorit-karbonat (UKK), 

serisit-kuvars-karbonat (SKK), karbonat-kuvars, kuvars-turmalin ve silisleşme 

alterasyonları tespit edilmiştir. Killeşme genel olarak bütün alterasyonlarda 

bulunmaktadır.  

Ultramafik kayaçlar talklaşmış, serpantinleşmiş, karbonatlaşmış ve kloritleşmiş olup 

primer özelliklerini tamamen kaybetmiştir. Ultramafik kayaçlarda tespit edilen bu 

alterasyonlar uralit-klorit-karbonat alterasyon birliği içerisinde değerlendirilmiştir.   

9.1. Biyotit-Kuvars Alterasyonu (BK) 

Makroskobik olarak koyu kahve renkli olarak izlenen bu alterasyon MS2, MS6, MS13 

ve MS14 no'lu sondajlarda tanımlanmıştır (Şekil 9.7.a,b). El örneğinde oldukça koyu 

kahve renkli olarak izlenen bu alterasyon zonu kayaçları içerisinde, biyotitleşme ve 

silisleşme yanı sıra kloritleşme, karbonatlaşma, uralitleşme ve serisitleşme de 

görülmektedir. Ayrıca genelde saçınımlı ya da az oranda damarlar şeklinde manyetit 

mineralleri hemen hemen tüm kesitlerde tespit edilmiştir.  
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Şekil 9.1 MS2 sondajı sadeleştirilmiş sondaj logu ve alterasyon 
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Şekil 9.2 MS3 sondajı sadeleştirilmiş sondaj logu ve alterasyon 
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Şekil 9.3 MS6 sondajı sadeleştirilmiş sondaj logu ve alterasyon 
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Şekil 9.4 MS7 sondajı sadeleştirilmiş sondaj logu ve alterasyon 
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Şekil 9.5 MS13 sondajı sadeleştirilmiş sondaj logu ve alterasyon 
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Şekil 9.6 MS14 sondajı sadeleştirilmiş sondaj logu ve alterasyon 
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Şekil 9.7 a. MS2 sondajı biyotit-kuvars alterasyonu genel görünümü (renk-doku)   
(24.50-29.00 m arası), b. Karbonat ve kuvars damarı tarafından kesilen 
biyotitleşmiş, silisleşmiş kayaç (Örnek No: MS3-74),  c. Hamur ve mafik 
fenokristallerde biyotitleşme (Örnek No: BA-14), d. Dokusunu tamamen 
kaybetmiş kayaçta biyotitleşme  (Örnek No:MS3-74 )  

(pl:plajiyoklaz, bio:biyotit, Q: kuvars) 

BK alterasyonuna maruz kalan kayaçların bir kısmı doku ve mineralojik bileşimini 

korurken,  bir kısmı birincil özelliklerini tamamen kaybetmiştir (Şekil 9.7.c,d.)  Birinci 

grup kayaçlar içerisinde porfirik dokuya sahip olan andezitler yer alır.  Bu kayaçlar 

birincil mineral olarak plajiyoklaz, kuvars,  amfibol grubu mineraller ve biyotit 

fenokristalleri içermektedir (Şekil 9.7c). Plajiyoklaz fenokristalleri özşekilli-yarı 

özşekillidir. Plajiyoklazlarda serisitleşme, killeşme ve eser miktarda epidotlaşma tespit 

edilmiştir. Kuvarslar korrode taneler halindedir. Amfiboller özşekilli olup çoğunlukla 

karbonatlaşmış ve uralitleşmiştir. Bazı mafik mineraller tamamen uralitleşmiş, 

kloritleşmiş ve karbonatlaşmış olup pseudomorflar şeklinde kalmıştır. Biyotitler 

kahverengi tonlarında pleokroizma renklerine sahip olup özşekillidir.  Hamur 

kristalitler, feldispat mikrolitleri ve mafik mineral mikro kristalleri içermektedir. 
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Yapılan petrografik çalışmalarda biyotitleşme hamurda yaygın olarak izlenirken,  

silisleşme, kloritleşme, serisitleşme, karbonatlaşma, killeşme, epidotlaşma ve 

uralitleşme değişen oranlarda biyotite eşlik etmektedir.  Kayaçlarda alterasyonun 

ilerlemesiyle birlikte ikincil biyotitlerde artış olmakta ve kayaç tanımlanamayacak 

şekilde primer özelliklerini kaybetmektedir (Şekil 9.7.d).  

İkincil biyotitler yer yer artan oranda özşekilsiz, ince tanecikli agregalar şeklinde, 

genelde hamur içinde ve ince damar-damarcıklar şeklinde izlenmektedir (bkz. Petrografi 

bölümü Şekil 5.10). Biyotit damarları  <0,08-0,2 mm arasında değişen genişliğe sahiptir  

(Şekil 9.8)  Literatürde mağmatik biyotitin genellikle özşekile sahip olduğu, hamurdaki 

mağmatik biyotitin yalnız taneler halinde bulunduğu belirtilmiştir. Hidrotermal biyotitin 

ise (<0,1mm) ufak parçacıklı agregalar şeklinde olduğu tanımlanmıştır (Dilles ve 

Einaudi,1992).    

  

Şekil 9.8 a. Biyotit-kuvars alterasyonu içerisindeki biyotit damarı tek nikol görüntüsü  
b. Çift nikol görüntüsü, (Örnek No: MS3-74)  

(Bio damarı:biyotit damarı) 

Benzer şekilde Paterson ve Cloos (2005)  da mağmatik biyotit ile hidrotermal biyotitin 

kristal morfolojisinin farklı olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar mağmatik biyotitin geniş, 

keskin, temiz kenarlı özşekle sahip olduğunu, hidrotermal biyotitin ise ince taneli 

agregatlar “shreddy” şeklinde olduğunu söylemektedirler. Paterson ve Cloos (2005) 

benzer biyotitlerin birçok bakır-porfiri sistemde tespit edildiğini belirtmişler, 

hidrotermal kahverengi biyotitin, plajiyoklaz ve hornblendin biyotit ile yer 
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değiştirmesiyle oluştuğunu belirtmişlerdir. Yazarlara göre bunların oluşumu manyetitle 

yakından ilişkilidir. Çalışma sahasındaki biyotitler daha sonraki bir süreçte 

kenarlarından itibaren kloritleşmiştir (Şekil 9.9). 

  

Şekil 9.9 Biyotitlerde klorite dönüşüm, (Örnek No: 14-31)   

(Tek nikol görünümü) (Bio:biyotit)  

Mikroskobik çalışmalarda tespit edilmese de K.feldispat mineralleri bu zondan alınan 

ve XRD analizi yapılan bazı örneklerde tanımlanmıştır.  MS 13 sondajı 73.75. metreden 

alınan MS13-20 numaralı örnekte yapılan XRD analizlerinde mika (biyotit), feldispat 

(K.feld>plajiyoklaz), kuvars, opal Ct, karışık tabakalı kil, kalsit, klorit, zeolit, kaolinit?, 

amorf? tespit edilmiştir (Şekil 9.10). Paterson ve Cloos (2005) Endonezya'daki 

Grasberg Porfiri Cu-Au yataklarında benzer şekilde K feldispatın hamurun ince taneli 

olması ve ikizlenme göstermemeleri nedeniyle optik olarak belirlenemediğini 

belirtmişlerdir. Petrografik çalışmalar sırasında sadece MS14 sondajı MS14-41 no'lu 

andezit olarak tanımlanan örnekteki şeker dokulu kuvars damarının merkezinde K 

feldispat (adularya) tespit edilmiştir. (Şekil 9.11.a,b).  
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Şekil 9.10 Örnek MS13-20 XRD deseni 
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Şekil 9.11 a. Şeker dokulu kuvars damarı merkezinde K feldispat tek nikol görünümü b. 
Çift nikol görünümü, (Örnek No: MS14-41)   

(Plg:plajiyoklaz, Q:kuvars, K.Feld.: K Feldispat)  

BK alterasyondan etkilenen kayaçların bazıları az miktarda turmalin içermektedir.  

Seedorf vd. (2005) boronca zengin solusyonların varlığında, K-feldispat ve muskovitin 

turmalin oluşturacağını belirtmektedir.  

Opak mineraller damarlarcıklar ya da saçınımlı şekilde bulunmaktadır. BK alterasyon 

zonunda kayaçlar kuvars, kuvars+ manyetit, kuvars+KFeldispat +karbonat, opak 

mineraller ve jips damarları tarafından kesilmiştir (Şekil 9.12).  

  

Şekil 9.12 Karbonat, kuvars, opak mineral damarı içindeki jipslerde anhidrit kalıntıları 
b) Jips içerisindeki anhidritin büyütülmüş görünümü, (Örnek No: MS3-12)  

(Py:pirit)                       
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MS3-12 no'lu örnekte kuvars+karbonat + jips mineralleri içeren damarda jips içerisinde 

anhidrit reliktleri tespit edilmiştir. MS14-34 no'lu örnekte de eser miktarda anhidrit 

tespit edilmiştir. 

BK alterasyondan alınan örneklerde yapılan cevher mikroskobisi çalışmasında saçınımlı 

taneler halinde bol miktarda manyetit tespit edilirken daha az miktarlarda pirit, 

kalkopirit, sfalerit, galenit, ± molibdenit, ± ilmenit, ± fahlerz mineralleri izlenmiştir. 

Damar dolgusu şeklinde ya da saçınımlı olan manyetitler <7,5-187,5 mikron arasında 

değişen tane boyundadır (Cevher Mikroskobisi bölümü Şekil 7.6.b).  Piritler özşekilsiz 

taneler halinde ya da çatlak dolgusu şeklinde izlenmiştir. En büyüğü 330 mikron tane 

boyunda olan piritler yer yer limonite dönüşmüştür. İlmenitler rutil-sfene dönüşmüştür. 

Az miktarda maghemit tespit edilmiştir. Sfaleritlerin bazıları kalkopirit kapanımı 

içermektedir. Molibdenitler saçınımlı ya da damar dolgusu olarak bulunmaktadır. 

Paterson ve Cloos (2005), potasik ve metalce zengin sıvıların potasik alterasyona neden 

olduğunu belirtmektedirler. Ürünler asidik ve Ca'ca zengin sıvılardır. Manyetit çökelimi 

asidik sıvılardan itibaren oluşur. 

9.2  Uralit-Klorit-Karbonat Alterasyonu (UKK) 

Bütün sondajlarda tespit edilen UKK alterasyonu MS7, MS13 ve MS14 no'lu 

sondajlarda yaygın olarak izlenmektedir. Mezoskobik olarak yeşilimsi renklerde olduğu 

belirlenmiştir. Bazı örnekler primer doku ve mineral bileşimini korurken, bazıları 

tamamen altere olmuştur. Ana kayaçlar andezitler, diyorit porfir ve ultramafik kökenli 

kayaçlar olup alterasyon bu kayaçları az veya çok oranda etkilemiştir. Bu alterasyona 

silisleşme, killeşme, epidotlaşma ve biyotitleşme de değişen oranlarda eşlik etmektedir. 

Mağmatik kayaçlarda plajiyoklazlar özşekilli-yarı özşekilli olup az veya çok oranda 

serisitleşmiş, karbonatlaşmış ve epidotlaşmış, hamur ise kloritleşmiş, silisleşmiş ve 

karbonatlaşmıştır. Özşekilli izlenen biyotitler kloritleşmiştir. Az miktarda izlenen 

epidotlar kuvarsla birlikte damar dolgusu olarak da görülmektedir.  Tamamen altere 

olan kayaçlar primer doku özelliklerini kaybetmiş,  uralitleşmiş, silisleşmiş, kloritleşmiş 

ve karbonatlaşmıştır (Şekil 9.13).  Bu alterasyon zonundan alınan MS13-2 no’lu örnekte 



104 

 

yapılan XRD analizi sonucu amfibol grubu mineraller, karışık tabakalı kil, feldispat 

grubu mineraller (plajiyoklaz>K.Feld.), klorit grubu mineraller, illit/mika grubu 

mineraller Opal CT, zeolit grubu mineraller (H.C) ve pirit tespit edilmiştir (Şekil 9.14). 

                      

Şekil 9.13. Altere andezitte görülen ince taneli uralit, klorit ve karbonat mineralleri, 
(Örnek No: MS7-10)  
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Şekil 9.14 13-2 no’lu örnekte yapılan XRD analiz sonucu 
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Uralitleşme kayaç genelinde açık yeşil-renksiz levhamsı şekillerde, lokal olarak artan 

miktarlarda izlenebilir. Az miktarda uralit ise damar dolgusu olarak tespit edilmiştir 

(Şekil 9.15). Epidotlar saçınımlı ya da kuvarsla birlikte damar dolgusu şeklinde 

izlenmiştir. Karbonat damarları, kuvars-opak mineraller, jips içeren karbonat dolgulu 

damarlar bu alterasyon zonunda izlenebilir. Turmalin yer yer tespit edilmiştir.  

                  

Şekil 9.15 Breşlemiş altere andezit içerisinde damar şeklinde uralit mineralleri, (Örnek 
No: MS7-15) 

(Tre-act:tremolit-aktinolit)  

Mağmatik kayaçlarda opak mineraller saçınımlı taneler halinde ya da damar dolgusu 

şeklindedir. Opak mineral olarak başlıca pirit, rutil-sfen ve kalkopirit bulunmaktadır. 

Manyetit, molibdenit, galenit, sfalerit, pirotin, kromit, fahlerz grubu mineraller az 

miktardadır. Piritler özşekilli ve özşekilsiz taneler halindedir. Bazen belli hatlar boyunca 

uzamış taneler halinde izlenmektedir. Bazı piritler içerisinde pirotin, kalkopirit ve rutil 

kapanımları bulunmaktadır. Özşekilsiz olarak izlenen kalkopiritlerin bazıları 

kenarlarından itibaren bornite dönüşmüştür. Kalkopiritler içinde ufak taneli pirotin 

kapanımları bulunmaktadır. Rutil ve sfen birincil olarak izlenebildiği gibi, ilmenitten 

dönüşmüş olarak, bazen ilmenit reliktlerinin etrafında rutil-sfen dönüşümleri, bazen de 

submikroskobik topluluklar şeklindeki rutil-hematit? dönüşümleri olarak bol miktarda 

izlenmiştir. Bazı örneklerde galenit, sfalerit ve kalkopiritler genelde birbirleriyle kenetli 

olarak görülmektedir. Manyetitler ince taneli olup piritlerle birlikte, belirli hatlarda 
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yoğunlaşmıştır. Bu alterasyon zonunda eser miktarda fahlerz grubu mineraller hematit 

ve hematit boyaması tespit edilmiştir.  

Ofiyolitik kayaçların maruz kaldığı talklaşma, serpantinleşme, karbonatlaşma 

alterasyonları da bu grubun içinde değerlendirilmiştir. Bu kayaçlar etkili alterasyon 

nedeniyle primer özelliklerini tamamen yitirmiştir. Opak mineral olarak çok iri taneler 

halinde bazıları ise daha küçük kromit (yer yer kromspinele dönüşmüş), pirit, manyetit, 

hematit, pentlandit, millerit, violarit, bravoid ve kalkopirit izlenmiştir. Kromitler 

kataklastik olup kromspinel ve manyetite dönüşmüştür. Bazı piritler markazite 

dönüşmüştür. Manyetitler martitleşmiştir. Hematit içinde eser miktarda manyetit 

reliktleri izlenmiştir. Milleritler violarite dönüşmüştür.  

9.3 Serisit-Kuvars-Karbonat Alterasyonu (SKK) 

Bütün sondajlarda izlenen serisit-kuvars-karbonat (SKK) alterasyonu MS2, MS6 ve MS 

7, MS13 no'lu sondajlarda yaygın olarak görülmektedir. El örneğinde açık grimsi-sütlü 

kahvemsi renklerde izlenir (Şekil 9.16.a,b).  

  

Şekil 9.16 a. Pirit damarı tarafından kesilen altere volkanik kayaçtaki serisit-kuvars-
karbonat alterasyon zonu, b. SKK alterasyonu makro görünümüne örnek, 
(Örnek No: MS2-43)  

MS2 sondajı 349.30-355m  arası karot görünümü   

Bazı kayaçlar dokusunu genelde kaybetmiş olsa da fenokristaller yer yer izler şeklinde 

kalmıştır (Şekil 9.17a). Bazı örnekler ise etkili alterasyon sonucu primer özelliklerini 
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tamamen kaybetmiştir. SKK alterasyonu daha önce gelişen alterasyonları örtmüştür. 

SKK alterasyonu olarak tanımlanan bazı örneklerde az miktarlarda ikincil biyotitin 

varlığı bunu göstermektedir. 

Yapılan petrografik incelemelerde SKK zonundan alınan kayaçların serisit, kuvars, kil, 

karbonat, klorit, bazen turmalin,  jarosit, jips damarları, kuvars damarları ve karbonat 

damarları içerdikleri tespit edilmiştir (Şekil 9.17.b, Şekil 9.18). Serisitleşmiş ve 

silisleşmiş bu kayaçlar bol opak mineral içermektedir. Makro örneklerde saçınımlar 

veya damarlar şeklinde pirit izlenmiştir (Şekil 9.16.a).  

  

Şekil 9.17 a. Serisitleşmiş fenokristaller (Örnek No:MS2-48), b. SKK alterasyonunda 
jarosit oluşumları (Örnek No: MS13-5) 

Cevher mikroskobisi çalışmalarında SKK alterasyon zonu içerisinde pirit, markazit, 

kalkopirit, rutil, sfalerit,  arsenopirit, molibdenit, manyetit ve eser miktarda fahlerz, 

galenit, manyetit tespit edilmiştir. Piritler damar dolgusu şeklinde ya da özşekilsiz ve 

özşekilli taneler halinde olup yer yer markazite dönüşmüştür. Bazı piritler eser miktarda 

manyetit ve rutil kapanımı içermektedir (bkz. Cevher Mikroskobisi bölümü Şekil 7.7). 

Diğer alterasyon zonlarında olduğu gibi, SKK alterasyon zonundan alınan kayaçlarda da 

turmalin mineralleri tespit edilmiştir. Turmalin oluşumları MS7 sondajında yaygın olup 

bazen ışınsal demetler şeklinde, bazen saçınımlı serbest taneler şeklinde, bol miktarda 

hem hamurda hem de fenokristaller içerisinde yaygındır (Şekil 9.19). Bazı piritler 

turmalinlerin boşluklarını ve özşekilli kenarlarını çevreler şekildedir.  
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Şekil 9.18 MS13-5 no’lu örnekte yapılan XRD çalışması 
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Şekil 9.19 Altere andezit içerisinde ışınsal demetler şeklinde turmalin oluşumları ve 
karbonatlaşmış-serisitleşmiş feldispat pseudomorfları, (Örnek No: MS7-18)   

(tl:turmalin)  

SKK zonundan etkilenen kayaçlar kuvars, karbonat, jips ve opak mineral dolgulu 

damarlar tarafından kesilmiştir.  Damarlar içinde opak mineral olarak pirit, molibdenit,  

kalkopirit ve fahlerz mineralleri bulunmaktadır. Cevher damarı olarak az miktarda 

molibdenit, arsenopirit ve  pirit izlenmiştir. Söz  konusu mineraller kayaçlar içerisinde 

saçınımlı olarak da bulunmaktadır. 

9.4  Karbonat-Kuvars Alterasyonu (KK) 

Serisitleşmenin olmaması veya eser miktarda izlenmesi ile serisit-silis-karbonat 

alterasyonundan ayrılmıştır. En yaygın olarak MS-14 sondajında izlenmiştir. Bu 

alterasyondan etkilenen kayaçlar (örneğin MS14-16, MS14-29 ve MS14-33 no’lu 

örnekler) doku özellikleri ve mineral bileşimini kaybedecek şekilde tamamen 

karbonatlaşmış ve silisleşmiştir (Şekil 9.20) Bu alterasyonda başlıca karbonat grubu 

mineraller, kuvars ve kil mineralleri izlenmektedir (Şekil 9.21).  MS13 sondajı MS13-

25 no'lu örnek farklı olarak granat mineralleri içermektedir. Bu örnekte yapılan XRD 

analizi sonucu kalsit, granat grubu mineraller (grassular), çok az karışık tabakalı kil, çok 
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az simektit grubu kil, çok az zeolit grubu mineraller, çok az klorit grubu mineraller 

tespit edilmiştir .  

Bu alterasyon zonunda opak mineral olarak pirit,  rutil, kalkopirit, +/- manyetit, +/-

fahlerz , +/-molibdenit, +/-sfalerit ve +/-galenit izlenmiştir. Bazı piritler içerisinde rutil, 

yuvarlağımsı pirotin, manyetit ve eser miktarda kalkopirit kapanımları tespit edilmiştir.   

Dolayısıyla piritler  rutil, pirotin, manyetit ve kalkopiritten genç oluşumludur. 

                                    

Şekil 9.20 Karbonat- Kuvars alterasyonundan alınan karbonatlaşmış-silisleşmiş kayaç 
çift nikol genel görünümü (Örnek No: MS14-33) 

Ofiyolitik kayaçların silisleşmesi ve karbonatlaşması olarak tanımlanan lisvenitler de bu 

grup içerisinde yer alır. Lisvenitler özşekilsiz ve kataklastik iri taneler halinde kromit 

içermektedir. 
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Şekil 9.21 MS14 sondajı MS14-10 numaralı örnekte yapılan XRD çalışması 
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9.5. Kuvars-Turmalin Alterasyonu 

Bu alterasyon MS 13 sondajından alınan MS13-32 (130.00m), MS13-34 (133.25m) ve 

MS13-38 (159.90m) no'lu örneklerde (bkz EK-5) tespit edilmiştir. Tamamen altere olan 

bu kayaçlar makro olarak yeşilimsi gri renge sahiptir. 

