
Serçeme (Erzurum) Deresi ve Dolayının Stratigrafisi

Stratigraphy of Serçeme creek (Emurum) and surrounding area

MÂ BÎLOtN Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Erzurum

ÖZ ı inceleme alanı, Dofu Anadolu'da, Erzurum ilinin KB suida, Serçeme Deresl'nin iki tarafmda uzanmak-

tadır.
Bölgemizde yer alan formasyonlar; tortul ve magmatfkler olmak üzere iki furuba ayrılırlar. Bunlardan

tortullara ait en eski formasyon, RJzeként formasyonudur. Konglomera, kumtap ve şeylin ritmik olarak tek-
rarlanmaii şeklinde kendisini göstermektedir.

Üst Jura kireçtâflaïi» Rizekent formasyonu üıerinde açısal uyumsuzluk göstererek yer almakta ve fosil
yönünden oldukça zeng'ndir, Alt Kretase kireçtaşlan» inceleme alanımızda geniş bir alanda ytizeylemektedir.
Üst Kretase kireçtaşlan ise türbiditik bir ortamda gelişmif olup, Alt Kretase kireçtaşîan ile olan dokanaklan
faylıdır,

Eosen formasyonu; Mesozoylk yaşlı formasyonlar Üzerinde açısal diskordans yaparak uzammaktadır, Vol-
kano-iedimanter gökellerden olan aglomera ve ttifler ise dasitik ve ajıdezitik bile|imdedir,
ABSÏÏIAOT : in flıta Temmdlı, the Serçeme Creek and surrouıulin^ mm İn th© NW crf Erzurum have been
investigated, 1b© region to coveted by se^mj^tary and nmgimitie roc^ # The mldmt f ormattcm of s#dtai©nta^
rot^ks is the Bizekcnt formation which to alternatively oomposed of congÎom&r&tB, sandstone and shale.

Upper Jurassic limestone <<vvers uıı<<mfornıiMy the Rizokont formation which has wcry rich f<wsïls
content. Lower Cretaceous Ume#toa# ^ives outcrop in a large area, tipper Gretaceous liinestoncw have
developed in a turMditie «ivtronmMit and formed a teutonic coataet wftfc tte Lower Cretaceous limestoiKH,

TO© whole WmdmoM fonnations have been overlaid by Eocene formation imconformibly. Agglomerate, and
tuffaceous rock» belong to v«oIcattô»fkBdim«atâiry rocks which are composed of dacitic and andesitic r o ^ s .

Çakşmamızm amacı, Erzurum, Serçeme Deresi ve
âolaymm jeolojik konumunu, petrolojik özellikler:'ni
belirlemek ve böylece elde edilen verilerin ışıfı altın-
da kaya birimlerinin oluşum gekilierini açıklamak ve
ortaya koymaktır,

Çalışma alanında, kaya birimlerinin konumlarını
sağlıklı olarak belirleyeb İmek için; 1/25 000 ölçekli
harita alımı yapılmış ve İnceleme alanı dört paftayı içe,
recek biçimde saptanmıştır,

Mineralojik ve petrografik incelemelerimizde, optik
metoellar kullanlmı§, polarize mikroskobun bütün ola-
aaklaruıdaıı yararlanılarak* toplam 150 civarmda iace
kesit ineelenm"§tir,

Niceleme bölgesi, Dof u Anadolu'da, Erzurum ilinin
KB'smda, Serçeme Deregfnin İki tarafında uzanmak-
Mır (§eteil 1),

1/25,000 ölçekli Tortum Heß - câ, cg ve IÏ4Ô , dx,
d4 paftaları olmak üzere; toplam dört paftayı kapla-
yan inceleme alanında. Gavur Dafları'nın batı kısmı
üe Yesirçöl Daf ı yer alır.

Ula§ım bâkmıından, Erzurum'dan gelip Rize yönün,
de devam eden yol, bölgenin en Önemli ana yoludur.

İnceleme alanındaki yükseklikler genellikle KD.
GB yönünde uzanırlar (Şekil 2), Bu aynı zamanda Me-
sozoyik yaslı fonnasyonlarda egemen olan dofrultu
yönüdür.

