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Kayaç ve Bölgeleri 

R. OVALIOĞLU 

ÖZET : 

Türkiye'nin bakır yatakları çoğun
lukla magmatik kökenlidir. Bağlı olduk
ları magma cinslerine göre bakır zuhur
larını üç ana grup altında toplamak 
mümkündür : 

1. Ofiolitik magmatizmaya bağlı zu
hurlar, 

2. Asitik plutonizmaya bağlı zuhur
lar, 

3. Andezitik - dasitik volkanizmaya 
bağlı zuhurlar, 

Her üç magma tipine bağlı olarak, 
muhtelif jenezde bakır yatakları teşek
kül etmiştir. Cu-Pb-Zn minerallerinden 
oluşan metazomatik ve hidrotermal - fi-
loniyen tipteki zuhurlar sayıca en fazla 
bulunmakla beraber, rezerv yönünden 
ekselatif - hidrotermal tipi karekterize 
eden (Murgul, Çayeli, Lahanos, Ergani 
ve Küre gibi) zuhurlar çok daha fazla 
önem kazanmaktadır. Geleceğin bakır 
aramalarında ise ekselatif - hidrotermal 
tipler yanında, bilhassa Tersier devri 
asitik plutonlarına bağlı porfiri tipi ya
taklar önem kazanacaktır. 

Bu güne kadar yapılan arama ve 
detay etüdler sonunda, yaklaşık olarak 
2.500.000 ton metalik bakıra eşdeğer 
olan bir bakır cevheri rezervi tesbit 
edilmiştir. Buna ilâveten, bilinen tüm 
jeolojik ve madencilik verilerinin ista-

tistiki yoldan uygun Computer program
larıyla değerlendirilmesi sonunda, Tür
kiye jeolojik ve tektonik yapısının daha 
7.500.000 ton civarında metalik bakıra 
eşdeğer bir bakır cevheri potansiyelini 
içinde gizlediği tahmin edilmiştir. Böy
lece, ülkemizin bakır -potansiyelini 
ia.000.000 ton metalik - bakır mertebe
sinde tahmin etmek yerinde olacaktır. 
Bu rakam 1.000.000.000 ton % 1 lik bir 
bakır cevheri potansiyeli demektir. Ya
ni, halen tesbit edilmiş bakır rezervleri
mize istikbalde üç katının daha ilâve 
edilebileceği imkân ve ümidi mevcuttur. 

Bakır aramaları için ümitli olan ka-
yaçlann ve ilk plânda ele alınması ge
rekli olan bölgelerin yine yukarda bah
sedilen istatistiki değerlendirmeler so
nunda şunlar olduğu anlaşılmıştır.. 

Kayaçların önemlilik sıraları : 

1. Dasitik volkanitler, 
2. Granit - andezit ve spilitler, 
3. Metamorfik masif ve poleozoik 

şistler, 
4. Diğer kayaçlar, 

Bölgelerin Önemlilik sıraları : 

1. Doğu Karadeniz sıradağları. 
2. Doğu Toroslar. 
3. Marmara güneyinde Çanakkale -

Balıkesir - Bursa yöreleri. 

4. tç - Anadolu ve Doğu - Anadolu 
bölgeleri. 

Doç. Dr. M.TJV. Enstitüsü — ANKARA. 
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Porfiri tipi bakır aramaları için 
ümitli olan bölgeler ise : 

1. Doğu - Anadoul'da, Tunceli - Bin
göl - îşpir - Diyadin. 

2. İç - Anadolu'da, Kırıkkale - Kes
kin - Nevşehir - Yozgat. 

3. Batı - Anadolu'da Bilecik - Bur
sa - Balıkesir yöreleriyle Istranca ma
sifleri önem kazanmaktadır. 

1. TÜRKİYE BAKIR YATAKLARININ 
BAĞLI OLDUKLARI MAGMATİZMA-
LAR VE JENETİK TİPLERİ : 

Tüıkiye bakır yatakları çoğunlukla 
mağmatik olup, sedimanter ve sekonder 
oluşumlar önemsenmiyecek kadar az ve 
küçük zuhurlardan ibarettirler. Şekil 1 
deki şematik krokide Türkiye bakır ya
taklarının jenetik tipleri, yerleşim ortam 
ve biçimleriyle, bağlı oldukları mağma-
tizmalar, her tip için karekteristik olan 
bazı madenlerin isimleri de zikredilerek 
gösterilmeye çalışılmıştır. Şekil dikkatle 
incelendiğinde aşağıdaki hususların bir 
özetinin belirtilmek istendiği anlaşıla
caktır. 

