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Çamdağ (Sakarya) Sünnicedağ (Bolu)
yöresinin jeolojisi
The geology of the Çamdağ (Sakarya) - Sünmcedağ (Bolu) region

MUSTAFA AYDIN, TJP.Â.Q. Arama Grubu, Ankara
HÜSEYİN S. SERDAR, TJP,A*Ö, Arama Grubu, Ankara
ÖMER ŞAHÎNTÜRK, TJP.A.O. Arama Grubu, Ankara
METİN YAZMAN, TJPJM). Arama Grubu, Ankara
REHA ÇOKUĞRAŞ, T.PJLÖ* Arama Grubu» Ankara
OSMAN DEMİR, T.P.A.O. Arama Grubu» Ankara
YAKUP ÖZÇELİK, T.P.A.O. Arama Grubu, Ankara

ÖZ ; Çalışma alanında, Prëkambriyen'den, Senozoyik sonuna kadar bir istif gözlenmektedir. Toplam ka-
lınlık 12*000 m* civarındadır. Metabazikler, amfibo litler ve bantlı gnayslardan kurulu Prekambriyen,
Kaplandededağ ve Sünnieedağda yüzeyler. Paleozoyik birimler, iki çökelme dönemi gösterirler. Birinci
dönem Kambriyence başlar ve Silüriyen başlarında, regresyonla biter, Silüriyen'de transgresyonla baş-
layan ikinci evre, Karbonifer sonunda regresyonla biter. Çamdağ alanında Devoniyen, transgressif ola-
rak Ordovisiyen-Alt Silüriyen birimlerini uyumsuzluk la üstler, Kaplandededağ-Düverdüzü kuzeylerinde,
Prekambriyen kayaçları, Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen birimlerince, birincil stratigrafik dokanakla açı-
sal uyumsuz olarak Örtülürler, Ordovisiyen, kırmızı renkli çamurtaşı, silttaşı ve konglomeralardan ku-
ruludur. Silüriyen'e ait mavimsi siyah renkli kireçtaşlan ile ardalanmalı, siyah renkli şeyller, Ordovisiyen
-Alt Silüriyen'e ait birimleri açısal uyumsuz olarak üstler, Silüriyen ile Devoniyen dokanağı uyumlu ve/
veya geçişlidir. Zonguldak sahasında Devoniyen-Karbonifer dokanağı geçişlidir. Çalışma alanında Orta-Üst
Karbonifer birimleri, Prekambriyen ve Alt Paleozoyik yükselimlerinden ötürü yüzlek vermezler. Karasal
ve sığ denizel ortamlarda çökelmiş olan Permo-Triyas birimleri, kendinden yaşlı birimler üzerine açı*
sal uyumsuz olarak gelirler. Ereğli-Dikmentepe hattı mn doğusunda çökelen Üst Jura-Alt Kretase birimleri,
paleo yükselimi aşarak, batıya devam etmezler» Ne otetis okyanusunun kuzeye olan dalma-batmasma ba-
ğıl adayayı volkanizması, Senomaniyen'de başlamış, Eosende bitmiştir. Çalışma alanında farklı fasiyesler
sunan Eosen birimleri, açısal uyumsuzluklarla başlarlar, Oligo-Miyosen'de aşman alana, Pliyosen kara-
salları çökelmiştir. Orhandağ ve Sünicedağ'da yüzey lenen granitoidler ve diyabazik kayaçlar, Üst Jura'dan
yaşlıdırlar»

ABSTRACT : The sequence ranges from Precambrian to upper-most Cainozoic in the investigated area.
Their total thickness is about 12000 meters. Units of Precambrian age consist of mctabasîc, amphibolites
and banded gneisses and they crop out on Kaplandededağ and Sünicedağ. Paleozoic units have two depo-
sitional periods. The first period begins in Cambrian and ends at the beginnig of Silurian with a regres-
sion. The second one begins in Silurian with a transgression and end in Upper Carboniferous with a reg-
ression. In Çamdağ area, rock of Devoian age begin with a transgression and overlie rocks of, Ordovician
-Lower Silurian age with an angular unconformity. In Kaplandedcdağ-north of Düverdüzü Village, rocks
of Upper Cambrian-Lower Ordovician overlie the units of Precambrian age with a primary stratigrap-
hie contact. Ordovician units arc composed of red mudstones, siltones and conglomerates. Black shales
of Silurian age interbedded with bluish black limes to nes overlie the Ordovician and Lower Silurian sedi-
ments with an angular unconformity. The contact, between Silurian and Devonian is concordant and/or
transitional* Devonian-Carboniferous boundary is tra nsitional in the Zonguldak subarea, Middle-Upper Car-
boniferous deposists do not crop out in the investiga ted area, because of Precambrian and Lower Paleo-
zoic uplifts, Permotriassic sediments which were de posited in continental and near shore-shallow marine
environments overlie older sediments with an angular unconformity. The Upper Jurassic and Lower
Cretaceous rocks overlap the uplift taking place in eastern part of Ereğli-Dikmentepe Hill and do not
extend westwards. Island arc volcanic activity which belongs to north dipping Neotethyan subduction
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zone, started in Cenomanîan and ended in Eocene, Sediments of Eocene age begin with angular uncon-
formity and show different fades in investigation area. Continental rock units were deposited during
Pliocene in the region which was eroded during Oli go-Miocene.

