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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

KEÇİBORLU (ISPARTA) JİPS OLUŞUMLARININ JEOLOJİK, MİNERALOJİK VE 
JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE KÖKENİNİN İNCELENMESİ 

 
Fatih AYDEMİR 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Oya CENGİZ 

 
 
İnceleme alanı, Batı Toroslar’ daki Isparta açısının batı kanadında yer alan 
Keçiborlu (Isparta) Değirmendere kükürt yatakları ve yakın çevresini kapsar. Bu 
çalışmada jips oluşumlarının ve yan kayaçlarının jeolojik, mineralojik ve 
jeokimyasal özellikleri ve kökeni araştırılmıştır. Sahada yer alan otokton 
birimler; Geç Paleosen-Eosen yaşlı fliş karakterli Uluborlu Formasyonu, Üst 
Pliyosen yaşlı Keçiborlu Volkanitleri ve Kuvaterner yaşlı güncel çökeller, allokton 
birimler de Üst Kretase yaşlı Kızılcadağ ofiyolitik melanjı, Jura-Kretase yaşlı 
Orhaniye Formasyonu, Orta Triyas-Liyas yaşlı Dutdere Kireçtaşı’dır. İncelenen 
jipsler, Keçiborlu altere riyolitik tüflerin ve kükürt yataklarının işletme atık 
malzemeleri içerisinde ve hidrotermal oksidasyon zonunda gelişigüzel farklı 
büyüklüklerde saçılmış bulunur. Sahada jipsler saydam, levhamsı, çubuksu, yer 
yer kırlangıçkuyruğu, başak ve jips gülü şekillerinde gözlenir. Bu yapı ve 
şekillerinden dolayı jipsin selenit türü olduğu düşünülmüştür. Polarizan ve SEM 
incelemelerinde, jips kristalleri genellikle öz şekilli, yarı öz şekilli ve özşekilsiz 
kristalli, uzun çubuksu ve levhamsı yapıya sahiptir. Mikroskop incelemelerinde 
jipslerde iki yönde gelişmiş belirgin dilinim, kırlangıçkuyruğu ikizi ve nadiren jips 
gülü gözlenmiştir. EDX analizlerinde jipsin kimyasal bileşimindeki Ca, O, S ve 
kuvarsın yapısında bulunan Si ve O elementler tespit edilmiştir. Keçiborlu 
riyolitik tüfleri; silisleşme, killeşme, serizitleşme ve demiroksit alterasyonu 
göstermektedir. XRD desenlerine göre jips ve kuvars mineralleri belirlenmiştir. 
İncelenen jipsler % 32.18 ve % 31.92 CaO içeriklerine sahiptir. Jipsli riyolitik tüf 
numunesi SiO2 % 71.47, Al2O3 % 10.29, CaO % 5.0, K2O % 3.13, Na2O % 2.02 
içermektedir. Altere riyolitik tüf numunesi % 77.16 SiO2, % 11.07 Al2O3, % 3.61 
K2O, % 2.56 Na2O, % 1.00 Fe2O3 kapsar. Bu sonuçlar, kayacın silisleştiğini ve az 
da olsa demiroksit alterasyonu gösterdiğini kanıtlar. İnceleme alanındaki 
jipslerin; altere riyolitik tüf içinde, kükürt oluşumları ve oksidasyon zonunda 
gözlenmesi, mineralojik özellikleri ve element içerikleri, jipslerin volkanizmaya 
bağlı hidrotermal kökenli ikincil jips oluşumları olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Keçiborlu, ikincil jips, altere riyolitik tüf, mineraloji, 
volkanizma-hidrotermal. 
 
2022, 56 sayfa 
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ABSTRACT 
 

M.Sc. Thesis 
 

INVESTIGATION OF THE GEOLOGICAL, MINERALOGICAL AND 
GEOCHEMICAL PROPERTIES AND ORIGIN OF KEÇİBORLU (ISPARTA) 

GYPSUM OCCURRENCES 
 

Fatih AYDEMİR 
 

Süleyman Demirel University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Geology Engineering 
 

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Oya CENGİZ 
 
 
The study area covers the Keçiborlu (Isparta) Değirmendere sulfur deposits and 
its near surroundings, located on the western flank of the Isparta angle in the 
Western Taurus Mountains. In this study, the geological, mineralogical and 
geochemical properties and origin of gypsum formations and host rocks were 
investigated. Autochthonous units in the area are Late Paleocene-Eocene aged 
Uluborlu Formation with flysch character, Upper Pliocene aged Keçiborlu 
Volcanics, alterations and Quaternary aged contemporary sediments, 
allochthonous units are Upper Cretaceous aged Kızılcadağ ophiolitic melange and 
olistostrome, Jurassic-Cretaceous aged Orhaniye Formation, Middle Triassic-
Liassic Dutdere Limestone. The investigated gypsum are observed randomly 
scattered in different sizes in the mine waste areas of sulfur deposits, Keçiborlu 
altered rhyolitic tuffs and and in the hydrothermal oxidation zone. In the field, 
gypsum are observed in the form of transparent, plate-like, rod-like, partly 
swallowtail, spike and gypsum rosettes. Gypsum was thought to be a selenite type 
due to this structure and shape. In polarizing and SEM examinations, gypsum 
crystals generally have euhedral, subhedral and anhedral crystals as well as a 
long rod-like and plate-like structure. However, gypsum cleavage in two 
directions, swallowtail twins and seldom gypsum rosettes were determined. In 
EDS analysis, the presence of Ca, O, S elements in gypsum and Si, O elements in 
composition of quartz were determined. Keçiborlu rhyolitic tuffs show 
silicification, argillization, sericitization and iron oxide alteration. Gypsum and 
quartz minerals was determined according to the XRD patterns. The gypsum 
samples have 32.18% and 31.92% CaO contents. The gypsum rhyolitic tuff 
sample contains SiO2 71.47%, Al2O3 10.29%, CaO 5.0%, K2O 3.13%, Na2O 2.02%. 
Observation of the investigated gypsum in altered rhyolitic tuff, in the sulfur 
formations and oxidation zone, mineralogical and element contents have been 
interpreted as secondary gypsum formations of volcanism-hydrothermal origin. 
 
Keywords: Keçiborlu, secondary gypsum, altered rhyolitic tuff, mineralogy, 
volcanism-hydrothermal. 
 
2022, 56 pages  
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1. GİRİŞ 

 

Alçı kelimesi, Yunanca γύψος (gypsos), "alçı" kelimesinden türetilirken İngilizce 

de ise kristal projeksiyonlarına atıfta bulunan spærstān, "mızrak taşı" olarak 

bilinmektedir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Alçı_taşı.). Beyaz ve saydam renkli 

ve bir kimyasal tortul taş olan jips sulu kalsiyum sülfattır ve alçıtaşı olarak da 

adlandırılır. Kayacı içinde aynı isim kullanılır. Jipsin kimyasal bileşimi 

CaSO4.2H2O, sertliği 2 ve özgül ağırlığı da 2,3 gr/cm3’tür.  

 

Jips genellikle beyaz, renksiz veya gri renkte olmakla beraber, organik maddeler, 

kil ve demiroksit gibi kirleticiler sebebi ile çeşitli renklerde de görülebilir. 

Çoğunlukla yassı levha şeklinde gözlenen jipsler, gül şekilli, masif yapılı, balık 

kuyruğu veya kırlangıçkuyruğu ikizleri gibi birçok değişik yapıda olabilir. 

Kristalleri bükülmüş olabilir. Bitüm içeriğinden dolayı özgün bir koku verir. 

Mikroskobik incelemelerde jips renksiz, levhamsı, özşekilli veya bireysel taneler 

şeklinde görülür. Üç yönde, yani (100), (111) (010) yüzeylerinde paralel dilinime 

sahiptir. Düşük optik engebe gösterir.  

 

Jips doğada jips, anhidrit, satinspar, albatr ve selenit olmak üzere farklı türlerde 

bulunmaktadır. “Albatr veya alabaster” masif ve ince kristalli, saf beyaz veya çok 

hafif renkli, “selenit” yarı saydam olanlarına, “satinspar” şeffaf ve belirgin 

dilinime sahip olanlara, “jipsit” lifsi yapıda ve camsı parlaklıktakilere, silt ve 

killerle birlikte bulunan ve sıkı dokulu jipstir. Anhidrit (CaSO4), ortorombik 

sistemde kristalleşen, çoğunlukla beyaz renkli, taneli yapıda bir mineraldir. Mohs 

sertlik ölçeğine göre sertliği 2’den biraz fazla, yoğunluğu da 2.9 gr/cm3’tür. 

Seyreltik HCI asit içerisinde çözünmez, su alınca jipse dönüşür. Susuz jips olarak 

bilinen anhidrit jipse göre daha değersizdir ve jips oluşumlarında bir kirlilik 

olarak düşünülür. Ekonomik olarak jips masif, küçük ve çubuksu kristalli ve sıkı 

dokulu bir kayaçtır. Çoğunlukla ekonomik değeri olan bütün jipsler 1-1.15 m.’den 

100 m. kalınlığa ulaşan tabakalar halinde sedimanter olarak bulunur. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Alçı_taşı
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Jips ve anhidrit oluşumları, kalsiyum beslenimi yüksek, orta derecede alkanite ve 

ortam sıcaklığı gerektiren, nötr çözelti koşullarındaki lagünel ve karasal sabhka 

türü ortamlarda ekonomik ölçekte depolanabilen bir evaporitik kayaç türüdür.  

 

1.1. Amaç 

 

Tez çalışmasının amacı, Batı Toroslar’ da Isparta Büklümünün batı kanadında yer 

alan Keçiborlu (Isparta) ilçesi yakın çevresinde bulunan jips (CaSO4.2H2O) 

oluşumlarının ve yan kayaçlarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri 

ve kökeninin araştırılmasıdır. Bunun için sahada bulunan jips oluşumları, 

alterasyonlar ve yan kayaçlardan numune alımı gerçekleştirilmiştir. Bunun 

yanında, jips ile yan kayaçların ilişkisi, jips oluşumları ve yan kayaçların 

stratigrafik konumu ve tektonik özellikleri sahada tespit edilmiştir.  

 

Çalışma sahasındaki jips ve yan kayacından derlenen numunelerin mineralojik 

incelemeleri kapsamında, jipsin türlerini, alterasyon minerallerini ve yan 

kayaçların türlerini belirlemek için ince kesit analizleri, X-ışını kırınımı 

tanımlamaları (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu analizleri (SEM-EDS) 

yapılmıştır. Jeokimyasal incelemeler olarak jips, alterasyon ve yan kayaç 

numunelerinin ana oksit element analizi gerçekleştirilmiştir.  

 

Tez kapsamında yapılan bütün saha ve laboratuvar çalışmaları sonucu elde edilen 

verilerin yorumlanması ile jips oluşumlarının oluşum koşulları, mineralojik ve 

jeokimyasal özellikleri ve kökeni belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

1.2. Konu ve Kapsam 

 

Yüksek lisans tez konusu olarak incelenen jips oluşumları, Batı Toroslar’da 

Isparta Büklümünün batı kanadında yer alan Keçiborlu (Isparta) ilçesindeki 

kükürt ocaklarının çevresindeki alterasyon alanlarında gözlenir. Tez 

kapsamında, sahada jips oluşumlarının stratigrafik konumu, yan kayaçların 

jeolojik ve tektonik özellikleri, jips minerallerinin türleri ve yan kayaçların türleri 

belirlenmiştir. Bu çalışmada yapılan mineralojik incelemeleri ince kesitler 
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üzerinde polarizan mikroskop analizleri, jips ve altere yankayaç numunelerinde 

X-ışını kırınımı incelemeleri, jips ve alterasyon numunelerinde taramalı elektron 

mikroskop analizleri oluşturmaktadır. Jeokimyasal incelemeler kapsamında jips 

ve yan kayaç numuneleri üzerinde ana oksit element analizleri yapılmıştır. 

 

Tez konusunu oluşturan Keçiborlu jips oluşumları üzerinde gerçekleştirilen saha 

incelemeleri ve laboratuvar çalışmalarıyla jipsin jeolojik, mineralojik, element 

jeokimyası çalışmaları ile aşağıda sunulan sonuçlar elde edilmiştir. 