Yapılan petrografik çalışmalarda mineralojik bileşimde ince taneli kuvars, biyotit, 

klorit, karbonat ve kil mineralleri (kaolinit)  belirlenmiştir (Şekil 9.22.a,b,d). Çok bol 

miktarda izlenen turmalinler özşekilsiz taneler halinde ya da ışınsal-çubuksu taneler 

şekillerdir. Damar şeklinde kloritlerle birlikte de görülebilir (Şekil 9.22c). Yapılan XRD 

analizlerinde schorl türü turmalinler belirlenmiştir. Biyotitler submikroskobik 

topluluklar şeklinde olup klorit grubu mineraller bu kısımlarda yaygın olarak tespit 

edilmiştir. Bu mineraller dışında örnekte, feldispat grubu mineral (K.Feld.), kalsit ve 

dolomit tespit edilmiştir. Seedorf vd. (2005), kuvars-turmalin birlikteliğinin potasik 

alterasyonun bir analoğu olduğunu belirtmişlerdir.  

Cevher mikroskobisi çalışmasında pirit, rutil (lökoksene dönüşmüş), az manyetit, eser 

kalkopirit, eser molibdenit tespit edilmiştir. Rutil-lökoksen saçınımı bol miktardadır. 

Pirit damar içerisinde ya da özşekilsiz serbest taneler halinde bulunmaktadır. 

Turmalinlerden genç olduğu belirlenen piritler bazen turmalin ışınlarının/tanelerinin 

aralarında görülmüştür (bkz. Cevher Mikroskobisi bölümü Şekil 7.10). 

Bu alterasyon içerisinde kuvars dolgulu damarlar, karbonat dolgulu damarlar ve opak 

mineral (pirit) dolgulu damarlar izlenmiş olup kuvars dolgulu damarlar, karbonat 

dolgulu damarlar tarafından kesilmiştir. Karbonat mineralleri içeren opak mineral 

dolgulu damar (pirit), kuvars dolgulu damarı kesmiştir.  
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Şekil 9.22 a. Turmalin tek nikol görünümü, b. çift nikol görünümü (Örnek No: MS13-
34),  c. damar şeklinde görülen turmalin mineralleri (Örnek No:MS13-38),   
d. Saçınımlı turmalinler (Örnek No:MS7-5)   

(tl:turmalin)         

9.6 Silisleşme 

Silisleşme alterasyonunda kayaçlar iri ve ince taneler halinde kuvars, az miktarda 

genelde özşekilsiz bazıları özşekilli, mavi yeşil renkli turmalin, çok az serisit ve 

karbonat grubu mineraller içermektedir. Kuvars–turmalin alterasyonuna göre çok 

az/eser oranda turmalin içermektedir. 0,08-0,3 mm arasında değişen genişliklerde 

kuvars damarları izlenmiştir.   

Opak mineral olarak dissemine taneler halinde pirit ve eser miktarda kalkopirit ile 

fahlerz izlenmiştir. Pirit örnek içindeki gang damarlarında da izlenmektedir. Bazı 
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kalkopiritler kenarlarından kovelline dönüşmüştür. Eser miktarda arsenopirit 

izlenmiştir.  

9.7 Damarlar 

Sondaj karotlarının incelenmesi sırasında etkili alterasyonlar yanı sıra, kayaçların birçok 

steril veya cevherli damar/damarcık tarafından kesildiği tespit edilmiştir. Petrografi ve 

Cevher Mikroskobisi bölümleri ile Alterasyon bölümü içerisinde değinilen damarlar, 

Sonuçlar kısmında irdelenecek, burada sadece damar çeşitlilikleri vurgulanacaktır.  

Sahada en çok karbonat damarları izlenmiştir. Bunları kuvars, karbonat+kuvars, 

karbonat+opak mineraller, kuvars+karbonat+opak mineraller, jips, klorit, turmalin, 

biyotit, epidot, manyetit, cevher damarları (kalkopirit+galenit+sfalerit, arsenopirit ve 

hematit) takip etmektedir. Çalışma sahasında tespit edilen bu damarlar literatürde 

tanımlanan D tipi, B tipi, A tipi ve M tipi damarlara olan benzerlikleri ile dikkat 

çekmektedir (Şekil 9.23-9.24). Buna göre D ve B tipi damarlar keskin dokanak 

ilişkisine sahipken, A ve M tipi damarlar düzensiz şekillere sahiptir. Seedorf vd. (2005),  

M tipi, A tipi, B tipi, şeker dokulu kuvars ve biyotit damarlarının potasik alterasyonla 

ilgili olduğunu, aktinolit ve epidot damarlarının sodik-kalsik alterasyonla, D tipi 

damarların ise serisitik alterasyonla ilgili olduğunu belitmişlerdir. Sınır ilişkileri ve 

mineral içeriklerine göre sahada saptanan damarlara aşağıda örnekler verilecektir.  

Karbonat damarları en fazla görünen damar türüdür. Bu damarların genişlikleri 5 cm’i 

bulmaktadır. Petrografik incelemelerde karbonat damarlarının kuvars damarlarını 

kestiği tespit edilmiştir. Bazı kuvars karbonat damarlarında karbonat damar merkezine 

yerleşmiş olarak bulunmaktadır. Sıvı Kapanımlar bölümünde de belirtildiği gibi 

karbonatlar daha düşük sıcaklıklar vermekte olup kuvarstan genç oluşumludur. 

Karbonat damarları içerisinde pirit mineralleri de izlenebilmektedir.  
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Şekil 9.23 a. Düzensiz sınırlı manyetit damarı (M tipi) (Örnek no: MS14-6), b. Kuvars 
damarı içerisinde manyetit (M tipi) (Örnek No: MS13-51),  c. Şeker dokulu 
kuvars damarı (Örnek No: MS7-1), d. Molibdenit içeren kuvars-pirit damarı 
(B tipi) (Örnek No:MS2-19) 

(Mag:manyetit, Q:kuvars) 

Ultramafik kayaçlar, andezitler, diyorit porfirler ve mikrodiyoritleri kesen kuvars 

damarlarının genişliği <0,08 ve 2 cm arasında değişmektedir. Damar sınırları keskin 

veya bükümlü olarak görülebilir. Literatürde bükümlü sınırlara sahip damarların yüksek 

sıcaklıklar verdiği belirtilmiştir. MS13-16, MS13-48 ve MS13-51 ile MS2-35 numaralı 

örneklerdeki düzensiz şekilli damarlar A tipi damarlar için örnek verilebilir. Bükümlü 

sınıra sahip kuvars damarlarında yapılan homojenleşme sıcaklığı ölçümleri sonucu 470 

° C bulunmuştur (bkz. Sıvı Kapanım bölümü Şekil 10.1a). Bu damarların devamsız 

olması da dikkat çekmektedir. Bazı damarlar içerisindeki kuvarslar şeker dokulu olup 

Seedorf ve diğ. (2005) bu tip damarların yüksek sıcaklıklarda oluştuğunu söylemektedir 

(Şekil 9.23c). Şeker dokulu bu kuvarslar az miktarlarda epidot mineralleri de 

içermektedir. Kuvars damarları içerisinde değişen miktarlarda manyetit, pirit, kalkopirit, 
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molibdenit, sfalerit ve galenit tespit edilmiştir. Petrografik incelemelerde bazı 

damarların merkezlerinde karbonat mineralleri de izlenmiştir. 

0,1-1 mm’ye ulaşan genişliğe izlenen jips damarları en fazla MS13 sondajında 

görülmüştür (Şekil 9.5). Jips damarlarının bazı örneklerde karbonat damarlarını kestiği 

tespit edilmiştir.  Jips mineralleri içerisinde eser miktarda anhidrit tespit edilmiş olup 

Gustafson ve Hunt (1975) El Salvador’da yaptıkları çalışmada D tipi damarlar içinde 

sığ derinliklerde bornit ve enarjitin bir arada bulunduğunu, derinlerde ise pirit, tennadit, 

anhidrit ve kalsit ile turmalinin yaygın olabileceğini belitmişlerdir (Seedorf vd. 2005) 

Eser miktarda izlenen biyotit damarları <0,08-0,2 mm arasında değişen genişlikte olup 

biyotit alterasyonu içerisinde görülmektedir (Şekil 9.8).  

Eser miktarda izlenen uralit damarları (tremolit-aktinolit) biyotitleşme-silisleşme ve 

uralitleşme-kloritleşme-karbonatlaşma alterasyonlarında tanımlanmıştır. 0,1-0,3 mm 

genişliktedir (Şekil 9.15). 

 

Şekil 9.24 Altere ultramafik kayaç ve altere andezitleri kesen düzensiz şekilli A tipi 
damarlara örnekler,  a. Örnek No: MS13-48, b. Örnek No: MS13-51, c. Örnek 
No: MS2-35 ve d. Örnek No: MS13 -16  

 

Klorit epidot damarı 0,08-0,1 mm genişlikte olup UKK alterasyonlarının yoğun olduğu 

kesimlerde izlenmiştir.  
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Manyetit /Kuvars+manyetit damarları 1mm’ye ulaşan genişliktedir. Bu damarlarda pirit 

ve kalkopirit de izlenmiştir (Şekil 9.25). Manyetitlerde genelde martitleşme tespit 

edilmiştir. Bazı manyetitlerde kalkopirit kapanımları bulunmaktadır (Şekil 9.26).   

                            

Şekil 9.25 Pirit-manyetit damarı, (Örnek No: MS14-5)  
(py:pirit, mag:manyetit)  

                            

Şekil 9.26 Manyetitlerde martitleşme ve manyetit içinde kalkopirit kapanımı, (Örnek 
No: MS14-22)  

(ccp:kalkopirit, mag:manyetit)  
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MS14 numaralı sondajdan alınan MS14-6 no’lu örnekte koyu renkli düzensiz şekile 

sahip olan damarda yapılan mikroskobi çalışmaları sonucu çok ince taneli manyetitler 

tespit edilmiştir (Şekil 9.17a).  Bu damarlar diyorit porfir ve andezitlerde görülmüştür.  

Baz-metal damarları sfalerit, kalkopirit bazen galenit, fahlerz grubu mineraller,  

manyetit ve molibdenit içermektedir. Sfaleritler içerisinde kalkopirit ayrılımları tespit 

edilmiştir.  

9.8. Breşleşmeler 

Yapılan petrografik çalışmalarda sondajlarda yaygın olarak breşleşmeler ve breş 

oluşumları tespit edilmiştir. Breşleşmenin en fazla görüldüğü sondajlar MS2, MS7 ve 

MS13 numaralı sondajlardır. Breş parçaları bazı örneklerde andezitlere ait parçalarken 

bazı örneklerde silisifiye parçalar, karbonatlaşmış parçalar, tamamen biyotitleşmiş 

parçalar, uralitleşmiş parçalar, tamamen biyotitleşmiş, kloritleşmiş, killeşmiş ve 

feldispat mineralleri içeren mağmatik kayaç parçası, silisleşmiş ve plajiyoklaz 

fenokristalleri içeren volkanik kayaç parçalarına aittir (Şekil 9.27). Breş parçalarının 

arasındaki malzeme silis, klorit ve biyotitten oluşmaktadır. Karbonat ve kuvars 

damarları breşleri kesmektedir.  Breşik kayaçlarda çubuksu-ışınsal turmalin oluşumları 

yaygındır.  Parçalar köşeli şekillerdedir.  Sağlam karot alınamayan MS13 sondajı 99-

101. metreler arasında fay zonu olduğu düşünülmektedir (Şekil 9.27f). 
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Şekil 9.27 Breşik kayaçların görünümleri: a. Örnek No: MS13-19,  b. Örnek No: MS2-
18, c. Örnek No:MS13-28, d. MS3 sondajı 309. metre, dMS2 70. Metre, e) 
Örnek No: MS3-65 ve f) MS13 sondajı 99-101 metre arası tamamen 
ufalanmış kayaçlar 
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10.  SIVI KAPANIM ÇALIŞMALARI 

10.1 Giriş 

Sıvı kapanım çalışmaları MS3 sondajından seçilen 7 adet kuvars ve 8 adet kalsit olmak 

üzere toplam 13 adet, MS13 sondajından seçilen 1 adet kuvars ve 2 adet kalsit olmak 

üzere toplam 3 adet ve MS 14 sondajından seçilen 2 adet kalsit örneğinde yapılmıştır 

(Çizelge 10.1). Bu örneklerden hazırlanan kesitlerde 176 adet homojenleşme sıcaklığı 

ölçümü, 122 adet tuzluluk ölçümü yapılmıştır.  Örnek seçiminde örneklerin mümkün 

olduğu kadar şeffaf ve iri kristalli olmasına dikkat edilmiştir. 

Çizelge 10.1 Sıvı kapanım çalışmaları yapılan sondaj örnekleri ve alındıkları metreler 
ile üzerinde çalışılan mineral türleri 

Sondaj No Örnek no metre mineral 

MS3 MS3-17 42.40 Q 

MS3 MS3-26 60.50 Kal 

MS3 MS3-27 64.70 Q 

MS3 MS3-31 68.00 Q 

MS3 MS3-32 69.50 Q 

MS3 MS3-35 80.50 Q 

MS3 MS3-49 127.80 Q,kal 

MS3 MS3-58 168.50 Kal 

MS3 MS3-59 181.50 Kal 

MS3 MS3-60 182.70 Kal 

MS3 MS3-63 211.40 Q,kal 

MS3 MS3-65 223.30 Kal 

MS3 MS3-80 345.50 Kal 

MS13 MS13-16 64.65 Q 

MS13 MS13-18 70.65 Kal 

MS13 MS13-43 218.50 Kal 

MS14 MS14-34 161.50 Kal 

MS14 MS14-41 245.80 Kal 
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10.2 Mikrotermometre 

Sıvı kapanım çalışmaları, MTA Genel Müdürlüğü, MAT Dairesi, Mineraloji-Petrografi 

Araştırmaları Koordinatörlüğü, Sıvı Kapanım Laboratuarı’nda,  Linkam MDSG 600 

(motorize) ısıtma ve soğutma sistemi kullanılarak yapılmıştır. Isıtma ve soğutma tablası, 

Leica DM 2500 M model mikroskoba monte edilmiştir. İncelemeler için 20x ve 50x 

büyütmeli objektifler kullanılmıştır. Linkam tablasının sıcaklık aralıkları -196°C ile 

600°C arasında değişmektedir. Isıtma ve soğutma hızı 0.1°C/dakika’dan 150° 

C/dakika’ya kadar çıkmaktadır. Sıvı kapanım çalışmaları şeffaf örneklerde yapılmış 

olup soğutma işlemlerinde sıvı azot (N2) kullanılmıştır. PL-A662 model PIXELINK 

marka kamera kullanılmıştır. Cihaz sentetik saf H2O, H2O-CO2 ve H2O-NaCl sıvı 

kapanım standartları ile kalibre edilmiştir. Bu standartlarla yapılan deneylerde sıvı 

kapanım jeotermometresi için doğruluk ölçümleri çizelge 10.2’de verilmiştir. 

Şeffaf minerallerin kesit kalınlıkları 0.2-0.3 mm’dir. Mikrotermometrik analizlerde iki 

fazlı (sıvı+gaz) kapanımların tuzluluk değerleri, Bodnar (1993) eşitliği kullanılarak 

hazırlanan tablolardan yararlanılarak hesaplanmıştır.  

Çizelge 10.2 Sıvı kapanım jeotermometresi için doğruluk ölçüm değerleri 

Ölçümler (C) Kısaltmalar Doğruluk 

H2O homojenleşme sıcaklığı Th H2O ± 0.4 

H2O son buz ergime Tm H2O ± 0.1 

CO2 ergime sıcaklığı Tm CO2 ± 0.3 

Klarat ergime sıcaklığı TmCla ± 0.1 

H2O -NaCl ötektik sıcaklık Te ± 0.8 

Çok fazlı (sıvı+gaz+katı) kapanımların tuzluluğu için, halitin ergime sıcaklığından 

yararlanılmaktadır ve bu tür kapanımlarda tuzluluk değerleri için, Sterner vd. (1988)’nin 

eşitliği kullanılmaktadır. Halit içeren sıvı kapanım ısıtıldığı süre boyunca halit kristali, 

gaz kabarcığının (bubble) kaybolmasından daha yüksek sıcaklıklarda, daha düşük 
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sıcaklıklarda veya yaklaşık aynı sıcaklıklarda ergiyebilmektedir. Bu eşitlik teorik olarak 

halitin ergime sıcaklığının gaz kabarcığından önce ve aynı sıcaklıkta kaybolduğu 

durumlarda geçerlidir. Ancak bazı durumlarda özellikle gaz kabarcığın, homojenleşme 

sıcaklığının halitin ergime sıcaklığından birkaç 10°C düşük olduğu durumda da tuzluluk 

hesaplanmakta ve aynı eşitlik kullanılmaktadır (Chou 1987).  

Bodnar vd. (1989), Bodnar ve Vityk (1994) halitin çözünürlüğünün tuzluluğun bir 

fonksiyonu olduğunu belirtmişler; ergime sıcaklık değerleri için tuzlulukları SALTY 

isimli program kullanarak ayrı ayrı hesaplamışlar ve bir tablo haline getirmişlerdir. Tez 

çalışması kapsamında çok fazlı sıvı kapanımların tuzluluk değerlerinin bulunmasında bu 

tablodan yararlanılmıştır.  

Sıvı kapanım çalışmaları kalsit ve kuvars minerallerinde yapılmıştır. Örneklerden bir 

kısmı ince kristalli olması, bir kısmı da mat kristaller içermesi nedeniyle sıvı kapanım 

çalışmalarına uygun görülmemiş, bu örneklerde sıvı kapanım çalışması yapılamamıştır. 

Tüm örneklerde yapılan sıvı kapanım çalışmaları EK-2’de verilmiştir. Örnekler 

bileşimlerine göre tek fazlı (gaz) (Tip I), tek fazlı (sıvı) (Tip II), iki fazlı (sıvı+gaz) (Tip 

III), çok fazlı (sıvı+gaz+katı) (Tip IV), karışmaz sıvılardan oluşan karbondioksitçe 

zengin (sıvı CO2, gaz CO2 ve sıvı H2O) (Tip V) kapanımlardan bir veya bir kaçını 

içermektedir. 

Sıvı kapanım çalışması birincil kökenli iki fazlı (sıvı+gaz), çok fazlı (sıvı+gaz+katı) ve 

karışmaz sıvılardan oluşan karbondioksitçe zengin (sıvı CO2, gaz CO2 ve sıvı H2O) 

kapanımlarda yapılmış olup bu kapanımlarda sıvı fazın gaz faza göre hacmi genelde 

daha fazladır. Sıvı kapanım çalışmaları analiz yapılan minerallere göre açıklanacaktır.  

Makro örneklerde silisleşmiş, serisitleşmiş ve karbonatlaşmış yan kayacı kesen kuvars 

damarları, kuvars-karbonat damarları tespit edilmiş olup bu damarlar bazen opak 

mineraller (pirit±kalkopirit±sfalerit±galenit±molibdenit) de içermektedir. Karbonat 

damarları kuvars damarlarından ve opak minerallerden daha gençtir. Bazı damarlarda 

belirgin olarak basınç etkisi izlenmektedir (örneğin: kuvarslarda dalgalı sönme, 

kataklazma gibi). Etkili olan basınç-gerilme sonrasında, kuvars ve opak minerallerde 
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gelişen çatlaklar, daha sonraki evrede karbonatlar tarafından dolgulanmıştır. Sıvı 

kapanım çalışmaları kuvarslarda ve kalsitlerde detaylı olarak yapılmış ve aşağıda 

açıklanmıştır.  

Kuvarslarda yapılan sıvı kapanım çalışmaları için MS3 sondajı MS3-31, MS3-32, MS3-

35, MS3-49, MS3-63 ve MS13 sondajında MS13-16 no’lu örnekler seçilmiştir (Şekil 

10.1a ve b). Analizler kuvars damarında yer alan meso-makrokristalin tane boyundaki 

şeffaf kuvars minerallerinde yapılmıştır. Çok azı yarı mat özelliktedir.  Çok bol 

miktarda birincil kökenli olan Tip I, Tip II ve ikincil kökenli olan Tip I, Tip II ve az 

miktarda Tip III kapanımlar izlenmiştir.  Ayrıca birincil kökenli,  Tip IV kapanımlar ve 

eser miktarda Tip V kapanımlar tespit edilmiştir (bkz. EK-2 MS3-31, MS3-32 ve MS3-

35 numaralı örnekler). 

    

Şekil 10.1 a. Kuvars damarının el örneği görünümü (Örnek No: MS3-31) b. MS3 
sondajı 345-355. metre sondaj karot görünümü 

Tip I kapanımlar çok fazla miktarda izlenmiştir. Çoğunlukla yuvarlağımsı şekillerdedir. 

Genelde 2-16 mikron arasındaki boyutlardadır (Şekil 10.2-10.4). 

Tip II kapanımlar, düzensiz şekillerde olup Tip I kapanımlarına göre çok daha az 

miktarda izlenmiştir. Bu kapanımların boyutları 6-10 mikron arasında değişmektedir 

(Şekil 10.2).  



125 

 

Tip III kapanımlar, bazı örneklerde orta bollukta,  bazı örneklerde az ya da eser bollukta 

izlenmekte olup 4-20 mikron arasındaki boyutlardadır. Çoğunlukla düzensiz 

şekillerdedirler. Bu kapanımlarda sıvı fazın gaz faza olan oranı oldukça fazla olup 

ısıtma işlemi sonunda sıvı faza homojenleşmektedirler (Şekil 10.3, 10.4, 10.5).  

