
Hakkari-Çukurca-Taşbaşı Fosil Plaser Zuhuru ve içinde
Gözlenen Prekambriyen Yaşta Ultrabazik Kayaç izleri

Fosailiferous plaser occurrences and reïictê of ultrabasic rocks of Precambrian age near
Taşbaşî; Çukurca-HakkarL
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ÖZ 2 Çukurca-Taşbaşı fosu plaser zuhuru Kambriyen yaşta kuvarsitler içerisinde yataklanmış
aynı yaşta (sinjenëtik) bir oluşuktur. Zuhurdan ahnan örnekler üzerinde yapılan mikros«
kopik çalışmalar sonucu rutil içeren hematit, rutil, kromit, ilmenit, limonit, pisüomelan, piro-
tüı, kalkopirit, zirkon ve turmalin gibi ağır minerallerle birlikte kuars, serizit, klont ve mus«
kovit izlenmiştir, Gerçekleştirilen mikroskopik incelemelere dayanılarak yapılan kimyasal
analizler cevherin yüksek toplam Fe2O3, TiO« ve ZrOb içerdiğini ortaya koymuştur. Sahada
rezerv artırıcı yönde yapılacak çalışmalar olumlu sonuçlanırsa, Çukuroa-Taşbaşı fosU pla-
ser zuhuru Ti, Fe ve Zr bakımından ekonomik olabilir, Aynca zuhurda kronüt mineraline
rastlanmış olması, bu mineralm Prekambriyen yaşta lütrabamklerden gddiğme işaret eden

ABSTRACT^ Syngenetically fomıed Çukurca-Ta^bafi fossiüferous plaser deposit occura in
Cambriaıı quartzites, Microscopic investigations on samples taken from the deposit revealed
various heavy minerals (haematite with rutüe, haematite, rutile, chromite, ilmenite, magneti-
te, limonite, psüomelane, pyırhotite, ehaJcopyrite, zircon and tourmaline), quartz,
feldspar (microline, orthoclase and plagioclase), rock fragments, sericite, chlorite and mus-
covite. Chemical analyses of the samples shewed high concentrations of F^O3, mo 2 and
ZrOi, H future feasibility studio in the area give positive results the Çukurca-Ta§bap fos-
siMferous plaser deposit can be economical for Ti, Fe and Zr production. Additionally, the
presence of chromite suggests that this mineral originated from ultrabasic rocks of Vre-
Cambrian age.
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GİRİŞ

Hakkari-Çhıkurca-Taşbap fosil plaser zu-
huru Hakkari Çukurca arasında, Zap suyu va-
disini Meyen kara yolu boyunca geniş bir alan-
da ortaya çıkan Kambriyen yaşlı kuvarsitler
(Akan ve diğerleri, 1970) ilerisinde yataklan-
ımştır* Zuhura, Çukureaya yaklaşık 3D km. ka-
la bulunan asma köprüden sağa geçildikten
sonra Tumn dere vadisini Meyen patika yolda
5 km, yürünerek varılır* Taşbagı fosu plaser zu-
huru Tuzan deresi sağ yamacında^ Taşbaşı kö-
yünün yaklaşık 200-250 HL kuzeyinde, aynı de-
renin vadi yamacında yüzeylenerek ortaya çı-
kar (Şekil İ ) .

Çalışmanın amacı Çukurea-Taşbaşı fosu
plasOT zuhurun içerdiği ağır minerallerin mik-
roskopik incelenmemni gerçekleştirmek ve elde
edilen bulguları aynı Örnekler üzerinde yapılan
kimyasal analizlerle karşılaştırmaktır* Aynca
örneklerde izlenen ağır mineraller arasında bu-
lunan kromitm Frekambrîyen ya§h ultrabaMk-
lerden gelebileceğini tartışmaktır,

