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1 — ÖZET : 

Doğu Anadolu'da geniş alanlar kap
layan genç andezit ve bazalt örtülerinin 
metalik madenler bakımından genellikle 
steril olduğu bilinmektedir. Bu örtülerin 
tabanında linyit yatakları bakımından 
ekonomik değeri olan Miosen ve Neojen 
yaşlı sedimanter ve volkanik - Sediman-
ter seriler yer almaktadır. Bu serilerin de 
altında ise her yerde aflöre etmeyen, bu 
yüzden de durumu iyi bilinmeyen «Eski 
volkanitler» bulunmaktadır. Pirit, bakirli 
pirit ve diğer sülfürlü mineraller bakı
mından ümitli görülen bu eski volkanit
ler kısmen kendi tüfleri içinde, kısmen 
de temeli teşkil eden metamorfik ve pa-
lezoik kayaçlar arasında soğuyup katıla-
şarak subvolkonik ve porfirik kütleler 
meydana getirmişlerdir. Mağmatik ayrış
manın .Diorit ve Granitlere kadar geliştir 
ğini gösteren emareler mevcuttur.' Doğu 
Anadolu'nun bilinen neojen ve kuvater-
ner andezit ve azaltlarına nisbetle daha 
asit bünyeli olan bu eski volkanitler for
masyonu, bakirli pirit yatakları bakımın
dan önemli bir potansiyele sahip görül
mektedir. 

2 — GİRİŞ: 

Doğu Anadolu volkanik kükürt ya
taklarının etüdü sırasında bu kükürtle
rin pirit bakımından zengin silisleşmiş 
dasit ve andezit üzerinde ortaya çıkması 
dikkati çekmiştir. Bu süblüme kükürtle
rin her zaman volkanik eksalasyonlara 

bağlı derinlerden gelen kükürtlü gazla
rın ayrışmasından oluşmadığı, birçok 
hallerde tabanda bulunan sülfürlü cev
herlerden ve piritlerden açığa çıktığı an
laşılmıştır. Özellikle Van havzası ve ge
niş çevresinde yürütülen linyit, perlit, 
kaolin ve metalik cevher prospeksiyon 
ve etüdleri sırasında bölgede bir eski 
volkanitler formasyonunun mevcut oldu
ğu görülmüş fakat üzerinde fazla durul
mamıştır. Bu formasyonun geniş pirit 
zonları> bunların bozuşmasmdan meyda
na gelen oksidasyon kabuklan ve subli
me kükürt zuhurları ile Erciş, Özalp, 
Başkale ve Hakkâri'de rastlanması dü
şündürücüdür. Doğu Karadeniz bölgesin
de olduğu gibi Doğu Anadolu'da da cev
herli seviyeler ihtiva eden bir subvolka
nik andezit - dasit kuşağının mevcudiyeti 
yakın bir ihtimal olarak kendisini gös
termektedir. Van havzasının ve Hakkâ
ri'nin bazı kesimlerinde, hiçbir yakın 
völkânizma işareti göstermeyen sediman
ter alanlarda süblüme kükürt zuhurları
nın ortaya çıkması derinlerde subvolka
nik kütlelerin bulunduğunu ve bunların 
sülfürlü cevherler bakımından etüde de
ğer olduklarını göstermektedir. Şiddetli 
gaz çıkışı nedeni ile istenen seviyeye in
dirilememiş ve 30-60 m. arasında kalmış 
olan eski kükürt istikşaf sondajlarında, 
bütün büyük maden yataklarından bili
nen tamamen ayrışmış ve bozuşmuş ok
sidasyon bölgelerinin geçilmiş ve bu yüz
den karot alınamamış olması ve kaim 
zonlar halinde pirit ve markasit kesildi-
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ğinin anlaşılması ve bu alanlarda daha 
sonra uygulanan jeofizik etüdler sırasın
da bazı anomalilerin tesbit edilmiş bu
lunması konunun önemini arttırmıştır. 
Elde güvenilir bilgi ve dokümanlar mev
cut değildir, bu alanda sistematik çalış* 
ma yapmaya da imkân bulunamamıştır. 
Fakat subvolkanik ve porfirik bakır cev
herleşmesine müsait formasyonlar, bu 
yataklar bakımından zengin olduğu an
laşılan İran sınırına kadar takip edilebil
miştir. Bu ön etüdlerden elde edilen ve 
çoğu henüz hipotez seviyesinde bulunan 
jeolojik bilgiler ilerde bu alanda çalışa
caklara faydalı olmak düşüncesi ile aşa
ğıda izah edilmiştir. 