Tip IV kapanımlar az- eser bollukta olup genelde düzensiz şekillerdedir. Kapanım 

boyutları 6-20 mikron arasında değişmektedir (Şekil 10.2 ve Şekil 10.3).  Bazı 

örneklerde,  Tip IV kapanımların oldukça ufak boyutlu olmaları nedeniyle, 

homojenleşme sıcaklığı ve tuzluluk ölçümleri yapılamamıştır.  Isıtma analizlerinde 

kapanlanmış tuz kristallerinden silvin, halit kristallerinden daha düşük sıcaklıkta ergir 

(Roedder 1984). İlk ergiyen tuz kristali silvin, ikincisi ise halittir. 

                   

Şekil 10.2 Kuvars kristali içinde Tip I, Tip II, Tip III ve Tip IV kapanımlar (Örnek No: 
MS3-31) 
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Şekil 10.3 Kuvars kristali içinde Tip I, Tip III ve Tip IV kapanımlar (Örnek No: MS3-
32) 

                      

Şekil 10.4. Kuvars kristali içinde Tip I kapanımlar ve Tip III kapanım (altta) (Örnek No: 
MS13-16) 
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Şekil 10.5. Kuvars kristali içinde Tip III kapanım (Örnek No: MS13-16) 

Kuvars minerallerinde yapılan iki fazlı (sıvı+gaz) (Tip III) kapanımlardaki 

mikrotermometrik ölçümler sonucunda elde edilen homojenleşme sıcaklıkları (ThºC) 

değerleri ve dağılımları Çizelge 10.3 ve Şekil 10.6’da verilmiştir. 

Çizelge 10.3 Kuvars minerallerinde izlenen iki fazlı (sıvı+gaz) (Tip III) kapanımlardan 
ölçülen homojenleşme sıcaklık değerleri 

 155 190 204 228 261 283 315 352 424 

167 190 208 235 264 285 322 355 467 

172 192 208 237 265 286 324 358 468 

178 193 212 240 272 295 325 361  

179 193 215 242 275 295 328 362  

183 201 216 248 276 305 335 365  

185 201 216 248 280 308 341 368  

187 201 219 248 281 310 342 387  

189 203 222 253 282 311 343 392  

190 203 228 259 283 315 345 416  
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Şekil 10.6 Kuvars minerallerinde izlenen iki fazlı (sıvı+gaz) (Tip III) kapanımlardan 
ölçülen homojenleşme sıcaklık değerlerinin dağılımı 

Tip III kapanımlardan alınan tuzluluk ölçümü sonuçları ve %NaCl eşdeğerlerini Çizelge 

10.4’ de sunulmuştur. 

Çizelge 10.3 incelendiğinde kuvarsların 470ºC sıcaklıkta oluşmaya başladığı ve 150ºC 

ye kadar oluşumuna devam ettiği,  370-170ºC arasında oluşumun yoğunlaştığı belirgin 

olarak görülmektedir. Tuzluluk değerleri ise % 0,9-7,0 NaCl eşdeğeri arasında 

değişmektedir (Çizelge 10.4). 
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Çizelge 10.4 İki fazlı kapanımlardan (Tip III)  alınan tuzluluk ölçümleri ve %NaCl 
eşdeğerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birincil kökenli çok fazlı (sıvı+gaz+katı) (Tip IV) kapanımlarda yapılan 

mikrotermometrik ölçümlerde, kapanımın içinde bulunan katı tuz kristalleri (halit), gaz 

kabarcığının (bubble) kaybolmasından önce erirse, bu sıcaklıktan (TmH
○C), örneği 

oluşturan eriyiğin tuzluluğu abaklardan bulunabilmektedir (Sourirajan ve Kennedy 

1962, Sterner vd. 1988, Bodnar 2003). 

Tm(ºC) %NaCl 
Eşdeğeri Tm(ºC) %NaCl 

Eşdeğeri 

-0,5 0,9 -2,5 4,2 

-0,5 0,9 -2,6 4,3 

-0,6 1,1 -2,6 4,3 

-0,8 1,4 -2,7 4,5 

-0,8 1,4 -2,7 4,5 

-0,9 1,6 -2,7 4,5 

-1,0 1,7 -2,8 4,7 

-1,2 2,1 -2,8 4,7 

-1,2 2,1 -2,9 4,8 

-1,3 2,2 -2,9 4,8 

-1,4 2,4 -2,9 4,8 

-1,4 2,4 -3,0 5,0 

-1,5 2,6 -3,0 5,0 

-1,6 2,7 -3,0 5,0 

-1,6 2,7 -3,1 5,1 

-1,7 2,9 -3,1 5,1 

-2,0 3,4 -3,4 5,6 

-2,1 3,6 -3,5 5,6 

-2,2 3,7 -3,7 6,0 

-2,3 3,9 -3,7 6,0 

-2,5 4,2 -4,1 6,6 

-2,5 4,2 -4,4 7,0 
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Tip IV kapanımlarda yapılan ölçümlerde aşağıda sunulan homojenleşme sıcaklıkları 

(ThºC) elde edilmiştir (Çizelge 10.5 ve Şekil 10.7). 

Çizelge 10.5 Kuvars minerallerinde izlenen Tip IV kapanımlarda ölçülen homojenleşme 
sıcaklık değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.7 Kuvarslarda izlenen Tip IV kapanımlarda ölçülen homojenleşme sıcaklık 
değerlerinin dağılımı 

Isıtma deneylerinde kapanlanmış tuz kristallerinden halit kristalinin ergime sıcaklıkları 

(TmH
○C) ve bunlara karşılık gelen tuzluluklar (% NaCl eşdeğerleri) aşağıda verilmiştir 

(Çizelge 10.6). 

263 348 360 408 

312 348 364 409 

321 352 374 421 

346 352 398 425 

347 352 402  
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Çizelge 10.6 Halit kristalinin ergime sıcaklıkları (TmH
○C) ve bunlara karşılık gelen 

tuzluluklar (% NaCl eşdeğeri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvarsların Tip IV kapanımlarında yapılan ölçümlerde 430-260○C arasında değişen 

oluşum sıcaklıkları tespit edilmiştir. Bu sıcaklıklar 410-340○C arasında yoğunlaşmıştır.  

Gerek iki fazlı (sıvı+gaz) (Tip III) homojenleşme sıcaklıkları (470-150○C arasında 

değişen, 370-170○C arasında ise yoğunluk gösteren sıcaklıklar), gerekse çok fazlı 

(katı+sıvı+gaz)  (Tip IV) kapanımlardan elde edilen homojenleşme sıcaklıkları (460-

230○C arasında değişen, 340-380○C arasında ise yoğunluk gösteren sıcaklıklar) 

birbirleriyle uyumludur. Tuzluluklar ise Tip III kapanımlarda % 0,9-7.0 NaCl eşdeğeri 

ile düşük ve orta derecede tuzluluklara işaret ederken, Tip IV kapanımlarda % 27-40 

TmH (○C) % NaCl eşdeğeri 

91 27,73 

94 27,80 

190 31,40 

222 33,00 

228 33,38 

235 33,80 

272 36,14 

275 36,35 

279 36,63 

286 37,12 

294 37,72 

307 38,69 

308 38,76 

309 38,83 

310 38,90 

314 39,26 

324 40,12 

          325 40,20 

          326 40,28 
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NaCl eşdeğeri arasında yüksek tuzluluk değerleri görülmektedir. Örneğin, MS3-31 

numaralı örnekte, Tip III kapanımlarda yapılan homojenleşme sıcaklığı ölçümlerinden 

468-259○C, Tip IV kapanımlarda ise 421-263○C homojenleşme sıcaklığı değerleri 

belirlenmiştir. Yine MS3-35 numaralı örnekte Tip III kapanımlar 467-253○C arası 

homojenleşme sıcaklıkları, Tip IV kapanımlarda ise 425-398ºC arasında homojenleşme 

sıcaklığı ölçümleri yapılmıştır.  İki fazlı kapanımların düşük tuzluluk değerleri sunması 

kuvarsları oluşturan sıvıların meteorik sularla karışmış olabileceğini düşündürmektedir. 

Lai ve Chi (2007), yapmış oldukları çalışmada homojenleşme sıcaklığı ve tuzluluğun 

geniş dağılımında sıcak magmatik sıvılar ve çevre kayaçtan gelen nispeten soğuk 

sıvıların rol oynadığını söylemişlerdir. Aynı çalışmada cevher çökeliminin ana 

mekanizmasının sıcak, tuzlu ve metal taşıyan magmatik akışkanlarla çevre kayaçlardan 

gelen nispeten soğuk sıvıların karışması olarak belirlenmiştir.  

Tek bir örnekte tespit edilen (Örnek No: MS3-32) Tip V kapanımlarda homojenleşme 

sıcaklığı ölçüm değerleri ThCO2  +11,6, +11,5, +11,4 ve +11,2 olarak belirlenmiştir.  Tek 

bir ölçümde ise ThCO2 +31,2 olarak ölçülmüştür. +31,2 ölçüm değeri saf karbondioksiti 

temsil ederken, diğer homojenleşme değerleri karbondioksit dışında kapanım içerisinde 

farklı gazların (CH4,HS vb.) olabileceğini göstermektedir (Roedder 1984, Hein 1989). 

Aynı kapanımda yapılan soğutma analizlerinde ise TmCO2  -56,5 olarak ölçülmüştür. 

Bodnar'a (2003) göre saf CO2’nin Tm ve Th sırasıyla -56,6 ve 31,1’dir.  CO2 

kapanımlarda homojenleşme gaz faza olmaktadır. Th toplam (bulk)  261○C, 258○C, 

247○C ve 199○C olarak ölçülmüş, ancak bunların bir kısmı ısıtma işlemi devam ederken 

bozulmuş, bir kısmı ise soğuma sırasında kabarcığın gelmemesi nedeniyle sonuçlarda 

değerlendirilmeye alınmamıştır. Bazı CO2 içeren kapanımların gaz fazı oda sıcaklığında 

görülememiş, ancak soğutma esnasında tespit edilebilmiştir (Şekil 10.8). 
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                       Şekil 10.8 Tip V kapanım (Örnek No: MS3-32) 

İri ve ince kuvars kristallerinden oluşan bazı örneklerde birincil, Tip II kapanımlar 

izlenmiştir. Ancak ölçüm yapılabilecek birincil kökenli, iki fazlı (sıvı+gaz) kapanım 

bulunamamıştır. Sadece, birincil kökenli tek fazlı (sıvı) kapanımların bulunması 

kristalin oluşum sıcaklığının 100○C ve altındaki sıcaklıklara denk geldiğini 

göstermektedir (Roedder 1984). 

MS3-32 numaralı örnekte iki fazlı kapanımın yavru (daughter) mineral olarak opak gibi 

gözüken mineraller içerdiği saptanmıştır (Şekil 10.9). Ancak daughter mineralin türü 

kısıtlı teknik olanaklar nedeniyle mikroskopta tespit edilememiştir. Sıvı kapanımın 

daughter mineral olarak opak mineral içermesi çözeltinin metal içerdiğini gösterse de 

bunu ispatlayacak yeterli gözlem yapılamamıştır. Isıtma analizleri sırasında kapanım 

bozulmuş, bu nedenle homojenleşme değeri alınamamıştır. 
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Şekil 10.9 Kuvars kristali içinde opak kapanım (yavru kapanım) içeren sıvı kapanım 
(Örnek No: MS3-32) 

Kuvarsların derlendiği sondaj numarası, sondaj metresi ve örnek numaraları ile 

belirlenen kapanım tipleri, ölçülen homojenleşme sıcaklık ve tuzluluk değerleri 

aralıkları aşağıda özetlenmiştir (Çizelge 10.7).  

Çizelge 10.7 Kuvarslarda yapılan tüm mikrometrik ölçümlerle ilgili özet 

Sondaj 
No 

Örnek 
No 

Sondaj

(m) 
Kapanım Tipi Homojenleşme 

sıcaklıkları (○C) 
Tuzluluk 

(%NaCl) 

MS3 MS3-17 42.40 Tip II - - 

MS3 MS3-31 68.00 Tip I, II, III, IV 250 - 470 
0,9 - 4,5 

27,73 - 40,28 

MS3 MS3-32 69.50 Tip I, II, III, IV, 
V 178 - 368 

0,9 - 7,0 

41 

MS3 MS3-35 80.50 Tip I, II, III, IV 250 - 470 
5,0 

36,14 - 37,12 

MS3 MS3-49 127.80 Tip I, II, III 150 - 370 4,2 - 5,1 

MS3 MS3-63 211.40 Tip II, III 170 - 340 3,0 – 6,0 

MS13 MS13-
16 64.65 Tip I,II,III 285 - 311 1,4 
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Kalsitler, kriptokristalin, mesokristalin ve makrokristalin tane boyunda olup mat, yarı 

mat ve şeffaf olarak izlenmiştir. Ölçümler şeffaf ve yarı mat kristallerde yapılmıştır. 

Kalsitler Tip II ve Tip III kapanımların birini veya ikisini de içermekte olup Tip II 

kapanımlar eser-çok az, Tip III kapanımlar çok az veya bazı örneklerde orta bolluktadır 

(Şekil 10.10). Bazı şeffaf kalsit kristallerinde birincil ve ikincil kökenli Tip I kapanımlar 

tespit edilmiştir. Tip III kapanımlarda ise sıvı fazın gaz faza oranı fazla olup ısıtma 

işlemi sonucu homojenleşme sıvı faza olmaktadır. Çok az kapanım gaz faza 

homojenleşmiştir. Bazı kapanımlar dondurma işlemi sırasında bozulmaktadır.  

                    

Şekil 10.10 Kalsit kristali içinde Tip II ve Tip III kapanımlar (Örnek No: MS3-49) 

Bazı örnekler genelde mat kalsit kristallerinden, az miktarda ise yarı mat kalsit 

kristallerinden oluşmuş, bu nedenle bunlarda ölçüm yapılabilecek nitelikte iki fazlı 

(sıvı+gaz) kapanım bulunamamıştır.  

Tip 1 kapanımlar eser miktardadır. Boyutları 2-6 mikron arasında değişmektedir.  

Tip II kapanımlar genelde köşeli şekillerde (üçgen, dikdörtgen, kare) izlenmiş olup eser 

bolluktadır. Tip II kapanımlar 4-6 mikron arasında değişen boyutlardadır.  

Tip III kapanımlar eser ya da az bollukta ve düzenli sınırlara sahip, köşeli şekillerdedir 

(Şekil 10.11). Birincil kökenli Tip III kapanımların boyutları 4-30 mikron arasında 
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değişmektedir. Sıvı fazın gaz faza göre hacmi daha fazla olup ısıtma işlemi sonucu 

homojenleşme sıvı faza olmaktadır.  

                    

 Şekil 10.11 Kalsit kristali içinde Tip III düzenli şekilli kapanım (Örnek No: MS3-59) 

Tip III kapanımlarda yapılan homojenleşme sıcaklığı ölçümlerinde alınan sonuçlar, bu 

sonuçlara göre hazırlanan diyagram ve tuzluluk değerleri aşağıda verilmiştir (Çizelge 

10.8, 10.9 ve Şekil 10.12).  
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Çizelge 10.8 Kalsitlerde izlenen Tip II  kapanımlarda yapılan homojenleşme sıcaklık 
değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.12 Kalsitlerde izlenen Tip II  kapanımlarda yapılan homojenleşme sıcaklık 
değerlerinin dağılmı 

108 141 174 201 241 

110 145 175 203 243 

116 148 176 211 244 

119 150 178 212 251 

119 150 178 213 252 

125 151 184 218 254 

126 154 185 218 258 

126 155 190 219 266 

127 156 191 216 281 

127 159 191 221 285 

128 159 193 221 298 

129 162 193 221 305 

129 167 194 224 314 

133 167 198 225 345 

134 168 199 228 355 

134 169 200 228 362 

136 171 200 229 365 

140 172 201 232 367 
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Çizelge 10.9 Tip II kapanımlarda ergime sıcaklıkları (Tm(ºC)) ve bunlara göre 
belirlenen tuzluluk değerleri (% NaCl). 

 

Tm(ºC) 

%NaCl  

Eşdeğeri 

Tm(ºC) %NaCl  

Eşdeğeri 

 

Tm(ºC)

%NaCl 

Eşdeğeri 

Tm(ºC) %NaCl 
Eşdeğeri 

0 0 -1,1 1,9 -1,7 2,9 -2,9 4,8 

0 0 -1,2 2,1 -1,8 3,1 -2,9 4,8 

-0,3 0,5 -1,2 2,1 -1,8 3,1 -3,1 5,1 

-0,4 0,7 -1,2 2,1 -1,8 3,1 -3,2 5,3 

-0,4 0,7 -1,2 2,1 -2,1 3,6 -3,3 5,4 

-0,5 0,9 -1,2 2,1 -2,1 3,6   

-0,5 0,9 -1,2 2,1 2,2 3,7   

-0,5 0,9 -1,3 2,2 2,2 3,7   

-0,6 1,1 -1,4 2,4 -2,3 3,9   

-0,6 1,1 -1,5 2,6 -2,3 3,9   

-0,7 1,2 -1,6 2,7 -2,4 4,0   

-0,8 1,4 -1,6 2,7 -2,4 4,0   

-0,9 1,6 -1,6 2,7 -2,5 4,2   

-1 1,7 -1,6 2,7 -2,8 4,7   

-1 1,7 -1,7 2,9 -2,8 4,7   

-1 1,7 -1,7 2,9 -2,9 4,8   

 

Homojenleşme sıcaklığı ve tuzluluk değerleri birlikte incelendiğinde kalsitlerin ilk 

oluşuma 370ºC’ lerde başladığı, 100ºC’lere kadar devam ettiği, ancak 270-110ºC’ de 

yoğunlaştığı görülmektedir. Tuzluluk değerleri % 0-5,4 NaCl eşdeğeri arasında 

değişmekte olup bu düşük değerlerin oluşmasında meteorik sularla karışımın söz 

konusu olduğu düşünülmektedir.  

Kalsitlerin derlendiği sondaj numarası, sondaj metresi ve örnek numaraları ile belirlenen 

kapanım tipleri, ölçülen homojenleşme sıcaklık ve tuzluluk değerleri aralıkları aşağıda 

özetlenmiştir (Çizelge 10.10).  
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Çizelge 10.10 Tüm kalsitlerde yapılan mikrotermometrik ölçümler 

Sondaj No 
Sondaj 

(m.) 
Örnek No Kapanım 

Tipi 
Homojenleşme 

sıcaklığı (ºC) 

Tuzluluk 

(% NaCl)

MS3 60.50 MS3-26 Tip III 100 - 258 0,5-4  

MS3 64.70 MS3-27 Tip I, III 110 - 232 0-4   

MS3 127.80 MS3-49 Tip III 140 - 223 4,7-5,4l 

MS3 181.50 MS3-59 Tip III 150 - 252 0,9-4,7l 

MS3 211.40 MS3-63 Tip I, III 216 - 243 1,2 

MS3 223.30 MS3-65 Tip III 120 - 220 0,9-4,0 

MS3 345.40 MS3-80 Tip III 116 - 285 0-2,9 

MS13 70.65 MS13-18 Tip III 141 - 367 1,7-3,7 

MS13 218.50 MS13-43 - - - 

MS14 161.50 MS14-34 - - - 

MS14 245.80 MS14-41 - - - 
 

Tüm yapılan bu sıvı kapanım çalışmaları özetlenecek olursa; sıvı kapanım çalışmaları 

sonucu kuvarslar birinci evre kuvarslar (Kuvars-1)ve ikinci evre kuvarslar (Kuvars-II) 

olarak sınıflandırılmıştır. Kuvars-I’ler 470ºC’ye ulaşan homojenleşme sıcaklıklarına ve 

yüksek tuzluluğa (% 27,7-41 NaCl) sahipken,   Kuvars-II’ler 150-370ºC arasında 

değişen homojenleşme sıcaklığı, 0,9-7 %NaCl eşdeğeri arasında değişen tuzluluk 

değerlerine sahiptir. Kalsitlerde yapılan sıvı kapanım çalışmalarında, kalsitlerin 

oluşuma 370 ºC’de başladığı, 270-110ºC arasında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 

Tuzluluklar ise %5,4 NaCl ‘den düşüktür.  

Kuvarslarda yapılan ölçümlerde Tip I, Tip II, Tip III, Tip IV ve Tip V kapanımlardan 

birden fazlasının aynı kristal içinde izlenmiş olması bunların kristalin oluşumu 

esnasında zamana bağlı soğuma sırasında çözeltiye karışan meteorik sulara işaret 

etmektedir.   

MS3 sondajından alınan örneklerde 68. metrelerden 130. metrelere kadar kuvarslarda 

yapılan çalışmalarda (MS3-31, MS3-32, MS3-35, MS3-49) yüksek homojenleşme 

sıcaklıkları (470-150ºC) ve farklı kapanım türleri (çok fazlı kapanımların ve 
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karbondioksit kapanımlarının varlığı) izlenmiş ancak bu durumun artan derinlikle direkt 

bir bağlantısı tespit edilememiştir. Sıvı kapanım verileri tartışma ve sonuçlar bölümünde 

yeniden irdelenecektir. 
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11. TARTIŞMA, DENEŞTİRME VE YORUM 

Eskişehir-Sarıcakaya-Mayıslar sahasından alınan kayaçlarda yapılan petrografik 

çalışmalarda serpantinleşmiş ultramafik kayaç, andezit, diyorit porfir ve mikrodiyorit 

olmak üzere 4 farklı kayaç türü tanımlanmıştır.  

Serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar,  serpatinitler ve serpantinleşmiş peridotitler olarak 

tanımlanmış olup alterasyonların aşırı derecede etkili olması nedeniyle bu kayaçların 

daha ayrıntılı adlandırılmaları yapılamamıştır. Silisleşme ve karbonatlaşma sonucu 

ilksel dokusunu tamamen kaybeden serpantinit ve serpantinleşmiş peridotitler ise 

listvenit olarak tanımlanmıştır.  

Hipokristalin porfirik dokuya sahip olan andezitler fenokristal olarak başlıca 

plajiyoklaz, ± kuvars, ± amfibol ve ± biyotit minerallerini içermektedir. Hamur 

plajiyoklaz mikrolitleri ya da kriptokristalen malzeme içermektedir. Sahada etkili olan 

alterasyonlardan az veya primer tüm özelliklerini kaybedecek derecede etkilenmişlerdir. 

Diyorit porfirler holokristalin porfirik dokulu olup, fenokristal olarak plajiyoklaz 

içermektedir Genellikle ince taneli plajiyoklaz minerallerinden oluşan hamurun 

silisleşmiş, kloritleşmiş ve karbonatlaşmış olduğu görülmektedir. Mikrodiyoritler ise  

holokristalin tanesel dokuya sahiptir.  Plajiyoklaz, amfibol, az kuvars ve çok az biyotit 

minerallerinden oluşmuştur. Mağmatik kayaçlardan seçilen örneklerde yapılan 

jeokimyasal analizler sonucunda bu kayaçların kalkalkalen karakterde ve andezit 

bileşiminde olduğu tespit edilmiştir.  

Yapılan analizler sonucu kayaçların SiO2 değerlerinin %14.91 ile %91.83 arasında 

değiştiği görülmektedir. SiO2’nin çok düşük ve çok yüksek olduğu bu değerler altere 

kayaçlara aittir. Andezit ve diyorit olarak tanımlanan örneklerin SiO2 değerleri % 56.68-

65.41 arasında değişmektedir. Le Maitre (1976),  andezitlerin ortalama 

kompozisyonlarının SiO2 için % 57.9, TiO2 için %0.9, Al2O3 için %17.0,  Fe2O3 için % 

7.8, MgO için % 3.3, CaO için %6.8, Na2O için %3.5 ve K2O için %1.6 olduğunu 

belirtmiştir. Cox vd. (1979) Na2O + K2O – SiO2 diyagramında dasit alanında yer alan 

MS3-42 numaralı örnek en yüksek SiO2 (%91.83) değerini vermiş olup, petrografik 
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olarak silisleşmiş kayaç olarak tanımlanmıştır. Buradaki SiO2 fazlalığı ikincil süreçlerle 

gelişmiştir.  BA-17, BA-28, MS14-2 ve MS14-4 numaralı örnekler sahada tespit 

edilebilen en taze andezit örnekleri olup,  petrografik çalışmalarda bu örneklerde de 

silisleşmeler tespit edilmiştir (bkz. EK-1).  

Tez çalışması sırasında cevher mikroskobisi çalışmalarında birçok cevher minerali 

tespit edilmiştir. Serpantinleşmiş ultramafik kayaçlarda izlenen opak mineraller kromit, 

manyetit, pirotin, pentlandit, millerit, violarit, hematit, makinavit, bravoid, kalkopirit ve 

linneit grubu mineraller ile bunları kesen kuvars damarları içerisinde sfalerit, kalkopirit, 

fahlerz grubu mineraller ve galenit mineralleridir. Araziden alınan ve listvenit olarak 

tanımlanan BA-32 ve BA-33 no’lu örneklerde pirit, limonit, kromit ve çok ince hematit 

saçınımları tespit edilmiştir. Andezit, diyorit porfir ve mikrodiyoritlerde ise rutil, 

ilmenit, ilmenomanyetit, sfen, pirit, manyetit, molibdenit, kalkopirit, sfalerit, galenit, 

enarjit ve manyetit mineralleri belirlenmiştir. Çeşitli cevher damar ve damarcıklarında 

izlenen cevher mineralleri ise pirit, kalkopirit, sfalerit, galenit, fahlerz, enarjit, pirotin, 

molibdenit, arsenopirit, limonit, hematit, dijenit ve kovellindir. Cevherleşme kuvars-

karbonat damarlarında, çatlak-kırıklarda ve kayaç içerisinde saçınımlı olarak 

bulunmaktadır. Alterasyon ve cevherleşmenin en fazla görüldüğü yan kayaç 

andezitlerdir.  

Altere ve cevherli zonlara ait örneklerin ana oksit, eser ve nadir toprak element 

analizleri, çizelge 6.1-6.3’de verilmiştir. Baz metal içerikleri genelde düşük olup sadece 

MS13-21 numaralı örnek 2128 ppm Zn,  1289 ppm Pb içermektedir. Breşik kayaç 

olarak tanımlanan bu örnekte opak mineral olarak sfalerit, galenit, az kalkopirit ve 

molibdenit tespit edilmiştir.  Cd’da bu örnekte diğer örneklere göre daha yüksek değer 

(30.8 ppm)  vermiş olup Zn ile ilişkilidir. MS3- 55’de % 0,04, MS13-34’de  %0,03, 

MS13-10’da % 0,04 ve BA-24’de % 0,02 F içeriği saptanmış olup, bu kayaçlarda 

yapılan petrografik çalışmalar, XRD analizleri ve SEM çalışmalarında sörl, dravit ve 

elbait türü turmalin grubu mineraller tespit edilmiştir. MS3-49 numaralı örnek analize 

gönderilen örnekler içinde en yüksek Au (630,7ppb)  ve As (465,8 ppm) değerlerini 

vermiş olup kuvars-karbonat damarından alınmış bir örneği temsil etmektedir.  
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Metallerin birbirleriyle ilişkilerini anlayabilmek için korelasyon katsayı hesaplamaları 

yapılmıştır. Tüm korelasyonlar incelendiğinde mikrodiyorit ve diyorit porfirlerde Au ile 

Cu arasında çok yüksek pozitif ilişki izlenirken, andezitler ve altere andezitlerde çok 

zayıf ilişki görülmektedir. Mo-Au andezitlerde r =+0,98 gibi çok yüksek pozitif ilişki 

sergilerken, altere andezitlerde r=-0,01 gibi zayıf negatif ilişki görülmesi dikkat 

çekicidir. Diyorit porfir ve mikrodiyoritlerde de Mo-Au arasında orta seviyeli pozitif 

ilişki görülmektedir. Yapılan jeoistatistik çalışmalarında Pb-Zn-Cd-Ag, As-Au, As-Hg-

Sb ve Mo-Cu’nun birbirleriyle ilişkili elementler olduğu tespit edilmiştir.  

Sahada etkili olan alterasyon süreçleri sonucu tüm kayaçlar az veya çok oranda altere 

olmuşlardır. Alterasyon bütün kayaçları etkilemiş ancak mikrodiyorit ve diyorit 

porfirler, andezitlere göre çok daha az oranda etkilenmişlerdir. Petrografik çalışmalarda 

bazı andezit ve bunların altere türevlerinde ışınsal demetler şeklinde bol miktarda 

turmalin oluşumları tespit edilmiştir. Bazen de damarlar içerisinde yeşil- kahverengi 

pleokroizma renklerine sahip turmalin mineralleri izlenmiştir. Turmalinlerde yapılan 

XRD çalışmaları sonucu sörl ve dravit türü turmalinler belirlenmiştir. Cavaretta ve 

Puxeddu (1990), sörl ve dravit türü turmalinlerin, hidrotermal süreçlerin erken 

evrelerinde 370ºC’den daha yüksek sıcaklıklarda 400ºC ile 600ºC arasında ve 0.75-1 Kb 

basınçlarda oluştuğunu ve biyotit, kalsik plajiyoklaz, K-feldispat, kuvars ve pirotinle 

birlikte bulunduğunu söylemektedirler. Bu çalışmaya benzer şekilde MS7 sondajından 

seçilen bazı karot örneklerinde yapılan XRD analizleri sonucu turmalinlerle birlikte 

biyotit, plajiyoklaz, K-fedispat ve kuvars belirlenmiştir. Klasik olarak turmalinlerin 

pegmatitik ve pnömatolitik evrede oluştuğu kabul edilmektedir (Robb 2005).  

Bilindiği gibi porfiri yataklardaki alterasyonlar potasik alterasyon, fillik alterasyon, 

arjilik alterasyon ve piropilitik alterasyon olarak tanımlanmıştır. Sinclair (2007),  bir 

çok porfiri yatakta, iç kesimde biyotit ve ± K-feldispatça (± amfibol, ± manyetit, ± 

anhidrit) karakterize olan potasik alterasyonun, dış zona doğru ise kuvars, klorit, epidot, 

kalsit ve lokal olarak albitle birlikte pirit içeren propilitik alterasyonun geliştiğini 

belirtmektedir. Seedorf vd. (2005) ise porfiri yataklardaki alterasyonları 4 ana gruba 

ayırmış ve bunları 1. Uçucu eklenmesi (propilitik alterasyon) 2. Hidrolis (serisitik, ileri 

arjilik, orta arjilik alterasyon), 3. Alkali değişimi (potasik ve sodik-kalsik alterasyon) ve 
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4. Silika eklenmesi (silisik alterasyon) olarak belirlemiştir.  Literatürde porfiri 

sistemlerde geç evre alterasyonların ilk gelişen alterasyonları örtebileceğine dair pek 

çok çalışma yapılmıştır (Gustafson ve Hunt 1975, Moyle 1990, McMillan 2005). 

Gustafson ve Hunt (1975) Şili’de yaptıkları çalışmada sistemin soğuması sırasında, 

hidrotermal sistem çökerken, fillik alterasyonun potasik alterasyon üzerine bindiğini 

söylemektedir.  Benzer şekilde Moyle (1990), fillik alterasyon zonu 

(kuvars+serisit+pirit) ve arjilik alterasyonun (kuvars+illit+pirit++-kaolinit+-smektit+-

montmorillonit+-kalsit),  propilitik ve potasik alterasyon zonları arasında düzenli veya 

düzensiz şekilde, eski alterasyonların üzerine gelebileceğini belirtmiştir.  

Yapılan petrografik çalışmalarda sahada biyotit-kuvars (-manyetit), uralit-klorit-

karbonat, serisit-kuvars-karbonat, karbonat-kuvars, kuvars-turmalin ve silisleşme 

alterasyonları tespit edilmiştir. İnceleme sahasında erken evre alterasyonların geç evre 

alterasyonlar tarafından maskelenmesi nedeniyle alterasyonlar arasındaki sınırlar keskin 

değildir. Farklı alterasyon gruplarına ait mineraller bir arada görülebilmektedir. Çalışma 

sahasında serisit-kuvars-karbonat alterasyonu içerisinde yer yer artan oranlarda biyotitçe 

zenginleşmiş kısımlar izlenmesi bunun göstergesi olarak düşünülebilir.  Benzer şekilde 

sıvı kapanım bölümünde ayrıntılı olarak anlatılan ve serisit-kuvars-karbonat 

alterasyonundan alınan kuvarslarda ölçülen 470ºC’lere kadar çıkan yüksek sıcaklık ve 

tuzluluk değerleri de bu görüşü desteklemektedir. Asgharı ve Hezarkhanı (2010), 

Sungun (Iran) porfiri yatağında fillik zonda ortalama homojenleşme sıcaklığının 375ºC 

ve potasik zonda ortalama homojenleşme sıcaklığının ise 413ºC olduğunu 

belirtmişlerdir.   

Alterasyonlar üzerine yapılan çalışmalar sonucu porfiri sistemlerde gelişen alterasyon 

mineralleri tespit edilmiş ancak porfiri sistemlerdeki klasik sınıflama yerine alt 

sınıflamalar kullanılmıştır. Literatürde de benzer sınıflamalar bulunmaktadır. Her ne 

kadar porfiri Cu sistemlerdeki klasik sınıflama kullanılmasa da biyotit-kuvars 

alterasyonu potasik alterasyonla, uralit-klorit-karbonat alterasyonu propilitik 

alterasyonla, serisit-kuvars-karbonat alterasyonu ise fillik alterasyonla deneştirilebilir. 

Seedorf vd. (2005), kuvars-turmalin birlikteliğinin potasik alterasyonun bir türevi 

olduğunu belirtmişlerdir.  
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Tez çalışması sırasında sondajlarda, literatürde tanımlanan damar tiplerine benzerliğiyle 

dikkat çeken birçok damar tespit edilmiştir. Sillitoe (2000), damar morfolojisi ve 

mineral birlikteliğine göre düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa göre D tipi, B tipi, A tipi 

ve M tipi damarlar olarak sınıflamıştır. M ve A tipi damarlar yüksek sıcaklıkta, yani 

potasik zonda görülebilecek damarlarken, D tipi damarlar fillik zonda izlenir. Seedorf 

(2005)  ise,  A tipi damar olarak tanımladığı yüksek sıcaklık damarlarının düzensiz ve 

devamsız damarlar olduğunu belirtmiş, bunların sünümlü şartlarda yüksek sıcaklıklarda 

oluştuğunu ifade etmiştir. B tipi damarlar iri taneli kuvars, molibdenit, kalkopirit, 

anhidrit,  pirit ve az miktarda turmalin içerebilir. D tipi damarlarda baskın mineral 

piritken, anhidrit ve kalsit bol miktarda, turmalin ise sıklıkla görülebilir.  Aktinolit 

damarları 400-450ºC sıcaklıklarda, sodik-kalsik alterasyonda oluşabilir (Seedorf 2005). 

Alterasyon bölümü şekil 9.15’de görülen tremolit aktinolit damarı sadece iki adet 

örnekte izlenmiştir.  Bu örneklerin uralit-klorit-karbonat alterasyonunun maskelediği 

sodik-kalsik alterasyonu temsil ettiği düşünülmektedir. Seedorf (2005) şeker dokulu 

kuvars damarlarının da yüksek sıcaklıklarda oluştuğunu belirtmektedir. Fourner (1999), 

K-feldispat damarının 400ºC üzerindeki sıcaklıklarda olabileceğini ve bunun plastik 

deformasyonun delili olabileceğini söylemektedir. Sahada literatürde de tanımlanan 

damar tiplerinden A, M, B ve D tipi damarlar izlenmiştir. M tipi damarlar olan manyetit 

damarları düzensiz şekile sahip olup < 1mm’den az genişliğe sahiptir. Bazı manyetiler 

ise kuvars damarı içerisinde saçınımlı ve martitleşmiş olarak görülmüştür (bkz. 

Alterasyon bölümü Şekil 9.23b).  

Tezin Sıvı Kapanım bölümünde detaylı olarak anlatıldığı ve yüksek sıcaklık ölçüm 

sonuçlarının elde edildiği MS3-31, MS3-32 ve MS3-35 no’lu örnekler MS3 sondajı 65-

85 metreler arasından alınmıştır. Buradaki damar morfolojisine bakıldığında damarların 

“wormy” şeklinde ve devamsız olduğu görülmektedir. Kuvars damarları oldukça iri 

taneler halinde pirit içermekte olup, piritler içerisinde iri taneli pirotin ve kalkopirit 

kapanımlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Buradaki kuvarslarda yapılan sıvı kapanım 

çalışmalarında 470ºC’ye ulaşan sıcaklıklar ve %45 NaCl eşdeğeri tuzluluklar 

ölçülmüştür. Bu damarların literatürde de tanımlanan A tipi damarlara benzerliği dikkat 

çekicidir. B tipi damarlara örnek olarak MS2 sondajı MS2-9, MS2-19 ve MS13 sondajı 

MS13-33 numaralı örnekler verilebilir. Bu damarlar keskin-düz sınırlı olup pirit, 
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molibdenit ve kalkopirit içermektedir. Keskin ve düz sınırlı D tipi damarlara MS2 

sondajı 349-355 metreler arasında izlenen keskin-düz sınırlı pirit damarı örnek olarak 

verilebilir (bkz. Alterasyon bölümü Şekil 9.16.a) . 

İncelenen sondajlarda kataklastik dokular ve breşik dokular sıkça karşımıza 

çıkmaktadır. Petrografik çalışmalarda MS3 ve MS7 numaralı sondajlarda breşleşme 

yaygın olarak görülmüştür. MS3 sondajı 60-348.00 metreler arasında yer yer breşik 

seviyeler geçilmiştir.  99-103. metreler arasında kayaçlar o kadar ufalanmıştır ki bu 

metrelerden sağlam karot alınamamıştır. MS7 sondajında 205. metrelerde kataklazma 

etkisi ve breşleşme,  kayaçlarda milonitleşmeye kadar ilerlemiştir. Breş parçaları; 

andezitik parçalar, silisleşmiş parçalar, silisifiye parçalar, karbonatlaşmış parçalar, 

tamamen biyotitleşmiş parçalar, uralitleşmiş parçalar, tamamen 

biyotitleşmiş+kloritleşmiş+killeşmiş ve feldispat mineralleri içeren mağmatik kayaç 

parçası, trumalinli parçalar, silisleşmiş ve plajiyoklaz fenokristalleri içeren volkanik 

kayaç parçalarına aittir. Breş parçalarının arasındaki malzeme silis, klorit ve biyotitten 

oluşmaktadır.  

Sıvı kapanım çalışmaları sırasında elde edilen sıcaklık ve tuzluluk verileri ile 

cevherleşme arasındaki ilişkileri tartışmak ve yorumlamak için öncelikle kuvarslarda ve 

kalsitlerde yapılan sıvı kapanım çalışmalarına ait veriler ortaya konulmalıdır.  

MS3 sondajının MS3-31, MS3-32 ve MS3-35 numaralı kuvars örneklerinde (devamsız 

ve bükümlü A tipi damar) homojenleşme sıcaklıklarının ( yani açık sistemden dolayı 

oluşum) 178 ile 470ºC arasında değiştiği, buna karşın tuzlulukların bir kısmının % 

23,70 ile 41 NaCl eşdeğeri arasında orta ve çok yüksek değerler sergilerken (Kuvars I 

evresi),  aynı örneklerde diğer bir kısım tuzlulukların % 0.9 ile %7 NaCl eşdeğeri 

arasında düşük tuzluluk seviyelerinde (Kuvars II evresi)  olduğu görülmektedir. Bu iki 

farklı tuzluluk değerleri bu örneklerin iki farklı çözelti tarafından etkilendiğini açıkça 

göstermektedir. Arsenopirit ve altın içeriği yüksek olan MS3-49 numaralı (kuvars-

karbonat damarı) örnekte yapılan sıvı kapanım analizlerindeki veriler incelendiğine 

kuvarslardan alınan homojenleşme sıcaklıklarının 150ºC-360ºC arasında değiştiği ancak 

150ºC -240ºC arasında yoğunlaştığı, tuzlulukların ise 4,2-5,1 % NaCl eşdeğeri arasında 
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değiştiği, kalsitlerde ise homojenleşme sıcaklığının 140ºC-230ºC arasında değiştiği, 

170ºC-230ºC arasında ise yoğunlaştığı, tuzlulukların 4,7-5,4 %NaCl eşdeğeri arasında 

değiştiği görülmektedir. Keskin dokanak ilişkisi sunan bu damarın mesotermal-

epitermal evreyi temsil ettiği düşünülmektedir.  

 Wilkinson (2001) tarafından oluşturulan ve farklı yatak tiplerini homojenleşme 

sıcaklıklarına karşın tuzluluk diyagramında,  inceleme alanından alınan kuvars ve 

kalsitlerden elde edilen sıvı kapanım verileri taşınmıştır (Şekil 11.1). Diyagram 

incelendiğinde kuvarsların iki farklı oluşum sıcaklığı sergilediği görülmektedir.  

Kuvars-I ve Kuvars-II jenerasyonları olarak yapılan bu ayrımda,  Kuvars-I’lerin 

oluştuğu,  370ºC’ın üstünde 470ºC’ a kadar yüksek tuzluluklu sıvı+gaz+katı 

kapanımların (Tip V) bir yüksek ısılı ve tuzluluklu evreyi temsil ettiği söylenebilir. 

Kuvars-II kristallerinin oluştuğu,  370ºC ile 150ºC arasında ölçülen sıcaklıklar ve % 0.9 

ile 7 NaCl eşdeğeri arasında tuzluluklar sergileyen bir başka evre ise mesotermal ve 

epitermal sıcaklıkların etkili olduğu bir cevher oluşumu evresine işaret etmektedir. 

Kalsitlerde yapılan sıvı kapanım çalışmaları MS13 sondajında 367ºC olarak ölçülen bir 

sıcaklık verisi dışında sıcaklıkların genellikle 270-110ºC arasında olduğunu 

göstermektedir. Tuzluluklar ise % 5,4 den az ölçülmüştür. Bu veriler Kuvars-II 

evresinde oluşan kuvarsların 270ºC’den daha az olan oluşumları ile eş zamanlı 

oluştuklarını göstermektedir.  
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Şekil 11.1 Farklı yatak tiplerinin homojenleşme sıcaklıklarına karşın tuzluluk 

diyagramına yerleştirilen ölçüm sonuçları (Wilkinson 2001)  

Yukarıda sunulan tüm verilerin ışığında yörede etkin magmatik akışkanların olasılıkla 

meteorik sularla karışması sonucu hem soğudukları hem de tuzluluklarının düştüğü 

varsayımı ağırlık kazanmaktadır. Ancak magmatik ve meteorik akışkanların karşılıklı 

etkileşimlerinin belirlenmesi için izotop çalışmalarına gereksinim vardır. Lai ve Chi 

(2007), homojenleşme sıcaklığı ve tuzluluğun geniş dağılımında sıcak magmatik sıvılar 

ve çevre kayaçtan gelen nispeten soğuk sıvıların rol oynadığını söylemişlerdir. Aynı 

çalışmada cevher çökeliminin ana mekanizmasının sıcak, tuzlu ve metal taşıyan 

mağmatik akışkanlarla çevre kayaçlardan gelen nispeten soğuk sıvıların karışması 

olarak belirlenmiştir.  