Ketin*6 (1079) göre Hakkari-Çukurca ara-
sında alt paleozoikten genç Tersiyer'e dek uza-
nan yaklaşık 10.000 m, kalınlıkta konkordan
durumlu tortul seriler D-B doğrultusunda ge-
nellikle asimetrik ve G'e devrik veya bindirme-
li kıvrımlar oluştururlar, Aksu ve diğerleri
(1979) bölgedeki en yaş h tortul kökenli meta-
morfik kayaglan alt Kambriyen yaşlı olarak
düşünmektedirler, FosÜ plaser zuhuru içeren
Kambriyen istifi tabanda egemen pembe, yeşil
renkli kuvarsit-süttaşı ardalanması Üe başlar,
Tek bir diyabaz dayk ve sü seviyesinden son-
ra kuvarsit üzerine gelen dolomit kornişiyle
bittr. Mütaşı-kumta§ı ardalanmasıyle bağlayan
Süüryen istifi Kambriyen üzerine konkordan
olarak gelir. Devoniyen kırıntılıdan sonra şeyi
kireçtaşı ardalanımı Karbonifer ve Permiyen
de karbonat fasîyesHidedir (Şekil. 1) (Aksu
ve diğerleri, 1970),

Kuvarsit oluşumu Öncesi kumtaşlarmı
oluşturan malzemeyi taşıyıp getiren akarsular
sedimantasyonun belirli bir evresinde fosil pla-
ser zuhura oluşturan ağır mineralleride taşımış
ve o evredeki kıyı kesiminde çökelmelerini sağ-
lamıştır. Daha sonra dalga hareketiyle kıyıda
bir ağır mineral zenginleşmesi gerçekleşmiştir,
(Johnson, 1919; Kuenen, 1950; Mason, 1750;
BîUcw, 1951; Bascom, 1900; Ingh, 1966; Lüt-
ting, 1974; Köksoy, 1975), Günümüz kıyıların-

da bu tür ekonomik açıdan önemli plaser ya-
taklar Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda,
Brezilya ve îngutere kıyılarında bulunurlar,
Hmcüstan plaser yatakları Hindistan'ın en gü-
ney ucunun bata kıyılarında, yani Kerala eyale-
ti kıyılarında ortaya çıkarlar (GÜİson, 1959)*
Avustralya kıtası plaserleri kıtanın doğu kı-

yılarında öncelikle Now South Wales ve
Queensland bölgeleri kıyılarında (Gardner,

1955), güneybatı ucu kıyılarında Bunbury-Bus-
selton arasında ve batı kıyılarında Eneabba
yöresinde (Ward, 1965; Friedrich, 1974) bulu-
nurlar, Yeni Zelanda'nın önemli plaser yatak-
lan kuzey adasının batı kıyısında Taharoa yö-
resinde ve kuzeydeki Commande! yarım ada-
sında, güney adasımn Westport yöresmdedir-
ler (Williams* 1965; Andren ve Doughtyf

1971). Brezilya*mn Rio de Janeiro Rio Grande
de Norte arasında kalan kıyı kesiminde de

plaaer yataklara rastlanır (Gillson, 1950; Da-
vidson, 1956)* îhgilterefnin kuzeydenM kıyıla-
rında daha plaser yataklar bulunur (Gallagher,
1974), Plaser yatakların oluşumları Pfeiffer
(1972) ve Singh (1973) tarafından etraflıca
incelenmiştir,

YAPttAN ÇAIJŞMALAB VE SAHA
GÖZLEM I j] Ut

Çukurca kaymakamlığı tarafından gönde-
rilen ilk örnekler ürerinde yapılan laboratuvar
çalışmaları zuhurun Tï ve Fe mineralleri bakı-
mından zengin olduğunu ortaya koymuştur
(Çağatay ve Arda, 1977), Eldeki sonuçlar
M.T.A, Enstitüsü ÜgiU dairelerine üetllmiş've
Endüstriyel Hammaddeler Dairesi Çukurca-
Taşbaşı fosu plaser zuhurunu 1978 yıh gahşma
programına almıştır, Bu arada M, Çeükörs ta-
rafından gönderilen ölmekler üzerinde yapılan
laboratuvar çjalışmalan bu örneklerinde ilk
örneklere büyük benzerlik gösterdiğini ortaya
koymuştur (Çağatay ve Üregel, 1978),

