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ÖZET
Çalışma alanı Kastamonu Hanönü ilçesi
çevresinde yer alır. Bölgede geniş alanlarda
Akgöl formasyonu olarak bilinen ve yeşil şist
fasiyedinde metamorfize olmuş volkanik-subvolkanik ve çökel birimleri yüzeylemektedir. Bu
birim içerisinde dissemine-masif piritler ile birlikte Cu cevherleşmeleri gözlenmektedir. Akgöl
formasyonu içerisinde Cozoğlu Bakır Yatağı ve
Sepetçioğlu (Hanönü) Bakır Yatağı bilinmektedir. MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve Arama Dairesi’nin 2013 yılı çalışmalarıyla Hanönü
Bakır Yatağı yakınında Gökırmak ve Devrettepe olmak üzere iki ayrı sektörde cevherleşmeler tespit edilmiştir. Gökırmak sektöründe ilk
değerlendirmelere 3.000.000 ton %1-2 Cu içerikli görünür+muhtemel kaynak tespit edilmiştir.
Kastamonu Küre çevresinde yüzeyleyen
ofiyolitlerle ilişkili büyük rezervler sunan Volkanojenik Masif Sülfit yatakları bilinmekte ve
ülkemizin önemli bakır provenslerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Taşköprü- HanönüDevrekani arasında geniş yüzeylemeler sunan
Akgöl Formasyonu, yeni belirlenen cevherleşmeler de göz önüne alındığında Masif Sülfit
yatakları için potansiyel arz etmektedir. Yeni
aramalarla bu birim içerisinde yeni cevherleşmelerin bulunmasıda olasıdır. Bilinen yataklara
ilave yeni bulunacak cevherleşmelerle bu kuşak ülkemizinin önemli bakır provenslerinden
biri olacaktır.

JEOLOJİ
Anadolu, kuzeyde Pontitler, güneyde Arap
Platformu ve ikisi arasında bulunan Anato-

lid-Torid Platformu olmak üzere başlıca üç
farklı tektonik birliğe ayrılmıştır (Şekil 1) (Ketin,
1966; Okay ve Tüysüz, 1999; Okay, 2008). Önceleri okyanuslar tarafından birbirlerinden ayrılan bu tektonik birlikler, aradaki okyanusların
kapanması ile oluşan ‘sütur zonları’ boyunca
yan yana gelmişlerdir (Robertson, 2002, 2004;
Robertson ve diğerleri, 2006; Okay ve diğerleri, 2006; Parlak ve diğerleri, 2009, 2012). Alp
orojenezi sonunda birbirleri ile çarpışarak birleşen kıtasal birlikler ve bu çarpışmayla Oligosen’de nihai olarak kapanan ‘Tetisid okyanusların’ kalıntıları, günümüzdeki Anadolu’nun tek
parçalı kara kütlesini oluşturur (Okay, 2008).
Kastamonu çevresinde yüzeyleyen Paleotetis ofiyolitleri (Elekdağ, Küre), ofiyolitik
melanjı (Domuzdağ Melanjı) ve ilişkili istifler
(Çangaldağ ensimatik ada yayı), Geç Jura
öncesinde Avrasya’nın güney kenarı boyunca yerleşmiş kenar havza karmaşıkları olarak
yorumlanmaktadır (Ustaömer ve Robertson,
1997, 1999; Robertson, 2002). Yüksek basınç/
düşük sıcaklık metamorfizmasına maruz kalan
Elekdağ Meta-ofiyoliti, Çangaldağ ensimatik
ada yayı ile ilişkili, yay önüne yerleşmiş bir ofiyolit olarak düşünülmektedir (Ustaömer ve Robertson, 1997, 1999; Robertson, 2002).
Orta Pontidler’in Sakarya Zonu içinde,
GB-KD uzanımlı olarak yer alan Elekdağ Meta-ofiyoliti (Şekil 1), 35 km uzunluğunda ve 3-4
km genişliğinde, düzenli stratigrafik konumları
olmayan, birbirleri ile tektonik dokanaklı, mercekler ve kesikli dilimler şeklinde mafik (masif
metagabro, katmanlı gabro mercekleri ve tüm
istifi kesen izole diyabaz – mikrogabro – pegmatitik gabro daykları) ve ultramafik (serpantinit, serpantinleşmiş bantlı peridotitler, serpantinleşmiş masif peridotitler) kayalardan oluşur.
Elekdağ Meta-ofiyolitinin üst kısımları (levha
daykları, mafik lavlar ve pelajik sedimentler)
korunmamıştır. Elekdağ Meta-ofiyolitinin alt
dokanağı, mavişist birimleri ile tektonik ilişkilidir (Ustaömer ve Robertson, 1997, 1999).
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Çalışma alanı ve çevresinde Elekdağ Meta-ofiyoliti, Akgöl, Çağlayan, Kaplanboğazı, Yemişliçay ve Gürsökü formasyonları yüzeylemektedir. (Yılmaz ve

