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OZET 

Bu tez calısmasında, Seramik Sanayli'nin ana hammadde

lerinden blrl olan, killerin JeoloJik ve teknoloJik özel

Ilkleri belirlenerek, Sötüt bölgesi Avdan mevkiinde bulunan 

ve seramik sektöründe kullanılan kil ocatının JeoloJisi ve 

teknoloJik özellikleri lncelenmlstlr. 

Bu araştırmada kullanılan numuneler, ülkemizde seramik 

sanaylinde kullanım bakımından önemli bir yer tutan Bilecik 

-Sötüt yöresi Avdan mevkll kil ocatından alınmıstır.Numune

ler üzerinde yapılan teknoloJik incelemeler sonucu, incele

nen ocak klllnln, kaolinttik grubu killerden oldutu bellr

lenmlstlr. 

Seramik sanayiinde, fayans üretiminde kullanılan,Sötüt 

Avdan mevkll T-115 (Toprak Madenclllk'e alt) kodlu kil oca

tının kullanılan kil seviyesinin artırılması, kimyasal ana

liz sonucları deterlendlrllerek % 20 oranında gerceklestl

rilmlstlr. 
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SUMMARY 

In this thesls, clays and clay mlnerals of the Bilecik 

Sötüt regle~ have been lnvestlgated for the varlous polnt 

of vlew. 

The calys are known that they are one of the main row 

materials used in the ceramlc lndustry. 

This region ls the maJor clay source of our country 

for the ceramlc lndustry. 

Alter the lnspectlon of these clay samples by using 

the mlnerologlcal, optlcal mlcroscope, chemlcally analysts 

lt was fount that these clay mlnerals was belong to the 

kaollnltic croup. 

Also, the clay mlnes of Sötüt Avdan reglen was lnves

tlgated chemlcally and geologlcally. 

After these experlments the clay productlon quantity 

per area of T-116 clay mlnes whlch belong to the Toprak Ma

dencilik A.S. was lncreased rate of 20 % . 
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GlRlS VE AMAC 

Seramik sanayii'nin vazgeçilmez hammaddelerinden olan 

kil grubu hammaddeler, son yıllarda daha fazla araştırma 

konusu olmuşlardır. 

Calışmalarımızda, seramik fabrikalarına yakınlıtı ile 

dikkat ceken, Sötüt bölgesi kil yataklarının JeoloJisi ve 

teknoloJik öz~llikleri,arastırılmaya calısılmıs ve bu amac 

dotrultusunda, Avdan mevkii kil ocaıında ayrıntılı inceleme 

yapılmıştır. 

Bu mevkii'nin JeoloJisinin,tüm bölge JeoloJisi ve tek-

noloJik özellikleriyle batdastırılabilmesi icin, tüm bölge 

JeoloJisi, literatürden arastırılmıs,bölge JeoloJisinin ye-

ri açıklanmaya calısılmıstır. 

Bu amac dotrultusunda calısmamız, iki bölümde ele a -

lınmıs olup, birinci bölümde, bölge JeoloJisi hakkında ha -

zırlanan önceki calısmalardan alıntılar yapılmıştır. tkinci 

bölümde ise, asıl calısmamız olan·Avdan mevkii'nin JeoloJi-

si ve teknoloJik özellikleri araştırılmış, saha calışmaları 

( 1/500 lük JeoloJik haritanın yapımı ) ve laboratuvar ca -

lısmaları, (Kimyasal Analizler, Diferansiyel Teraik Analiz, 

incelemeleri, 1mikroskobik incelemeler) yapılmaya çalısıl -

mıştır. 

tkinci bölümde yapılan çalışmada ayrıca, seramik sek -

törü icin gereıkil olan, kll hammaddeleri kabul kriterleri 

araşt ır ı laıs v,e bu kriter ler e batı ı olarak, Avdan mevkii ki 1 

ocagının, seraimik sektöründe, fayans üretiminde kullanılan 

' ki ı seviyesi ni ın art ır ı lması na yöneli k aras t ırmalar, labora-
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tuvar calışma arından olan kimyasal analiz sonuclarından 

elde edilen, mineral yüzdelerine batlı olarak gercekleşti -

rilmiştir. 
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1. GENEL BILGILER 

1.1. Inceleme Alanının Tanılılması 

Calışma alanı;Pondlt tektonlk blrlltlnln ( Ketln,1968) 

Orta Sakarya bölgesi lcerlsinde,Bilecik-Sötüt yöresinde A -

dapazarı H24-d1,d2,d3,d4,c3,c4, paftalarına dahil, yaklaşık 

2 km•.lik bir alanı kapsamaktadır. ( sekil 1.1 ) Yaklaşık 

dotu-batı uzanımlı olan NeoJen basenlnl daha yaslı birimler 

cevrelemektedir. 
ı 

Bilecik'in 23 km. güneydotusunda yeralan Sötüt kasaba-

sı en önemli yerlesim merkezidir. ınceleme alanında blrbl -

rioden uzak 8 yerlesim birtml bulunmaktadır. Bunlar arasın-

da ulasım motorlu taşıtlar lle satlanmaktadır. 

NeoJen b~seni genelde yüksek tepelerle cevrilmlstlr.A-

razi son dereçe engebeli ve kısa mesafede detlskendlr. Yük

seltller 500-600 m. arasında detlsmekte olup en düşük sev!-

yeyl Sakarya nehri (140 m.), en yüksek kesimi ise Kızıltepe 

( 679 m.), oluşturmaktadır. 

Sakarya lle Karasu ve bunlara acılan sık kücük dereler 

Iyi gellsmls detrltlk tip drenaj atını oluşturmaktadır. 

Yöre karasal-ılıman Iklim kusatı üzerinde yer almakta 

olup, yer yer ıormanlarla kaplıdır. 

Yöredeki ,kil potansiyeli ve buna batlı olarak gelisen 

tki önemli sanayil kurumu (Sötüt Seramik A.S. ve Sötüt Ref-

rakter Malzemeleri A.S.) yörenin ekonomisine en büyük gir-

dileri satlamaktadırlar. Ayrıca mermerclllk, ipekböcekcill

tl, batcılık ve meyvecilik de oldukca gellsmlstlr. 
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1.2. Onceki Çalısmalar 

Blleclk~Sötüt yöresl,endüstrlyel kaolen lle apllt-peg-

nuıtlt damarları ve ticari sahada n SöJüt beJl n diye bill -

nen mermer potansiyeli nedeniyle, oldukca fazla sayıda a -

rastırıcının, dikkatini cekmls, uzun yıllar çalısılmas ve 

hala calısılmaktadır. 

Seramik endüstrisinde kullanılan kaolin ve apllt-peg -

nuıtlt damarları üzerinde hemen hemen tüm JeoloJik ve tekno-

loJlk çalısmalar M.T.A Enstitüsü tarafından 1960'11 yıllar-

baslatılmıs ve 1983 yılında tamamlanmıştır. 

ınceleme alanında yapılan önceki çalısmaların büyük 

coıunlutu halen kamu, delistk özel sektörler ve klsllerce 
' 

lsletilmekte olan kil ocakları ve aplit-pegmatit damarları-

nın endüstriyel olarak deterlendirllmelerlne yönellktlr.(Er 

dlnc,1966; Zürek,1963 b; Ergun,1966; Akıncı,1968;Topluotlu, 

1973; Aktara~,1976; Kalyoncuoııu,1977;Aksoy,1978) 

Genelde.amacı yine kaolin yataklarının deterlendiril -

si olan, ancak daha genls ve bölgesel lcerlkll calasmalar 

Arnı (1939), lçbay ve Erdinç (1964), Erdinç (1962), Zürek 

(1963), Seyhan (1987) ve Yeniyol (1983) tarafından gercek-

lestirilmlstir. 