Gi^anitoids and diabasic rocks which are older than Upper Jurassic crop out around Orhandağ and
Sünnİcedağ Mountains.

GİRİŞ

Sunu alam, Kdz. Ereğli-Akçakoca-Karasu-Adapa-
zan-Düzce-Bolu-Mengeıı gibi yerleşme merkezleri ile
çevrili, Batı Karadeniz Bölgesinin, yaklaşık 6000 km2

lik bir kesimidir (Şekil 1, la, 1b).
Sunu kapsamındaki Jeolojik faaliyetler 1979 yılın-

dan bu yana Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,
Karadeniz ekiplerince belli disiplinlerde, tümüyle
1/25.000 ölçekli harita alımları şeklînde yürütülmüş-
tür.

Eski çalışmalar Çamdağ, Sünnicedağ, Ereğli gü-
neylerinde çok kısıtlıdır, Kaplandededağ ve Orhan-
dağ yörelerinde ise bilinen detaylı bir çalışma tara-
fımızdan saptanmamıştır. Faydalandığımız eski ça-
lışmalar tarih sırasına göre şöyledir ;

Tokay (1952), Ereğli-Alaplı-Kızıltepe bölgesindeki
çalışmalarında, yöredeki şisti şeylleri «Göktepe şist-
leri» olarak adlamıştır. Baykal (1954), Ulus-Eflani yö-
resinin jeolojisini incelemiştir. Ketin (1967), Bolu-Ge-
rede - Mengen ve Yığılca bölgesindeki Paleozoyik olu*
şuklara ait jeolojik incelemelerinde, yüzeyleyen an>
fibolit-gııays-bazik kaya birimlerinin Prekambriyen
yaşta olabileceklerini belirtmiştir, Soytürk ve Bir*
gül (1971), Istanbul Boğazı-Kdz, Ereğlisi arasını, re-
konesans içerikli çalışmalardır, Kipman (1974), dok-
tora çalışmasında, Çamdağ'm kuzey kesimlerinin
1/25,000 ölçekli jeolojisini çalışmıştır. Kaya (1982),
Kdz, Ereğli-Yığılca-Bolu kuzeyi ve Mengen alanları-
nın stratigrafisi ve yapı özelliklerim açıklamış, Çam-
dağ paleozoyik istifinin stratigrafisini vermiştir,

STRATİGRAFİ

Sunu alanında, Prekambriyen'den, Serıozoyik so-
nuna kadar bir istif bulunmaktadır,

PREKAMBRİYEN

Yedigöller Formasyonu t
Tarafımızdan 1982 çalışmalarında adlanan birim

(Serdar ve Demir, 1983), Sünİcedağ ve Kaplaııdede-
dağlarmda yüzeyler,

Birim, amfibolit, gnays ve metabazik kayaçlar-
dan oluşur. Kayaçlar, metamorfizma nedeni ile, ço-
ğun, ilksel doku ve yapı özelliklerini kaybetmişler-
dir. Koyu ve açık renkli mineraller bantlar oluştur-
muştur, Şistozite nedeni ile yalancı bantlanmalar
oluşmuştur. Ayrışma yüzeyleri arena halinde ve top-
rağımsı görünüşlü, taze yüzeyleri ise alacalı renkli,
sert, kuvars, feldspat, amfibolit ve mika elemanlıdır,
Kalınlığı hakkında birşey söylenemez.

Yedigöller Formasyonu üzerinde, en yaşlı olarak
Düzce kuzeyi, Akçakoca güneyindeki Düverdûzû Kö-
yü yakın kuzeyinde, üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen
yaşlı Kocatöngel Formasyonu, açısal uyumsuzlukla
net bir şekilde gelir (Şekil 1, la, 1b, 2, 3), Bu yörenin

güneyinde birim, Üst Mesozoyik birimleriyle faylı
dokanaktadır.

Açısal uyumsuzlukla üzerine gelen ilk birimin
yaşı, kendisinin aşırı metamorfik oluşu ve üstündeki
birimin metamorfik olmayışı nedeni ile birimin yaşı
Prekambriyen olarak kabul edilmiştir,

PALEOZOYİK

Soğuksu Formasyonu :

Çamdağ güney kesimlerinde yüzeylenen birim,
ilk defa Kaya (1982) tarafından adlanmıştır.

