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	Aşağı Açılır Kutu1: [Jeoloji Mühendisliği]
	yeri: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
	Text1: Ayşe KURT
	Text12: BOZAT (GİRESUN) YÖRESİ GEÇ KRETASE YAŞLI MAGMATİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİSİ, TÜM-KAYAÇ JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ
	Text20: Bozat (Giresun, KD Türkiye) Yöresinde Geç Kretase yaşlı mafik-felsik volkanitler ile bunları kesen monzogabroyik plüton yüzeylemektedir. İnceleme alanında yaygın olarak gözlenen mafik ve felsik volkanitler; bazalt, trakibazalt ve piroklastitleri ile dasit, riyodasit ve piroklastitlerinden oluşmaktadır. Mafik volkanitler, hyalo-mikrolitik porpirik, intergranüler ve intersertal dokular göstermekte olup, plajiyoklas, klinopiroksen, olivin, sanidin ve Fe-Ti oksit içermektedir. Felsik volkanitler ise hyalo-porfirik, mikrogranüler porfirik ve devitrifikasyon dokuları göstermekte olup, plajiyoklas, kuvars, sanidin, hornblend, biyotit ve Fe-Ti oksitlerden oluşmaktadır. Monzogabroyik kayaçlar, genellikle monzonitik, poikilitik ve nadiren pertitik doku göstermekte olup, plajiyoklas, ortoklas, kuvars, klinopiroksen, biyotit ve Fe-Ti oksit içermektedir. Tüm-kayaç jeokimyasına göre; mafik ve felsik volkanitler kalkalkalen karakterli olup, ilksel mantoya normalize edilmiş iz element değişim diyagramlarında Rb ve Ba içeriklerinde zenginleşme, Nb, Ta, Sr ve TiO2 içeriklerinde fakirleşme göstererek yitim ile ilişkili tektonik ortamları karakterize ederler. Monzogabroyik kayaçlar, I-tipi, metalümin ve şoşonitik karakterde olup, ilksel mantoya oranlanmış iz element dağılımları büyük iyonlu litofil element, Th, Ce zenginleşmesi ve negatif Nb, Ta ve TiO2 anomalisi göstererek yitim ile ilişkili plütonik kayaçlara benzerlik sunarlar. Ayrıca, monzogabroyik kayaçlar 87Sr/86Sr oranları 0.70667-0.70707, εNd değerleri -3.20 ile -2.65, 208Pb/204Pb oranları 38.90-39.05, 207Pb/204Pb oranları 15.65-15.66, 206Pb/204Pb oranları 18.89-19.07 ve εHf değerleri ise +1.66 ile +3.61 arasında değişmektedir. Elde edilen tüm veriler ve bölgesel jeoloji dikkate alındığında, Geç Kretase magmatizmasının gerilmeli kıtasal yay ortamında oluştuğu ve ana magmaların yitimle zenginleşmiş litosferik manto ve alt kabuktan türeyen ergiyiklerin karışımından türediği ileri sürülebilir.
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