Sahada alterasyon zonları, sıvı kapanım çalışmaları ve metal anomalileri 

değerlendirildiğinde iki farklı tip cevherleşme olduğu düşünülmektedir. Bunlardan biri 

porfiri evre ile diğeri ise epitermal evre ile ilişkili görünmektedir. Porfiri evreyle ilgili 

olarak manyetit, molibdenit, pirotin ve kalkopirit mineralleri tespit edilmiştir. Yukarıda 

bahsedilen breşik kayaçlar içerisinde turmalinli kayaç parçalarının bulunması, 

turmalinlerin oluştuğu evreden sonraki bir dönemde kayaçların kırılıp parçalandığını 

göstermektedir. Cevher mikroskobisi ve metal jeokimyası çalışmalarında breşik 
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zonlarda baz-metal zenginleşmeleri tespit edilmiştir (örneğin MS13-21 numaralı örnek ). 

Breşik dokular hidrotermal çözeltilerin dolaşımı için uygun alanlar yaratmışlardır.  Au, 

Ag, As, Sb ve Bi’un ise mezo-epitermal koşullarda oluşmuş olması beklenmektedir. 

Buna göre sfalerit, galenit, arsenopirit kalkopirit ve enarjit daha düşük sıcaklık evresini 

temsil etmektedir.  

Literatürde yüksek sülfidasyon epitermal sistemler porfiri sistemlerle 

ilişkilendirilmektedir.  Sondajlarda az miktarda tespit edilen enarjit mineralinin varlığı 

sahada yüksek sülfidasyon tip epitermal bir sistemin varlığını düşündürmektedir. Aynı 

zamanda jarosit mineralinin varlığı da bu görüşü desteklemektedir.  Sahada tespit edilen 

jarosit minerali literatürde asidik sıvılarla ilişkilendirilmiştir. Jarosit minerali limonitik 

mostraların yaygın bileşenidir. Jarosit, ortaç-yüksek okside ortamlarda oldukça asidik 

(pH < 3) çözeltilerin varlığına işaret eder (Leach vd. 1985, Taylor 2011). K içerikleri 

genelde yan kayaçlardaki K-Feldispat yıkanmasından kaynaklanır. Önemli jarosit 

oluşumları birçok durumda genelde piritin kalkopiritlerden fazla olduğu sülfit sistemin 

dış kesimlerine işaret eder. Bu gibi durumlarda yaygın jarositik oluşumların alt 

kesimlerde süperjen zenginleşmeleri beklemek doğru değildir (Taylor 2011). Sillitoe 

(1993) ileri arjilik veya yüksek sülfidasyon tip epitermal sistemlerin porfiri bakır, Cu-

Mo, Cu-Au ve Au yataklarıyla ilişkili olduğunu belirtmektedir.  

MTA tarafından yapılan çalışmada (Yıldırım vd. 2012), cevherleşme alanında altere 

granitlerin bulunduğu ve bunların altın içeren porfiri tipte bir cevherleşmeye neden 

olduğu belirtilmiştir. Güllü ve Kadıoğlu (2012) ise, çalışma alanımızın 70 km 

güneydoğusunda Orta Eosen yaşlı olan Karakaya (Kaymaz) granit bileşimli intrüzif 

kayaçların merkezlerinde elbait tipi, kenarlarında ise şörl tipi turmalinler 

belirlemişlerdir.  

Ancak tez çalışma sahasında, MTA ruhsat alanını içine alan yörede yüzeylemiş 

granitiyodik bir kaya belirlenmemiştir. Buna karşın, kuvarslarda elde edilen 470ºC 

civarına çıkan sıcaklıklar ve % 40’lar civarına çıkan tuzluluklar ile Güllü ve Kadıoğlu 

(2012) nin belirttiği granitlerde turmalinlerin bulunmuş olması çalışma alanında 

alterasyon zonlarının altında, derinde gömülü bir granitoyidin varlığını gündeme 
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taşımaktadır. Sahada bu granitoyidle ilişkili porfiri bir sistem ve yüksek sülfidasyon 

epitermal tip bir cevherleşme olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. 
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12. SONUÇLAR 

1. Eskişehir-Sarıcakaya-Mayıslar sahasından alınan kayaçlarda yapılan petrografik 

çalışmalarda ultramafik kayaç, andezit, diyorit porfir ve mikrodiyorit olmak 

üzere 4 farklı kayaç türü tanımlanmıştır.  

2.  Mağmatik kayaçlardan seçilen örneklerde yapılan jeokimyasal analizler 

sonucunda bu kayaçların kalkalkalen karakterde ve andezit bileşiminde olduğu 

tespit edilmiştir. 

3. Cevher mikroskobisi çalışmalarında pirit, manyetit, kalkopirit, molibdenit, 

(porfiri evre), arsenopirit,  sfalerit, galenit, fahlers grubu mineraller enarjit 

mineralleri (epitermal evre) tespit edilmiştir.  

4. Tüm element korelasyonları incelendiğinde mikrodiyorit ve diyorit porfirlerde 

Au ile Cu arasında çok yüksek pozitif ilişki izlenirken, andezitler ve altere 

andezitlerde çok zayıf ilişki görülmektedir. Mo-Au andezitlerde r = +0,98 gibi 

çok yüksek pozitif ilişki sergilerken, altere andezitlerde r= -0,01 gibi negatif 

ilişki görülmesi dikkat çekicidir. Diyorit porfir ve mikrodiyoritlerde de Mo-Au 

arasında orta seviyeli pozitif ilişki görülmektedir. Pb-Zn-Cd-Ag, As-Hg-Sb ve 

Mo-Cu birbirleriyle ilişkili elementlerdir.   

5. Sahada etkili olan alterasyon süreçleri sonucu tüm kayaçlar az veya çok oranda 

altere olmuşlardır.  Yapılan petrografik çalışmalarda biyotit-kuvars (-manyetit) 

(potasik alterasyon), uralit-klorit-karbonat (propilitik alterasyon), serisit-kuvars-

karbonat (fillik alterasyon), karbonat-kuvars,  kuvars-turmalin (potasik 

alterasyon) ve silis alterasyonları tespit edilmiştir. 

6. Yapılan sıvı kapanım çalışmalarında 370ºC’ın üstünde 470ºC’ a kadar yüksek 

tuzluluklu sıvı+gaz+katı kapanımların (Tip V) bir yüksek ısılı ve tuzluluklu 

evreyi temsil eden Kuvars 1 evresi ile  370ºC ile 150ºC arasında ölçülen 
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sıcaklıklar ve % 0.9 ile %7 NaCl eşdeğeri arasında tuzluluklar sergileyen 

Kuvars-II kristallerinin oluştuğu bir başka evre görülmektedir. Kalsitlerde 

yapılan ölçümler kalsitlerin Kuvars II ile birlikte oluştuğunu düşündürmektedir. 

7. İnceleme alanında literatürde tanımlanmış A, M, B ve D tipi damarlar tespit 

edilmiştir.   

8. Çalışma sahasında, MTA ruhsat alanını içine alan yörede yüzeylemiş bir 

granityoidik kayaç belirlenememiştir. Buna karşın, kuvarslarda elde edilen 

470ºC civarına çıkan sıcaklıklar ve % 40’lar civarına çıkan tuzluluklar, çalışma 

alanında alterasyon zonlarının altında, derinde gömülü bir granitoyidin varlığını 

düşündürmektedir. 

9.  Bu durumda da porfiri tip bir oluşum ve bununla ilişkili yüksek sülfidasyon 

epitermal tip bir oluşum gündeme gelmektedir.  
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EK 1 MS2 sondajına ait  kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği 
 

 

ÖRNEK 

NO 

SONDAJ 

METRESİ 

KAYAÇ İSMİ MİNERALOJİK  

BİLEŞİM 

DOKU ALTERASYON OPAK MİNERALLER 

MS2-1 11.70m Andezit Plj,Q Porfirik, 

kataklazma 

Ser,kil,ep,si,bio,kl(jibs 

damarlı) 

Py(lim){po}, rt 

 12.00m Andezit Plj,amp Porfirik Bio,kil,kl,,kar,ur Mag(hem),rt,il(rt,hem),py,ccp, 

MS2-2 13.00m Andezit Plj,amp,prx?, Porfirik Si,kil,ser,kl,ur,kar, İl(hem),py,gn,ccp(bn),mag 

 14.40m Tamamen Kloritleşmiş-Silisleşmiş 

Killeşmiş Volkanik Kayaç(andezit?) 

Feds,Q Porfirik Kil, kar,ser,bio,kl, Mag 

(hem),py{po,rt}(lim),ccp,fah 

MS2-3 14.90m Andezit Plj,Q Porfirik Si,kil, kar,kl(jibs damarlı) py,rt,ccp,sp 

MS2-4 15.50m Biyotitleşmiş Silisleşmiş Kloritleşmiş 

Kayaç 

  Bio,si,kl,ser, Py {po}, cr(crsp),ccp,lim,gn 

 15.60m Killeşmiş Kloritleşmiş Silisleşmiş 

volkanik kayaç 

  Kil,kar,si,kl,ser, py,rt,fah {ccp},mo 

 17.20m Andezit Plj,amp,Q, Porfirik Kil,ser,kar,ep,kl,si, py,rt,ccp,fah,cr 

MS2-5 22.00m Andezit Plj,amp, Porfirik, 

breşleşme 

Ur,bio,si,kil,kar,kl py,mag,ccp,il,mo,rt,cr{crsp},s

p 

 26.40m Andezit Plj, amf,Q Porfirik Ser,kl,kar,si,tl py,rt,ccp,fah,gn 

 26.50m Altere Volkanik Kayaç Plj,Q,bio Porfirik Bio,kar,si,ur,kl, Mag,py,rt,cr(crsp),ccp 

MS2-6 27.50m Altere Kayaç   Kl,kar,bio,si py,cr,ml(vl),ccp,rt 

 28.70m Altere volkanik Kayaç(andezit?) Plj,amp? porfirik Bio,ur,si,kar,kl, py,ccp,ln,en,fah,cr(crsp) 

 30.40m Kataklastik Kuvars Damarı Q   py,sp,gn,ccp 

MS2-7 30.80m Altere breşik Kayaç  breşik Bio,si,ur,kl, py,ccp,sp,gn 

MS2-8 31.70m Altere Andezit plj porfirik Kl,bio,si,kar,ser Py {mag},hem,ccp, 

 32.20m Altere Volkanik Kayaç 

 

felds porfirik Kil,ser,kar,ur py{mag,hem,rt},rt,cr,fah,ccp 

 36.00m Altere Volkanik Kayaç (andezit) Felds,Q porfirik Ser,kar,kil,si, Py{po,mag,ccp},rt,sph 

MS2-9 36.80m Serisitleşmiş Silisleşmiş Volaknik 

Kayaç 

 porfirik Kil,ser,kar,si, py,ccp,fah,mo 

MS2-10 38.00m Kataklastik Mağmatik Kayaç Felds,Q kataklastik Kil,si,ser,kar,tl Py{mag},hem,cr(crsp,mag),m

ag(hem),rt,ccp,sp 

MS2-11 44.10m Biyotitleşmiş Silisleşmiş kloritleşmiş 

Kayaç 

 breşik Bio,si,kl,kar,ser,kil,py,hem

,ccp 

py,hem,ccp,rt, 
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EK 1 MS2 sondajına ait  kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği (devam) 

 

 47.50m Biyotitleşmiş Mağmatik Kayaç Plj,Q Porfirik, 

breşik 

Bio,si,ur,kl,(ur damarı) py,rt,ccp,cr(crsp,mag),rt,gn,m

o,ccp 

MS2-12 48.20m Killeşmiş Silisleşmiş Mağmatik Kayaç felds porfirik Kil,ser,kar,si,bio,kl Py{mag,po},mo,ccp,sp, 

MS2-13 55.00m Breşik Kayaç  breşik Kil,kar,bio py,ccp (bn,cv),mo,rt,gn,fah,en, 

MS2-14 64.20m Breşik Kayaç  breşik Si py{po},rt,lim veya hem 

MS2-15 66.50m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Kloritleşmiş Kayaç   Si,kar,kl,kil Py 

MS2-17 70.00 Karbonatlaşmış Biyotitleşmiş Kloritleşmiş 

Silisleşmiş Volkanik Kayaç 

felds porfirik Ser,kar,bio,kl,si,ur? Py,ccp,en,fah, rt,cr,mo 

MS2-18 72.00 Karbonatlaşmış Serisitleşmiş Kayaç  breşik Kar,ser, Py{po,mag},rt,hem,ccp,fah,cr 

MS2-19 75.80m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Serisitleşmiş Kayaç   Kar,si,ser Py,mo, 

MS2-20 85.00 Silisleşmiş Serisitleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,ser,kar,tl Py,mo,ccp,sp,cr,gn,rt, 

MS2-21 95.25m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Serisitleşmiş Kayaç   Si, kar,ser,tl py,rt,mo,cr 

MS2-22 113.20 Detay kil     

MS2-23 120.00 Altere kayaç   Ser,si  

MS2-24 122.00 Serisitleşmiş Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Ser,kar,si,tl py,rt 

MS2-25 133.20 Karbonat Damarı  breşik  Py 

MS2-26 146.00m Killeşmiş Kloritleşmiş Silisleşmiş Kayaç Plj  Kil,kl,si,kar Py{po,sph},rt,mo,cr(crsp),gn 

MS2-27 151.50m Altere Volkanik Kayaç  Porfirik, 

breşik 

Si,kar,kil,bio,kl Py 

MS2-28 161.10m Silisleşmiş Biyotitleşmiş Kloritleşmiş 

Karbonatlaşmış Kayaç 

  Si,bio,kl,kil,kar Py,rt,ccp, 

MS2-29 163.00m Killeşmiş Kloritleşmiş Mağmatik 

Kayaç(volkanik?) 

Plj porfirik Kil,si,ser Py, rt, mo 

MS2-30 173.15m Breşik Kayaç  Breşik Ur,si,kar, py,rt,cr, 

MS2-31 181.10m Serpantinleşmiş Talklaşmış Ultramafik Kayaç  elek Ser,kar py,cr(crsp),ccp,fah,sp,pn,ml 

MS2-32     Si,simektit, kaolint,mika 

feld amf 
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EK 1 MS2 sondajına ait  kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği (devam) 

Not: Örnek numarası verilmeyen metreler MTA laboratuarlarında incelenen proje dahilindeki örneklerdir. 

 

MS2-33 237.80m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Serisitleşmiş 

Kloritleşmiş Kayaç 

  Si,kar,ser,kl Py{mag},cr,ccp, 

MS2-34 245.50m Talklaşmış Karbonatlaşmış Opaklaşmış 

Ultramafik kayaç 

  Tc,kar, Mag,py,ml(vl), 

MS2-35 257.00m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,kar,kl,ur Py{po},rt,ccp,,sp 

MS2-36 263.00m Talklaşmış uralitleşmiş kloritleşmiş 

Ultramafik Kayaç 

  Tc,ur,kil,kl,kar cr,mag,hem,ccp,gn, 

MS2-37 276.00m Talklaşmış serpantinleşmiş Ultramafik Kayaç   Tc,serp,kar,kil Mag, cr(mag),pn,makinevit,ccp,py 

MS2-38 294.50m Altere Mağmatik Kayaç Plj, bio Holokristalin 

tanesel 

Ser,kar,si,gar? Py (mar),ars, fah 

MS2-39 296.00m Silisleşmiş Serisitleşmiş Volaknik Kayaç Felds,Q,bio,amp porfirik Kar,ser,si py,rt,mo,ccp 

MS2-40 299.70m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Volaknik Kayaç 

(andezit?) 

Plj,Q,bio,amp porfirik Si,kar,kil, Py {ccp},rt, 

MS2-41 317.20m Silisleşmiş Serisitleşmiş Volkanik Kayaç Fleds, Q porfirik Ser,kar,si, Py{rt},rt,gn,mo 

MS2-42 324.35m Silisleşmiş serisitleşmiş Volkanik Kayaç Felds,Q,amp? porfirik Ser,kar,si, Py {po,mag},rt,gn 

MS2-43 329.35m Silisleşmiş Serisitleşmiş Volkanik Kayaç Feds,Q,amp porfirik Ser,kar, Py{po,mag},ccp,fah,mo 

MS2-44 334.00m Silisleşmiş Serisitleşmiş Karbonatlaşmış 

Volkanik Kayaç 

Q porfirik Si,ser,kar, py,rt,fah,ccp,mo 

MS2-45 340.85m Silisleşmiş Serisitleşmiş Volkanik Kayaç Q,mus porfirik Ser,kar,si,ser py,ccp,fah,mo 

MS2-46 346.50m Silisleşmiş Serisitleşmiş Volkanik Kayaç Felds,Q,amp porfirik Ser,kar,ur,si,kil Py {rt,mag}(mar),rt,fah,ccp,mo, 

MS2-47 349.30m Silisleşmiş Serisitleşmiş volkanik Kayaç Felds, Q porfirik Ser,kar,si,mus, Py{mag,po}(mar),rt, ccp 

MS2-48 353.25m Serisitleşmiş Killeşmiş Silisleşmiş Volkanik 

kayaç 

Felds,Q porfirik Ser,si,kar,kil py,rt 

MS2-49 358.85m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Si,kar,gar, Py {ccp,po},ccp 

MS2-50 360.00m Uralitleşmiş Karbonatlaşmış Silisleşmiş 

Kayaç 

Plj? Porfirik? Ur,kar,s,,bio,kl,

kil 

py,cr,ccp,rt,ml(vl) 

MS2-51 361.00m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,kar py,rt,ccp,gn,cr 

MS2-52 364.70m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,kar py 

MS2-53 365.00m Karbonatlaşmış Kayaç   Kar,ur Py,mag,cr(mag),pn,vl 
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EK 2 MS3 sondajına ait  kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği 

ÖRNEK 

NO 

SONDAJ 

METRESİ 

KAYAÇ İSMİ MİNERALOJİK  

BİLEŞİM 
DOKU ALTERASYON OPAK MİNERALLER 

MS3-1 17.00m Altere Ultramafik Kayaç   Kar,tc,kl cr(crsp),py,hem,pn,vl, 

MS3-2 17.80m Karbonatlaşmış Kloritleşmiş Serpantinleşmiş 

Ultramafik Kayaç 

  Kar,kl,serp Py,cr,hem,bv,rt,ccp 

MS3-4 18.40m Altere Ultramafik Kayaç   Kar,serp,kl Py,cr(crsp),hem,ml(vl),bv 

MS3-3 18.50m Karbonatlaşmış Serpantinleşmiş Kloritleşmiş 

Ultramafik Kayaç 

  Kar,serp,kl,si Py(lm),cr(crsp)ml(vl),mag(hem) 

MS3-5 20.60m Karbonatlaşmış Serpantinleşmiş Kloritleşmiş 

Ultramafik Kayaç 

  Kar,serp,kl,  

MS3-6 21.00m Karbonatlaşmış Serpantinleşmiş Ultramafik 

Kayaç 

  Kar,serp,si Mag,py,cr(crsp),ml(vl) 

MS3-7 22.00m Karbonatlaşmış Serpantinleşmiş Ultramafik 

Kayaç 

  Kar,serp, Mag,py,cr(crsp),ml(vl) 

MS3-8 23.85m Serpantinleşmiş Karbonatlaşmış Ultramafik 

Kayaç 

  Serp,kar, Py,mag,cr,ln,ml(vl) 

MS3-9 26.30m Altere Ultramafik Kayaç   Kar,ser?,serp,kl Py,hem,cr(crsp),mag 

MS3-10 27.50m Altere Ultramafik Kayaç   Serp,kl,kar,si Cr(mag),mag,py{cr},ln(bv),bv,hem 

MS3-11 28.70m Altere Ultramafik Kayaç  elek Serp,kl, Cr(mag),py,mag(hem),ln, 

MS3-12 30.60m Altere Ultramafik Kayaç   Serp,kl,bas,kar Mag{py},py{mag},ln,cr(crsp),hem 

MS3-13 31.20m Altere Ultramafik Kayaç   Serp,kl,kar,bas Mag{py},py{mag},ln,cr(mag) 

MS3-14 32.60m Altere Ultramafik Kayaç  elek Serp,kar Py,cr(crsp,mag),ml(vl),vl,ml,ln,ccp 

MS3-15 38.40m Karbonatlaşmış Ultramafik Kayaç   kar Cr(crsp),py{po},vl,ml,ccp,bv 

MS3-16 41.10m Karbonatlaşmış Kloritleşmiş Ultramafik Kayaç   Kl,kar Py,cr,ln,ml(vl),bv,pn 

MS3-18 45.90m Karbonatlaşmış Kloritleşmiş Ultramafik Kayaç   Kar,kl,serp, Py,bv,vl,cr(crsp),hem,ccp, 

MS3-19 46.10m Karbonatlaşmış Kloritleşmiş Ultramafik Kayaç   Kar,serp,kl Py,cr(crsp),bv,vl,ccp,hem, 

MS3-20 48.50m Karbonatlaşmış Talklaşmış Ultramafik Kayaç   Kar,tc,serp,kl Cr(crsp),py,bv,ml(vl), 

MS3-21 50.90m Karbonatlaşmış Serpantinleşmiş Ultramafik 

Kayaç 

  Kar,serp Py(mar),cr(crsp),bv,mar,ml(vl),ma

g(hem),ccp 

MS3-22 51.30m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Ultramafik Kayaç   Kar,si,serp Py(mar){po},mag(hem), 

cr(crsp,hem),bv,mag,ln,ccp 
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EK 2 MS3 sondajına ait kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği (devam) 

MS3-23 53.50m Karbonatlaşmış Serpantinleşmiş ultramafik 

Kayaç 

  Kar,serp,kil,zeo,si Cr(crsp),bv, 

MS3-24 56.50m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Ultramafik Kayaç   kar,si Py,cr(crsp),mag(hem),bv,ln 

MS3-25 58.90m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Ultramafik Kayaç   Kar,si Py,cr, 

MS3-26 60.50m Silisleşmiş Serisitleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,ser,kar Py(mar),rt, 

MS3-27 64.70m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Serisitleşmiş Kayaç   Kar,si,ser, Rt,py{po},ccp,sp,sph 

MS3-28 65.00m Uralitleşmiş Silisleşmiş Kayaç   Ur,si Lök,py{po} 

MS3-29 65.40m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Ur,kl,kar,si Sph,py,ccp,fah, 

MS3-30 67.00m Serisitleşmiş Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Kar,si Py{po,rt},po(mar),rt,ccp 

MS3-31 68.00m Serisitleşmiş Silisleşmiş Kayaç   Ser,si Py,po{pn},ccp,fah 

MS3-32 69.50m Silisleşmiş Serisitleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,ser,kar Rt,py{po},ccp,fah,sp 

MS3-33 72.80m Karbonatlaşmış Serisitleşmiş Silisleşmiş Kayaç   Kar,ser,si Py{rt,po},rt,ccp 

MS3-34 78.30m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Serisitleşmiş Kayaç   Si,kar,ser, Py,ccp,rt,gn? 

