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ÖZ
İnceleme alanı, Biga yarımadasının güneydoğusunda yer almaktadır. Arazide, sondaj ve laboratuvar
çalışmalarıyla bölgede daha önce tanımlanmamış, Alt Miyosen ve öncesi birimleri kesen ve Au,
Pb, Zn ve Cu anomalileri içeren diyorit porfir sokulumunun varlığı belirlenmiştir. Porfiri kütle ve
sokulduğu çevre kayalar içinde birbirini kesen ve/veya iç içe geçmiş potasik, piropilitik, fillik ve
arjilik alterasyon zonları gelişmiştir. Diyorit porfir ve yan kayada nabit altın, gümüş, pirit, kalkopirit,
sfalerit ve galen içeren damar-damarcıklar gelişmiştir. Damar-damarcıklar derinlerde ondülasyonlu
kuvars, orta ve üst seviyelerde masif kuvars, kalsit, dolomit ve barit dolguludur. Sfalerit, kuvars
ve baritlerde yapılan sıvı kapanım ölçümlerine göre; cevher oluşturucu çözeltilerin sıcaklıkları
üç grupta (arjilik: 150-220°C, fillik: 250-350°C ve potasik: >400°C) toplanmaktadır. Sıvı ve
gaz fazlarının yanı sıra hematit, kalkopirit ve tuz katı fazları içeren kapanımlar, cevherleşmenin
sokulumla ilişkili olduğunu göstermektedir. Sıvı kapanım verileri, erken evrede (porfiri) cevher
taşıyan çözeltilerin sıcaklıklarının ve tuzluluklarının yüksek, geç evrede (epitermal) ise daha düşük
olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, Çatalçam cevherleşmesi porfiri Au-Cu ve epitermal Zn-Pb-CuAu olmak üzere iki farklı evrede gelişmiş, Biga porfiri kuşağı içerisinde Miyosen yaşlı magmatikhidrotermal sistemle ilişkili olarak belirlenmiş ilk porfiri altın yatağıdır.
ABSTRACT

The study area is located in the southeastern Biga Peninsula. As result of field, drilling and laboratory
studies, diorite porphyry intruded to Lower Miocene and older units and contained Au, Pb, Zn and
Cu anomalies, has been determined. Intersected potassic, propylitic, phyllic and argillic alteration
zones were developed in the pluton and host rock. Veins-veinlets developed in the pluton and host
rock, contain native gold, silver, pyrite, chalcopyrite, sphalerite and galena. They are composed
of undulated quartz in the deeper levels, and massive quartz, calcite/dolomite and barite in the
middle and upper levels. According to the fluid inclusion data from sphalerite, quartz and barite,
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temperature of ore-bearing fluids are in three groups (argillic:150-220°C, phyllic:250-350°C,
potassic:>400°C). Fluid inclusions, including solid phases such as hematite, chalcopyrite and salt
as well as liquid and gas phases, indicate that Çatalçam Au-Cu mineralization is intrusion-related
system. Fluid inclusion data display temperature and salinity of the ore-bearing fluids in the early
stage (porphyry) are high, whereas relatively lower in the late stage (epithermal). In conclusion,
Çatalçam mineralization was developed in two different phases as porphyry Au-Cu and epithermal
Zn-Pb-Cu-Au, which is the first porphyry gold deposit related to Miocene magmatic-hydrothermal
system in the Biga porphyry belt.

1. Giriş
Dünyadaki bakır ihtiyacı büyük oranda porfiri
yataklardan karşılanmaktadır. Alp-Himalaya kuşağı
boyunca gözlemlendiği gibi, Türkiye’deki maden
yatakları, Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip
eden süreçte gelişen çarpışma ve çarpışma sonrası
magmatizmayla ilişkilidir (Richards, 2009, 2015; Hou
vd., 2011; Lu vd., 2015; Chen vd., 2015; Li vd., 2017;
Kuşcu vd., 2019a, b; Tang vd., 2021). Tetis Avrasya
Metalojenik Kuşağı (Janković, 1997; Jingwen vd.,
2014) veya Tetis Metalojenik Kuşağı (Yiğit, 2012)
içerisinde yer alan Batı Anadolu Bölgesi ve özellikle
Biga Yarımadası aktif maden arama ve işletmeleri
için oldukça önemli bir bölge olup çok sayıda
epitermal ve porfiri yatağa ev sahipliği yapmaktadır

(Örneğin: Yiğit, 2009, 2012; Kuşcu vd., 2019a, b;
Oyman, 2019). Bölgenin oldukça karmaşık olan
jeolojik geçmişi, magmatik ve metalojenik evrimin
anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bölgede Senozoyik
dönemde 52 ila 18 My arasında gelişen kalk-alkalen
karakterli magmatizma Tetis Metalojenik kuşağındaki
eşdeğerleri gibi cevher taşıyıcı (fertile) bir karaktere
sahiptir (Richards, 2015; Kuşcu, 2019a).
Batı Anadolu bölgesi, Kışladağ porfiri Au yatağının
keşfedilmesinden itibaren porfiri Au mineralizasyonu
için metalojenik kuşak olarak önem kazanmıştır.
Bölgede yirmi sekiz adet zuhur veya yatak bilinmekte
olup Biga, Tavşanlı ve Afyon - Konya porfiri kuşakları
olarak tanımlanan üç bölgeye ayrılmıştır (Şekil 1;
Kuşcu vd., 2019a). İşletilmiş ve halen işletilmekte