Tüysüz, 1984) Ancak cevherleşmeler, Akgöl
formasyonuyla ilişkilidir. Akgöl formasyonu ile ilgili detaylı bilgi aşağıdadır (Şekil 2).

Şekil 1-

A. Alp-himalaya orojenik kuşağındaki ofiyolitler (Dilek ve Flower, 2003’den değiştirilerek). B.
Türkiye’deki ofiyolitlerin yayılımı (MTA, 2002’den sayısallaştırılarak) ve yapısal kuşaklar (Okay ve
1- Tüysüz,
A. Alp-himalaya
orojenik kuşağındaki ofiyolitler (Dilek and Flower, 2003’den
1999’dan değiştirilerek).

Şekil
değiştirilerek). B. Türkiye’deki ofiyolitlerin yayılımı (MTA, 2002’den sayısallaştırılarak) ve
yapısal kuşaklar (Okay ve Tüysüz, 1999’dan değiştirilerek).

128

Şekil 2- Çalışma alanı ve çevresinin genelleştirilmiş dikme kesiti (Yılmaz

1984)

Tüysüz, 1984)
Şekil 2 :veÇalışma
alanının genelleştirilmiş dikme kesidi (Yılmaz ve Tüysüz,

Akgöl formasyonu

ve Çangaldağı’nın çekirdeğindeki lav-çökel
ardalanması ve epi-ofiyolitik örtünün eşdeğeridir (Yılmaz ve Tüysüz, 1988). Çangaldağ ve
İlk kez Yılmaz ve Tüysüz (1984) tarafınElekdağ arasındaki bölgede yer alan, Ustaödan tanımlanan ve çökel kökenli fillit, şistler
mer ve Robertson (1999) tarafından Bayam
ve bunlarla
ilişkili metadiyabazlardan
Akgölbirincil
Formasyonu
Melanjı olarak adlandırılan Akgöl formasyonu;
oluşan Akgöl metamorfiti, Sütçü ve diğerleri
Eren (1979) tarafından Gökbelen formasyonu,
(1994) tarafından bazik bileşimli metalav ve
İlk kez Yılmaz ve Tüysüz (1984) tarafından çökel kökenli fillit, şistler ve
Sütçü ve diğerleri (1994) tarafından Bekirli Formetatüflerin yoğunlukta olduğu, aralarda daha
ilişkili
metadiyabazlardan
oluşan
olarak tanımlanan Akgöl
masyonu
olarakbirim
adlandırılmıştır.
az şistbunlarla
ve fillitlerinbirincil
bulunduğu
formasyon
olarak
tanımlanmıştır. Bol granatlı glokofanlı metalavmetamorfiti, Sütçü ve diğerleri (1994) tarafından bazik bileşimli metalav ve
Akgöl formasyonu; Hanönü-Taşköprü hatlar, metapelitik çökeller ve metadetritik çökeltının kuzey
güneyinde,
olduğu, aralarda
dahave az
şist veGökırmak
fillitlerinNehrinin
bulunduğu
lerdenmetatüflerin
oluşan birim, yoğunlukta
Elekdağı’nın kuzeyinde

formasyon olarak tanımlanmıştır. Bol granatlı glokofanlı metalavlar, metapelitik
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çökeller ve metadetritik çökellerden oluşan birim, Elekdağı’nın kuzeyinde ve
4

her iki tarafında geniş alanlarda gözlenebilen
metamorfik kayaç topluluğundan oluşmaktadır. İnceleme alanının güneyinde Kastamonu
E32c2-c3 paftasında Sepetçioğlu köyü civarında geniş yüzlekler vermektedir (Şekil 3).
Akgöl formasyonu, Elekdağ Metaofiyolitini
tektonik olarak üzerlemektedir. Bu formasyon
ise Üst Kretase yaşlı Çağlayan formasyonu tarafından uyumsuz olarak üzerlenir.
Altta bazik bileşimli metalav ve metatüflerin ağırlıkta olduğu istif, üst kesimlere doğru fillit ve şistlere geçiş gösterir. Yapraklanmanın ve
kıvrımlanmanın etkisinin gözlendiği metamorfitlerden fillitler; yeşilimsi, gri, siyahımsı renkli,
ince taneli, yumuşak-dağılgan ve topoğrafyada yumuşak mostralar şeklindedir. Foliasyon
özelliği iyi gelişmiştir ve mika mineralleri nedeniyle sedef parlaklığındadır. Şistler sarı, gri ve
siyahımsı renkte olup, çok iyi foliasyonludur.
Fillitlerin alt seviyelerinde gözlenen şistler metamorfizmanın şiddetinin artışını göstermekte-

