
  
 

(EK-A) 
MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ               

PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU EKİ 
 

 
1. Özet ve Anahtar Kelimeler:  Özette konunun tarihçesi ve/veya literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra projenin özgün 
değeri ve beklenen sonucunun etkileri vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, 
aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. 
 

Proje Başlığı : Demirtaş (ANTALYA) Çevresinde Yüzeylenen Diyabazların Petrografik-Jeokimyasal Özellikleri ve 
Kökeni 

Özet 

Önerilen proje alanı ve yakın çevresinde günümüze kadar birçok çalışma yürütülmüştür (Blumenthall, 1942, 1951; 

Özgül, 1983, 1984; Peyronnet, 1967, 1971; Şengün vd. 1978; Brunn vd.1973; Özgül 1976; Monod,1977; 

Demirtaşlı 1983, 1986, 1988; Okay ve Özgül, 1984; Okay, 1989; Bozkaya,1999; Bozkaya ve Yalçın 2001). Yapılan 

bu çalışmaların tümünde bölgenin jeolojisi, stratigrafisi, metamorfizması ve tektonizması ele alınmıştır. 

Bu çalışma kapsamında ele alınacak olan diyabaz türü magmatik kayaçlarla ilgili şimdiye kadar herhangi bir veriye 

rastlanılmamıştır. Diyabazların yüzeylendiği bölge değişik araştırıcılar tarafında yapılan jeolojik haritalarda Trias 

yaşlı tortul kayaçlardan oluşan birimler olarak haritalanmıştır. 

Tez çalışmasında ilk aşamada diyabaz kayaçların konumu ve arazideki yayılımları detaylı bir şekilde belirlenerek 

bölgenin jeolojik haritası yeniden yapılacaktır. Aynı süreçte kayaçların makroskopik özellikleri göz önüne alınarak 

arazide petrografik, jeokimyasal ve izotop analizleri için örnek alımı yapılacaktır. Arazi çalışmaları sonucunda 

toplanan örneklerden MEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü İnce kesit laboratuarında ince 

kesitleri yapılacaktır. Petrografi tanımlamalar, aynı bölümde bulunan araştırma mikroskobu ile polarize ışıkta 

incelenecektir. Ana-iz ve nadir toprak element analizleri için petrografik çalışmalar sonucunda belirlenen örnekler 

analiz için toz numune haline getirilecektir. Çeneli kırıcıda kırılan örnekler agat havanda öğütülerek toz haline 

getirildikten sonra analiz için ACME analitik laboratuarlarına (Kanada) gönderilecektir. Kimyasal değişimler için, 

diyabaz kayaçlarında gözlenen piroksen, plajiyoklaz ve olivin mineralleri üzerinde mineral kimyası çalışması 

yapılacaktır. Parlatılmış ince kesitler hazırlandıktan sonra, analizi yapılacak mineraller kesit üzerinde işaretlenip, 

fotoğrafları çekildikten sonra mineral kimyası analizleri için hazırlanan numuneler Almanya’da Ludwig Maximilian 

Üniversitesi Yer Bilimleri bölümüne gönderilecek ve Mikroprob analizleri yaptırılacaktır. Ayrıca kayaçların izotopik 

bileşimlerinin belirlenmesi için iki kilo örnek ACTLABS (Kanada) laboratuarlarında analiz edilecektir.  

Çalışma kapsamında incelenen örneklerden elde edilen veriler kullanılarak Diyabazların oluşumunu sağlayan 

magmanın oluşum mekanizması ve kökeni ortaya çıkarılacaktır. Buda bölgenin paleo-coğrafik, paleo-tektonik 

konumunu yeniden tanımlanmasını ve yorumlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca ekonomik anlamda bu kayaçların 

oluşumuna bağlı olarak bölgede herhangi cevherleşmenin oluşup olmadığı ortaya çıkarılacaktır. 

Proje sonunda arazi ve laboratuar çalışmalarından elde edilen verilerin tümü bir araya getirilerek tez yazımı 

şeklinde rapor haline dönüştürülecektir. 

  

Anahtar Kelimeler: Diyabaz, Jeotektonik, İz Element 

 
 
2. Amaç: Önerilen projenin amacı ve erişilecek çıktı(lar) açıkça yazılmalıdır.  (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) 

 

Yüksek Lisans tez konusu olarak seçilen bu çalışmanın amacı, Demirtaş ilçesinin kuzeyinde mostra veren 

diyabazların yapısal, petrografik ve jeokimyasal özelliklerini incelemektir. Diyabazların, petrografik ve kimyasal 

özelliklerinin ortaya çıkarılması ile bu kayaçları oluşturan magmanın oluşum şekli, oluşum ortamı ve buna bağlı 

olarak bölgenin paleo-tektonik yapısı ve paleo-coğrafyası ile ilgili yeni bilgiler elde edilecektir. Ayrıca skarn 



  
 

zorlarından alınan örnekler, bölgede bu magmatik kayaçların etkisiyle oluşmuş olabilecek herhangi bir 

cevherleşmenin olup olamadığını ortaya çıkaracaktır. 