MS3-35 80.50m Serisitleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Ser,kar,si, Py{ccp},rt, 

MS3-36 84.00m Silisleşmiş ve Karbonatlaşmış Kayaç felds  Si,kar, Rt,py,ccp 

MS3-37 86.20m     Py,ccp 

MS3-38 93.50m Serisitleşmiş Silisleşmiş Kayaç plj porfirik Ser,si Py{mag,rt},rt, 

MS3-39 94.10m Breşik Kayaç  breşik Kar,ser,si, Py{rt},rt 

MS3-40 99.00m Altere Kayaç    py 

MS3-41 102-103m    Sm,Q,kaol,feds,Kat

zeo,kl,sid 

 

MS3-42 105.30m Silisleşmiş Kayaç   Si,kar Py{po},sp,ccp,gn,fah, 

MS3-43 112.00m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Serisitleşmiş Kayaç   Kar,si,ser Py(mar),rt 

MS3-44 116.30m Silisleşmiş Serisitleşmiş Kayaç (breşik Kayaç)  breşik Si,ser,kar Cr,py 

MS3-45 116.90m Karbonatlaşmış Serisitleşmiş Kayaç (breşik)  breşik Kar,ser Py,rt,ars,cr,ccp,sp, 

MS3-46 120.10m Silisleşmiş Serisitleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,ser,kar Py{gn},rt,cr, 

MS3-47 123.00m Silisleşmiş Serisitleşmiş Kayaç   Si,ser Py,asp,sph 

MS3-48 127.00m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Kar,si Py(mar),hem 

MS3-49 127.80m Kuvars Karbonat Damarı Q,kar   Py,asp 

MS3-50 130.50m Karbonatlaşmış Serisitleşmiş Silisleşmiş Kayaç   Kar,ser,si Py,asp,rt 

MS3-51 135.60m Kuvars kalsit Damarı    Py(mar) 
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EK 2 MS3 sondajına ait  kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriğ (devam) 

MS3-52 137.20 m Serisitleşmiş Kayaç (breşik)    Py(mar),asp,rt 

MS3-53 146.00m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Serisitleşmiş Kayaç   Si,kar,ser  

MS3-54 150. 45m Karbonatlaşmış Serisitleşmiş Silisleşmiş Kayaç   Kar,ser,si, Py,asp,cr,rt 

MS3-55 156.70m Silisleşmiş Serisitleşmiş Kayaç  breşik Si,ser,kar,tl Asp,py(mar),rt,sp,gn,fah,ccp 

MS3-56 159.00m Breşik  breşik Si,ser,kar Py(mar){po,gn},mar,gn,cr,rt 

MS3-57 166.70m Silisleşmiş Serisitleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,ser,kar Py(mar),mar,ccp,fah,rt 

MS3-60 182.70 m Karbonat damarı Kar    

MS3-61 188.50m Karbonat damarı Kar,Q    

MS3-62 198.60m Silisleşiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,kar,ser Py,ars 

MS3-63 211.40m Silisleşmiş Serisitleşmiş Kayaç   Si,ser Py{po,sp,ccp},asp 

MS3-64 215.50m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,kar Py,mar,asp 

MS3-65 223.30m Serisitleşmiş Silisleşmiş Kayaç   Si,kil,ser,kar  

MS3-66 230.50m Serisitleşmiş Silisleşmiş kayaç   Ser,si,tl(damarda) Py(mar),rt,asp,gn 

MS3-67 234.00m    Q,sm,kaol,dol,feld

s,kl,amp,sid 

 

MS3-68 251.40m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Kar,si Py{sp},ccp,mag,rt 

MS3-69 264.80m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,kar,ser Py,rt,gn 

MS3-70 267.00m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Serisitleşmiş Kayaç   Kar,si,ser Mar,py,mo 

MS3-71 268.80m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Kar,si, Py{ccp,po},rt,ccp,cr,sp, 

MS3-72 277.00m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Volkanik Kayaç  porfirik Kar,si,kil Py,lök,rt 

MS3-73 279.00m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Kar,si py 

MS3-74 279.80m Biyotitleşmiş Silislşemiş Kayaç   Bio,si,kar,tl Py,rt-lök,ccp,po 

MS3-75 290.00m Silisleşmiş Uralitleşmiş Killeşmiş 

Karbonatlaşmış Kayaç 

  Si,ur,kil,kar Py{ccp},cr,gn,rt, 

MS3-76 301.50m Silisleşmiş Uralitleşmiş Biyotitleşmiş Kayaç   Si,ur,bio,kar Py{ccp},ccp,fah,mo,gn,sph 

MS3-77 309.50m      

MS3-78 323.20m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Serisitleşmiş 

Volkanik Kayaç 

 porfirik Ser,kar Py,gn,fah,ccp,rt,cr 

MS3-79 330.50m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Serisitleşmiş Kayaç   Si,kar,ser Py{po,ccp}(mar),cr,ccp,rt,asp,sp 

MS3-80 345.60m Silisleşmiş Serisitleşmiş Kayaç   Si,ser Py(mar),mar,rt 
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EK 3 MS6 sondajına ait kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği 

 

ÖRNEK 

NO 

SONDAJ 

METRESİ 

KAYAÇ İSİMLENDİRME MİNERALOJİK 

BİLEŞİM 
DOKU ALTERASYON OPAK MİNERALLER 

 

MS6-1 39.90m Altere UltramafikKayaç   Serp,kar,tc Py,mag,cr (mag),ml(vl),pn,ccp,po 

MS6-2 46.40m Altere Ultramafik Kayaç   Tc,kar,kl,serp Py,mag, cr(mag),rt,ccp 

MS6-3 47.50m Uralitleşmiş Karbonatlaşmış 

Kayaç(breşik) 

  Ur,kil,kar Py{po},rt,mag,ccp 

MS6-4 58.50m Silisleşmiş Ultramafik 

Kayaç(breşik) 

  Si,ser,kl, Py,cr(crsp),rt 

MS6-5 60.50m Silisleşmiş Kayaç   Si,ser Py,ccp(cv),fah,lim 

MS6-6 68.00m Silisleşmiş Serisitleşmiş 

KilleşmişKayaç 

  Si,ser,kil Py,ccp,man,mo 

MS6-7 74.50m Silisleşmiş Kayaç   Si,ser,kil Py,rt,ccp 

MS6-8 88.00m Silisleşmiş Kayaç   Si,,ser,kar,tl Py,rt,ccp,cr 

MS6-9 142.00m Silisleşmiş 

SerisitleşmişKayaç 

  Si,ser, tl Py(mar),asp,rt,sp,fah,gn 

MS6-10 146.30m Silisleşmiş Serisitleşmiş 

Kayaç 

  Si,ser,kl,tl Py,rt,ccp,mar,po 

MS6-11 150.40m Silisleşmiş serisitleşmiş 

volkanik/damar kayacı 

 Felds,bio Porfirik Ser,si,kil,kl,kar,epi Mag(hem),il(rt,hem),ilmmag,ccp,p

r,po 

MS6-12 152.80m Breşik kayaç  Breşik Si,kil,ser,tl Py,rt,po,ccp,mag 

MS6-13 191.50m Silisleşmiş karbonatlaşmış 

kayaç 

  Si,kar Pr,ccp,hem 

MS6-14 225.80m Andezit Plj,amf,prx Porfirik Si,kil,kar,kl,ser,epi,bio Mag,il,ilmmag,py,ccp,po,gn 

MS6-15 236.00m Silisleşmiş Biyotitleşmiş 

Kloritleşmiş volkanik kayaç 

Plj,bio Porfirik Si,bio,kl,Kil,ser,epi,tl Py,mag,il (rt,sph), rt,ccp,lök,cr 

(man),gn, 
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EK 4  MS7 sondajına ait  kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği 

ÖRNEK  

NO 

SONDAJ 

 METRESİ 

KAYAÇ İSİMLENDİRME MİNERALOJİK 

BİLEŞİM 

DOKU ALTERASYON OPAK MİNERALLER 

 

MS7-1 51.90m Altere  Volkanik Kayaç Plj, bio,Q Porfirik Kar, si, kil, kl,ser Hem,py,mo,ccp( bn, cv),,ilmmag 

MS7-2 85.85m Karbonatlaşmış silisleşmiş Kayaç   Kar, si, kil Py,rt, mag (hem),fah,ccp,po,  

MS7-3 100.60m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kloritleşmiş 

Kayaç 

  Kar, kl, si Py, ccp, po, rt-sph-lök 

MS7-4 106.50m Altere Ultramafik Kayaç   Tc, serp, kar, kl Mag(hem), ml(vl), py, cr 

(mag),hem,pn,ccp,Au,po(lim) 

MS7-5 116.20m Serisitleşmiş Killeşmiş Karbonatlaşmış 

Damar Kayacı 

Felds. Holokr. 

tanesel 

Kil, ser, kar, tl Py{-po,mag,},rt,cv, 

MS7-6 118.50m Altere ultramafik Kayaç   Tc, serp, kl Py,cr (mag,crsp),ml(vl),vl,pn,mag, hem 

MS7-7 123.90m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kloritleşmiş 

Uralitleşmiş Kayaç 

felds  Kar, si, kl, kil,ur Py{-rt,po},rt,mo,lim 

MS7-8 130.00m Killeşmiş Serisitleşmiş Volkanik Kayaç Plj, porfirik Kil, ser, kar, kl, 

ur, si,tl,ep 

Py{po,ccp,il (sph,rt), ccp,mag, 

MS7-9 142.80m Silisleşmiş Serisitleşmiş Mağmatik Kayaç  porfirik Si, ser, kar,tl Py{po,rt},rt,gn 

MS7-10 156.50m Uralitleşmiş Silisleşmiş Kloritleşmiş 

Damar Kayacı 

  Ur, si, kl, kar Py{ccp},il(rt,sph), ccp(bn){po}, 

MS7-11 159.20m Silisleşmiş Serisitleşmiş Kloritleşmiş 

volkanik Kayaç 

 porfirik Si, ser, kl, kar,tl Py{sp,ccp,po},rt,ccp,fah 

MS7-12 198.20m Uralitleşmiş Karbonatlaşmış kloritleşmiş 

Silisleşmiş Kayaç 

  Ur, kar, kl, si, tl Py{ccp,po}il (rt,sph),rt,sph,mag,cr 

(mag),ccp 

MS7-13 200.50m Milonit Gnays   Si,kil,kar Rut,hem, py,ccp 

MS7-14 201.00m Blastomilonit   Kil, kar,tl Py,rt,man 

MS7-15 209.80m Uralitleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Ur, kar, ser, kl Py{mag,ccp,po},rt,sph,mag, ccp, cr(crsp) 

MS7-16 227.50m Altere Breşleşmiş Volkanik Kayaç Amp, porfirik Kil, kar, ur, kl, si Py,ccp 

MS7-17 256.00m Uralitleşmiş Karbonatlaşmış Kloritleşmiş 

Volkanik Kayaç 

 porfirik Ur, kar, kl, kil Py{po],sph, ccp,cr,mo, 

MS7-18 288.80m Silisleşmiş Serisitleşmiş Karbonatlaşmış 

Volkanik Kayaç 

 porfirik Si, ser, kar,tl Py,rt,gn,cc 

MS7-19 336.00m Andezit Plj, amp,bio(mus) porfirik Ser, kar, kl, si Mag(hem),rt, py(mar),ccp, 

MS7-20 339.00m Altere Volkanik Kayaç (andezit?) Plj,amp,bio(mus),Q porfirik Kar, ser, kl, Py,rt,mag, ccp, hem 
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EK 5  MS13 sondajına ait  kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği 

ÖRNEK 

NO 

SONDAJ 

METRESİ 

KAYAÇ İSMİ MİNERALOJİK  

BİLEŞİM 
DOKU ALTERASYON OPAK MİNERALLER 

MS13-1 10.35m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Ultramafik Kayaç   Kar,si,tc,ser,zeo,kl Cr(mag),py(lim) 

MS13-2 7.70m Uralitleşmiş Kloritleşmiş Kayaç   Kil,kl, zeo Rt,lim{py}cr 

MS13-3 18.50m Silisleşmiş Killeşmiş Kayaç  breşik Si,kil,ser  (jips damarlı) Lim, rt,py(lim), 

MS13-4 20.00m Serisitleşmiş Silisleşmiş Killeşmiş Kayaç  breşik Ser,si,kar,kil(jips damarlı) Py(lim),rt,mo 

MS13-5 26.45m Breşik Kayaç  breşik Si,ser,kil,jar (jips damarlı) Cr,rt 

MS13-6 37.00m Silisleşmiş Kayaç   Si,ser,kil,tl   (jips damarlı) Py(lim),rt, 

MS13-7 35.00m Silisleşmiş Serisitleşmiş Killeşmiş kayaç   Ser,si,kil,tl py 

MS13-8 38.50m Silisleşmiş Serisitleşmiş Killeşmiş Kayaç  breşik Si,ser,kil,tl Py(lim),rt,mo 

MS13-9 40.00m Breşik Kayaç  breşik Si,ser,tl Py(lim)(mar),lim,mar,ccp 

MS13-10 44.60m Silisleşmiş Karbonatlaşmış kayaç   Si,kar,ser,tl,gar Py,ccp,sp,gn,cr(crsp),rt,mo,fah 

MS13-11 47.60m Breşik kayaç  breşik Si,kar,ser,tl Py,ccp,gn,sp,cr,rt,vl,ml 

MS13-12 49.00m Breşik kayaç  breşik Si,kar Py(mar),ccp,fah,rt,ln 

MS13-13 51.70m Karbonatlaşmış silisleşmiş Kayaç   Kar,si,ser, Py(mar),cr,mar,ccp,gn,sp,fah, 

MS13-14 56.00m Breşik Kayaç Plj,bio,amp breşik Si,ser,kl,kar Py,cr,sp,po,rt,ml,gn 

MS13-15 58.40m Silisleşmiş KarbonatlaşmışVolkanik 

Kayaç(andezit?) 

felds porfirik Si,ser,kar,kl Py,rt,po,ccp 

MS13-16 64.65m Silisleşmiş Kloritleşmiş Serisitleşmiş Kayaç  breşik Si,kl,ser,kar,tl Py,gn,mll(vl),sp,po,rt,fah,mag 

MS13-17 65.65m Breşleşmiş Kayaç  breşik Si,ser,kil,kar,bio Py,gn,ccp,rt,po,sp 

MS13-18 70.65m Silisleşmiş Kayaç   Si,tl Py (mar),asp, 

MS13-19 73.90m Breşik Kayaç  breşik Bio,kl,kil,kar Py,sp,ccp,gn,pn,rt,po 

MS13-20 73.75m Biyotitleşmiş Kloritleşmiş Silisleşmiş Kayaç   Bio,kl,si,ur,kil Mag,il(rt),py,ccp 

MS13-21 77.10m Silisleşmiş Biyotitleşmiş Kayaç Plj breşik Bio,kl,ep Py,sp,sph,ccp,mo 

MS13-22 84.90m Serisitleşmiş Killeşmiş volkanik kayaç felds porfirik Kil,kl,si,kar,ser,tl,zeo(gar?

) 

Py,rt 

MS13-23 88.70m Silisleşmiş Kloritleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Sİ,kl,kar,ur Py,rt,ccp,hem,gn,sp,mag 

MS13-24 97.20 Silisleşmiş Killeşmiş Kayaç   Si,kl,bio,kar,kil,zeo,tl Py,mag,rt 

MS13-25 99.60m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Kar,si,kil,kl,zeo,tc,gar, Py,ccp,sp,gn 

MS13-26 103.50m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,kar,kil,ser,tl Py,rt,ccp,fah, 

MS13-27 106.25m Silisleşmş Karbonatlaşmış kayaç   Si,ser,kil,kar Py(mar),mo 

MS13-28 110.35m Breşik kayaç   Kar,kl,kil,ser,tl Py,cr,ccp,rt 
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EK 5 MS13 sondajına ait kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği (devam) 

ÖRNEK 

NO 

SONDAJ 

METRESİ 
KAYAÇ İSMİ MİNERALOJİK  

BİLEŞİM 
DOKU ALTERASYON OPAK MİNERALLER 

MS13-29 115.80m Silisleşmiş Serisitleşmiş Karbonatlaşmış 

Volkanik kayaç 

felds porfirik Ser,kar,kl,si Py{po},rt,ccp,fah,mo,gn 

MS13-30 117.90m Breşik kayaç  breşik Si,ser, kar,kl,kil,tl Py,gn,mo,ccp,rt 

MS13-31 123.70m Altere kayaç   Si,kl,bio,kar Rt,py,ccp 

MS13-32 130.00m Silisleşmiş Biyotitleşmiş Kayaç   Si,bio,kl,kil,tl Py,rt,ccp,mo 

MS13-33 130.80m Silisleşmiş Serisitleşmiş Kloritleşmiş Kayaç   Si,ser,kl,tl Py,rt,mo,ccp,gn 

MS13-34 133.25m Silisleşmş Biyotitleşmiş Kloritleşmiş Kayaç   Si,kl,tl,bio,kar,tl Py,rt 

MS13-35 142.85m Silisleşmiş Serisitleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,ser,kar,bio,kil,tl Py{mag},gn,,rt,mo,ccp,sp,ccp 

MS13-36 150.10m Silisleşmiş Biyotitleşmiş Kayaç   Si,mika/illit(bio?),ser,kl,tl Py,mag,rt,ccp 

MS13-37 152.10m Silisleşmiş Kloritleşmiş Killeşmiş Kayaç   Si,kil,ser,kar,tl Py,ccp,rt,gn 

MS13-38 159.90m Silisleşmiş Biyotitleşmiş kloritleşmiş Kayaç   Si,kil,kl,bio,kar,tl Py,mag,rt, 

MS13-39 166.00m Silisleşmiş serisitleşmiş Killeşmiş Volkanik 

Kayaç 

 porfirik Kar,kl,si,ser,kil, Py(mar),rt,gn,mo 

MS13-40 181.50m Breşik Kayaç  breşik Si,kl,kar,kil,gar Mag (hem),py, ccp,mo,rt,gn 

MS13-42 212.25m Uralitleşmiş Kloritleşmiş Kayaç   Ur,kil,si,kar,zeo,(jibs 

damarlı) 

Mag,rt,il,py,ccp 

MS13-44 223.10m Altere Ultramafik Kayaç (Piroksenit) prx  Tc,serp, Pn,po,cr (mag,cpsp),mag,ccp, 

MS13-45 246.30m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Kloritleşmiş 

Uralitleşmiş Kayaç 

  Si,kar,kl,ep,kil,ur Py,ccp,rt 

MS13-46 272.30m Uralitleşmiş Silisleşmiş Kayaç(Ultramafik?)   Ur,si,kar,kl,ep Mag(hem),il(rt),py,cr,ln,cr(crs

p),rt 

MS13-47 289.70m Silisleşmiş Kloritleşmiş Kayaç  breşik Kl,ep,si, kil,zeo,jibs  

MS13-48 299.00m Silisleşmiş Epidotlaşmış Kloritleşmiş Kayaç   Sİ,ep,kl,kar,bio Py {mag},mag,rt,ccp 

MS13-49 300.00m Silisleşmiş Biyotitleşmiş Kloritleşmiş Kayaç   Si,bio,kl,kar,ep Py {mag},ccp,rt, 

MS13-50 301.60m Breşik Kayaç felds breşik Si,kl,kar,kil,ser,ep Rt,py{mag},ccp,gn 

MS13-51 304.20m Uralitleşmiş Epidotlaşmış Kayaç   Ur,ep,kil,kl py{mag,ccp},ccp,il(rt,spf),ma

g(hem) 

MS13-52 305.20m Uralitleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç-Diyorit 

Porfir Dokanağı 

 

Plj,bio 

Holokrs. 

tanesel 

Ur,kar,si,ep/ 

Kil,kar,ep,kl 

py,ccp{gan},mo 

MS13-53 309.00m Uralitleşmiş Kloritleşmiş Kayaç/Diyorit Porfir 

Dokanağı 

 

Plj,bio,amp 

Holokrs. 

tanesel 

Ur,kl,kar,ep 

Kil,kl,kar 

Py{mag}rt, mo,ccp, 
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Ek 6 MS14 sondajına ait  kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği 

ÖRNEK  

NO 

SONDAJ 

METRESİ 

KAYAÇ İSMİ MİNERALOJİK  

BİLEŞİM 

DOKU ALTERASYON OPAK MİNERALLER 

MS14-1 8.20m Altere Volkanik Kayaç Felds., Q Porfirik Si,kil,kl hem,py,Au? 