Şekil 1- Batı Anadolu bölgesindeki Eosen - Miyosen magmatik kayaların ve porfiri maden yataklarının dağılımı (Kuşcu vd. 2019a’dan
basitleştirilmiştir) ve Çatalçam cevherleşmesinin konumu. Türkiye’nin tektonik birlikleri Ketin (1966) ve Okay ve Tüysüz (1999)’dan
düzenlenmiştir.
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olan Muratdere porfiri Cu - Mo, Tepeoba porfiri Mo
ve Kışladağ porfiri Au yatakları, sırasıyla Tavşanlı,
Biga ve Afyon - Konya porfiri kuşaklarında yer
almaktadır. 1990’lı yıllarda keşfedilen Ağıdağı
yatağına ilave olarak, Halilağa (Etili, Çanakkale)
ile Karaayı (Kuşçayır, Çanakkale) porfiri yatakları
yeni keşfedilen oluşumları temsil etmektedir (Kuşcu
vd., 2019a, b). Batı Anadolu’daki diğer zuhurlar,
örneğin: Gürcüler, Alaçam, Dikmen, Sarıçayıryayla,
Karapınar, Gelemiç, Topuk (Bursa), Tüfekçikonak
(Kütahya), Tepeköy (Gökçeada) ve Kocatarla
(Çanakkale), Eğmir (Edremit) büyük ölçüde yüzeyden
ve jeofizik yöntemlerle araştırılmış ve buralarda
sondaj çalışmaları yapılmış olmasına rağmen kamuya
açıklanmış herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.
Anadolu’da madenciliğin doğduğu topraklardan
birisi olan Biga Yarımadası’nda, yukarıda belirtilen
zuhur ve yatakların dışında, yeni potansiyel
kaynakların bulunmasına yönelik olarak 2014 yılından
itibaren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
tarafından maden arama çalışmaları oldukça yoğun bir
biçimde sürdürülmektedir. Bu çalışmanın konusunu
oluşturan Çatalçam cevherleşmesi, Batı Anadolu’da
Biga yarımadasının güneydoğusunda, Manisa iline
bağlı Soma ilçesinin kuzeybatısında, Çatalçam köyü
yakınlarında yer almakta olup daha önce literatürde
tanımlanmayan magmatik bir faza ait olduğu
düşünülen ve Çatalçam sokulumu olarak adlandırılan
(Sarı vd., 2018a, b) diyorit porfir kütlesiyle ilişkilidir.
Alt Triyas-Alt Miyosen yaş aralığındaki birimleri
kesen ve olasılık olarak Orta veya Üst Miyosen yaşlı
bu birim, Batı Anadolu’da Biga porfiri kuşağında yer
alan ekonomik öneme sahip Miyosen yaşlı ilk keşif
olması açısından maden arama çalışmalarına yeni bir
açılım getirecek niteliktedir.
Çatalçam cevherleşme sahasında, yüzeyde jeolojik
ve jeokimyasal yöntemlerle arama ve sondajlarla
inceleme çalışmaları yapılırken, laboratuvarlarda
da yan kaya ve cevher örneklerinin mineralojik ve
petrografik özellikleri, yan kayalarda hidrotermal
çözeltiler etkisiyle gelişmiş alterasyon özellikleri
ve oluşum koşullarını belirleyebilmek için sıvı
kapanım incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu yayın
kapsamında; mineralojik-petrografik, alterasyon
ve sıvı kapanım incelemelerinden elde edilen
bulgular değerlendirilmiş, yöredeki cevherleşmelerin
özellikleri ve oluşum koşulları irdelenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem
Çalışma sahasında 2011 yılından itibaren yapılan
arazi çalışmaları sonucu, yaklaşık 20 km2’lik alanın
maden jeolojisi ve alterasyon haritaları yapılmış ve
cevherli mostralardan itibaren değişik doğrultuda ve
eğimde sondajlar yaptırılarak düzenli karot alımları
gerçekleştirilmiştir. Sondaj karot örnekleri elmas
diskler ile iki eşit parçaya ayrılmış, bu parçalardan
birisi kimyasal analiz, diğeri ise örnek alınan kesimleri
iki parçaya ayrılarak mineralojik- petrografik ve
sıvı kapanım incelemeleri için kullanılmış, geri
kalan kesim de şahit numune olarak bırakılmıştır.
Mineralojik-petrografik ve sıvı kapanım incelemesi
yapılacak karot örnekleri, öncelikle makroskopik
olarak yan kaya ve cevher oluşumlarıyla olan ilişkileri
ayrıntılı olarak incelenerek fotoğraflanmıştır.
Optik mikroskop incelemeleri, MTA Genel
Müdürlüğü Mineraloji - Petrografi Birimi ve
Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü’nde alttan ve üstten aydınlatmalı binoküler
polarizan mikroskoplarında yapılmıştır. Yan kaya ve
cevherli kuvars-kalsit-barit damarlarının sınırsal dokusal ilişkilerinin daha geniş alanda gözlemlenmesi
amacıyla optik mikroskop görünümlerinin yanı sıra
ince-kesit tarama görüntüleri alınmıştır.
Çok küçük (submikroskobik) tane boyuna sahip
bileşenler (örneğin kil mineralleri) ile karbonat
mineral türlerinin belirlenmesi amacıyla X-ışınları
kırınımı (XRD) yöntemi kullanılmıştır. XRD
çalışmalarında kullanılacak örnekler önce 3 - 5 cm’lik
parçalar halinde çekiçle, daha sonra çeneli kırıcıda
5 mm’den küçük taneler halinde kırılmış ve halkalı
öğütücüde sertlikleri de dikkate alınarak yaklaşık 10
- 30 dk süreyle öğütülmüştür. Bu şekilde elde edilen
toz malzeme naylon torbalara konulup etiketlendikten
sonra, çözümlemelere hazır konuma getirilmiştir.
XRD çözümlemeleri Pamukkale Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü’nde, GNR APD 2000 PRO
marka X-ışınları difraktometresinde (Anot = Cu, λ =
1,541871Å, filtre = Ni, gerilim = 40 kV, akım = 30
mA, gonyometre hızı = 2º/dak, çekim aralığı 2θ =
5-45º) yapılmıştır. XRD çözümlemeleri sonucunda
örneklerin mineral bileşenleri tanımlanmış ve yarı
nicel yüzdeleri dış standart yöntemi ile belirlenen
mineral şiddet faktörleri (Yalçın ve Bozkaya, 2002)
esas alınarak hesaplanmıştır.
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Sıvı kapanım incelemeleri için Pamukkale
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Sıvı
Kapanım ve Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı’nda iki
yüzü parlatılmış sıvı kapanım kesitleri hazırlanmıştır.
Sıvı
kapanım
kesitlerinin
mikrotermometrik
incelemeleri, aynı bölümdeki Sıvı Kapanım ve
Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı’ndaki Olympus
Labophot - Pol tipi polarizan araştırma mikroskobuna
monte edilmiş LINKAM THMS - 600 ve TMS 92 tipi
soğutma ve ısıtma sistemleri ile yapılmıştır. Örneklerde
ilk erime (TFM), son erime (TmICE), homojenleşme
(TH) ve tuz kristallerinin ergimesi (Tm-NaCl, TmKCl) sıcaklığı ölçümleri gerçekleştirilmiş olup tüm
ölçümlerde hata payı ± 0,5 °C’den daha azdır.
3. Jeolojik Konum ve Litoloji
Anadolu plakasının kuzeybatı ucu olan Biga
Yarımadası, Sakarya Zonu’nun en batısında yer alır.
Bölge oldukça farklı jeolojik geçmişe sahip kıtasal
parçacıkların, Neotetis Okyanusu’nun kapanması ile
İzmir-Ankara- Erzincan Kenet Kuşağı boyunca bir
araya gelmesiyle oluşan bir mozaiktir (Şekil 1). Kenet
kuşağının güneyinde Gondvana’ya ait Anatolid - Torid
Kuşağı, kuzeyinde ise Sakarya Zonu bulunur (Şekil
1). Bölgenin büyük bir kısmı çekirdek kompleksleri
ve onların yüzeylenmesiyle ilişkilendirilen volkanik,
sub-volkanik ve plütonik kayalardan oluşmaktadır.

Bölgedeki erken Paleojen öncesi çekirdek
kompleksi birimleri olarak, güneyde ve doğuda
Menderes Masifi ve İzmir- Ankara Zonu, kuzey ve
batıda ise Sakarya Zonu ve Rodop - Istranca Masifi
yüzeylemektedir (Şekil 2). İnceleme alanı yakınında
yüzeylenen Sakarya Zonu temelinde Kazdağ,
Uludağ gibi masiflerde yüzeyleyen yüksek dereceli
metamorfik kayalar (amfibolit - granulit fasiyesi) ile
bu masiflerle tektonik dokanaklı yeşilşist - mavişist
metamorfizmasından etkilenmiş Kalabak grubu,
bu metamorfik birimleri örten Geç Karbonifer Permiyen yaşlı arkoz ve karbonatlı kayaları, en üstte
Geç Permiyen - Triyas yaşlı Karakaya kompleksi yer
almaktadır (Duru vd., 2012). Bu birimler, Sakarya
Zonu örtüsünü oluşturan Geç Triyas - Eosen yaşlı
litolojiler tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir.
Biga Yarımadası ve güneyini temsil eden bölge
Geç Kretase - Eosen ve Oligo - Miyosen dönemde
sıkışmalı, Alt - Orta Miyosen’de genişlemeli,
neotektonik dönemde ise doğrultu atımlı fayların
egemen olduğu deformasyona uğramıştır (Yılmaz
vd., 2001; Duru vd., 2012). Bölgedeki volkanik
topluluğu oluşturan kayalardan Eosen yaşlı volkanik
birimler bazalttan trakit/dasite değişen bileşimler
sergilerken, Oligosen yaşlı volkanik kayalar andezit,
trakiandezit, bazaltik traki-andezit, bazaltik andezit ve
dasit bileşimlidir (Genç vd., 2012). Alt - Orta Miyosen
yaşlı lavlar Oligosen ile aynı bileşim sergilemekte,