3 — ESKİ VOLKANİTLERİN 
. JEOLOJİK DURUMU : 

Tersiyer volkanizmasının gerek Av
rupa'da gerekse Türkiye'de postmiosen-
bazaltik ve premiosen-prebazaltik olmak 
üzere genellikle iki kısma ayrıldığı bilin
mektedir. Her iki tip volkanizmaya ait 
kayaçlann kimyasal bileşimleri ve bölge
sel dağılımları da birbirlerinden farklı
dır. Post-miosen volkanizması Avrupa'da 
üç ayrı safhada gelişmiş ve her safhasın
da paleozoik temeldeki yatakları etkile
yerek cevher getirmiştir. Ülkemizde Do
ğu Anadolu'yu örten bu genç bazalt ve 
andezit-bazaltlarda önemli bir cevherleş
me yoktur. Premiosen veya prebazaltik 
volkanizma üstkretase - alt tersiyer yaşlı 
olup daha çok asit bünyeli beyaz ande
zit, dasit, riyolit ve bunların türlerini ge
tirmiştir. Doğu Anadolu'da «Eski volka-
nitler» adı altında topladığımız bu birim
ler tersiyer sedimanları ve genç bazalt 
örtüleri altında kalmıştır. 

Van havzasının muhtelif bölgelerin
de, bilhassa üst yapının temeldeki meta-
morfik masiflere kadar erode olduğu de
rin vadilerde eski volkanitlerin aflörma-
mm bulmak mümkündür. Bu bölgelerde 
yapılan gözlemlerden faydalanılarak çi
zilen şematik kesitte'de görüldüğü gibi 
(bk. Şek. 1) metamörfik ve paleozoik for
masyonların ve masiflerin oluşmasından 

sonra bölgede uzun bir müddet karasal 
ortam hüküm sürmüştür. Alpin oroje-
nezi germanotip bir tektoniğe maruz ka
lıp parçalanan temel masif, bloklara ay
rılmıştır. Bu blokların Bitlis ve Akdağ 
masiflerinde olduğu gibi bazıları yükse
lirken diğerleri çökmüş ve çöken bloklar 
üstkretase ofiyolit ve sedimanlarının olu
şumuna sahne olan havzalara dönüşmüş
lerdir. Çoğu zaman eski volkanitler me
tamörfik kayaçlann veya siyah paleozoik 
kalkerlerin üzerine doğrudan doğruya 
diskordan olarak oturmuşlardır. Bu ka
lın tüf lerin içinde mahzur kalan bazı küt-
leer ise kısmen ayrışarak andesit, dasit 
ve riyolit kayaçlannı meydana getirmiş
tir. Dasit ve riyolitlerin bir kısmı daha 
genç olup bunların bazıları eski volka
nitlerin içine giremeden temel masifler 
içinde ya damarlar veya küçük subvol
kanik üniteler halinde katılaşmışlardır. 
Metamorfikler içinde kaligranit olarak 
determine edilen ve yer yer aflörmanı 
bulunan plutonitlerin de aynı olaylar sı
rasında ayrışmış olmaları düşünülebilir, 
(bk. şek. 1) Daha sonra bu olaylar sıra
sında değişen morfolojik yapıya uygun 
olarak teşekkül eden tersiyer tatlı su 
havzalarında kil, marn, tatlı su kalkerle
ri ve linyit seviyeleri çökelmişlerdir. Al
pin orojenezinin son safhalarında, üze
rindeki bu formasyonlarla yeniden yük
selmeye başlayan temel masifler bazı 
yerlerde erozyon sathına kadar çıkmış
lar, tersiyer havzaları ve linyit yatakları 
sadece çöken bloklar.üzerinde aşınıp ta
şınmadan korunmuşlardır. Bu devrede 
yeniden harekete geçen bazaltik magma 
bu defa ayrışmadan yeryüzüne çıkmış ve 
eski formasyonları örtmüştür. 