 

 
3. Konu ve Kapsam: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.  (Yazım alanı 
gerektiği kadar uzatılabilir.) 

 

Bu çalışmada, Demirtaş (Antalya) yöresinde yüzeylenen Diyabazların petrografik ve jeokimyasal özellikleri 

belirlenerek, pertrojenez mekanizması ortaya çıkartılacaktır. Tez için önerilen çalışma alanı, 1/25.000 ölçekli 

Alanya P28 b1-b2 ve O28 c3-c4 paftaları içinde yer almaktadır. İnceleme alanının temelini; göreli otokton 

konumunda olan ve “Alanya Tektonik Penceresi” olarak adlandırılan Alanya birliğine ait Paleozoik- Mesozoyik yaşlı 

Sedimanter – çok düşük dereceli Meta-Sedimanter kayaçlar ve bunların üzerine allokton olarak gelen Metamorfik 

kayaçlardan oluşmaktadır. Çalışma alanı Orta Toroslar’da Antalya iline bağlı Alanya ile Gazipaşa ilçeleri arasındaki 

Demirtaş Nahiyesinin kuzey kesiminde yer almaktadır (Şekil1). 
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Şekil 1. Çalışma alanının Yerbulduru haritası 
 

Tez çalışması kapsamında bölgede yapılmış olan jeolojik çalışmalardan (sedimantolojik, stratigrafik, tektonik) 

yararlanılarak,  diyabazların arazideki konumu, yan kayaçlarla olan ilişkisi belirlenecektir. Ayrıca diyabazların 

arazide mostra verdiği alanların sınırları GPS yardımı ile belirlenerek 1/25 000 ölçekli topografik haritaya taşınarak 

yeniden haritalanacaktır. Bu arazi çalışmaları sırasında diyabazların makroskopik özellikleri göz önünde 

bulundurularak ölçülü kesitler atılarak mineralojik ve jeokimyasal (Ana, İz, Nadir Toprak Element ve izotop)  

analizler için örnek alımı yapılacaktır.  Ayrıca ekonomik yönden önemli bir yere sahip olan diyabaz ve yan kayaç 

kontaklarından da (skarn zonlarında) örnek alımı yapılacaktır. Bu örnekler değişik petrografik ve jeokimyasal 

yöntemlerle incelenerek kayaçların oluşum mekanizması ortaya çıkarılacaktır. 

 



  
 

4. Literatür Özeti: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, ham bir literatür listesi değil, kısa bir 
literatür analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya 
koymalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) 

Çalışma alanı ve yakın çevresini kapsayan bölgede çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen diyabazların varlığına 

ilişkin herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Önerilen proje alanının da içinde yer aldığı Orta Toroslar bölgesinin 

jeolojisi, stratigrafisi, tektoniği ve bu bölgede yer alan kayaçların metamorfizmasına yönelik  bir çok çalışma 

yürütülmüştür (Blumenthall, 1942, 1951; Özgül, 1983, 1984; Peyronnet, 1967, 1971 ; Şengün vd. 1978; Brunn 

vd.1973; Özgül 1976; Monod,1977; Demirtaşlı 1983, 1986, 1988; Okay ve Özgül, 1984; Okay, 1989; 

Bozkaya,1999; Bozkaya ve Yalçın 2001). Bölgede ilk ayrıntılı jeolojik araştırmalar Blumenthal (1942,1951) 

tarafından yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda Peyronnet (1967, 1971), Brunn ve diğerleri (1973), Özgül (1976), 

Monod(1977) ve Demirtaşlı (1983, 1986, 1988) tarafından yapılan çalışmalarla Orta Toroslar'ın batı kesiminin 

yapısal karakteristiklerini ve stratigrafik konumlarını ana hatlarıyla açığa çıkartmıştır. Özgül (1983,1984), Okay ve 

Özgül (1984), Okay (1989) Alanya metamorfitlerinin batı kesiminin yapısını, stratigrafisini ve metamorfizma 