Formasyonun ana litolojisi, kırmızı-mor, açık
kahve, yer yer yeşilimsi-gri, ince orta katmanlı, yer
yer sleytimsi yarılmak, yanlım yüzeyleri beyaz mika
pullu, klorİt zenginleşmen* zonlar içerik çamurtaşla-
rıdır. Çamurtaşları ile ardalanmalı bulunan kumtaş-
ları ise azınlıkta olup, yeşilimsi-gri, kahve renkli,
kuvars elemanlı, ince kum boyutlu, yarı yuvarlak-yu-
varlak taneli, sert, köşeli kırılmalı, silis çimentolu,
ince-orta katmanlıdırlar. En az kalınlığı 2Ö0Ö m. olan
birimin alt dokanak ilişkisi inceleme alanımızda gö-
rülmemiştir. Birimi üstten, geçişli olarak, Karadere
Formasyonu ve bunuda, geçişli olarak Kocatöngel
Formasyonu izlemektedir. Kocatöngel Formasyonu-
nun, Üst Kambriyen-AH Ordovisiyen yaşlı olduğu ve
alt dokanagının Yedigöller Formasyonu ile uyumsuz
olduğu düşünüldüğünde, birimin yaşının Üst Kam-
briyenden daha yaşlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ta-
rafımızdan Kambriyen olarak kabul edilmiştir.

Birim, açısal uyumsuz olarak, Permo-lriyas, Me-
astriştiyen ve Neojen birimlerince Örtülmektedir,

Karadere Formasyonu s

Kaya (1982) tarafından adlanan bîrim, genelde
kırmızı, üstlerde beyaz renkli, bol kuvars elemanlı,
ufak-orta tane boylu, yarı yuvarlak-yarı köşeli taneli,
sert, silis çimentolu kumtaşları içermekte olup, alt
kesimlerde, bunlar kırmızı renkli çamurtaşı katman-
ları ile ardalanmalıdır.

Üstten, Kocatöngel Formasyonu ile dereceli ge-
çişli olan birimin Ölçülmüş kalınlığı 500 m, dir,

Alt ve özellikle üst dokanak ilişkilerine göre
Kambriyen sonu» yaşlı olarak kabul edilmiştir,

Kocatöngel Formasyonu :
İlk defa Kaya (1982) tarafından adlanan birim,

yeşilimsi gri, siyah renkli, orta-kalın katmanlanmalı,
yatay laminalanmalı silisli çamurtaşı, şeyller ve az
olarak, gri-yeşil renkli, orta tane boyu, silis çimen-
tolu, İnce-orta katmanlanmalı kuvars kumtaşlarmdan
oluşmuştur,

Birim, Düverdüzü Köyü yakın kuzeyinde, Pre-
kambriyen yaşlı Yedigöller Formasyonunu açısal
uyumsuzlukla üstler (Şekil 2, 3), (Aydın ve Şahintürk,
1984), Çok net olan bu dokanakta, metabazik-amfibo-



Şekil 1 : İnceleme Alanının jeoloji Haritası.
Figure 1: Geological Map of the Investigated Area,
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Şekil 1b : Yedigöller ve Kocatöngel Formasyonları
nın İlişkisini Gösterir 1/25.000 Jeolojik Ha
rita

Figure 1b : 1/25.000 Scaled Geological Map Which 
Shows the Relationship Between Yedi
göller and Kocatöngel Formation.
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Şekil  ïa  :  Jeolojik  Haritaya  Ait  Açıklamalar
Figure  la :  Explanation  of  the  Geological  Map

litler  üzerine,  63  m,  kalmlıkİı,  alttaki  litolojilerin,  1-2
cm,  tane  boylu  çakıllarım  içerir,  üste  doğru  tane
boyu  küçülen  şekildeki  bir  taban  çakıltaşı  ile  Koca-
töngel  Formasyonu  başlar.

Üstten  Bakacak  Formasyonu  ile  geçişli  olan  bi-
rimin  kalınlığı  1200  m,  din

Sığ-derin  denizel  ortamda  çökelmiş  olan  birimin
alt  düzeylerindeki  çamurtaşlarmdaki  ilksel  brakya-
podlar  Alt  Ordovisiyen  yaşını  vermiştir,  (O.  Kaya,
sözlü  görüşme).  Ayrıca,  Eflani  Karaderede,  Arpat  ve
diğerleri  (1978),  birime  Kambriyen  yaşım  vermişler-
dir.  Bu  yaş  verilerine  göre  Üst  Kambriyen-Alt  Ordo-
visiyen  yaşı,  tarafımızdan  da  benimsenmiştir.