Gerek genç volkanizmanm andezit, 
bazalt ve türleri, gerekse bunların taba
nındaki volkanik-sedimanter havzalarda 
yer alan tabakalı tüfler çeşitli sekonder 
olaylarla eğimi fazla yamaçlardan kaya
rak veya akarsularla taşınarak yatak de
ğiştirmişler, vâdı ve bu vadilerin açıldığı 
ovaları doldurarak erozyon sathına çık
mış olan temel masifleri ve eski volka-
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nitleri yeniden örtmüşlerdir. Bu yüzden 
cevherleşme yönünden önemli olan for
masyonların ayıklanması ve muhtelif vol
kanik kayaç birimlerinin- birbirleri ile 
plan münasebetlerinin aydınlatılması zor
laşmıştır. 

4 — ÖNEMLİ PROSPEKSİYON 
SAHALARI : 

Yukarıda bahsedilen yapı özellikleri
ne Erçiş-Zilan vadisinde, Başkale Bor de
resi ve Zap suyu boyunda, Hakkâri Gü-
de ve Zevnik derelerinde ve Özalp-Kotur 
vadisinde ve daha kuzeyde îran sınırın
da rastlanmıştır. Bingöl ve Tunceli vol-
kanitleri ve Diyadin güneyi başta olmak 
üzere daha başka bölgelerde de bakirli 
pirit yönünden ümitli eski volkanitlere 
bağlı subvolkanik, porfirik ve plutonik 
kütlelerin varlığı bilinmektedir. Bu böl
gelerdeki müşterek cevherleşme özellik
leri ve cevherleşmenin kaynağı ilerde ay
rıca ele alınacaktır. Burada bakirli pirit 
prospeksiyonlan ve jeolojik, jeoşimik 
ve Jeofizik etüdler için bir başlangıç nok
tası olabilecek dört sahadan elde edilen 
bilgiler özet olarak verilecektir. Bu sa
halardan subvolkanik ve porfirik bakirli 
pirit yatakları bakımından sonuç alınır
sa bu takdirde etüdü yıllarca sürecek 
olan yeni bir bakır kuşağınm varlığı or
taya konmuş olacaktır. 

ERÇlŞ - ZÎLAN : Erciş ilçesinin ku
zeyinde, volkanik serileri kuzey-güney is
tikametinde derinlemesine kesen Zilan 
vadisinde, Ilıca mevkiinden itibaren eski 
volkanitler ve paleozoik kalkerler aflöre 
etmeye başlarlar. Morfolojik olarak va
dinin doğu ve batısındaki en yüksek ke
simler genç andezit ve bazaltlarla kaplı
dır. Bunların altında Erciş Kömür işlet
mesinin bulunduğu miosen havzası yer 
alır. Vadi yamaçlarını ve tavanını heye
lan ve erozyon sonucu dolduran tüfler 
volkanik birimlerin tefrik edilmesini ön
lemektedir. Tabakalı tüf ve andezitler 
içinde iri kristalli traverten seviyeleri 
mevcuttur. Bir lav gibi akmış olmaları 
sebebiyle bu seviyelerin önceleri «Kar-
bonatit» olabileceği düşünülmüştür. Bu 

