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ÖZ : Ocaklı manganez cevherleşmesi Doğu Karadeniz Bölgesindeki diğer manganez cevherleşmeleri gibi Üst
Kretase yaşlı volkanik ve tortul kayaçlar arasında bulunmaktadır. Voikanojenik hicjrotermal kökenli olan
getirimler çok sığ derinliklere- yerleşmişler» "başlıca, merceğimsi yığınlar ve stokverk yapılar oluşturmuşlar.
dır. Oluşumla yaklaşık en yaşlı bir kayma, nedeniyle cevherleşmenin önemli bir bölümü allokton bir kütle
içimde- bulunmaktadır. Başlıca braunit ve biksibit mineralleri izlenmektedir. Metalürjik nitelikte olan cev-
herde SiQ> ve POO5 oranları oldukça yüksektir..

Doğu Karadeniz bölgesindeki manganez cevherleşmeleri deniz tabanına göre farklı derinliklere yerleşmiş-
lerdir. Yerleşim derinliğine bağlı olarak, ta yataklanma şekilleri, mineralojik ve- kimyasal bileşimleri farklı
olmuştur. .Bu şekilde başlıca, üç alt tip ayırt, edilmiştir.

ABSTRACT : OcaWi manganese ore deposits are placed In the volcanic and sedimentary formations of Upper
Cretaceous age as the other manganèse occurrences in the Eastern Black Sea. Region, Voleanogenlc
îıyirotherıııal lore solutions are placed In very siialtow depth, so the ©re body accordingly form tease like
bodies and stockwosrk depositions, Because of the sliding- which is more or less at the same age with
the deposition, the important part of the ore body Is in an alloehthonous massa Especlalyl braunite and
bixybite iniaeraHasatioii are common. In these minera Üzation, SiO ,̂ and P.CX contents a«r© no tic ably high
and can b& considered as metallurgical ore type.

The manganese ieposlte of the .Eastern Black Sea Region are enapfacecl in different levels xelafäv® to the
sea floor.

Accoordmg1 to canplaceıneııjfe level, deposition forma, mâıeıraloglcal and chemical 'compositions of the ore
bodies are different from each others. So three main &nb-types .are distinguished.

GlfitŞ
Jeolojik olarak Doğu Pontidler Kuzey Zonu Jeo-

teknik birimine tekabül eden Doğu Karadeniz bölgesi
(özsayar Ye dig., 1931) aynı zamanda bir metallojenik
provens niteliğindedir. Daha ziyade bakır, kurşun, çin-
ko, pirit ¥e demir mineralizasyonları bakımından tanı-
nan bu metallojenik provens içinde çok sayıda manga-
nez cevherle§m.elerinin bulunduğu da bilinmektedir.
Doğu Karadeniz bölgesindeki manganez cevherleşmele-
ri. Türkiye'deki diğer manganez cevherleşmelerinden
farklı bir 'takını, ortak özelliklere sahip oldukları gibi,
kendi aralarında da bazı ayrıcalıklar gösterirler. Çalış-
mamız bölgedeki manganez cevherleşmelerinin ortak
özellikleri yanında, ayrıcalıklarını da ortaya koymayı
amaçlamıştır. Bu maksatla Doğu. Karadeniz bölgesin-
deki bilinen en önemli bütün manganez cevherleşme-
leri jeolojik ortam,, stratigrafik konum, yan kayaçların
niteliği ve yataklanma §ekli bakımından incelenmiştir.
Bu. cevherleşmelerden bir çoğunda mineralojik bileşim

tayini, parlak kesit ve x-ışınları difraktometre yöntem«
leri ile gerçekleştirilmiş, »ayrıca birçok jeokimyasal
analiz yapılmıştır. Yapılan incelemeler daha önceki ba-
zı araştırmalarımız sırasında (Gedikoğlu, 1970, Van,
1.978, Gedikoğlu ve dig., 1.982 Aslaner ve dig.., 1.982,
Gedikoflu be Van, 1983) veya halen bölgenin, genelin-
de sürdürdüğümüz bazı araştırmalar kapsamında ol-
muştur. İncelenen, manganez cevherleşmelerinden ba§-
lıcaları şekli 1 üzerinde: gösterilmiştir. Bu cevherleşme-
lere ait zuhur listeleri ve her 'bir zuhura ait jeolojik
bulgular çok; uzun bir envanter niteliği taşıyacağından,
tipik, bir cevherleğfrıeye ait ayrıntılı bulguların veril-
mesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bu mak-
satla, Trabzon il merkezinin 25 km. güneyinde. Maçka
ilçesine çok yakın bir1 zuhur olan Ocaklı zuhuru örnek
olarak seçilmiştir. Ocaklı zuhuruna ait bulgular Doğu
Karadeniz'deki diğer manganez cevherleşmelerine ait
bulgularla karşılaştırılarak bölgenin genelinde geçerli
olabilecek sonuçlar elde edilmeğe çalışılmıştır«
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Şekil İ : Doğu Karadeniz Bölgesindeki başlıca manganez cevherleşmeleri

Figure 1 : Main manganese ore deposits in the .Eastern.. Black Sea Region

BÖLGESEL JEOLOJİK OSTÄJM

Doğu. Karadeniz manganez cevherleşmeleri bir

'kaç istisna: dıgmda Üst Kretase ya§lı birimler içinde

bulur,, Üst Kr-etaserde ise Doğu Karadeniz bölgesinin

bir volkanik yay özelliğinde olduğu .bütün yazarlar ta-

rafından kabul edilmektedir (Bocaletti ve dig., 1974,

Adamla ve dig.f 1977, Tokel, 1777, 1931, Asianeı; 1977,

Gedikoğlu 1978, Gedîfeoglu ve dig. 1979, Şengör, 1980,

Şengör ve Yılmaz, 1983). Bu. 'volkanik yay üzerinde

oluşan volkanik ve tortul kayaçlar Üst 'Kretase yaşlı

manganez cevherleşmelerinin litolojik ortamını teşkil

etmişlerdir.

Dikme kesitten de (Şekil 2) anlaşılacağı gibi, Üst

Kretase^ bölgede: bir uyumsuzluk düzlemi üzerinde "Cev-

herli dasitler'in" oluğumu ile başlamaktadır,, Artvin gi-

bi bazı yörelerde, cevherli dasitlerin tabanında kong-

lomeratik bir seviye bulunmaktadır (Gedikoğlu ve Van

1983). Cevherli dasitlerin üzerinde ise,, geniş anlamda

"bir -"volkano-tortul seri*' yer alır,. Geniş anlamdaki

volkano-tortul "serinin bazı yörelerde Koniasiyen'de,

bazı yörelerde ise biraz daha geç teşekkül etmeğe baş-

ladığı ve yine bazı yörelerde Paleosen'e kesintisiz; ge-

çiş yaptığı bilinmektedir (Özsayar ve dig., 19S1). Vol-

kano-tortul seri başlıca "mor dasit" olarak, adlandırı-

lan iri kuvarslı mor veya yeşilimsi renkteki dasitlerden,

genellikle: biyotit ve- akma. yapıları içeren dasitlerden,

bazen hipersten de içeren 'bazalt ve andezitlerden, bu.

