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Armutlu yarımadasında Kretase Pa I eosen ilişkisi
Cretaceous-Pateocene relation in the Armutlu Peninsula

SİMAV BARGU, İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bolümü, İstanbul

MEHMET SAKINÇ, İstanbul Üniversite, Jeoloji Mühiiiıclİslİgi Bölümü, istanbul

ÖZ* Armutlu Yaıımadası'nda, Karamürsel ile îmik Gölü arasında İcalan bölgede yapılan araştırmanın
amacı, Kretase İle Paleosen birimleri arasındaki ilişkiyi kayaç özellikleri ve fosil topluluklarına göre
saptamak ve elde edilen sonuçları bölgesel verilerle karşılaştırıp konuya açıklık getirmektir,

Merdigöz Formasyonu il« üzerinde uyumlu olarak yeralan Dereköy Formasyonu bölgenin Fermiyer»
öncesi temelini oluşturan metamorfik birimlerdir.

Bu temelin üzerinde uyumsuz olarak bulunan ve litik arenit, biyomikrit, killi biyomikrit gibi kay&ç-
lardan oluşan Kokarca Formasyonu Üst Kretase (Mestriştiyen) sonîanna doğru derinleşen bir de*
nizin çökelme ürünüdür. Bu birim, üzerinde uyumlu olarak bulunan ve Alt-Üst Paleosen (Daniyen-Tan©-
siyen) yaşında olan kalsîsiltit, biyomikrit, killi bîyomikrit, kumlu biyosparit ve biyosparit gibî kavas-
lardan meydana gelen Yağhane Kireçtaşı ile dereceli geçişlidir. Yağhane Kireçtaşı gittikçe siglasan bir
denizde oluşmuştur. ;

Kokarca Formasyonu ve Yağhane Kireçtaşı, doğu^batı doğrultusunda uzanan Kızderbent Andeziti
ile uyumsuz olarak örtülmüştür.

ABSTRACT t In the Armutlu Peninsula, th© aim of the investigation mad© in the ragion between Kara-
mürsel and Lake İznik, is to detemmn© the relation between the Cretaceous and Pateoeene units in
terms of rock specifications and fossil groups, and to bring classification to the subject by comparing
the results with regional data,

Merdigöz formation and Dereköy formation which overlies It comformably are the metamorphie
units making up the basement of the Pre-Permian of the region.

Kokarca formation, which is unconformable on this basement, and is made of rocks as iitMc are-
nite, biomicrite and clayey biomicrite, is the sedimentary product of a sea which is getting deeper
towards end of Upper Cretaceous (Maastrichtian). This unit is graded transitional with Lower-Upper
Paleocene (Bam&n-Thanetian) aged Yağhane limestone which overlies it conformably and consist .of
rocks as calcisiltite, biomicrite, clayey biomicrite, sandy biosparite and biosparite. Yağhane limestone
is a product of a sea which gets shallower gradually.

Kokarca formation and Yağhane limestone is covered nonconformably by Kizderbent andésite
lying in east-west direction.

Kuzeybatı Anadolu'da, uzun yıllardan beri yapı-
İaın değişik amaçlı birçok çalışmada, Kretase ile Pa-
leosen arasındaki iMşMye değişik açılardan değini-
terek yer yer farklı görüşler savunulmuştur.

İnceleme alanının da içinde yeraldığı Armutlu
Yanmadası'nda, Paleosen ve Eosen yaşlı birimlerin
beraberce Üst Kretase üzerinde uyumsuz olarak bu-

lundukları (Akartuna, 1968), bölgenin hemen güne*
yindc tznik dolaylarında Üst Kretase üzerinde, Alt-
Orta Paleosen (Daniyen-Monsiyen) in uyumlu ve de-
receli geçişli olduğu (Bargu, 1979) belirtilmiştir.

Bu araştırmada, farklı görüşleri de dikkate ala«
rak, Karamürsel ile İznik Gölü arasında kalan bÖİ-
gede (şekil 1) Kretase ile Paleosen birimleri arasın^
daM ilişkinin, yapılam jeoloji haritasında (şekil 2)
aprtlanan kayastratigrafi birimleri ile bunlardan ya»
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puan Ölçülü stratigrafi kesitleri yardımıyla araştırıl-
ması amaçlanmıştır.