Çalışma alanını boydan boya KG yönünde kesen
en önemli akarsu Serçeme Deresi'dir, Bölge kay-
nak yönünden oldukça zengindir. Bunların çoğu tabaka
dokanak kaynaMan olup, su geçiren tabaka ?îe su geçir,
meye» tabakaların aynı tarafa dofru efimli olduftu
yerlerde ortaya çıkarlar, Bazan da yeraltı drenc/r ki-
reçtaglarını eritmiş ve çok sayıda vokliiz kaynakları
meydana gelmiftir.
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Erzurum'un KB fsmı olu§turan inceleme bölgesi ve
civarı, çok sayı da Jeoloji Mühend si'nin araştırma ko-
nusu olmuştur (Acar, 1975; Arpat, 1965; Âtalay, 1979;
Aydofan, 1979; Burşuk, 1981; Ketin, 1962; Leloflu,

Lahn (1938), Bizdmkas köyü yaylasında tüfler içe-
risinde bulunan kömür üzerinde» Gattinger (1954),
bölgede genel jeoloji harita ahmı çalışmalarında bu-
lunmuştur, • •*

Özdemir (1974), Erzurum ve civarındaki ş/falı sa-
yılan suların fiziko-kimyasal analizleri ve saf Uf a et«
kili Özelliklerini konu alan bir çalışma yapmıştır, Bu
çalışma esnasında, inceleme alanında bulunan bir çer-
mikten alman su örnefin'n standartların altında oldu-
ğunu, dolayısıyla şifalı sular sınıfına girmediğini be-
lirtmiştir.

Budak (1979), mühendislik jeolojisi yönünden ça-
lifma alanında Serçeme Deresi üzerinde. Kuzgun köyü
yakınında inşası düşünülen Kuzgun Barajı'nm temel
etüdünü yapmıştır.

Bilgin (1983), Erzurum-B'ıdinkas yöresindeki kro*
mitlerin mikroprob incelemesi konulu bir çalışma yürüt-
müftür,

MESOZOYK

Mesozoyik formasyonlar, inceleme aianımn büyük
bir kısmında yüzeyler.

Bunlar; olasılıkla Dogger yaşlı Rizekent formas-
yonu, Üst Jura kireçtaşları, Alt Kretas© kireçtaşları
ve Üst Kretase kireçtaşlan olmak üzere dört guruba
ayrılırlar (Şekil 3).

Kizekent Formasyonu

Yesirçöl Dağı'mn kuzey etekleri, R:zekent, Çıkrık-
lı, Karakale, Kızılkale ve Kapulu Köyleri ile smırlan-
dırılabilecek geniş bir alanda yüzeylemektedir, Rize»
kent yöresinde, bütün açıklığı ile görüldüf ünden, adı
geçen formasyona Rizekent formasyonu denilmigtir,,
Gri, yeşil, kiril sarı konglomera, kumtaşı ve bunlarla
arakatkılı kurşuni renkli şeylden ibaret olan, oldukça
kalın bir formasyondur. Formasyonun minumum kalın*
lif ı 5000 metredir.

Bu formasyonun İıaklm doğrultusu KD=GB yönünü
de olup, efimler ise, 55° üe 88° arasında defişmekte
ve genellikle kuzeye dof rudur.

Konglomera, kumtaşı ve §eylin ritmik olarak tek»
rarlanmäsi f havza tabanınm zaman zaman hareket et<
tifini gösterir, Rizekent formasyü'nunda herhangi bir
fosile rastlanamamıştır, Fakat, bunun yanmda boylan-
ma, dalga izi, çapraz tabakalanma, kayma ve slump gL
bi flişlere özgü yapılar sıkça go*(ilmektedir.,.-

Bu formasyonun önemli üyelerinden birisi olan
konglomeralarda; çakılların en irisi 5 cm bûyüklüfün-
de, oval ve yuvarlaklıklarıda iyi gelişmiştir, Bunun
dışındaki dif er çakıllar, def işik boyutlardadır. Çakıllar,
kökenlerine baflı olarak değişik renkler sunmaktadır.
Ayrıca, tabakalanmaya paralel olarak, çakıllar yönlen-
m© göstermektedir» Elemanları, raagmatik ve metamor«
f ik kökenli olup çimentolarını sparitlk kalsitj silis ve klo-
rit oluşturmaktadır. Bu elemanlardan yeknesak tipte
dalgalı sönme gösteren kuvarsların, volkanik veya da-
mar kayalardan türedlkleri sanılmaktadır, Dlf er küre-
sellifi iyi gelişmemiş kuvars tanelerinin ise metamor-
fitlerden oluştufu anlaşılmaktadır. Bu arada, kuvars
tanelerinden bazılarında, inklüzyonların a§af ı yukarı
birbirlerine paralel bir şekilde dizildifi dikkati çek-
mektedir. Bunların kökeninin de, gnays veya plütonik
bir kaya oldufu sanılmaktadır, Konu edilen birimin
büyük ve küçük boyutlu elemanları, defişik, büefimde-
ki malzeme olması nedeniyle, heterojen bir konglome-
ra görünümüne sahiptir. Tabaka kalınlıkları ise 0,5 m,
ile 1,5 m, arasında def şmektedir.