volkanitlere ait piroklastik kayaklardan, tüfitlerden ve

tortul kayaçlardan müteşekkildir. Tortul kayaglar nis-

paten ince tabakalı kireçtaşı,, marn, kiltagı ve kumtaşı

niteliğinde ve ço.ğu kez türbidit karakterindedir. -Tor-

tul kayaçların. çok sak şekilde lav akıntıları, tttf ve

tüfitler ile ardalandığı kesimlerde dar anlamdaki vol-

kano-tortul birimler1 teşekkül etmiştir,. Bol globotrun-

cana mikrofosilleri ve inoceramııs kav'kı'ları içeren kır-

mızı renkli biyomikritik kireçtaşları, geniş anlamdaki

volkano-tortul serinin, karakteristik bir1 üyesi olup,

bu serinin daha ziyade tabanına yakın seviyelerinde

yer almıştır. Serinin toplam, kalınlığı Hopa güneyi,

Pazar güneyi ve Trabzon güneyi gibi yörelerde birkaç

yüz metreye erişebilmektedîr. Volkanotortul seriye .ait

tortul, kayaçların bazı yörelerde var olmayışı, 'buna

karşılık bazı yörelerde ise çok önemli, kalınlıklara eriş-

mesi, bölgede Üst Kretase sırasında belli tortulaşma

havzalarının bulunduğunu işaret etmektedir,,

DOĞU KARADENİZ MANGANEZ CEVHERIJEŞME-

LEİRÎNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Doğu Karadeniz .manganez cevherleşmelerinin söz

konusu tortullaşma havzaları ile sıkı bir ilişki içinde

oldukları anlaşılmaktadır. Zira, birkaç istisna alışında,

'bilinen, bütün .zuhurlar volkano-tortul istiflenmenin

kalın olduğu kesimlerde bulunmaktadır (Şekil 1). Bu

durum ise manganez cevherleşmelerinin ortak bir o«

zelliğini teşkil etmektedir. Böylece manganez, cevher-

leşmelerinin yan. kayaçları da geniş anlamda volkano-

tortul seriye ait birimler olmaktadır (Şekil. 2). Örneğin

Çiftlik Sarıca'da (Mesudiye, Ordu) bazaltlar,, Güce'de

(Tirebolu, Giresun) dasitler,. Ocaklı'da (Maçka, Trab-

zon.) kırmızı kireçfaşları yan kayaçları oluşturmaktadır.

Yan kayaç niteliğindeki Üst Kretase yaşlı bazalt ve

andezitler magmatik yaylara özgü toleyitik-kalkoal-

kalen karakterdedir (Gedikoğlu, 1978, Gedikoğlu ve

diğ. 1979, Aslaner ve dig., 198.2).
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Şekil 2 : Doğu Karadeniz belge sinin basitle^ ör Il'ïiis
dikme keşi fei.

Figure ÎJ : Simplyfled stratigraphie section of the
Eastern Bîaeiı Sea Region.

Ender olarak manganez cevherleşmeleri Üst Kre-

taserden d,aha yaşlı birimler içinde bulunabilmektedir.

Örneğin. Gümüşhane madeni manganez cevherleşmesi-

nin yan kayacı Malm yaşlı dolomitik kireçtaşlaridır.

Doğu Karadeniz manganez cevherleşmeleri deği-

şik, şekillerde yataklanmıglardır. Katmansı, mercek, yı-

ğın t damar, damarcık, stokverk, breş dolgusu ve sa-

çınım şeklinde yataklanmalar olağandır. Çoğu kez ay-

nı bir zuhurda bir kaç yataklanma şekli bir arada bu-

lunur. Cevherleşmeye yakın çevre kayaçlarında da

manganez dandritlerine bol miktarda, rastlanır.,

Pirolüzit, biksibit, psilomelan^ nıaııganlt ve hol-

londit Doğu Karadeniz manganez cevherleşmelerinin

en. çok rastlanan mineralleridir. Rodok.ro.zit, . kalsit,

manganokalsit, kuvars, kalseduan ve barit gibi gang

mineralleri bunlara, eşlik ederler.

OCAKLI .MANGANEZ ZUHUBUNUN JEOLOJİSİ

Ocaklı • manganez zuhuru Maçka yöresindeki ka-
lın bir volkano-tortul istiflenme içinde yer almıştır,..
Buradaki volkano-tortul istiflenme Nikko Exp/nun.
(1977) yaptıeı jeolojik, haritaya göre andezitiLk, da-
sitik lav ve piroklastitler, kırmızı kireçtaşları ve marn-
lardan müteşekkildir (Şekil 3).. Ancak, haritada- "an-
dezit ve piroklastları't olarak işaretlenen kayaçlar ço-
ğunlukla bazaltik niteliktedir,. Yörede andezitik ve
bazaltik volkanitlerle beraber1 eş yaşlı dasitik volka-
nitlerin de- bulunması bimodal bîr' volkanizmanın var-
lığını işaret, etm.ekted.ir,. Bimodal volkanizma ise ada
yaylarında yay içi çöküntü havzalarının, bir özelliğidir
(Mitchell, 1976, Sıllitoe 1981}. Maçka yöresine tekabül
eden çöküntü havzası içinde, Üst Kreta.se sırasında,
önemli miktarda tortul ve volkanik kayaç birikimi
meydana gelmiş ve toplam kalınlık yaklaşık 1500 met-
reye erişebilmiştir.. Yörede tabakaların genel eğimi, 'Do.
ğu. Ponditler Kuzey zonunun. genel eğim özelliğine uy-
gun olarak, Kuzey'e doğrudur. Eğim açısı yaklaşık 20-
30! derece civarındadır..

Üst Kretase yaşlı volkanik ve tortul kayaçlar Ter-
siyer yaslı dayklar tarafından kesilmişlerdir (Şekil 3).
Nikko Exp, (1977) haritasında "kuvars diyorit por-
firit" ve "kuvars porfir" olarak nitelendirilen 'bu ka-
yaçlar bölgede ayrıca yer yer- küçük ve sığ stoklar
halinde de yataklanmışlardır. Dayklar ve stoklar1 Maç-
ka yöresinde daima NNW-SSE doğrultum* hatlar bo-
yunca yerleşmişlerdir. Bu sığ sokulum kayaçları pi-
rit, kalkopirit, sfalerit, galen ve molibdenit gibi sül-
fürlü. mineralizas-yonlar içerebilmektedir.

Bizzat ocaklı Manganez, cevherleşmesi civarını kap.
sayan ayrıntılı jeolojik harita Üst Kretase yaşlı vol-
kano-tortul serinin, ancak bir 'bölümünü kapsamıştır
(Şekil 4). Bu kesimde alttan yukarıya doğru, şu 'bi-
limler saptanmıştır.

Manı ve îiîlli Kk~eçtaşiarı Sarı ve gri renkli,
ince. tabakalı plaketler1 veya çubuklar halinde ayrılabi-
len kayaçlardır. Volkanik, kayaçlara ait mikroskopik
boyutlarda detritik malzeme de içeren bu kayaçlar' ba~
zaltik tüfler-ile ardalanmalı olarak bulunurlar. Seyrek,
globotruncana mikrofosilleri izlenebilir,. Toplam kalın-
lık 40' m,, den fazladır.

Bazaltik Lav, Ttif ve Breşler Koyu yeşil renkte
bazaltik lav ve piroklastitler ardalanmah olarak bu-
lunurlar. Bazaltik piroklastîtlerin ve: özellikle bazaltik
breşlerin egemen okluğu bu litolojik birimin kalrnlığı
Ocaklı civarında 85 m. kadardır. Bazaltik, lavlar ve
bre§ parçalan gözenekli, mikrolitik porfirik dokuda-
dırlar., Labrador, ojit ve çok seyrek, olivin fenokristal-
leri. mikrolitik Mr hamur :içind.e bulunmaxtadir. Ay-
ıışma son derece yoğundur, Plajiokl'azlar serisit ve
kalsite, piroksen ve olivinler- klorit, kalsit- ve opak
minerallere, hamur kalsit, klolrit, serisit, opak, ınine-
ral ve kuvarsa ayrışmıştır. Bazı kesimlerde hidroter-
mal ayrışma nedeniyle ikincil, kuvars çok, yoğun ola-
rak bulunmaktadır. Gözenekler oluşum sırasına göre
kuvars, kalseduan,, klorit ve kalsit ile dolgulanmıştır.
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S-ilisieşmlş Kırmızı Kireçtaşı- (1) Bazaltik pîrok-
lastitler ile dasitik piroklastitler arasında yer alır..
Yaklaşık 9 m. kalınlığındadır. Ancak alt ve üstteki
birimler içinde de birkaç metre, ile birkaç santimet-
relik seviyeler halinde mevcuttur. Koyu. kırmızı renkli
belirgin, tabakalı klreçtaşları ile hemen 'hemen tama-
men silis bileşimi jaspitilter arasında bütün geçîgfer
izlenebilmektedir,. Kırmızı Mreçtaşlan yer yer bîr "kaç
10 cm. boyutlarına varan silis yumruları da içermek*
tedir. Biyomikrit özelliğindeki kırmızı kireçtaglan. igîn-
de bol miktarda detritik malzeme ve mikrofosil izle-
nir. Betritik malzeme qok. ufak boyutlu, olup, 'başlıca
kuvars ve feldispat minerallerinden müteşekkildir, Mik-
rofosüler ise Glolbotruncanîidıae familyasına aittir.

