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Çalışmanın amacı

• Metamorfizmaya uğrayan kayaların protolitini ve tektonik 

oluşum ortamını belirlemek.

• Sahada gözlenen Serpantinit-Yeşilşist fasiyes kaya 

birlikteliğinin metamorfik evrimini ve tektonik ilişkisini 

saptamak

• Birimlerin petrografik ve mikro ve makro yapısal özelliklerini 

değerlendirerek bölgenin deformasyon özelliklerini anlamak.

Giriş

• Elekdağ metaofiyoliti orta Pontidlerde, başlıca 

serpantinleşmiş mafik ve ultramafik kayaçlardan oluşan, 

yaklaşık 35 km. uzunluğunda ve 4km. genişliğinde bir 

yükselim alanıdır.

• Elekdağ metaofiyolitik dilimi geç Kretase döneminde yüksek 

basınç - düşük sıcaklık metamorfizmasına uğramıştır (Okay 

et al., 2006).                                                                      

Arazi çalışmalarında Elekdağ metaofiyolitinin güney 

sınırlarında progresif ve retrogresif metamorfizma izlenmiştir. 

Ayrıca güney sınır boyunca yaklaşık 4 km. lik profilde birbirini 

6-7 defa tekrarlayan makaslama zonları gözlenmiştir.

Metot

• Petrografi

• Tüm kaya kimyası (XRF) 

• Elektron mikroskobu (EDS-SEM) 

• Microprob (EPMA)

• Jeotermobarometri:

Granat-Klinopiroksen termometresi (Ravna, 2000)

Perplex (Connoly and Kerrick, 2002 and Connoly, 2005)

Sonuçlar

• Serpantinit-Yeşilşit imbrikasyonu Supra-Subduction karakterli 

tektonik ortamda oluşmuş ve yerleşmiştir.

• Pik metamorfizma 1.2-1.3 Gpa ve 312-439 C şartlarında 

oluşurken, düşük metamorfizma 0.8-1.1 Gpa ve 450-550 C 

şartlarında oluşmuştur.

• Yüzeyde gözlenen Serpantinit-Yeşilşist birlikteliğinin 

gösterdiği benzer deformasyon hikayesi serpantinleşmenin

pik metamorfizmadan sonra olduğunu göstermektedir.
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Petrografi ve miroyapısal çalışmalar için kullanılmış ince kesit ve SEM görüntüleri

Aşırı deforme, orta dereceli deforme ve deformesiz olan serpantinit ve yeşilşist birinlerinin deformasyon durumlarını gösterir illüstratonalr

Granat-Klinopiroksen jeotermometre sonuçları (Ravna, 2000)

Serpantinit-Yeşilşit diliminin metamorfizma derece ve tiplerini gösterir 
mode ldiyagramları

Elekdag metaofiyolitinin olulşum safhaları