Bu formasyonun dif er önemli bir üyesi olan kum-
taşlarmm elemanlarını ksenomorf kuvars kristalleri
oluşturmaktadır. Söz konusu kuvars tanelerinin bo-
yutları, 0408 mm ile OJö mm arasında değişmektedir,,
Bunların bir kısmı dalgalı sönme göstermektedir. Di-
fer taraftan taneler arasında-tali oranda subotomorf
plajiyoklas krlstallerinede rastianılmaktadır, Plajiyok-:
laslarm yanında çof u kez alterasyona uf ramış durumda
mikrolitik strüktürde volkanik parçalarda dikkati çek-
mektedir. Bütün bu tanelere, sparitik kalsit kristalleri
çimento Ödevi görmektedir,

Rizekent formasyonunun önemli üyelerinden biri-
sini de, kurguni renkli şeyi oluşturmaktadır, Tabaka
kahnhfı 0,20 m, ile 0,40 ms arasında değişmektedir.
Bu birimin içerisinde ksenomorf, tane boyutu 0,062
mm ile 0,02 mm arasında def İşen kuvars kristalleri-
ne yaygın bir şekilde rastlanılmaktadır, Blajiyoklaslar
çok küçük taneler halinde gözükmekte ve ikizler" yle
kolayca tanınmaktadır,- İClorit İse killi çimento içeri-
sinde tali oranda görülmektedir, Kalsit de çimento
içerisinde boşluk dolgusu şeklinde göze çarpmakta«
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dirs Yutanda sözü edilen minerallerin yanında, bau
kesitlerde selülozik yapısı ile kömür dikkati çekmek-
tedir, özellikle Kapulu köyü yakınında yüzeyleme ve-
ren şeyi içerisinde çok inee kil ve süt büyüklüfünde
parçacıkların bileşiminden oluşan İaminalı bir yapı
gözlenmektedir.

Üst Jnm Rîreçta§ lan,

Üst Jura k'reçtaflan Yoncalık köyü batışında, Ak-
baba tepesi* Serçeme köyü kuzeyinde Tafindibi, Çık-
rıklı köyü GB'sında Çîftepınarlar ve Rizekent köyü ku-
zeyinde, Ziyaret Bagn dolaylarında yüzeyleme vermek«
tedir, Bunlar masif vé tabakalı olmak üzere iki kısım-
dırlar. Masif olanlar, Akbaba Tepesi ve Taşmdibi mev-
kilerinde yer almakta olup, krem renklidirler. Dif er
tabakalı olanlar ise açık gri renkli olup açılı diskor*
dans yaparak, Rizekent formasyonu üzerinde uzanırlar.
Tabakaların dofruitusu genellikle dofu batı yönünde^
dir, Ef im açıları ve ef im yonleride yörelere bağlı ola-
rak değişmektedir. Bu formasyonun kalmiıfı 730 met-
redir,

Üst Jura kireçtaşlanndan alman Örneklerin pale-
ontolojik tayininde:

Trocholiaia elöngata, Trocholiıia tılpina (LEU-
POLD), IfcöehûIİıı» spp,, Cyaıaophyeean alg,, Thau-
mafoporella sp,, SpiriHiııa sp,, PseudocycIaınmJııa
jaoeärdi (SOHRODT), Oadorina borzaî (NAGY)f Ca-
dörima parvula (NAGir), FnaiopenaropIJg striata
(WEYNSCHBNK), MflioMaeş Bryoasoa,

Mercan, alg ve makro kavla kesitleri bulunmui
Lusitaniyen-Alt Kimmerİciyen yap verllnüıtir,

Bunlardan masif özellikte olanı fasiyes itibariyle
İçlerinde bol miktarda kırmızı alg (CoraUİna algae),
mercan ve baflayıcı foramnifer bulundurmaktacbr.
Boyutları birkaç mikrondan 0,5 cmfe kadar defişebi-
len bu bileıenler genellikle mikritl mikrospor ve spa-
ritik kalsitten oluşan bir matrikslel defifik iki iâöku
meydana getirirler, Dolayısıyla, tabakasız k:reçta§la-
n doku itibariyle bagiamta§ı (boundstome) ile istif-
tap (paokstone) arasında geçiş göstermektedir, Ka-
yaom garek mikrofauna toplulufu ve gerekse litolo-
jisi, üyeyi oluşturan kayaçların çok hareketli ve sıf
bir ortamda oluitufuna işaret eder.