Şekil 2- Çalışma sahası ve çevresinin bölgesel jeoloji haritası (Konak, 2002; Duru vd., 2012) ve Çatalçam cevherleşmesinin konumu.
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Üst Miyosen yaşlı mafik lavlar ise bazaltlar ile temsil
olunmaktadır.
Bölgedeki ilk magmatik faz, çarpışma sonrası
Eosen dönemde gelişmiş olup yay magmatizması
ürünüdür. 45,3 ± 0,9 - 38,1 ± 1,8 My aralığında yaş
elde edilen magmatik kayalar, bazalttan dasite kadar
değişen karakterdedir (Altunkaynak ve Genç, 2008).
Eosen Granitoyidleri, Sakarya Zonu temeline sokulan
kütleler olup yarı derinlik ve volkanik eşlenikleri
de görülmektedir. Bölge, Oligosen dönemde
karasallaşmış ve magmatik aktivite yoğun bir biçimde
devam etmiştir. Tüm bölgede geniş yayılım gösteren
bu faz, kabukla kontamine olmuş, manto kökenli yay
magmatizması özelliği gösterir (Yılmaz vd., 2001).
Yarı derinlik ve volkanik eşlenikleri de bulunan
magmatik kütleler, genel olarak KD - GB uzanımlı
yüzlek vermektedir. Plütonik kayaların yüzey eşleniği
olan volkanitler, litolojik ve jeokronolojik özellikleri
dikkate alınarak farklı formasyonlara ayrılmıştır
(Genç vd., 2012).
Oligo - Miyosen magmatik fazı, cevher taşıyıcı
olup, bu yaş konağına sahip magmatik kayalar
maden arama çalışmaları açısından hedef kayalardır.
Özellikle maden aramaları için önemli birimlerden
birisi olan ve geniş alanlarda yüzeylenen Hallaçlar
Volkanitleri yer yer ileri arjilik düzeyde killeşme ve
yer yer yoğun kuvarslı zonlar içermekte olup eksalatif
Fe ve yüksek sülfürlü altın cevherleşmeleri içermesi
nedeniyle önemlidir.
Biga Yarımadası ve güneyini kapsayan bölgede,
Alt - Orta Miyosen döneminde gölsel çökellerle eş
zamanlı olarak yoğun bir volkanik etkinlik gözlenir.
Genellikle andezit, trakiandezit, trakit, latit, bazaltik
andezit türde lav ve piroklastiklerinden oluşan
volkanitler çıkış yerleri dikkate alınarak; Ezine
Volkaniti, Araplar Volkaniti, Babakale Volkaniti,
Bademli Volkaniti, Ortatepe Volkaniti, Hazaldağ
Volkaniti, Şapçı Volkaniti ve Yürekli Dasiti olarak
adlandırılmıştır (Genç vd., 2012). Sapçı volkaniti (21,2
± 0,9 My) tabanda beyaz renkli yer yer ignimbiritik
özellikte kalın asidik tüflerle başlayıp, bunları takip
eden asidik lav ve piroklastikler ile volkanizmanın
son evrelerini oluşturan andezitik, bazaltik andezitik
lav ve piroklastiklerden oluşmaktadır. Yürekli dasiti
asidik bileşenli lav ve piroklastiklerden oluşmakta ve
gölsel çökellerle ardalanmalı olarak gözlenmektedir.

Yuntdağ volkaniti ise andezitik bileşimli lav ve
piroklastiklerden oluşmaktadır. Bu birimlere bazalt ve
trakiandezitik bileşimli lav ve piroklastiklerden oluşan
Hüseyinfakı Volkaniti ve Arıklı İgnimbiriti; yer yer
pomza içerikli, ignimbiritik tüflerle başlayıp, egemen
olarak bazaltik andezit ve andezitik piroklastiklerden
oluşan Ayvacık Volkaniti, Babadere Dasiti, Işıkeli
Riyoliti ve Çamkabalak İgnimbiriti eşlik etmektedir
(Genç vd., 2012). Bölgedeki son magmatik faz,
Geç Miyosen dönemde (11,0 ± 0,4 – 8,32 ± 0,19
My) gerçekleşmiş olup genellikle mafik karakterli
kayaların oluştuğu alkalen bileşimli magmatik aktivite
bakımından baskındır. Çatalçam cevherleşmesinin
yer aldığı çalışma alanı ve yakın çevresinde; Triyas
yaşlı Karakaya Kompleksi ile bölgede oldukça yaygın
olarak görülen Miyosen yaşlı magmatik aktivite
ürünleri (hem volkanik hem de plütonik kayalar)
yüzeylemektedir (Şekil 3).
3.1. Karakaya Kompleksi
İnceleme alanının kuzey kesiminde dar bir alanda
yüzlek veren Karakaya Kompleksi (Şekil 3); genel
olarak boz, alacalı kahverenkli kumtaşı, metakumtaşı,
şeyl, çamurtaşı, metakonglomera, bazik volkanitler ile
değişik boyutlarda Karbonifer ve Permiyen kireçtaşı
bloklarından oluşmaktadır (Duru vd., 2012). Düzenli
bir istif göstermeyen birim içerisindeki litolojiler
birbirleriyle yanal ve düşey yönde geçişli ve/veya
blok konumunda yer almaktadır. Birim tektonik
deformasyondan heterojen olarak etkilenmiştir. Bazı
bölgelerde birincil sedimanter özellikler çok iyi
korunurken, tektonik deformasyondan yoğun olarak
etkilenmiş olan bölgelerde bloklaşmalar ve yer yer
düşük dereceli metamorfizma etkileri görülmektedir
(Tetiker vd., 2015).
3.2. Terziler Granodiyoriti
Çalışma alanının kuzeyinde yüzlek veren birim,
Karakaya Kompleksi’ne ait klastik ve metavolkanik
birimlere sokulum yapmıştır (Şekil 3 ve 4). Gri, koyu
gri ve yeşilimsi renkli, hipidiyomorf tanesel dokulu,
ortaklaz, plajiyoklaz, kuvars, horblend, biyotit ve opak
mineraller ile tali olarak sfen, zirkon ve apatit içerir
(Ercan vd., 1984). Amfibol ve biyotit mineralleri yer
yer kloritleşmiş olup birim içerisinde yer yer saçınımlı
pirit + kalkopiritlere rastlanmaktadır. Sokuluma bağlı
olarak Karakaya Kompleksi ile Terziler granodiyoriti
dokanaklarında gelişen kontakt metamorfik zon
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Şekil 3- Çalışma sahası ve yakın çevresinin stratigrafik kesiti (Sarı vd., 2018a, b).

içerisinde Cu - Pb - Zn - Fe cevherleşmeleri
gözlenmektedir.
3.3. Yürekli Dasiti
Birim gri, beyaz renkli, el örneğinde kuvars ve
biyotit minerallerince zengin bol kaya parçalı asidik
bileşimli lav ve piroklastik kayalardan oluşmaktadır
(Akyürek ve Soysal, 1978). Çalışma sahasının batısında
gözlemlenen birim, saha dışında da geniş alanda
yüzlekler vermektedir (Şekil 4). Birim kalk-alkalen
karakterli, çarpışma sonrası volkanit özelliğine sahip
olup ana magma kaynağının zenginleşmiş litosferik
manto oluşturduğu belirtilmiştir (Saatci ve Aslan,
2018). Birim yer yer gölsel çökellerle ardalanmalı
olarak yayılım göstermekte, yer yer silisleşmiş ağaçlar
ve perlit oluşumları içermektedir.
Hipokristalin porfirik dokulu olan lavlarda,
plajiyoklaz, kuvars, alkali feldispat, biyotit, apatit,

opak mineraller belirlenmiş olup dasit ve riyolit
olarak tanımlanmıştır. Kaya orta taneli, özşekilli - yarı
özşekilli feldispat, özşekilsiz kuvars mineralleri ile
birlikte özşekilli - yarı özşekilli biyotit minerallerinden
oluşmaktadır. Plajiyoklazlar yaklaşık % 8 - 44 arasında
değişen anortit içeriğine göre albit - andezin
bileşimindedir. Plajiyoklazlarda polisentetik ikizlenme
ve bazılarında zonlanma gözlenmektedir. Biyotitlerde
az miktarda opaklaşma meydana gelmiştir. Hamur,
devitrifiye volkan camı ve feldispat mikrolitleri ve
ikincil minerallerden oluşmaktadır. Birim stratigrafik
olarak Hallaçlar volkaniti üzerinde yer almakta ve
radyometrik yaş verileri (19,8 ± 0,3; 19,5 ± 0,1; 20,3
± 0,6 My; Benda vd., 1974; Krushensky, 1976) Alt
Miyosen yaşını vermektedir (Genç vd., 2012; Şekil 3).
3.4. Yuntdağ Volkaniti
Yuntdağ volkaniti (Akyürek ve Soysal, 1978)
kalk-alkalen karakterli andezit, bazaltik andezit,
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Şekil 4- Çalışma sahasının jeoloji haritası (Sarı vd., 2018a, b).

traki-andezit bileşimli lavlardan ve piroklastik
kayalardan oluşur. Çalışma sahasının kuzeyinde
yüzlek veren birim, feldispat fenokristalleri içeren
porfirik dokuludur. Alt Miyosen yaşlı diyorit porfir
sokulumuna bağlı olarak altere olan birimin feldispat
ve mafik mineralleri serisitleşmiş ve kloritleşmiştir.
Çalışma alanında birim içerisinde yer yer saçınımlı
galen + sfalerit + kalkopiritli, barit + kuvars + kalsit +
dolomit damar - damarcıklı zonlar da gözlenmektedir.

volkanik bölgesinde yapılan çalışmada, bölgenin
Erken Miyosen’den itibaren deformasyona uğradığı
vurgulanmıştır (Karaoğlu, 2014). Bölgede yapılan
radyometrik yaş tayinleri 21,5 - 14,0 My aralığında
sonuçlar vermektedir (Borsi vd., 1972; Ercan vd.,
1996; Şekil 3 ve 4).