özelliklerini ayrıntılı olarak araştırmışlardır. Bu çalışmalarda, Alanya metamorfitlerinin batı kesiminde Üst Kretase 

sonunda gelişmiş naplı bir yapının bulunduğu ve metamorfizmanın iki evrede, önce napların birinde yüksek 

basınç/düşük sıcaklık şartlarında ve daha sonra da nap dilimlerinde yeşil şist fasiyesindeki metamorfizma 

şartlarının geliştiği sonucuna varılmışlardır. Alanya metamorfitlerinin orta kesimindeki incelemelerde ise batı 

kesime benzer bir şekilde yeşil şist fasiyesi metamorfizmasından bahsedilmektedir (Ulu, 1989). Bu metamorfitlerin 

doğu kesiminde yapılan çalışmalarda metamorfitler, Tatlısu çayı metasedimentleri ve Azı Tepe mermeri olarak 

ayrılmış (Işgüden, 1971) ve Tatlısu çayı metasedimentlerinin tabanda feldispat, mika ve kuvars içeren şistli seri ile 

başladığı, üste doğru kumlu şist, fillit, metasediment ve rekristalize kireçtaşı birimlerinden oluştuğu ve bunların 

üzerine Azı tepe mermeri olarak adlandırılan birimin açısal uyumsuz olarak geldiği ifade edilmiştir (Işgüden, 

1971).Baydar ve diğerleri (1981) bu metamorfitlerin üst kesimindeki kristalize kireçtaşları içerisinde Permiyen 

yaşını veren fosillere rastlanıldığını ve metamorfitlerin alt kesimlerinin Permiyenden daha yaşlı olabileceğinden ileri 

sürmüşlerdir. Bozkaya ve Yalçın (2001) Antalya Birliği’ne ait Paleozoyik-Alt Mesozoyik yaşlı birimlerin metamorfik 

(buruşma kıvrımlı ve bazen dilinimli sleyt ve metaçamurtaşı; kloritleşmiş biyotit-beyaz K-mika podlu meta silttaşı ve 

meta kumtaşı; metakireçtaşı) ve diyajenetik (şeyl, çamur taşı/çamurşeyl, silttaşı, kumtaşı, kireçtaşı; ender olarak 

spikülit, radyolarit, volkanik) litolojiler içerdiklerini (Meta- ) Sedimanter kayaçları oluşturan minerallerin fillosilikat 

(2M1+1Md±1M İllit, Ia Klorit, C-V, C-S ve I-S), kuvars, plajiyoklaz, kalsit ve dolomit olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı 

çalışmada Kambriyen-Devoniyen yaşlı birimlerin diyajenetik, buna karşın Triyas yaşlı birimlerin ankimetamorfik 

kristalinite derecesine sahip oldukları ve bu metamorfizma derecesinde farklılıkların tektonizmadan kaynaklanan 

terslenmiş metamorfizmadan ziyade, Triyas’taki riftleşme ile ilgili açılmalı basende ortaya çıkan daha yüksek ısı 

akışından kaynaklanmış olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
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5. Özgün Değeri: Önerilen çalışmanın özgün değeri açıkça belirtilmelidir.  Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre 
nasıl bir katkısı olduğu açıklanmalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)  

 

Tez çalışması kapsamında Antalya’nın Demirtaş Nahiyesinin kuzeyinde mostra veren diyabazlar ilk kez 

araştırılacaktır.  Bu kayaçların petrografik, jeokimyasal özelliklerinin detaylı bir şekilde ortaya çıkarılması ve 

metamorfik olan yan kayaçların ilişkisi belirlenmesi bölgenin jeodinamik ortamının daha iyi anlaşılmasına katkı 

sağlayacaktır. 

 
6. Yaygın Etkisi/Katma Değeri: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal gönence ve bilimsel birikime 
yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde 
yararlanabileceği belirtilmelidir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) 

 

Proje kapsamında ele alınan konuların uygulanan yöntemle başarılı bir şekilde sonuçlanması durumunda Orta 

Toroslar’ın evriminin tekrar yorumlanmasına yeni bir kaynak çalışma olacaktır. Ayrıca bu çalışma, Orta Toroslar’da 

yüzeylenen diyabazların ortaya çıkarılması ve tanımlanmasıyla ilgili ülkemizdeki ilk bilimsel çalışma olacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

7. Yöntem: Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen (amaç ve kapsamla uyumlu olması da 
gereken) parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal açık-seçik 
biçimde tanımlanmalıdır.  Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. (Yazım 
alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) 

 

Araştırma projesi; arazi öncesi büro çalışması, arazi çalışması, laboratuar çalışması, verilerin değerlendirilmesi ve 

tez yazım çalışması olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilecektir. 