1.1. Bakır mineralizasyonuna menşe olan 
mağmatik kayaçlann yaş ve karak
terleri : 

1.12. Paleozoik ve daha yaşlı mağmatit-

ler: (A) 

1.1.2.1. Bazik - ultrabazik mağmatik ka-

. yaçlar : 

Paleozoik ve daha yaşlı metamorfik 

formasyonlar içinde bulunan bu jeosen-

klinal magmatizma ürünleri çoğunlukla 

metamorfizmaya uğrayıp başkalaşmış-

lar ve serpantin, serpantinşist, amfobilit, 

epidoşist, kloritşist v.s. gibi metamorf 

bazik kayaçlara dönüşmüşlerdir. Bu ka-

yaçlarla ilgili bazı pirit ve bakirli pirit 

teşekkülleri bilinmektedir. (Tip: 4b) 

1.1.2.2. Asitik karakterli plutonlar : 

Türkiye'de Varistik - Orojenezi'nin 
bilhassa Permien devri sonlarına doğru 
canlılık kazanan fazında yükselmiş olan 
asitik plutonlar Permien ve daha yaşlı 
formasyonlar içine yerleşerek diferansas-
yona uğramışlar ve bunun sonucu ola
rak, çeşitli metalik madenler yanında, 
farklı jenetik tiplerde bakır mineralizas-
yonları da meydana getirmişlerdir. 

Türkiye'nin Paleozoik devri asitik 
plutonlan dahajziyade Batı-Karadeniz ve 
Marmara bölgeleriyle Gümüşhane güne
yinde mostra vermektedirler. 

1.1.3. Mezozoik devri magmatitleri: (B) 

1.1.3.1. Bazik ve ultrabazik magmatitler; 

Türkiye'de geniş alanlar kaplıyan ve 
özellikle kromit yataklarının teşekkülü
nü gerçekleştiren bu «inisial - ofiolitik 
magmatizma»lar genellikle Paleozik seri
lerle Mezozoik formasyonlar arasındaki 
diskordans yüzeyleri arasında bulunmak
tadırlar. Mağmatik diferansasyona uğra
yarak bir yandan kromit içeren Dunit-
Peridotit - Pyroksenit gibi ultrabazik ka-
yaçları, diğer yandan da bakır ve bakirli 
pirit zuhurlarına menşe ve yan kayaç 
durumunda olan Norit-Gabbro-Diabaz-
Spilit-Keratofir gibi bazik bileşkenleri 
meydana getirmişlerdir. Şekil: 1 de (4a) 
tipiyle gösterilen Küre, Ergani, Pötürge, 
Miskin yataklanyla (3b) tipini karakteri-
ze eden Güneş, Beynam, Pınarbaşı zu
hurları işte bu ofiolitik magmatizma ile 
ilgilidirler. 

Bu ofiolitik magmatizmalar, şekil: 1 

de de belirtilmiş olduğu gibi, bazı haller

de ve bazı yerlerde diferansasyonla Dio-

rit, Trondiemit ve Granodiorit bileşimle

rini dahi vermektedir. Bu nedenle bazı 

hallerde bu tip kayaçlara bağlı cevher

leşmelerin kökenini de ofiolitik magma

tizma olarak kabul etmek uygun olacak

tır. 
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1.13.2. Asitik plutonlar : 

Türkiye'de mostra veren Granit, 
Granodiorit, Siyonit ve benzer asitik plu-
tonların çoğunluğu Alpin-Orojenezi'nin 
bilhassa Laramik fazmda yükselerek yer
leşmiş ve kristalleşmişlerdir. Bunların 
yerleşim nivoTan, Batı-Orta-Doğu Anado
lu'da genellikle Plutonik, Doğu Karade
niz dağlarında ise genellikle Subvolka-
nik'tir. Bu nedenle Türkiye'nin merkezi 
kesimlerinde bulunan asitik plutonlara 
bağlı cevherleşmeler genellikle plutonik 
Doğu Karadeniz kesiminde bulunan asi
tik kayaçlara bağlı mineralizasyonlar ise 
genellikle subvolkanik karakterin belir
tilerini gösterirler. 