Çalışma alanının daha güneyinde, İzmirBalıkesir Transfer Zonu içerisinde yer alan Yuntdağı

Soma formasyonu, Soma Havzası içerisinde
depolanan, Alt - Orta Miyosen yaşlı, gölsel ve yelpaze

3.5. Soma Formasyonu
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- delta birikintileri ile başlayıp, akarsu ve sığ göl
sedimanları ile devam eden, ekonomik düzeyde kömür
yatakları içeren birimdir (Nebert, 1978; Akyürek ve
Soysal, 1983; Dönmez vd., 1998; İnci, 1998, 2002).
Çalışma alanının kuzey, batı ve güneydoğusunda
yüzeyler (Şekil 4). Genellikle beyaz, sarı, boz, gri
renkli, killi kireçtaşı, kil, marn, miltaşı, tüfit, kumtaşı
ve çakıltaşı ardalanmalı, yer yer ekonomik linyit
seviyelidir. Tarafımızca yapılan sondaj çalışmalarında
Soma formasyonunun diyorit porfir bileşimli Çatalçam
sokulumuna bağlı olarak kontakt metamorfizmaya
uğratıldığı ve hornfelse dönüştüğü belirlenmiştir
(Şekil 5). Silisli ve yeşilimsi gri renkli hornfels zonu
içerisinde saçınımlı pirit ve kalkopiritli zonların yanı
sıra, ağsal, yer yer saçınımlı pirit±kalkopiritli kuvars
ve yer yer de saçınımlı galen + sfalerit + kalkopiritli
barit + kuvars + kalsit + dolomit damar / damarcıklı
zonlar gözlenmektedir. Linyitli seviyeler ise kontakt
metamorfizma nedeniyle antrasitleşmiştir.

3.6. Çatalçam Sokulumu
Çatalçam sokulumu, ilk defa, MTA Kuzeybatı
Anadolu Bölge Müdürlüğü ekibi tarafından Biga
Yarımadası ve güneyinde yürütülen polimetal maden
arama projesi kapsamında, Çatalçam civarında
haritalanıp tanımlanmıştır. Birim yüzeye çok yakın
sokulum yapmış olup çok sığ derinliklerde yerleşmiş,
diyorit-porfir bileşimindedir. Porfirik dokulu kaya,
makroskobik olarak iri plajiyoklaz kristalleri ile
kısmen daha küçük amfibol ve biyotit kristalleri ile ince
plajiyoklaz mikrokristalli bir hamurdan oluşmaktadır
(Şekil 6). Şekilde görüldüğü gibi taze (bozunmamış)
halde ender görülmekte olup çoğunlukla feldispat
fenokristalleri serisitleşmiş, yer yer killeşmiş, mafik
mineralleri ise piritleşmiş, yer yer kloritleşmiş ve
manyetitleşmiştir. Mikroskobik olarak da porfirik
doku gözlenmekte olup plajiyoklaz, biyotit ve amfibol
fenokristalli porfirik dokulu diyorit porfir olarak
tanımlanmıştır (Şekil 6). Plajiyoklazlar; yassı ve

Şekil 5- a), b) Çatalçam sokulumu ile hornfelse dönüşmüş ve cevherli kuvars ve kalsit damar-damarcıkları içeren Soma formasyonuna ait
aşırı silisleşmiş kumtaşı ve kiltaşı örneğinin sondaj karotları, c) ince kesit tarama ve optik mikroskop, d) çift-nikol, ve e) tek nikol
görünümleri.

MTA Dergisi

Şekil 6- Çatalçam sokulumunun sondaj karotundan alınmış taze (bozunmamış) diyorit porfir karakterli bir örneğin; a) sondaj karotu, b) ince
kesit tarama ve optik mikroskop, c) çift-nikol, ve d) tek nikol görünümleri.

levhamsı prizmatik biçimlidir. Amfiboller, çoğunlukla
yarı özşekilli çubuksu prizmatik biçimli, biyotitler
ise çoğunlukla özşekilli - yarı özşekilli yapraksı levhamsı biçimlidir (Şekil 6b, e, f). Biyotitler yer
yer kümeler ve damar-damarcıklar halinde, daha
ince taneli hidrotermal biyotit olarak görülür. Hamur
malzemesi holokristalin, ince taneli iç içe büyüme
gösteren feldispat ve olasılı kuvars kristallerinden
oluşmaktadır. Tali mineral olarak, apatit ve zirkon
saptanmıştır. Mikroskobik özellikleri dikkate alınarak;
plajiyoklaz, biyotit ve amfibol fenokristalli porfirik
dokulu diyorit porfir olarak tanımlanmıştır (Şekil 6).
Diyorit porfir kütlesi içinde kuvars damar/
damarcıkları halinde Au - Pb - Zn - Cu cevherleşmesi
gelişmiştir. Diyorit porfirin içerisine sokulum yaptığı
sedimanter kayaların dokanağında ise, ilksel kaya
dokusu tamamen yok olmuş, saçınımlı, damar ve
damarcıklar halinde pirit, galen, sfalerit ve kalkopirit
içeren hornfels zonu gelişmiştir (Şekil 5). Damar ve
damarcıklar kuvars ve barit + kalsit dolguludur. Henüz
birimden elde edilmiş radyometrik bir yaş verisi

yoktur. Ancak sokulum, Alt Miyosen yaşlı Soma
formasyonu ve aynı yaşlı Yürekli dasiti ile Yuntdağ
volkanitini kestiği için Alt Miyosen veya sonrası bir
dönemde oluşmuş olmalıdır.
4. Alterasyon
Büyük ölçüde arazi gözlemleri ve kısmen de
mineralojik - petrografik incelemelerden elde
edilen bilgiler ışığında çalışma sahasında potasik,
propilitik, fillik ve arjilik alterasyon zonlarının
geliştiği ve bunların genel olarak iç içe geçmiş şekilde
konumlandığı belirlenmiştir (Şekil 7). Cevherleşme
ile ilişkili olarak; en dışta epidot, klorit, kalsit ve
limonit - hematitli kuvars damar - damarcıklı, pirit,
yer yer cevher mineralleri içermeyen kalsit ve/veya
dolomit damar/damarcıklı propilitik zon görülür
(Şekil 7). Daha iç kesimlerde ise yoğun killi (kaolinit,
ara tabakalı illit - simektit ve illit), pirit ± kalkopiritli
kuvars ve saçınımlı galen + sfalerit + kalkopiritli
barit + kuvars + kalsit + dolomit damar - damarcıklı
arjilik zon görülür (Şekil 7). Bu zon içerisinde yer
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Şekil 7- Çalışma sahasının alterasyon haritası ve enine kesiti (Sarı vd., 2018a, b).

yer K60D ve D - B doğrultulu, breşik dokulu, 0,2
- 5 m kalınlığında, cevherli damar - damarcıkları
izlenmektedir. Arjilik zon içerisinde yer yer yoğun
serisitli, yer yer killi, koyu gri renkli saçınımlı pirit
± kalkopiritli kuvars ve galen + sfalerit+ kalkopiritli

barit + kuvars + kalsit + dolomit damar - damarcıklı
ve saçınımlı piritli fillik zon gelişmiştir (Şekil
7). Diyorit porfirin daha iç kesimlerinde yüzeyde
gözlemlenemeyen ve ancak sondaj çalışmalarında
belirlenebilen gri renkli, az serisitli, kloritli, yer yer
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epidotlu, yer yer manyetit damar-damarcıklı, yer yer
saçınımlı pirit +kalkopiritli, ondülasyonlu kuvars,
saçınımlı galen + sfalerit + kalkopiritli barit + kuvars
+ kalsit + dolomit damar-damarcıklı ve yer yer de
yığışımlar halinde hidrotermal biyotitli potasik zon
görülmektedir (Şekil 7). Bol miktarda damar ve
damarcıklar içeren diyorit porfirler yüzeyde atmosferik
koşullar nedeniyle gri -boz renge dönüşmüş (Şekil 8),
sahanın bazı kesimlerinde piritin bozuşmasıyla oluşan
limonit ve hematitleşmeler nedeniyle sarımsı renk
kazanmıştır.