Dasilik Tüf ve B-reşlesr Boyutları 1 m'ye 'kadar
ulaşabilen, dasitik: breş parçaları dasîtik bir töf mal-
zemesi ile çimentolanmıştır. Dasîtik. töf malzemesi be-
•yaz renktedir.. Buna karşılık köşeli dasitik bre§- par-
çaları pembe-kırnuzı renktedir ve akma yapıları gös-
terirler. Fenoktîstaller kısmen korozyona uğramış ku-
vars ve seyrek digoklaz-andezîn minerallerinden iba-
rettir. Hamur tamamen kuvars, kalseduan, ayrışmış
ferromağnezyen mineraller (muhtemelen biyotit), kal-
sit, kil, serisit ve klorit minerallerinden müteşekkil-

dir. Hamurdaki bu, mikro ve kriptokristallerin Mdro«
termal ayrışma ürünleri oldukları anlaşılmaktadır. Da-
sitik tüf ve breşler1 Ocaklı civarında yaklaşık 35 m.
kalmlığındadır. Breş parçalarının. İriliği dasitik vol«
kanizma merkezinin, çok yakında olduğunu göster-
mektedir.,

(2) Kırmızı renkli, düzgün
tabakalı, biyomikrit niteliğindeki bu kayaglar globot-
runcana mikrofosîlleri ile inoceramus kavkıları içerir-
ler.. Daha alt. seviyelerdeki kırmızı kireçtaşlarmdan.
farklı olarak önemli, bir silisleşme gösternüyen. İM ki-
reçtaşları, haritalarından farklı, olarak önemli bir si-
lisleşme göstermiyen bu kireçtaşları, haritalanan alan
dışında,, daha üst seviyelerde bazaltik. kayaçjarla bir-
likte bulunmaktadır.

Bazalt Baybı Silislesmiş kırmızı kireçtaşları ile
dasitik tüf ve breşleri kesen bir bazalt daykı yö-
renin en .genç kayacıdır... Yaşı Üst Kretase veya daha
gençtir. Çok ince. taneli doleritik bir hamura, sahip
olan bu. kayaçta^ fenokristaller tezik plajioklaz^ pi-
roksen ve olivin cinsindendir.

Haritalanan bütün birimler, bölgenin genel 'ya-
pısına uygun olarak, Kuzey'e doğru eğimlidir. Bfim

26 JEOLOJİ MÜHENDİSLÎG-1/SKÎM 1985



açıları 10 ile 30 derece arasındadır., N-S ve NE-SW
doğrultulan arasında, bir̂  kaç tane doğrultu, atınılı fay
mevcuttur. Fakat Ocaklı yöresinin en önemli yapısal
özelliği kaymış bir kütlenin varlığıdır.. Yaklaşık 80
metre genişliğinde ve 50 m, yüksekliğinde olan, kütle,
başlıca dasitik tüf ve breşten yapılıdır. Kütlenin taba-
na yakın, kesiminde aüisleşmi§ kireçtaglan, jaspilit ve:
manganez cevherleşmeleri, en üst kesiminde ise. kır-
ınızı kireçtaşları bulunur. Kayma yüzeyinin eğrisel
kesitli, olduğu arazîde gözlenebilmektedir (Şekil 5),
Bu yüzeyin hemen üzerindeki kayaçlarr diğer yerler-
den farklı olarak, kıvrımlı yapıdadır. Kayma yüzeyi
'boyunca da« jaspilitlerin sucuk yapısına benzeyen ge-
killeri gösterdiği, izlenir.. Kıvrımlı yapılar ve sucuk şe-

killeri kayma olayının, kayakların diyajenezlerini he-
nüz tamamlamadan gerçekleştiği işaret etmektedir.
Bola;yisiyle kaymanın yaşı, yöre kayacjannki gibij
Üst Kretase'dir ve üstteki kırmızı kireçtaşlanndan
biraz daha gençtir.

Ocaklı yöresinin jeolojik, evrimi 5 safhada açık,-
lanabiür (Şekil6).

1,. Doğu Ponditler kuzey zonunda, Alt Bazik şeri-
kin oluşmasından ve bir aşınma döneminden (Şekil 2}
sonra,. Üst Kretase'de cevherli dasitik bir volkanizma
meydana gelmiştir. Dasitik volkanizma, ağdalı karak-
teri nedeniyle, arazide domlar şeklinde engebeler oluş-
turmuştur. Ocaklı yöresi böyle: bir domun Güney'e ba-
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kan yamacına karşılık gelmektedir (Şekil 6-1),. Zira
öcaklı'mn .güneyinde, cevherli elastik tüflerin. üzerine
.gelen Üst Kretase yaşlı kalın bir tortul istifin varlığı
bilinmektedir. Bu tortul istif Güney'deki alçak kesim-
de oluşmuştur. Kuzey'-de ise(ı tortul istif incelmekte,
hatta yok: olmaktadır. Ocaklı'mn kuzeyindeki yüksele
sırtlarda izlenen cevherli dasit mostraları, dom zirve-
sinin bu yüksek kesimde yer aldığını işaret, etmekte-
dir.. Diğer taraftan, ayrıntılı haritalanan alanın bir
taç yüz metre güneyinde, küçük 'bir1 cevherli dasit.
mostrası mevcuttur. Bu mostra domun, yamacına ait-
tir.

2,. Cevherli dastilerin üzerinde Üst Kretase yaş-
lı volkanik ve tortul kayaçîar yer almıştır. Tbtral ka-
yaçlar deniz; tabanın derin ve yataya yakın, olduğu
yerlerde daha kalın olarak birikmiştir (Şekil 6-2).

3.. Kırıklar yardımıyla yükselen hidrotermal ge-
tirimler bir önceki safhada, oluşan .kayakların arasına
yerleşmiştir (Şekil. 6-3). Diyajenezlerini henüz ta-
mamlamamış olan. kırmızı kireçtaşlan hidrotermal ge-
tirimlerden daha büyük Ölçüde etkilenmiştir. Böylece
bu kayaçîar kısmen, veya tamamen silisleşnıiştir.

4:.. özellikle zayıf bir seviye: oluşturan ve diya-
jenezlerini henüz tamamlamamış olan silisleşmiş kt-
reç'taşdarı boyunca, güneye doğru yamaç yönünde:, kay-
ma gerçekleşmiştir (Şekil 6-4). Kayma tektoniğini

işaret eden bazı çok. az eğimli kırık düzlemleri bilhas-
sa üst yol kenarındaki dasitik breşler arasında mev-
cuttur (Şekil 4). Kayına şu nedenlere bağlı olabilir:

—- .Fazla eğimli yamaç üzerindeki birimlerin den-
gesiz durumları,,

—- 'Volkanik, faaliyet nedeniyle meydana gelen yö-
resel yer sarsıntıları,

— Hidrotermal getirimlerin. oluşturduğu iç basınç.
Bu durum, hidrotermal getirimlerin bulunduğu yer-
lerde küçük antiklinal veya. kubbe yapılarının görül
mesâyle de belirgindir (Şekil 7).

5. Daha sonra yöre kayaçları, Kuzey'e doğr-j e»
ğün kazanacak şekilde, geniş, bölgesel bir tektonik
olaydan, etkilenmişler ve bir miktar erozyena uğra-
mışlardır- (Şekil 6-5).
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Şekil ê ı Ocaklı (Maçta-Trabzon) yöresinin jeolojik
evıiıni. 1. 'Cevherli dasit oluşumu, 3. Vol-
kAH0-torkıl kayaklarım oluşumu, 8. Manga-
nez cevherleşmesinin yerleşimi, 4. Kayma,
5. Giinikmüzdeki durum,

*~igtıre_6 : Geological evolution of the Ocaklı area. For-
mation of ore bearing dadte, £. Formation
of volkanougedimemtary rocfcs, B, Emplace-
ment of managanese mineralisationf 4, Sli-
ding-, 5. Recent situation.