1.1.3.3. Andezitik-dasitik volkanitler : 

Genellikle Doğu Karadeniz sıradağ
larında mostra veren bu bazik ve asitik 
volkanitler, mezozoik devri sonlarında, 
yani Üst Kretase-Eosen devirleri arasın
da ve birbirini takip eden çeşitli bileşim 
fazlarında yükselerek deniz dibi akıntıla
rı şeklinde yerleşip soğumuşlardır. Bakır 
cevherini getirici ve taşıyıcı kayaç olarak 
volkanizmanıri asitik ürünleri olan dasit
ler ve dasitik - tüf'1er bilhassa önem ka
zanmaktadırlar. Andezitler içinde ise da
ha çok subvolkanik plutonlardan yükse
len filoniyen tipte Cu-Pb-Zn zuhurları bu
lunmaktadır. Mürgul - Çayeli - Lahânos-
Kızılkaya - Kutlular bakır yatakları dasit 
ve dasitik tüfler içinde, buna mukabil. 
Şavşat - Fol - Alacadağ - Zigana - Köprü
başı - Piraziz - Gölköy Cu-Pb-Zn zuhurla
rı ise andezitler içinde yer almaktadır
lar. 

1.1.4. Tersler devri magmatitleri: (C) 

1.1.4.1. Andezitik-dasitik volkanitler : 

Özellikle Alt-Tersier devrinde, yani 
Eosen-Oligosen zaman aralığında Türki
ye'de Üst-Kretase devrindeki deniz altı 
vblkanizmasına benzer ikinci bir volka
nik faaliyet vuku bulmuştur. Bu volka-
nizmanın andezitik-dasitik lav ve türleri

ne bilhassa «Kuzey Anadolu Fay hattı» 
boyunca rastlanılmaktadır. (Biga - Bal
ya - Akyazı - Gerede - Çerkeş - Gümüşha
cıköy - Zara - Ş. Karahisar - Alucra - Kel
kit - Gümüşhane - ispir - Yusufeli hattı 
ile, Zara - Erzincan - Tunceli - Bingöl -
Van kuşağı gibi). 

1.1.4.2. Asitik Plutonlar : 

Tersier volkanitlerinin merkezi kı
sımlarında veya derinlerinde, yani çoğun
lukla subvolkanik ve kısmen de plutonik 
nivolarda yerleşmiş olan bu asitik plu
tonlara, yine genellikle yukarıda adı ge
çen kuşaklar boyunca rastlanmaktadır. 
Türkiye'nin bulunmuş ve bulunacak olan 
porfiri tipi bakır yataklanyla, bol mik
tarda gümüş içeren hidrotelmal filonien 
ve kontak metazomatik tipteki Cu-Pb-Zn 
yatakları işte bu asitik plutonlara bağlı 
olarak, ya bizzat bu plutonlar içinde ve
ya üzerlerini örten andezitik-dasitik lav 
akıntılarında bulunmaktadırlar. (Balya -
Işıkdağ -. Gümüşhacıköy - Bakırçay : Koz
lu - Sisorta - Kösedağ - Asarcık - Kelkit -
Gümüşhane - Ulutaş - Mamlis - Zilan zu
hurları gibi). 

1.2. Türkiye bakır yataklarının jenetik 
tipleri : 

Türkiye bakır yataklarına menşe teş
kil eden magmatik kayaçların yaş ve ka
rakterleri bir evvelki bölümde, şekil: 1 de 
gösterildiği gibi ayrıntılı' olarak izah 
edilmişti. Bu bölümde ise adı geçen 
magmatik kayaçlara bağlı olarak teşek
kül etmiş bakır yataklarının jenetik tip
lerini yine şekil: 1 de belirtildiği gibi 
açıklamıya çalışalım : 

Her üç devir magmatizmasına ve 
eksojen etkenlere bağlı Olarak teşekkül 
etmiş bakır yataklarını genellikle 6 grup 
altında birleştirmek mümkündür. 