Bakacak  Formasyonu  t

Kaya  (1982)  tarafından  adlanan  birim,  alt  kesim-
lerde  yeşilimsi  gri,  üstlere  doğru  morumsu  kırmızı
renkli,  orta  tane  boylu,  orta  boylanmalı,  yarı  yuvar-
lak  taneli,  orta-kalm  katman  kalmlıklı  arkozik  kum-
taşları  ile  kırmızx-mor  renkli  çamurtaşı  ardalammın-
dan  oluşmaktadır,  Kocatöngel  Formasyonu  ile  geçişli
olan  alt  dokanağmda  yeşilimsi  renkli  çamurtaşı  kat-
manları  vardır  (Şekil  4),  oKcatöngel  Formasyonuna
oranla  daah  sız  bir  ortamda  çökelen  formasyon,  üst-
ten,  karasal  Kurtköy  Formasyonunun  kumtaşı-çakıl-

taşları  ile  geçişlidir.

Sunu  alanımızda  750  m.  kalınlıkta  olan  birimde
ofsil  bulunamamıştır.

Üst  dokanağmda,  Kurtköy  arkozları  ile  geçişli  ol-
duğundan  ve  alt  dokanağmda  fasilli  Kocatöngel  For-
masyonu  ile  geçişli  olduğundan  Ordovisiyen  yaşlı
olarak  kabul  edilmiştir.

Kurtköy  Formasyonu  ;

«Kurtköy»  adı  ilk  defa  Haas  (1968)  tarafından
kullanılmış  ve  Kaya  (1978)  tarafından  formasyon  aşa-
masında  yeniden  odlanmıştır,

Birini,  soluk  kırmızı-mor  renkli,  orta-çok  kaba
taneli,  kötü  boylanmalı,  silis  çimentom,  kalın katman-
lanmalı  arkoz,  sublitarenit  karakterli  kumtaşı-çakık
taşı  katmanlarından  oluşur.  Üste  doğru  giderek  artan
çakıl  taşlan  polijenik  elemanlı  olup,  bileşenleri,  ku-
varsit,  granitoid,  şist  ve  kırmızı  renkli  çamur  t  aşları-
dır,

500  m,  kalmlıklı  oları  birim,  karasal  ortamda  çö-
Keimiştir.

Üst  dokanağı  Aydos  Formasyonu  ile  uyumlu,  Fın-
dıklı  Formasyonu  ve  Kartal  Formasyonu  ile  açısal
uyumsuzdur.
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Şekli  2  :  Büverdüzü  Köyü  Kuzeyi  :  Yedigöller  For-
masyonu  ile  KocatÖngel  Formasyonu  Ara-
sındaki  Açısal  Uyumsuzluk,

Figure  2  :  North  of  DüverdüzÜ  Village  :  Angular  Un-
conformity  between  YedigÖlîer  Formation
and  Koçatöngel  Formation*

Birini  sunu  alanında  Çamdağ  kuzeyinde,  Orhan-
dağ  yöresinde  ve  Ereğli  güneyinde  yüzeylemektedir.

İstanbul  yöresinde,  birimin  üzerindeki  şeyllerde
(Büyükdere  şeyi  bîrimi;  Kaya,  1978)  bulunan  Conu*
rariid  (Arıç-Sayar,  1969)  ve  Asaphid  (Haas,  1968)  ......
fosillerden  ve  alt-üst  dokanak  ilişkilerinden,  Ordovi-
s  iyen  ortası  veya  altı  yaşı  verilmiştir,

Âydos Formasyonu  :

İlk  kez,  Kaya  (1978)  tarafından  adlanan  birimin
ana  litolojisini  oluşturan  sub-litarenitler  soluk  kır-
mızı  renkli,  kötü-orta-iyi  boylanmalı,  orta  kaba  tane
boyutlu,  yer  yer  çakıl  tane  boylu,  yarı  yuvarlak  ta-
neli,  silis  çimentolu,  çapraz  laminalı,  yer  yer  dere-
celi  tabakalıdır.  Ayrıca,  kırmızr-mor  renkli,  çeşitli
tane  boylarında,  kuvarsit,  metamorfik  kayaç  ve  gra-
nitoid  çakıltaşlarından  oluşma,  kötü  boylanmalı,  iyi
yuvarlaklaşmış,  som,  belirsiz  katmanlı  çakıltaşı  dü-
zeyleri  de  içermektedir.

Kalınlığı  genelde  12004500  m.  olan  birim,  daha
çok  Çamdağ  kuzeylerinde  yüzeyler.