MS14-2 14.80m Andezit Plj,bio,amp Porfirik Si,kl,ser,kar,ur Hem,ilmmag(hem,rt,sph),lim{py} 

MS14-3 23.05m Andezit Plj,amp,bio Porfirik Si,kl,bio,ur,kar,kil,ser,albit,zeo Mag(hem),ilmmag(rt,sph),py,ccp 

MS14-4 26.30m Andezit Plj,amp,bio? Porfirik si,kl,kar,bio,kil mag,il,py,ccp,mo 

MS14-5 28.30m Andezit Plj, Porfirik Si,kl,ser,kil,ur,kar mag,il(rt,sph),ccp,py,mo 

MS14-6 32.20m Altere Andezit Plj,Q Porfirik Si,kar,kl,bio,kil Mag,ccp,py,il,sp 

MS14-7 41.30m Altere Andezit Plj,Q Porfirik si,ser,bio,kl,kil,kar Mag,py,ccp,sp,gn 

MS14-8 44.70m Altere Andezit Plj,amp Porfirik Bio,kl,kar,kil,ser,ur Mag,py,ccp,il,po,mo 

MS14-9 45.30m Altere Andezit Plj, Q, bio Porfirik Bio,si,kil,kl Mag,ccp,rt,il,ccp,fah,ulvo,mo 

MS14-10 51.10m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   kar,si,kil py,mar,sp,ccp,gn,fah 

MS14-11 51.85m Altere Volkanik Kayaç Plj Porfirik Bio,si,kl,kar,ser Mag,py,ccp,sp,gn 

MS14-12 55.20m Karbonatlaşmış Silisleşmiş 

Serisitleşmiş Kayaç 

  Kar,si,ser  

MS14-13 60.50m Karbonatlaşmış Silisleşmiş 

kloritleşmiş Kayaç 

  kar,si,kl,ur Mag,hem,py,ccp,bo,dij,rt 

MS14-14 61.50m Silisleşmiş Karbonatlaşmış 

volkanik Kayaç 

Plj Porfirik si,kar,ur Hem,py,ccp,mo 

MS14-15 68.60m Karbonatlaşmış silisleşmiş 

volkanik kayaç 

 porfirik Kar,si Py(mar),ccp,sp,mar,fah 

MS14-16 73.80m Altere Kayaç   Si,kar py,ccp 

MS14-17 75.20m Altere Kayaç   Si,kar,ser py,mar,sp,gn 

MS14-18 76.10m Altere Kayaç   Si,kar,ser Pr(mar),mar 

MS14-19 78.25m Altere Volkanik Kayaç (andezit?) Plj,Q Porfirik Si,ser,bio,kil, kar Hem,ccp(bo),py 

MS14-20 81.80m Altere Volkanik Kayaç plj Porfirik Si,kl,ser,kar Mag(hem),ccp,mo,rt-lök 

MS14-21 83.30m Altere Volkanik kayaç (andezit?) Plj,bio? Porfirik Ser,kar Py(mar),mo,mag,sp,fah,rt 

MS14-22 88.00m Altere Volkanik Kayaç Plj,bio? Porfirik Si, kl,bio,kil,kar Mag,ccp,sp 

MS14-23 92.00m Mikrodiyorit Plj,Q,amp,bio holokr.tanesel Ser,kil,kar,ep Mag,il(sph-rt),ilmmag,ccp 

MS14-24 104.40m Altere Andezit plj Porfirik Kar,kl,si,ser,bio Hem,il(rt,hem),ccp 

MS14-25 107.30m Andezit Plj,bio,Q? Porfirik Si,bio,kil,kar Hem(man),ccp,py 

MS14-27 113.90m Silisleşmiş Karbonatlaşmış Kayaç   Si,kar,kl Hem,ccp(bo),py,mo 
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EK 6 MS14 sondajına ait kayaç isimlendirmesi, mineralojik bileşim, doku, alterasyon ve opak mineral içeriği (devam) 

ÖRNEK  

NO 

SONDAJ 

METRESİ 

KAYAÇ İSMİ MİNERALOJİK  

BİLEŞİM 

DOKU ALTERASYON OPAK MİNERALLER 

MS14-28 118.90m Silisleşmiş Serisitleşmiş Kayaç   Ser,si Mar,py,ccp,sp 

MS14-29 119.65m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Kar,si Py{mag,po},ccp,fah,mo,lim 

MS14-30 130.00m Altere Diyorit Porfir Plj,Q? Porfirik Kl,kar,si,kil Mag(hem) 

MS14-31 138.40m Altere Diyorit Porfir Plj,bio Porfirik Kl,si,kil,kar Mag(hem){ccp},ccp,lök,mo 

MS14-32 139.25m Karbonatlaşmış Silisleşmiş 

Killeşmiş Kayaç 

  Kar,si,kil,ser,kl Py,ccp,fah,sp 

MS14-33 149.35m Karbonatlaşmış silisleşmiş Kayaç   Si,kar,ser,kl Py,rt-lök 

MS14-34       

MS14-35 169.75m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Kar,si,ser Py(mar),ccp,sp,rt,fah 

MS14-36 181.90m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Kar,si Py,rt,ccp, fah,gn 

MS14-37 188.90m KuvarDiyorit porfir Plj, amp,bio? Porfirik  Kar,ser,ep,kl,si Mag(hem),il(rt,sph),ccp 

MS14-38 208.55m Silisleşmiş Serisitleşmiş 

Karbonatlaşmış Kayaç 

  Si,ser,kar Py,ccp,sp,fah,gn 

MS14-39 221.20m Diyorit Porfir Plj,amp Porfirik Si,ep,kl,kil,kar Mag (hem),ccp,sp,il(rt),mo 

MS14-40 234.40m Mikrodiyorit Plj,Q,amp Holokr,tanesel Kil,kl,kar,epi,ser Mag(hem), il(rut-sfe), ccp(bo) 

MS14-41 245.80m Andezit Plj,amp,  Si,kil,ep,kar,kl Mag, ilmman, ulvo, il(rt,sph), py, ccp, 

gn, sp 

MS14-42 256.25m Andezit Plj,amp,Q? Porfirik Kar,kil,ser,ep,kl Mag,ilmman,py,il(rt,sph),ccp 

MS14-43 278.80m Karbonatlaşmış Silisleşmiş Kayaç   Kar,si,ep Py(mar),rt-lök,fah,ccp,sp 
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EK 7  SIVI KAPANIM ANALİZ SONUÇLARI 

Sondaj No :MS3         42.40m              Örnek No: MS3-17 

Örnek iri ve ince kuvars kristallerinden oluşmuştur. Birincil, tek fazlı (sıvı)  kapanımlar 

izlenen örnekte ölçüm yapılabilecek birincil kökenli, iki fazlı (sıvı+gaz) kapanım 

bulunamamıştır. Sadece, birincil kökenli tek fazlı (sıvı) kapanımların bulunması örneğin 

oluşum sıcaklığının 100ºC ve altındaki sıcaklıklara denk geldiğini göstermektedir 

(Roder,1984). 

Sondaj No:MS3          60.50m  Örnek No: MS3-26   

İnce kesit: 

Silisleşmiş, serisitleşmiş ve karbonatlaşmış örnek bol miktarda sfen ve rutil içermekte 

olup, birincil doku özelliklerini ve mineralojik bileşimini kaybetmiştir.  

Parlatma: 

Parlatma örneğinde irili ufaklı farklı tane boylarında özşekilsiz pirit izlenmiştir. 

Bunların bir kısmı markazite dönüşmüştür. Çok bol miktarda saçınımlı rutil-sfen tespit 

edilmiştir. Karbonat damarı içerisinde eser miktarda pirit izlenirken, ana kayaç-damar 

sınırında piritlerin yoğunlaştığı gözlenmektedir. 

Sıvı Kapanım: 

El örneğinde izlenen sarı renkli kesim kriptokristalen kalsittir. Bu nedenle burada ölçüm 

yapılamamıştır. Ölçümler sarı kesimin hemen önündeki dişli kalsitlerde yapılmıştır. Bu 

kesim sağ taraftaki iri ve özşekilsiz olan karbonatlarla aynı gibi izlenmekle birlikte, bu  

kalsitlerde kapanım bulunamamıştır. 
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Örnekte az-orta  bollukta iki fazlı (sıvı+gaz), sıvı fazın gaz faza  oranı fazla olan, 6-28 

mikron arasında değişen boyutlarda birincil kapanımlar izlenmiştir. Bu kapanımlarda 

yapılan ölçümlerden elde edilen homojenleşme sıcaklıkları aşağıda verilmiştir: 

108 148 211 254 

119 171 218 258 

127 199 244  

134 200 251  

 

Ölçüm sonuçları incelendiğinde homojenleşme sıcaklıklarının 108ºC ile 258ºC arasında 

değiştiği izlenmektedir. Ancak 190-260ºC  arasında sıcaklıklar arasında bir yoğunlaşma 

gözlenmektedir. 

İki fazlı (sıvı+gaz) kapanımlarda ölçülen tuzluluk değerleri ve %NaCl eşdeğerleri: 

       

Tm(ºC) 

%NaCl 

Eşdeğeri 

Tm(ºC) %NaCl 

Eşdeğeri 

-0,3    0,5 -1,5 2,6 

-0,4    0,7 -1,6 2,7 

-0,4    0,7 -1,8 3,1 

-0,5    0,9 -2,3   3,9 

-0,5    0,9 -2,3 3,9 

-0,6    1,1   

-1,6    2,7   

Bazı kapanımlar soğutma işlemi sırasında bozulmaktadır. 
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Çizelge incelendiğinde  100-260ºC arasında değişen  homojenleşme sıcaklıkları ve 0,5-

4,0 %NaCl eşdeğeri arasında değişen tuzluluklar hidrotermal (epitermal) evreye denk 

gelmektedir.  

Sondaj No:MS3              64.70m  Örnek No: MS3-27 

İnce kesit: 

Karbonatlaşmış, silisleşmiş ve serisitleşmiş örnekte herhangi bir doku izlenmemiştir. 

Karbonat, Karbonat+opak+kuvars damarları örneği kesmiştir. Opak mineraller 

dissemine olarak örnek genelinde de görülmektedir.    

Parlatma: 

Parlatma örneğinde anataz-lökoksen, pirit, kalkopirit  ve eser miktarda sfalerit 

izlenmiştir. Bazı piritler içerisinde yuvarlağımsı pirotin kapanımları bulunmaktadır. 

Damar içerisinde pirit, eser miktrada kalkopirit ve eser miktarda sfen tespit edilmiştir. 

Sıvı Kapanım: 

Örnek genelde mat, yarı mat, merkezi kesimde ise şeffaf kalsit kristallerinden 

oluşmuştur. Şeffaf kalsit kristallerinde birincil ve ikincil tek fazlı (sıvı) kapanımlar 

tespit edilmiştir. Roeder (1984)’e göre kristal içinde tek fazlı sıvı kapanımların 

izlenmesi oluşum sıcaklığının 100ºC altında olduğunu göstermektedir. Yarı mat 

kesimlerde eser sayıda iki fazlı (sıvı+gaz), çok az tek fazlı (sıvı) kapanım tespit 

edilmiştir. 12-30 mikron arasında değişen boyutlarda izlenen iki fazlı (sıvı+gaz) 

kapanımlarda sıvı fazın hacmi gaz faza göre daha fazladır.  
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Örnekte yapılan homojenleşme sıcaklıkları aşağıda verilmiştir. 

110 128 136 229 

119 129 201 232 

126 133 201  

126 134 213  

                      

Ölçüm sonuçları incelendiğinde homojenleşme sıcaklığının 100-240ºC arasında 

değiştiği gözlenmektedir.  

İki fazlı (sıvı+gaz) kapanımlarda ölçülen tuzluluk değerleri ve %NaCl eşdeğerleri: 

     

Tm(ºC) 

%NaCl 

Eşdeğeri 

Tm(ºC) %NaCl 

Eşdeğeri 

0 0 -1,2 2,1 

0 0 -1,6 2,7 

-0,6 1,1 -1,7 2,9 

-0,9 1,6 -2,4 4,0 

-1 1,7   

-1,2 2,1   

 

Homojenleşme sıcaklığı ölçümleri epitermal evreye denk gelmekte olup  meteorik 

sularla karışım söz konusudur. 

 

0

1

2

3

4

5

1
0
0

-1
1

0

1
1
0

-1
2

0

1
2
0

-1
3

0

1
3
0

-1
4

0

1
4
0

-1
5

0

1
5
0

-1
6

0

1
6
0

-1
7

0

1
7
0

-1
8

0

1
8
0

-1
9

0

1
9
0

-2
0

0

2
0
0

-2
1

0

2
1
0

-2
2

0

2
2
0

-2
3

0

2
3
0

-2
4

0

Ö
lç

ü
m

 S
a
y
ıs

ı 

Homojenleşme Sıcaklığı (ThoC) 



180 

 

Sondaj No:MS3       68.00m  Örnek No: MS3-31   

El örneğinde ana kayacı kesen piritli  kuvars damarı izlenmektedir. Sıvı kapanım 

çalışması bu kuvars damarında yapılmıştır.    

İnce Kesit:  İnce kesit çalışmasında serisitleşmiş ve silisleşmiş ana kayacı kesen kuvars 

ve ince  karbonat damarları izlenmiştir. Karbonat damarları kuvars damarından ve opak 

minerallerden daha gençtir. Damarlarda belirgin olarak basınç etkisi izlenmektedir (Örn: 

Kuvarslarda dalgalı sönme, kataklazma). Örnekte etkili olan basınç-gerilme  sonrasında, 

kuvars ve opak minerallerde gelişen çatlaklar, sonraki bir evrede karbonatlar ile 

dolgulanmıştır.  

Parlatma:  

Parlatma örneğinde damar içerisinde bol çatlaklı pirit, piritlerin boşluklarında pirotin 

(pentlandit alevcikleri içeriyor bazen de kenetli), özşekilsiz kalkopirit (genelde pirit 

boşluklarında  pirotinle kenetli) ve eser fahlerz grubu mineral  izlenmiştir. Pirotinler yer 

yer markazite dönüşmüştür. Pirit ve rutiller saçınımlı şekilde yan kayaç içerisindedir. 

Fahlers grubu mineraller kalkopritler ile kenetlidir. Damardaki piritler ve 

boşluklarındaki  pirotinler oldukça iri tane boyundadır. 

SıvıKapanım: 

Örnekte çok bol miktarda tek fazlı, birincil ve ikincil kökenli (gaz) kapanımlar, tek fazlı 

(sıvı) kapanımlar, az miktarda da iki fazlı (sıvı+gaz) kapanımlar izlenmiştir.  Ayrıca  

birincil kökenli,  çok fazlı (katı+sıvı+gaz) kapanımlar tespit edilmiştir. İki fazlı 

kapanımlarda gaz fazın sıvı faza göre oranı daha fazladır. Kapanım boyutları  6-12 

mikron  arasında değişmektedir. 

Gaz kapanımlar çok fazla miktarda izlenmiştir. Aynı kristal içerisinde bütün kapanım 

türleri bir arada görülebilmektedir (tek faz sıvı ve gaz, iki faz, çok faz).  
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İki fazlı (sıvı+gaz) kapanımlarda yapılan mikrotermometrik ölçümler sonucunda elde 

edilen  homojenleşme sıcaklıkları (ThºC): 

259 310 341 387 

264 315 342 392 

282 315 343 416 

295 325 352 468 

 

 

 

 

 

 

Histograma göre kuvarslar ilk oluşmaya 470ºC ‘civarında  başlamış, 250ºC’ ye kadar 

giderek soğuyan sıcaklıklarda  devam etmiştir.  

İki fazlı kapanımlardan alınan tuzluluk ölçümü sonuçları ve %NaCl eşdeğerleri: 

Tm(ºC) %NaCl 

Eşdeğeri 

-0,5 0,9 

-0,6 1,1 

-1,2 2,1 

-1,3 2,2 

-1,4 2,4 

-1,5 2,6 

-1,6 2,7 

-1,7 2,9 

-2,0 3,4 

-2,2 3,7 

-2,7 4,5 
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Çok fazlı kapanımlarda yapılan ölçümlerde aşağıdaki  homojenleşme sıcaklıkları (ThºC) 

alınmıştır: 

263 347 352 374 

312 348 352 402 

321 348 360 408 

346 352 364 421 

                 

Birincil kökenli çok fazlı (sıvı+gaz+katı) kapanımlarda yapılan mikrotermometrik 

ölçümlerde, kapanımın içinde bulunan katı tuz kristalleri (halit), gaz kabarcığının 

(bubble) kaybolmasından önce erirse, bu sıcaklıktan (TmH
○
C), örneği oluşturan eriyiğin 

tuzluluğu abaklardan bulunabilmektedir (Sourirajan and Kennedy, 1962; Sterner at al., 

1988; Bodnar, 2003).  

Halit kristalinin ergime sıcaklıkları (TmH
 ○

C) ve bunlara karşılık gelen tuzluluklar (% 

NaCl eşdeğerleri) aşağıda verilmiştir:  
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 TmH (
○
C) % NaCl 

eşdeğeri 

91 27,73 

94 27,8 

190 31,4 

222 33,0 

228 33,38 

235 33,8 

279 36,63 

294 37,72 

307 38,69 

308 38,76 

309 38,83 

310 38,9 

314 39,26 

324 40,12 

          325            40,2 

          326            40,28 

 

Gerek iki fazlı (sıvı+gaz) (259-468 ºC arasında değişen, 310-360ºC arasında ise 

yoğunluk gösteren sıcaklıklar), gerekse çok fazlı (katı+sıvı+gaz) (263-421ºC arasında 

değişen, 340-360ºC arasında ise yoğunluk gösteren sıcaklıklar) kapanımlardan elde 

edilen homojenleşme sıcaklıkları birbirleriyle uyumludur. Tuzluluklar ise iki fazlılarda 

(sıvı+gaz) 0,9-4,5 %NaCl eşdeğeri, çok fazlılarda (katı+sıvı+gaz) 27-40 %NaCl 

eşdeğeri arasında değişmektedir. Bütün bu veriler porfiri tip yataklara uygun 

düşmektedir. İki fazlı kapanımların düşük tuzlulukta olması meteorik sularla bir 

karışımı düşündürmektedir. 

Sondaj No: MS3      69.50m  Örnek No:MS3-32   

İnce Kesit:   

Örnek silisleşmiş, serisitleşmiş ve karbonatlaşmış olup ilksel doku özelliklerini ve 

mineral bileşimini kaybetmiştir. Tamamen serisitleşmiş ve opak minerallerle 

çevrelenmiş veya tamamen karbonatlaşmış ve serisitleşmiş mineral izlerinin varlığı 

örneğin porfirik dokuya sahip olabileceğini düşündürmektedir. Kuvars, karbonat ve 
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opak mineral damarları örneği kesmiştir. Damar içerisindeki kuvarslar oldukça iri taneli 

olup rekristalizasyon izlenmiştir.  

Parlatma:  

Örnekte bol miktarda özşekilsiz rutil saçınımları izlenmektedir. Ana kayaçta ayrıca 

özşekilsiz iri-ince taneler halinde piritler bulunmaktadır. Bazı piritler pirotin 

kapanımları içermektedir. Damarda ise pirit, çok az kalkopirit, kalkopiritle kenetli eser 

miktarda fahlers grubu mineraller  ve eser miktarda sfalerit izlenmiştir. 

SıvıKapanım: 

Kayaç örneğini kesen damarlar içindeki kuvarslarda  sıvı kapanım çalışmaları 

yapılmıştır. Bu kuvarslarda çok fazla miktarda birincil ve ikincil kökenli, tek fazlı (gaz) 

kapanım, tek fazlı (sıvı) kapanım, iki fazlı (sıvı+gaz) kapanım izlenmiştir. Ayrıca çok az 

miktarda, birincil kökenli, oldukça ufak boyutlu, çok fazlı (sıvı+gaz+katı) kapanım ve 

karbondioksitli kapanım tespit edilmiştir. Kapanım boyutları 6-18 mikron arasında 

değişmektedir. 

Karbondioksit kapanımlarda TmCO2  11,6, 11,4 11,5 ve 11,2 ölçümü yapılmıştır. Tek 

bir ölçümde ThCO2 ölçümü yapılmış ve 29,4 sonucu alınmıştır. Th bulk 199ºC, 247ºC, 

261ºC ve 258ºC olarak ölçülmüş ancak bunların bir kısmı ısıtma işlemi devam ederken 

bozulmuş, bir kısmı ise soğuma sırasında kabarcığın gelmemesi nedeniyle, sonuçlarda  

değerlendirilmeye alınmamıştır. Yapılan 1 adet ölçümde T donma: 95,7ºC, 

TmCO2:56,5,  ThCO2:31,2 olup homojenleşme gaz faza olmaktadır. Saf Co2:56,6dır. 