Bölge 1978 yazında yazar tarafından in-
celenmiştir. Taşbaşı f osÜ plaser zuhuru Tuzan
deresi akış yönünün oldukga dik sol vadi ya-
macında Taşbaşı köyü üst kesimlerinde kuvar-
sitler içinde iki ayrı yerde ve biribirine yaklaşık

(1) Bugünedek bölgede yapılan ç&lifmalarda "kuvar-
sit" olarak adlandırılan kayaçlar Taşbaşı fosil
plastr zuhuru gevreğindi fazlaca feldspat îgerlr-
1er, Dolapsıyla belki bu stviyento kuvarsit ytriae
"arkog" olarak adlandırılması daha döfru olur*
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600 m* uzaklıkta yüzeylenmiştm Fosil plaser
zuhur Kambriyen yaşlı kuvarsitlerin belirli
bir seviyesinde yaklaşık 50 cm. kalınlık ve 10
m. uzunlukta iki mostra şeklindedir. Çok güzel
sedimenter bantlı yapı gösteren fosu plaser
zuhur açık renkli kuvars, felspat ve kayaç par-
çaları ile koyu renkli ağır minerai bantlarından
oluşur (şekil 2a, 2b). Ağır mineral sıralanma-
sı sonucu fazla belirgin olmamakla birMkte,
ağır mineral bantları içinde de bir bantla§ma
görülür. Mostralarda ağır mineral bantlarının
kenarlara doğru ve Önceliklede tabandan tava-
na doğru seyrekleştikleri, inceldikleri ve daha
sonra kuvarsit içinde sona erdikleri görülür.
Birkaç mm. kalınlıktaki ağır mineral bantları
kuvarsit içerisinde metrelerce devamlılık gös-
terirler. Bantların sahadaki doğrultulan K
55s D ve eğimleri 70öGD olarak ölçülmüştür.

Daha önce gönderilen ve yazar tarafından
ahnan örnekler üzerinde yapılan mikroskopîk
inceleme ve analiz sonuçları birleştirilerek bu
çalışmada verilecektir,

MÎNEBAmiİK İNCELEME

Çukurea-Taşbaşı fosil plaser zuhur most«
ralarından ahnan el örneklerinin parlak kesit-
lerinde tane irilikleri en fada 0,4-0,5 mm bü-
yüklükte çoğunluk sırasına göre rutü içeren
hematit, hematit, ratü, kromit, Ümenit, man-
yetit, limonit, pisüomelan, pirotin ve kalkopi-
rit; ince kesitlerinde kuvars, feldspat serisit,
tuımaUn, zirkon, muskovit, kayaç parçaları ve
klorit Menmigür, İncelemeler öncelikle ağır
mineraller bakımından en zengin örneklere uy-
gulanmış olup, gerçekleştirilen xmkroskopik
çalışmalar sonucu bu örneklerin ana mineralle-
rinin rutü içeren hematit, hematit, kuvars,
feldspat (plajioklas, ortoklas, mikroklm), rutü,
anatas ve zirkon olduğu görülmüştür. Bu mine-
rallerin kesit yüzeylerine dağılım yüzde topla-
mı tüm kesit yüzeyinin %85-90fhk bir kısmım
oluşturmaktadır. Apr mmerallerm tane irilik-
leri kesitten kesite değiştiği gibi aynı mineralin
aynı kesitte değişik tane iriliklerinde olduğuda
görülür. Ağır mineral taneleri çoğunlukla kö-
şeli, bazan öz biçimli, bazanda köşeleri yuvar-
lanmış veya tamamen elipsoidal biçimli olarak
gözlenirler, Mkroskopik incelemelerde yalnız
ağır mineraUerô değmüecek, buna karşın ağır
minerallerle birlikte bulunan silikatlara değî-
nilmiyeeektù\

