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Dünümüzde jeoloji meslefi için önemli olan ve
bazajı ivedilik kadanan sorunlardan bir tanesi de do-
ğal anıtların korunması konusudur, Herne kadar bu
konuda yapılan çalışmalar yeterli olmasa da fosil, mi-
neral ve benzeri jeolojik değerlerin müzelerde; müzele^
r© taşınamayan jeolojik değerletin ise yerli yerinde
doğal müzeler sekimde korunması için yapılan giri-
şimler övgüye ve taktire değer çalışmalardır. Yalnız
unutulmamalıdır ki, binbir güçlükle, binbir emekle
memleketimİMn her kefesinden derlenen ve hatta yurt
dışından eğitsel amaçlarla gönderilen örneklerin sergi-
lendifi müzelerimizin olağan peryodik bakıma ve ko-
rumaya gereksinimleri vardır. Aksi taktirde doğal anıt.
ların korunması için. verilen mücadele ve girişimlerin

bo§a gitmesi olağan bir sonuç olur, Bakımı titizlikle
sürdürülen ve bundan dolayı ziyaretçilerin hayran»
Lığını kazanan M.T.A.'ın Tabiat Tarihi Müzesi İle Tür-
kiye'de ilk kez jeoloji öfreniminin başlatıldığı yer olan
ve başlangıçta çok iyi korunan İstanbul Üniversitesin-
deki jeoloji müzesi yukarıda anlatılan olaya en iyi ik!
Örnek olur.

Bugün İstanbul Üniversitesindeki jeoloji müzesi,
buradaki öğretim görevlilerinin gayretlerine rağmen
bakımsızlıktan ve bu işle uğraşan tecrübeli personelin
yokluğu nedeniyle çok önemli jeoloji def erleri ile bir-
likte çürümeye terkedilmi§tir4

Doğal anıtlarımızın korunması sorunu içeriğinde
bu üniversitemize en kısa zamanda M.T.A, başta ol-
mak üzere benzeri kuruluşların tecrübeli personel kat-
kılarıyla birlikte yardım eli uzatılmak, tekrar eski
haline döndürülerek öğrencilerin ve ziyaretçilerin hiz-
metine açılmalıdır.
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Prof, Dr, Selâhattin Pelin yönetiminde gerçekleşti-
rilen bu çalışmada Boyabat'm kuzeydoğu kesiminde
yaklaşık 550 km*'llk bir alanın '1/25.000 ölçekli jeoloji
haritası yapılarak bölgenin stratigrafisi, tektoniği ve
jeolojik evrimi aydınlatılmıgtır. Ayrıca inceleme alam
petrol oluşumu ve birikimi açısındanda ele alınmıştır,
Ana kaya . fasiyesindeki birimlere jeokimyasal yön-
temler uygulanarak yörenin petrol oluşturma potansi-
yeli'araştırılmıştır. ' Bu çalışma ile bölgenin ana kaya,
haaaıe kaya, örtü kaya ve kapan sorunlarına somut çö»
zü'mler getirilmiştir,

İnceleme alanının temelini Paleozoyik yaşlı Boya-
bat Metamorfikleri oluşturmaktadır.

Bu temel üzerine uyumsuz olarak^ kumtaşı, main
ve sevilerdenolu§&nLiyas (?) ya§lı Akgöl Formasyonu,
gelmektedir. Bu birim, kırmızı renkli çakütaşlarından
oluşan Aİt-örta Dogger yaşlı Büraük Formasyonu ile
kalın katmanı ve masif karbonatlardan oluşan Batho-
niyen-Kimmerisiyen yaşlı Akkaya Kireetâfi tarafın-

dan uyumsuz oarak üstlenir, Akkaya Kireçtaşı'nıh
alt sınırı Bürnük Formasyonu ile uyumludur. Birimi»
üzerine ise uyumsuz olarak, kumtap ve kumlu kireçta-
ir arakatmanlı, gri, siyah renkli §eyl ve marnlardan
oluşan Alt Kretase yaşlı Çağlayan Formasyonu gelmek-
tedir.