OCAIÜUE CEVHERUSgMENlX YEBIJEŞÎMİ ve
YATAKLANBIA ŞEKÜ

Ocaklı yöresinde, manganez cevherleşmeleri Dîr-
birine yakın. Mr çok yerde bulunmaktadır (Şekil 4),.
Otokton kayaçlar içindeki üst ve orta yarmalar ile
allokton kütle içindeki G. 1, G. 2 galerileri ve alt
yarma cevherleşmelerinin en iyi görülebildiği yerler-
dir.

G. 1 ve G, 2 galerilerindeki cevherleşmeler' sıra-
sıyla arta ve üst yarmalardaki cevherleşmelere teka-
bül etmektedir. Birbirlerinden ayrı olan konumlarını
kayma olayına bağlı olarak kazanmışlardır.

Cevherleşmeler daha ziyade: dasitik tmf ve. breşle-
rin tabanındaki kırmızı kireçtaşı seviyelerine yerleş-
mişlerdir. Bu. seviyelerde manganez cevherleşmeleri,,
jaspilitler,. silisleşmiş kırmızı kireç taşları ve kırmızı
kireçtaşlan arasında 'bütün geçişler mevcuttur (Şekil
7). Silisli ve manganezli getirimlerîıı en uygun, ortam
olan karbonatlı kayaçlan 'etkilemesi, ve tamamen, ve-
ya kısmen ornatmasıyla bu durum, meydana gelmiştir.

Ekran görevi yapan dasitik tüflerin altındaki kırmızı
kireçtaşı seviyelerine basınçlı hidrotermal akışkanla-
rın yerleşmesiyle antiklinai ve kubbe şeklinde yapı-
lar olmuştur., Yüksekliği 3-4 m., gneipgî birkaç 10 m,,
olabilen antiklinal ve kubbe yapılar, birkaç santimet-
relik boyutlarda da izlenebilmektedir. En önemli man-
ganez cevherleşmeleri bu .yapıların içinde:, kısa bo-
yutlu siman merceksi yığınlar halindedir., Merceksi yı-
ğınlar yanal olarak jaspîlitler içindeki yumru, benek
veya • saçınım halindeki yataklanma şekillerine geçiş
yapmaktadır. Merceksi yığınların ve jaspilitlerin ta-
vanındakî dasitik tüfler pembe renkîlid. Pembe renk
manganez empregnasyonlarmdan ileri gelmektedir.

Asıl manganez yığışımlarının dışında damarcık,
stokverk ve saçınım halindeki zayıf ganganez cev-
herleşmelerine çeşitli, kayaçlar içinde rastlanır. En.
fazla birkaç 1.0 cm, uzunluğunda ve birkaç: cm. kalın-
lığında olan damarcıklar kırmızı, kireçtaşlan içinde
bazen tabakalanmaya uyumlu olarak, bulunurlar. Kay-
mış kütlenin tabanına yakın, bir yerde açılmış «alt yar-
mada bu tür zayıf bir- cevherleşme görülmektedir.
Stokverk ve saçınım halindeki cevherleşme görül-
mektedir. Stokverk ve saçınım, halindeki cevherleşme
özellikle desitik tüfler içinde yer almıştır,, Damarcık,,
stokverk ve saçınım şeklinde, yataklanmış zayıf cev-
herleşmenin ortak bir özelliği bunlara yan kayaçlarda
önemli bir silisleşmenin eşlik, etmemesidir.

Ocaklı yöresinde G. 1 ve ;G, .2 olarak adlandır-
dığımız iki eskî üretim galerisi bulunmaktadır.

G. 1 galerisi allokton kütlenin tabanının hemen
üstünden (Şekil 4) NW yönünde açılmıştır ve 20 m.
uzunluğundadır (Şekil 8),,. Galeri, son 2 m'si hariç,
jaspilit ve manganez cevherleşmesi içinde devam et-
miştir,. Son 2 metrede Bilislegmîş kireçtaşlan ve da-
ha sonra aynada otokton bazalük tüf ve breşlerin
görülmesi nedeniyle galerinin terk edildiği anlaşıl-
maktadır.
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ŞeMl 8' : Ocaklı >(MaıcİEa»Tral>zoife) nıauıg*Miei5 cev-
herfeşmesl G. 1 işletme galerisinin Jeolojik
loves!.

Figure 8 : Geological map af the <3L 1 gallery in the
Ocaklı manganese ore deposit.

G. .2 galerisi G. 1 galerisinin 20 ni. kuzeydoğusun-
da, yine: allokton kütlenin tabanının hemen üzerinden
açılmıştır. Bu galeri de NW yönünde açılmıştır ve
4:2.5 m, uzunluğundadır (§ek:il 9),., Galerinin ilk 26
m11 si jaspilit ve mang.an.ez cevherleşmesi içindedir, Bu
kesim.de sağ üst cidar tarafından birkaç tane cep
açılarak cevher alınmıştır,, Tavanda daima SW'ya
eğimli dasitik tüf bulunmaktadır,, Ancak dasitik tüf-
jaspilit veya dasitik tüf-cevher dokanağı faylıdır. Ga-
lerinin 12. metresinden itibaren tavan-cevher dokana-
ğfinı takip eden az eğimli bir desandri mevcuttur. Esas
galeri 26. metreden aynaya kadar yer yer zayıf man-
ganez cevherli silisleşmiş kireç taşları içinde devam
etmektedir. Galeri içinde izlenen faylar her ne ka-
dar postmineral özellikteyse de, benzer doğrultulu kı-

' rık hatlarının cevherleşmeden önce de var olduğu dü-
şünülebilir.

OGAKLI MANGANEZ GEVHEBLKŞMEStNtN
MİNERAlJOJtK ÖZElJâKSJSRt

-Ocaklı yöresindeki manganez cevherleşmelerinden
alınan dağınık, örneklerde mikroskop ve X-ismlan dif-

raktometre yöntemleriyle saptanan mineraller taöio
1 de verilmiştir.

Cevherleşmenin en önemli iki minerali bikstbit ve
braunit'tir. Çok inoe taneli, siyah, renkli ve yarı me-
talik parlaklıktaki bu, mineralleri makroskopik ola-
î'ak ayırt, etmek olanaksızdır. Parlak kesitte biksibitin
kahverengimsi veya yeşilimsi gri renkte olduğu ve
çok zayıf Mr anizotropi gösterdiği izlenmiştir,,, Ö.zbî-
çlmlî kare şekiller olağandır. Braun.it ise hafif kah-
veregimsl, gri-beyaz renklidir,, Anizotropik özelliği, za-
yıf olmakla beraber, Mksioite oranla biraz daha faz-
ladır. Bazen ikizlemne de gösteren, braunit Szbiçimli
veya yarı özfoigimli çokgenler1 halindedir» Biksibit ve
braunit ayrılım, yapıları .halinde de görülmektedir1. Bu
durumda lamelli şekiller izlenir. -X ı§ınları difrakto-
metre yöntemiyle bu iki mineral Fleischer and Rich-
mond (1943), Nuffield (1İ82), ViUiers and Herbstein
(1967) ve Ramdohr'un (1980) velileri dikkate alına-
rak incelenmiştir. Her iki minerale ait spektrograınla-
fın birbirine benzemelerine karşılık biksibit iğin. 122
(3f824 A°) ve 33,2 (2»0O4,A°) yansımaları, braunit için
213 (3,49" A°) ve 332 (2,14 A°) yansımaları karakte-
ristiktir. Bu. yansımalar dikkate alınarak bazı. örnek-
lerde: Mksibitin, bazı örneklerde: ise, braunîtin âaha
fazla olduğu saptanmıştır.