Butu Ißeren hematit; en fazla 0,5 mm iri-
likte ve genellikle köşeli biçimlidir, Bazan kü-
feleri yuvariakla§mış olan rutü içeren hematit-
lerin çok az bir kısım tamamen yuvarlaklaş-
mışür, Örmeklerde en fazla bulunan ağır mine-
raldir, Rutü oluşumları hematit içerisinde de-
ğişik yönde uzanan ve sıralanan lamel (şekil 3)
mercek, öz şekilsiz ufak tanecikler halinde iz-
lenmekte olup, miktarı taneden taneye değiş-
mektedir (Şekil, 4). Rutü içeren hematitlerin
hematit kesimlerinde bazan yer yer çok ufak
manyetit taneciklerine, rutü kesimlerinde ilme-
nit taneciklerine rastlanması, bu mineralin
martiüeşme (hematite dönüşme) sonucu ilme«
no-manyetitten dönüşerek oluştuğuna, bu ara-
da ümenit ayrıhmlanmn demir kaybıyla rutüe
dönüştüklerine işaret etmektedir* Manyetitin

hematite dönüşmesi Kambriyen-de atmos-
ferin hemen hiç oksijen içermediği düşünülürse
çok daha sonraları gerçekleştiği ortaya çıkmış
olur. Günümüz kıyı sedimanlarmda izlenen ü-
meno-mpıyetitierin rutü yerine daha çok üme-
nit içermeleri, kuvarsiti oluşturan metamorfizm
manın Taşbaşı zuhuru ümeno-manyetitlerinin
Ümenit aynhmlarmin rutile dönüşmesinde et-
küi olduğunu kanıtlamaktadır. Rutü içeren he-
matitlerin çok az birkısmıda gerçekten Uksel
ümeno-hematitlerdir. Bunların ümenit aynhm-
larıda metamorfizma sonucu hemen tamamen
rutüe dönüşmüştür (şekü 4),

Hematit; tane Mliği ve biçim bakımından
rutü içeren hematit'e büyük benzerlik göster-
mekte, fakat ondan çok daha az miktarda bu-
lunmaktadır (şekü, 3). Ayrıca bir yönde uza-
mış hematitler yaınnda kesitleri kare biçimli
olan hematitlerde izlenmiştir. Hematit tanele-
rinin bir kısmı ba^an iki, bâzanda üç ayrı yön-
de gelişmiş basınç ikizleri içerirler, Bazı hema-
titler içerisinde manyetit artıklarına rastlan-
ması ve hematit tane biçimlerinden, bunların
çok büyük kısmının martitleşme sonucu man-
yetitlerden oluştuğuna işaret eder, Rutü içeren
hematit ve saf hematit toplamı hemen tüm ağır
minerallerin % 65-70 lik kısmını oluşturur,

Kııtil; mikroskopta kırmızı kahverengim-
si«sarı iş refleksler gösterir. Bazan çubukeuk-
lar şeklinde, bazan köşeli yuvarlanmış köşesiz
biçimli olarak gözlenen rutü tanelerinin en bü-
yükleri 0,S-(X4 mm'dir (şekil, 5). Rutiller ya-
nında çok az sayıda a&atas tanesîde bulunur,
Rutü bazen gang içine bulut şeklinde dağılmış
olarak Menir (şekü, 5), Serbest rutü taneleri-
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niü sayı ve miktarı her Örnekte değişmekle bir-
likte, incelenen kesltlerdeki ağır nünerallerîn
yaklaşık ortalama %5-6 sun oluşturduğu sap-
tanmıştır. Bazı rutil tanelerinde değişik doğrul-
tularda uzanan ikiz lammelleri, çok az sayıda
rutil tanesinde de kataklastik doku izlenir. Di-
ğer taraftan çok az sayıda rutil tanesinin etra-
fının hematitten bir kuşakla çepeçevre sarılmış
olmasij bu rutillerin ilmenit tanelerinin dönüş-
mesi sonucu oluştuğunu ve dÖnü§me sırasında
açiğa çıkan demirin hematiti çevrelediğine işa-
ret eder (Rahmdohr, 1975),