Bunların dısında yörede ve yakın çevresinde farklı a-

maclı birçok çalısma detlslk araştırıcılar tarafından ger -

ceklestlrilmistir. (Eroskay,1965; Altınlı,1970; Altınlı ve 

Yetls,1972; !ltınlı,1973 a; Altınlı,1973 b; Blngöl,1976;De-

mirkol, 1977;. Yılmaz, 1977 a; Yılmaz, 1977 b; Soner, 1978;Avar-

otlu, 1979; Yılmaz,1981; Akkaya,1981; Sentürk ve Karaköse , 
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1983; Varol ıve Tekin, 1987; Gencotlu, 1988) 

lncele~ alanının daha önce iki arastırmacı tarafından 

JeoloJl har~tası yapılmış ve stratlgraflk lstlf belirlen

miştir. Bunlardan; Akıncı (1968) calışma alanının batı kıs

mını kapsayacak şekilde, yörenin JeoloJl haritasını yap-

mıstır. Yin~ calışma alanının dotu kısmını 

k ilde i k i ne ı: bir JeoloJ i har lt as ı nı n yapımı 

tarafından ~erceklestlrilmlstir. 

1.3. Calış- Yöntemleri 

kapsayacak se

Aksoy (1978) 

Calısmailar, saha ve labaratuvar calışmaları olmak üze

re tki asama
1
da sürdürülmüştür. 

1. 3 .1. Saha ~Cal ışmalar ı 

Saha ca:l ışmalar ı, 1/25000 ölcekle Adapazar ı H24-d1, d2, 

d3,d4,c3,c4 ipattaları tcerisinde yaklaşık 250 km•. blr ala

nın JeoloJl haritasının yapılması ve ayrıca asıl calışma 

mevkll olan, Avdan yöresinin 1/500 lük JeoloJik haritası'nın 

yapılması ve stratlgrafisinin belirlenmesi seklinde yürütül 

müştür (EK 1'-2). Saha calışmaları sırasında amaca yönelik 

olarak, Avdan mevkiinin tüm birimlerinden örnekleme yapıl -

mıştır. 

1.3.2. Laboratuvar Calışmaları 

Alınan örnekler üzerinde, kimyasal analizler yapılarak 

mineral yüzd~lerl tespit edilmis, Difransiyel Termik Analiz 

(D.T.A) yapı!larak, Avdan mevkll killerinin telnde bulunduru 

grup hakkınd• yorum yapılmış, ayrıca alınan numuneler üze

rinde optik mikroskop (OM) incelemeleri yapılarak, mineral 

icerikleri s•ptanmıstır. 



2. BOLGENlN STRATlGRAFlSl, TEKTONtCt VE MtNERALOJtSl 

2.1. Stratlgrafl Birimleri 

7 

Inceleme. alanının JeoloJik konumu kısaca söyle özetle

nebilir: 

Jura öncesi yaslı temel karmasıcı adı altında deter -

lendlrllen Caltı metamorfltl, Sötüt granltoyldl ve Karasu 

spllltl, Alt Jura yaslı Bayırköy formasyonu, Orta Ost Jura

Alt Kretase yaslı Bilecik klrectası, Ost kretase yaslı Gök

cekaya formasyonu, Paleosen yaslı Yeniköy volkanltl, Eosen 

yaslı Gecltll. formasyonu lle Mlyosen yaslı Küre formasyonu, 

Pllyosen yaslı Küre bazaltı ve kuvaterner oluşuklar seklln

dedlr. NeoJen sedlmanter basenlni oluşturan Küre formasyonu 

4 ayrı üyeye ayırtlanmıştır (Gencotlu,1988). Bunlar, alt 

gölsel birim olan Kaltıc klltası-konglomera üyesi,calıs

mamızda ayrıntılı olarak incelenen, Avdan kiltası kumtası 

üyesi (orta gölsel seviye) ve üst gölsel birim olan, Damla

lıbaşı kirectası üyesi lle bu blrlmlerle yanal geclsll, Kı

zıldamlar konglomera üyesi sekllndedlr. (Şekil 2.1) 

Cal ısmamı:zda, genelde 1 lter at ür de yer I es mis olan ve 

yaygın olarak :kullanılan, temel karmasııı, Bayırköy formas

yonu, Bilecik klrectası, Gecltll formasyonları aynı isim

lerle kullanılimıstır. 

2.1.1. Temel Karmasıcı 

Bölgede gıenls alanları kapsayan ve magmatlk-metamorflk 

kayaclar lle s,plllt volkanlzmasından olusan bu birim "temel 

karmasıtı" olairak adlandırılmıstır. NeoJen havzasının çok 

büyük ölçüde k•ynak kayacıarını oluşturan bu birim " Caltı 



Alüvyon,taraca 

Bazalt 

Kömür iceren 
kiltası kumtası 

Kiltası konglomera 

Kirectası 

8 

Tamamen kaolinleşmis 
andezit 

Tüf ve kumtaşı 

Kristalize kirectaşı 

Yeryer marn ardalan
malı kirectaşı ara 
katkılı kumtaşı 

Granit gronodiyorit 
diyorit silt gnays 
fillit kuvarsit meta 
konglomera 

Şekil 2.1. lnc~leme alanının stratigrafi kesiti 
( G~nçoglu, 1988'den alınmıştır.) 
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metamorfitl, ıSötüt granitoyldl ve Karasu spllitl " seklinde 

ayırılarak bl~blrlerl ile olan 111sk1ler1 acıklanmıstır. 

Temel karmaaıtını oluşturanCaltı metamorfltl, Sötüt 

granltoyldi v~ Karasu splliti üzerinde optik mikroskop in -

eelemeleri gerceklestlrllmistlr. 

2.1.1.a. Caltı Metamortltl 

Gnays, slst, fllllt, metakumtası, metakonglomera, me

tadlyorlt, metaspllit ve kuvarsltlerden olusan metamorttı -

ler genelde .NeoJen havzasını çevreler biçimde Sakızbeli 

mevkiinin kuzeyinde, Kızıldamlar, Caltı ve Yeniköy elvarın

da Bilecik yolu üzerinde, genls alanlarda yüksek topotraf

yayı oluştururlar. Bazen, Neojan havzasının asınma yüzeyle

rinde, taband~ alcak topotraflk görünümler sunar. Matmatlt

lerle oldukca karmasık bir lllskileri vardır. Ozelllkle 

Caltı köyü b~tı ve kuzeyinde, Yeniköy elvarında granltlk 

kayaolar tarafından sıkca kesllmlsler ve tektonik etkilerle 

karmasık bir görünüm kazanmıslardır. Ayrıca bu birim leeri

sinde apllt v~ granltik pegmatlt dayklarını da cok detlslk 

boyutlarda (0~5-300 m.) yotun olarak izlemek mümkündür.Tek

t on i k et ki ler l:e kı vr ımianma ve kır ı klanmalar görülmekted 1 r. 