Bölgede, Santoniyen-Kampaniyen'de başlayan çökel-
me Alt Eosen'e kadar kesiksiz devam eder, Bu dönem-
de bölge sübsidan özelliktedir. Santoniyen.Kampaniyeîı <
yaşlı Kapanbofazı Formasyonu» kırmızı renkli, Globot-
runçana'lı mikritik kiregtağlarından, Alt Maestrihtiyen
yaslı Yemişiigay Formasyonu, kum taşı, marn arakatr
manii tûf ve tüfit ardalanmasmda» oluşmuştur. Ye-
mişlîçay Formasyonu yanal yönde lav, tüf ve agio-
meralardan oîu§an Çokran Üyesi'ne geçmektedir,
Maestrihtiyen yaşlı Cankurtaran Formasyonu türbidi-
tik kumtaşı, marn, şeyi ve silttaşı àrdàlanmasmdan,
Maestrihtiyen-Paleosen yaslı Çaltu Formasyonu da be.
yaz renkli kireçtaşı ve marnlardan oluşmaktadır« Ka-
im katmanlı ve masif kireçtaşından oluşan Maestrih-
tiyen-Paleosen yaşlı Pervanekaya Formasyonu is« Bo-
yabat Metamorfitlerini açısal uyumsuzlukla örter Üst
Paleosen-îpresiyen yaşlı Ardıglı Formasyonu da kırmı-
zı renkli, kireçtaşı arakatmanlı marnlarla temsil edil-
mektedir.

40 JEOLOJİ MÜHENE^SLİĞÎ/OCAkioİS

TEZ Ö Z E T L E R İ

GÖRÜŞLER ve DÜŞÜNCELER

ÜAEBÎNE



yağlı Bayatnea Kireçtaşı'nın/ inceleme
alanı içindeki alt ve üst dokanakları faylıdır. Boyabat
Metamorf itleri ile alttaki birimler üzerine açısal uyum-
suzlukla gelen, Lfütesiyen ya§U Gökırmak Formasyonu,
tabanda kanal dolguları içeren kalın katmanlı kumtag-
lan ile başlayıp^ üste doğru olafan kumtaşı ve mars
ardalanmasıyla ion bulur,

Çakıl taşı, çapraz katmanlı kumtafi ve çamurtaş;
ardalanmasmdan oluşan Üst Eosen yağlı Bağlıca For
masyonu ve çakütaflarından oluşan Üst Eoşen-Oligoien
( ? ) yaşlı Sakızdag* Formasyonu, Boyabat Metamorf it-
leri ile Gökırmak Formasyonu .üzerine uyumsuz ola-
rak gelmektedir,

Oİîvinli bazaltlardan o!u§an Akyttrük Bazaltı Pllo-

Kuvaterner yaşlı kabul edilmiştir, inceleme alanının ev
feng oluşukları taraçalar ile alüvyonlardır,

pontid tektonik birliği içerisinde y©r alan incele*
me alanı, yakla§ık kuzey-güney yönlü bir kuvvet çif»
tinin etkisi altında kalmıştır. Bölgede yer alan kıvrımlı
yapıların eksenleri yaklaşık dogu-batı -doğrultuludur.
İnceleme alanında yer alan kırıldı yapıların çofunlu-
funu normal faylar oluşturmaktadır. Ayrıca, doğrultu
atımh ve bindirme fayları da gelişmiştir.

İnceleme alanında yer alan volkanik oluşuklardan,

alkalin olanlar simatik, gubaikalin olanârı ile aialik

kökenlidirler.'Metamorfik kayaçlarmın ise yeşilşist fasi-

yesmde ve volkano-tortul kökenli oldukları anlaşılmış-

tır.

Bölge ayrıca, patrol oluğum, birikim ve kapanl&n-

rnaıı açısından da incelenmiştir.

Ana kaya. özelliği tafiyan birimlerde;

— Organik karbon tayinleri (Leco-Aftali«i),

— Organik madde tipinin belirlenmesi (ftoc-Eval

AJOAİizleri),

— Organik maddenin olf unluk derecesinin Ölçümü

i'Vitrinit yansıması ölçümü ve illit kristallik ölçümü)

yapümiftır*

Bu organik jeokimyasal çalışmalar sonucu bölgede,

ki birimlerin petrol oluşturma potansiyeli âraftırıîmış

ve yer yer ideal ana kaya fasiyôMnin geliştiği gözlen-

mif tir.

Böl#ed@ aynoa hüsne.ve örtü kaya faMyesleri İle

yspısal ve stratif rafik kapanlar da gelişmiştir.