Formasyonu, yörenin Permokarbonifer öncesi (Akar-
tuna, 1968) ve Permiyen öncesi (Bargu, 1979) teme-
lini oluşturan metamorfik birimlerdir, Dereköy For-
masyonu üzerinde, en yaşlı tortul birim olan Üst
Kretas© (Mestriştiyen) yaşlı Kokarca Formasyonu
uyumsuz olarak bulunur* Bunun da üzerinde Alt-Üst
Paleosen yaşlı Yağhan© Kireçtaşı uyumlu ve derecö-
li geçişli olarak yeralır.

Merdigö^ Formasyonu (Pzm)

Bölgenin kuzeydoğusunda Merdigöz Köyü dola-
yında tipik olarak görüldüğünden, Merdigöz formas-
yonu olarak adlandırılan (Bargu ve Sakmç, 1984) bi-
rim, gnays-sîk granit, milonitik gnays, blastomilonit
gibi kataklastik kayaçlar ile amfibolit ve amfibol
şistlerden oluşmuştur.

Dereköy Formasyonu (Pzd)

iznik İlçe merkezi kuzeydoğusunda yüzeyleyen
Dereköy metamorfitleri (Bargu, 3979) indeleme aia>
mmn kuzeydoğusunda, batısında ve güneyinde aynı
özelliklerde izlenir, Merdigöz Formasyonu üzerinde
uyumlu olarak bulunan bu birim, fillit, metakumta-
şı, kuvars şist, mermer ve arakatkı halindeki meta-
bazit gibi kayaçlardan meydana gelmiştir,

MahmudÜye Mermer Üyesi (Pzdm) Mahmudiye
ve Kokarca Köyleri dolayında tipik olarak
görülür, Mahmudiye Mermer Üyesi (Bargu v©
Sakmç, 1984) Dereköy Formasyonu içinde genelde
mercek şeklindedir. Gri, gri-beyaz görünüm sunan
mermerler, eklemli ve kırıklı bir yapıya sahiptir.

îneelenıe alanında, metamorfik kayaçlardan
oluşan bu iki birim üzerinde Üst Kretase (Mestriş-
tiyen) yaşlı Kokarca Formasyonu ve daha genç tor-
tullar uyumsuz olarak bulunurlar. Bu nedenle bu
birimleri topluca, bölgenin Üst Kretase Öncesi te-
meli olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak, ha-
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ritamn dışında kalan ve yörenin doğu-güneydoğusun-
da yeralan aynı özellikteki metamorfik kayaçlmnn
Parînökarbonifer Öncesine ait olduğu (Akartmm,
1968) ve İznik Gölü güneyinde DerekÖy Metamorfitle-
ri olarak adlandırılan birimin yaşının da Permiyen
Öncesi (Bargu, 1979) olabileceği belirtilmiştir. Bu gö-
rüşlera göre, metamorfik kayaçlardan oluşan Mer«
digöz ve DerekÖy Formasyonlarınm, bölgenin Per-
miyen öncesi temeline ait olduğu düşünülmektedir.
Kokarca Formasyonu (Ek)

Kokarca Köyü dolayında ve Kurtköy'ün kuze-
yinde, doğujbatı doğrultusunda uzanarak yüzcylen-
mistir. Kokarca Formasyonu'nun (Bargu ve Salcmç,
1984) alt ve üst birimlerle olan ilişkisinin en iyi gö-
rüldüğü Kışla Tepe'de ve Kızderbent Köyü kuzeyin-
de yapılan ölçülmüş stratigrafi kesitlerinde, Kışla
Tepe'de (şekil 3) : Kuvarslı litik arenit, litik arenit,
kumlu siltli biyosparİt, kumlu biyokalkarenit, Ğlobot-
runeaııalı biyomikrit, Kızderbent kuzeyinde (şekil
4): Lİtik arenît, karbonatlı sîlttaşı, kuvarslı litik are-

nit, Mili biyömikrit ve siltli Mili biyomikrit gibi ka-
yaçlar saptanmıştır. Bu iki kesitteki arenit seviyele-
rinde fosilleşmiş organizma kalıntıları azdır. Ancak,
arenitlerİn karbonatça zengin düzeylerinde, Orbitoİ«
des apkulatus Schlumberger ve Siderolitea sp, bu-
lunmaktadır. Ayrıca, diğer seviyelerde görülen 31*
déroutes cf. calcitropoides Lamarck, Orbitoîdes api-
culatus Schlumberger, Globotruncana Stuart! (Cush-
man) gibi fosillere göre yaşı Mestriştiyen olarak
belirlenen (Bargu ve Sakmç, 1984) birimin toplam
kalınlığı- Kışla Tepe'de 642 m, Kızderbent Köyünde
594 m. dir,