Yesilimsi mavi renkli, slstozltenin cok iyi gelismis 

oldutu flllltler, Kızıldamlar dotusundaki Cubuk deresi ya

maclarında,bol kıvrımlı millmetre ve deslmatre martabesinde 

kuvarslt ara !katkılı ve slstozlte lle uyumsuz çatlaklarda 

sık kalsit dol':guludur. Metakumtası ve metakonglomeraya ise 

yine Cubuk der~slnde fillltlerle birlikte yalnızca bir lo

kasyonda rastlanılmıstır. BeJ sarı renkli gnayslara bol 
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kırıklı olara~ slstlerle birlikte Sakızbeli mavkil ve Caltı 

köyü kuzey ya-aclarıda rastlanılmıstır. Caltı köyü civarın

daki gnayslar, genelde granltlk gnays görünümündedir. Kah

verengi, yesil, siyahımsı renklerde görülen sistler en yay

gın metamorttk kayaclar olup,mlkasist ve kloritslst görünü

mündedir. Yer yer kataklastik etkenlerle gözlü yapı kazanan 

bu kayacıarda slstozlte, lineasyon cok lyl gellsmlstlr. 

Metamortitlerin, maımatik kayaclarla olan dokanakla

rında, horntels türü kontakt metamortik kayaclar gellsme

mistir. (Gencoııu,1988) 

Avaroııu (1979) ise,Bozüyük-Sötüt (Bilecik) yöresinde

ki metamortltlerln, bölgedeki kil ve kumlu olusuklarla gra

nitik intrüzyon ürünlerinin bölgesel metamortizmaya uırama

sı lle olustuıunu ve ana element analizlerine dayanarak bun 

ların orto ve para olmak üzere iki ayrı kökenli oldutunu i

leri sürmüstü~. Arastırıcalara göre metamortlzma slddetl , 

kuzeyden güneye dotru artmaktadır. 

Genel bölgesel verilere göre, Abdüsselamotlu(1969) me

tamortitlere, stratigratik ve paleontoloJik verilere göre 

Devonlyen öncesi yasını vermiştir. Altınlı (1965) ise,Pale

ozoik'in alt kesimi olarak deterlendirmistlr. Aktuna (1968) 

Permo-Karbonlter yasına,paleontoloJlk ve stratlgraflk verl

lere dayanarak vermiştir. Demirkol'da (1977) Sötüt metamor

tltlerlnl Karbonlter öncesi olarak deterlendlrmlstlr. 

Hakim metamortit türevin sist oldutu toplulukta gnays, 

kuvars, tllllt, metakuvarsdlyorlt, metaspllltler lzlenmek -
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tedir. 

Sistler : Sistozile ve lineasyonun çok iyi geliştili 

şistlerde le~idoplastik ve lepidogronoplastlk dokular hakim 

dir. Ayrıca mozayik doku da gözlenmektedir. 

Bu kayaolar mineral toplulukları ve bolluklarına göre 

klortt-mikasist, mikaşist, albit-klortt-mikaşist, albit-mi

kasist, muskovit-kuvarsşist olarak tanımlanmıslardır. 

Ana bileşenleri muskovit, biyotit, klorit, kuvars, al

bit, ortoklas, kalsit ve epidot oluşturmaktadır. 

Gnayslar : Sötüt granitoyidinin kenar zonlarında gözle 

nen bu kayacıarda gnays yapısı iyi gelismisttr. Makroskoblk 

olarak granitoyitlere benzerlik gösteren gnayslar,mlkrosko

blk özellikleri acısındanda granltik kayacıara benzerlik 

göstermektedir. 

Kuvarsfillit : Hakim mineralleri ince bantlar şeklinde 

kristaller biçiminde muskovit ve serisittir. 

Metakuvarsdiyorit : Ana bilesenleri plaJiyoklas,kuvars 

hornblend, aktinolit, muskovlt şeklindedir. Klorit, apatit, 

serisit de gözlenmektedir. 

Metaspllit : Bileşenleri plaJiyoklas, oJit, aktinolit, 

zeolit, klorit, kalsit şeklindedir. 

PlaJiyoklaslar albit karakterinde olup iri fenokris -

taller halinde aktinolitlerde kümeler oluşturmaktadır. 

2.1.1.b. Sötüt Granltoyidi 

NeoJen havzasının esas kaynak kayaciarı durumunda olan 

birim, egemen :kütle olan granidiyoritin yanısıra granlt,al

kali feldspat granit, diyorit ve damar kayaclarından oluş -
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maktadır. 

Bölgede geniş mostralar veren granitoyitler beyaz, gri 

pembemsigri ve kırmızımsıpembe renklerde olup orta iri ta

nelidir. Aşırı derecede bozunmaya ucramış ve bu nedenle yer 

yer toprak oluşumları hallnde gözlenlrler. Granltoyltler ı

çinde, gnaysik görünümlü kesimlerin varlıcı, macmatik olu -

şumlarının olabllecectnl göstermektedir. 

Bölgede, Asartaşı tepe, Yukarı 

ve Borcak dere yamaçları lle Küre 

mahalle, Caltı deresi 

köyü elvarında izlenen 

aplit ve pegmatit damarları, ana sokunum kütlesini (grant -

toylt) sıkça kesmlslerdtr. 

SöCüt granitoyidinde, gözlenmiş olan bir baska özel

lik de, dinamik metamorfizma etktsldlr. Birim telnde bres

ten ultra mllonite kadar deCisik metamorflzma özellikleri 

gözlenmtst tr. 

Siyah renkli mikro kristalin diyorit ise, Gencoclu 

(1988) tarafından, yalnızca Caltı köyü kuzey yamaçlarında 

ve Yeniköy kuzeyinde çok küçük lokasyonlarda izlenmiş ve 

bunların eski 'bir temele alt kalıntılar olma olasılıcı lfa

de edilmiştir. 

Bilesenlerinin genelde mikrokristalin olducu granito -

ytd kütlesinin kayaç birtmlert granodlyorld yaygın olmak 

üzere alkalifeldspatgranit, granit, alkalifeldspatgranit

pegmatlt, granltpegmattt ve apltt karaktertndedlrler. 

Genel olarak aplit ve pegmattt damarlarında çatlaklara 

baclı hidrotermal getirtmlerin neden olducu demir boyamala

rı ve kaollnlesmelerde söz konusudur. 
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2.1.1.c. Kara~u Spiliti 

Yesilimsi siyah renkte gözlenen Karasu spiliti, Neojan 
! 

havzasının kuzey batısında mostra vermistir. 

Gencoılu: (1988) arastırmasında, Karasu'nun erozyona uı 

rattııı bu bölgede son derece dik, cok iyi asınmıs yükselti 

ler seklinde gözlenen bu birimin maımatitler ve metamorfit-

lerle dokanaklarına rastlandıtını, ancak dokanaksız olmala-

rına karsın, olusum ve JeoloJik evrimierindeki iliskiler 

nedeni ile literatürde spilitik volkanizma ile maımatitler 

ve metamorfitlerin genelde ayırt edilmeden bir bütün olarak 

yorumlandıtını, bu nedenle de Karasu spiliti'nin temel kar-

masııı icarisinde deterlendirildilini, birimin üzerine ise 

yer yer Bayırköy formasyonu,Bilecik kirectası veya direk Ne 

oJen cökellerinin uyumsuz geldilini ifade etmistir. 