Gene tabakasız Mreçtaşlarında oolitk tanelerto
arasım sparîtik kalsit kristallerinin matriks olarak
doldurdufu görülmektedir (Şekil 4), Çökelmenin çok
yavaş, hareketli ve sıjr platform ortamında oldufu
anlaplmaktadır.

Üst Jura kireçtaglarmdan tabakalı olanı ise, mat*
riks olarak kil bulundurmamakta, buna karplık bol
bol kuvars taneleri ve pelletier içermektedir. Bazı kı-
sımlarda tanelerin arasında yer yer sparitik kalsit gö-
rülmekte ve aralarında tali oranda glokonit dikkati
çekmektedir, Dolayısıyla tabakalı kireçtaşlan doku
yönünden Dunham'a (1961) göre pelletli tane tap,
Folk*a göre ise glokonit ve kuvarslı pelsparit olarak
adlandınlabilinir, Kayacın gerek mikrofauna toplulu-
fu ve gerekse litolojisi, üyeyi olu§turan kayaçlann
sıf ve lagünal bir platformda oluıtufuna işaret eder.

Alt Kretaso Kir^çtaşları

tnceleme alanmda Yesirçölü Dağı* YenidÜnya Sır-
tı. Çobandede Da^ f Oyukdafı, Kakartlı, Samsunlar
Tepesi ve Kuzgun köyü dolaylarında geni§ bir alan-
da yüzeyleme vermektedir. Söz konusu kireçtaşlan
açık gri renkli ve düzgün tâbakaüdırlar. Aralarmda
yer yer kumtap katmanlarıda bulunmaktadır, Kireç-
taşlanîun tabaka kalınlıkları 0,10 m. ile 0,40 m.»
kumtaglarınınki ise 0.S0 m, ile 0,70 m. arasında de-
fipnektedir, istifin tüm kalmiıfı İse 1045 m'dir, Tek-
ton k olaylar sonucu kmlmı§ v© tanklar ikincil kalsit
kristalleri tarafından doldurulmuştur, Yukan seviye-
lere dofru kumtafları daha sık görülmektedir. Kum-
taflarmda taneler köşeli, boylanma orta ve çimento
kireçlidir.

Çeşitli sevmelerden alman örneklerin paleontolojlk
tayininde :

Bryozoa, Toiııolfcı sp,, HeteroheU^ spM Rad!»t>laria
sp,, Globi^erin<viıoides sp,, OalploneMa eUİpttca (CO-
L.OM), Calpioncllii Mİphıa (LORENZ), TintiliopseUa
ca^pathica (COLOM), Otılpionellopsis oblong (CA-

38 JBOLOJtMÜHENDÎSLİĞt/EYLm, 1983



DISH)t Tr^hoHma §pé (kristalize), Radîolariia spp#f

Bictyoeoiiiis, Ceno&pbaera sp4t BiotyiMnltra spif Trilo-
eaxnpe sp,f LAthoeape sp,» Textularitlae, Valvulina,
MMioMae, Beophax sp.f Hedoergella sp,, Sa^oeoma,
B^rtaieHa oppell (kill!),, Baoulltes of,, Lamellaptye-
huş sp4! Ekinit dikeni, mercan, gastropod ve makro
kavkı kesitleri bulunmuş, Alt Kretase yaşı verilmiıtir,
Ammonitlerin (Şekil 5) bîr kısmı çok ağınmış ve iyi ko«
runamadıkları için kırûdığından tayinleri mümkün ol-
mamxstir,

Fasiyes itibariyle çökelme ortamı derin su (hav-
za-yokuşaltı) ve sıf su (§elf kenarı) arasında değişini
sunmaktadır, Nitekim, kireçtaşlannda çamurta§ı? is-
tiftaşı ve pelletli tanetap dokuları dikkati çekmek-
tedir, Kayaçların tane boyutunun mikritten kum bü=
yüklüğüne kadar defi§mesi, çökelme ortamınm bazen
sakin ve bazen de çalkantılı olduğuna işareteder,