tür oluşuklara neojen havzalarında bo
raks yatakları ile birlikte rastlandığın
dan üzerlerinde ayrıca durulmaya değer. 
Bunların altında demir bileşikleri ile dik
kati çeken ve muhtemelen eski volkanit
lere ait bir ünite mevcuttur. Andezitlerin 
bazı hallerde gittikçe koyu, renk alarak 
demir cevherleşmesine dönüştüğü Van 
gölünün güneyinde Kuzgunkıran geçi ti
nin eteklerinde de bariz olarak görülmek
tedir. Zilan'da bu seviyelerde eskiden 
açılmış ve terkedilmiş pek çok galeriler 
mevcut olmakla beraber hangi madenin 
işletilmiş olduğu bilinmemektedir. Vadi 
boyunca kuzeye çıkıldıkça tüfler içinde 
intrusif bir vaziyette katılaşmış subvol
kanik kütleler aflöre etmeye .başlarlar. 
Silişleşmiş ve piritİeşmiş bu dasit ve ri
yolitler piritin aynşması sebebi ile olu
şan bir oksidasyon zonu ile kendilerini 
belli etmektedirler. Kuruçam mezrasmın 
güney doğusundaki sarp bir arazide pi
ritli tüfler ve süblüme kükürtler oldukça 
yaygındır. Kuruçam köyü altındaki bazı 
yörelerde ise masif silişleşme ve piritleş-
me dolayısı ile ana kayacın bünyesi tama
men değişmiştir: Bu köyden Zilan vadi
sine inen yol boyunda barit, kalkopirit, 
malakit ve azurit ihtiva eden seviyeler 
gözlenmiştir. Vadi içinde Şor köyünün 
kuzeyinde intrusif kütlelerin üzerini ör
ten oksidasyon zonlan büyük yataklar
dan bilinen" «demir şapka» oluşuklarına 
aynen benzemektedirler. Yeraltında bu 
formasyonları katederek çıkan sular sül
fürle cevherlerin geçilmiş olduğunu açık
ça göstermektedirler. Piritli zonlann de
rinlerde kalkopirit ihtiva edip etmedik
leri bilinmemekle beraber bölge jeoşimik 
ve jeofizik etüdler için idealdir; Zilan va
disinin blokları içinde bakır emareleri 
gösteren porfirler ve plutonik kayaçlara 
da rastlanmıştır. Bu kayaçlann aflörma-
nı bulunmamakla beraber Muratbaşı Te
penin eteklerinden vadi boyunca Diya
din kükürt sahalarına kadar prospeksi-
yon yapıldığında bunlar tesbit edilebilir. 
Kuzeye gidildikçe temel masifler yüzeye 
çıkmaktadır, plutonitlerin de bunlar için
de olması mümkündür. 
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BAŞKALE - BOR DERESİ : Başka
le'nin 10 km. güneybatısında bulunan 
Bor deresi ile buna paralel olan diğer 
vadilerde muhtelif kükürt zuhurları mev
cuttur. Bu vadilerde Bitlis metamorfik 
masifine ait üniteler erozyon yüzeyine 
çıkmıştır. Bazı yeşil andezitler ve beyaz 
riyolitler intrüsif kütleler halinde meta-
morfikler içinde katılaşmışlardır. Bol 
miktarda pirit ihtiva eden bu silisleşmiş 
kütleler, piritlerin bozulmasından oluşan 
oksidasyon zonları ile tipik bir görünüm 
arzederler. Bu pirit zonlarının derinlerde 
kalkopirite dönüştüğünü ve süblüme kü
kürtlerin emprenye kükürt yatakları 
meydana getirdiğini gösterir kesin delil
ler yoktur. Fakat jeofizik anomalilerinin 
birkaç istikşaf sondajı ile.tahkiki faydalı 
olacaktır. Çünkü bahsedilen jeolojik or
tam Erciş - Zilan'da olduğu gibi çok yay
gındır. Başkale - Hakkâri yolu üzerinde, 
Zap suyunun her iki tarafında bilhassa 
Belliyurt mevkiinde pekçok süblüme kü
kürt ve pirit zuhurları mevcuttur. Bu ke
simlerde stratigrafik durum ofiyolitlerin 
ve kalsitleşmiş serpantinlerin mevcudiye
ti dolayısı ile daha da karışmıştır. Eski 
volkanitler genellikle derinlerde kalmış
tır. . 