Bugün, Kazdalı doıusu, Balya üzerinden Marmara denizi-

ne, Bursa dolusu Yenisebir üzerinden Bilecik'e kadar bura -

dan da Sivrihisar kuzeyinden Ankara, Amasya ve Refahiye'ye 

kadar uzanan bir zon icarisinde gözlenen ve arastırmacılar 

tarafından cesitli karakterlerde tanımlanmıs olan Karakaya 

formasyonu telnde delerlendirilen spilitler ilk kez Bingöl 

(1973) tarafı~dan Alt Triyas yaslı, genellikle Permo-Karbo-

nifer yası veren rakristalize kirectası bloklarını kapsa -

yan, cok az metamorlik spilit ve grovak seklinde tanımlan -

mıstır. Altınlı (1973a) ise spilit volkanizmasının yasını, 

Ust Permiyen veya daha gene olarak tanımlamıstır. 

Bilesenleri baslıca, plajiyoklas ve oJittir. Bunların 

yanısıra kalsit ve klorit olusumları yaygındır. 
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PlaJlyoklaslar " alblt " karakterinde alkrolitler bl -

cialndedir. Karbonatıasma az gelisaistlr. OJit iri feno -

kristaller şeklindedir. Olusua plaJlyoklas, oJlt alkrollt -

leri kriptokristaller ve volkanik camdan meydana gelalstlr. 

2.1.2. Bayırköy Foraasyonu 

Kumtaşının egemen olducu biriade, yer yer kuataşı- kl

rectaşı ve kumtaşı aarn ardalanması lle marn ve kirectası 

mercekleri gözlenalstlr. 

Gencotin (1988) calısaasında Caltı köyünün güney ve 

dotusunda Saaır köyü civarında ve Kaltıc köyü kuzeyindeki 

Bilecik kirectaslarının altında, formasyonun gözlendlflnl 1 

fade etals, ayrıca topofraflk olarak, dik yarlı tepeleri o

lusturan Bilecik kirectaslarının yamaçlarına karaılık gel -

dlflnl Ifade etalstir. 

Aynı ara.tıraacı, temel karmasıcı üzerine diskordanslı 

yerleşen Bayırköy foraasyonu'nun bakla birtat olarak kahve

renglasl-sarı~boz renkli, ince -orta -kalın katmanlı, kötü 

boylanaalı, sert ve dayanıalı kumtaslarını göstermiştir. 

Bingöl (1973), Alt Jurada aynı formasyonun Gölpazarın 

dan Bursa batısına kadar hatta Edremit kuzeyine kadar görü

lebilecetini belirtaiştir. 

Altınlı (1973b), tarafından paleontoloJlk verilere da

yanılarak, Alt Pliensbahlyen yaşı verilaistir.Bu konuda ay

rıntılı calışaayı, Akkaya (1981) gerceklestirmls ve Ost Sl

niauriyen-Karlksiyen, yasını tespit etmis, ayrıca bunların 

ammonnlt zonları, arastırmacı tarafından bölümlendlril -

mlstir. 
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Bu birim, ilk defa Grantt (1960), tarafından tanımla

nıp, " Bayırköy kumtası " olarak isimlendirilmistir. Aynı 

isim Eroskay (1964), Ersen (1970), Gürpınar (1971), Saner 

(1971) taratından kullanılmıştır. 

Bu formasyonun bilesenleri, kirectası, kumtası kiltası 

kayac türleridir. 

Kirectası : Litosparit, litobiyospalit ve spalit ola -

rak tanımlanmıştır. 

Kumtasları: Andel'e (1958) göre grovak ve subgrovak 

Travis'e (1976) göre ise litik kumtası ve kuvarslı kumtası 

karakterinde olan kumtaslarında tane sekli genelde köseli 

olup boylanma yer yer iyi bazendekötü gelismistir. 

Kiltası : Lamilanma gösterebilen karbonatlı kiltası ka 

rakterlndedir. Kayaeta karbonat oranı yüksektir. Az da olsa 

silt boyutunda kuvars feldspat gibi detritikler içerebil -

mektedir. 

2.1.3. Bilecik Kirectası 

Bilecik.klrectası birimi tamamen kirectasından olusmus-

tur. 

Gencotlu (1988) taratından yapılan incelemede, tüm or

ta Sakarya bölgesinde yaygın olan birimin inceleme alanında 

da NeoJen havz:asını sınırlar biçimde, yaylımlar gösterditi, 

Kaltıc köyü g,üney ve kuzey yamaclarından, Erenköy'e kadar, 

ayrıca Yeniköy ile Kızıldamlar civarında ve çaltı köyü batı 

ve güneyindeki yükseltilerden Samrı köyü ve Inhisar'a kadar 

olan alanlarda izlenditini ve bu birimin cotunlukla dik 

yari ı masa tipinde tepeler seklinde oldutun, topotratik gö-
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rünümü ve yap~sı lle her yerde tipik olmasına karşın en iyi 

Caltı köyü Gü~eykaya tepede izlenditini ifade etmiştir. 

llk kez Granit ve Tintant (1960) Alt-Orta-Ust Kolovi -

yeni belirten cesitli ammonit türlerinden bahsetmislerdir. 

Altınlı (1973b) tarafından Kolloviyen-Alt Portlandiyen yası 

tespit edilmiştir. Genel olarak bölgede yapılan çalısmalar

da Ust Jura yasını kullanmıslardır. 

Birimin paleontoloJik bulgu ve mikro fasiyes özellik -

lerine göre sıt sıcak ve sakin bir self ortamı özelliti 

gösterdili belirtilmiştir. (Demirkol,1977; Saner,1978; Sen

türk,1981) 

Bilecik kirectaslarının trangresyonlu tabanı ve reg -

rasyonlu tavanı ile tam bir çökelme evresi geçirditi ve ta

banı yer yer fazlaca sürükleome lle kırılmış ve alınmış ol

dutu belirtllmlstir (Altınlı,1973b;Saner,1976). Gölpazarı

Bursa arasında genls bir bölgede görülen Bilecik kirectas -

larının aynı yaşta ve sıt karakterlerde oluşunu, kıta sel -

flnln çok düsük etimil olusuna batlamıslardır. 

Rekrlstallze kirectası ve cesitli özelliklerde sparit 

karakterindedlr. 

Rekrlstalize kirectası : Gronoplastik dokulu kayacın 

tamamını oluşturan iri kristalli kalsitlerde az da olsa yön 

lenmeler gözle:nmist ir. 

Spalitler ise oolitli-intrasparit,pelletli-oosparit ve 

pelletll-fosil,ll-intrasparit karakterindedir. Ayrıca kalsit 

lerde büyümeleri görmek mümkündür. Dokusal yönden olguolas

ma yaygın olma:sına ratmen yarı olgunlasmada tanımlanabilir. 
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2.1.4. Gökcekaya Formasyonu 

Tüf, kumtaşı ara katkılı ve tüfit mercekli killi ki -

rectası, kireçtaşı ve kumtaşı lstiflerlnden oluşan birimdir 

ınceleme alanında en az mostra veren ( max.ı Km.) for

masyon olup, Kaltıc köyü güney yamaclarında, Yeniköy dotu -

sundaki Gökcekayatepe ve Bilecik yolu üzerinde Akdizler mev 

kilnde yer alır.Gencotlu'na (1988) göre formasyonun adı li

toloJik özelliklerin en iyi gözlenditi Gökcekayatepe'den a

lınmış ve buradaki kalınlık kabaca 100 m. olarak belirlen -

miş (Şekil 2.2) ve burada formasyonun temel kayaclarla olan 

dokanatının t~ktonlk oldutu bellrtllmlştlr. 