Kromit; tüm ağır minerallarin yaklaşık
%2-31ük bir bölümünü oluşturmakta ve ince-
lenen parlak kesitlerde eser sayıda kromit ta-
nesine rastlanmaktadır. Genellikle köşeli olan
kromit taneleri, bazan öz biçimli, çok az sayı-
da da yuvarlanmış biçimlidir, Yer yer belirgin
kataklastik doku gösteren kromit taneleri
(şekil, 6) genellikle kenar ve çatlakları boyun-
ca krom-spinel, manyetit ve hematite dönüşme
gösterirler (şekü, 7)* Tane irilikleri en fazla
0,3-0?4 mm, olan kromit mineralinin köken ka-
yacının kesinlikle ultrabazüler olduğu söylene-
bilir, Çünkü bu irilikteki kromit taneleri ancak
peridotit ve ondan oluşan serpantinitler içeri-
sinde bulunabilir* Olivin içerikli diğer bazik
mağmatik kayaçlarda aksesuar mineral olarak
kromit tanelerine rastlamrsada, bu kromitler
daha çok ufak tanelidirler,

flmenît; çok eser miktarda ve genellikle
çok ufak, kısmen rutile dönüşmüş tanecikler
şeklinde martiüepniş hematitler ve ilksel he-
matitler içinde aynhmlar halinde bulunur. Se-
dimentasyon sırasında belki çok daha fazla
miktarda bulunan ilmenitin, metamorfİMna so-
nucu rutile dönüştüğünü ve bu sırada bir mik-
tar hematitin açığa çıktığı düşünülmektedir
(Ramdöhr, 1975),

Manyetit; çok eser miktarda rutil içeren
veya içermeyen martitleşraiş hematitler için-
de çok ufak artıklar şeklinde Menir. Bu ufak
manyetit tanecikleri ilmeno-manyetit ve man-
yetitlerin Heri derecede martitleştiklerml gös-
termektedir (Raradohr, 1975),

Limonit ve Pisilomelan; incelenen parlak
kesit örneklerinde eser miktarda Menen okşi-
dasyon zonu mineralleri olarak bulunurlar.
Bu minerallere-' yüzeye yakın örneklerde rast-
lanır»

Kroün ve Kalkopirit; =p miktarlarda an-
cak birkaç silikat minerali tanesi içerisinde çok

ufak yuvarlağımsı kapanımiar şeklinde izlen-
miştir.

Ağır Silikat MüneraUeri; incelenen ince ke-
sitlerde zirkon ve turmalin olarak saptanmış-
tır. Tane İrilikleri en fazla 0,4 mm* olan bu mi-
nerallerin taneleri bazan köseli, bazanda yu-
varlanmışlardır. Yuvarlaklaşma rutil yanında
zirkonda da diğer minerallere göre daha belir-
gin olup, yer yer küremsl ve elipsoidal biçim
almışlardır, Kataklastik doku baa ağır silikat
minerallerinde belirgin olarak görülür. Her za-
man olmasada aynı kesit içinde izlenen ağır
silikat minerallerinin, opak minerallerden bi-
raz daha ufak taneli olduğu izlenir.

ANAIİZ ÇATIgMALABI

MİkroskopIk incelenmeleri gerçekleştirilen
Örneklerden seçilen ağır minerallerce zengin
dört ayrı örneğin yarı kaııtitatlf optik spekt-
rografik anal iri yapılmıştır (Çizelge, 1),

Aynı örneklerin Fe, Ti ve Si içeriklerini
saptamak için yapılan kimya analiz sonuçlan
çizelge 2'de verilmiştir.