 

1. Arazi Öncesi Büro Çalışması 

Demirtaş (Antalya) civarının jeolojisi, stratigrafisi tektoniği ve litolojisi ile ilgili daha önce çeşitli araştırıcılar 

tarafından yapılmış olan raporlar-yayınlar derlenecek ve arazi öncesi çalışılacak bölge ile ilgili veri ve bilgiler 

toplanıp değerlendirilecek.  

2. Arazi Çalışması 

Tez için önerilen çalışma alanının içinde yer aldığı 1/25.000 ölçekli Alanya P28 b1,b2 ve O28 c3-c4 paftalarına 

diyabazların mostra sınırları GPS yardımıyla belirlenerek jeolojik harita alımı gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar 

esnasında ayrıca diyabaz ve diyabaz - yan kayaç kontaklarında gelişmiş olan skarn zonlarından örnek alımı 

yapılacak ve arazide fotoğraf çekimleri gerçekleştirilecektir.  

3. Laboratuar Çalışması 

 Arazi çalışması esnasında diyabaz ve yan kayaçlardan alınan örnekler mineralojik ve jeokimyasal 

analizlere hazır hale getirilecektir. İlk aşamada örneklerin tümü petrografik açıdan detaylı bir şekilde incelenecektir. 

Daha sonra diyabazların oluştuğu Jeotektonik ortamı ve magma türünü belirlemek için örneklerin ana, iz, nadir 

toprak element ve izotop içeriklerini belirlemek amacıyla analizleri yapılacaktır. 

4. Değerlendirme ve Tez Yazımı 

Arazi ve laboratuar çalışmalarından elde edilen verilerin tümü tez yazımı şeklinde rapor haline getirilecektir. 
 

8. Araştırma Olanakları: Öneren kuruluşta var olan ve projede kullanılacak altyapı olanakları bu bölümde verilecektir. (Yazım 
alanı gerektiği kadar uzatılabilir) 

 

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde, petrografik tanımlamalarda kullanılan 

ince kesitlerin yapımı için, kayaç kesme makinesi, vakumlu ince kesit makinesi ile parlatma ve aşındırma disklerinin 

bulunduğu ince kesit laboratuarı yer almaktadır. Yapılacak olan ince kesitlerin incelenmesi için araştırma 

mikroskobu bölümümüzde bulunmaktadır. Çalışma alanının jeolojik olarak haritalanması için bir GPS(Global Positioning 

System Küresel Yer Belirleme Sistemi ya da Küresel Konumlandırma Sistemi) cihazının satın alınması ve arazi 

çalışmaları için araç kiralanması gerekmektedir. 

 
 
9. Başarı Ölçütleri ve B Planı: Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya 
ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, herbirinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün 
gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir. Projenin önerildiği şekilde 
yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda başvurulacak "B Planı" ana hatlarıyla 
açıklanmalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) (TEZ PROJELERİ için tez başlığı ve konu değişikliğinin gerekli görüldüğü 
hallerde) 
 

Önerilen proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar ve bu çalışmaların proje içerisindeki oransal değerleri aşağıda 
verilmiştir: 

1. Arazi Öncesi Büro Çalışması: Proje çalışmasının % 10’luk bölümünü oluşturacaktır. 

2. Arazi Çalışması: proje alanının haritalanması, diyabaz kayaçları ve bunların diğer birimlerle olan dokanak 
ilişkisinin ayrıntılı olarak ortaya konması, örnek alımı proje çalışmasının % 25’ni oluşturmaktadır. 

3. Laboratuar çalışması: Arazi çalışmaları sırasında, toplanan örneklerden ince kesitlerin hazırlanması ve 



  
 

petrografik tanımlamalarının yapılması, proje çalışmasının yaklaşık % 20’lik bölümünü oluşturacaktır. 

4. Petrografik tanımlamaları yapılan örneklerden tüm kayaç ana, iz, NTE (nadir toprak element), izotop analizlerinin 
yapılması, proje çalışmasının % 20’lik bölümünü oluşturmaktadır. 

5. Değerlendirme ve tez yazımı: Yapısal, petrografik ve jeokimyasal çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi 
ve yorumlanması ile tez yazımı gerçekleştirilecektir. Tüm bu verilerin değerlendirilmesi ve yazılması projenin % 
25’lik bölümünü oluşturmaktadır. 

B- Planı: 
Bu projede arazi çalışmalarının gerçekleşmesinde, örneklerin incelenmesinde ve sonuçlarının değerlendirilmesinde herhangi bir 
problem ile karşılaşılması beklenmemektedir. 

 