Ayrıca Kaltıc köyü güneyindeki Bilecik kirectaşları e

tetinde, acısa,l uyumsuzlukla bulunan birimin, kırmızı,pem

be, ince-orta katmanlı, lamınalanma gösterebilen, sert ve 

tıkız, kllll kirectaşından oluşturu ve bu kirectaşlarının, 

pembe renkli, ince katmanlı iyi pekişmlş, tüf kumtaşı ara -

katkıları ve a:ynı özellikteki tüflt merceklerini de icerdl

ti belirtilmiştir (Şekil 2.2). 

Formasyona alt incelemede klltaşı, kumtaşı, tüf kayac 

grupları gözlenmiştir. 

Kirectaşları: Mikrlk karakterindedir ve tipik mikritin 

yanısıra blyomlkrltik, tüflü-biyomikrltik, tüflümlkrlt,tüf

lü-litomikrit tanımlanmıştır. Bu kayaciarda boylanma iyi 

veya orta, tane şekli yuvarlak, kil oranı yüksektir. Aynı 

zamanda tüf iceriti ve laminasyonları gözlenebilmektedir. 

Tüflü mikriklerde zeolit ve klorit minerallerine rastlanmış 

tır. Ayrıca Yeniköy volkanltierine yakın bölgelerde, demir 
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Seki ı 2. 2, Gökcekaya formasyonunun Gökcekayatepe' deki 

(a) ve Kaltıc köyü güneyindeki (b) dikme 

kesitleri (Gencoğlu'ndan,1988 alınmıştır ). 
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getirimleri gözlenmlstlr. 

Kumtasları: Andel'e (1968) göre grovak ve subgrovak 

Travls'e (1970) göre ise lltlk kumtası ve kuvarslı kumtası 

karakterlerindedir. 

Tüfler: Karbonatlarla birlikte ince bantlar veya lami

nalar seklinde kırmızı renkli camsı kül tüflerl tanımlanmış 

tır. 

2.1.6. Yeniköy Volkantti 

Andezlt karakterinde olan volkanltler, asırı derecede yer 

yer tamamen kaolinlesmis ve yörede kaolen kayna1ı olarak 

lsletllmektedlrler. 

Volkanitlere,dayklar seklinde Yeniköy civarındaki Gök

cekaya formasyonu lcerlslnde ve Küre NeoJen basaninin ku -

zayinde da1ınık bicimde rastlanılmıs, Akdizler mevkiindeki 

kaolen ocakları seklinde isletllen volkanltieri Bilecik 

kirectasıarına kestili ve cok az zayıf bir pisme zonu olus

turdUIU gözlenmlstlr. 

Volkanitlerin, catlak ve kırık sistemlerine ballı hid

rotermal getlrlmlerle kaollnlesmls ve bu nedenle beyaz,klr

lisarı renkte oldulu ayrıca demir getirimi ile yer yer kır

mızıya boyandılı gözlenmlstlr (Gencollu,1988). 

Asırı derecede bozunmus Andezit karakterindeki Yeniköy 

volkantti vltroflr-porflrlk doku göstermektedir. PlaJiyok -

las, antibol ve opak mineraller ana bilesenleri oluşturur. 

PlaJlyoklaslar genelde mlkrolltler ve bazen fenokrls -

taller seklinde bulunmaktadır. Hidroteral aktiviteler sonu

cu fazla miktarda veya tamamen kil minerallerine (kaolinit) 
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dönüşmüslerdir. Kaolinlesmenin ileri asamalarında plaJiyok

laslar genelllkle kaolinit tarafından tamamen ornatılmıstır 

2.1.6. Gecitli Formasyonu 

Gürpınar (1970), Sakarya batısında Vezirhan formasyonu 

üzerinde, acılı diskordanslı kirectası birimlerinde Ibrazi

yen faunası bulunmuştur. Aynı bölgenin güneyindeki arazide 

Ersen (1970) ise, Lütesiyen faunasını tespit etmiştir. Or -

kan (1972), Osmaneli kuzeyindeki Mekece boıazında Ost Kre -

tese üzerine acılı diskordansla gelen birime Ciciler for -

masyonu adını verip, Orta Ost Lütesiyende üc üye ayırtlamıs 

ve bu üyelerden birisini Nummulitli kirectası olarak be -

lirtmistir. Demirkol da (1973) Gemiciköy dolayındaki Bile -

cik kirectası üzerine acılı diskordansla gelen birime " Ge

citli kirectası " adını vermis ve yasının kesinlikle, fosil 

topluluıuna göre Orta-Ost lütesiyen olduıunu belirtmistir. 

Arastırmacı bu birimin sıı, daha cok düşük, bazen yüksek 

enerJili intratilitoral ortamda cökeldilini ifade etmiştir. 

Bu formasyonu oluşturan kirectaslarında cesitli fora -

m~niferler, m~rcanlar oldukca bol olarak gözlenmektedir. 

Sparit çimento ise yer yer yoıunlasmaktadır. Boşluklarda 

kalsit ve kalsadon oluşumları belirlenmistir.Ayrıca nadiren 

volkanik kayac parcacıklarına da rastlanılmaktadır.Boylanma 

kötü taneler köşeli ve istiflenme iyi gelismistir. 

2.1.7. Küre Formasyonu 

NeoJan yaslı gölsel haseni daha cok flüviyatil geti -

rimlerle olus~rulan, alt merkezi kiltası-konglomera cökel -

leri, üst kiltası-kumtası cökelleri ve son ürün kimyasal 
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karbonat çökeileri ile flüviyatil getirimlerin kendi çökel

leri ayrı ayrı incelenmis, özellikleri saptanmış fasiyes 

konumları bellrlenmistir. Formasyona, yayılımın en fazla ve 

en iyi gözlandili bölgedeki en büyük yerlesim merkezi olan 

Küre köyünün ismi verilmistir (Gencollu,1988). Bu formas -

yonun Avdan kiltası-kumtası üyesi detaylı olarak ayrıca ln

celenmistir. 

2.1.7.a. Avdan Kiltası-Kumtası Uyesl 

Cakıl mercekll, konglomera seviyeli, killi kirectasılı 

tüfit arakatkılı kiltası-kumtası ardalanmasından olusan ve 

kömür içeren birimdir. 

NeoJan gölsel havzasının orta birimini olusturan ve 

kil katmanları nedeni ile ekonomik delere sahip olan ocak -

ların bulundulu üye farklı dört sahada yüzeylenmektedir. 

Yörede ve literatürde kil sahaları olarak delerlendirilen 

bu bölgeler Sakızbeli mavkil kil sahası, Cildemlik-Alan kil 

sahası, Akcaalan kil sahası ile üyenin en iyi ve en genis 

gözlandili Küre bölgesidir. 

Bunlardan Küre yöresi hariç diler bölgeler, küçük yaylımlı 

hafif erozyonal yüzeyil topo1rafik alanlardır. Küre bölge -

sinde ise birim daha genls alanlarda yüzeylenmektedir. Bu 

sahada morf~loJi, kücükderelerin birleserek genis bir eroz

yonal yüzeyle Sakarya'ya ve Karasu'ya acılması sonucu asırı 

derecede erozyona u1ramıs ve engebe kazanmıstır. 

Birim, en iyi Küre NeoJan alanı içerisinde, Avdan mev

kiindeki, dizi halindeki kil ocaklarının, dik yarlarında 

gözlenmektedir. Bunlardan, Toprak Madencilik'e ait T-115 
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kodlu kil ocatı (Sekll 2.3 ve 2.4) araştırma konusuna uy -

gunlutu nedeni lle secilmlş ve tip kesiti cıkartılmıştır 

(Sekll 2.5). 