HAKKÂRİ - GÜDE DERESİ : Başka
le - Hakkâri yolunun batısında Zap vadi
sine açılan Güde ve Zevnik derelerindeki. 
kükürt zuhurları çeşitli etüdlere sahne 
olmuştur. Yaklaşık 50-100 m. genişliğin
deki ve birkaç km. uzunluğundaki arızalı 
bir zonda kalsitleşmiş serpantinler ve 
petrografik yapısı devamlı değişen kar
bonat ganglı filonlar sedimanter formas-
yonları dikine kesmiştir. Bu arızalı zo-
nun ve filonların zap vadisine ulaştığı 
kesimde tamamen cüruf haline gelmiş 
«demir şapka» oluşukları yaygındır. De
rinlerde emprenye kükürt, pirit ve sül-
fürlü cevherler bulunması muhtemel olan 
bu arızalı zondan alman jeofizik anoma
lilerinin sondajlarla tahkiki derinlerde 
cevherli andezit ve dasit kütlelerinin 
mevcudiyetini ortaya koyacaktır. 

ÖZALP - KOTUR VÂDÎSÎ : Kotur 
vâdisinde ve buradan îran sının boyun
ca kuzeye doğru uzayan yaklaşık 50 km. 
lik bir bölgede muhtelif süblüme kükürt 
ve arsenik zuhurlarına rastlanmıştır. 
Genç sedimanlar ve tüfler içinde bulu
nan bu zuhurların yakın çevresinde be
yaz renkli liparit ve riyolitlere yer yer 
rastlanmaktadır. Bunlar da içlerindeki 
piritlerin bozuşması nedeni ile bazı böl
gelerde tipik «demir şapka» görünümü 
vermektedirler. Sahalarm nisbeten düz 
olması nedeniyle bu asit volkanitlerin 
derinlerdeki durum ve sülfürlü cevherler 
yönünden ana kayaç olabilme özellikleri 
anlaşılamamıştır. 

5 — PETROGRAFİK ve MİNERA
LOJİK BİLEŞİM : 

Eski volkanitler içerisinde genellikle 
intrüsif bir kütle halinde yer alan ve Do
ğu Anadolu'nun andezit ve bazalt örtüle
rine nisbetle daha asit bir bünyeye sahip 
olan kayaçlar üzerinde yapılan mikros-
kopik incelemelere ait bazı örnekler aşa
ğıda verilmiştir : 

Erciş - Kuruçam köyünün güney ba
tısında bir dere içinde açık mavi renkte, 
silisleşmiş, ve piritleşmiş bir kütleden alı
nan numunenin determinasyonu : 

Silisleşmiş Kayaç : 

Orjini bilinemeyen tamamen silisleş
miş kayaç. Hydrotermal kuvars, serizit 
ve çok bol miktarda pirit ve eser halinde 
rutil ihtiva etmektedir. 

Aynı zuhurun kot olarak yaklaşık 
fOO m. altında, Kuruçam köyünden gelen 
yolun kıyısında ve Zilan vadisinin doğu 
yamacında volkanik seriler içinde bulu
nan Sakırlı bir seviyeden alman numu
nenin mikroskopik incelenmesi : 

Breş : 

Barit, tamamen silisleşmiş kàyaç 
parçaları ve kuvars artıklarının epidot 
ile çimentolandığı bir breştir. Fe-hidrok-
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sit, malakit, azurit, az miktarda kalkopi-
rit, kalkosin, kovelin ve pirit ihtiva et
mektedir. 