Alt  dokanağı  Kurtköy  Formasyonu  ile  uyumlu
olan  birimin  üst  dokanağı,  Fındıklı  ve  Kartal  For-
masyonları  ile  açısal  uyumsuzdur.  Bu  durum,  Çam-
dağ  Kabakdere  yöresinde,  güzel  izlenmektedir.

Sunu  alanımızın  dışında,  Eflani-Karaderede,  400
m,  kalınlıkta  yüzeyleyen  birime,  Ârpat  ve  diğerleri
(1978),  buldukları  Tetragraptus  ile  Alt  Ördovisîyen
yaşım  vermişlerdir,  Formasyonun,  İstanbul  yöresin-
de  girik  olduğu  düşünülen  Büyükdere  şeyi  birimine,
Yalçınlar  (1956)  tarafından  Monograptus  ef,  rhync-
hophöras  Lnn.'e  göre  Alt  Silüriyeıı  yaşı;  Arıç-Sayar
(1969)  tarafından  Exoeanularia  istanbuleıısis  Sayar,
Ëxocanulaiia  bohemiea  Barr.,  Exoeanularia  cf.  pyra-
ınidata  Hoening,,  Archaeeonularia  fecunda  Barr.,
Erbencit'e  göre,  Haas  (1968)  tarafından  Asaphid  ve
Taugourdeau  ve  Abdüsselamoğlu  (1962)  tarafından
Conochitina  sp.  ye  göre  Ordovisiyen  ortası-sonu  yaşı
verilmiştir.

Tüm  bu  verilere  ve  alt-üst  dokanak  ilişkilerine
göre  birimi,  Ordovisiyen-Alt  Silüriyen  yaşlı  kabul
etmekteyiz.

Kambriyende  denizel  olarak  başlayan  ortam,  Or-
dovisiyen  başlarında  sığ  denizel-geçiş  ortamına  ve
ordovisiyen  ortası-Silüriyen  başlarında  karasal-geçiş
ortamına  dönmüştür,  Bölgemizde  bu  istif,  «I,  regre-
sif  seri»  olarak  adlandırılmaktadır.

Fındıklı  Formasyonu  :

1983'de,  tarafımızdan  Ereğli-Kaplandededağ  çalış-
masında  adlanan  birim,  grimsi-siyahımsı  renkli,  pa*
ralel  yarılımlı,  yer  yer  çabuksal  kırılmalı,  çok  az  kar-
bonat  içerikli  ve  graptolitli  (özellikle  Monograptus)
şeyller,  grimsi-mavi  renkli,  sert,  tıkız,  belirgin  ve  ince
orta  katmanlanmalı,  graptolit  ve  diğer  bazı  makro
fosilleri  içerik  kireçtaşı,  gri-şarı  renkli,  ufak-orta  ta-
ne  boylu,  orta  boylanmalı,  sert,  belirgin  katmanlan-
malı,  az  karbonat  çimentolu  kumtaşı  litolojilerinden
oluşuktur,

Transgresif  olarak,  denizel  ortamda,  Kurtköy  ve
Aydos  Formasyonları  üzerine,  açısal-paralel  uyumsuz
olarak  çökelmeye  başlayan  Fındıklı  Formasyonunun
üst  kesimlerine  doğru  sığlaşma  gözlenir,

1000-1200  m,  kalınlık  gösteren  birim,  Yığılca  gü-
neyi,  Ereğli  güney-doğusu  ve  Kisedağ  yörelerinde
gözlenmesine  karşın,  Akçakoca'nın  batısında  gözlen-
mez,  Bu  durum  kesitlerimizde,  Silüriyen  başlarında,
belli  bir  topografya  kazanan  Kurtköy  ve  Aydos  For-
masyonları  üzerine,  Devoniyen  birimlerinin,  Silüri-
yen'i  aşarak  çökelmeleri  şeklinde  izah  edilmiştir  (Şe-
kil  3,  5),

1983  çalışmasında,  tarafımızdan,  Alaplı  uzak  gü*
ney  doğusunda,  Camiyam  Köyünün  kuzeyinde,  Şıhlar-
kırması  Mahallesi  yolunda,  birime  ait  şeyllerde,  Mo-
no.graptu.slar  saptanmıştır  (Aydın  ve  Şahintürk,  1984)
Ayrıca,  çalışma  alanında  ve  Eflani-Karadcre'de  tara-
fımızdan  derlenen  numunelerde,  D-eflandrastrum  cf.
colanna^e,  Baltısphaeridium  nanum,  Multiplicispha-
eridium  sp.,  Multîplicîsphaeridium  parvum,  Multip-
Hcispaeridium  cf.  rochestensls,  Monogı-aptus  dubins
SNESS,  Deunfifia  sp.,  akritarkları  bulunarak  Silüri-
yen  yaşı  verilmiştir,

Kartal  Formasyonu  :

Kartal  Formasyonu  adı  ilk  defa  Kaya  (1973)  ta-
rafından,  tabanda  kuvars  kumtaşı,  egemen  olarak
çamurtaşı,  fosilli  kireçtaşı  arabantlan  ve  üst  kesim-

5



AYDIN» SERDAR. ŞAHÎNTÜRK  VE  DÎĞERLERÎ

1ère  doğru  oolitik  demir  katmanlı  birimler  için  kul-
lanılmıştır.