Yüzeyde gözlenen alterasyonların yanı sıra
sondaj karotlarında da hem alterasyona neden olan
diyorit porfir kütlesinde hem de sokulum nedeniyle
Soma formasyonundan itibaren gelişen hornfelslerde
yoğun alterasyon ve yer yer cevherli kuvars damardamarcıkları belirlenmiştir. Diyorit porfirlerdeki
alterasyon derecesinin yanı sıra ve özellikle damar
- damarcıkların biçimi (masif veya ondülasyonlu)
ve mineral bileşimi (kuvars, kalsit, dolomit, barit)
potasik ve fillik alterasyonlu derin seviyelerden arjilik
alterasyonun yoğun olduğu yüzey seviyelerine doğru
önemli farklılıklar sunmaktadır. Porfiri evreyi temsil

Şekil 8- Yoğun hidrotermal alterasyon ve ağsal damarların gözlemlendiği Çatalçam sokulumundan saha görüntüleri
(Qz: kuvars, cal: kalsit, bt: barit).

Şekil 9- Çatalçam sokulumuna ait altere diyorit porfir örneğinde (BSS - 16 - 11A - 34) ondülasyonlu görünümlü gri
renkli ağsal/stockworks yapılı kuvars damar ve damarcıklarının; a) sondaj karotu, b) ince kesit tarama ve
optik mikroskop, c) çift-nikol, ve d) tek nikol görünümleri.

MTA Dergisi

Şekil 10- Çatalçam sokulumuna ait altere diyorit porfir örneğinde (BSS - 16 - 11A - 29), silisleşmiş, serisitleşmiş ve
ince taneli biyotit içeren matriks içinde serisitleşmiş plajiyoklazlar ile cevher içeren gri renkli kuvars damar
ve damarcıklarının; a) sondaj karotu, b) ince kesit tarama ve optik mikroskop, c) çift-nikol, ve d) tek nikol
görünümleri.

eden derin seviyelerde (>400 m), 2 cm kalınlığa
ulaşan irili ufaklı damar ve damarcıklar ondülasyonlu
görünüme sahip gri renkli kuvars dolgularıyla
karakteristiktir (Şekil 9, 10). Potasik ve fillik
zonu temsil eden alterasyon nedeniyle plajiyoklaz
fenokristalleri büyük ölçüde ve yer yer tümüyle
serisitleşmiş, matrikste serisit ve ince taneli biyotitler
gelişmiştir. Koyu renkli mineraller (hornblend ve
biyotitler) bütünüyle opaklaşmış (manyetitleşmiş)
veya kloritleşmiştir. Epitermal evreyi temsil eden sığ
derinliklerdeki (<75 m) örneklerde 5 cm kalınlığa
ulaşan pürüzsüz/tek düze görünümlü beyaz renkli
kuvars, kalsit ve barit içeren damar ve damarcıklar
gözlenmektedir (Şekil 11, 12). Bu örneklerde
damar- damarcıklar içerisindeki minerallerin
dokusal ilişkilerine göre, ilk aşamada kuvarsın, daha
sonra kalsitin ve son aşamada baritlerin geliştiği
belirlenmiştir. Arjilik zonu temsil eden örneklerde
plajiyoklaz ve matrikste serisitleşme ve killeşme
(kaolinleşme) izlenmekte, ancak ince taneli biyotit
oluşumları gözlenmemektedir.
Alterasyon zonlarının düşey yöndeki dokusal ve
mineralojik dağılımlarının belirlenmesi amacıyla;
BSS -16 - 11A numaralı sondaj karotlarından farklı

derinlikleri temsil eden altere örnekler üzerinde optik
mikroskobik ve tüm kaya X-ışınları kırınımı (XRD)
incelemeleri gerçekleştirilmiştir (Şekil 13). Elde
edilen verilere göre karbonat mineralleri yüzeye yakın
kesimlerde (0 - 120 m arası) kalsit, derin kesimlerde
(200 - 350 m arası) dolomitle temsil olunmaktadır.
Hidrotermal alterasyon ürünü kuvarslar ile ilksel
magmatik plajiyoklazlar, örneklerin ana bileşenlerini
oluşturmaktadır. Epitermal evreyi temsil eden baritli
örneklere kuvarsın yanı sıra üst seviyelerde kalsit,
alt seviyelerde dolomit eşlik etmektedir. Piritler
düşük miktarlarda (genellikle %10 ve daha az)
tüm seviyelerde gözlenmektedir. Makroskobik ve
petrografik verilerle belirlenen, potasik alterasyon
ürünü biyotitler 300 m ve daha derin seviyelerde ortaya
çıkmakta olup biyotitlere az miktarda klorit ve yer yer
illit/muskovit eşlik etmektedir. İllitler (mikroskobik
olarak serisit) hemen hemen tüm seviyelerde (fillik
zonda) gözlenmekte olup üst seviyelere doğru miktarı
az da olsa artmaktadır. Kaolinit az miktarda (<%20)
üst seviyelere doğru artan biçimde tüm seviyelerde
gözlenmekte, ancak saf kil mineral bileşeni
oluşturmamaktadır.
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Şekil 11- Çatalçam sokulumuna ait altere diyorit porfir örneğinde (BSS - 16 - 11A - 6), ince ve iri taneli yer yer kalsedonik
kuvars ve bunları kesen çubuksu prizmatik barit içeren tekdüze (masif) görünümlü beyaz renkli damarın; a) sondaj
karotu, b) ince kesit tarama ve optik mikroskop; c) çift-nikol ve d) tek nikol görünümleri.

Şekil 12- Çatalçam sokulumuna ait altere diyorit porfir örneğinde (BSS - 16 - 11A - 3), altere diyorit porfir breşlerinin arasını
dolduran kuvars ve kalsit içeren tekdüze (masif) görünümlü beyaz renkli damarın; a) sondaj karotu, b) ince kesit
tarama ve optik mikroskop, d) çift-nikol ve e) tek nikol görünümleri.
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Şekil 13- Çatalçam sokulumuna ait altere diyorit porfir örneklerinin alterasyonla ilişkili mineralojik bileşimlerinin derinliklere göre dağılımı
(Qz: kuvars, Fsp: feldispat, Pl: plajiyoklaz, Bt: biyotit, Ilt: illit, Ser: serisit, Chl: klorit, Kln: kaolinit, Cal: kalsit, Dol: dolomit, Py:
pirit).

5. Cevherleşme
Sahada yapılan detay jeolojik ve jeokimyasal
çalışmalar sonucunda As, Sb, Ag, Pb, Zn, Cu, Au ve
Mo anomalileri belirlenmiştir (Sarı vd., 2018a, b).
Cu - Zn - Au - Mo ve Sb - As - Ag - Pb - Zn - Cu Au anomali grupları aynı alanlarda çakışmakta olup
yüzeyde Alt Miyosen yaşlı Yürekli dasiti Yuntdağ
volkaniti içerisine sokulan Çatalçam sokulumuna
bağlı gelişen alterasyon alanlarıyla mekânsal olarak
örtüşmektedir.
Yapılan etüt ve sondaj çalışmaları sonucunda;
yaklaşık 4 km2’lik bir alanda, 0,2 - 1 gr/ton ortalama
tenörlü ekonomik olarak işletilebilir boyutlarda porfiri
tip Au cevherleşmesi belirlenmiştir. Bu cevherleşmeye
ekonomik olarak işletilebilir büyüklükte kaynak
oluşturan; ortalama 8 ppm tenörlü Ag ile %1,8 - 2
ortalama tenörlü Pb + Zn eşlik etmektedir.