Birçok parlak, kesitte, sübmikroskopik partiküller
halinde, izotropik manganez birikimleri saptanmıştır...
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Asıl cevrer mbıeraJleıi

Braunit (Braunite)
Btksibit (BixyMfe)
Amorf manganez mineralleri
(Amorphous Manganese min.)
Fsilomelan (.) (Psüamelane)

"(Main are urinerais)

3 (Mn, Fë)2O3i MaO SIO2

(Mn, Fe) 2O 3

OH ve/veya Byoi içeren Ma oksitler)
(OH and/or H2Ö beiring Mil oxides)
(Ba, H 2 O) 2 Mn5OOw

Diğer cevitear, gang ve :lıictroteımal ayrışma Miirelaıi

Hematit {Haematite) ; Fe2Oa

Bodokrozit (Rhodochrosite) : MnOO3

Kalsit (Colcite) GaOO*
Manganokalsit (Manganocaktte) ; (Mn,Ca)Cö3

Kuvars (Quartz) , : SiO2

Kalseduan {Chalcedony) ; SiO2

Barît (Barite)
Kil mineralleri {Clay min). :
Prit (Pyrite)

BaSO4

(Montmorillonit, kaolen) (MontmoriUonite, kaolinite)
FteS,

ÜaHo 1 : Ocaklı' (Maçka-Tralızoıı) manffaiiez cevherleşmesinin ınineralojjk bileşltMİ,

Table 1 : .MbıeralogEcal composiü^n of the OcaJdı (Afaçka-Trabzan) manganese1 are.

X-isinlan incelemeleri bunların, amorf mineraller ol-
duğunu, göstermiştir. Bu .mineraller genellikle üst ke-
simlerde veya kireçtaştan içindeki uyumlu damarcık-
larda bulunmaktadır.

Çok. az miktarda ;p®ilomelanın Yarlığı X-ismlan
ile şüpheli olarak saptanabilmiş&ir.

Kuvars, kalseduan ve kalsit, en olağan gang1 mi-
neralleridir. Mangaookalsît, roaokrozit^ barit ve kil
mineralleri d.a,na a '̂dır. Hematit çok seyrek olarak ba-
M boşluklarda özbiçimli kristaller halinde mevcuttur.
Pirite ise 'ancak bir1 kaç noktada rastlanmıştır.

OCAKLI MANGANEZ CEVHEBLEŞMESİNİN
JEOKİMYASAL ÖZELIÜÖLEBî

Ocaklı yöresindeki yan kayaçlardan ve. cevher1 ör-
neklerinden silikat ve bazı element analizleri, yapıl-
mıştır,

TaMo 2'deki silikat analizleri sonuçlan Boğu Ka-
radeniz bölgesindeki, Üst Kretase yaşlı, toleyitik. kal-
koaJkalen. karakterli volkanik kayaçlara ait analiz so«
nuçları (Gedikoğlu, 1970 ve 1978, Gedikoğlu ve. dig.,
1W9, Aslaner ve dig., 1082) ile büyük benzerlik gös-
termektedir.

Tablo 3'te verilen element analizleri sonuçlan da
genelde volkanik, yaylara ait değerler- ile fWedepoh],
1975, Tokel, 1981) uyum halindedir. Baranla bera-
ber Ocaklı bazaltlarının manganez bakımından yük-
sek tenoru. (%û,3&.-0,26) dikkate çekmektedir. Oyna
volkanik yaylara, ait bazalt, ve andezitlerde ortalama
değerler olarak Wedepohl (19751 %0;13, Bens (1976)
%0,14 değerlerini vermiştir.. Ocaklı yöresindeki man-

Tablo £ : Ocaklı jpsmganez cevherleşmesi yan kayaç-
lanna ait silikat analizleri (ınıaııgaııez ve
demir oksitler toplamı ôfesit olarak verEmi§-
tir, Na^O değerleri. yaMaşıkhr).

Table 2 : Silicate' analysis trosm host rocte of Ocakh
manganese ar© (manganese amé ironi oxiâes
ay© .given as> total oadde, Na2O value» are
approxiimate).
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Majör Baratt (Breş) Basit (Breş)
Gfasitler Basalt (Breccia) »acile (Breccia)

% .
(Major oxfde») OK 1 OK % O« 8

Siöı, 43,01 46,72 TO,19

Ti.O2 1,08 1,08 0,11

Aips 16,14 16,4» 13,80

(FejOj) 13,27 14,6t 1,20

(Mn2O'3) 0,55 0,38 0,11

MgO 7,06 6,02 0,70

CaO 8,06 5,34 0,18

NäjO (2,70) (2,70) (3,38)

'Kp 1,14 1,52 1,13

P 2 O 5 0,44 0,37 0,04,

UOJ. 6,72 3,63 0,08

Toplanı (Total) 100,7 98,»4 100,9i

sı



Tablo S : Ocaklı manganez cevherleşmesi yan kayag-
larnıa ait bazı element analizleri {-cleteksi-
yon sınırı altında kalan analizleri, n.*i. ta-
yini yapılmamış elementleri göstermektedir).

Table 3 : Some element analysis from host- rocks of
Ocaklı manganese ore (.indicates analysis
beneath detection limit, n.d. indicates ele-
ments which are not analysed),

ganez tenorunun yüksek olması epitermal .faaliyet-
lerle ilgili olmalıdır. Manganezin, çok hareketli 'bir
element olması, yan. kayaçların en ufak boşluklarına
sızabilroesî ve böylece birçok kırık yüzeyinde manga-
nez dandritlerini noluşması bu anomaliyi izah etmek-
tedir.

Seçilmiş manganez cevherleri örneklerinden yapı-
lan majör oksit analizleri tablo 4'te, bazı element ana-
lizleri ise: tablo 5'te verilmiştir;. Bu tablolardan an-
laşılacağı üzere seçilmiş örneklerde Mn'în dışında
yüksek oranlarda Si, Ca, Fe, P, Ba, As ve. Sb
elementleri bulunmaktadır. Diğer elementlerin oran-
ları yaklaşık olağan düzeydedir, Nikko Bxp r (1977)
rapoıiında Ocaklı'dan alınmış, bir cevher örneğinde
%0,002; Altın bulunduğu belirtilmektedir.,

Elementlerin birbirleriyle olan bağlılıkları bakı-
mından şu hususlar dikkati çekmektedir :

— Ca ile Si arasında
mevcuttur.

yaklaşık bir ters orantı

— Ca ile P arasında doğrusal bir bağlılık mevcut-
tur. Fosfor en yüksek, tenörlere yüksek kalsiyumlu
örneklerde erişmektedir; olayısıyla fosfor getirimlere
değil,, önce ortamda mevcut olan. kireçtaşlarına, bağ-
lıdır.

--» Cu, .Zn. ve Pb arasında doğrusal bir bağlılık
mevcuttur... Eh .yüksek, .€u, Zil, BJ> tenörlerüıin bu,-,.
lunduğu örneklerde silis oranının da yüksek, olması
bu elementlerin başlıca hidrotermal getirimlere bağlı
olduğunu göstermektedir.

Zayıf cevherden ve zayıf cevhere eşlik eden yan
kayaklardan yapılmış; oksit- analizleri tablo 6'da, faa-
2i element analizleri ise, 'tablo 7'de verilmiştir. Bu
tablolardaki sonuçlara göre zayıf cevherde: silis oranı
çok yüksektir. Bazı örneklerde1 kalsiyum, ve demir
oranı da oldukça yüksektir. Seçilmiş zengin manga-
eez cevherinde olduğu, gibi fosforun, kalsiyum, ile doğ-
rusal bağlılığı olduğu izlenmektedir,. Ba, As>, Sb .gibi.
elementlerin zayıf cevher1 icin.de. de yüksek oranlar-
da, olduğu, görülmektedir. Özellikle OC 12 örneğin bar-
yum'tın çok yüksek teno.ru dikkati çekmektedir. Cu,
Zn ve pb arasındaki doğrusal bağlılık, ve bu element-
lerin silisçe zengin cevherdeki mevcudiyeti zayıf cev-
her için de geçerlidir.