Dereköy-Formasyonu ile uyumsuz olan bu biri-
min üzerinde Alt-Üst Paleosen yaşlı Yağhane Kireç*
taşı uyumlu ve dereceli geçişli olarak yer alır. Doğu-
batı doğrultusunda uzanan Örta~Üst Eosen (Akar-
tuna, 1968; Bargu, 1979) yaşlı Kızderbent Andeziti
(Bargu ve Sakmç, 1984), gene aynı doğrultuda uza-
nan Kokarca Formasyonunu ve Yağhane Kireçtaşı 'm
uyumsuz olarak yer yw örtmüştür. Ayrıca, Miyosen
yaşlı Yalakdere Formasyonu (Bargu ve Sakmç, 1984)
ve Kuvaterner yaşlı oluşuklar bu birimin üzerinde
uyumsuz olarak bulunan genç tortullardır«
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Yağhane Kireçtaşı (Tva)

İnceleme alanının orta ve güney kesimlerinde,
Özellikle Çampınar Tepe'de, Kışla Tepe'de ve Dikmen
Tepe'nin güneybatısında yüzeyleyen bu birim, İznik
Gölü güneyindeki Alt-Örta Paleosen yaşlı kireçtaşı
için adlandırılmıştır (Bargu, 1979). Kışla Tepe'de ya-
pılan Ölçülü stratigrafi kesitinde (Şekil 3), Mestriş*
üyen yaşh Kokarca Formasyonu üzerinde uyumlu ve
dereceli geçişli olarak; siltli biyosparit, kumlu süîtli
biyosparit ve kumlu Biseoeyelma'lı biyosparit'ten
oluşan istifte : Discocycllna scunesi (Douville), Num-
mulltes sp., Mîscel&mea sp., Ranikotalia sp., Planör
buMna cf, cretacea (Marsson), Planorbulina sp., GIo-
borotalia sp., Globigerina sp., Rotaliidae, Parachet©-
tes asvapatü Pia, CoralHnacea algae ve bryozoa gibi
fosiller saptanmıştır. Aynca, yörenin doğusunda, Ko»
karca formasyonu ile Yağhane Kireçtaşı'ndan alttan
yukarıya doğru sistematik olarak derlenen kayaç ör-
neklerinde, Üst Kretase'nin üst seviyeleri (Mestriş-
tiyen) pelajik fasiyesli Globotruncana'h killi biyomik-
rit ile başlamakta ve dereceli olarak, pelajik fasiyes-
li Giobigerîna'lı ve bol sünger spikülü içeren kalsisil-
tit ile sünger spiküllü, kumlu, killi biyomikrit'e geç-
mektedir. Bu seviyenin üzerinde Gîobîgerîna ve GIo«
boroîalîa içeren killi biyomikrit, Globigerînalı, siltli,
killi biyomikrit ve pelajik - bentonik fasiyesli siltli
biyosparit seviyeleri yeralmakta ve üst seviyeler ben-
tonik fasiyesli, siltli kumlu biyosparit, Distİchop-
lax'h kumlu biyosparit ile son bulmaktadır. Bu is-
tifte, Gîobotroncana'larm yok olmasından sonra or-
taya çıkan Globigerina ve Globorotalia'larm bulun-
dukları seviyelerle Paleosen'in (Daniyen) başladığı
(Dizer ve Meriç, 1983) düşünülmektedir.

Birimden doğu-batı doğrultusunda yapılan kar-
şılaştırma çizelgesinde (Şekil 5) belirtildiği gibi, Pa~
leosen esnasında gelişmiş iki farklı fasiyesin birbir-
leriyle olan ilişkisi yanal geçiş nedeniyle oldukça kar-
maşıktır. Kışla Tepe ölçülü stratigrafi kesiti (A-A')
ile Kızderbent ölçülü stratigrafi kesitinin (B-B') kar-
şılaştırılmasından da anlaşılacağı gibi, güneyden ku-
zeye doğru derinleşen havzanın çökelme ilişkileri (Şe*
kil 6) görülmektedir. Üst Kretase'nin sonlarına doğ-
ru güneydeki karanın yükselmesiyle regresiyon ku-
zeye doğru gerilemiş ve böylece, daha güneyde bulu-
nan sahil çizgisi kuzeye doğru kaymıştır. Bu süre
içinde daha kuzeyde oldukça derin denizel bir rejim
egemen olmuştur (Şekil 7). Paleosen'de kuzeye doğ-
ru ilerlemiş sahilin önünde, suyun temiz ve ortamın
elverişli olduğu yerlerde resifai kireçtaşı (Saner,
1980) ve kumlu kireçtaşı oluşmuştur (Şekil 8),