 

a) Jips oluşumlarının ve yan kayaçlarının stratigrafik serideki konumu, 

b) Jips oluşumu ve yan kayaçların tektonik özellikleri,  

c) Jipsin çeşidi ve yan kayaçların türü, 

d) Jipsin morfolojisi, dokusal ilişkileri, içeriği ve büyüme özellikleri,  

e) Jipsin ve altere yan kayacın anaoksit içerikleri, 

f) Jipsin kökeni belirlenmiştir. 

 

1.3. Çalışma Alanı 

 

Çalışma alanı, Isparta İli’nin Keçiborlu ilçesindeki Değirmendere vadisinde 

bulunan ve Etibank tarafından 1935 ve 1995 yılları arasında işletilmiş kükürt 

ocağının güney doğusunda yer almaktadır (Şekil 1.1). 

 

1.4. Yerleşim Merkezleri ve Ulaşım 

 

Çalışma alanının içeirinde yeralan Isparta iline bağlı Keçiborlu ilçesi; 30 derece 

15 dakika doğu boylamı, 38 derece 00 dakika kuzey enlemi üzerinde, Batı 

Akdeniz Bölgesi Göller yöresinde yer almaktadır. 1010 rakımlı ilçe 562 km2’lik 

bir alanı kapsamaktadır.  

 

Keçiborlu ilçesi, güney doğusunda Isparta merkez ilçe, batısında Afyon ilinin 

Dinar, Dazkırı ve Başmakçı ilçeleri, kuzeyinde Uluborlu ilçesi, güneyinde Burdur 

ili ve Burdur Gölü ile komşudur. Keçiborlu, Isparta il merkezine 39 km 

uzaklıktadır. Keçiborlu tüm yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Ankara-
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İstanbul-İzmir demiryolu ve karayolu da ilçeden geçmektedir. İnceleme alanına 

ulaşım, Isparta merkez ilçeden Ankara-İstanbul asfalt yolundan sağlanmaktadır. 

Küçük yerleşim merkezlerine yapılmış olan yollar ulaşıma önemli katkıda 

bulunmaktadır. 

 

 

 
Şekil 1.1. Çalışma alanının yerbulduru haritası 

 

1.5. Morfoloji 

 

Bölgede bulunan Keçiborlu Göleti tarımsal amaçlı 1989 yılından itibaren 

kullanılan önemli kaynaklardan biridir. Fakat çevresinde bulunan dere yatakları 

kurumuş olup verimliliği sağlayamamaktadır. Çalışma alanı içerisindeki 

Değirmen Dere, Kalburcu Dere, Erikli Dere, Suluca Dere, Asmalı Dere ve Kumlu 
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Dere başlıca kurumuş derelerdir. Yağmur suları ve kanallar nedeniyle Erikli Dere 

de toplanma alanı oluşmuştur. Oluşan toplanma alanı bataklık tipi olup içerisinde 

kapatılan kükürt ocağından sızıntılar ve pasa atıkları bulunmaktadır. Kapatılan 

ocağın etkileri kurumuş dere yataklarında olduğu kadar sahanın belli yerlerinde 

de yoğun bir şekilde görülmektedir. 

 

1.6. Ekonomik Durum 

 

Keçiborlu’nun ekonomisinin temelinde 1994’e kadar 60 yıla yakın kükürt 

madenine dayalı olarak gelişen maden sanayi ve hizmet sektörü etkindir. 

Etibank; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk maden yatırımlarından Keçiborlu Kükürt 

İşletmesi, Atatürk'ün direktifiyle Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını işletmek ve 

değerlendirmek üzere 14 Haziran 1935 tarihinde 2805 sayılı Kanun ile 

kurulmuştur. Etibank Keçiborlu Kükürt İşletmesi teknolojisini 

yenileyemediğinden dünya standartlarında rekabet gücünden yoksun kalmıştır. 

Doğal olarak 90’ lı yılların sonunda tesis 1994’te tasfiye edilmiştir (Adanalı, 

2011). 1994 yılında fabrika kapatıldıktan sonra madencilik sektörü ortadan 

kalkmış buna karşın, tarım ve hayvancılık faaliyetleri önem kazanmaya 

başlamıştır. Tarımda gülcülük ve el sanatlarından halıcılık önde gelen gelir 

kaynaklarıdır. 

 

1.7. İklim ve Bitki Örtüsü 

 

Bölge genel olarak Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasındadır. Kış ayları soğuk 

ve yağışlı yazları sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış miktarı 70 cm dolaylarında ve 

metre kareye 615 mm’ dir. En yüksek sıcaklık 40oC, en düşük sıcaklık ise -4oC’dir. 

Bölgede akarsular düzensiz ve debileri mevsimlere bağlı olarak büyük değişiklik 

gösterir. Kuru ve sıcak geçen yaz aylarında akarsuların birçoğu kurumaktadır. 

Yörede bitki örtüsü bakımından ise genel olarak Akdeniz bitki örtüsü makinin 

özellikleri gözlenir. Buna göre yamaçlarda ve düzlüklerde seyrek ağaçlıklar, 

tepelere doğru çam ve meşe ağacı, bazı tepelerde de çamların bulunduğu 

ormanlık alanlar bulunmaktadır. Yerleşim yerleri çevresinde meyve, gül ve yağ 

bitkileri yetiştirilir.   
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Evaporit oluşumları; oldukça yaygın oluşumlardır. Bu oluşumlar paleo-

klimatoloji yönünden önemli veriler sağlarlar. Türkiye’de denizel ve gölsel 

kökene sahip evaporit mostraları, özellikle Orta Anadolu Neojen havzalarında 

yaygındır. Ayrıca, stratigrafik olarak Üst Kretase'den Tersiyer'e yaygın olarak, 

Kuvaterner süresince belirli bölgelerde gelişen lagünel ve karasal çökelimler 

vardır. Bu jeolojik tarihçe boyunca gelişen havzalar olarak Orta Anadolu 

havzasında; Tuzgölü, Beypazarı, Çankırı-Çorum-Yozgat, Sivas-Hafik-Zara, Güney 

Doğu Anadolu havzasında; Kars Kağızman Tuzluca, Aşkale-Erzurum-Tortum-

Oltu, Batı Anadolu havzasında; Soma-Tunçbilek, Gediz-Uşak, Honaz-Sarayköy-

Denizli, Balıkesir-Susurluk havzalarında gözlenir. Tuzgölü Havzası; Konya-

Tuzgölü, Şereflikoçhisar-Aksaray, Niğde-Ulukışla, Ankara-Bolu jips yataklarını 

kapsar. Türkiye’de yer alan alçıtaşı maden işletmeleri genel olarak, Ankara 

(Beypazarı, Şereflikoçhisar, Ayaş ilçeleri) Balıkesir-Susurluk, Niğde-Ulukışla, 

Eskişehir-Sivrihisar, Denizli-Honaz ve Erzurum-Aşkale şeklinde sıralanabilir. 

Alçıtaşı rezervleri, ayrıca Güney, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da yaygın bir 

şekilde mevcuttur (http://alcitasijps.blogspot.com/(erişim: 10.10.2018)).  

 

Dünyada ve ülkemizin farklı lokasyonlarında çeşitli araştırmacılar tarafından 

evaporitler özellikle jipsler üzerine yapılan çalışmalar, çalışma alanı ve yakın 

çevresinin jeolojik ve tektonik özellikleri, Gölcük volkanizması ile ilgili 

hidrotermal alterasyonlar, pomza ve kükürt yatakları, arsenik ve kurşun-bakır-

çinko cevherleşmeleri olmak üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bunlardan 

bazıları aşağıda ayrıntılı verilmiştir.   

 

Lahn (1940), yörede yapmış olduğu jeolojik ve tektonik incelemeler sonucunda, 

kükürt yataklarının oluşumunu, yöredeki riyolitik filonun kırık ve çatlak 

kesimlerinden çıkan H2S ve CO2 gazlarına dayandırır. 

 

Gutnic (1972), Keçiborlu–Baladız-Yakaören çevresinin 1/100.000 ölçekli jeolojik 

haritasını tamamlayarak, Kayıköy Formasyonunu Eosen olarak yaşlandırmıştır. 

http://alcitasijps.blogspot.com/(erişim
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Poisson (1977), Batı Toroslar’ın jeolojisine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda 

bölgede, Triyas-Pliyosen yaşlı Beydağları Otoktonu, Maastrihtiyen-Daniyen’de 

bölgeye yerleşmiş Antalya Napları ve Langiyen zaman aralığında yerleşmiş Likya 

Napları olmak üzere 3 farklı yapının varlığından söz etmiştir. Araştırmacı, 

Antalya Napları içerisinde alttan üste doğru; Peridotit Napları, Kocadağ Masifi, 

Kargı, Ispartaçay ve Çataltepe birimlerini ayırtlamıştır. Likya Naplarının ise altta 

Lütesiyen-Priaboniyen yaşlı Yavuz, bunun üzerinde sırası ile Domuzdağ, 

Gülbahar ve Gümüşlü Ünitelerini içerdiğini belirtmiştir. 

 

Kirk-Othmer (1978), yaptığı araştırmasında jipsin iki mol su içeren bir kalsiyum 

sülfat minerali olduğunu ve ısıtıldığında su kaybederek susuz jipse dönüştüğünü 

tekrar bünyesine su aldığında ise bağlayıcı özelliğini geri kazanarak jipse tekrar 

dönüştüğünü belirtmiştir.  

 

Özgüner (1980), Keçiborlu ve Burdur gölü çevresinde kükürt zuhurlarına yönelik 

prospeksiyon ve etüt çalışması yapmıştır. Çalışmasında, Keçiborlu yeraltı kükürt 

cevherlerini içine alan bir şaryajın, yaklaşık kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 

kilometrelerce takip edilebilmekte olduğunu ve kükürt zuhurlarının magmatik 

kökenli olduğunu belirtir. 

 

Koçyiğit (1984), Gölcük (Isparta) volkanizmasıyla ilişkili olan piroklastik 

birimleri, volkanik breş ve aglomeralar; alt volkano-tortul birim pomza düzeyleri 

ve üst volkano-tortul birim olarak ayırtlamıştır. Bununla birlikte, bloklu pomza 

ve ekonomik pomza yataklarından bahsetmiştir.  

 

Sarıiz (1985), Kumludere ve Değirmenderesi civarındaki mineral çökellerin yan 

kayaçlarını tüf, serpantinit, kireçtaşı ve andezit olarak tanımlayarak, kükürt 

mineralizasyonunun Pliyosen sonunda gerçekleştiğini belirtir. Ayrıca, yöredeki 

kayaçlarda gelişen yoğun alterasyonu, hidrotermal solüsyon ve gazlara 

bağlayarak, Kumludere, Değirmenderesi ve İrepdere bölgelerindeki silisleşmeyi, 

ilksel ve altere kayaçların kimyasal, mineralojik ve petrografik karşılaştırmasını 

yaparak açıklar. 
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Sarıiz (1985), Yalçınkaya vd. (1986), Karaman vd.(1988) ve Yalçınkaya (1989) 

yöredeki çeşitli formasyon-birimleri stratigrafik olarak ilişkilendirerek, birim 

içindeki fosiller ve yaş tayinlerini ve bazı birimleri yeniden adlandırır. 

 

Yalçınkaya (1985), “Batı Torosların Jeolojisi” adlı çalışmasında bölgenin jeolojik 

özelliklerini ortaya koymuştur. Ayrıca, Kayıköy Formasyonunu Alt-Orta 

Lütesiyen, konglomeraları da Miyosen olarak yaşlandırma yapmıştır. 

 

Güneş (1993), kükürt sahası içerisindeki silisleşmeyi, kükürt cevherinin 

emprenye kayacı tüflerin ve yan kayacı niteliğindeki serpantinlerin hidrotermal 

alterasyonuna dayandırır. 

 

Karakaya ve Varol (1994), Sivrihisar Neojen havzasında gölsel dolomit, dolomitli 

kiltaşları ve jipslerin mineralojik-petrografik, jeokimyasal özelliklerini oluşum 

koşullarını belirlemiştir. Sahadan alınan numunelerde oksijen (δ18O) ve karbon 

(δ13C) duraylı izotop analizleri yapılmıştır. İzotop oranlarındaki farklı değerlerin 

havzanın iklimsel ve hidrodinamik koşulların sıcaklık, tuzluluk ve biyojenik 

aktivitelerin değişmesiyle ilgili olduğunu vurgulamıştır. 