A,g Ye Cd, zengin ve zayıf cevherde çok az; mik-
tarda bulunmasına rağmen, yine de olağan yaç ka-
yaçlara oranla hafif bir anomali .göstermektedir. Bu-
na karşılık. Cö, Ni, .Sr ve Tl oranları hem yan kayaç-
larda, hem. de cevher örneklerinde olağan düzeyler-
dedir.

Tablo 6 ve 7'de zayıf cevhere eşlik, .-eden ja.spil.it
ve kırmızı kireçtaşı analizleri de verilmiştir. Bu ana-
lizlerden, çok silisli .bir kay aç olan jaspilitlerin önem-
li miktarda demir içerdiği ve antimuan bakımından
da zengin olduğu, anlaşılmaktadır. .Kırmızı kireçtaşla-
n • ise;,, kalsiyum dışında on.em.li miktarda silisyunL ve
alüminyum içermektedir. Silisyum bu- kayaçlarda hem.
kırm'tı malzemeye, hem de hidrotermal getirimlere
bağlı olarak bulunabilmektedir. Buna karşılık alümin-
yum muhtemelen feldispat türü kırıntı malzemenin
varlığından ileri gelmektedir. Bu kireçtaşlarındaki
manganez, demir, fosfor, baryum ve antimuan .mik-
tarları da olağan bir kireç taşına oranla yüksektir.
Fosfor kireç taşlarının oluşum ortamıyla ilgili olabi-
lir. Buna karşılık diğer elementler muhtemelen yö-
redeki hidrotermal faaliyetle ilgilidir.,

ÖCÄKM MANGANEZ CEVHERUSŞMEStNfN
OLUŞITOfU

•Bilindiği gibi manganez cevherleşmeleri yüzeysel
ayrışma,, tortulaşma., volkanizma, plûtonizma ve me-
ta.morf.izma. • kofullarında oluşabilmektedir. Volkanik
koşullard'a hem etealatif .sedinıanter, 'he:m de volka-
nojenik. hidrotermal oluşumlar olağandır.

Ocaklı manganez, cevherleşmesi çevre jeolojisi, ya-
taklanma şekli., mineralojik vê  jeokimyasal özellikle-
ri -bakımından; volkanik 'kökenlidir, Nitekim sadece O-
caklı ' yöresind-e değil, bütün Doğu Karadeniz bölge-
sinde, volkanik kayaçların egemen olduğu "Üst Kreta»
se oluşukları içerisinde manganez - cevherleşmelerine,
rastlanmaktadır (MTA,, I960, Van, 1978). Ocaklı yö-
resinde de esas. kütlelerin jaspilitlerle beraber 'kırmızı
Mrectaşları içerisinde- 'bulunmasına karşılık, • 'bazaltik
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Element Bazalt (Breş) Basit (Breg)

'% Basait- --- (Breccia) Düacite (Breccia)

OK, i OK 2 OK, 3

Mu. 0,38 0,26 0,08

Si 20,10 21,84. 37,02 .

Fe 9,28 10,27 0,84

Ca 5,76 3,82 0,13

P 0,19- 0,16 0,02

Element

pjpan OK 1 OK %'* OK 8

Ba — 61 . ıı.cî.

As — — n.d.

Sb — — n.d.

Cu SO 33 12

Zn 98 63 41

Fb 2 — —

Ag — — njâ.

Cd — — n.,.d.

Cö 5.1 54 n.d.

Ni 8 19 D.d.

Sr 272 287 36.3

Rb 49 17 75



Tahlo 4: : Ocaklı manganez cevherleşmesi^ seçtlıııîiş cevher örneklerinin, majör oksit

analizleri, Manganez ve deenir Asitler toplanı olarak verilmiştir, ]L,.€>XÎ

Um ° C * kayıp.

Table 4: : Major oxide analysis of selected samples of are from Ocaklı manganese
and iron oxides, are given as total oxide I*.O.Ï.Î 'loss, at 1000° C.

Tablo 5 i Ocaklı manganez cevherle şme&i .seçilmiş cevher örnc^îleri element analiz-
terli + işareti kalitatif olarak saptanmış, ancak kantitatif analizi yapıl-
mamış ëraekier için laıllaııılmıstır. Sb, Se ve Mo bazı örneklerde iz ola-
rak mevcuttur,

Table 5: Element analysis of selected samples of are, from Ocaklı manganese de-
posits. The mign -f is usecl for elements which are determined, qualitatively,..
Kb, Se and Mo are present as träfe in some samples.
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Majör Seçilmiş Manganez Cevheri örnekleri

Oksitler Selected samples of managenese are

% • • • • • •

• (Major oxides) OC 1 OC 2 OC 3 OC 4 OC 5 OC 6 OC 1 O0 8

(Mixpp 78,48 83/14 72,21 76,46 78,95 66,61 72,46 76,51

SiO2 7,20 22,10 1,65 »,90 • 1,30 6,20 16,14 12,85
(Fe~G3) 0,42 1,57 3,04 1,98 0,60 0,37 2,40 0,53
C a d " 3,37 4,68 8,95 %ß® 3,44 14,03 l r l » 2,57
P 2 O S 0,09 0,04 0,40 0,13 0,13 0,78 0,03 0,07
L A £ 7,48 6,13 13,55 7,59 7,8» 11,17 7,24 7,47

Toplam. (Total) 97,04, 97,96 99,80 99,02 96,31 99,16 90,73 99,50

Element Seçilınig Manganez Cevherleri örnekleri

% Selected samples of mans^autes© ore

(Major oxides) O C Î "" O€ 3 OC 3 OC 4 OO 5 OC «" OO 7 OC 8

Mn 54,62 44,15 50,26 53,21 53,55 46,36 50,43 53,25

Si 3,37 10,33 0,77 4,16 3,41 2,90 7,67 5,77

Fe 0,29 1,10 2,13 1,3« 0,42 0,26 1,68 0,37

Ca 2,41 3,34 6,40- 2,83 • 2,46 10,03 0,85 1,84

P 0,04 0,02 0,17 0,06 0,06 0,34 0,01 0,03

Siéraient

ppm OC1 OCA OCS OC4 OO5 ÖG8 OO7 O0 8

Ba 1160 3600 700' 2340 3390 5535 985 §23
As 24S8 2012 1254 1185 3535 2598 .2431 923
Sb 802 408 437 . 423 587 318 177 294
Cu 56 218 38 179 $7 10 16 29
Za 27 60 22 53 41 15 15 12
Pb 21 63 25 28 18 25 2 2
Ag 8 4 8 18 16 17 4 13
Cd . 85 46 15 30- 30 85 19 46
Co 27 19 21 18 37 10 16 8
Ni 11 13 8 17 7 91 11 24
Sr 48 54 130 284 43 16» 10 21
AI -f + + + + +• + ;+.
Ti 182 30 150 240 90 174 60S 72



Tablo 7 : Oeakh - manganez cevherleşmesi zayıf cevher elememi; analizleri, OK 4 Jas-
pilit) OK 5 ve OK 6 (kırmızı kireçtaşı) karşılaştırana için tabloya atamıştır.
— deteksiyon sınırı altımla kalan analizleri, + kaJÜtaW olarak saptanafoilen
elementleri .göstermektedir, Rb, Se ve Mo bazı örneklerde iz olarak mev-
cuttur.