Ölçülmüş  stratigrafi  kesitlerinde  550  m,  kalınlık*
larda  olan  Kartal  Formasyonu,  alttan-üste  şu  litolojik
gelişim  İçindedir  :  Eskibağlar  üyesini  ani  bir  doka-
nakla  izleyen  yeşilimsi  gri  renkli,  inçe-orta  katmanlı,
yatay  lamînalı,  üst  kesimlerinde  karbonatlı,  fosil  içer-
meyen  çamurtaşlan  ile  başlar,  320  m#  olan  bu  kesimi,
koyu  gri  renkli,  bol  fosil  boşluklu,  brakyapod  fosilli,
orta-kalm  katmanlanmali  karbonat çamurtaşlan  izler,
Jlk  brakyapodlu  zondan  55  m,  sonra,  koyu  gri  renkli,
sert,  köşeli  kırıklı,  çatlakları  kalsit  dolgulu,  bol  brafc
yapodlu,  orta  katmanlı,  demirsiz  kiıeçtaşı  bantları
başlar.  Kireçtaşı  arabanth  olan  kesim,  demirli  kireç*
taşı  ve  oolitik  demir  zonuna  kadar,  yaklaşık  200  m,
kalınlıktadır.  Üst  kesimlere  doğru,  yeşilimsi  gri,  kır-
mızımsı  sarı  renkli  silttaşı  ve  demirli  kireçtaşı  ile
yaklaşık  35  m,  kalınlığındaki,  kılavuz  düzey  olarak
kullanılan  demirli  zonu,  bol  mercan  ve  brakyapodlu,

yumrulu,  kireçtaşı  ve  koyu  gri-siyah  renkli  şeyller
izler.

Kaya  (1973)  ve  Kipman  (1974)'e  göre  birim  Alt
Devoniyen  yaşlıdır,  Sunu  alanımız  dışında,  Bartm-
İnkum  yolunda,  Eflani-Karaderede  aynı  özellikleri
ile  yüzeyleyen  birimden,  tarafımızdan  saptanan,  Spİ-
rifer  frigeri  De  VERN  ve  Spirifer  subspe^  ousus
De  VERN  türlerine  görede  birim  Alt  devoniyen  yaş-
lıdır.

Kartal  Formasyonunun  tabanındaki,  beyaz  renkli,
kuvars-çamurtaşı  çakıltaşlı,  19-32  m,  toplam  kalınhkiı
kesim  «Eskibağlar  Üyesi»  olarak  ayırtlannııştır.

Eskibağlar  Üyesi  Çamdağ  kuzeyinde  19  m,,  Yı-
ğılca  alanında  32 m.  toplam  kalmlıklı,  gri-beyaz renkli,
kuvars-çamurtaşı  elemanlı,  iri-cok  iri  tane  boylu,  kö-
tü-orta  boylanmalı,  yarı  yuvarlak-yuvarlak  taneli,  ka-
im  katmanlanmali,  silis  çimentolu,  çok  sert,  yer  yer
glokoni  içerikli,  sığ  denizel,  olasılıkla  plaj  ortamı
çökelî  olan  kuvars  arenitlerdir,
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Denizel-derin denizel Fındıklı Formasyonundan,
Kartal Formasyonuna geçişte gözlenen bu sığ fasi«
yesteki çökeller, Silüriyen sonunda, ortamda bir yük*
selmenin olduğunu gösterir* Bu yükselme döneminde
ortam, yer yer su düzeyi üzerine çıkarak, yersel, pa-
ralel uyumsuzluklar meydana gelmiş olabilir,

Birimin yaşı, Kartal Formasyonuna ve alt dokanak
ilişkisine göre Alt Devoniyen olarak kabul edilmiştir.

Silüriyen başlarında bir topografya kazanan or-
tamda, batıya doğru, Kartal Formasyonu, Fındıklı
Formasyonunu aşarak, doğrudan, Ay dos ve Kurtköy
Formasyonları üzerine uyumsuz olarak gelir,

Kartal Formasyonu, Eskibağlar üyesine karşılık
gelen yerlerde oldukça sığ bir denizel ortamı, fosilsiz
çamurtaşlarmm olduğu kesimlerde, biraz daha açık
bir denizel ortamı, oolitik demir zonu ve mercanlı
kireçtaşı kesimlerinde ise yine, sığ ve enerji indisi
yüksek çalkantılı bir ortamı karakterize etmektedir.