 

Kuşcu (1994), Isparta dolaylarındaki traki-andezitik kayaçlar ve piroklastiklerin 

güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu bir zon boyunca yayılım gösterdiğini tespit 

etmiştir. Ayrıca, Pliyosen ile Kuvaterner başlarında aktif durumdaki kıta içi bir 

volkanizmanın ürünleri olan traki-andezitik lavların Isparta Gölcük Kalderası 

merkez olmak üzere oldukça geniş bir bölgede koniler, parazit koniler ve dayklar 

şeklinde yer aldıklarını belirtmiştir. Bölgede değişik ekonomik boyutta 

endüstriyel hammadde (kükürt, pomza, tras ve andezit-trakiandezit taşocakları) 

ve metalik maden yataklarının Gölcük volkanizması ile doğrudan ilişkili 

geliştiğini ifade etmiştir.  

 

Kuşcu (1995), Gölbaşı arsenik mineralizasyonunun Eosen yaşlı filiş karakterli 

Isparta formasyonu içerisinde, yaklaşık kuzey-güney doğrultulu bir fay boyunca, 

1-2 m kalınlığında ve 38 m uzunluğunda bir damar ve onun çevresinde gelişmiş 

ağsal damarlar şeklinde bulunduğunu belirtmiştir. Damarların başlıca iri taneli 
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kalsit, realgar, barit, orpiment ve piritten oluşan bir mineral parajenezine sahip 

olduğunu saptamıştır. Arsenik damarlarının, trakiandezit–latit bileşimli ve 

Pliyosen yaşlı Gölcük volkanizmasını da oluşturan mağmatik faaliyete bağlı 

olarak (50-120oC) bir epitermal cevherleşme olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Cengiz vd. (2001), Isparta Büklümünün batı kanadında yaptıkları çalışmada SPOT 

XS (Satellite Por Observation de la Terre-multi spektral) uydu görüntüsü 

üzerinde 7. ve 4. bantlarda kuzeydoğu-güneybatı, kuzeybatı-güneydoğu ve 

kuzey-güney doğrultulu çizgisellikler belirlemişlerdir. Ayrıca bu araştırıcılar, 

farklı bant kombinasyonları üzerinde Gölcük çevresi ile Senirkent civarında 

otokton ve allokton kaya birimi ile bölgenin jeolojik ve çizgisellik haritalarını 

hazırlamışlardır. Bu çalışma sonucunda, çizgiselliklerin volkanizma ve tektonik 

kontrol arasında iyi bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 

 

DPT (2001), Türkiye'deki alçıtaşı oluşumları ile ilgili olarak ayrıntılı rapaorlama 

yapmıştır. Bu çalışmada tahminlere dayalı olarak görünür rezervin 165 milyon 

ton, görünür ve muhtemel rezervin ise 1,8 milyar ton olduğunu belirtmiştir. 

 

Kuşcu ve Konu (2001), Darı Dere (Isparta) kurşun–bakır-çinko (Pb–Cu Zn) 

oluşumlarının, traki ve trakiandezitik volkanik kayaçlar içerisinde ağsal ve 

saçınımlı olarak geliştiğini belirtmiştir. Yatağın parajenezini; galen, sfalerit, 

kalkopirit, barit ve kuvars, hidrotermal ayrışmalar ve oksidasyonları seruzit, 

jarosit, opal-CT, alunit, illit ve montmorillonit oluşturur. Pb, Zn ve Cu 

cevherleşmelerinin volkanik yan kayaçları başlıca arjilitleşme ve piritleşme ve 

daha az olarak silisleşme ve limonitleşme gösteren yaygın hidrotermal ayrışmaya 

maruz kalmıştır. Pb-Cu-Zn oluşumları, ortalama % 0.3 Pb, % 0.12 Cu ve % 0.08 

Zn tenörlerine sahiptir. Cevherleşmenin mezotermal koşullarda meydana 

geldiğini ileri sürmüşlerdir.  

 

Alçiçek vd. (2003), Kızılyer evaporitlerinin depolanma ortamları, doku özellikleri 

ve çatlak dolgusu jipslerde kükürt oluşumları üzerine çalışmışlardır. 
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Cengiz vd. (2003), Cengiz vd. (2004), Kayadibi vd. (2008), bölgede Pliyosen yaşlı 

Gölcük volkanizmasına bağlı olarak gelişen çeşitli dairesel, eliptik yapılar 

şeklindeki volkanik oluşumları ve kuzeydoğu-güneybatı, kuzeybatı-güneydoğu 

ve kuzey-güney doğrultulu çizgisellikleri Landsat Thematic Mapper (TM) uydu 

verileri ile belirlemiştir. Bu araştırıcılar, uydu görüntüsü üzerinden belirlenen bu 

volkanik yapıların ve Gölcük Kraterinin, çeşitli doğrultulardaki belirgin 

çizgiselliklerin birbirlerini kestiği ve çizgisellik yoğunluğunun arttığı alanlarda 

bulunduğunu saptamıştır. 

 

Güngör (2005), Sivrihisar’ın Demirci Köyü civarındaki olası Orta-Üst Miyosen 

yaşlı Sakarya Formasyonu içerisinde yeralan evaporit çökellerinin jeolojik, 

mineralojik, petrografik, jeokimyasal ve kükürt, oksijen, stronsiyum izotop 

oranları (δ34S, δ18O ve 87Sr/86Sr) ile kökenini ortaya koymuştur.  

 

Yılmaz ve Karacan (2005), Sivas jipsleriyle ilgili yaptıkları çalışmalarda, jipslerin 

suda dağılmaya karşı dayanımlarını ve buna etki eden faktörleri araştırmışlardır. 

Jipslerdeki dokuların ve kristal yapısının suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi 

değerlerinde etkili olabileceğini belirtmişlerdir. 

 

Altay vd. (2007), Sivrihisar (Eskişehir) güneydoğusunda yüzeyleyen Üst 

Miyosen-Pliyosen yaşlı Sakarya formasyonu içerisindeki killi dolomitlerde masif 

seviyeler, tabakalı, çatlak dolgusu ve serbest büyümeli jips oluşumlarının 

varlığını belirtmişlerdir. Dolomit ile ardalanmalı olarak gözlenen masif ve 

tabakalı jipsler, diskoidal, mercek şekilli, gül ve kırlangıçkuyruğu kristal şekilli 

olarak da mevcuttur. Jipsler, genellikle beyaz renkli, bazen mavimsi gri ve açık 

kahverengidir. Mineral parajenezi, dolomit, jips, kalsit, sepiyolit, paligorsit, 

simektit, illit ve kaolinit içerir. Jipslerin oluşum ortamının tatlı su, zayıf alkalin 

koşullara sahip olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

 

Zeybek (2007), Orta Sakarya Bölgesi doğusundaki farklı lokasyonlarda mostra 

veren Pliyosen yaşlı Porsuk formasyonuna ait yaygın ve kalın evaporit 

oluşumlarının, iz element ve izotop jeokimyasısı ile kökeninin aydınlatılması ve 

bölgenin paleo-coğrafyasının ortaya konulması amacıyla, çalışmalar yapmıştır. İz 
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element sonuçlarının evaporitik playa göl çökelme ortamı jeokimyası değerlerine 

göre anomalisini ortaya koymuştır. Bu anomalinin evaporitleşme sırasında göl 

suyunun kimyasının zaman zaman Miyosen-Pliyosen volkanizmasına bağlı 

gelişen hidrotermal çözeltiler, zemin-tatlı su girişleri, klimatolojik şartlar ve 

indirgeyici koşulları vurgulamıştır. Evaporit istifinin kökenini belirlemek için 

kükürt, oksijen ile karbon (δ34S, δ18O, δ13C) izotop analizleri yapmıştır. Bu 

evaporitlerin playa gölü karmaşığında çökeldiği sonucuna varmıştır. 

 

Gündoğan vd. (2008), tarafından bölgede, tektonik aktivitelerin serüveni ve 

jipslerin yaş tayini yapılmıştır. Kızılyer evaporit istifinin yaşının Geç Triyas 

olabileceği ileri sürülmüştür. Bu kapsamda bölgeye ait jeolojik bir harita 

oluşturulmuştur. Bölgede yer alan jips–dolomit-anhidrit ardalanmaları ve ilişkili 

olduğu diğer nap kalıntıları jeolojik istifler ve ofiyolitler incelenerek, stratigrafik 

sütun kesit çalışması yapılmıştır. Bölgenin tektoniği ve fayların sahadaki 

konumları yine bu çalışmacılar tarafından tespit edilmiştir. 

 

Gümüş (2009), Ulukışla Baseni içerisinde yeralan Ulukışla Evaporitlerinin 

(Zeyvegediği anhidriti) sistematik olarak anhidrit ve jips örneklemesini 

yapmıştır. XRD ve AAS analizleri ile numunelerin saf jips minerallerinden 

oluştuğu, XRF ile jipslerin oksitlerinin CaO ve SO3, iz elementlerinin ise, Mg, Al, P, 

K, Fe, Rb ve Sr olduğu belirlenmiştir. Jipslerin mozaik doku ve kümesteli dokulu 

oldukları, selenitik jipslerin, şeffaf yapıda olduğu, yaklaşık 1-2 mm kalınlığındaki 

jips tabakalarının altında toplu iğne benzeri yapılar görülmüştür. İncelenen 

jipslerin alçı üretimi için kaliteli jips olduğu tespit edilmiştir. 

 

Coşkun ve Cengiz (2012), Keçiborlu (Isparta) kükürt yatakları çevresindeki 

ayrışmaların yoğun olarak felsik ve daha az mafik yüzey kayaçları (Gölcük 

formasyonu), yer yer de bazik-ultrabazik kayaçlardan (Gökçebağ Karmaşığı) 

kaynaklandığını belirtmişlerdir. Ayrışan kayaçlar gri, beyaz, bej, kahverengi, 

yeşilimsi-sarımsı görünümüldür. Alünitleşme, killeşme, kloritleşme, opalleşme, 

limonitleşme, karbonatlaşma ve silisleşme mevcuttur. Bu ayrışmaların SiO2 

içeriği oldukça yüksek, diğer anaoksitleri daha düşük değerlerdedir. Bunların 

baryum-stronsiyum-rubidyum (Ba-Sr-Rb) ve kurşun-bakır-çinko-molibden-
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arsenik (Pb-Cu-Zn-Mo-As) içerikleri zayıf bir zenginleşme, nikel-kobalt (Ni-Co) 

konsantrasyonları daha yüksek bir zenginleşme gösterir. Bu ayrışmaların 

mineral birliği ve iz element kapsamı, onları oluşturan çözeltilerin hidrotermal 

kökenli olduğunu düşündürmektedir.  

 

Kaya (2014), Keban Batı Fırat’ta gözlenen ikincil jips oluşumu, Keban florit 

işletme alanlarında, Keban Doğu Fırat eski kurşun-çinko (Pb-Zn) işletmesi pasa 

ve galeri ağzı çevresinde, Maden Anayatak pasa alanlarında oluşmuştur. İkincil 

jipslerin mineralojisi ve jeokimyası; XRD, XRF, ICP-MS, ICP-ES yöntemleri 

kullanılarak incelenmiştir. Bu araştırma ile ikincil jipsler ve türedikleri 

cevherleşmeler arasında yakın jeokimyasal ilişkiler olduğu kanıtlamıştır. Pb-Zn 

cevherleşmelerinden türeyen ikincil jipslerde Pb, Zn, Ag, Cd içerikleri 

ölçülmüştür. Maden Cu yatağındaki ikincil jipslerde Cu içeriği 275 ppm’e kadar 

yükselmektedir. 

 

Bilgin (2019), Balıkesir-Susurluk jips sahasının, yaklaşık 1.000.000 ton rezerve 

sahip olduğunu ve jipsin kullanım alanlarının oldukça geniş olduğunu 

belirtmiştir. Araştırmacı, Balıkesir bölgesine ait jips (alçıtaşı) numunelerinin 

kimyasal analizleri, yoğunluk analizleri, ince kesit analizleri, SEM ve XRD 

analizleri yapılarak karakteristik özelliklerini belirlemiştir. 