1. Pegmatitik-pnömatölitik ortamm 
porfiri tipi bakır yatakları: (la-lb), 

2. Pnömatolitik-kontak metazomatik 
yataklar: (2a-2b), 
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3. Plutonik ve subvolkanik karak
terli hidrotermal filoniyen ve hidrometa-
zomatik yataklar: (3a-3b-3c). 

4. Eksalatif-sinsedimanter veya ek-
salatif-hidrotermal yataklar: (4a4b-4c-4d) 

5. Sekunder ve sedimanter yataklar : 
(5a-5b) 

6. Metamorf-sedimanter veya mig-
matitik yataklar : (6a-6b) 

1.2.1. Pegmatitik-Pnomatolitik orta
mın porfiri tipi yatakları : 
(la-lb) 

Gerek Paleozoik, gerek Mezozoik ve 
gerekse Tersier devri asitik plutonların 
kubbemsi kenar zonlarında pegmatitik -
pnömatolitik fazm bakirli eriyiklerinin, 
ya pegmatik tiloncukiarı içinde, ya birbi
rini kesen kesen çatlaklar boyunca, ya-
hutta porfirik bir yapıda kristalleşip so-
ğumasiyle meydana gelen bu yataklar şe
kil : 1 de (la) ve (1b) olarak iki ayrı grup 
altında gösterilmiştir, (la) ile plutonik 
nivoda yerleşmiş olan asitik plutonla
rın kubbelerinde bulunan pegmatitik 
ve porfirik bakır yatakları, (lb) ile de 
subvolkanik nivodaki asitik kubbelere 
bağlı olan yataklar .belirtilmek istenmiş
tir, (la) ya örnek olarak Mesruriye - Do
maniç civarında ki Paleozoik granitler
de raslanan bakır zuhurlarıyle, Keban -
Elazığ civarındaki Mezozoik granitleri
nin bakır zuhurları gösterilebilir, (lb). 
için Bakırçay - Merzifon, Ulutaş - İspir 
ve Mamlis - Tunceli porfiri bakır zuhur
ları örnek olabilirler. 

Porfiri yatakların bulunduğu ortam
lar- genellikle plutonların kubbemsi çı
kıntıları ve serisitleşme, kaolinleşme gi
bi alterasyon gösteren kesimleridir; ve 
özellikle, jeoşimik olarak molibden ano
malisi yüksek olan sahalar ümitli olmak
tadır. 

Porfiri bakır yatakları için önemli 
ve ümitli olan kayaçlar, Güney - Ameri
ka, Kuzey Amerika, Yugoslavya, Bul
garistan, Ermenistan ve iran'da olduğu 

gibi Türkiye'de de özellikle Tersier dev
ri asitik plutonlandır. Bu nedenle Kuzey 
Anadolu fay hattı ve diğer büyük fay 
hatları boyunca mostra veren Tersier 
granitlerinin ilk plânda etüd ve aramala
rının yapılması gerekmektedir. 

1.2.2. Pnömatolitik - kontak metozo-
matik bakır yatakları : 
(2a-2b) 

Yine her üç jeolojik devire ait asitik 
plutonların, genellikle kalkerli ortamlar^ 
la yapmış oldukları kontak zonlarında 
teşekkül etmiş olan bu zuhurlar ya 
(Manyetit - Pirit - Kalkopirit) ve ya (Kal-
kopiirt - Pirit - Sfalerit - Galenit) paraje-
nezindeki yatakları meydana getirmişler
dir. Birinci parajenez grubuna örnek 
olarak (Ayazmant-Ayvalık, Şamlı - Balı
kesir, Koçarlı - Ulukışla, Çöpler - iliç, 
Çambaşı - Gölköy) zuhurlarım, ikinci 
gruba örnek olarak ta (Çalaçam - Dur-
sunbey, Denek - Kesin, Gümüşhacı köy-
Merzifon, Akdağmadeni - Yozgat, Ke
ban - Elazığ, Melek - Kürtün, Gümüşa-
ne) zuhurlarını gösterebiliriz. Şekil : 1 
de plutonik granitlerin kontağında te
şekkül etmiş zuhurlar (la), subvolkanik 
granitlerin kontağındakiler de (lb) ru
muzuyla gösterilmiştir. Bu zuhurlar 
Türkiye'de bol miktarda bulunmakla 
beraber, doğrudan doğruya bakır yata
ğı olarak değilse bir yandan demirin, 
diğer yandan da kurşun - çinkonun yan 
ürünü olarak değerlendirilmektedir. 