Çok fazlı (katı+sıvı+gaz) kapanımların çok ufak olmaları nedeniyle bunlarda 

homojenleşme sıcaklığı ve tuzluluk ölçümü yapılamamıştır.  Ancak yapılan 1 adet 

ölçümde kapanım boyutu 14 mikron, Thtuz: 231 (%41 %NaCl) ve Thb:315ºC’dir. Diğer 

bir ölçümde ise Thb:296ºC olmasına rağmen ısıtma  işlemi 350ºC’ye kadar devam etmiş 

ancak Thkatı ölçümü yapılamamıştır. 
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İki fazlı kapanımlarda yapılan homojenleşme sıcaklığı ölçümü sonuçları ve bu sonuçlara  

göre hazırlanan histogram  aşağıda verilmiştir: 

 

 

      

İki fazlı kapanımlarda yapılan tuzluluk ölçümü sonucu: 

Tm(ºC) %NaCl 

Eşdeğeri 

Tm(ºC) %NaCl 

Eşdeğeri 

-0,5 0,9 -2,7 4,5 

-0,8 1,4 -2,8 4,7 

-0,9 1,6 -3,4 5,6 

-1 1,7 -3,4 5,6 

-1,2 2,1 -3,7 6,0 

-1,4 2,4 -4,1 6,6 

-1,6 2,7 -4,4 7,0 

-2,3 3,9   

 

İki fazlı (sıvı+gaz) kapanımların homojenleşme sıcaklıkları 170-370ºC arasında, % 

NaCl eşdeğeri olan tuzlulukları ise 0,9-7,0 % NaCl eşdeğeri arasında değişim 
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178 201 216 242 283 322 

183 201 222 261 283 368 

187 204 235 272 295  

190 208 240 280 308  
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göstermektedir. Bu örnekte de elde edilen veriler, özellikle karbondioksitli kapanımların 

varlığı porfiri tip yataklara işaret etmektedir.  

Sondaj No:MS3             80.50m  Örnek No: MS3-35 

İnce kesit: 

Örnek serisitleşmiş, karbonatlaşmış ve az oranda silisleşmiş olup birincil doku ve 

mineral bileşimini tamamen kaybetmiştir. Bol miktarda opak mineral içermektedir. Bu 

opak mineraller içinde kapanım halinde ana kayaç parçaları? Kuvars damarı? Örnekte 

devamsız olarak izlenmektedir. Bunlar içinde iki fazlı (sıvı+gaz) ve tek fazlı (gaz) 

kapanımlar bulunmaktadır.  

Parlatma: 

Parlatma örneğinde kataklastik, irili ufaklı, özşekilsiz taneler halinde pirit, gang 

içerisinde saçınımlı ve piritler içerisinde kapanım olarak rutil izlenmiştir. Örnekte ayrıca 

piritler içerisinde eser miktarda kalopirit gözlenmiştir. 

Sıvı Kapanım: 

Sıvı kapanım çalışması pirit ve kalkopirit de içeren kuvars damarındaki  kristallerde 

yapılmıştır.  

Kuvarslarda yapılan ölçümlerde tek faz (sıvı), tek faz (gaz), iki fazlı (sıvı+gaz) ve çok 

fazlı (sıvı+gaz+katı) kapanımlar tespit edilmiştir. Kapanımların boyutları 4 mikron ile 

20 mikron arasında değişmektedir. İki fazlı kapanımlar eser miktardadır. Çok fazlı 

kapanımlarda yapılan homojenleşme sıcaklığı ölçümleri sonucu 425ºC, 409ºC ve 398ºC 

derece sıcaklıklar bulunmuştur. Birincil kökenli çok fazlı (sıvı+gaz+katı) kapanımlarda 

yapılan mikrotermometrik ölçümlerde, kapanımın içinde bulunan katı tuz kristalleri 

(halit), gaz kabarcığının (bubble) kaybolmasından önce erirse, bu sıcaklıktan (TmH
○
C), 

örneği oluşturan eriyiğin tuzluluğu abaklardan bulunabilmektedir (Sourirajan and 

Kennedy, 1962; Sterner at al., 1988; Bodnar,2003). 



187 

 

Halit kristalinin ergime sıcaklıkları (TmH
○
C) ve bunlara karşılık gelen tuzluluklar (% 

NaCl eşdeğerleri) aşağıda verilmiştir:  

TmH (
○
C) % NaCl 

eşdeğeri 

272 36,14 

275 36,35 

286 37,12 

İki fazlı (sıvı+gaz) kapanımlarda yapılan homojenleşme sıcaklığı ölçümleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir:  

  

 

İki fazlı kapanımlardan alınan 1 adet tuzluluk değeri ise 5,0 % NaCl eşdeğerine karşılık 

gelmektedir. 

Sondaj No:MS3           127.80m  Örnek No: MS3-49   

İnce kesit: 

Ana kayacı kesen kuvars-karbonat damarı. Bu damar iri taneli kuvarslar ve çok iri öz-

yarı özşekilli opak mineraller içermektedir. Opak mineraller kuvars ile eş yaşlıdır?. 

Karbonatlar dışında çok az mika grubu mineral izlenmiştir.  

Parlatma: 

Parlatma örneğinde 100 mikron ile bir kaç mm arasında değişen tane boyunda , öz-yarı 

özşekilli pirit ile eser miktarda gang içinde serbest tane olarak 7,5-80 mikron arasında 

değişen tane boyunda özşekilli markazit izlenmiştir. 

 

 

467 361 265 

424 358 253 
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Sıvı Kapanım: 

Ana kayacı kesen kuvars ve kalsit damarından alınan örneklerde sıvı kapanım 

çalışmaları yapılmıştır.  

Orta taneli şeffaf kuvarslarda yapılan ölçümlerde, orta bollukta, 4-20 mikron arasında 

değişen tane boyunda iki fazlı (sıvı+gaz) birincil kapanım tespit edilmiş  ve bu 

kapanımlarda ölçüm yapılmıştır. Bu kapanımlar dışında örnek tek fazlı gaz kapanımlar 

(eser miktarda), tek fazlı (sıvı) birincil kapanımlar(az miktarda) ve iki fazlı (sıvı+gaz) 

ikincil kapanımlar içermektedir. Sıvı fazın gaz faza oranının fazla olduğu bu 

kapanımlardan alınan homojenleşme sıcaklığı ölçüm sonuçları aşağıdaki tablo ve 

histogramda verilmiştir.  
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İki fazlı kapanımlardan alınan tuzluluk ölçümü sonuçları ve %NaCl eşdeğerleri: 

 

 

 

 

Yukarıdaki veriler incelendiğine homojenleşme sıcaklıklarının 150-360ºC arasında, 

tuzlulukların ise 4,2-5,1 % NaCl eşdeğeri arasında  değiştiği izlenmektedir.  

Genelde mat ve kumsu görünümlü kalsitler içeren örnek yer yer şeffaf kalsit içermekte 

olup, bu kalsitler de az oranda iki fazlı (sıvı+gaz) kapanım izlenmiştir. Sıvının gaza 

oranı fazla olan bu kapanımların tane boyu 6- 24 mikron arasında değişmektedir. 

Homojenleşme sıcaklıkları ölçümü sonuçları: 

140 178 200 

167 178 218 

168 191 221 

172 194 221 

176 198 266 

TmH (
○
C) % NaCl 

eşdeğeri 

-2,5 4,2 

-2,6 4,3 

-2,6 4,3 

-2,7 4,5 

-2,9 4,8 

-3,0 5,0 

-3,1 5,1 
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İki fazlı kapanımlardan alınan tuzluluk ölçümü sonuçları ve %NaCl eşdeğerleri: 

 

                           

TmH (
○
C) 

% NaCl 

eşdeğeri 

-2,8 4,7 

-2,9 4,8 

-2,9 4,8 

-3,1 5,1 

-3,2 5,3 

-3,3 5,4 

 

Yukarıdaki verilere göre kalsitin homojenleşme sıcaklığı 140-230ºC arasında 

değişmekte, 170-230ºC arasında ise yoğunlaşmaktadır.  Tuzluluk ise 4,7-5,4 %NaCl 

eşdeğeri arasındadır. 
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Sondaj No:MS3           168.50m    Örnek No: MS3-58 

Örnek genelde mat kalsit kristallerinden oluşmuştur. Şeffaf kesimler çok ince tanelidir. 

Bu nedenle ölçüm yapılabilecek kapanım bulunamamıştır.  

Sondaj No:MS3              181.50m Örnek No :MS3-59 

Örnekte genelde mat, çok az şeffaf kalsit kristalleri izlenmiştir. Bu şeffaf kesimlerde 

eser miktarda iki fazlı (sıvı+gaz) birincil kapanım bulunmaktadır. 8-20 mikron arasında 

değişen büyüklüklerdeki kapanımlarda, sıvı fazın hacmi gaz faza göre daha fazla olup 

ısıtma işlemi sonucu homojenleşme sıvı faza olmaktadır. Bu kapanımlarda yapılan 

homojenleşme sıcaklığı ve tuzluluk ölçümleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

150 159 252 

154 228  

İki fazlı (sıvı+gaz) kapanımlarda ölçülen tuzluluk değerleri ve %NaCl eşdeğerleri: 

       

Tm(ºC) 

%NaCl 

Eşdeğeri 

-0,5    0,9 

-1,8  3,1 

-2,5  4,2 

-2,8    4,7 

Tablodan da görüleceği gibi  kalsitlerin oluşum sıcaklığı 150-252ºC arasında,  tuzluluk 

ise 0,9-4,7 %NaCl eşdeğeri arasındadır. 

Sondaj No:MS3         182.70m  Örnek No :MS3-60 

Çok ince kristalli karbonat kirstallerinden oluşan örnekte sıvı kapanım çalışması 

yapılamamıştır.  
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Sondaj No:MS3         211.40m  Örnek No :MS3-63 

Örnek kuvars, kalsit ve kuvarslar içerisinde gözlenen  apatit kapanımlarından 

oluşmaktadır. Şeffaf ve orta-iri kristalli kuvarslar orta bollukta iki fazlı (sıvı+gaz) 

birincil ve ikincil sıvı kapanım içermektedir. Bunlarda sıvı fazın gaz faza olan oranı 

fazla olup sıvı faza homojenleşmektedirler. Ayrıca tek fazlı (sıvı) birincil ve ikincil 

kapanımlar izlenmiştir. İki fazlı kapanımlarda yapılan homojenleşme sıcaklığı 

ölçümlerinden alınan sonuçlar: 

 

 

 

       

İki fazlı (sıvı+gaz) kapanımlarda ölçülen tuzluluk değerleri ve %NaCl eşdeğerleri: 
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179 203 248 324 

189 208 248 328 

190 215 248 335 

192 216 275  

193 228 276  

201 237 286  
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      Tm(ºC) %NaCl Eşdeğeri 

-2,1 3,6 

-2,5 4,2 

-2,5 4,2 

-2,8 4,7 

-2,9 4,8 

-2,9 4,8 

-3,0 5,0 

-3,1 5,1 

-3,7 6,0 

 

Yukarıdaki verilere göre  kuvarslar yaklaşık 340ºC  sıcaklıklarda oluşmaya başlayıp, 

180ºC’a kadar oluşumlarına devam etmişlerdir. Ancak 170-250ºC  arasında oluşumda 

bir yoğunlaşma gözlenmektedir. Tuzluluklar ise 3-6 %NaCl arasında değişmektedir.  

Kalsitler genelde mat olarak izlenmektedir. Yer yer görülen şeffaf kesimlerde yapılan 

ölçümlerde çok az miktarda iki fazlı (sıvı+gaz) ve çok az tek fazlı (sıvı) kapanım 

izlenmiştir. 10-24 mikron arasında değişen boyutlarda kapanımlar gözlenmiştir.  Sıvı 

fazın gaz faza oranı fazladır. Çok az sayıda kapanım gözlenebildiğinden ancak 3 ölçüm 

yapılabilmiştir. Bunlarda 216, 225 ve 243ºC’dır. Sadece  tek bir kapanımdan elde 

edilebilen tuzluluk değeri ise 1,2 % NaCl eşdeğeridir. 

Örnekte kuvars içerisinde öz-yarı özşekilli katı kapanımlar izlenmiştir. Bu mineral 

kapanımları tek fazlı(sıvı) ve iki fazlı (sıvı+gaz) birincil kapanımlar içermektedir. 

Sıvının gaz faza oranı fazla olan bu kapanımlarda tuzluluk değerleri 2,4, 2,4, 3,6, 6,2  

%NaCl eşdeğeri olarak hesaplanmıştır.  

Homojenleşme sıcaklığı ölçümleri 232ºC, 247ºC, 176ºC, 231ºC, 195ºC olarak 

bulunmuştur. Bir kapanım da 280ºC gaz faza homojenleşmiştir. Kapanımların boyutları 

4-6 mikron arasında değişmektedir. Ölçüm sayısı bu nedenle az sayıda kalmıştır. 
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Sondaj No:MS3         223.30m  Örnek No :MS3-65 

  İnce Kesit: 

Silisleşmiş, killeşmiş, serisitleşmiş ve az oranda karbonatlaşmış örnek kuvars ve 

karbonat damarları tarafından kesilmiş bu nedenle breşik görünüm almıştır. Bu breş 

parçaları içinde ince taneli opak mineraller izlenmiştir. Çok az sayıda ise iri özşekilsiz 

opak mineral izlenmiştir 

Sıvı Kapanım: 

Mat-yarı mat kalsit kristallerinden oluşan örnekte yer yer şeffaf kesimler de 

izlenebilmektedir. Az miktarda izlenen ve 4-14 mikron arasında değişen 

büyüklüklerdeki iki fazlı (sıvı+gaz) kapanımlarda yapılan mikrotermometrik ölçümler 

sonucu elde edilen homojenleşme sıcakları ve tuzluluk değerleri aşağıdaki tablolarda  

verilmiştir: 

 

127 175 

129 191 

162 193 

174 221 
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Tm(ºC) %NaCl Eşdeğeri 

-0,5 0,9 

-1 1,7 

-1,2 2,1 

-1,2 2,1 

-1,4 2,4 

-2,1 3,6 

2,2 3,7 

2,4 4,0 

 

Yukarıdaki verilerden de görüldüğü gibi kalsitlerin oluşum sıcaklığı 120-230ºC  

arasında değişmekte, tuzluluklar ise 0,9-4   % NaCl eşdeğeri arasında değişmektedir.  

Sondaj No:MS3         345.50m  Örnek No :MS3-80 

İnce kesit: 

Anakayaç silsileşmiş  ve serisitleşmiş olup, bunu kesen karbonat damarı makro-meso 

kristalin kalsit içermektedir. 

Parlatma: 

Örnek, genelde damar şeklinde olup yer yer markazite dönüşmüş olan pirit ve çubuksu 

primer  markazit içermektedir. İnce taneli pirit az sayıdadır. Eser rutil izlenmiştir.  

Sıvı Kapanım: 

Kalsitlerde yapılan sıvı kapanım çalışmasında kalsitlerin genelde mat, çok azının ise 

şefaf olduğu tespit edilmiştir. Şeffaf kalsitlerde sıvı kapanım çalışmasına uygun çok az 

kapanım bulunmaktadır. Kapanımlar iki fazlı (sıvı+gaz) olup, sıvı fazın gaz faza oranı 

daha fazladır. Isıtma işlemi sırasında sıvı faza homojenleşen bu kapanımların boyutları 

10-20 mikron arasında değişmektedir. Ölçülen homojenleşme sıcaklıkları 116ºC, 125ºC, 

145ºC ve 285 ºC dir. Tuzluluk değerleri ise 1,4, 1,9,2,1,  2,9 ve 0 %NaCl eşdeğeri 

olarak hesaplanmıştır.  



196 

 

Sondaj No:MS13         64.65m  Örnek No :MS13-16 

İnce kesit: 

Örnek tamamen silisleşmiş, kloritleşmiş, serisitleşmiş ve karbonatlaşmış olup primer 

özelliklerini kaybetmiştir. Breşik görünüm kazanmıştır. Kataklastik bir kuvars damarı 

ile opak mineral damarları örneği kesmiştir. Bunlar kuvars damarını da kesmiş  ve yan 

kayaç dokanağında zenginleşmiş olarak görülmüştür. Damarda bol miktarda tek fazlı 

(gaz) kapanım izlenmiştir. Yan kayaç içindeki opak mineraller oldukça ince taneli ve 

saçınımlıdır. Örnekte turmalin oluşumları gözlenmiştir.  

Parlatma: 

Parlatma örneğinde özşekilsiz taneler halinde ve damarlar şeklinde pirit, özşekilsiz 

taneler halinde galenit, eser millerit (violarite  dönüşmüş), sfalerit ve pirotin tespit 

edilmiştir. Piritlerin çok az bir kısmı özşekilli taneler halindedir. Özşekilsiz rutil-anataz 

saçınımları mevcuttur. Galenit, sfalerit ve kalkopiritler genelde birbirleriyle kenetli 

olarak görülmektedir. Eser miktarda fahlerz grubu mineraller izlenmiştir. Sfalerit içinde 

kalkopirit ayrılımları ve eser miktarda manyetit görülmüştür. 

Sıvı Kapanım: 

Kuvars damarından alınan örnekteki kristaller yarı mattır. Örnekte çok miktarda tek 

fazlı (gaz) birincil ve ikincil kapanımlar, çok az tek fazlı (sıvı) kapanımlar ve eser 

miktarda iki fazlı (sıvı+gaz) kapanımlar izlenmiştir. İki fazlı kapanımlarda sıvı fazın gaz 

faza oranı fazladır. Eser miktarda gözlenebilen kapanımlarda  yapılan ölçümlerde 

homojenleşme sıcaklığı 154 ºC, 258 ºC, 285ºC ve 311ºC, tuzluluk ise  

Tm(ºC) %NaCl Eşdeğeri 

-1,4 2,4 

-1,8 3,1 

-3 5,0 

-0,8 1,4 

Bu sonuçlar diğer örneklerle uyumludur. 
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Sondaj No:MS13         70.65m  Örnek No :MS13-18 

İnce Kesit: 

Örnek tamamen silisleşmiştir.Karbonat damarları örneği kesmiştir. Bu damarların bir 

kısmı  opak mineraller içermektedir.Eser miktarda turmalin tespit edilmiştir.  

Parlatma: 

Parlatma örneğinde turmalin?, pirit (damar şeklinde ve serbest taneler halinde) yer yer 

markazite dönüşmüş (özellikle damrdakiler), eser arsenopirit (özşekilli) tespit edilmiştir. 

Sıvı Kapanım: 

Damar içindeki kalsitlerde yapılan sıvı kapanım çalışmasında eser miktarda iki fazlı 

(sıvı+gaz ) kapanım tespit edilmiş olup kapanım boyutları 6-20 mikron arasında 

değişmektedir. Sıvı fazın gaz faza oranının fazla olduğu bu kapanımlardan alınan 

homojenleşme sıcaklığı ölçüm sonuçları aşağıdaki tablo ve histogramda verilmiştir.  

Tek faz gaz kapanımlar izlenmiştir.  

141 184 

150 224 

151 241 

156 314 

169 367 
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Sondaj No:MS13         218.50m  Örnek No :MS13-43 

Örnek mat ve yarı şeffaf kalsit kristallerinden oluşmuştur. Şeffaf kalsit kristallerinde 

sıvı kapanım çalışması yapılabilecek iki fazlı (sıvı+gaz) kapanım bulunamamıştır.  

Sondaj No:MS14         161.50m  Örnek No :MS14-34 

Mat-yarı şeffaf kalsit kristallerinden oluşan örnek sıvı kapanım çalışması yapılabilecek 

özellikte iki fazlı (sıvı+gaz) kapanım bulunamamıştır. 
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Sondaj No:MS14         245.80m  Örnek No :MS14-41 

İnce Kesit: 

Porfirik dokuya sahip olan örnekte fenokristal olarak özşekilli  plajiyoklaz ve amfibol 

mineralleri izlenmiştir. Plajiyoklazlar zonlu ve polisentetik ikizlidir. Bazıları az 

killeşmiş ve eser oranda epidotlaşmıştır. Amfiboller karbonatlaşmış ve kloritleşmiştir. 

Silisleşmiş ve az oranda kloritleşmiş hamur, plajiyoklaz mineralleri içermektedir. 0,8-

1,3 mm genişliğinde şeker dokulu kuvars damarı örneği kesmiştir. Opak mineraller bol 

miktarda ve saçınımlı, özşekilsiz taneler halindedir. 

Cevher Mikroskobisi: Opak mineral olarak: manyetit (bir kısmı ilmenomanyatit) (bir 

kısmı ulvospinel ayrılımlı), ilmenit (genelde sfen ve rutile  dönüşmüş) , pirit, kalkopirit 

ve çok az galenit eser sfalerit izlenmiştir. Sfaleritler genelde kalkopirit ayrılımlıdır. 

Sıvı Kapanım: 

Örnek genelde mat kalsit kristallerinden oluşmuştur. Az miktarda yarı mat kalsit kristali 

izlenmiş olup bunlarda ölçüm yapılabilecek nitelikte iki fazlı (sıvı+gaz)    kapanım 

bulunamamıştır.  

 

Tm(ºC) %NaCl 

Eşdeğeri 

Tm(ºC) %NaCl 

Eşdeğeri 

-1 1,7 -1,7 2,9 

-1,2 2,1 -1,8 3,1 

-1,3 2,2 -2,1 3,6 

-1,6 2,7 -2,2 3,7 
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