 

Başpınar Tuncay vd. (2021), Keçiborlu opal oluşumlarının Geç Miyosen-Pliyo-

Kuvaterner boyunca varolan asidik volkanizmanın son ürünü silisçe zengin 

çözeltiler boyunca geliştiğini belirtmişlerdir. Bu çözeltilerin gelişmesinde 

Keçiborlu kükürt yatağı çevresinde gelişen fayın etkili olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Opaller gri, bej, sarımsı, kırmızımsı, siyahımsı, masif ve bantlı 

yapıda, yer yerde breşik kayaç parçaları içerir. Opallerin hidrotermal çözeltilerin 

etkisiyle ilksel özelliklerini kaybettiği, yer yer demiroksitleştiği ve killeşmenin 

varlığı, manyetit ve hematit içerdiği belirtilmiştir. Opaller amorf, taneli, çöl gülü 

ve lepisfer dokulara sahiptir ve opal CT ve opal C türündedir. Ba <120 ppm ve Ca 

>200 ppm miktarları, C/T oranı ile Ga arasındaki nispi ilişki ile hidrotermal 

alterasyonlar Keçiborlu opallerinin magmatik kökenli olduğunu göstermektedir. 
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3. MATERYAL VE METHOD 

 

Tez konusunun amacı doğrultusunda arazi, laboratuar ve büro çalışmaları 

yapılmıştır. 

 

3.1. Arazi Çalışmaları 

 

Tez çalışmaları kapsamında yapılan saha incelemeleri esnasında topografik 

harita ve pusula, GPS (Global Positioning System), jeolog çekici, fotoğraf 

makinesi, şeritmetre ve numune torbası kullanılmıştır. Saha incelemelerinde 

öncelikle bölgenin mevcut jeoloji haritası yeniden gözden geçirilerek çalışma 

alanının 1/25 000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmış ve jips oluşumlarının 

bulunduğu bölgelerin ayrıntılı olarak jeolojik özellikleri önceki literatür 

çalışmalarından da yararlanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Sahadaki jips 

oluşumlarının saha jeolojisi incelemesi yapılarak fotoğraflanmıştır. Terkedilmiş 

kükürt yatakları çevresindeki oksidasyon zonunda gelişgüzel dağılmış olarak 

gözlenen jips kristallerinden ve yan kayacından mineralojik ve jeokimyasal 

amaçlı 10 adet numune alımı gerçekleştirilmiş ve bunlar GPS ölçümü ile haritaya 

işlenmiştir. 

 

3.2. Laboratuvar Çalışmaları  

 

Tez konusu olan jips oluşumlarından mineralojik, petrografik, jeokimyasal ve 

morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla Keçiborlu (Isparta) Değirmendere 

civarındaki kükürt yatakları oksidasyon zonunda gelişigüzel dağılmış jips ve 

yankayacından örnekleme yapılmıştır.  

 

Farklı yapılardaki jips numunelerinin ve yankayaçlarının mineralojik-petrografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi laboratuvarlarında 10 adet ince kesit 

hazırlanmıştır. Bu kesitlerin mineralojik-petrografik tanımlamaları, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ‘’Su Kayaç ve Mineral Analiz’’ 

laboratuvarında Olympus BX–51 marka polarizan mikroskop altında 4X ve 10X 
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büyütmelerde, 5.1 megapiksel çözünürlüklü kamerada incelenmiş ve Image Pro 

Plus 5.1v görüntü analiz sistemi ile görüntüleri alınmıştır. 

 

XRD analizleri için sahadan derlenen dört adet numune agat havanda öğütülmüş 

ve toz haline getirilmiştir. Bu numunelerin XRD analizleri Süleyman Demirel 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ‘’Su Kayaç ve Mineral Analiz’’ 

laboratuvarında Panalytical PW3040/60 X’Pert Pro MPD marka ve modelde olan 

cihazda yapılmış ve X’Pert Data Collector, X’Pert High Score, X’Pert Pro Fit 

programı ile XRD desenleri yorumlanmıştır. 

 

SEM analizleri 20 kV voltajlı, LFD ve CBS detektörlü, düşük vakum modunda Fei 

Quanta Feg 250 model taramalı elektron mikroskobu kullanılarak, 4 adet jips 

numunesinin kristal ve morfolojik özellikleri belirlenmiştir. SEM analizleri 

Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (SDU-YETEM)’nde gerçekleştirilmiştir.  

 

Jeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi için 2 adet jips, 1 adet jipsli kayaç ve 1 

adet kayaç numunesinin 0.075 mm’lik elekten geçen etüv kurusu toz numuneler 

kullanılmıştır. Bu numunelerin majör oksit element analizleri, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ‘’Su Kayaç ve Mineral Analiz’’ 

laboratuvarında Perkin Elmer Optima 2100 DV model İndüktif Eşleşmiş Plazma 

Optik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES) yöntemiyle yapılmıştır.  

 

3.3. Büro Çalışmaları 

 

Arazide ve laboratuvarlarda yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi ve yorumlanması büro çalışmalarında gerçekleşmiştir. Bu 

çalışmalar, önceki çalışmaların bulunması, incelenmesi ve yorumlanması, jips ve 

yankayacın ince kesitlerinin polarizan mikroskop incelemeleri, X-ışını kırınımı ve 

taramalı elektron mikroskobu analizlerinden elde edilen mikrofotoğraf alımı, 

grafikler, jeokimyasal analiz sonuçlarını içeren çizelgeler, ayrıca da jeolojik 

harita, enine kesit ve sütun kesit çizimlerinin hazırlanması ve tez yazımını 

kapsamaktadır.   
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4. BÖLGESEL JEOLOJİ 

 

Çalışma alanı, Toridler tektonik birliği içerisinde önemli bir konuma sahip olan 

Isparta büklümünün iç batı kesiminde yer alır. Torosdağları doğu-batı 

istikametinde bir genel uzanıma sahiptir, fakat göller bölgesi civarında bu düzenli 

gidiş kıvrım veya büklüm yapacak şekilde bir görünüm sunar. Bu yapısal 

deformasyon, bölgede meydana gelen tektonizma faaliyetlerinin en önemli 

işaretidir. Günümüzde tektonik bakımından halen aktif olan Isparta ve çevresi 

eski jeolojik devirlerde de yapısal gerilmelerin etkisi altında kalarak, değişik tür 

kıvrımlı, kırıklı, bindirmeli, naplı ve faylı yapılar kazanmıştır.  

 

İnceleme bölgesi ve dolaylarında görülen en önemli tektonik yapılar ve olaylar, 

Eosen yerleşim yaşlı Kızılcadağ ofiyolitli karmaşığın ve olistostromların yerleşimi 

ile ilgilidir (Karaman vd., 1988). Bu karmaşık, Uluborlu formasyonu üzerine 

tektonik olarak itilmiştir. Bunun yanında, Orta Triyas-Liyas oluşum yaşlı Dutdere 

kireçtaşı da Üst Paleosen-Eosen yaşlı Uluborlu formasyonuna tektonik olarak 

bindirmektedir. Çalışmanın amacını oluşturan ikincil jipslerin oluşumlarında 

etkili olan Pliyosen yaşlı Keçiborlu riyolitini oluşturan volkanizma, bölgesel 

neotektonizma ile yakın ilişkilidir. Neotektonik dönemin başlangıcında, bölgenin 

aktif tektoniği ve blok faylanmalar sonucu oluşan yarık ve zayıflık zonları, 

andezitik lavların yüzeye çıkmasında önemli rol oynamışlardır (Karaman, 1994). 

 

Bölge Üst Miyosen öncesinde genel olarak sıkışma tektoniği; Üst Miyosen’den 

günümüze kadar ise çekme tektoniği etkisi altında kalarak deformasyona 

uğramıştır (Koçyiğit, 1983; Şenel, 1997; Glover ve Robertson, 1998; Robertson, 

2000). KB-GD gidişli kıvrım eksenleri, KB-GD gidişli ters faylar, KD-GB gidişli 

normal faylar, KD-GB gidişli açılma ve makaslama çatlakları bölgenin önemli 

tektonik yapılarını oluşturmaktadır (Karaman, 1994; Yağmurlu vd., 1997). 

Bölgede meydana gelen tüm tektonik yapıların konumlarına göre bölge KD-GB 

yönlü sıkışma ve KB-GD yönlü çekme gerilmelerinin etkisi altında kalarak 

deforme olmuştur. Koçyiğit (2000) bölgedeki bu fay gruplarının gelişiminin 

doğu-batı yönünde olduğunu savunmuştur. Koçyiğit ve Özacar (2003) KD gidişli 
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Burdur Fay Zonu Isparta açısının batı kenarını, KB gidişli Akşehir Fay Zonu ise 

doğu kısmını oluşturduğunu belirtmişlerdir. 

 

4.1. Jeoloji 

 

4.1.1. Stratigrafi 

 

Çalışma alanında otokton ve allokton birimler gözlenmektedir. Stratigrafik sütun 

kesite göre yer alan otokton birimleri Geç Paleosen-Eosen yaşlı Uluborlu 

Formasyonu, Üst Pliyosen yaşlı Keçiborlu riyolitik tüf ve jipsli alterasyonlar ve 

Kuvaterner yaşlı güncel çökeller oluşturur. Allokton birimler de Üst Kretase yaşlı 

Kızılcadağ melanj ve olistostromu, Orta Triyas-Liyas yaşlı Dutdere Kireçtaşı ve 

Jura-Kretase yaşlı Orhaniye Formasyonu’dır (Şekil 4.1, 4.2). 

 

 

 

Şekil 4.1. Çalışma alanına ait tektono-stratigrafik sütun kesit (Ölçeksiz) 
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Şekil 4.2. Çalışma alanının jeoloji haritası ve jeoloji enine kesiti (Başpınar Tuncay vd., 2021) 
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4.1.1.1. Uluborlu formasyonu (Tpeu)  

 

Tanım ve yayılım: Fliş karakterinde olan formasyon, Özgül vd. (1991a) 

tarafından adlandırılmıştır. Çalışma sahasında sadece Uluborlu formasyonuna ait 

olan Kuruçay üyesi gözlenmektedir. Bu birim formasyonun genel litolojisi ile 

aynıdır. Bu yüzden bu çalışmada ayırtlanmamıştır.  

 

Litoloji: Formasyon, ince-orta-kalın tabakalı, gri, yeşil, bej, krem, kirli sarı, pembe 

renklere sahiptir. Kalkarenit, mikrit, killi-kumlu kireçtaşı ara katkılı kumtaşı, 

kiltaşı, silttaşı ve çakıltaşı içerir (Şekil 4.3).  

 

 

 

Şekil 2.3. Kumtaşı-kiltaşı ardalanmalı Uluborlu formasyonu 

 

Dokanak: Uluborlu formasyonunun tabanı çalışma alanında gözlenememiştir. 

Birimin üst dokanağına Kızılcadağ ofiyolitik melanjı bindirme ile gelmektedir 

(Şekil 4.1). 

 

Kalınlık: Uluborlu formasyonunun kalınlığı Özgül vd. (1991a) tarafından 

yaklaşık 1000 m olarak belirlenmiştir. 
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Fosil Kapsamı ve Yaş: Birim, Globorotalia cf. angulata (White), G. compressa 

(Plummer), G. cf. pusilla Bolli, G. laevigata Bolli, G. pseudomenardii Bolli, 

Discocyclina seunesi Douville, Distichoplax biserialis (Dietrich), Globigernatheka 

kugleri Bolli, Loeblich, Tappan, Globigerina linaperta Finlay, Acarinina bulbrooki 

(Bolli), Nummulites sp., Assilina sp. vb. formlara (Özgül vd., 1991a) göre Geç 

Paleosen-Eosen yaşlı kabul edilmiştir.  

 

Çökelme Ortamı: Birim, duraysız yamaç-havza ortamında çökelmiştir (Özgül 

vd., 1991a).  

 

4.1.1.2. Kızılcadağ melanjı ve olistostromu (Kkzm) 

 

Tanım ve Yayılım: Çalışma alanının genellikle kuzeybatısında gözlenen ofiyolitli 

melanj ve olistostromla temsil edilen birim, Poisson (1977) tarafından 

adlandırılmıştır. Daha sonraki yıllarda birimi, MTA (2010; ed. M. Üzer) ve Şenel 

(1997) Kızılcadağ Melanj ve Olistostromu, Karaman (1994) ve Yalçınkaya (1989) 

Isparta Ofiyolit Karmaşığı, Sarıiz (1985) Gökçebağ Karmaşığı, Görmüş ve Özkul 

(1995) Gökçebağ Karışığı olarak adlandırmıştır. Kızılcadağ melanj ve 

olistostromu Kemertepe, Yörükyatağı tepe batısında geniş bir alanda, Keçiborlu 

göleti güneyinde yüzeylemektedir (Şekil 4.2). 

 

Litoloji: Kızılcadağ melanj ve olistostromu; serpantinit, yer yer serpantinleşmiş 

harzburjit, dunit gibi litolojileri içermektedir. Ayrıca, içerisinde bazik volkanit, 

neritik kireçtaşı, pelajik kireçtaşı, radyolarit, çört ve dolomit bulundurur. 