dir. Daha sağlam ve nispeten daha iri tanelidir.
Şistlerde kuvars ve mika ana bileşenleri oluştururken, granat ve glokofan mineralleri çıplak
gözle ayırt edilebilmektedir. Petrografik olarak,
klorik-epidot şist klorik-mika şist kuvars mika
şist litolojileri saptanmıştır.
Metabazitler, yeşil tonlarında klorit, epidot
ve amfibol gibi koyu renkli mineralleri ana mineral olarak içeren kayaç türüdür. Yer yer kıvrımlanmış şisti dokunun gözlendiği kesimler
yanında foliasyonun gelişmediği kesimlerde
izlenmektedir. Akgöl formasyonunun bir özelliği de istifin üst kesimlerde mermer mercekleri
içermesidir. Kuzeyde Almacık-Kavak ve Çayırcık (E32c3) mevkiinde gözlenebilen mermer
beyaz-gri renktedir. Sütçü ve diğerleri (1994)
tarafından yaklaşık 30-40m kalınlıktaki Demircimüezzin mermer üyesi olarak adlanan birim,
Yılmaz ve Tüysüz (1984) tarafından Akgöl Metamorfiti’nin bir kesimi olarak deneştirilmiştir.
Mermer sert, aşırı kırıklı olup katmanlanması
belirsizdir.

3- Akgöl
formasyonuna ait
ait metamorfik
birimlerin
Gökırmak
civarındaki
Şekil 3Şekil
: Akgöl
Formasyonu’na
metamorfik
birimlerin
Gökırmak
civarındaki
genel
görünümü
genel görünümü

Akgöl Formasyonu’na yaş verebilecek herhangi bir bulgu olmamakla birlikte,
altta Permiyen yaşlı Aktaş Formasyonu ve Gümüşoluğu Formasyonu ile Elekdağ
Metaofiyoliti ile geçişli, üstte ise Liyas yaşlı Akgöl Formasyonu’na geçiş gösterdiği ve
130 170 milyon yıl yaşında olduğu belirtilen Dogger yaşlı granitler tarafından kesildiği,

ayrıca Malm-Alt Kretase yaşlı İnaltı ve Çağlayan Formasyonları tarafından uyumsuz
olarak örtüldüğü için, formasyonun yaşı Triyas-Liyas olarak kabul edilmiştir (Sütçü ve

Akgöl formasyonuna yaş verebilecek herhangi bir bulgu olmamakla birlikte, altta Permiyen yaşlı Aktaş formasyonu ve Gümüşoluğu
formasyonu ile Elekdağ Metaofiyoliti ile geçişli,
üstte ise Liyas yaşlı Akgöl formasyonuna geçiş gösterdiği ve 170 milyon yıl yaşında olduğu belirtilen Dogger yaşlı granitler tarafından
kesildiği, ayrıca Malm-Alt Kretase yaşlı İnaltı
ve Çağlayan formasyonları tarafından uyumsuz olarak örtüldüğü için, formasyonun yaşı
Triyas-Liyas olarak kabul edilmiştir (Sütçü ve
diğerleri, 1994). Yılmaz ve Tüysüz (1988) tarafından yapılan çalışmada ise Liyas öncesi
yaşında olduğu kabul edilmiştir. Ustaömer ve

Robertson (1999), bu formasyonun kesin yaşı
belli olmamakla birlikte Paleotetis Okyanusuna
ait olarak değerlendirmekte ve Jura öncesi yaşını vermektedir.

Cevherleşme
Cevherleşme volkanik- subvolkanik ve
çökel birimlerin metamorfizması ile oluşmuş
Çangaldağ Kompleksi (Akgöl formasyonu) içerisinde yer almaktadır. Yüzey aşırı bitki örtüsüyle kaplı olmakla beraber yer yer hematit ve
limotit içeren oksidasyon zonları gözlenmektedir (Şekil 4,5).