KRETASE - PALEÖSEN İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL
BURUMU

Bu bölümde, birçok araştırmacı tarafından yapı-
lan de^şik amaçh çalışmalardaki görüşlerden ya-
rarlanarak, Kretase-Paleosen arasındaki ilişkinin
bölgesel d«ğeriendmlmesi yapılmış (Şekil 9) ve bu
ilişkinin değişik yörelerde gösterdiği özellikler tartı-
şılarak konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

ŞeMİ 5 -, Kretase-Paleosen ilişkisiyle, Paleosen'dekl
litofasiyesî gösterir dikme kesitlerin kar-
şılaştırma çizelgesi.

Figure 5 t Correlation chart of the columnar secti-
ons showing the relationship between the
Cretaceous-Paleocene and Hthcfacies of
Paleocene.

inceleme bölgesinde uyumlu ve dereceli geçişli
olduğu açıklanan Kremse-Paleosen ilişkisi, Gemlik,
İznik ve Sakarya, Bilecik, Bolu, Nallıhan, Haymana,
Bartm-Kokaksu-Filyon Çayı, Eflâm-Ulus ve Âdapa*
zan-Zonguldak yörelerindeki Kretase-Paleosen ilişki-
leriyle, bazı yerel farklılıklar dışmda benzerdir,

Mikrofauna kapsayan Paleosen yaşlı birim İİMB
iznik ve Yenifehür arasında görülmüştür (Stehepm-
sky, İ941), Sakarya iıavzasinda ve Sivrihisar'da Pa-
leosen fauaası kapsayan füş yer almaktadır (Stehe-
pinsky, 1942). Fakat bu yörelerd© Paleosen'in diğer
seriler ile olan iMşMsi açıklanmamıştır, Bursa ve
Gemlik arasındaki yörede Üst Kretase üzerinde trans-
gressif nitelikli ve Paleosen yaşh taban çakıltaşı, bu-
nun da üzerinde tpresiyen yaşh oluşuklar yer al*
maktadır (Erk, 1942), Gemlk-Bandırma arasında Üst
Kretase flişi üzerinde görünür bir uyumsuzluk ol*
maksızm Paleosen yaşlı fliş bulunmaktadır (Altınlı,
1943). Mudurnu ve Göynük yöresinde Mestriştiyen»
fosilli Paleosen-Priyaboniyen ile uyumsuzdur (Abdüs-
selâmoğlu, 1959), tm&éï&me alanının da içinde yeraldi-
ğı tüm Armutlu Yanmadası'nda, Üst Kretase'nin üze-
rinde Paleosen-Eosen birimleri uyumsuzlukla yeralır
(Akartuna, 1968). Yenişehir havzasında Senoniyen
olarak bÜkıen fHşin yaşı Paleosen'e kadar çıkmakta-
dır (Altınlı, 1965). Bu yörenin doğusunda ise, Paşalar-
boğazı-Gölpazan sahasında, Monsiyen fosilleri kap-
sayan Selvipmar Kireçtaşı ile Mestriştiyen yaşlı
Gölpazarı Grubu arasındaki ilişki belirgin değildir
(Eroskay, 1965), Bilecik ve dolayında, Üst Kretase
yaşlı Vezirhan Formasyonu üzerinde Paleosen yaşlr
herhangi bir oluşuğun bulunmadığı (Altınlı ve Saner,
1971) açıklanmasına karşın, Vezirhan Formasyonunun
üst seviyelerinde yeralan nıikritik Mreçtaşlannda
saptanan Globiferina ve sünger spiküllerinin varlığı,
bu seviyelerin Paleosen'in alt seviyelerine karşılık
olabileceğini düşündürmektedir, Paşalarboğazı-Gölpa-
ZBTL yöresindeM Mestriştiyen île Monsiyen arasuv
dâkî sınırın parakonkordansh (Altınlı ve Yetiş, 1972),
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paralel diskordanşlı (Altınlı, 1975a), dereceli geçişli
ve uyumlu olduğu (Altınlı, 1975b) açıklanmıştır, Orta
Sakarya'nın ÜzümiürTuzaklı bölgesinde, Üst Kretase
yaşlı Üzümlü Formasyonu üzerinde paralel ve açısal
diskordanşlı olarak Paleosen yaşlı Kmlçay Formas-
yonu yeralır (Demirkol, 1977). Yine Orta Sakarya böl-
gesinde Üst Kretase'nin üst seviyelerindeki Kampa-
myen yaşlı GÖlpazarı Grubu'na ait oluşuklar derece-
li geçişli olarak Paleosen yaşlı Kmlçay Formasyonu'-
na geçerler (Yılmaz, 1981), Abant (Bolu)-Dokurcun
(Sakarya) arasında Kuzey Anadolu Fay zonunun gü-
neyinde* Kampaniyen yaşlı Gölpazarı Grubu'nun üze-
rinde Paleosen yaşlı Selvipınar Kireçtaşı açısal dis-
kordanslıdır (Yılmaz ve diğerleri, 1981), Mudurnu*
Dokureun-Abant yöresinde, Kuzey Anadolu Fayı'nın
güneyindeki blokta, Üst Kretase yaşlı Dereköy Gru-
bunun üzerinde Paleosen yaşlı Selvipmar Kireçtaşı
dereceli geçişte yeralır (Gözübol, 1980), Bolu kuzeyin-
de, Mestriştiyen yaşlı Gücükler Kireçtaşı üzerinde
uyumsuz olarak yeralan Meşeli Üyesi, Mestriştiyen
Alt Paleosen*© ait fosil toplulukları sunar (Kaya ve
Dizer, 1984), iznik-Yenişehir-Osmaneli yöresinde
Mestriştiyen'in Alt-Örta Paleosen yaşlı Yağhane ki-
reçtaşı ila uyumlu ve dereceli geçişli olduğu litojik
ve paleontolojik verilere göre saptanmıştır. Ayrıca,
MiMolidae ve bryozoa kapsayan tabakaların Alt Pa-
leosen (Daniyen)e karşılık olabileceği belirtilmiştir
(Bargu, 1979), Nallıhan-Bozkaya bölgesinde Mestriş-
tiyen yaşlı çökelterin üzerinde Paleosen'e ait olduğu
düşünülen kırmızı renkli kumtaşlanmn yeraldığı be»
UıUlmiştir (Toker, 1973).