Saha ve sondaj çalışmalarından inceleme alanı
içinde 4 farklı tip cevherleşme belirlenmiş olup önemli
özellikleri aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.
1. tip cevherleşmeler: Sondaj çalışmalarında,
sahadaki cevherleşmenin kaynağını oluşturan
diyorit porfirlerin, yüzlek vermeyen ve ancak sondaj
karotlarında kesilen Alt Miyosen Soma formasyonu
içerisine sokulum yapmasıyla oluşmuş, yoğun kuvarslı,
yer yer breşik, hornfels zonlarında da saçınımlı ve
damar - damarcıklı pirit + kalkopirit + galen + sfalerit
+ altın cevherleşmelerini kapsamaktadır (Şekil 5).
2. tip cevherleşmeler: Çatalçam sokulumuna
bağlı olarak; volkanitler (andezit) içerisinde beyaz
renkli, feldispatları serisitleşmiş, mafik mineralleri
kloritleşmiş, piritleşmiş, killi, saçınımlı piritli altere
zonlar içerisinde yer yer bol ve ağsal beyaz renkli
galen + sfalerit + kalkopiritli, epijenetik Au - Pb - Zn
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Şekil 14- Altere andezitler içerisinde sondaj çalışmalarında belirlenen saçınımlı galenit + sfalerit + kalkopiritli barit + kuvars + kalsit
damar - damarcıkları; a), b) barit + kuvars + kalsit + dolomit damar - damarcıkları içerisinde yer yer saçınımlı galen + sfalerit +
kalkopiritli cevherleşme, c), d) barit + kuvars + kalsit + dolomit damar - damarcıkları içerisinde yoğun saçınımlı galen + sfalerit
+ kalkopiritli cevherleşme.

barit + kuvars + kalsit + dolomit damar - damarcıkları
ile temsil edilmektedir (Şekil 14).
3. tip cevherleşmeler: Çatalçam sokulumu
içerisinde gri, koyu gri renkli, yer yer ağsal - breşik
kuvars damar - damarcıklarında saçınımlı pirit +

kalkopirit + galen + altın + fahlerz grubu mineraller
ile ender olarak molibdenit cevherleşmelerini
içermektedir (Şekil 15).
4. tip cevherleşmeler: Diyorit porfir içerisinde
gelişen porfiri tip altın + bakır cevherleşmesini kesen,

Şekil 15- a), b) Altere diyorit porfir içerisinde saçınımlı ve damar - damarcıklı pirit + kalkopirit + fahlerz grubu mineraller + galen ile
yer yer molibdenit içeren saçınımlı, ağsal breşik ve saçınımlı kuvars damarları, c), d) altere diyorit porfir içerisinde saçınımlı
ve damar - damarcık ve ağsal, breşik kuvars damarlı pirit + kalkopirit + fahlerz ve galen ve yer yer az molibdenit içeren
cevherleşmeler ile bunları kesen saçınımlı ve damarcıklı pirit + kalkopirit + galen + sfalerit + altın içeren barit + kuvars + kalsit
damar - damarcıkları.
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yoğun, ağsal beyaz, kirli beyaz renkli yer yer boşluklu,
galen + sfalerit + kalkopirit + altınlı barit + kuvars +
kalsit damar - damarcıkları ile ilişkilidir.
Cevherleşmelerin mineral içerikleri birbirine
benzer olup saçınımlı galen + sfalerit + pirit ve yer
yer kalkopiritli barit + kuvars + kalsit + dolomit
damar - damarcıklı bir örnek üzerinde cevher
mikroskobisi incelemesi yapılmıştır (Şekil 16a).
Örnekte bol miktarda sfalerit, daha az miktarda
galen, çok az miktarda pirit, eser miktarda kalkopirit,
nabit altın, fahlerz ve hematit belirlenmiştir (Şekil
16b - g). Sfaleritler iri taneli olup hemen hepsi çok
ince taneli (submikroskobik) kalkopirit içermektedir.
Galenler, genellikle iri taneli olup yer yer sfaleritlerin
kenarlarında ve çatlaklarında gözlenmektedir (Şekil
16b, e, g). Piritler bazı örneklerde iri kristaller
halinde ana bileşeni oluşturmakta (Şekil 16c), bazen
sfaleritlerin çatlaklarında çok ince kristalli dolgu
biçiminde (Şekil 16f), bazen de özşekilli-yarı öz şekilli
iri kristal halinde (Şekil 16g) izlenmiştir. Kalkopiritler;
galen ve sfaleritin çatlağında veya kenetli biçimde
(Şekil 16b), yer yer pirit ve sfalerit içerisinde
kapanımlar halinde (Şekil 16c, g) gözlenmiştir. Nabit
altın; yoğun kuvarslı zon içerisinde, galenle kenetli,
galen içerisinde, sfalerit kenarında ve içerisinde ve
ayrıca piritle birlikte sfaleritin çatlağında, yoğun
kuvarslı zon içerisindeki kılcal çatlak içerisinde
görülmektedir (Şekil 16b - g).
6. Sıvı Kapanım Çalışmaları
6.1. Sıvı Kapanım Petrografisi
Sıvı kapanım petrografisi incelemeleri BSS - 16 11A numaralı sondaj karotlarından seçilen epitermal
(arjilik) alterasyon zonuna (Şekil 17a, b) ve porifiri
(potasik-fillik) alterasyon zonuna (Şekil 17c, d)
ait örnekler üzerinde gerçekleştirilmiştir. İki yüzü
parlatılmış kesitlerin petrografik incelemelerinde
sıvı kapanımlar Roedder (1984), Shepherd vd.,
(1985) ve Goldstein ve Reynolds (1994)’e göre
sınıflandırılmıştır. Kuvars ve barit minerallerinde
boyutları 4 - 20 μm arasında değişen, birincil ve
ikincil kapanımlar gözlenmektedir. Kapanımlar oda
sıcaklığında içerdikleri bileşenlerin miktarına ve
çeşidine göre; 1) tek fazlı (Tip I): sıvı (L) veya gaz
(V); 2) iki fazlı (Tip II): sıvıca zengin (L+V) veya
gazca zengin (V+L) ve 3) çok fazlı (Tip III): katı faz
(çoğunlukla tuz kristali ve opak mineral) içeren sıvı

kapanım toplulukları biçimde sınıflandırılmıştır (Şekil
18a - k).
Tek fazlı, Tip I kapanımların büyüklükleri
3 - 10 μm boyutunda olup sadece gaz (V) içeren
kapanımlar daha yaygın olarak görülmektedir (Şekil
18c). İki fazlı, Tip II kapanımların büyüklükleri 2 20 μm aralığında olup tüm zonlarda yaygın olarak
gözlenmektedir (Şekil 18a, b). Çok fazlı, Tip III
kapanımlar daha çok potasikzonda gözlenmekte
olup kapanımların birden fazla katı faz içerdiği tespit
edilmiştir (Şekil 18d, e). Tip III kapanımların sıvı,
gaz ve katı faz oranlarının oldukça değişken olduğu
görülmüştür. Tip III kapanımların içerisinde gözlenen
minerallerden kübik kristal şekline sahip olanlar halit,
opak minerallerin ise 1 - 15 μm boyutunda ve kırmızıturuncu renktekilerin hematit, üçgen kristal şekle sahip
olanların ise porfiri yataklardaki çözeltilerde oldukça
sık bulunan kalkopirit olduğu belirlenmiştir (Şekil 18f,
g, h). Tip II kapanımların tuzluluk değerleri son buz
ergime sıcaklığına (TmICE) göre hesaplanırken, Tip
III kapanımların tuzlulukları halit kristalinin ergime
derecesine göre hesaplanmıştır (Steele MacInnis vd.,
2012).
6.2. Mikrotermometrik İncelemeler
Mikrotermometrik incelemeler potasik, fillik ve
arjilik zonlardan alınan örneklerdeki kapanımlarda
gerçekleştirilmiştir. İki fazlı kapanımlarda, Tip II,
-40 °C ile -60 °C arasında değişen TFM değerleri
ölçülmüştür. Ölçülen bu sıcaklık değerleri, çeşitli
su - tuz sistemlerinin ötektik sıcaklıkları ile
karşılaştırıldıklarında, çözelti içinde NaCl’e ilaveten
KCl + MgCl2 + FeCl2 gibi tuzların bulunduğuna işaret
etmektedir (Shepherd vd., 1985). Tip II kapanımlardan
elde edilen son ergime (Tmice) sıcaklıkları büyük
çoğunlukla -13 °C ila -0,2°C arasında değişmektedir.
Ölçülen son buz erime sıcaklığı değerleri dikkate
alınarak Bodnar (1993) tarafından geliştirilmiş formül
yardımıyla, bu değerlere karşılık gelen %NaCl eşdeğeri
olarak tuzluluk değerleri hesaplanmış olup değerleri
%0,3 ile %17 arasında olduğu saptanmıştır. Tuz
kristali içeren Tip III kapanımlarda tuz kristallerinin
ergimesi 360 ila 500 °C arasında değişmektedir. Tip
III kapanımların tuzluluklarının hesaplanmasında,
Steele MacInnis vd. (2012) tarafından hazırlanan
HokieFlincs_H2O-NaCl programı kullanılmış ve tuz
kristali içeren çözeltilerin t%40 - 55 arasında NaCl
eşleniği tuzluluğa sahip olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 16- a) Bol saçınımlı galenit + sfaleritli + pirit, yer yer kalkopiritli, yoğun kuvarslı, barit + kuvars + kalsit damar damarcıklı zonun makroskobik görünümü, b) galen (Gln), sfalerit (Sph), pirit (Py), kalkopirit (Cpy) ve sfalerite
kenetli nabit altının görünümü, c) pirit, kalkopirit ve yoğun kuvarslı zon içerisinde saçınımlı piritlerle birlikte nabit
altın yığışımları, d) galen, sfalerit, fahlerz mineralleri ve galen içerisinde nabit altın oluşumu, e) galen, sfalerit,
kalkopirit, pirit ve galen kenetli nabit altın oluşumu ve f) sfalerit, galen ve sfaleritin çatlağında pirit (Py) ile birlikte
nabit altın oluşumu.
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Şekil 17- a) Çatalçam cevherleşmesine ait BSS - 16 / 11A numaralı sondajdan alınan epitermal sistemi temsil eden saf kuvars (qz) damarlı,
b) kuvars (qz)+barit (bt) damarlı örnekler, c) porfiri sistemi temsil eden ondülasyonlu kuvars damarlı karot örneği ve d) bu örnekten
elde edilen ince - kesit tarama görünümü.