Küre Neojan havzasında birim, göl ve iyi gelişmiş flü

vlyal getirimleri lclce lllşklslnln iyi gözlenmesi nedeni 

lle ayrıntılı incelenmiştir. Dlter kil sahalarında ise gör

sel faslyes daha atırlıklı ve flüval etki daha zayıftır 

(Gencotlu 1988). 

Küre Neojan alanı : Bu bölgede, havzaya güney ve ku 

zeybatıdan malzeme tasıyan bol bosalımlı flüviyal getlrim -

ler etkili olmuştur. Bu getirimlerden güney havza icarisine 

dotru gelisen bir alüviyal yelpaze, havzayı besleyen en ö -

nemli malzeme ve su kaynarını oluşturur. Bu yelpazenin ör -

gülü kanalları, göl derinliklerine dotru etkilerini azalta

rak sürdürmüşlerdlr. 

Bu yöredeki getirimler, havza telnde paralel set o -

luşturacak sekilde, iki havza temel yükseltisi tarafından 

engellenmiş ve bölgedeki hemen hemen tüm sedimanter kil 

ocakları, Avdan kil mavkil olarak bilinen bu setln önünde 

dizi halinde s,ıralanmıslardır. Bu lokasyonlarda birim; ma -

vi, mavlmslgrl, gri rengi lle tipiktir. Birim, bolca cakıl 

mercekleri iceren konglomera ve ince killi kirectası arakat 

kılı, klltaşı...:kumtaşı ardalanması seklinde, kılavuz seviye 

olan kömür handına kadar devam eder. Kömür damarının hemen 

üzerinde kalınlıtı kenarlarda 10 cm. den başlayıp merkezi 

kısımlarda ı m. yi asabilen silt-seyl ardalanması (*) bu -

lunmaktadır. 



1- lleri derecede altere kayac 

2- Kömür seviyesi 

3- Karbonatlı kiltası 

4- Kiltaşı 

Sekil 2.3. T-116 kodlu kil ocatından bir görünüm 
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1- Karbonatlı kiltaşı 

2- Kiltaşı 

Şekil 2.4. T-115 kodlu kil oca~ından bir görünüm 
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ı- Kumtası 

2- Ileri derecede altere kayac 

3- Karbonatlı kiltası 

4- Kiltası 

Sekil 2.6. T-116 kodlu kil ocatından bir görünüm 
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Kömür seviyesi güneydo~uya do~ru olan ocaklarda kalın 

( 0.5-2 m.) ve ince kil arakatkılı iken, kuzeybatıya do~ru 

çatallanıp birbirine yakın ince iki band ( 10-25 cm.) ola -

rak gözlenir. (Sekil 2.6.) Köksoy (1985), genelde kömür da

marının, daha ince damarcıklara ayrılmasını havzanın ani o 

larak çökelmesi sonucu olusaca~ını belitmistir. Yöredeki bu 

çöküntü alanı, yersel ve küçük boyuttadır. Kömür damarları, 

do~al setin uçlarındaki ocaklarda, ortadan kalkmakta ve ye

rini çok ince bitüm seviyelerine veya organik maddece zen -

gin kile bırakmaktadır. Bu klavuz kömürlü seviyenin altında 

ise ekonomik de~ere sahip isletilen,masif ve yer yer konvo 

lütler içerebilen kumlu kiltası gelmektedir. Bu birimde a -

şa~ıya do~ru kum oranı artmaktadır. Işletilen seviye olan 

kömürün altındaki killi kumtaşına kadar, üstte kalın kil -

tası-kumtası, konglomera istiti, mavi, mavimsigri rengi ile 

tipiktir. Buradaki hakim istif olan kiltaşları, pekismis, 

yarı pekismiş katmanlı ve yarılım göstermektedir. Illit 

kristallerince zengin seviyeler ve organik madde içeren bu 

kiltasları genelde ya~sı özelliktedir. Bu kiltaşları ayrıca 

ince yarı pekismls kum, kumlu çakıl mercekleri ve seviye -

leri ile serbest çakıl taneleri içerebilmektedir.Kiltasları 

(*) 

Bu birim Lundegard and Samuels (1980) ve Fotter 

(1980) tarafından öngörülen " ince taneli sedimanter kayaç 

ların ardalanması " na göre n bitüm ardalanmalı larninalı 

silttaşı " olarak isimlendirilmistir. 
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1- Karbonatlı kumtası 

2- ınce taneli sist 

3- Kumtası 

4- Ileri derecede altere kayaç 

6- Kömür seviyesi 

6- Karbonatlı kiltası 

7- Kiltası 

Sekil 2.6. T-116 kodlu kil ocaıından bir görünüm 
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lle arakatkılı sert ve tıkız kumtaşı ve bazen konglomeratlk 

seviyeler ise, kalın katmanlı, yanaJ ve dikey 

mesafelerde birbirlerine geçiş gösterebilen 

dedirler. 

yönlü, kısa 

karakterler -

Cakıl ve kaba kum bileşenleri genelde matmatik kayac 

ve daha az metamorfitlerden türemişlerdir. Cimento malze -

mesi, karbonat, kum, silt ve kildir. Yer yer bitki tosil -

leri görülmektedir. Bu birimlerin, kesit lcerlslnde, makro 

olarak tanınması imkansızdır. Ancak mikroskobik düzeyde be

llrlenebllen yine mavi renkli, ince katmanlar halinde, sert 

ve tıkız bilesenleri gözle ayırt edilemeyen ve laminasyon 

gösterebilen birkaç killi kirectası katmanları da görülmüş-

müştür. Ayrıca sarı-kahverengi 

bol bitki fosllleri içerebilen 

renkli, çok ince katmanlı 

siltli kiltası tabakaları, 

birkaç seviye halinde tüm ocaklarda gözlenmektedir. Kömür 

bantları arasında ve/veya üzerinde bol miktarda organik 

madde iceren siyah, mavimsisiyah renkli, plastisitesi yük -

sek, yatsı kil katmanları bulunmaktadır. Kömür bandının üst 

dokanatında, laminalı silt tası izlenebilmektedir. 

Klavuz seviye olarak nltelenebllen, kömür bandının 

altındaki ekonomik detere sahip olan, kumlu kiltası ise 

masif, sert, tıkız üst seviyeleri kahverengi, alta dotru 

yesilimsi renge dotru geçiş gösteren ve kum oranının arttı

tı birimda yer yer nadiren çok küçük yayılımlı,konvolütlere 

rastlamak mümkün olmuştur. Ayrıca bu seviyelerde demir yum

rucuklarını da gözlemak mümkündür. 

Oye, ocakların bulundutu Avdan mevkiindeki tipik mavi, 

gri rengini kuzey ve batıya dotru alt seviyelerde koruya ~ 
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bilmektedir. 

Avdan kiltası-kumtası üyesinin Akçaalan, Cifdemlik-A -

lan ve Sakızbeli mevkiindeki karakteri ve genel görünümü 

Küre bölgesinden biraz daha farklıdır. Granttik ve metamor

ttk temel içerisinde gelismis sedimantasyonla es efim atım

lı normal tayların derinlestigi bu küçük kil sahalarında 

birimlerin litoloJtk-ve sedlmantoloJlk özellikleri aynı 

karakterdedir. Bu mevkiilerde klavuz seviye olan kömür taba 

kaları Sakızbeli ve Akçaalan meevkiinde yine görülmektedir. 