Analiz sonuçlarından da görüldüğü gibi
örnekler Fe- ve Ti- mineralleri bakımından ol-
dukça zengindir* Analizlerde elde edilen demi-
rin hemen tümü hematitten, titanyumun tümü
rutüden kaynaklanır, SiO2'in çok büyük kısmı
kuvarstan gelmektedir. Rutilin bir kısmı he-
matite kenetli şekilde bulunmakta, bir kısımda
serbesttir* Serbest rutllm analizlerden elde edi-
len TKVîn ne kadarını karşıladığı kesinlikle
bilinmemektedir.

Parlak kesit örneklerinde izlenen kromit
taneleri üzerinde yapılan nükroprob analizleri
mücroskoplk gözlemleri kesinlikle doğrulamış-
tır, Kromit tanelerinden biri (şekü 7) üzerinde
yapılan GrKa FeKa ve MgKa analizlerini ser-
gileyen görüntüler (şekil, 8, 9, 10) 'da verilmiş-
tir.

SONUÇ VE ÖNEEtLER

Çukurea-Taşbap zuhurundan alınan ör-
nekler üzerinde yapılan çalışmalar bu fosil zu-
huran Ti-, Fe- ve Zr- mineralleri bakımından
zengin olduğunu ortaya koymuştur. Yalnız m-
hur mostraları küçük, olup, devamlılık göster-
mezler. Yanal olarak daha yaygın olması bek-
lenen zuhurun, ufak mostralar şeklinde yüzey-
lenmesl iki şekilde yorumlanabilir* Bu görüşler«
den biri bugün yüzeylenen ufak mostraların
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örnekler
(Samples) Fe

I >10

II >10

III >10

IV >10

H

Ü S

H 3

g|3

m

Sİ

mi

mi

mi

mi

Zr

0,2

0,28

0,15

0,2

O T

O,Gf

0,0©

0,07

0,08

V

0,07

0,06

0,08

0,05

Ma

0,02

0,015

0,02

0,009

Elementler %
Ou

0,004

0*003

0,002

0,004

P b

0,002

0,002

0,001

0,002

(Elements, %)
Sn

0,0015

0,001

0,0015

0,001

Al

m%
M2

ms
M2

Ca

0,2

0,3

0,2

0,3

Mg

0,2

0,25

0,15

0,2

Çizelge İ! Yan kan ti latif optik spekrografik aııuliz sonuçları

Table İs Besıılts of the semi«quantttative analysis by optic «mnıîssioıı speetrography*

Örnekler

(Samples)

I

I I

I I I

rv

Ana element ofesîtleri (*
(Major oxides %)

55,6

53,9

58,2

47,6

15,3

14,7

16,2

13,8

mo$

16,1

aı,3
14,9

27,2

Çizelge %ı Kimya analiz sonuçları

Table %ı Results of the chemical analysis

fosü piaser zuhurun aşınma sonucu geriye ka-
lan artığı, diğeri ise yaygın bir fosil plaser ya-
tağın ortaya gıkan uç kesimleri şeklinde düşü-
nülebilir. Bu görüşlerin hangisinin doğru oldu-
ğunu, üeride sahada yapılacak yapısal jeoloji
çalışmaları ve sondajlı, galerili aramalar ancak
aydınlatabilecektir. Ağır mineral tane irilikleri«
ne, biçimlerine ve konsantrasyon derecelerine
yönelik mineralojik çalışmalar ve sedimentolo-
jîk araştırmalarla ağır minerallerin geliş yön-
leri yaklaşık olarak saptanabilir, Rezevr artı-
rıcı yönde yapılacak çalışmalar olumlu sonuç-
lanırsa, Taşbaşı fosil plaser zuhuru ekonomik
olabilir,