Homojenleşme sıcaklığı değerleri, mineral
oluşturan hidrotermal çözeltilerin ve/veya minerallerin
oluşum sıcaklığı hakkında bilgi vermekte olup
potasik, arjilik ve fillik zonu temsil eden örneklerden
ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlarına göre; Çatalçam
cevherleşmesindeki çözeltilerin sıcaklıklarının üç
grupta toplandığı gözlenmiştir. İlk grup düşük sıcaklık
(150 - 220 oC), ikinci grubun daha yüksek sıcaklık
(250 - 350 oC), üçüncü grubun ise en yüksek sıcaklık
(>400 oC) koşullarına karşılık gelmektedir (Şekil 19).

6.3. Sıvı Kapanım Verilerinin Değerlendirilmesi
Çatalçam cevherleşmesinden alınan karot
örneklerinde gerçekleştirilen mikrotermometrik
incelemelerde özellikle kuvars kristalleri içerisinde
belirlenen sıvı kapanım topluluklarının (FIA)
sıcaklık ve içerik bakımından porfiri tip yataklara
özgü karakterler sergilediği belirlenmiştir. Bunlar;
homojenleşme sıcaklıklarının ve tuzluluklarının
oldukça yüksek olması (sırasıyla Th>400 oC,
%NaCl>35), hematit ve kalkopirit gibi opak mineraller
ve farklı yoğunluktaki kapanım toplulukları içermesi ve
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Şekil 18- Çatalçam cevherleşmesindeki kuvars ve barit mineralleri içerisinde belirlenen farklı tipteki kapanımlar; a) , b) iki fazlı kapanımlar,
c) tek fazlı kapanımlar, d) gazca zengin iki fazlı kapanımlar, e) hematit içeren çok fazlı kapanımlar, f), g) , h) hem hematit hem tuz
hem de opak mineral (kalkopirit?) içeren çok fazlı kapanımlar, i) sıvıca ve gazca zengin iki bileşenli kapanım toplulukları (FIA), j)
düşük yoğunluklu gazca zengin kapanım toplulukları (FIA), k) tek ve iki fazlı kapanım toplulukları (FIA).
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Şekil 19- Çatalçam yatağına ait farklı zonları temsil eden örneklerde gerçekleştirilen mikrotermometrik incelemelerde elde edilen
homojenleşme sıcaklığı (TH) dağılımı.

bu kapanım topluluklarının birlikte gözlenmesi olarak
sıralanabilir. İncelenen örneklerde kaynamaya işaret
edecek şekilde, yalnızca sıvı faz içeren kapanımlarla
bol gazlı faz içeren kapanımların birliktelikleri de
söz konusudur. Petrografik ve mikrotermometrik
incelemelerle ayrıca porfiri sistemi üzerleyen
epitermal bir sistemi işaret eden veya çözeltilerin
sıcaklıklarının düştüğü geç evreleri yansıtan daha
düşük homojenleşme sıcaklığı ve tuzluluk değerleri

tespit edilmiştir. Sıvı kapanım incelemelerinden
elde edilen veriler göz önünde bulundurulduğunda;
Çatalçam Au cevherleşmesinin porfiri tip bir sistem
içerisinde geliştiği; erken evrede (porfiri) cevher
taşıyan çözeltilerin sıcaklıklarının ve tuzluluklarının
yüksek, geç fazı temsil eden çözeltilerin (epitermal)
sıcaklıklarının ve tuzluluklarının ise düşük olduğu
belirtilebilir (Şekil 20).

Şekil 20- Çatalçam cevherleşmesine ait sıvı kapanımlarından elde edilen homojenleşme sıcaklığına karşılık tuzluluk değerlerinin porfiri ve
epitermal yatak tipleri (Wilkinson, 2001) içerisindeki dağılımı.
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7. Sonuçlar
Batı Anadolu bölgesi, Kışladağ porfiri Au
yatağının keşfedilmesinden itibaren porfiri Au
cevherleşmesi için metalojenik bölge olarak önem
kazanmıştır. Bölgede yirmi sekiz adet zuhur veya
yatak bilinmekte olup Biga, Tavşanlı ve Afyon
- Konya porfiri kuşakları olarak tanımlanan üç
bölgeye ayrılmıştır (Şekil 1; Kuşcu vd., 2019a). Bu
kuşakların her birinde işletilmiş ve halen işletilmekte
olan porfiri yataklar bulunmakta olup Muratdere
porfiri Cu - Mo, Tepeoba porfiri Cu - Mo ve Kışladağ
porfiri Au yatakları, sırasıyla Tavşanlı, Biga ve
Afyon - Konya porfiri kuşaklarını temsil etmektedir.
Halilağa ve Ağıdağı (Etili, Çanakkale) ile Karaayı
(Kuşçayır, Çanakkale) porfiri yatakları yeni keşfedilen
oluşumları temsil etmekte (Kuşcu vd., 2019a, b),
diğer zuhurlar, örneğin: Gürcüler, Alaçam, Dikmen,
Sarıçayıryayla, Karapınar, Gelemiç, Topuk (Bursa),
Tüfekçikonak (Kütahya), Tepeköy (Gökçeada) ve
Kocatarla (Çanakkale), Eğmir (Edremit) büyük
ölçüde yüzeysel ve jeofizik yöntemlerle araştırılmış
ve sondaj çalışmaları yapılmış ancak henüz kamuya
açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu
açıdan, Çatalçam cevherleşmesi porfiri altın yatağı
için Batı Anadolu bölgesi Biga porfiri kuşağında
keşfedilen en son örnek olup büyük olasılıkla yanal ve
düşey dağılımları göz önünde bulundurulduğunda en
önemlisi olmaya adaydır.
Biga porfiri kuşağındaki cevherleşmelerle ilişkili
magmatizma Eosen yaşlı lav ve lav - dom kompleksleri
(49,3-34,3 My), piroklastik kayalar, ignimbirit,
volkanik breş ağırlıklı andezit, dasit ve yer yer bazalt
bileşimindedir (Ercan vd., 1995; Aldanmaz vd.,
2000). Oligosen andezit, dasit ve riyolit lavları, litik
- kristal tüf, polimiktik volkanik breş ve konglomera
ile ara katkılı veya yanal geçişlidir (Bozkaya ve
Gökçe, 2001; Bozkaya vd., 2020). Çanakkale’nin
güneyinde yer alan Kartaldağ ve Serçeler ile
Çan’ın batısında yer alan Ağıdağı ve Kirazlı yüksek
sülfidasyon epitermal yatakları volkanik - plütonik
kayalarla ilişkilendirilmekte olup (İmer vd., 2013;
Brunetti vd., 2016) volkanik kayalar genellikle Geç
Oligosen plütonik kayalar tarafından kesilmektedir
(Yiğit, 2012, Bozkaya vd., 2016). Oligosen - Miyosen
magmatizması (30 - 18 My) ve buna bağlı hidrotermal
sistemler (27,4 - 24,8 My) Biga porfiri kuşağı olarak
adlandırılan bölgede yer almakta, Türkiye’nin diğer
bölgelerinde daha ender görülmektedir. Bununla
birlikte, Orta-Geç Miyosen magmatizması (yaklaşık