Cifdemlik-Alan mevkiinde ise kömürün yerini organik maddece 

zengin plastik kil seviyeleri almaktadır. Ince kömür bant

larının hem üzerinde hemde altlarında katman kalınlıkları 

0.1-1.2 m. arası deflsen, Avdan mevkiindeki isletilen kil

tasından daha kaliteli ve degisik özelliklerde sarımsı,gri, 

beJ, kahverengi, yesilimsigrl, yesil renkli kiltası kat

manları, kumtasları ile ardalanmalı bulunmaktadır. Bu mev

kiilerdeki kiltası katmanlarının devamlılıkları azdır, ka -

lınlıkları ve kaliteleri yanal ve dikey yönde degtsebil -

mektedtr. Ozellikle Sakızbeli mevkiinde kiltası katmaola -

rının yana! olarak kumtası ve konglomeraya geçtigi gözle -

nebildlgi gibi kalın kiltası katmanları içerisinde kumlu ve 

çakıllı seviyelerade rastlanılmaktadır. 

Kiltasları içerisinde lamina, ince bantlar, nodüller 

ve Jeller seklinde koyu gri renkte silis çökeileri tesbit 

edilmistir. Ayrıca bu sahalarda Avdan mevkiinde de demirli 

yumrulara sık rastlanılmaktadır. Yine kalın kil katmanları 

içerisinde devamlı veya kesikli demirce zengin, sarı,kahve-
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rengi seviyeler gözlenebilmektedir. Tüfltler ise yalnızca 

Sakızbeli mevki tntn doğusunda yer alan ocaklarda blrkac ta

baka hallnde görülmektedlr.Bu tüfltlerde yaygın bir killeş

me söz konusudur. Bunların kaynatı ve NeoJan gölsel basenln 

dotu sınırı olarak deterlendlrilen Sakızbeli mevkiinde göz

lenmesinin nedeni bu bölgeden dotuya dotru calışma alanının 

dışında yer alan, Altınlı (1973a) tarafından belirtilen Sa

rıcakaya volkanltlerldlr. NeoJan gölsel basene sediman ta -

şıyan akarsular, zaman zaman bu volkanizmanın tüflerini, e

rozyona utrat.ıp havzaya taşımış ve tüfit karakterinde depo

lanmasına neden olmuşlardır. 

Bu birim, flüviyal etkiye acık gölsel kenar fasiyeste 

cökelmistlr. 
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3. AVDAN KJL'l'AŞI KUMTAŞI OYE!:H'NiN M1NEHALOJ1K VE KiMYASAL 

OZELLlKLERl 

3.1. MineraloJik özellikleri 

Bu üyenin kayacıarı üzerinde gereekiestirilen optik 

mikroskop incelemeleri sonucunda egemen birim olan kumtası

nın yanında silttası, kiltası ile kirectası ve tüfitler de 

s apt an mı st ır . 

Kumtasları : Genelde Andel~e (1958) grovak, Travis'e göre 

tse lltik karakterlerindedir. 

Soylanmanın genelde kötü yer yer orta derecede oldutu 

kumtaslarında taneler köselidir. Karbonat çimento egemen -

dir. Bunun yanısıra kil+serisit matriksi de gözlenmektedir. 

Ayrıca demir oksidasyonlarıda söz konusudur. 

Kompozisyonları kuvars, feldspat, muskovit, biyotit, 

klorit atır mineral olarak epidot, glokofan, titanit, zir

kon, granat, turmalin ve opak mineraller şeklindedir. Kayac 

parcacıları ise fillit, sist, kuvarsit ve grantt kökenli -

lidir. Kuvarslı kumtaslarında kuvars oranı feldspat+ ka

yac parcacıklarına göre ~ 50' nin üzerindedir. Ayrıca 

kayac parçacıkları da teldspatlara oranla cok daha azdır. 

Feldspatlarda killesme, biyotitlerde ise klorttıesme yay

gındır. 

Grovak/litik kumtasları dokusal ve mineroloJik acıdan 

olgunlasmamıslardır. 

Silt tasları : Taneleri genelde kaba silt boyutunda ve 

kuvarsın hakim oldutu kayacıarda sertsitlere de önemli 

oranlarda iyi yönlanmis sekilde rastlanılmaktadır. Feldspat 
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taneleri oldukca azdır. Atır mineraller olarak epldot 

bellrlenmlstir. Karbonat cimento ve kil matriks batlayıcı 

malzemeyi oluşturmaktadır. Bu kayacıarda yer yer demir lnt

rlfikasyonlarına da rastlanılmıstır. 

Kiltasları : Demlroksltlerce zengin masif sert kiltası 

seviyeleri üzerinde gereekiestirilen optik mikroskop calıs

maları sonucunda ancak büyütmesi yüksek objektlflerle belir 

lenen kuvars, f&ldspat, muskovit kristallerinin varlıtı 

saptanmıştır. Kayacıarda genelde serisit hakimdir ve lyl 

yönlenme göstermektedir. Matriks demlroksit nedeniyle koyu 

sarımsı acık kahverengi renktedlr. 

Kirectasları :Yalnızca Avdan kil mevkiindeki ocaklarda 

birkac ince tabaka seklinde izlenen kirectasları lltomlk

rit ve dis mikrit karakterindedir. Detritik olarak silt bo

yutundaki kuvars ve serisit bazen önemli miktarda faziala -

sabilmektedir. Serisitlerde yönlenme cok iyi gelismistlr. 

Kayacıarda allokemlere de rastlanılmaktadır. Ortokem olarak 

mikrit egemendir. ~ikritik matrikste yeniden kristallesme -

ler de mevcuttur. Kayacıarda kil oranı fazladır. Kayaclar 

dokusal yönden olgunlasmamıslardır. 

Tüfitler : Bu üye lcerlslnde tüfltlere Sakızbeli mev -

kiinde killesmenin fazla oldutu birkac tabaka seklinde 

rastlanılmıstır. Soylanmanın kötü, tanelerin kösell oldutu 

tüfitlerde, kum boyutunda bol oranda kuvars, feldspat, mus

kovlt lle kayac parçacıkları olarak slst, granlt, kuvarslt 

ve mikrite rastlanılmıstır. 

Avdan mevkll Toprak Madencilik T-115 kodlu kil ocatı -
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nın ceşitli seviyelerinden alınan örneklerin optik mikros -

kop incelemesi sonucu seviyelerin yukarıdan aşagıya dogru 

aşagıda belirtildigi gibi sıralandıgı gözlenmiştir. 

- Karbonatlı kumtaşı 

- ınce taneli şist 

- Kumtası 

- Ileri derecede altere olmus kayac 

- Kömür seviyesi 

- Karbonatlı kiltası 

- Kiltası 

Yukarıdaki birimlerden karbonatlı kiltası ve kiltası 

seviyelerinden alınan numuneler üzerinde kimyasal analiz -

ler yapılmıştır. 