K

Şekil 4- Kastamonu-Hanönü Sahası maden jeolojisi haritası

131

Şekil 5:
5-Yüzeyde
Yüzeyde killeşme-hematileşme-limonitleşme(
killeşme-hematileşme-limonitleşme( gossan)
Şekil
gossan) oluşumu
oluşumu.
Cevherleşmelerin etrafındaki yan kayaçlarda, deniz tabanı volkanitlerinde

sunmaktadır.
Bazı yerlerdeoldukça
cevher minerallerininin
Cevherleşmelerkümelenmeler
masif, bantlı
ve şacınımyaygın olupremobilize
cevherleşmeyi kontrol etsıkça görülen kloritleşme, silisleşme, limonitleşme, hematitleşme ve izlenmektedir.
olduğunu
gösteren
mineral
büyümeleri
ve
zonlanmalar
gözlenmektedir.
lı olmak üzere üç farklı tipte izlenir. Bölgede
mektedir (Şekil 6) Bantlı zonlar
Cevher
mineralleri
olarak
olarak pirit, kalkopirit ve daha az oranda sfalarit
ana
kayaç şistozite
düzlemine
uyumlubirincil
izlenmektedir.
yoğun tektonizma etkisiyle
kıvrım-kırık
yapılar

gözlenmektedir. Kırık ve çatlaklar boyunca ve kalkopiritlerin kenar zonları boyunca

bornit, kalkozin ve kovellin bulunmaktadır. Dokusal olarak, masif sülfit yataklarına
özgü kolloidal, kataklastik ve zonlu dokular gözlenmektedir. Cevher masif pirit içinde
saçınımlı ya da ornatımlı zonlar halinde bulunmaktadır. Cevherleşme masif,
saçınımlı, saçınımlı-masif-bantlı olarak gözlenmektedir (Şekil 6). Kırık ve çatlaklar
kuvars ve kalsit dolgulu ve bu kırık çatlaklarda breşleşmiş cevher parçaları da
bulunmaktadır. Egemen mineral pirit olmasına karşılık kalkopiritler bazı kesimlerde
8

Şekil
cevher
görünümü
pirit ve dissemine
Şekil6:6-Masif
Masif
cevher
görünümü
pirit vekalkopirit
dissemine
Cevher zonlarında gözlenen
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silisleşmelerin

kalkopirit

birincil mi yoksa metamorfizma

sonrasında mı oldukları anlaşılamamıştır. Ancak birincil olarak düşünülen silisler,
daha mat renklerde ve grimsi beyaz olarak görülmektedir. Metamorfik süreçler ile
geliştiği düşünülen silisler ise açık beyaz renk tonlarında ve kırık çatlaklarda gelişmiş
olarak bulunmaktadır.
Cevherleşme tavanda ezik zon (siyah killi ve organik madde içeriği yüksek arjilitik bir

Cevherleşme tavanda ezik zon (siyah killi ve organik madde içeriği yüksek arjilitik bir
zon) ile başlayıp tabanında yine benzer ezik
zona geçmektedir. Ancak siyah şist veya yeşil

şist olarak ayırtlanan birimler içerisinde 5-10
cm’lik masif kütleler ve şistoziteye uygun 1-2
cm’lik bantlar halinde cevherleşmeler de gözlenmektedir (Şekil 7).

Şekil 7:
7- Masif
Masif cevhercevher- yankaya
Şekil
yankayailişkisi
ilişkisi

Cevherleşmenin mineral içeriğine bakıldığında pirit baskınken daha az pirotin, kalkopirit, sfalerit ve manyelit izlenmektedir. Kuvars, karbonat, albit, serizit, epidot ve klorit
Sondajlı Arama
gang mineralleri
olarak Çalışmaları
cevherleşmeye eşlik
Kastamonu-Hanönü ilçesinde yeralan
eder.

ayrı lokasyonda toplam 15,502 metre karotlu
sondaj gerçekleştirilmiştir (Şekil 8)