Bölgede ayrıca haane ve örtü kaya faaiyeslerl ile

yapısal ve stratiffraftk kapanlar da gelipniftir,

Bkinveran petrol sızıntısının tam anaîîvl yapılarak
kökeni araştırılmıştır.' Bu petrol sızıntısı ileri derecede
mlkro biyolojik ayrıpnaya uframi|tır,

Bu tezde, Medik-Ebreme dolayında (Malatya KB'sı)
yeralan çökel kayaların stratigrafisi ve paleontolojiaJ
çalışılmıştır. Bölgede 6 formasyon ve 7 üyeden olu-
şan İS litostratigrafi birimi ile 7 biy^on ve % asbiyo*
zondan oluşan toplam 9 biyostratigrafi birimi ayırtlan^
mıştır. Bu çökel kayalardan derlenen mlkro ve mak*
rofosillerln türleri saptanmii ve bu tem al üzerinde bi-
yostratigrafi kurulmuftur, Paleoîitolöjik ve sedimento-
İojik verilera dayanılarak 12 fosil topîulufunun yafama
ortàmlan IWirïenmif ve bölgedeki paleocofrafik ev=
rim yorumlanmıştır,

Çalı§ma alanında Üst Jurafdan Kuvaterner'e kadar
değişik yaşlarda formasyonlar* yeralmaktadır, Üst
Jura-Alt Kretas© yağındaki ve başlıca mikritik v% yer
yer dolomitik kireçtâflanndan oluşan Horaôançal For-
maiyonu^ açık §şlft© gökelmiitir, Medlk Formasyonu,
çamurtaşı arakatmanlı çakıltaşlarmâan olupır, Paleo-
sen ya§lı bu formasyon, Horasançal Formasyonunu
«Mskördan olarak örtmekte olup, alüvyon yelpazesi or-
tammda çökelmiştlr. Medik Formasyonunun Üzerin©
diskurdan olarak gelan Orta-Ust Eosen yaflı Tohma
Formasyonu; çatoltaıij kumta|i f kumlu kireçtaıı, kireç»
tafi^mara ardalanmasnidan oluşur. Bu çökeller; lagün,
kumsal,, sıf ve açık felf ortamlarında çökelmişlerdir,
Tohma Formasyonu, Akitanlyen yaşlı Çavuş Formas-
yonu tarafından diikordan olarak örtülür. Bu fbrmaa-
yon sıf gtlf kırıntılı ki reg taşlarından oluşmaktadır, An-
surçay Formasyonu^ Çavu§ Formasyonunun üzerine
diskordan olarak gelir, Bu formasyon sıf ve açık şelf
kökenli kırıntılı kireç tap ve marnlar ve resif al kireç-
taşlarından oluşan bir ütifle karakterize edilmiştir,
Pliy^kuvaterner yaşlı Mîsırdere Formasyonu alüvyon
yelpazesi ve örgülü ırmak ortamlarında çökelmig olup;
çakütaıı, kumtaşı ve camurta§lanndan meydana ffel-
miftir,

Pııleontolöjik verilere dayanılarak Ait
sehmiedeli, Orta Ziüteslyen'de Nummulites

püıfoldi, Üst LÜtesiyen'de Nummulltea aturieus, Alt
Priaboniyen'ae Nummulites fabianii, Akitanlyen'de '
Miufypsinoides complanatus, Burdigaliyan'de Miogyp-
sina irregularis ve Mİogypsina intermedia • biyozonları
saptanmiitır. Ayrıca inceleme alanının ayımtılı biyo-
gon haritası yapılrniftır.

Bu biyoEonlarm, Türkiye ve Dünyanın çefitli böl-

gelerindeki etdeferieriyle biyostratigrâfik ve kronost-

ratyrrafik korelasyonu yapılmıştır.

Paleontoloji bölümünde, fosillerin sistematik pa-
leontolojisi ve Nummulitidae, Lrepidocycïinidaa, Mio,
gypşlnidae familyalarına ait 16 karakteristik bentonik
foraminifer türünün tanımlamaları verilmiitir,
(177 sayfa, 3 ek, 34 şekil, 28 levha, 130 foto)
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Lıütesîyen'de

Iifitaiiyen MEDİK EBKJ ME BOLAYEfïN
(MALATYA İCB'SI)
BÎYOSTBA^aEAFÎSt vo PALEONTOLOJrîst

Sefer Ùvçen (Doktora Tezi, İÖ84)