1.2.3. Plutonik ve subvolkanik karakter
li hidrotermal filoniyen ve hidro-
metazomatlk yatakları : (3a-3b-3c) 

Şekil : 1 de (3a-3b-3c) ruinuzlariyle 
gösterilen bu zuhurlar hidrotermal fi-
lonları veya hidrometazomatik teşek
külleri ifade etmektedirler. 

(3a) grubu, plutonik granitlere bağ
lı Cu-Pb-Zn zuhurlarını, (Handeresi -
Kalkım, Karakoca - Simav, Bolkardağ -
Ulukışla v.s. gibi), (3b) - grubu bazik ve 
ultrabazik plutonlar içindeki Kuvars fi-
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lonlarina bağlı kalkopirit - pirit teşek
küllerini (Beynam -. Ankara, Yusuflar -
Pınarbaşı» Sırakayalar - Maraş, Çağşak -
Sungurlu, Güneş - Divriği, Kedak - Palu 
gibi) ve (3c) - grubu da subvolkanik gra
nitlerden yükselen (Balya - Balıkesir, 
Sisorta - Koyulhisar, Gemindere - Suşeh
ri, Alacadağ - Tonya, Madenköy - Şavşat 
gibi) Cu-Pb-Zn yataklarını belirtmekte
dir. 

Türkiye'de sayıca er çok raslanan 
zuhur tipi işte bu hidrotermal filonlar-
dır, ancak bunlar daha ziyade Kurşun 
yatağı olarak ele alınmakta ve (Zn-Cu) 
yan ürün olarak değerlendirilmektedir. 

1.2.4. Eksalatif - sinsedlmanter veya ek-
selatif - hidrotenııal yataklar : (4a-
4b-4c-4d) 

Türkiye'nin halen bilinmekte olan 
bakır yataklarının en önemlileri bu je
nerik tipi karakterize ederler. Bunlar şe
kil : 1 de (4a-4b-4c-4d) rumüzlarıyle gös
terilmiştir. Bu zuhurları bağlı oldukları 
kayaç tiplerine göre iki ana gruba ayır
mak mümkündür : 

1. Ofiolitik magmatizmaya bağlı 

olanlar: (4a-4d) 

2. Andesitik - dasitik volkanizmaya 

bağlı olanlar: (4a-4d) 

(4a) - grubu mezozoik devri ofgoli-
tik magmatizmasının diferanssayonu so
nunda meydana gelen Norit - Gabbro -
Spilit - Keratofir gibi bazik, kayaçların 
veya Diabaz - PiUovlava gibi denizaltı 
volkanitlerinin, aynı magmatizmaya 
bağlı bakirli ekselasyonlar tarafından 
cevherleşmesi sonucu meydana gelmiş
lerdir. Bu tipi karakterize eden teşekkül
ler olarak (Küre, Ergani, Pötürge ve 
Miskin - Siirt) yataklarını gösterebili
riz. 

(4b) - grubu ise Paleozoik ve daha 
yaşlı ofiolitlerin aynı jenetik tipi karak
terize eden zuhurlarını "Belirtmektedir. 
Ancak bu ofiolitler metamorfizmaya uğ
rayarak orijin karakterlerini kaybetmiş
ler, serpantinit, yeşil şist, amfibolitik ve 

kloritik şistlere dönüşüm yapmışlardır. 
Bu gruba ait küçük emarelerden başka 
önemli bir zuhur henüz bilinmemekte
dir. 

(4c) - grubu Türkiye'nin halen en 
önemli bakır yataklarını teşkil eden 
Üst - Kretase andezit - dasit volkanit-
leri içindeki eksalatif hidrotermal zuhur
lardır. Bunlara örnek olarak (Murgul, 
Çayeli, Kutlular - Sürmene, Lahanos, Kı-
zılkaya, Karılar, Karaerik - Espiye) ba
kır ve bakirli - çinkoTu pirit yataklarını 
gösterebiliriz. 