Üst Kretas© K!rêçta#lan
Üst Kretase kireçtaşlan, Hinzik (Eferti) köyü

kuzeyi ve Elmalı köyünün batısında yüzeyleme verir.
Renkleri gri ile krem arasında delmektedir, Özellik-
le planktonik foranüniferalı ve bol radiolarialı olan-
lar ise kirmızı kahve renklidirler, Dig er taraftan bun-
larda gayet güzel laminalarda dikkati çekmektedir.
Söz konusu ktreçtaşlannda basınçlı çözeltilerin etki-
siyle stilolitierde meydana gelmiştir (Şekil 6), Üst
Kretase kireçtaşlan ile Alt Kretâse kireçtaşlarımn
dokanaklan faylı oMufundan, aralarında herhangi bir
uyum veya uyumsuzluk belirlenememiştir. Tabakala-
rın genel doğrultusu KB yönünde olmakla birlikte,
difer defiilk yönlerde olanlara da rastlanılmaktadır,
Efim açıları da 27° ile 90ô arasında değişmektedir,
îstifin min'mum kalınlıfı 810 m*dir,

Kiregtaşlarmdan geşitli seviyelerden alınan ör-
neklerin paleontolojik tayininde:

fôMl 4: Üst Jura Mreçtaşla^mda ooMtik taneler ve
dîger alİDkemlerııı iMPaMiiı spajrtttk kalsit
kn^taUerîmln mafafe olarak doMurduf u gö-
rütoektedir (Akta#tep© doğusu, çap. nîk,
X 25, nimiuiie no. 66).

Figure et Sparltt© calotte crystals iüMmg the interstices
of the ooEtto grains and of the other
aüochems as a maWx In the Upper Jurassic
Umôftton©, (East M Akta#tepe# cross _ Mool
X %Bf sample n^. 66)

ŞeMÎ 51 Alt Kretase kireçtaşlan iceristoda yer alan
bîr ammonlt fosili (Kelkayalar)

Figure Sı An mmnonite fossil founded in the ^w©f
Oretaceou« limestones (Kelkayalar)

Radidlaria spM Globotruncana bulloMea (VOG-
LER) > GrliDbotruncana area (CUSHMAN), Globotrun-
eana tricarinata (QUERAU), Globotnmeana gr, Mn-
neiana; Globoteuncana gr. lapporeiiti* GlobigerinélloL
des sp,, Mlnouxia sp,> Heterohelte spIf HedbergeUa sp,,
BotaUpora spi? bulunmug ve Üst Kretase (Senomlyen)
ya§i verilmiit'r.

Serpantinitlerle içice olan bu kireçtagları, Alt
Kretase kireçta|larına göre daha az engebeli bir mor-
foloji meydana getirmlşt'r, Aralarında yer yer kalın-
lifi 0,20 m» ile 0,40 m, arasında değişen ince tabakalı
marnlara da rastlanılmaktadır.

Üst Kretase kireçtaşlan, doku İtibariyle vaketası
ile çamurtaşı arasında defifim sunmaktadır, Her iki-
sinde de yayg m ölçüde radiolaria ve dif er planktonlk
fos İler bulunmaktadır, Laminalanma özelliği de yuka-
rıda belirtildiği fibi bu fasiyesteki kayalarda sürekli
gözlenmiştir, Aynca türbiditîk akuıtılarm yuvaların-
da, forammlferlerin yof un bir biçimde yıf ısımı dikkati
çekmektedir. Bu verilere ve yukarıda anlatılan kaya
türü özelliklerine dayanılarak. Istifde türblditik akın-
tıların ürünü olan tortuların egemen olduf u anlaşıl-
maktadır, Söz konusu kireçtaşlan yer yer pelajik bir
özellik taşımaktadır. Nitekim, derm deniz sedimanla-
rıf özellikleri İtibariyle son derece heterojen olup
farklı çökelme tipleri sunarlar (Eeineek ve Slngh,
1980), Pelajlk sedimanlarda» derin deniz sedimanlany^
la alakalıdırlar, Pelajik sedimanlarm çökelmesi esna,
smda büyük akıntı faaliyetleri söz; konusu değildir.
Çalışma alanında yer alan Üst Kretase kireçta§la»
n daha ziyade pelajik karakterde olup, bünyelerinde
bol miktarda radiolaria içermektedir. Dolayısıyla bun-
ların çökeldifi denizin derinlifi 4000 m'ye kadar u-
lagmaktadır. Bu foımasyonda, bir takım dar ve küçük
oyukların yer yer piritlerle doldurulmuş olması da
dikkati çekmektedir,
SENOZOYEK