Çukurca-Taşban zuhuru üzerinde yapılan
mikroskopik çalışmalar zuhuru oluşturan ağır
mineral yığışımının (konsantrasyonun) içinde
bulundukları kuvarsitle eş zamanda oluştuğu«
nu ve sedimenter kökenli olduğunu ortaya koy-
muştur. Mineral içerikleri bakımından Taşbaşı
fosil plaser zuhura büyük benzerlik gösteren
günümüz kıp plaser yatakları ağır mineral türe-
leri ve genelliklede oranlan açısından yataktan
yatağa bazı farklılıklar göstermeleri, ağır mi-
neralleri taşıyan akar sularm beslenme havıa-
onda bulunan kayaçlara ve bunların içerdikle-
ri ağır minerallere bağlıdır. Taşbaşı fosil pla-
ser zuhurdan farklı olarak günümüz tayı pla-

yataklarında rutü içeren hematitler yerine
kısmen martiüeşme gösteren ümeno-manyetit
ve ümenit bulunur, Yazarın Karadeniz, Akde-
niz ve Ege denizi kıyı kunüanndan alman çok
sayıda Örnek üzerinde yaptığı mikroskopik ça«
lis malarda da aynı durum Menmiştir (Köksoy,
1975)*. Böylece sedimantasyon sırasında Taş-
bap zuhurunun Umeno-manyetit ve ' ilmenlt
içerdikleri zamanla ve rejiyonal metamorfizma
sonucu ilmeno-manyetîtlerin rutü içeren hema-
titlere, ümeniüerin ise rutile dönüşmüş olabi-
leceği düşünülmektedir.

Yaşları Kambriyen olarak düşünülen ku-
varsitler içerisindeki Çukurca-Taşbaşı fosil pîa-
ser zuhuru örneklerinde azda olsa kromit mi-
nerali bulunması, kromitin Prekambriyen yasü
ultrabaziklerden taşınarak gelebüeceğini kımıt-
lamaktadır. Yapılan mikroskopik çalışmalarda
kromitin ancak ultrabazik kayaçlardan gale-
bileceğmî doğrulamaktadır, Türkiye'de Pre-
kambriyen yaşlı lütrabazik kayaçlann bulun-
duğu görügü tartışmaya açık olmakla birlikte,
bu çahşma ile bu kayaçlarm Meri olan kromit
mineralinin bulunduğu kesinlik kazanmıştır.
Fosu mineral olarak kullanılan kromitin yük-
sek metamorfizmaya dayamkh olması» meta-
morfikler içerisinde de bu mineralin "fosil mi-
neral" olarak aranabileceğini ortaya koyar.
Yazarın Bitlis metamorfiklermin alt birimini
oluşturan gnays ve amfibolitler içinde yatakla-
nan Bitlis-Hizaa Pancarlı nikel zuhurların üze-
rinde yaptığı mikroskopik incelemelerde bu zu-

(2) Karadeniz kıyı kumlan M, Köksoy ve A, Acar
iğin, Ege ve Akdeniz kıyı kumları Sn. E, Kanan
İçin incelenmiştir, Sn, Köksoy ve Acar Karadeniz
kumlarının demir açısından ekonomik olup, olma-
yacağını saptamak için Kanan Ege ve Akdeniz
plaj kumlarım Turizm ve Tanıtma Bakanlıfı île
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hidro-Klima-
toji kürsüsü arasında geliştirilen ortak bir proje
için İnceletmişlerdir.
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huriarm yan kayacını oluşturan amfiboliüer
içerisinde kromlt© rastlaması, bu görüşün doğ-
ruluğunu kanıtlamaktadır.

Mikroskopik incelemeler kuvarsitleri oluş-
turan elemanların değişik ortamlardan geldiği-
ni göstermiştir. Kuvars, nükroklin, ortoklaz,
plajioklaz ve muskovit kristalleri akar suların
geçtiği bölgede temel kristalin masifin bulun-
duğuna ve aşınmaya uğradığına; andezit özelli-
ğinde volkanik kayaç parçalarının bulunması
bu kayaçlann bölgede bulunduğuna ve aşınma-
ya uğradığına işaret etmektedirler.
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