(4d) - grubu ile de Tersier devri 
andezit - dasitleri içindeki eksalatif hid
rotermal zuhurlar kasdedilmiştir. (Kızıl-
viran - Bayat, Şerefiye - Zara, Pitgir -
Oltu, Ekrek - Oltu, Tünkes - Yusufeli, 
Kaban - Yusufeli) gibi zuhurlar bu grup 
altına girerler. 

Dördüncü jenez grubuna giren bü
tün bu zuhurlar, ya stok ya masif - ade
se, yada disemine şeklinde bir iç yapı 
gösterirler. 

1.2.5. Sekonder ve sedimanter yataklar : 
(5a-5b) 

Bu grubu karekterize eden bakır 
zuhurları şekil : 1 de (5a-5b) rumüzlarıy
le gösterilmiştir. 

(5a) - Grubu, çok az miktarda (jeo-
şimik seviyede) bakır ihtiva eden mag-
matik kayaçların yeraltı su seviyesi üze
rinde kalan kesimlerinde, yeraltı veya 
çatlak sularının ihtiva ettikleri bakır eri
yiklerini, sıcak mevsimlerde bu, buhar
laşmanın başladığı yüzeye yakın seviye
lerde bırakmalarıyle (kapilarizasyon) 
meydana gelirler. Ayrıca mağmatik ka-
yaçlardaki lateritik bir alterasyon da ba
zen bu tip bakır konsetrasyonlarını 
meydana getirebilirler. (Tucuk - Artova, 
tpsile- Hafik, Karabayır - Suşehri, Göl
cük - Koyulhisar, Madenköy - Ulukışla) 
zuhurları gibi) 

(5b) - Grubu ise bakırh eriyiklerin 
genellikle lagüner ortamlarda organik 
artıklar, alçı taşı yumruları veya diğer 
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etkenlerin tesiriyle çökelerek «Red-Bed» 
tipini karakterize eden, bakıroksit ve 
karbonatlarından müteşekkil zuhurları 
temsil etmektedirler. Bu tip zuhurlar 
Türkiye'de genellikle Neojen devri gre 
ve konglomeraları içinde ve özellikle 
orta Anadolu'da bulunmaktadırlar. (Ba-
lışıh - Kırıkkale, Sekili - Yerköy, Bahçe-
pınar - Çiçekdağ, Konaç - Mecitözü, Ur-
vay - Çankırı, Bayat - Çankırı, Yürüklü-
Sungurlu gibi) 

1.2.6 Metamorf - sedimanter veya mig-
matitik yatakları: (6a-6b) 

Türkiye'nin metamorfize olmuş Pa
leozoik formasyonlan içinde genellikle 
sedimanter bir yapıyı muhafaza eden 
ve çoğunlukla kuvars migmatitleriyle 
birlikte kalkopirit minerali ihtiva eden 
(6a) - grubu zuhurlarla (Babadağ - De
nizli, Koçak - Çivril, Örencik - Kargı, 
Kürtpınarı - Tokat, Tizi - Sason, Mut
ki - Bitlis, Korean - Simek v.s. gibi) yi
ne sedimanter bir yapıyı koruyan, ama 
bu kez daha çok kalkerli ortamlarda ve 
genellikle Cu-Pb-Zn mineralleri ihtiva 
eden (6b) - Grubu yataklar (Altınoluk -
Edremit, Kuştepe - Edremit, v.s. gibi) 
«Metamorf - sedimanter veya migmati-
tik yataklar» grubu altmda gösterilmiş
tir. Bunlardan (6b) - Grubunda olanların 
belki derinlerde bulunan asitlik bir plu-
tondan yükselen hidrotermal solüsyon
ların kalkerli ortamları metazomatoz et
mesiyle de meydana gelebilecekleri dü
şünülebilir. 