İnceleme alanında Senozoyik: Eosen^ Miyosea
ve Kuvaterner çökellerinden ibarettir,
Eosen
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Elmalı, Afeakent elvarmda, HinMk (Eferü) kö-
yü KD'sunda nisbeten dar bir alanda yüzeyleme ver-
mektedir, Mesozoylk yağlı formasyonların üzerinde
apsal diskordans yaparak uzanmaktadır, Bu formas-
yonun kalmlıtı 170 m*dlr. En altta konglomeralar»
daha sonra kumtap, miltap ve en üst kısımda kireç-
ta§ı yer almaktadır.

Konglomeralar kaba tabakalı, iri, küresellif i orta
derecede geli§mi§ veya m köşeli çakıUı, kumlu kireç
tap glmentolu bir üye olup, elemanları metamorfik
kuvarsitler, Juraâ Alt-Üst Kretase kireçtaşları, ser.
pantinit, kumtaşı, andezit ve bazalt gibi, civarda bu-
lunan temel malzemesinden oluşmaktadır. Bu eleman«
lara çimento ödevi gören kireçtaşı, sparitik kalsit
kristallerinden meydana gelmektedir,

Konglomeraların üzerinde yer alan kumtâşları
gri renkli olup, köşeli tane boyutları 0,15 mm ile OJO
mm arasında defifmektedir. Taneler arasında tali o-
randa volkanik kaya parçaları ve plaj:yoldaşlara da
rastlanılmaktadır, Bu elemanlara kalsit, çimento öde.
vl görmektedir,

Miltaılan ekseriya, süt ve kil karifimı malzeme-
li ince tabakalardan meydana gelir. Yer yer, arasında
bir kumtaşı seviyesi göze çarpar. Gevşek klreçtagı çi.
mentolu olan miltaşlarmdan alman örneklerin paleon.
toiojik tayinlerinde:

Nummutttes sp„ l^cocyUna sp,, SpteDclypeoiis
sp„ bulunmuş ve Eosen yap verilmiştir.

En üst seviyelerde yer alan gri ve beyaz renkli
olup, dokuları mikrit ile vaketap arasında def işmek-
tedir. Bunlar fasiyeg itibariyle sıf (lagünal) bir or-
tamda çökelmişlerdir. Nitekim, söz konusu Wreçta§la-
rı içerisinde yer alan QulnquelociiUna sıcaklık kontrol
eden foraminiferlerden olup, sıcaklığı 3ö-16e arasmda
def işen bir ortam ve 15 ile 90 m, derinliklerde ya§a,
maktadır (Moore ve diferleri, İ952), KireQta§lanndan
alman örneklerin paleontolojik tayinlerinde:

Qulnquêïoculîna sp.f AlveoUuıa sp8J KotâUidae sp„
Amphistëgna sp,, Osteea sp,, Gypsina sp„ bulunmuf ve
Lüteşiyen yafi verilmiştir.

tıceleme alanında, Yoncalık köyü dofu ve batı-
emda dar bir alanda jrüzeylemektedir. Konglomeralar
ve onların üstünde yer alan kumtaşiarı ile temsil e-
dilmektedir. Formasyonun kalinhf ı 250 m civarındadır.
Konglomeralar, Eosen konglomeralarında oldufu gibi
kaba tabakalı, kahve renkli bir görünüme sahip, ça-
kıllannın en irisi 2,5 cm boyunda, 1.5 cm geni§iif inde
oval ve küresellifi iyi gelişmiş., bunun dıpnda difer
çakıllar değişik boyuttadır, ÇaMlairm kökenlerine baf lı
olarak renkleri def işmektedir. Konu edilen birimin bü-
yük boyutlu elemanları, değişik bileşimdeki malzeme,
ye ait olması nedeniyle heterojen bir konglomera gö-
rünümündedir. Elemanların bileşimi başlıca üç türlü-
dür: a) Mreç taşları, b) ofiyolit parçaları, c) meta-
morfik taneler,

a) Kireçtagları; konglomeraların temel bîleıeni-
ni oluşturur, Çakıllar içerisinde Üst Jura, Kretase ve
Eosene ait mikrofosillere rastlanılmıştır,

b) Ofiyolit parçaları; bunlar Üst Kretasenin er-
ken evrelerinde yerle§im yapmış olan serpantinitlere
ait parçalardır.
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Şekil 6Î Bol fosilli vaJketasmda basmalı çözeltilerin
etkisiyle oluşmuş stîlolltler (Serçem© Köyü
kuzeyi, çap, nlk, X M, numune no. W)t