Serpantinit bir hamur içine makaslanarak yerleşen yabancı bloklar birime kaotik 

bir yapı kazandırmıştır. Yer yer ofiyolitli melanjdan ayırtlanamayan küçük ölçekli 

olistostromlar da birime dahil edilmiştir. Birim genelde ofiyolit üstü kireçtaşı 

naplarına (Gülbahar napı, Domuzdağ napı) ait kütleler içerir. Bazik volkanit ve 

metamorfik (amfibolit vb.) dilimler de içeren Kızılcadağ melanj ve olistostromu, 

yer yer değişik kökenli, yaşı belirlenmemiş radyolarit, çört, şeyl vb. blokları 

kapsar.  
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Dokanak: Kızılcadağ melanjı alt dokanağında bulunan Uluborlu formasyonu 

üzerine tektonik olarak bindirme ile gelmektedir (Şekil 4.4). Birimin üst dokanağı 

da Dutdere kireçtaşı ile tektoniktir (Şekil 4.1). 

 

 

 
Şekil 4.4. Kızılcadağ melanjı (Kkzm) ve Uluborlu formasyonu (Tpeu) arasındaki 

dokanak ilişkisi 
 

Kalınlık: Ofiyolitik melanjın kalınlığı 0-300 m arasında değiştiği tespit edilmiştir 

(Şenel, 1997).  

 

4.1.1.3. Dutdere kireçtaşı (TRJd) 

 

Tanım ve Yayılım: Birim Poisson (1977) tarafından ‘Domuzdağı grubu’ olarak, 

Ersoy (1989, 1990) tarafından da ‘’Dutdere kireçtaşı’’ olarak adlandırılmıştır 

(Şenel vd., 1989; Bilgin vd., 1990). Birim, çalışma alanında Keçiborlu ilçesinin 

kuzeyinde ve Kemer tepe civarında yüzeylemektedir (Şekil 4.2).  

 

Litoloji: Domuzdağ napına ait olan birim çalışma alanında çeşitli renk ve 

fasiyeslerde kireçtaşı, intraformasyonel breş ve çörtlerden oluşmaktadır. Birim 

orta-kalın tabakalı, yer yer masif, aşınma yüzeyi gri, açık gri, kırılma yüzeyi beyaz, 

kirli beyaz, krem, bej, açık gri, gri, yer yer megalodontlu ya da algli rekristalize 
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kireçtaşlarından oluşur. Birimin üst düzeyinde orta-kalın tabakalı, gri, krem 

renkli kireçtaşları bulunur. Bunların üzerinde de pembe-kırmızı renkli yerel 

olarak çörtlü, ammonitli, yumrulu kireçtaşları yer alır.  

 

Dokanak: Dutdere kireçtaşının alt ilişkisi Kızılcadağ melanjı ile tektoniktir. 

Bununla birlikte, üst ilişkisi ise Orhaniye formasyonu ile tektoniktir (Şekil 4.1). 

Bununla birlikte, sahada yer yer Uluborlu formasyonu üzerinde bindirmeli 

gözlenir (Şekil 4.5).  

 

 

 

Şekil 4.5. Dutdere kireçtaşı (TRJd), Uluborlu formasyonu (Tpeu) ve alüvyonun 
(Qal) ilişkisi 

 

Kalınlık: Dutdere kireçtaşının kalınlığı yaklaşık 700 metre olarak belirlenmiştir 

(Poisson, 1977).  

 

Fosil Kapsamı ve Yaş: Sıkça Megalodon sp. içeren formasyon, Involutina sinuosa 

(Weynschenk), Involutina oberhauseri (Salaj), Trocholina permodiscoides 

Oberhauser, Aulotortus friedli (Kristan ve Tollmann), Involutina liassica (Jones), 

Ophthalmidium martana Farinacci vb. (Tanımlayan: C. Bilgi; Şenel vd., 1989'den) 

formlara göre Orta Triyas-Liyas yaşlıdır.  

 



22 
 

Çökelme Ortamı: Birim sığ karbonat şelf ortamında çökelmiştir. 

 

4.1.1.4. Orhaniye formasyonu (JKo) 

 

Tanım ve Yayılım: İlk olarak Meşhur vd. (1989) tarafından adlandırılan birim 

daha sonra Poisson (1977) tarafından adlandırılmıştır. Gülbahar napına ait olan 

birim inceleme alanının kuzeyinde Yörükyatağı Tepe civarında yayılım 

göstermektedir (Şekil 4.2).  

 

Litoloji: Orhaniye formasyonu, ince‐orta‐kalın tabakalı, gri, krem, kirli sarı, 

yersel pembe renkli, çok sık kıvrımlı, yer yer bazik volkanit ve radyolarit‐çört‐

şeyl ara düzeyli çörtlü mikritlerden oluşmaktadır (Şekil 4.6).  

 

 

 

Şekil 4.6. Orhaniye formasyonu içerisindeki ince-orta tabakalı çörtlü mikritler 

 

Dokanak: Birimin alt ilişkisi Dutdere kireçtaşı ile tektonik dokanaklıdır. Üst 

dokanağında ise tüm birimleri kesen Pliyosen yaşlı Keçiborlu riyoliti 

bulunmaktadır (Şekil 4.1). 

 

Kalınlık: Çalışma sahasında birimin kalınlığı tespit edilememiştir.  
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Fosil Kapsamı ve Yaş: Önceki çalışmalardan Poisson (1977)’a göre birimin yaşı 

Üst–Triyas‐Daniyen (?), Yalçınkaya vd. (1986)’a göre Triyas‐Senomoniyen, 

içerdiği fosil formlarına göre Şenel vd. (1989) tarafından Jura‐Kretase olarak 

verilmiştir.  

 

Çökelme Ortamı: Birim zaman zaman bazik volkanizmanın etkin olduğu havza 

ortamında çökelmiştir.  

 

4.1.1.5. Keçiborlu riyoliti (PlQk)  

 

Tanım ve Yayılım: Gutnic (1977) tarafından ‘’Keçiborlu lipariti’’ olarak 

tanımlanan birim, riyolit, dasit, riyodasit, andezit, ignimbrit ve tüf asidik volkanik 

kayaç türlerinden oluşur. Bu birimi daha sonraki literatür çalışmalarında Gölcük 

formasyonu (Karaman, 1990), Gölcük volkanitleri (Poisson, 1977; Kazancı ve 

Karaman, 1988), Keçiborlu volkanitleri (Yalçınkaya vd., 1986) olarak 

adlandırmışlardır. 

 

Litoloji: İnceleme alanında çoğunlukla riyolitik tüfler şeklinde gözlenen birim 

yoğun bir şekilde ayrışmaya uğradığı için ilksel özelliklerini kaybetmiştir (Şekil 

4.7). Bu sebeple sahada tanımlanması güçtür.  

 

Riyolitler alkalen karaktere sahiptir. Bazı yerlerde kalkalkalen nitelikli 

ignimbritler ve tüfler de yer alır. Karasal çökellerle ardalanmalı olarak izlenen bu 

tüf ve ignimbritlerin yanı sıra Keçiborlu çevresinde küçük dayklar şeklinde dasit, 

riyodasit ve andezit türde lavlar da bulunmaktadır. 

 

Dokanak: Keçiborlu volkanitleri çalışma sahasındaki tüm birimleri keserek 

yerleşmiştir. Üst dokanağını ise uyumsuz olarak güncel çökeller örtmektedir 

(Şekil 4.1). 
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Şekil 4.7. Keçiborlu riyolitinden görünüm 

 

Yaş: Keçiborlu volkanitlerini Yalçınkaya vd. (1986) Pliyosen yaşlı, Karaman 

(1990) Üst Pliyosen yaşlı olarak kabul etmişlerdir.  

 

4.1.1.6. Güncel çökeller (Qal) 

 

Tanım ve Yayılım: Eski akarsu taraça dolguları ve alüvyonlar olarak ikiye ayrılır. 

Taraçalar; pekleşmemiş çakıl, blok ve çok az oranda kum ve çamur birikintileri 

içermektedir. Alüvyon yelpazeleri; blok, çakıl ve çamur birikintileri içerir ve 

akarsu, ova kenarlarında yaygın olarak bulunur (Şekil 4.2).  

 

Litoloji: Alüvyonlar, ovada birikmiş olan kum, silt ve kilden meydana gelmiştir. 

Çalışma alanında eski alüvyonlar geniş alanlarda görülmektedir. Bunlar 

genellikle gevşek tutturulmuş blok, kum ve çakıldan oluşmuştur (Şekil 4.8, Şekil 

4.9).  

 

Dokanak: Çalışma alanında birim stratigrafik olarak tüm birimleri uyumsuz 

olarak örtmektedir (Şekil 4.1). Bazı yerlerde Uluborlu formasyonunun üzerinde 

de uyumsuz olarak gözlenir. 
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Yaş: Birimin yaşı stratigrafik konumuna göre Kuvaterner olarak tespit edilmiştir.  

 

 

 

Şekil 4.8. Alüvyon ve alüvyon içerisindeki yaklaşık 30 cm boyutundaki blok 
parçaları 

 

 

 
Şekil 4.9. Gevşek tutturulmamış alüvyondan görünüm 
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4.2. Yapısal Jeoloji 

 

4.2.1. Uyumsuzluklar 

 

Çalışma alanındaki formasyonlar arasında farklı kökenli uyumsuzluklar gözlenir. 

Bunlar; zaman boşluğu, tektonik uyumsuzluk ve ayrımlı kaya uyumsuzluklarıdır. 

Kızılcadağ melanjı ile Uluborlu formasyonu arasında tektonik uyumsuzluk ve 

ayrımlı kaya uyumsuzluğu bulunmaktadır. Keçiborlu volkanitleri yer yer 

Uluborlu formasyonu üzerinde ayrımlı kaya uyumsuzluğu olarak gözlenirken, 

bazı yerlerde de çalışma sahasındaki tüm birimleri de kesmektedir (Şekil 4.1). 

Güncel çökelleri oluşturan alüvyonlar, çalışma sahasında yer yer Uluborlu 

formasyonunu, yer yer de sahada ayrımlı kaya uyumsuzluğu ile Keçiborlu 

volkanitleri, Kızılcadağ melanjı ve olistostromları üzerinde uyumsuz olarak 

gözlenir.  

 

4.2.2. Çatlaklar 

 

Çalışma alanında gözlenen birimler litolojik ve fizikler özelliklerine bağlı olarak 

az veya çok çatlaklıdırlar. Kireçtaşı ve andezit gibi sünümsüz kayaçlar, marn gibi 

oldukça sünümlü kayaçlara oranla daha çok çatlaklıdır. Dutdere kireçtaşlarının 

bazı seviyeleri silisleşmiş olduğu için yer yer çok sert olup farklı yönlerde 

gelişmiş çatlak sistemlerine sahiptir. Bunun yanında, Orhaniye formasyonu 

içerisindeki mikritik kireçtaşları da katman düzlemleri boyunca kırılmalar 

göstermektedir. Kızılcadağ melanjı içerisindeki serpantinitlerde en iyi gelişmiş 

çatlak sistemi K45D, K45B ve K75B’ dır. Bunlar, basınç sonucu oluşmuş çatlaklar 

olduğu K-G yönlü basınç kuvvetlerinin sonucunda gelişmiştir (Sarıiz, 1985). 

 

4.2.3. Tabakalanma ve kıvrımlar 

 

Çalışma alanında tüm birimler (Kızılcadağ melanjı ve Keçiborlu volkanitleri 

hariç) tabakalanma göstermektedir. Dutdere kireçtaşı olistolitleri genellikle KB-

GD doğrultulu asimetrik bir kıvrımlanma göstermektedir. Uluborlu 
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formasyonundaki fliş karakterli birimler ince-orta tabakalanmalı, tabakaların 

eğimleri çok düzensiz, kıvrımlar ise asimetriktir.  

 

4.2.4. Bindirmeler ve faylar 

 

Çalışma alanında allokton yerleşimli birimler mevcuttur ve bunların yerleşimi ve 

devamlılık kazandığı yapısal hareketler bulunmaktadır. İnceleme alanında 

Paleosen-Orta Miyosen yerleşim yaşlı Kızılcadağ melanjı ve olistostromu, yer yer 

Uluborlu formasyonuna bindirmiş olarak gözlenir. Triyas-Jura oluşum yaşlı 

Dutdere kireçtaşları da yer yer Kızılcadağ melanjı ve olistostromu içerisinde 

olistolit olarak gözlenirken, yer yer de bindirmeli olarak bulunur. Ayrıca, Dutdere 

kireçtaşları Uluborlu formasyonu üzerinde de bindirmeli dokanak gösterir. 