Birim, Kipman (1974) tarafından adlanan Yay-
ladere Formasyonu, Bıçkıdere Formasyonu, Kabalak-
dere Formasyonu, Çoşkuntepe demirtaşı üyesi, Ma-
nastır üyeleri ile deneştirîlebilîr.

Yılanlı Formasyonu :
Saner ve diğerleri (1979) tarafından adlanan bi-

rimde, alt kesimlerde koyu grİ-siyah, ince şeyi kat*
manian ile ardalammlı koyu gri-siyah kireçtaşı ve
dolomitler baskm iken, üstlere doğru tamamen, orta-
kaim katmanlanmalı, H2S kokulu dolo-mikrit, dolo-
sparit ve kireçtaşları bulunmaktadır, Çamdağ ve Yı-
ğılca güneylerinde tanımlanan bu litolojik dizilim
gözlenirken, Orhandağ-Akçakoca arasında, sadece üst
seviyelerine karşılık gelen, som katmanlanmalı, koyu
gri-siyah renkli dolomitik kesim bulunmaktadır.

Normal olarak, alttan Kartal Formasyonu ile
geçişli olan birim, Orhandağ- Akçakoca arasında, aş-
malı olarak Kocatöngel Formasyonu üzerine açısal
uyumsuz olarak gelir (Şekil 6),

Sahamızdaki kalınlığı 10-600 m, arasında değişir.
Zonguldak sahalarında doğru 1000 m. kalınlık gös-
terir.

Formasyon, İstanbul Paleozoyiğindeki, Kozyatağı
kireçtaşı, îçerenköy şeyi birimi, Bostancı kireçtaşı
birimini, Ayineburnu üyesini ve Kartal Formasyonu-
nu, birlikte karşılar (Kaya, 1973),

Alt Karbonifer yaşlı Trakya Formasyonunun alt
kesimlerinde, çort arabanth, kireçtaşı ve grovaktan
oluşma flİştipi çokeller vardır (Kaya, 1973), Zongul-
dak Paleozoyiğinde de, Örneğin, Kokaksuderede, Yı-
lanlı Formasyonunun Alt Karbonİfer'e dahil edilen
üst kesimi, çört yumruları ve arabantları içererek,
Namuriyen yaşlı şeyi, kireçtaşı, kumtaşı ardalanımı-
na geçer. Gerek istanbul, gerekse Zonguldak'taki
istifte, ortak olarak, aynı seviye ve zaman aralığında
çortlü kesimler mevcuttur. Benzer şekilde, bu özel-
likleri çalışma alanımıza taşıdığımızda, Yılanlı For-
masyonunun Permo-triyas ve Mesozoyik çokelleri
tarafından diskordansla Örtüldüğü yerlerde, ne İs-
tanbul Paleozoyiğindeki gibi detritik çökeller, ne de
Zonguldak Paleozoyiğindeki gibi çortlü kireçtaşlan
bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu korelasyondan gide-
rek, inceleme alanımızda, Yılanlı Formasyonunun Alt

Karbonifer kesiminin tamamen, Üst Devoniyen keşi«
minin de kısmen aşındığım kesin olarak belirtebiliriz.

Birim, sunu alanımızda Permo-triyas çökellerince
açısal uyumsuzlukla örtülür.

Birime, alt ve üst dokanak ilişkilerine ve sunu
alam dışındaki Bartın-Karadere çalışmalarımızdan
elde ettiğimiz Endothyra sp,, Caleisphaera sp., Dip-
losphnerina sp., Parathurammina dogmarera, Caleisp-
lıaera sp., Girvanella cf. wetheredi, Radiosphaera sp.,
Hyperamnüııa sp., Âthyris concestrica, Glossophylum
bartlni, Productella subaculate, Lithostrotîon irre
gulare, fosillerine göre, Orta-Üst Devoniyen-Alt Kar
bonifer yaşı verilmiştir,

Yılanlı Formasyonu üste doğru, sunu alanımızda
yüzlek vermeyen, ancak Zonguldak-Kokaksu-B artın
çalışmalarımızda izlediğimiz Namuriyen yaşlı Alaca-
ağzı Formasyonu ile geçişlidir*

ÜST PALEOZOYİIC - ALT MESOZOYİK

Çakı az Formasyonu :

Akyol ve diğerleri (1974) tarafından Cide-Kuruca-
şîle dolaylarında adlanmış olan birimin tabanında
yeralan çakıltaşı, gri renkli, polijenik elemanh olup,
genellikle dolomit, şeyi ve kırmızı renkli kumtaşı ile
rekri-stalize kireçtaşı çakıllarından oluşmadır. Kırmızı
renkli kumtaşı ve siltli çamurtaşı Üe ardalanmaya
başladığında da kaim katmanlı olan taban çakıltaşı
düzeyi, geçişli olarak, formasyonun esas litolojisini
oluşturan kumtaşı-çamurtaşı ardalanımma dönüşür.