Haymana havzasında, Tanesiyen ile Monsiyen-
Sparnasiyen mîkro faunası saptanmıştır (Dizer, 1968),
Haymana'nın güneyinde, orta seviyeleri Mestrişti-

Şekil 6 : Kokarca Fonnasyonu'nun Kışla Tep©
(Ä-A') îte KıMerbent (B-B') bölgelerinde öl-
çülmüş stratigrafi kesitlerinin karşılaştır-
ma çizelgesi

Figure 6 : Correlation chart of the measured stratig»
rapliical sections of the Kokarca formati-
on in Kışla'Tepe (A-Â1) and Kızderbent
(BW) regions.

yen, üst kısımları bazı Rotaloid formlar içeren Alt
Paleosen (Daniyen) ve bunıın da üzermde uyumlu
olarak Mönsiyen bulunur (Gökçen, 1976). Yine bu
havzada; temelin üzerinde uyumsuz olarak bulunan
Çaldağ Kireçtaşı#nın alt seviyelerinde Lafiitteina bi-
bensis Marie kapsayan Mönsiyen, üst seviyelerinde
Kol karina aks a ray i Sirel içeren Tanesiyen saptan*
mistir (Meriç ve Görür, 1980). Mudurnu«Göynük havza-
sında, Üst Kretase sonlarında oluşan Taraklı For-
masyonu üzerinde uyumlu olarak Paleosen yaşlı re-
sifal Selvipınar Kireçtaşı bulunmaktadır (Saner,
1980).

Kuzey Anadolu Fayı'nm kuzeyinde yeralan böl-
gede yapılan çalışmalarda aşağıdaki görüşlere yer ve-
rilmiştir»

Adapazan-Kandira bölgesinde, Üst Kretase üze-
rinde düşey yönde dereceli geçişli olarak Paleosen
yaşlı oluşukların yeraldığı belirtilmiştir (Baykal,
J943). Sakarya (Çamdağ)'da Üst Kretase, Paleosen-
Eosen flişi ile uyumludur (Kıpman, 1974). Bolu yöre-
sinde, Üst Kretase flîşinin üzerindeki kireçtaşlarımn
Paleosen yaşlı olabileceği ileri sürülmüştür (Blu-
menthal, 1948). Gebze dolayında (Erguvanlı, 1949) ve
İzmit-Hereke civarında (Altınlı, 1968) Üst Kretase
(Mestriştiyen) üzerinde Paleosen (Daniyen) dereceli
geçişli ve uyumlu olarak yeralır.