Bindirme zonlarında iki birimin dokanağı boyunca belirgin olarak ezik, kırılmış 

parçalanmış, hafif kıvrımlanma ve renk değişimleri gözlenmiştir. Sarıiz (1985) 

bindirme hareketinin KB’dan GD’ya olduğunu belirtmiştir.  

 

Çalışma sahasının amacını oluşturan ikincil jips oluşumlarının yeraldığı ve 

terkedilmiş kükürt yataklarının bulunduğu alanda oksidasyon zonunun yüzeye 

çıkmasını sağlayan KB-GD doğrultusu boyunca uzanan olası bir fayın varlığı 

belirlenmiştir (Şekil 4.2). 

 

4.3. Volkanizma 

 

Çalışma alanında gözlenen Keçiborlu riyoliti olarak adlandırılan Gölcük 

volkanizması, volkanizmanın erken ve geç volkanik evrelerinde meydana 

gelmiştir (Yalçınkaya vd., 1986; Kazancı ve Karaman, 1988; Kuşçu ve Gedikoğlu, 

1990). Erken evrede andezitik–trakitik lavlar ve geç volkanik evrede tüf, volkanik 

breş, aglomera, pomza ve piroklastik malzemeler çevreye yayılmıştır. 

 

Volkanizma maar tipi olup, ilk kez yaklaşık 4,6 milyon yıl önce faaliyete 

başlamıştır. Bazı araştırıcılar volkanizmanın yaşının çevre kayaçlarla ilişkisine 

göre Pliyosen (Sarıiz, 1985; Kuşçu ve Gedikoğlu, 1990), bazıları da (Gutnic vd., 

1979) Pliyo-Kuvaterner olduğunu ileri sürerler. Isparta volkanitleri plaka içi 
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volkanitleri grubuna aittir. İçinde bir göl ve yeni bir volkan konisi olan krater, 

Yalçınlar'a (1969) göre Pliyosen ve Pleyistosen’de etkin olmuştur. Trakit ve lösitit 

tür lavlarda K-Ar yöntemi ile yapılan radyometrik yaş tayinine göre 4.07 -4.70 

milyon yıl (Alt Pliyosen) yaşlı olarak belirlenmiştir (Lefevre vd., 1983).  

 

Karaman (1988)'a göre, Gölcük volkanizmasının volkanosedimanter kayaçları 

karasal bir volkanizmanın ürünüdür. Püskürme ve püsküren malzemelerin 

depolanması, su dışı şartlarda kara üzerinde olmuştur. Bunun en önemli işareti 

istifte tek tip tortul bulunuşu ve tortul yapılarının Gölcük çevresinde ışınsal bir 

akıntı yönü vermesidir. Ayrıca, aynı döneme ait Burdur Gölü'nün doğu kıyısında 

olmasına rağmen, volkanosedimanterler içinde herhangi bir gölsel katkı 

bulunmayışı karasal oluşumu kuvvetlendirir. Erol (1975)'e göre de Burdur 

Pliyosen Gölü'nün üst seviyelerinde volkanik arakatkılı tortulların da bulunması 

Gölcük volkanizması faaliyetlerinin Üst Pliyosen’de sürdüğünü kanıtlar. 

 

4.4. Alterasyonlar 

 

Keçiborlu kükürt oluşumlarının bulunduğu alanlar ve çevresindeki kayaçlar 

yoğun alterasyona uğramışlardır. Riyolit, andezit, serpantinit, tüf ve 

kireçtaşındaki renk değişimleri arazide belirgin olarak gözlenir (Şekil 4.10, 4.11).  

 

Yüzeyden derine ve yan kayaçtan kükürt oluşumlarına doğru; alterasyon 

kuşakları ve alterasyon zonları izlenir. Keçiborlu çevresinde Kumlu Dere, Kokar 

Dere, Değirmen Dere ve Kükürt Dere’deki kayaçlarda değişimler gözlenir. 

Değirmendere alterasyon sahasının boyu 230m., eni 110m., derinliği 210m’ dir. 

Kükürtdere alterasyon sahasının boyu 20m., eni 90m., derinliği 150m’dir. 

Kumludere ana alterasyon kütlesinin boyu 340m., eni 125m, derinliği 230m’dir 

(Kuşçu, 1994).  

 

Alterasyonların görüldüğü alanda genellikle limonitleşme, hematitleşme, 

silisleşme, killeşme (alünitleşme) ve kloritleşme gözlenmektedir. Alterasyonların 

bulunduğu bölgede, opal, jips ve kükürt oluşumları gözlenmektedir (Şekil 4.11). 

Ayrıca, eski kükürt ocak alanındaki çukur alanlar yağmur suları ile dolmuş ve 
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gölet haline gelmiştir. Burada halen gaz çıkışları, jips ve kükürt oluşumları devam 

etmektedir (Şekil 4.10). 

 

 

 

Şekil 4.10. Çalışma alanında gözlenen Uluborlu formasyonu (Tpeu), Dutdere 
kireçtaşı (TrJd) ve alterasyonların genel görünümü 

 

 

 

Şekil 4.11. Çalışma alanında gözlenen hematitleşme ve opalleşme  
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

5.1. Keçiborlu Jips Oluşumlarının Jeolojik Özellikleri 

 

Keçiborlu jips oluşumları, Yörükyatağı tepe doğusu ve güneydoğusunda yeralan 

Değirmendere drenaj alanında, geçmiş yıllarda işletilmiş ve terkedilmiş kükürt 

işletmesinin galeri ağzındaki atıklarda ve pasa alanlarında meydana gelen 

oksidasyon zonunda bulunur (Şekil 5.1). Bu zon KB-GD istikametinde uzanan 

olası bir fay boyunca gözlenir. Fay hidrotermal aktivitenin yüzeye çıkmasında 

büyük bir etkendir. 

 

 

 

Şekil 5.1. Çalışma sahasındaki maden atıkları ve alterasyon alanı ile Dutdere 
kireçtaşı (TrJd) ve Uluborlu formasyonunun (Tpeu) 

 

İncelenen jipsler Keçiborlu riyolitik tüflerin içerisinde ve hidrotermal oksidasyon 

zonunda bireysel taneler olarak ve farklı boyutlarda gelişigüzel saçılmış şekilde 

bulunur. Sahada jipsler saydam, levhamsı, çubuksu yer yer kırlangıçkuyruğu, 

başak ve jips gülü şekillerinde gözlenir (Şekil 5.2). Bu yapı ve şekillerinden dolayı 

selent tipi jipsler olduğu düşünülmektedir. Çalışma sahasında, kristalli ve saydam 

jipslerin yanısıra, Keçiborlu kükürt yataklarının maden işletme atıkları veya 

sızıntılar çevresindeki alterasyon alanında yağmur suları ile meydana gelen su 
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birikintisi çevresinde beyaz toprağımsı, pudramsı görünümlü, yer yer 

çiçeklenmeli ikincil jips oluşumlarına da rastlanır (Şekil 5.3).  

 

 

 
Şekil 5.2. Çalışma alanında bulunan farklı boyutlardaki jips kristalleri 

 

 
 

Şekil 5.3. Oksidasyon zonunda gelişen ikincil jipsler, Dutdere kireçtaşı (TrJd) ve 
Uluborlu formasyonu (Tpeu) ilişkisi 
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Çalışma alanı dışındaki Gölbaşı (Burdur) arsenik cevherleşmesi sahasında yer yer 

filişlerin içerisinde, yer yer de dere yatakları ve drenaj alanlarında, Yakaören 

köyü (Isparta) Uyuzdere çevresinde, Darıdere alterasyon alanlarında ikincil jips 

oluşumları gözlenmektedir.  

 

5.2. Keçiborlu Jips Oluşumlarının Mineralojik Özellikleri 

 

5.2.1. Polarizan mikroskop incelemeleri 

 

İnceleme alanından alınan KD-1, KD-2, KD-3, KD-4, KD-5, KD-6, KD-7, KD-8A, KD-

8B, KD-9 olmak üzere toplam 10 numunenin ince kesitleri yapılmıştır. Bu ince 

kesit numunelerinin polarizan mikroskop üzerinde tanımlamaları yapılarak 

mikroskobik özellikleri verilmiş ve mikroskop görüntüleri aşağıda sunulmuştur 

(Şekil 5.4-5.8).  

 

Çalışma sahasında bulunan Değirmendere lokasyonundaki alterasyon alanından 

derlenen KD-1, KD-2, KD-3 ve KD-4 numaralı bireysel jips incekesit 

numunelerinde jips kristalleri mikroskopta farklı boyutlardadır (Şekil 5.4A). 

Bunlar genellikle öz şekilli, yarı öz şekilli ve özşekilsiz kristallere sahiptir. 

Kesitlerde jipsler iki yönde belirgin dilinim gösterir (Şekil 5.4B-C). Jipsler uzun 

çubuksu ve levhamsı bir yapıya sahiptir. Bazı kesitlerde tipik olarak 

kırlangıçkuyruğu ikizi gözlenmiştir (Şekil 5.4D-E) . Bazı jips numunelerinde 

olasılıkla ince kesitlerin hazırlanması sırasında jipsin sertliğinin düşük olması 

sebebiyle kristallerde kırılmalar ve parçalanmalar, ayrıca da bükülmeler 

oluşmuştur (Şekil 5.4F-G-H).  

 

KD-7, KD-8B ince kesit numuneleri riyolitik tüf bileşimine sahiptir. Bu kesitin tek 

nikol ve çift nikol görüntüleri verilmiştir. Bu kesitlerde volkanik cam, yer yer 

tüflerde gözlenen akma dokusu gözlenir. Volkanik cam içerisindeki feldspatlarda 

farklı derecelerde gelişen silisleşme tek ve çift nikol görüntülerinde izlenir (Şekil 

5.5).  
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Şekil 5.4. A) Farklı boyutlarda jips kristalleri (KD-1), B-C) Belirgin dilinimli jips 
kristali (KD-2), D-E) Jipsin kırlangıçkuyruğu ikizlenmesi (KD-1, KD-2), 
F) Dilinimli jips kristalinde bükülme (KD-4), G-H) Jips kristallerinde 
parçalanma (KD-3, KD-4) 
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Şekil 5.5. A-B-C-D-E-F (KD-7)-G-H (KD-8b) numunelerinde farklı derecelerde 

gelişen silisleşme 
 

KD-8A incekesit numunesi jips kristalleri içeren yer yer hidrotermal alterasyona 

uğramış riyolitik tüf olarak tanımlanmıştır. Riyolitik tüf içerisinde iki jips kristali 
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yeralmaktadır (Şekil 5.6A-B). Jips kristallerinin dilinimleri belirgin olarak 

gözlenir (Şekil 5.6C-D). Riyolitik tüf içerisinde jips gülü bulunmaktadır (Şekil 

5.6E). Riyolitik tüf içerisindeki mikro kuvars kristalleri farklı boyutlardadır (Şekil 

5.6F).  

 

 
 
Şekil 5.6. A-B) Riyolitik tüf (Rt) içerisindeki jips kristalleri(J), C-D) Riyolitik tüf 

içerisindeki (Rt) dilinimli jips kristali (J), E) Jips gülü, F) Riyolitik tüf 
içerisindeki (Rt) mikro kuvars kristallerinin görünümü, (KD-8a) 
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KD-9 numaralı kesitte riyolitik tüf içerisinde demiroksit alterasyonu, tüf 

içerisindeki tanelerde akma dokusu, yer yer serizitleşme ve killeşme gözlenir 

(Şekil 5.7A-B-C-D).  Ayrıca, mikro kuvars kristalleri mevcuttur (Şekil 5.7E-F). 

 

 

 
Şekil 5.7. A-B) Riyolitik tüf içerisindeki demiroksit alterasyonu, C-D) Riyolitik tüf 

içerisindeki tanelerde akma dokusu ve yer yer serizitleşme, E-F) 
Riyolitik tüf içerisinde damar şekilli mikrokuvars kristalleri 

 

KD-5 numaralı incekesit numunesi Dutdere kireçtaşıdır. Kireçtaşı içerisinde 

farklı yönlerde gelişmiş farklı kalınlıklara sahip ağsal görünümlü kalsit damarları 

vardır. Kayaç mikritik dokulu olmakla birlikte, ağsal damarların dolgularında yer 
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yer sparitik doku gözlenmektedir. Bu kesitin tek ve çit nikol görüntüleri aşağıda 

verilmiştir (Şekil 5.8).   