16 - 8 My) ve buna bağlı porfir Cu sistemleri, Batı
Anadolu’da Afyon - Konya porfir kuşağında baskın
olup porfirle ilgili en genç magmatik ve hidrotermal
sistemleri (14,4 - 8,9 My) içermektedir (Kuşcu,
2019a).
Çatalçam Au - Pb - Zn - Cu cevherleşmesi, Batı
Anadolu bölgesinde ilk defa 2011 - 2017 yılları
arasında yürütülen proje çalışmaları ile belirlenmiş
olan diyoritik bileşimli subvolkanitler ile Alt Miyosen
yaşlı volkanik- sedimanter kayalar içerisinde gelişmiş
bir yataktır. Cevherleşmeye ait arazi gözlemleri ve
mineralojik - petrografik incelemeler cevherleşmeyle
ilişkili olarak potasik, propilitik, fillik ve arjilik
alterasyon zonlarının geliştiğini göstermiştir. İç içe
geçmiş bu zonlar; dıştan içe doğru; 1) epidot, klorit,
kalsit ve limonit-hematit içeren kuvars damar damarcıklı, pirit, pirit alterasyonlu, yer yer cevhersiz
kalsit ve/veya dolomit damar/damarcıklı propilitik
zon, 2) yoğun killi, pirit±kalkopirit içeren kuvars
ve saçınımlı galen + sfalerit + kalkopiritli barit +
kuvars + kalsit + dolomit damar - damarcıklı arjilik
zon olarak dağılım sergilemektedir (Şekil 7 ve 21).
Arjilik zon içerisinde yer yer yoğun serisitli, yer
yer killi (kaolinitli), koyu gri renkli saçınımlı pirit ±
kalkopiritli kuvars ve galen + sfalerit + kalkopiritli
barit + kuvars + kalsit + dolomit damar - damarcıklı
ve saçınımlı piritli fillik zon belirlenmiştir. Potasik
zon ise yüzeyde gözlenmeyen, diyorit porfirin
daha iç kesimlerinde, sondaj karotlarından itibaren
belirlenmiş, ondülasyonlu kuvars, saçınımlı galen +
sfalerit + kalkopiritli barit + kuvars + kalsit + dolomit
damar - damarcıklı ve serisit ve kloritin yanı sıra ince
taneli hidrotermal biyotit oluşumları içermektedir.
Cevherleşmeyle ilişkili porfiri sisteme ait temsili
bir model Şekil 21’de verilmiştir. Saçınımlı kalkopirit
+ altınlı kuvars damarlı ve kalkopiritli porfiri tip Au
- Cu cevherleşmesi içerisinde gelişen tektonik zonlar
boyunda düşey yönde inen yüzey sular ısınarak
hidrotermal akışkan olarak yüzeye doğru hareket
etmişlerdir. Yukarı yönde hareketleri sırasında
porfiri sistemde oluşan düşük tenörlü altını çözerek
bünyesine almış ve ağsal barit + kuvars + kalsit +
dolomit damarlarında Zn + Pb + Au + Cu ile birlikte
yeniden çökeltmiştir. Porfiri sistemde yaklaşık 0,25 gr/
ton ortalama tenörlü Au, epitermal sistemde yer yer 55
gr/ton’a kadar zenginleşmiştir. 220 - 300 m arasında
1 gr/ton’dan düşük olmak üzere, 0 - 220 m ve 300 500 m arasında ortalama 1 gr/ton Au tenörlü zonlar
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Şekil 21- Çatalçam cevherleşmesine ait porfiri sistemin temsili modeli ve cevherli zonlar ile alterasyon zonlarının düşey ve yanal dağılımları
(1: hornfelsler içerisindeki kuvarslı cevher, 2: andezitler içerisindeki barit - kuvars, kalsit ve/veya dolomitli cevher, 3: Çatalçam
sokulumu içerisindeki kuvarslı cevher, 4: diyorit porfir içerisindeki barit - kuvars ve kalsit ve/veya dolomitli cevher oluşumları).

oluşmuştur. Porfiri tip cevherleşmeye ulaşmadan
yüzeye doğru hareket eden hidrotermal çözeltilere
bağlı olarak epitermal sistemdeki ağsal saçınımlı
kurşun + çinkolu barit + kuvars + kalsit + dolomit
damar - damarcıkları altın içermemekte olup yalnızca
gümüş içermektedir. Epitermal sistem porfiri sistemi
büyük ölçüde maskelediği için; fillik zon içerisinde
porfiri sisteme ait kuvars damar-damarcıklarını
değişik boylarda barit + kuvars + kalsit + dolomit
damar - damarcıkları tarafından kesilmiş, parçalanmış
olarak izlenmektedir. Epitermal sisteme ait barit +
kuvars + kalsit + dolomit damarları potasik zonda da
yer yer görülmektedir.
Sahada daha önce MTA ekibi tarafından belirlenen
Cu - Zn - Au - Mo ve Sb - As - Ag - Pb - Zn - Cu
- Au anomali grupları (Sarı vd., 2018a, b) yüzeyde
Alt Miyosen yaşlı Yürekli dasiti ile Yuntdağ volkaniti
ve Soma formasyonu içerisine sokulan Çatalçam
sokulumuna bağlı gelişen alterasyon alanlarıyla

örtüşmektedir. Cevherleşmenin kaynağını oluşturan
Çatalçam sokulumu içerisinde gri, koyu gri renkli,
yer yer ağsal - breşik kuvars damar - damarcıklarında
saçınımlı sülfür ve sülfotuz mineralleri (pirit,
kalkopirit, galenit, fahlerz) ile nabit altın ve molibdenit
mineralleri belirlenmiştir. Diyorit porfir kütlesi içinde
gelişen porfiri tip altın + bakır cevherleşmesini kesen,
yoğun, ağsal beyaz, kirli beyaz renkli yer yer boşluklu,
galen + sfalerit + kalkopirit + altınlı barit + kuvars +
kalsit + dolomit damar - damarcıkları da gözlenmiştir.
Çatalçam cevherleşmesine ait damarlardaki kuvars
minerallerinde belirlenen sıvı kapanım toplulukları
porfiri tip yataklara özgü karakter (homojenleşme
sıcaklıklarının ve tuzluluklarının oldukça yüksek
olması, hematit ve kalkopirit gibi opak mineraller
ve farklı yoğunluktaki kapanım toplulukları içermesi
ve bu kapanım topluluklarının birlikte gözlenmesi)
sergilemektedir. Bununla birlikte, petrografik ve
mikrotermometrik incelemelerle porfiri sistemi
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üzerleyen bir epitermal sistemi işaret eden veriler
de (daha düşük homojenleşme sıcaklığı ve tuzluluk
değerleri) belirlenmiştir.
Dokusal, optik ve cevher mikroskobisi ile
XRD mineralojisi ve sıvı kapanım verileri, sahada
gerçekleştirilen maden jeolojisi ve sondaj çalışmalarına
göre porfiri tip Au cevherleşmesi ve bunu üzerleyen
epitermal Pb - Zn - Cu - Au cevherleşmesinin
olabileceği fikrini destekler niteliktedir. Batı Anadolu
ve Biga Yarımadası’nda bu güne kadar yürütülen
metalik maden arama projelerinde Oligo - Miyosen
yaşlı magmatik birimleri hedef alınmıştır. Ancak bu
çalışmanın sonucu olarak görülmektedir ki bölgede
sadece Oligo - Miyosen yaşlı birimler değil, bu
birimleri de kesen daha genç magmatik birimler de
cevher taşıyıcı ve/veya oluşturucu özelliğe sahip
olabilmektedir.
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