Tafele 7 : Element analysis of poor ore from Ocaklı, ananganese deposits. ÖK4 (Jas-
per)! and OK 5, OK 6 (red limestone) are taken in the table for comparison,
— indicates analysis beneath detection limit, + indicates, elements which
are determined qualitatively. Rb, Se and Mo are present as trace to some
samples» • . . :
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Majör Zayıf Cevher örnekleri JaspiMt kırmızı kireç.,
Oksitler Sample» of poor ore (Jasper) Meé limestone

(Major oxides) ÖC? "OOIO 5 Ô Ï Ï OCÏ2 ÖCÎİ CWK4~~~OK5 OK 6

(MM.2O3) 38,21 58,95 56,24 50,53 13,74 1,20 0,67 0,36
SÎCC 56,38 25,5?. 10,20 29,64 36,37 87,11 12,91 12,43
(FE2O3> 1,73 0,20 1,4,5 0,39 19,58 10,81 0,63 0,92
CaO" ' 1,72 2,99 12,88 6,44 13,92 • 1,18 40,46 39,78
P2O5 iz 0,09 0,74 0,26 0,78 0,01 3,74 3,07
LrAI. 3,8ft 10,67 8(!56 8,68 6,82 1,48 37,75 38,28

Toplam. (Total) 101,84 98,42 99,05 95,94 91,21 101,79 96,16 94,84

Tablo 6 : Ocaklı manganez cevherleşmesine ait zayıf cevher Örneklerinin majör ok-
sit analizleri. O u i (jaspilit) ile- OK5 ve OK 6 (kırmızı kireçtaşı) emek-
leri, karşılaştırma amacıyla tabloya alınmıştır. Manganez ve demir- oksitler
toplam olarak, verilmiştir. 1*£>X: 1000 °C'fle kayıp.

Table S : Major oxide analysis, of samples of poor ore from Ocaklı «manganèse de-
posits. The samples OK 4 (Jasper) and OK 5, OK 6 (red1 limestone) are
'taken in the table for comparison. Manganese' and iron» oxii.es are given
as total oxide. I«X>,I.: loss at 1000 °C.

Zayıf Cevher Jaspilit Kırmızı kireç.
Element Poor «re Jasper Red limestone

•% OÏÏ5 OC It OCÏÏ OC1« OC İS- OK4 ÖSİS ÖK6

Mn 26,50 41,03 39,14 35,17 9,56 0,84 0,47 0,25
Si 26,35 11,93 8,97 13,85 17,00 40,72 6,03 5,81
Fe 1,21 0,14 1,01 0,27 13,70 7,56 0,44 0,64
Ca 1,23 2,14 9,21 4,60 9,95 0,84 28,92 28,43
P iz 0,04 0,32 0,11 0,34 iz 1,63 1,34

Element
ppm OC9 OC10 OC11 OC 12 OO1S OK 4 OK. 5 OK 6

Ba 620 126 210 18389 1656 105 210 105
As 2904 1367 249 673 946 75 4 —

Sb 411 398 239 287 393 747 440 430
Co 331 31 20 38 30 39 34 31

Zu. 76 21 23 39 43 7 8 13

Pb 50 1 — 7 .26 5 8 —

Ag 10 •— 26 9 17 — 54 —

Cd 60 9 28 — 28 — — —

Co 7 8 5 6 34 27 3 10

Ni 15 14 14 19 14 12 — 5

Sr 70 19 75 569 295 1.4 318 375

Al 4. -|. -f 9738 -f -f 1,1061 1,2543
Ti 61 114 . 456 — 1811 28 168 282



Jav, tüff ve breşler ile dasitif tüf ve breşler içerisinde
de cevherleşme mevcuttur. Yatak!anma §eklî de ta-
mamen volkanik bir kökeni îgaret etmektedir,, Kırmı-
zı kireçtaşları içindeki kısa boyutlu şişman mercek-
ti yığınların yanında, damarcık, stokverk, saçınım ve
yumru şeklinde manganez cevherleşmelerinin, bulunu-
şu ancak hidrotermal getirimler île açıklanabilir. Mi-
neralojik bileşim ve özellikle braunit volkanojenik ya-
taklara özgüdür (Stanton, 1972, Roy, 1976, R&inäohr,
1080). Bikaibit minerali de Stanton'a (1972) göre 'yü-
zeye çok yak m oluşuklar içinde olağandır. Biger ta-
raftan baryum, arsenik, antimuan gibi elementlerin,
yüksek oranları da volkanik bir kökene özgüdür.

Ocaklı yöresinde volkanojenik hidrotermal geti-
rimler çok sıg seviyelere kadar yükselmişler, hatta he-
nüz diyajenezlerini tamamlamamış kay açlar içine nü-
fuz edebilmişlerdir. Cevherleşmenin oluşum ısısı bu
nedenle son derece düşük olmuş ve epitermal koşul-
ları aşmamıştır. Oluşum sırasında yüzey sularının da
etken olduğu varsayılabilir. Amorf manganez mine-
ralle rînîn varlığı muhtemelen yüzeysel koşullara bağ-
lıdır.

Gerek Ocaklı Manganez zuhurunun, gerekse Do-
ğu Karadeniz Bölgesindeki diğer manganez zuhurla-
rının oluşumunda bölgesel jeolojinin çok büyük bir
etkisi olduğa anlaşılmaktadır, Bu zuhurların, hemen
hemen hepsi Üst Kretase yaşlı tortulaşma havzaları
içinde yer almışlardır (Şekil 1), Tortullaşma havza-
ları ise, Doğu Pon tidier ada yayının Kuzey zonunâa
gelişen graben oluşuklarına veya başka bir deyişle
yay içi rift oluşuklarına tekabül etmektedir (Şekil 10).
Ada yaylarının en kalın olduğu ve en önemli granit
sokulumlarının bulunduğu asıl eksene göre iç kısım-
da yer alan yay içi rift oluşukları ekstansiyon, reji-
miyle ilgilidir (Uyeda, 1981). Söz konusu riftlerin bi-
modal bir volkanizmaya sahne oldukları ve önemli
volkanojenik mineralizasyonla riçerdikleri bilinmekte-
dir ıSIllltoe, 1981). Doğu Pontldler'de önemli minera-

Şekil 10 : Üst Kretas© sırasında Doğa .Boıttliler ata
yaymın şematik feesîtS:.

Figure î# : Schematic section of the PontÜl istanıl-are
ffuring Upper Cretaceoııs.

lizayosnlar içeren tortullaşma havzalarının • granitik
kayaçlar ile belirlenen asıl eksene göre Kuzey'de bu-
lunduğu dikkate alınacak olursa, ekstansiyon rejimi
oluşturabilecek şekilde Kuzey'e doğru bir yitimin, mev-
cudiyetini kabul etmek gerekir (Şekil 10). Yay ifii
rift zonlarmda volkanizmanın ve bu volkanizmaya eş-
lik eden -cevherli getirimlerin rifti belirleyen tektonik
hatlar vasıtasıyla yerleştikleri düşünülebilir. "

Tortullaşma havzalarında taban kayacının deniz
sevîyetine göre olan derinliği orta kesimden kenarla-
ra doğru azalmış olacaktır.. Dolayısıyla derin kö-
kenli getirimlerin deniz seviyesine göre belli Mr de-
rinlikte yerleştiği kabul edilse bile, bu yerleşim yer-
ellinin deniz tabanındaki kayacın yüzeyine göre olan
derinliği, bir yerden diğerine değişik olacaktır, ' .Böyle-
ce tortullaşma havzalarının deniz seviyesine. gore en
derin kesimlerine varan, volkanojenik hidrotermal "ge-
tirimler, deniz 'suyuna erişebilecekler ve' ekzalatif se-
aimanter cevherleşmeleri oluşturacaklardır... Buna. kar-
şılık denizin sığ olduğu kesimlerde hidrotermal geti-
rimler yüzeye- ulagamıyacaklar ve. genellikle-veya stok-
verk halinde hidrotermal cevherleşmeler' oluşturacak-
lardır (Plimer, 19*81). Yarı sığ kesimlerde ise "sub-
surface'* oluşuklar sozkonusudur.

Doğu Karadeniz 'bölgesinde de. manganez cev-
herleşmelerinin oluşum koşulları- ve yataklanma şe-
killeri benzer şekilde tortullaşma havzalarının taban
derinliği ile de kontrol edilmiştir (Şekil 11). Ekzala-
tif sedimanter ohışumlu ve katman şekilli • Çiftlik Sâ-
nca zuhur«. (Mesudiye-ördu), merceksi yığın şekilli
Ocaklı zuhuru (Maçka-Trabzon) ve genellikle damar
şeklinde yataklanmış Güce zuhuru (Hrebolu-Giresun)

Şekil 11 : Doğu Karadeniz manganez cevnerleşınele-
rinin olnşam koşuttan ve yataklanma ş̂ e-
kiMerf.