 

 
 
Şekil 5.8. A-B) Dallanmış kama şeklindeki kalsit damarları ve yer yer sparlaşma 

(ka), C-D) Ağsal şekilli kalsit damarları, E-F) Kalın kalsit damarını kesen 
ince kalsit damarı 

 

5.2.2. X-ışını kırınımı analizleri (XRD) 

 

Çalışma alanındaki cevherleşme lokasyonlarından derlenen 2 jips (KD-1, KD-2), 

1 jipsli kayaç (KD-8a), 1 kayaç (KD-8b) olmak üzere toplam 4 numunenin XRD 

analizleri yapılarak grafikleri çizilmiş ve desenleri yorumlanmıştır (Şekil 5.9-

5.12).  
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XRD desenleri yorumlanarak KD-1, KD-2 numunelerinin tamamen jips 

piklerinden oluştuğu gözlenmiştir (Şekil 5.9, 5.10). Bu numunelerin ince 

kesitlerinin polarizan mikroskop incelemeleri sonucunda da tamamen jips 

kristallerinden oluştuğu belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5.9. KD-1 numaralı bireysel jips numunesinin difraktogramı 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5.10. KD-2 numaralı bireysel jips numunesinin difraktogramı 

 

KD-8A numunesi jips ve kuvars piklerini, KD-8B numunesi de tamamen kuvars 

piklerini göstermektedir (Şekil 5.11, 5.12). KD-8A incekesit numunesi polarizan 

mikroskopta incelendiğinde jips içerikli riyolitik tüf olarak tanımlanmıştır. Ayrıca 

mikro kuvars kristalleri de içermektedir. XRD analiz sonuçları ile polarizan 

mikroskop incelemeleri uyumluluk göstermektedir.  
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Şekil 5.11. Jips+kuvars içerikli numunenin (KD-8A) difraktogramı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.12. Kuvars numunesinin (KD-8B) difraktogramı  
 

KD-8B numunesinin XRD desenlerine göre tümüyle kuvars içerdiği gözlenmiştir. 

Aynı numunenin ince kesiti polarizan mikroskopta incelendiğinde altere riyolitik 

tüf bileşimine sahip olduğu görülür. Bu kayaç içerisindeki feldspatın silisleştiğine 

işaret etmektedir.  

 

5.2.3. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve EDS analizleri 

 

Çalışma sahasındaki jips numunelerinin elektron mikroskop incelemeleri için 

115X, 500X, 10000X büyütmelerinde görüntüler alınmış ve EDS analizleri 

yapılmıştır (Şekil 5.13).  
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Şekil 5.13. Keçiborlu jipslerine ait SEM görüntüleri, EDS grafikleri ve bileşimleri 

 

SEM ve EDS incelemelerinin sonucunda jipslerin, genellikle ince levhamsı ve 

camsı görünümünde olduğu belirlenmiştir. EDS analizlerinde jipsin kimyasal 

bileşimindeki Ca, O, S ve kuvarsın bileşimindeki Si ve O element pikleri 

gözlenmiştir (Şekil 5.13). 
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5.3. Keçiborlu Jips Oluşumlarının Jeokimyasal Özellikleri 

 

Çalışma sahasından alınan 2 jips (KD-1, KD-2), 1 jips + kayaç (KD-8A) ve 1 

riyolitik tüf (KD-8B) numunesinin anaoksit içerikleri belirlenmiş ve analiz 

sonuçları yorumlanmıştır (Çizelge 5.1). Buna göre jipslerin anaoksitini CaO, 

riyolitik tüflerin anaoksitlerini başlıca SiO2, Al2O3, daha az olarak da K2O ve Na2O 

oluşturmaktadır.  

 

KD1 ve KD-2 jips numunelerinin CaO içerikleri %32,18 ve %31,92, diğer 

anaoksitleri %1’in altındadır (Çizelge 5.1). Bu numuneler bireysel jips 

kristallerinden alınmıştır ve tamamen jips patternlerine sahip XRD difraktometre 

analiz sonuçları ile uyumluluk göstermektedirler.  

 

Çizelge 5.1. Çalışma alanındaki jips ve riyolitik tüflerin anaoksit içerikleri 

 

Numune No / 

Numune adı 

Jips Jips + 

Riyolitik 

Tüf 

Riyolitik 

Tüf 

Anaoksitler (%) KD-1 KD-2 KD-8A KD-8B 

SiO2 0.26 0.25 71.47 77.16 

Al2O3 0.02 0.01 10.29 11.07 

Fe2O3 0.01 0.01 0.83 1.00 

MgO 0.01 0.02 0.06 0.08 

CaO 32.18 31.92 5.00 0.95 

Na2O 0.00 0.00 2.02 2.56 

K2O 0.00 0.00 3.13 3.61 

TiO2 0.01 0.01 0.13 0.16 

P2O5 0.01 0.01 0.01 0.02 

MnO 0.00 0.00 0.01 0.01 

Ateş Kaybı 19.05 19.64 5.62 2.04 

Toplam 51.56 51.87 98.57 98.66 

 

KD-8A numunesi % 71.47 SiO2, % 10.29 Al2O3, % 5.00 CaO, %3.13 K2O, %2.02 

Na2O içermektedir. Diğer anaoksitler %1.00’in altında değerlere sahiptir (Çizelge 
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5.1). Buradaki CaO içeriği jips kristallerinin bileşiminden kaynaklanmaktadır. 

Polarizan mikroskop incelemelerine göre jips içerikli riyolitik tüf olarak 

tanımlanan bu numunenin XRD desenleri jips+kuvars mineral bileşimine sahip 

olduğunu desteklemektedir. 

 

KD-8B numunesi % 77.16 SiO2, % 11.07 Al2O3, % 3.61 K2O, % 2.56 Na2O, % 1.00 

Fe2O3 değerlerine sahiptir (Çizelge 5.1). Polarizan mikroskop incelemelerine 

göre bu numunenin altere riyolitik tüf olarak tanımlandığı ve kayaç içerisindeki 

feldspatın silisleştiği belirlenmiştir. Bu numunenin XRD analiz sonuçları da 

sadece kuvars desenlerine sahip olduğunu göstermiştir. 

 

5.4. Jipsin Ekonomik Özellikleri 

 

5.4.1. Jipsin Kullanım Alanları 

 

Jipsin esas kullanımı bir tek özelliğe bağlıdır. 175oC’ ye kadar orta bir sıcaklıkta 

ısıtıldığında jips kimyasal olarak tutulmuş suyunun ¾’ünü kaybeder. Soğuyunca 

yarı hidrata ürün su ile karıştırılarak sürülebilir. Şekil verilebilir ve döküm kalıbı 

içerisinde şekil alabilir. Daha sonra iğnemsi kristallerin büyümesi ile sıkı dokulu 

kayacımsı bir kütleye katılaşır. Jips sıvanın kullanıldığı ile ilgili ilk kayıtlar tarihin 

başlangıcına kadar gider.  

 

Günümüzde jipsin % 90’dan fazlası sıva ve duvar kaplamaları, yapı malzemesi  

(duvar levha ve kâğıtları gibi ) olarak kullanılan alçı üretiminde kullanılmaktadır. 

Jips sıvası çok ince kum veya genleşmiş perlit gibi agregat ile karıştırılarak, beton 

bloklara veya diğer arkadan destekler, uzun düzlemlerin yapıştırılmasında 

uygulanır. Dayanıklılık, sağlamlık için alçı ile lifimsi maddeler (bu çoğunlukla 

hayvan tüyü olur) karıştırılır. Ayrıca, katılaşma zamanını 2 saat veya daha fazla 

bir zaman uzatmak için alçıya bir geciktirici madde eklenir. Çok ince taneli beyaz 

jips alçısı seramik, kalıp alma, diş hekimliği ve heykelcilik gibi özel alanlarda 

kullanılır. 
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Jipsin ikinci yaygın kullanım alanı portland çimento yapımıdır. Çimentonun priz 

süresini uzatmak için ton başına yaklaşık 50 kg öğütülmüş jips katılır. Bu jipsler 

veya anhidrit işlenmemiş haliyle gübre olarak kullanılabilir. Bu maddenin yonca, 

baklagiller, yer fıstığı ve bezelyenin büyümesinde özel değerleri vardır. Ayrıca, 

kükürt desteği ile topraktan potasyumun asimilasyonu sağlarlar ve zararlı 

sodyum karbonat ile reaksiyona girerek zararsız kalsiyum karbonat ve sodyum 

sülfatı oluştururlar. Jips ve anhidritin %5’den azı kimya endüstrisinde kükürt ve 

diğer sülfat bileşiklerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Ham jips küçük 

miktarlarda çok ince öğütülerek haşarat ilacı taşıyıcısı, dolgu ve maya 

büyümesinde besleyici olarak kullanılır. Ayrıca, boya sanayiinde önemli 

miktarlarda jips tüketilmektedir. 

 

Savaş sonrası, inşaat sektöründeki süratli gelişme prefabrike jips ürünleri 

talebini çok büyük bir şekilde arttırmıştır. Özellikle duvar kaplaması, koruyucu 

mukavva, ince uzun levha ve duvar çinisi olarak. Bu ürünler oldukça yüksek 

düzeyde de gelişmiş mekanik yöntemlerle fabrikasyon olarak standartlaştırılmış 

boyutlarda üretilmiştir. Alçıpen, kalın mukavvaların arasına bir sandviç gibi 

alçının konmasına ve iğne şekilli jipsin kristallerinin sıkı bir bağlayıcı olarak 

kâğıda girmesinden meydana gelmiştir. Hızlı katılaşmayı sağlamak için alçıya bir 

hızlandırıcı katılır. Prefabrikasyon üretilmiş jips ürünleri hızlı ve kolay biçimde 

kullanılır ve yangına karşı da dirençlidirler. 

 

Gelecekte inşaat malzemelerinin yangın geciktirme, rutubet dengeleme, ses ve ısı 

yalıtımı gibi önemli özelliklere sağlayacağı katkıdan dolayı jipsin kullanımı 

giderek yaygınlaşacaktır. 

 

Anhidritin, mevcut ve elde edilebilir rezervleri büyüktür. Bu kayaç kükürt 

bileşiklerinin ve alçı ile çimentosunda kaynak olarak yeterli miktarda üretilerek 

endüstriye girer. ABD’de anhidrit doğal kükürt ve jipsin kolay elde edilebilirliği 

nedeni ile önemlidir. Avrupa’da da birçok tesis anhidritten bir hammadde olarak 

yararlanmaktadır. 
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5.4.2. Jips ocağı işletme yöntemleri 

 

Bir jips yatağının işletilebilmesi için tenörünün CaSO4.2H2O cinsinden ve en az % 

85‘in üzerinde tenöre sahip olması gerekmektedir. Kirletici unsurlar ise 

kalsiyumlu ve magnezyumlu karbonatlar, montmorillonit ve kaolen gibi killer 

kaya kırıntıları ve diğer evaporitik oluşukları içermektedir. 

 

Açık işletmenin yapılabilmesi için örtü kalınlığının az olması gereklidir.  Basamak 

genişliğinin fazla olduğu ocaklardan kazı yardımıyla jips alınır. Sıyırmayı delik 

açma, patlatma ve kamyon ve vagonlarla yükleme takip eder. Eğimi yüksek ve 

kalın örtü tabakalı ve sert jipsli formasyonlarda jipsin elde edilmesi yeraltı 

işletmeleri ile yapılmaktadır. 

 

Ocak işletmeleri doğrudan mostranın herhangi bir yerinden başlatılabilir ya da 

eğimli veya düşey kuyular ile başlanabilir. Oda ve topuk madenciliği iki safhada 

yapılır. İlk safhada % 60 ile %75’i alınır. Daha sonra eğer yeryüzünün koruma 

gerekliliği yoksa, ikinci safhada topuklar yıkılabilir ve maden boşluğa alınır. 

İkincil maden işletmede toplam % 90 kadar bir verim sağlanır. Jips madenciliği 

çok yüksek düzeyde özelleştirilmiş ekipman istemez ve kireçtaşı, tuz ve diğer 

büyük hacimli kayaçların maden işletmesine benzer. 

 

Ocaklardan çıkarılan jipsin sadece küçük bir oranı ham durumda kullanılır. 