3.2. Kimyasal özellikler 

Avdan mevki! Toprak Madencilik T-115 kodlu kil ocagı -

nın seramik sanayiinde kullanılan kil seviyesinin miktarını 

artırabilmek icin kömür bandı altındaki seviyelerden alınan 

numuneler üzerinde kimyasal analizler yapılarak aşagıdaki 

kimyasal bileşimler belirlenmiştir. 
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- Numune, 1-2-3 ( Kimyasal Analiz Sonucları ) 

Kontrol tL.!_ N.2 N.3 

s s s 

Si o. 64.68 60.60 69.21 

AlaO:s 22.84 23.60 24.88 

FeaO:s 1.00 3.30 3.40 

TiOa 0.68 0.60 0.46 

Ca O 1.02 0.60 0.38 

Mg O 0.66 0.60 0.48 

Na.o 0.44 0.90 1.07 

Ka O 0.64 0.70 ı. 62 

A.Z. 8.19 9.60 8.26 

Numune 1: Kömür bandının hemen altındaki kullanılmayan 

seviye numunesi 

Numune 2: 1 No lu numunenin hemen altındaki fayans ü -

retiminde kullanılan kil seviye numunesi 

Numune 3: 2 No lu numune seviyesinin hemen altındaki 

kullanılmayan kil seviye numunesi 

Cizelge 3.1 ( Numunelere ait kimyasal analizler ) 
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4. AVDAN MEVKII TOPRAK MADENCILIK KIL OCAQINA (T-115 KODLU) 

AIT KIMYASAL öZELLIKLER 

4.1 •. Fayans Uretlmlnde Kullanılan Ocak Kiline Alt Hammadde 

Kabul Kriterleri 

KONTROL BIRIM MIN. MAX. 

SiOa 9(, 57.10 61.80 

AlaOa 9(, 21.20 27.10 

FeaOa 9(, 3.50 

TiOa 9(, 1.10 

Ca O 9(, 0.70 

Mg O 9(, 0.80 

NaaO 9(, 0.30 1.40 

Ka O 9(, 0.20 1.30 

A.Z 9(, 8.70 10.30 

Clzelge 4.1( Hammadde kabul kriterleri ) 
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4.2. Fayans Uretiminde Kullanılan Kile Ait D.T.A. Cıktısı 

ve Yorumu 

Toprak Madencilik'e ait Avdan mevki! T-115 kodlu kil 

ocaıının tayana üretiminde kullanılan seviyesindeki kil mi

neralinin diferansiyel termik analizi yapılarak analiz neti 

cesinde kilin bünyesindeki suyu 540 C (derece)'de bünyesin

deki suyu attıtı gözlenmiş ve diferansiyel termik analizin 

cıktısı abaklardan (Cizelge 4.3 'den 17. abak) yorumlanarak 

% 75 kaolinitik-% 25 lllttik oldutu sonucuna varılmıştır. 
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Cizelge 4.2. ( Kullanılan kile ait D.T.A. cıktısı ) 

... 



1 . Nontroni t 
2. Woody Nontroni t 
3. I~ite Hectar Clay 

Attapulgit 4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

90 % Montrnorillonit 
75 % ll 

50 % ll 

25 % ll 

10 % ll 

5 % " 

10 %, 
25 %, 
50 %, 
75 %, 
90 %, 
95 %' . 10. 

ll. 
12. 
13. 
14. 

95 % Il lit 5 % Kaolinit 

® 
16 .. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

90 % ll 10 % 
75 % ll 25 % 
50 % ll 50 % 
25 % " 75 % 
10 % ll 90 % 
ıvıuskowit 

Ta lk 
Pyrophillit 
Pyrophillit 
Chlorit 
Quarz 
Göthit 
Limonit 
Gibbsit 
Diaspor 
Brucit 
Brucit 
Clauconit, 

30. Sarospatit 
:n. Illit 
32. Illit 
33. Illit 
34. Montmorillonit 
3 5. r'1ontmori ll on it 

ll 

rı 

ll 

ll 

ll 

36. Geisenheimen Bentonit 
37. Montırıorillonit 
38. tııontmorillonit 

il lit 
" 
" 
" 
" 
" 

Cizelge 4.3. D.T.A. Abakları 

Nr. 

12 \~;v;

\~0 -' \, l 
~· 

13 

14 

15 
ıl 
VI . 
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17 ------~~ ,., 

19 

21 _--..... Jv----..,._/', 

\ r 
V 

1000"C 1 
f 1 ı 1 ı : o 

5to 
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5. SONUCLAR 

Bu araş,tırma ile Bilecik-Sögüt bölgesinin JeoloJisi 

lncelenmls, Avdan mevkll T-115 kodlu kil yatatının çevre 

JeoloJisi literatürden araştırılmıştır. 

Ayrıntılı inceleme alanının 1/500 ölçekli jeoloJi ha -

ritası yapılmış lltoloJik birimler, makroskoblk ve mlkros -

koblk olarak ineelenmis ve yatakta asagıdaki birimler a -

yırt lanmıs.t ır. 

- Karbonatlı kumtası 

- ınce taneli slst 

- Kumtası 

- ller! derecede altere olmuş kayac 

- Kömür seviyesi 

- Karbonatlı kiltası 

- Kiltas ı 

T-115 ocak kilinin tayana üretiminde kullanılan seviye 

oranını arttırabilmek amacı lle, kullanılan kil seviyesinin 

altından ve üzerinden numuneler alınıp, kimyasal analizi 

yapıldıgında, bu sevlyelerln baslı basına tayana üretimi 

icin kullanılamayacagı, hammadde kabul kriterlerine baglı 

kalarak ortaya çıkarılmıştır. 

Bu veriler dogrultusunda, kullanılan seviye klli lle 

bu seviyenin altında ve üzerinde bulunan kullanılmayan se

viyelerin kullanılması icin kullanılmayan sevlyelerle kul

lanılan seviye. killeri 1/10 oranında harmanlanarak asagıda

ki sonuclar elde edllmlstlr. 
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5 .ı. Harmanla'ma Sonuclar ı 

Kullanılan seviye lle bu seviyenin altındaki seviyenin 

1/10 oranında harmanlandıtında ve bu harmandan alınan numu

nenin kimyasal analizi yapıldıtında asatıdakl sonuclar elde 

ed ilmi st ir. 

KONTROL l. 

sı o. 60.98 

Ala03 23.43 

Fea03 3.07 

Tio. 0.37 

Ca O 0.56 

Mg O 0.36 

Na.o 0.36 

Ka O 0.34 

A.Z. 9.37 

Kullanılan seviye lle bu seviyenin üzerindeki kulla -

nılmayan seviye 1/10 oranında harmanlandıtında asatıdakl 

sonuclar elde edilmiştir. 
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KONTROL 

si o. 60.37 

AlaOa 23.64 

FeaOa 3.01 

Tio. 0.68 

Ca O 0.49 

Mg O 0.60 

Na.o 0.10 

Ka O 0.80 

A.Z. 9.38 

Bu analiz sonucları ısırında fayans üretiminde kulla -

nılan Avdan mevk11 T-116 kodlu kll ocaıının kullanım sevl -

yesi ~ 20 oranında artırılmıstır. 
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Karbo n atlı ku m tası 

Kumtası 

Altere kayac 

Kömürlü seviye 
Karbonatlı kiltası 

Kiltaşı 

Avd a n me vki i T-115 kil oca~ı n ı n d i km e kesiti 
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lu ki ll i 1 inyi1 h s Silexit bond ve yumrulu masit kireçtası 

Gronodı yor it 

" ~' 
Vol kan i k (k aot ın ı z e) Ayrıntılı ınceme alanı 

t tası dokonak 

Not : H. Bılgın ve O.Akıncı 'dan ( 1973) faydalanılmıştır. 