1.2.7. Türkiye bakır yataklarının mine
ralojik yönden gruplandırılması : 

Türkiye bakır yataklarını, çok de
tayına inmeden (nadir ve kıymetli ele
mentler bakımından özelliklerini dikka
te almadan( (teknolojik ve zenginleştir
me yönünden farklı olan özelliklerini 
belirtmek gayesiyle bazı gruplara ayır
mak mümkündür. Şöyleki : 

1. Silisifiye kayaçlar içinde, çoğun
lukla kalkopirit, az miktarda bakır ok
sitler, çok az miktarda pirit ihtiva eden 
zuhurlar. Bunlar genellikle porfiri ve 

stokverk tipi yataklarla kuvars filonları-
na bağlı (6b) - Grubundaki yataklardır. 
(Mamlis, Bakırçay, Ulutaş, Babadağ, Ko
çak, Sırakayalar, Yusuflar, Tizi, Mutki, 
v.s, gibi) 

2. Dasitik veya diabaz - Spilitik 
cinsten yan kayaçlar içinde bulunan 
«Bakirli - pirit» yatakları. Bunlar, bol 
miktarda pirit, daha sonra kalkopirit 
ve çok az miktarda sfalerit ihtiva eder
ler. (Ergani, Küre, Murgul gibi) 

3. Genellikle dasitler veya silisifiye 
andezitik - dasitik tüfler içinde bulunan 
ve bol miktarda pirit, eşite yakın mik
tarlarda kalkopirit ve mikro taneli sfa
lerit, çok az miktarda galenit ihtiva eden 
zuhurlar. (Lahanos, Çayeli gibi) 

4. Genellikle kuvars ve kalsit gang 
mineralleriyle bulunan ve iri taneli Ga
lenit, Sfalerit, Kalkopirit, Pirit mineral
leri ihtiva eden filoniyen, hidrometazo-
matik ve kontak metazomatik tipteki 
yataklar. (Altınoluk, Balya, Alaçam, Geb
ze, Karakoca, Denek, Gümüşhacıköy, 
Akdağmadeni, Sisorta, Asarcık, Gölköt, 
Kelkit, Gümüşane, Zigana, Fol - Akça
dağ, Deregözü - Melek, Şavşat, Keban, 
Alvar, Bolkardağ gibi) 

5. Genellikle andezit ve dasitler için
de birbirlerini kesen filoncuklar ve çat
lak sistemlerine bağlı olarak bulunan, 
ayrıca subvolkanik ortamı karakterize 
eden «teleskoping» gösteren ve Galenit, 
Sfalerit, Kalkopirit, Tedraedrit, Fahlerz, 
Pirit, Antimonit gibi mineralleri içeren 
zuhurlar. (Gemindere, Piraziz, Köprüba
şı - Harşit gibi) 

6. Genellikle kontak - metazomatik 
demir yataklarıyla ilgili olarak bulunan 
ve Manyetit ana minerali yanında çok 
az miktarda kalkopirit, pirit ve sıkarn 
mineralleri ihtiva eden yataklar. (Ayaz-
mant, Şamlı, Çatak • Emet, Koçarlı, 
Çambaşı, Divriği, Çöpler gibi) 

7. Nabit ve oksidik bakır mineral
lerini ihtiva eden sekonder ve sediman
ter teşekküller, (Sekili, Balışıh, Bahçe-
pmar, Yapraklı, Konaç, Tucuk, Gölcük, 
Karabayır gibi) 
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1.3 TÜRKİYE BAKIR YATAKLARININ 
BİLİNEN REZERVİ VE TAHMİN 
EDİLEN POTANSİYELİ : 
Türkiye'de 1973 yılı sonu itibariyle 

tesbit edilmiş bakır rezervinin 2.500.000 
ton metalik bakıra eşdeğer olduğu he
saplanmıştır. Bu rakam bilinen Dünya 
bakır rezervi içinde "yaklaşık olarak % 
0.9 mertebesindedir. Dünya - Türkiye 
yıllık üretimleri karşılaştırıldığında bu 
rakamın % 0.6 civarında kaldığı görül
mektedir. Yani Dünya, yılda mevcut re
zervinin % 1.7 sini üretirken, bu rakam 

Türkiye için % 0.97 seviyesinde kalmak
tadır. Böylece Türkiye'de bakır üreti
minin halen, bilinen rezervine oranla 
Dünya ortalamasının bir hayli altında 
kaldığı görülmektedir. 