İşleme tabi tutulmamış jips kırılır, elenir ve doğrudan portland çimentosu ve 

gübre endüstrisinde kullanılmak üzere satılabilir. Döner fırınlarda ısıtılarak elde 

edilen kalsine jips ise öğütülerek endüstriye kazandırılır. Bu kalsine olayı, çok sıkı 

kontrol edilerek 175 ‘de 1 veya 2 saatlik bir ısıtmayı gerektirir. Kullanım 

alanlarına göre jipsin kalsinasyonu süresince 180-1000oC gibi farklı sıcaklıklara 

tabi tutulur.  

 

Kalsine edilmiş jips çok ince öğütülür ve daha sonra geciktiriciler, hızlandırıcılar 

veya diğer katkılardan hangisi gerekli ise katılır. Bu jips doğrudan alçıpen veya 

diğer prefabrik ürünler üreten tesislere gönderilir. 
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5.4.3. Jips ve anhidrit üretimi 

 

Dünya işletilebilir jips rezervlerinin yaklaşık 2,6 milyar ton olduğu ve 800 milyon 

tonu ABD’de, 500 milyon tonu ise Kanada'dadır. 1945 yılından itibaren Jips 

tüketimi tamamen inşaat sektörünün durumuna bağlı olarak artış göstermeye 

başlamıştır. 1980 yılı itibaren toplam üretimi 50 milyon ton iken 1991 yılında ise 

dünya üretimi 108 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun beşte biri Amerika 

Birleşik Devletleri, geri kalanı ise Kanada, İran, Fransa, başta olmak üzere diğer 

ülkeler de üretilmektedir. Jips ve anhidritin birim fiyatı düşük olduğu için, 

maliyet içinde nakliye giderleri önemli bir bölüm oluşturmaktadır. İşlenmemiş 

alçıtaşının gemide teslim fiyatı 8–10 $/ton kadardır.  

 

Türkiye’de görünür+muhtemel+mümkün rezervlerin toplamı 3 milyar ton’dan 

fazladır (Çizelge 5.2). 

 

Çizelge 5.2. Türkiye’deki başlıca jips yatakları ve rezervleri 

 
Türkiye Jips Yatakları Rezerv (Ton) 

Ankara–Şereflikoçhisar, Bala, Polatlı, Ayaş 1–3 Milyar ton 

Ankara–Beypazarı 1–7 Milyon ton 

Çankırı–Çorum 5–10 Milyon ton 

Niğde–Ulukışla 150–200 Milyon ton 

Kars–Tuzluca 1-3 Milyon ton 

Erzurum–Aşkale 10–20 Milyon ton 

Sivas–Zara, Gemerek, ulaş, kangal 50–300 Milyon ton 

Denizli–Honaz, Sarayköy  8–20 Milyon ton 

Balıkesir–Susurluk 1–50 Milyon ton 

Kayseri 1-1,5 Milyon ton 

Tunceli–Pülümür 10-50 Milyon ton 

Aksaray  1–5 Milyon ton 

 

5.5. Keçiborlu Jips Oluşumlarının Kökeni 

 

Evaporit ailesinin bir üyesi olan jipsler, Neojen havzalarında denizel ve gölsel 

ortam koşullarında, çöl ortamlarında, tuz domlarının üst kısımlarında, sülfürlü 

cevherleşmelerin oksidasyon zonlarında olmak üzere farklı oluşumlar 

gösterirler. 
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Çöl iklimlerinde genellikle sülfat bakımından zengin yer altı suları veya 

formasyon sularının karbonatlı kayaçların alterasyonuyla jips yatakları 

oluşmaktadır. Yaklaşık on kilogramağırlığına sahip jips yumrularının gelişmesi 

sonucunda çöl gülü denilen jipsler oluşur.  

 

Sülfürlü cevherleşmelerin oksidasyon zonlarında ve maden işletme atıklarında; 

kükürt atmosferdeki serbest oksijenle birleşerek SO2 e dönüşür ve ortamda su 

varsa H2SO4 oluşur. H2SO4 ortamdaki Ca (karbonatlar, feldispatlar, piroksenler) 

ile birleşerek jips (CaSO4.2H2O) oluşturur. Karbonatlı kayaçların bozunumuna 

etki eden en önemli kirletici SO2’dir. SO2’nin karbonatlı kayaçlarla olan 

reaksiyonu jips (CaSO4.2H2O) oluşumuna neden olmaktadır. SO2 ve diğer kirletici 

gazlar malzeme yüzeyleri üzerinde kuru ve yaş depolanma şeklinde birikirler. Bu 

iki farklı mekanizmayla (kuru ve yaş depolanma) malzeme yüzeyine ulaşan 

SOx’ler karbonatlı kayaçların kimyasal bileşimine etki eder ve bozunmasına 

neden olurlar. SO2’ ye maruz kalan karbonatlı kayaçlarda kalsiyum (Ca) kaybı ve 

SO4 zenginleşmesi, birçok araştırmacı tarafından belirlenmiştir ((Steiger vd., 

1993; Wittenburg ve Dannecker, 1994). 

 

Atmosferik SO2 kuru ve yaş depolanma sırasında; çeşitli reaktif ve reaktif ara 

maddeleri yardımıyla, bazen de su damlacıkları içinde çözünmesiyle homojen 

veya heterojen olarak H2SO4’e yükseltgenirler. H2SO4’e maruz kalan, ana bileşeni 

CaCO3 olan karbonatlı kayaçların bozunma reaksiyonları aşağıdaki gibi 

gösterilebilir (Eggleton ve Cox, 1978; Bielke ve Gravenhorst, 1978). 

 

Sülfat iyonları hidratasyon ürünleri ile reaksiyona girerek gözeneklerde, ikincil 

jips mineralleri oluşturur. Bu tepkimede CaCO3’ün bozunarak sülfatlara (CaSO4) 

dönüşmesinde biyolojik ve atmosferik hızlandırıcılar, malzemenin niteliği ve 

özellikleri rol oynamaktadır. 

 

H2SO4 + CaCO3  CaSO4 + 2H2O + CO2 

    İkincil Jips 
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Sülfürik asit, sadece CaCO3 içeren kayaçlarla reaksiyona girerek ikincil jips 

oluşturmaz. Ortamda herhangi bir Ca kaynağı (feldispat, piroksen, granat, vd.) 

varsa ikincil jips oluşumu gerçekleşir. İkincil jipslerin iz element içeriğinin 

türediği sülfürlü yatakların metal içeriğinden kaynaklanmasının beklendiği ve 

eğer bu ilişki önemli derecelerde ise ikincil jipslerin iz element içeriğinden 

yararlanarak türediği sülfürlü cevherleşmenin bileşimini ve türünü tahmin 

etmenin mümkün olacağından söz edilebilir. 

 

Çalışma sahasında kristalli ve saydam jipslerin yanısıra, Keçiborlu kükürt 

yataklarının maden işletme atıkları veya sızıntılar çevresindeki alterasyon 

alanında bulunan su birikintisi çevresinde güncel çiçeklenmeli jips oluşumlarına 

da rastlanır. Bunun yanısıra, çalışma alanı dışındaki Gölbaşı arsenik cevherleşme 

sahasında yer yer filişlerin içerisinde yer yer de dere yatakları ve drenaj 

alanlarında, Yakaören köyü Uyuzdere çevresinde, Darıdere alterasyon 

alanlarında benzer oluşumlar gözlenmektedir. Bu oluşumlar gömülü sülfürlü 

mineralizasyonlardan sızan asidik maden suları akış yolları boyunca da 

gözlenebilmektedir.  

 

Çalışma sahasındaki jips oluşumlarında; kükürt maden atıklarından ve volkanik 

kayaçların hidrotermal alterasyonu sonucu gelişen oksidasyon zonundaki 

alterasyon minerallerinden kaynaklanmış olabilir. Jipsin oluşumu için kalsiyum, 

sahadaki karbonatlı çevre kayaçların (özellikle kontaktdaki Dutdere kireçtaşı) ve 

oksidasyon zonundaki bazı alterasyon minerallerinin asidik yağmur suları ile 

çözünmesi sonucu gelebilir. Jipsin bileşiminde bulunan kükürt, kükürt 

yataklarının pasalarından ve işletmeden kalan kükürt cevherleşmesinden 

gelebilir. Daha sonra da kükürt ve kalsiyum elementlerinin meteorik sulardan ve 

atmosferden gelen karbon, oksijen ve hidrojen ile birleşerek karışım sıvısı 

şeklinde jipsleri oluşturduğu düşünülmektedir. 
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6. SONUÇLAR 

 

Batı Toroslar’ da Isparta Büklümünün batı kanadında yer alan Keçiborlu (Isparta) 

ilçesi Değirmendere lokasyonu ve yakın çevresinde bulunan jips (CaSO4.2H2O) 

oluşumlarının ve yan kayaçlarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri 

ve kökeni araştırılmıştır.  

 

Sahada yer alan birimler yaşlıdan gence doğru; Üst Kretase oluşum yaşlı 

Kızılcadağ ofiyolitik melanjı, Orta Triyas-Liyas oluşum yaşlı Dutdere Kireçtaşı, 

Jura-Kretase oluşum yaşlı Orhaniye Formasyonu, Üst Paleosen-Eosen yaşlı 

Uluborlu Formasyonu, Pliyosen yaşlı Keçiborlu Volkanitleri ve Kuvaterner yaşlı 

güncel çökeller bulunmaktadır.  

 

Çalışma sahasındaki jips oluşumları Keçiborlu riyolitik tüflerin içerisinde ve 

kükürt yataklarının oksidasyon zonunda bireysel kristaller şeklinde bulunur. 

Saha incelemelerinde jipsler saydam, levhamsı, çubuksu yer yer 

kırlangıçkuyruğu, başak ve jips gülü şekillerinde gözlenir. Bu oluşumlar daha 

derindeki ve yüzeydeki kükürt mineralizasyonundan sızan asidik maden suları 

akış yolları boyunca halen oluşmaya devam etmektedir.  

 

Polarizan mikroskop incelemelerine göre jips kristalleri, yarı öz şekilli ve 

özşekilsiz kristallere sahiptir. Ayrıca, uzun çubuksu ve levhamsı bir yapıda da 

gözlenir. Yapı ve şekillerden selenit tipi bir jips olduğu düşünülmektedir. Bununla 

birlikte, daha az olarak kırlangıçkuyruğu ikizi ve jips gülüne de rastlanmıştır. 

Jipslerin içerisinde yeraldığı Keçiborlu riyolitik tüfler yer yer silisleşme, 

serizitleşme, killeşme, demiroksit alterasyonu içermektedir.  

 

Çalışma alanındaki jips, jips içerikli riyolitik tüf ve altere riyolitik tüf 

numunelerinin XRD analizleri yapılarak grafikleri çizilmiş ve pikler 

yorumlanmıştır. X-ışınları kırınımı desenlerine bakılarak iki numunenin 

tamamen jips piklerinden oluştuğu, diğer numunelerinde jips ve kuvars pikleri 

gösterdiği belirlenmiştir.  
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SEM incelemeleri jipslerin levhamsı, saydam ve camsı-görünüme sahip olduğunu 

göstermektedir. EDS analizlerine göre jipslerin bileşimindeki Ca, O, S elementleri 

ve kuvarsın yapısında bulunan Si, O elementleri gözlenmiştir. Bu veriler XRD 

analiz sonuçları ile uyumluluk göstermiştir. 

 

Jipslerin CaO içerikleri % 32.18 ve % 31.92 olarak belirlenmiştir. Jipsli riyolitik 

tüf numunesi SiO2 (% 71.47), Al2O3 (% 10.29), CaO (% 5.0), K2O (% 3.13), Na2O 

(% 2.02) içermektedir. Buradaki CaO jips kristallerinden kaynaklanmaktadır. 

Altere riyolitik tüf numunesi SiO2 (% 77.16), Al2O3 (% 11.07), K2O (% 3.61), Na2O 

(% 2.56), Fe2O3 (% 1.00) değerlerine sahiptir. Bu sonuçlar, kayacın silisleştiğini 

ve az da olsa demiroksit alterasyonu gösterdiğini kanıtlar. 

 

Çalışma sahasındaki jipslerin riyolitik tüfler ve eski kükürt madeninden geride 

kalan atıkların ve oksidasyon zonunun içerisinde gözlenmesi, mineralojik 

özellikleri, anaoksit içerikleri, ikincil jips oluşumlarının volkanizmaya bağlı 

hidrotermal kökenli olduğunu göstermektedir. 
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