.Figure 11 : Illustration of the emplacement %p^s ®^
tbe ;ımaııgaıi€se ore deposits in. the Black
Sea '.Region, . .
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taban, derinliğine bağlı olarak değişik şekillerde ya-
taklaıımışlardır. Diğer' taraftan bu. cevherleşmelerin o-
lu§um ısıları ve mineralojik bileşimleri de farklı ol-
muştur. Çok düşük ısılı ekzalatif sediınanter manga-
nez cevherleşmelerinde, yüzeysel ortamın oksitleyici
koşullarında ve nispeten yüksek pH değerlerinde,, pi-
rolûzit ve manganit gibi mineraller oluşmuştur. Bu-
na karşılık biraz daha yüksek ısılı, damar tipi. cevher-
leşmelerde, ortamın nispeten redükleyici koşulların da,,
braunit ve biksibit gibi mineraller1 teşekkül etmiştir,,
Ocaklı zuhurunda da, bu minerallerin 'varlığı cevherli
getirimlerin tamamen yüzeye varamadıklarının bir'
delilidir. Ancak, deniz tabanı yüzeyine çok yakın bir
derinliğe kadar gelebilmiş olan .getirünler diyajenez-
lerini taiîiamlamamış oluşuklar içine 'kadar sızabildik-
lerinden metasomatoz olayı bu tip için belli 'bîr ölçü-
de: gerçekleşebilmiştir. Böylece; sîlisleşmiş kireçtaş'Iarı
ile rodokrozit ve manganokalsit mineralleri oluşnımş-
tur.

EKONOMİK ÖNEM

Doğu. Karadeniz bölgesinde tarafımızdan yapılan.
incelemeler ve daha önceki araştırmalar (MTA, 1965,
1980, Koprovica, 1976, Van, 1978, özbeşikçi ve dig.,
1981, Musaogiu ve Akıncı, 1983) bu bölgedeki manga-
nez cevherleşmelerinin ancak çok küçük yataklar o-
luşturabildiğini göstermiştir. Bölgede günümüzde, sür-
dürülen bir manganez isletmesi muvcut değildir, Es-
ki işletmeler de (Abuhemgin, Pirki, Çiftlik Sarıca,.
Ocaklı,, vb..) en fazla birkaç yüz ton cevher sağlaya-
bilmiştir.

Cevherleşmelerin çok. büyük bîr çoğunluğu, volka-
nojenik hidrotermal oluşum nedeniyle bol silislidir ve
dolayısıyla serttir,. Bunlar kullanım bakımmdan me-
talürjik cevher niteliğindedir« Özettikle karbonatlı ka-
yaçlar ile beraber bulunan, cevherleşjmelerdeki yüksek
fosfor1 tenörleri olumsuz 'bîr faktör olarak belirmekte-
dir. Ender olarak bulunan ekzalatif sedimanter cev-
herleşmeler ise pirolüzit içermeleri, silis oranlarının,
as. oiugu ve yumuşak, yapıları ile nispeten daha büyük,
bir ekonomik önem. taşımaktadır.

Ocaklı manganez zuhuru. 1954 ve 1955 yıllarında
işletilmiştir. Yaklaşık 2 m, eninde ve 2 m. yüksek-
likte açılmış galerilerde yapılan gözlemlere dayana-
rak buradan, 600 ton. kadar1 cevherin, çıkarıldığı tah-
min edilebilir.. Çıkarılan cevherin 'bîr bölümü galeri
önünde pasa içinde dağınık halde bulunmaktadır.

Cevherleşmenin en zengin kısımlarmın alındığı an-
laşılmaktadır:. Bununla beraber1 çıkarılmaya hazır bir
miktar daha cevher bulunmaktadır,. G.l galerisinde
ağılan ceplerden (Şekil 8} 'buradaki cevherleşmenin
yanal yayıhmının en az; 7 .m, olduğu .görülmektedir.,
Tavanda ve tabanda sürekli olarak izlenen cevherleş-
menin düşey yayılımmın da yaklaşık 4 m. olduğu tah-
min, edilebilir,, G.l galerisi ile G.2 galerisi arasında
cevher devamlı değildir,. Nitekim. G.2 galerisinde cev-
her tavanda SW'ya eğimli dasitîk tüp ile. sınırlanmış-
tır (Şekil 91}, Ancak bu galeride de açılan ceplerden,
cevherleşmenin yanal olarak en -az 10 m, düşey ola-

rak yaklaşık 4 m.,, devam ettiği düşünülebilir. Böylece
G.l ve G.2 galerileri boyunca halen birkaç bin. ton
muhtemel cevher .rezervinin, var1 olduğu, ortaya, çık-
maktadır.. Bu değerlendirme Ocaklı manganez, zuhu-
runun çok küçük bir yatak olduğunu belirlemektedir..

Ocaklı zuhurunda seçilmiş cevher örnekleri or-
talama %50, 4.8 Mu içermektedir. Bu değer manga-
nez, cevheri için kabul edilen %44 oranındaki yakla-
şık sınır tenor değerinden yüksektir. Tenor, .mineralo-
jik bileşim ve kimyasal oozellikler bakımından (Öz-
tunalı, 1973} Ocaklı manganez- cevheri nıetalürjik cev-
her niteliğindedir. Cevherdeki silis ve fosfor' oranları
tolerans, sınırına çok yakındırlar. Silisin varlığı cev-
herin çok sert olmasına neden olmaktadır.

SONUÇ

Doğu Karadeniz manganez cevherleşmeleri genel-
de bazı ortak özelliklere sahiptir. Doğu. Pontidlefin
güney kesiminde 'bulunan birkaç örnek dışında cevher-
leşleşmeler Üst Kretase (Senoniyen) yaşlıdır ve ge-
niş anlamdaki volkanowtortul kayaçlar Birasında bu-
lunmaktadır. Bimodal bir volkanizmaya bağlı olarak,,
getirinüer volkanik kökenlidir., Cevherleşmeler gok bü-
yük bir goğunlukla, Doğu Pontidler Kuzey kesimin-
deki yay içi rift zonlarında .yer almıştır. Dolayısıyla
oluşumlarında, ekstansiyon rejintli bir yitim rol oyna-
mıştır.

Doğu Karadeniz manganez cevherleşmeleri ken-
di aralarında bazı farklılıklar ela arz etmektedir. Bu.
farklılıklara dayanarak basılıca üs alt. tip ayırt etmek
mümkündür. .Birinci alt tip ekzalatif sedimanter olu-
şuklardır. Katmansı yapıda olan ve bazaltik kayaçlar
üzerinde yer alan bu cevherleşmelerde pirolüzit ve
manganit mineralleri karakteristiktir, -Cevherleşmele-
rin yumuşak dokusu düzenli şekilleri ve. mineralojik
bileşimleri bunların .nispeten, daha fazla bir ekono-
mik öneme, sahip olmalarını, sağlamıştır. Ayrıntılı ola-,
rak. incelediğimiz Ocaklı zuhuru ikinci alt tipe ör-
nektir, tkinci alt tip yığın, me.rcek.si yığın, ve stokverk
şeklinde olan ve metasomatozun az. veya çok rol oy-
nadığı, volkanojenik hidrotermal. cevherleşmelerdir.
Yan kayaçlar genellikle kırmızı kireçtaşlan veya pi-
roklastik kayaçlardır. Yan, kayaçlarda önemli silisleş-
meler ve jaspilit oluşumları 'sözkonusudur. Braunit ve
biksibit karakteristik, minerallerdir. Cevherin forforca
zenginliği belirgindir,. Ekonomik önemleri sınırlıdır.
Üçüncü alt tip fee, damar şeklindeki volkanojenik
hidrotermal cevherleşmelerdir. Yan kayaçların daha
ziyade dasit veya bazalt niteliğinde olduğu bu tipte
'braun.it biksibite oranla daha fazla bulunmaktadır. An-
cak, bizzat cevherin çok. silisli olması ekonomik, öne-
mi azaltmaktadır.
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