Filyos Çayı'nm batısında kireçtaşı-marn ardalan-
masmdan oluşan Mestriştiyen tabakaları üzerinde
uyumlu olarak, Daniyen'e? ait kırıntılılar bulunur (Al-
tınlı, 1951). Karadeniz Ereğiisi-Alaplı-Kızıltepe-Alaca-
ağzı yörelerinde Mestriştiyen yaşlı Alaplı tabakaları
üzerinde Daniyen'in uyumlu olduğu belirtilmiştir (To-
kay, 1952). Filyos Çayı-Amasra-Bartm-Kozçağız-Çay-
cuma dolayında, bol fosilli Mestriştiyen'in üst sevi-
yelerinde Globotrtmcanafsız, Globigerina ve Globoro-
taMa'lı seviyelerin devamında Daniyen ve Ipreslyen
tabakaları saptanmıştır (Tokay, 1954),
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Şekil 8 * Üst Paleosen sonu Iitofasiyes haritası.
Figure 8 : Lithofacies map of the late Upper Palet*

çene,

Şekil 9 : Kretase-Pateösen ilişkisinin bölgesel du-
rumu.

Figure 9 § The regional position of the Cretaceous-
Paleoeene relation»

Eflâni-Ulus arasında, fosilli Senoniyen kireçtaş-
larınm en üst seviyeleriûdö Monsiyenl belirten Laf-
filteina bibensis Marie ve Eotalina cay-öuxi Cayeux
gibi fosiller bulunmuştur (Baykal, 1954), Bu bölgenin
güneybatısındaki Ovacuma yöresinde, Mestriştiyen'e
ait kireçtaşlannın üst seviyelerinde Laffitteîna biben-
sis Marie'in bulunduğu açıklanmış ve bu serinin
uyumsuzluk olmaksızın Eosen birimleriyle dereceli
geçişli olduğu saptanmıştır (Ketin, 1955). Çaycuma-
Devrek-Yenice-Kozcağız bölgesinde, Mestriştiyen,
Mestrişü^yen-Daniycn ve Daniyen-Paleosen tabaka-
ları birbirleriyle düşey yönde geçişlidir (Akartuna,
1962), Bartın-Kokaksu yöresinde Mestriştiyen, Alt
Paleosen (Daniyen) ve Örta-Üst Paleosen birbirleriyle
uyumludur ve Bartm-Kozcağız, Devrek-Tefen yörele-
rindeki duruma benzemektedir (Dizer, 1971). Safran-
bolu havzasında, Kampaniyen-Mestriştiyen yaşlı Mı̂
cık Formasyonu üzerinde uyumlu olarak Paleosen-
Orta Eosen yaşlı Safranbolu Kireçtaşı bulunur (Saner
ve dttğerleriy 1980)..

Kuzeybatı Anadolu'da, Bartm-Kökaksu-Devrek-
Alaplı ve Akçakoca dolaylarında Kretase ve Pateosen'-
in Pelâjik; GöynüMDüzce (Akçaören) de Kretase'nin

peiâjik, Paleosenln bentonik; Bursa-Bilecik, Kasta-
monu-Taşköprü ve Haymana'da, Kretase ve Paleosen'-
İn bentonik organizmalarla temsil edildiği açıklan*
mış ve ayrıca, Kretase ile Paleosen'İn pelâjik orga-
nizmalı olduğu yerlerde .Daniyen'in varlığı belirtil-
miştir (Dizer ve Meriç, 1983).

Bölgesel verilerin değerlendirilmesi sonucunda*
Kretase ile Paleosenln genelde birbirleriyle dereceli
geçişli ve uyumlu olduğu anlaşılmakta ve bunların
aynı çökelme ortamının bir ürünü olduğu düşüncesi
kuvvet kazanmış bulunmaktadır,

SONUÇLAR

Kaya stratigrafi birimleri esas alınarak incele-
mesi yapılan bölgede fosilieriyle tanımlanan Üst Kre-
tase (Mestriştİyen) yaşlı Kokarca Formasyonu ile
Alt-Üst Paleosen yaşlı Yağhane Kireçtaşı'nm birbir*
leriyle dereceli geçişli ve uyumlu olduğu sonucuna
varılmış ve bu ilişkinin yakın çevre ile benzerlik gös*
terdîği yapılan bölgesel karşılaştırmadan anlaşılmış-
tır.
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