Erciş - Ilıca mevkiinde tabakalı tüf 
ve andezitler altında kalmış, kuvvetli ok-
sidasyona uğramış, eski devirlerde işlet
meye sahne olmuş, pek az mostra veren 
ve muhtemelen eski volkanitlere ait olan 
bir kütleden alman numunenin analizi : 

Breş : 

Muhtemelen andezit orijinli bir effu-
sif kayacın artıklarının tamamen silisleş-
mesinden meydana gelmiş breş. Tama
men silisleşmiş plajioklas fenokristalleri 
silisli bir çimento içinde yüzmektedir. 
Çok ince taneli kuvars ile çimentolarimış 
iri kuvars artıkları. Çok yaygm Fe-hid-
roksidleri, az miktarda pirolizit ve spe-
külarit. 

Diyadin - Boyalan mezrasında süb-
lüme kükürt ve pirit ihtiva eden neojen 
formasyonunun tabanında bulunan , bir 
volkanik kayaç numunesinin analizi : 

Silisleşmiş andezit : 

Tamamen opalleşmiş plajioklas fe
nokristalleri ye tamamen oksitleşmiş 
(Fe) mafitik kristaller, silisleşmiş camsı 
bir hamur içinde yüzmektedir. 

Van - Başkale Bor deresinde süblü-
me kükürt ve pirit oluşumlarına refakat 
eden bir volkanik kayacın analizi : 

Kuvars - Kloritik Oluşum : 

Numune ince kesiti başlıca klorit, 
kısmen altere olmuş izötropik cam, ku
vars opak materyal ve çok az miktarda 
turmalin ihtiva etmektedir. 

Van - Başkale Bor deresinde meta-
morfik kayaçlar içinde katılaşmış yeşil 
renkli bir volkanik kayacın analizi : 

Andezit : 

Hemikristalin porf iritik tekstür. Kuv-
—vetli serizitleşmeye uğramış andesinler, 
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kısmen kalsitleşmiş ve kloritleşmiş horn-
blend ve ojit fenokristalleri andesin, 
hornblend mikrolitlerin ve camsı malze
me içinde yüzmektedir. Az miktarda ti-
tanit mevcuttur. Kayaç kuvars ile dolu 
damarlar tarafından katedilmiştir. Az 
miktarda pirotin, markazit ve pirit ihti
va etmektedir. 

Hakkâri Güde ve Zevnik derelerin
de zuhur eden süblüme kükürt ve pirit 
yataklarının yer aldığı bir arızalı zonda 
aflöre eden filon kayacın analizi : 

Kalsitleşmiş Serpantinit : 

Numune ince kesitinde müşahede 
edilen serpantin mineralleri karakteris
tik balık ağı dokusu göstermekte olup 
ayrıca bir miktar bastitik serpantin ve 
bol miktarda kalsitik oluşumlar müşa
hede edilmiştir. 

6 — ESKİ VOLKANÎTLERDE CEV
HERLEŞMENİN KAYNAĞI VE 
CEVHERLEŞME ÖZELLİKLE
Rİ : 

Sülfürlü mineraller bakımından asit 
bünyeli volkanitlerin bazik andezit ve ba
zaltlardan daha zengin olması cevherleş
menin mâğmatik ayrışmaya bağlı oldu
ğunu göstermektedir. Simadan harekete 
geçen magmanın doğrudan doğruya yer
yüzüne çıkması halinde bazalt ve ande-
zit-bazaltlar meydana getirdiği bilinmek
tedir. Eğer herhangi bir jeolojik sebeple 
erüpsiyon kısıtlanırsa magmanın «ara 
ocaklarda» bekleyerek bir kaç kademe
de yeryüzüne çıktığı ve bu bekleyişler sı
rasında mâğmatik ayrışmaya uğrayarak 
asit bünye kazandığı görülür. Sima kay
naklı bazaltik magmanın Sial içindeki 
ara ocaklarda ayrışmaya uğraması halin
de Sial malzemesinin ve Sial kökenli ba
zı sülfürlü cevherlerin assimile edilmesi 
normaldir. Bilhassa sapropel fasiyesinin 
bitümlü şistlerini assimile eden magma, 
sülfürlü cevherler bakımından zengin 
olacaktır. Doğu Anadolu volkanitlerinin 
temelinde yer alan paleozoik ve meta-



morfik serilerde bu tip sedimanlar çok 
yaygındır. Bitlis masifinden alınan böyle 
bir kayacın analizi aşağıdadır. 