Sondajlı aramalar neticesinde cevherleşme açısından sahada Gökırmak, Devrettepe
sahalarda
öncelikle 1/10000
ölçeklibelirlenmiştir.
yarı
olarak adlandırılan
iki sektör
sektöründe
16,70 sonuçları
m kalınlığa varan
detay maden jeolojisi haritası yapılmış ve ilk Gökırmak
bulgulara göre
olumlu yüzey
masif
cevher
zonu
belirlenmiştir.
Eldeki verilere
SONDAJLI
ARAMA
ÇALIŞMALARI
elde edilen Hanönü ruhsat sahasında 13.000 m karotlu ve 9.000 metre kırıntılı olmak
göre 350 metre (uzunluk) X 300 metre (genişüzere toplam 22000m sondaj planlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle sahada MTA 40
lik) X 10 metre (ortalama kalınlık) mevcuttur. İlk
Kastamonu-Hanönü ilçesinde yeralan satoplam 8452
metre
tamamlanmıştır. Kırıntılı
sondajlardan
neticesinde
3.000.000 %1-2
halarda lokasyonda
öncelikle 1/10000
ölçekli
yarıkırıntılı
detaysondajdeğerlendirmeler
Cu
içerikli
görünür+muhtemel
kaynak tespit
maden jeolojisi
haritası
yapılmış
ve
ilk
bulguelde edilen veriler neticesinde sahada 31 ayrı lokasyonda toplam 9080 metre karotlu
edilmiştir.
lara göresondaj
olumlu
yüzey sonuçları
elde8)edilen
gerçekleştirilmiştir
(Şekil
Hanönü ruhsat sahasında 13.000 m karotlu
Sondajlı aramalar neticesinde cevherleşme açısından sahada Gökırmak,
Devrettepe sektöründe gerçekleştirilen
ve 9.000 metre kırıntılı olmak üzere toplam
olarak adlandırılan
iki sektör belirlenmiştir.
Gökırmak
sektöründe 31
adet 5 metsondajlı arama
çalışmalarında
ortalama
22000m Devrettepe
sondaj planlanmıştır.
Bu kapsamda
re kalınlığında
Bu
önceliklekarotlu
sahada
MTA yapılmıştır.
Genel Müdürlüğü
tara- sonucunda
sondaj
Bu çalışmalar
16,70 mcevherli
kalınlığazonlar
varan kesilmiştir.
masif
bulgular
ışığında
yapılacak
sondajlarla
cevherfından 47cevher
lokasyonda
toplam
9866
metre
kırınzonu belirlenmiştir. Eldeki verilere göre 350 metre (uzunluk) X 300 metre
leşmenin boyutları ortaya çıkartılacaktır.
tılı sondaj tamamlanmıştır. Kırıntılı sondajlar(genişlik) X 10 metre (ortalama kalınlık) mevcuttur. İlk değerlendirmeler neticesinde
dan elde edilen veriler sonucunda sahada 48
3.000.000 %1-2 Cu içerikli görünür+muhtemel rezerv tespit edilmiştir.

Devrettepe sektöründe 3 adet karotlu sondaj gerçekleştirilmiş olup ortalama 5
metre kalınlığında cevherli zonlar kesilmiştir. Bu bulgular ışığında yapılacak
sondajlarla cevherleşmenin boyutları ortaya çıkartılacaktır.
10
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Şekil 7: Sodajlardan geçen enine kesitler

Şekil 8- Sodajlardan geçen enine kesitler
11

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kastamonu Küre çevresinde ofiyolitlerle
ilişkili önemli miktarlarda rezervler içeren bakır
cevherleşmeleri önceki yıllarda tespit edilmiştir. Taşköprü- Hanönü arasında geniş yüzlekler sunan Akgöl formasyonunun yüzeylediği
alanlarda da Başlıca yaklaşık 1.000.0000 ton
rezervli Cozoğlu Cevherleşmesi, 30.000.000
rezervli Hanönü Bakır yatağı ve bu çalışma
ile belilenen Gökırmak Sektörü ve Devrettepe
sektörü cevherleşmeleri mevcuttur. Bu veriler
Akgöl formasyonunun yüzeylediği alanların
Masif Sülfit tip cevherleşmeler için potansiyel
olduğunu göstermektedir.
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Akgöl formasyonuna ait volkanik ve sedimanter kayaçların metamorfize olmuş olmaları
nedeniyle ilksel konumlarını anlamak oldukça
zordur. Ancak cevherleşmelerin tabakalanma
ve şistoziteyle uyumlu bant ve mercekler olduğunu söylemek mümkündür.
Bölgede yapılacak detaylı çalışmalar ile
cevherleşmenin kökeni hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde edilebilecektir. Cevherleşmenin
mineral birlikteliği, yankayaş ilişkisi ve jeotektonik konumu itibari ile yeşil şist fasiyesinde
metaforfizma geçirmiş silisiklastik ve morfik
volkaniklerle ilişkili VMS yataklarına benzerlik
gösterdiği anlaşılmaktadır.
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