IlgTire 6Î 8ty!olites gro^^ı İn the îossi Hieraus Wîkekes-
toı© by tte effect of pressure solutions
(North of Serçem© idllage, cro^s-nlcol X 25
sample no ,15)

c) Metemorfik taneler; çakıl ve daha küçük b<>
yutlu kuvarsitlerden oluşmaktadır. Çakıllarda en ince
boy egemen olup köşeleri tamamen silinmiştir,

Yukarıda açıklanması yapılan denizel Miyosen
formasyonunda; ÜQ tür çakılı sparitik kalsit bağla-
maktadır. Çimento içerisinde bulunan fosillerin pale*
ontolojik tayininde:

Echuiolampa# af saiulinwnsis (COTTEAU), Mo-
gypsln« sp,f LepMoüycltoa sp., Operculîna sp,t Amp-
htetegtoä, RotaUa, Textularia, Melobesiae, bulunmuş ve
Miyosen yafi verilmigtir,

Kumta§lan ise oldukça dafılgan olup, konglome^
raların üstünde uzanmaktadır, Tane boyutları 0.12
mm ile 0,35 mm Arasmda değişmektedir, Boylanma-
ları, kökenlerinin farklı oluşu nedeniyle oldukça kötü*
dür. Aralarındaki boşluklar killi ve ikincil karbonat
çimentosuyla doldurulmuştur,

AGJjOm&MA VE TÜÎTLEB

Volkano sedimanter çökellerden olan aglomera
ve tüfler yaygın bir fekilde Çamlıca, Sırlı, AynaUka»
le, Ovacık, Çatak ve Arapköy yöresinde yü^eylemek«
tedlr, Bazan da bazaltların içerisinde ince seviyeler
halinde göze çarpmaktadır, Aglomera tüf ardaianma-
sı ErAurum-îspir şosesinden Ovacık nahiyesine ayrılan
yolun hemen safında, bütün açıklığıyla d'kkati çek-
mektedir, Aglomeralann altmda ve üstünde tüfler bu~
lunmakta, aglomeralı seviyenin kalınlığı 1,5 m, ile 2.0
m, arasmda değişmektedir. Söz konusu seviyenin ça-
kıllaruun boyutları ise, 2 cm ile kafa büyüklüfü ara-
sındadır. Çakıllar, gof unlukla dasitik ve andezitik bi-
le§imdedir, Aglomera ve tüflerin tabanında daha yaşlı
formasyonlar bulunmaktadır. Çamlıca köyünün he-
men güneyinde Alt Kretase ya§h kireçtaşları ile ga-
yet güzel uyumsuzluk yapmaktadır. Genellikle taban-
lärmda bazaltlar yer almaktadır, îstifin kalmlıfı 200
rn'dir.
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Flyure 8 ı Geologic cross _ s< étions of the investigated

Tüfler is© gri renkli ve oldukça dağılgandır, Bazı
kısımlarda tamamen alterasyona uğramalardır, Mik-
roskopik incelemelerinde dasitik, andezltik ve ryolitik
bileşimdeki tüflerde §u minerallere rastlanmıştır:

Flajiyoklas (oligoMas-andezin, %26-42 Ân); Alte-
re ve altere olmamış olmak üzere iki kısımdır. Ekseriya
ters zonludur,

Bazal tik hornblend; Kristal sınırları boyunca de-
mir okstle kuşatılmıştır, Bunlar paralel sönme gös-
termektedir, Pleokroizma renkleri koyu kırmızı kah-
veden siyaha kadar değişmektedir.

Kuvars; Ksenomorf kristaller halinde olup ink-
lüzyonlar halinde içerisinde cam bulundurmaktadır.

Ortakla»; Sadece bir kesitte tek tük göze çarp-
maktadır,

Tüflerüi çimentosu camsı dokudadır. Buradan
volkanik püskürtme olayından sonra uzun süre hava-
da kaldıkları anlaşılmaktadır, Aflomera ve tüflerin
M;yosenin sonunda kendisini gösteren volkanik olay-
lar sonucu geliştikleri sanılmaktadır.