Pirotin-Grafit-Alabandit ihtiva eden 
muskovit-kuvars-şist : 

Şistleşme gösteren kayaç kuvars, bol 
miktarda grena, muskovit, bol klorit ve 
şistoziteye paralel olarak şu cevher mi
nerallerini ihtiva etmektedir: Bol mik
tarda pirotin (FeS) kısmen pirite dönüş
müş olup cevherleşmiş bakteriler görü
nüşünde, büyük miktarda, alabandü. 
(MnS), bol miktarda grafit, az miktar
larda kalkopirit ve sfalerit. 

Sülfürlü cevherleri assimile eden ve 
ara ocaklarda andezitleşen magma yeter 
miktarda basınç biriktiğinde bu ara 
ocaklardan hareketle ya doğrudan doğ
ruya yeryüzüne çıkmakta veya daha ön
ceden çıkmış tüf ve lâvların içine girerek 
subvolkanik kütleler meydana getirmek
tedir. Subvolkanik kütlelerin ayrışması 
dasit ve riyolitlere kadar ilerlemekte ve 
bunlar sülfürlü cevher ihtiva eden eri
yikler tarafından bilâhare istilâ edilmek
tedir. Gerek arazi gözlemleri, gerekse 
mikroskopik incelemeler cevherleşmenin 
kuvvetli bir silisleşme, serizitleşme, kal-
sitleşme vë kloritleşme ile birlikte orta
ya çıktığını göstermektedir. Bu ortamda 
bol miktarda bulunan pirit daha sonra 
limonitleşerek kayaca tipik bir görünüm 
kazandırmaktadır. Doğu Anadolu'nun 
andezit-bazalt lâvları ve tüfleri içinde yu
karıdaki görünümü ile kendisini belli 
eden kütleler derinlerde subvolkanik ve 
porfirik sülfürlü cevherler ihtiva edip 
etmedikleri yönünden sondajlarla ince
lenmeye değer görülmektedir. 

7 — SONUÇ ve TAVSİYELER : 

Doğu Anadolu'da Cilo orojenik ku
şağı, Bitlis masifi, Van havzası, volkanik 
sahalar ve tersiyer havzaları olmak üze
re 5 büyük jeolojik ünite mevcuttur. Bu 
ünitelerin kapladığı takriben 100.000 km2 

lik geniş bölge içinde birkaç linyit ocağı 
hariç hiçbir önemli maden işletmesi yok-
türT Yeraltı servetlerinin ortaya çıkarıla
mamış olması ve hammadde güvenliği
nin bulunmayışı nedeni ile bölgede sana
yi tesisleri kurulamamıştır. Bu da Doğu'-
nun kalkınmasını önemli ölçüde engelle
mektedir. Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağ
rı, Van, Hakkâri, Muş ve Bitlis illerinin 
büyük bir kısmını kaplıyan yukarıdaki 
jeolojik ünitelerin herbirinin kendilerine 
mahsus metalojenileri vardır. Volkanik 
formasyonlarm bir ünitesini teşkil eden 
eski volkanitler içindeki subvolkanik ve 
porfirik bakirli pirit imkânlarının araş
tırılması bu makalede verilen bilgilerden 
de anlaşılacağı gibi üzerinde öncelikle 
durulmaya değer bir konudur. Bu araş
tırmalar sonunda yeni bir bakır kuşağı
nın ortaya çıkarılması, Doğu Anadolu'
nun kalkınmasında önemli bir dönüm 
noktası olacaktır. 
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