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GİRİŞ : CEVHERLEŞME : 

Malatya'nın 95 Km. kuzey-batısında, Ma
latya-Sivas demiryolu ve şosesi üzerinde 
olan Hasançelebi Minera I izasyon bölgesi He
kimhan'a 18 Km. mesafededir. 

Büyük bir sahayı kaplayan skapolitfelsler 
içindeki manyetitleri değerlendirmek için bir 
kaç seneden beri M.T.A Enstitüsü tarafından 

^detaylı jeolojik, jeofizik etüdler ve sondajlar 
yapılmaktadır. 

JEOLOJİK PURUM : 

Hekimhan -Hasançelebi bölgesinde en es
ki kayaçlar, üst Kretase ^aşlı serpantinlerdir. 
Bunlar, konglomera, kumtaşı, şist ve kalker
lerden müteşekkil transgresif bir üst Kretase 
fl işi ile örtülmüşlerdir. Fliş serist, yer yer 
bazalt ve andezit arakatkıları ihtiva eder. 

Üst Kretasenin sonunda, E-W yönlü fay 
hatlarını takiben siyenitler yerleşmiş ve tra
kitler püskürmüştür. 

Hekimhan ile Hasançelebi arasındaki ana 
fay hattı boyunca serpantinler, skapolitfelsler 
üzerine kuzey yönünde it i lmişlerdir. Bir ta
raftan bu ters fayın basınç etkisi, diğer taraf
tan siyenitlerin ısı ekisiyle üst Kretase fl iş 
serisi skapolitfels haline gelmiştir. Bilindiği 
gibi, skapolit, Ca, Na, Al silikat olup OH, CI, 
S0 4 ve C0 3 anyonları ihtiva eder ve kuadratik 
şekill idir. 

Bütün bu seriler, daha sonra Tensiyer 

sedimanları ve Pliosen bazaltlarıyla örtülmüş

lerdir. 

Cevherleşme, skapolitfelsler içinde olup 
çoğunlukla disemine manyetitten ibarettir. 
Yer yer az miktarda hematite de rastlanır. 
Bu disemine manyetit kütlesi içinde yersel 
olarak damar tipini hatırlatan zenginleşmeler 
vardır. Damarlardan uzaklaşıldıkça manyetit 
miktarı tedricen azalır. 

Ters fayın basınç etkisi ve siyenitlerin 
ısı etkisiyle üst Kretase fl işi skapolitleşmiş ve 
f l iş içindeki demirl i materyal, manyetit hali
ne gelmiştir. Skapolitfelsler içinde tâli ola
rak gröna, diopsid ve amfiboller de mevcut
tur. 

Skapolitfelsler, tekriben E-W yönlü olup 
19 Km 2 l ik bir alana yayılırlar. Bütün bu 
alan için ortalama manyetit tenörü .% 10'dur 
( H . S. Jacopson, 1970). 

Skapolitfelslerin orta kesiminde, Hasan
çelebi yakınından başlayıp batıya doğru 6 
Km. uzanan 300 m. genişliğinde zengin bir 
zon mevcuttur (Şekil 1) . 

Şimdiye kadar yapılan sondajlardan edin
diğimiz bilgİy®, göre, manyetit tenörü derine 
doğru değişkenlik göstermektedir. Bir misal 
olarak Şekil 2'de böyle bir sondajın pPDfili 
şematik olarak veri lmiştir. 

Zengin zondan kuzeye ve güneye doğru 
manyetit tenörü yüzeysel olarak dereceli bir 
şekilde azalır. 

( *) Bu yazı M.T.A. Enstitüsü Genel Müdür
lüğünün müsaadesiyle hazırlanmıştır. 

(**) Dr. Orhan özkoçak, M.T.A. Enstitüsü Ma
den Etüd! Şulbesi Demir Jeolojisi Servis 
Şefi. 
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YAPILAN ETÜDLER HAKKINDA KİSA BİL

Gİ : 

1960'da yapılan havadan manyetometrik 
etüdler sırasında Hasançelebi'de bir anomali 
tesbit edilmiş, müteakiben daha detaylı jeo
fizik ve jeolojik etüdler yapılmıştır. 1961 ve 
1969 da yapılan takriben yüzer metrelik iki 
sondaj manyetitti skapolitfels içinde kalmış
tır. 

1970 çalışma mevsiminde, zengin zonun 
doğu ucunda başlatılan sondajlardan 11 tane
si bitmiştir. Bu sondajlardan bir tanesinde, 
en fazla 314 m. derinliğe kadar ini lmiştir. 
Bütün bu sondajlar az çok değişkenlikle Şe
kil 2'de verilen profi le benzer zonlar kesmiş
lerdir. 

Sistematik sondajlarla zengin zonun de
ğerlendirilmesine 1971 ve müteakip senelerde 
doğudan batıya doğru devam edilecektir. 

M-T.A Enstitüsünün Teknoloji Laboratu-
varlarında, sondaj karotları ve yarmalardan 
alınan numuneler üzerinde étudier yapılmak
tadır; % 20 ve üstü manyetit ihtiva eden 
skapolitfelsin iktisadi olduğu sonucuna va
rılmıştır. 

Kabaca yapılan ön hesaplara göre, bu se-
neki sondajların yapıldığı kesimin küçük bir 
kısmında görünür - muhtemel asgari 40 mil
yon ton manyetit bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Manyetit, teorik olarak % 72/4 Fe ihtiva eder. 
M.T.A Enstitüsünün Teknoloji Laboratuvarla-
rında elde edilen manyetit konsantrelerinde 
demir miktarı % 60-67'd i r . Birkaç yüz mil
yon tonluk manyetit rezervinin mevcudiyeti 
şimdiden, kabul edilebilir bir gerçektir. 
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