TÜFLEBÎN ANA ELEMENTLEBÎ
Tüllerden beş örnek kantitatif kimyasal analize

tabi tutuldu, Analte sonuçlarının irdelenmesi (Çizelge
1) göstermekteâirki SlO,t oranı %59,10 ile %79,17
arasında değişmektedir, TiO^ İse %0,23 ile %0.7İ a»
rasmdadır, AJ2OÔ ise gok altere olmuş olan OB-İ80
nolu numune dikkate alınmazsa oldukça yüksektir
Fe^Ogl/FeO oram da gayet yüksektir, Bunun nedem
bazalt, andezitj dasit ve riyolitlerde oldufu gibi ex-
mosferik koşullar altında tüflerin havada savrulma] Arı
sırasında oksidasyona uf ramalan(ur, CaO miktarı ar-
tan SiÖ2 oranına göre azalmaktadır, Diğer tars.ftan
CaÖ miktan toplam FeO ve MgO miktarından az o-
İup orojenik tip volkan'zma ürünü oldufu hemen an*
laiilmaktadır (Gül, İ981),
KUVATŒBNEB

inceleme bölgemizde Kuvaterner oluguklar, daha
ziyade çalışma bölgesinin güney kısmında yüzeylemek-
tedir. Bunların arasmda eski, yeni alüvyonlar ve ya-
maç molozu biçiminde kendisini gösteren daf eteği #

çökelleri sayılabilir.
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Bölgede eski alüvyonlar Baphan ovasında tara.
çalar şeklinde göze çakmaktadır. Bunlar çakıl, kum
va kü gibi detritik elemanların karifimmdan İbaret-
tir.

YEMİ AIıÜVYOKl^fc

Yeni alüvyonlara akarsu yataklarında rastlanıl-
makta olupf bunlar' çok gevşek yapıdaM g eng dolgular-
dır. Bünyelerinde genelinde çakıl, kum, kil gibi ma-
teryaller bulundurmaktadır, Serçeme Deresi boyunca
gayet güzel görülmektedir,

DAö mımM ÇÖKELMEI

Dağların sarp kısımlarının eteğinde düzensiz ve
karışık olarak bulunurlar, Çakıl ve bloklar arasında
genellikle yukarıda yer alan formasyonlara ait mai-
lem© vardır, Bunlar gevfek çimentolu ve çimentosuz
olarak gelişmişlerdir.

İONUÇİ.AR

1, İnceleme alanının li/25 000 ölçekli ayrıntılı
jeolojik haritası ilk defa yapılmıştır,

2, Kaya stratigrafisi birimleri esas alınarak ay-
rı ayrı haritaya iglenmi§tirfc

3, Bütün tortul kayalar, tarafımızdan yapı ve
doku yönünden ele alınarak detaylı olarak İncelen,
rniftir,

4, Fli§lerde ritmik sedimantasyonun varlıfı be-
lirlenmiştir,

5, İnceleme alanındaki tortul kayalardan kireç»
tasları ve konglomeralar biyostratigrafik ve dokusal
özelliklerine dayanılarak ortamsal yoruma tabi tutul-
muşlardır,

6, Kiregtaşları, Dunham ve Folk'un sınıflaması
esas alınarak dokularına gört adlandırılmışlardır,

7, Bunlardan Üst Jura kîreçtaşlanmn sıî ve la*
gtinal bir platformda oluştufu belirlenmi§tlr,

8, Alt Kretase kirecta§larmm fasiyes itibariyle
QÖkelme ortamlarının derin su ile sıg su arasında de-
ği§im sundukları anlagılmiitır,

9, Üst Kretase Wreçta§larının ise türblditik a-
kıntılarmuı heterojen oldufu, bunların üst seviyele-
rinde yer alan klreetaflarmm fasiyes itibariyle sıf
bir ortamda çÖkeldiMeri belirlenmiştir,

10, Eosen yaşlı konglomeraların elemanLarınm
heterojen oldufu, bunların üst seviyelerinde yer alan
kireçta§larmın fasiyes itibariyle sıf bir ortamda çö-
keldlkltri belirlenmişti^

11, Tüflerin üzerinde yapılan ayrıntılı caksmalar
sonucu bunların dasitik ve andezitik bileşimde olduk-
ları anlaşılmıştır.
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