Ülkelerin urétîm karşılaştırmalariy-
le, Dünya - Türkiye rezerv ve üretim kar
şılaştırılması şekil : 2 de rakamsal ve 
grafiksel olarak verilmiştir. Bu rakam 
ve grafiklerin sonucu olarak denilebi-
lirki Türkiye bakır madenciliğinde, re
zerv imkânları nisbetinde bir atılım ya
pamamış, geride kalmıştır. 
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Son yılların bakır arama ve etüdle-
irne tanıdığı imkânlar, Türkiye bakır 
potansiyelinin çok daha büyük rakam
lara ulaşabileceği ümidini vermiştir. Ma
kalenin yazarı üç yıl süren uzun bir ça
lışma sonunda, bakırla ilgili tüm jeolo
jik ve madencilik bilgilerini derleyerek 
computerle değerlendirmesini yapmış 
ve Türkiye'nin sahip olabileceği bakır 
potansiyelini tahmin etmiştir. Bu araş
tırmanın sonucuna göre Türkiye'de daha 
7.500.000 ton metalik bakıra eşdeğer bir 
potansiyelin bulunabileceği saptanmış
tır. Yani, mevcut bakır rezervlerimiz is
tikbalde üç misline çıkabilme ümidini 
vermektedir. Temenni edelim ki, bakır 
üretimimiz de artan rezervler nisbetinde 
bir canlılık kazansın ve Dünya bakır 
madenciliğindeKT^ğerçek yerini alsın. 

3.4 TÜRKİYE'DE BAKIR ARAMALARI 
İÇİN ÖNEMLİ OLAN KAYAÇ VE 
BÖLGELER : 

3.1. Bakır aramalarında kayaçların 
önemlilik dereceleri : 

Yukarda bahsedilen istatistik! ça
lışmanın sonunda yalnız Türkiye bakır 
potansiyeli değil ayrıca hangi jeolojik or
tamın bakır aramaları için önemli ve 
ümitli oldukları da oldukça güvenilir 
bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sonuçta, 
kayaçların bakır aramalarındaki önem
lilik sırası şekil: 3 te grafiksel olarak 
gösterilmiştir. Buna göre, Türkiye için 
geçerli olmak kaydıyle, kayaçların önem
lilik sırası şöyledir : 

1. Kv = Kretase devri andezitik -
dasitik denizaltı volkanizması : Birinci 
derecede önemli. 

2. Gr = Asitik plutonlar, Tv = Ter-
sier devri volkanizması, Gb == Bazik ofi-
oliter : îkinci derecede önemli. 

3. Pm = Paleozoik metamorfik, Pn 
= Paleozoik semi metamorfik şistleri : 
Üçüncü derecede önemli. 

4. Mu = Alt - Mazozoik, Mo = Üst -
Mezozoik formasyonları : Dördüncü de
recede önemli. 

5. Tu = Alt - Tersier, To = Üst -
Tesier, Bz = Neojen bazaltları, Q = 
Kuvaterner sedimanlan; Önemsiz. 

3.2 BAKIR ARAMALARINDA BÖLGELE
RİN ÖNEMLİLİK DERECELERİ : 

Tüm veri ve bilgilerin değerlendiril
mesinden elde edilen rakamların her 
1 :25.000 lik paftalara düşen miktarları 
dikkate alınarak, yine computere çizdi
rilen «Türkiye bakır anomali hartası»-
nın küçültülmüş ve dolayısiyle genelleş
tirilmiş halini şekil : 4 te görmekteyiz. 
Bu haritadaki anomalilerin yoğunluğu 
ve uzanım istikametlerine bakarak Tür
kiye'de bakır aramaları için şu bölgelere 
öncelik tanımak gerekmektedir : 

1. Doğu Karadeniz sıra dağlan, 

2. Doğu Toroslar. 

3. Biga Yarımadası. 

4. tç ve Doğu Anadolu bölgeleri. 

İSİ 



NOT : 

Doğu Anadolu bölgesinin genç ba-
zaltik lavlarla örtülü olduğu, ve dolayı-
siyle bakır aramaları için önemli olan 
kayaçların mostra veremedikleri dikka

te alınarak, ve buna ilâveten îran üze
rinden Doğu Karadeniz'e ulaşan porfiri 
bakır kuşağının da Doğu - Anadolu'da 
bazaltlar altına girdiği göz önünde tutu
larak bu bölgeye Şekil : 4 teki sonuçlar
dan daha fazla önem vermek lâzımdır. 

— Şekil : 4 — 
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