Kumtaşları kırmızı, mor, sarımsı-gri renkli, orta
tane boylu, orta-kötü boylanmalı, yarı yuvarlak-yan
köşeli olup, ince-kalın katmanlanmalı, sert litikarenit
tiptedirler* Bu kumtaşları ile ardalanmah bulunan
çamurtaşları ise, kırmızı-kahve-mor renkli, ince kat-
manlanmalı, sleytimsi yarıhmlı, yanlım düzeyleri mi-
ka pulludur. Söğütiü'nün yakın güneyindeki Kıyılık-
tepenin hemen kuzeyinde, bu çamurtaşları içerisinde
bulunan kireçtaşı mercekleri tanımlanmamış lamelli-
branş fosilleri içerir. Bu ince kireçtaşı merceklerinin
dışında, birimde fosilli zona rastlanmamıştır.

Üst Kretase ve Neojen sırasında fazlaca aşındı-
rılan formasyonun tam kesiti ölçülememesine kar-
şın, Çamdağ alanında 1500 m,, Akçakoca-Orhandağ
yakın doğusu, Kocaman iskele güneyindeki Belenköy
yörelerinde 300 m. kalınlıklar bulunmuştur. Akçakoca
yöresinde birkaç tüflü seviye ve bir de 30 cm. kahn-
lıklı kumlu kireçtaşı seviyesi saptanmıştır.

Gebze yörelerinde, Triyas'm en alt yaş konağında
Kapaklı Formasyonunun olması, Çamdağ alanında
buna karşın gelen kumlu- çakıllı seviyelerin çok daha
kalın oluşu ve son olarak ta, Bartın-Çakraz yöresi
ile korele edilince, Çakraz Formasyonunun alt kesim-
lerinin Üst Permiyen'e inebileceği görüşü ile birim
için Permo-triyas yaş konağı benimsenmiştir.

Çalışma alanımızda, genelde, Yılanlı Formasyonu
üzerinde gözlenen Çakraz Formasyonu, Orhandağ-Ak-
çakoca arasında ve Orhandağ-Ereğli arasında, Yedi*
göller Formasyonu, Kocatöngel Formasyonu ve Fın-
dıklı Formasyonları gibi daha yaşlı Mrimler üzerine
de açısal uyumsuz olarak gelmektedir.
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Birim, ayrıca, Kipman (1974'ün Çamdağ alanın-
da ayırtladıgı, Üst Devoniyen yaşlı Acıalma Formas-
yonu ve Triyas yaşlı Paralı Formasyonu ile Kaya
(1982)lnîn Alt Triyas yaşlı Kırık Formasyonlarını kar»
şılar.

MESOZOYÏK

İııaltı Formasyonu •

Ketin ve Gümüş (1962) tarafından, Sinop-Ayan-
cık çalışması ile adlanmış olan birim, ak-boz koyu
gri renkli, oolitik, mikritik, intra»mikritik, sert, çat--
lakları kalsit dolgulu kireçtaşlandır.

Sığ denizel ortamda çökelmiş olan birim 150-350
m# arası toplam kalmhkhdır.

Alt dokanağı, değişik yaş konağındaki birimlerle
açısal uyumsuzdur, Kisedağ kuzeydoğusundaki Dik*
mentepe'de, Dilkmentepe üyesi ile Dirgine granitoidİeri
üzerinde, biraz güneyde, Yılanlı Formasyonu üzerin-
de açısal uyumsuz gözlenir (Şekil 4), Çalışma alanı-
nın hemen doğu dışında, Filyos vadisinde ise, Dik-
mentepe üyesi olmaksızın, açısal uyumsuz olarak Yi*
lanlı Formasyonu üzerine gelir, Üst dokanağmda, Ulus
Formasyonu ile uyumlu ve/veya paralel uyumsuzdur
(Şekil 7).

Dikmentepe'den, Ereğli'ye bir yay çizildiğinde, da*
ha batıda gözlenmeyen (Şekil 5) tnaltı Formasyo-
nunda, çalışma alanımızda, Dascyladal algler, MiMo
İidae, Ostracod sp., Bryozoa, Cayeuxia (Codiaceae
Algae-Cynanophyla) Radiolaria gibi yaş vermeyen
fosiller bulunmuşsa da, doğu çahşmalanmızla yaptı-
ğımız korelasyonlara göre, birime, Üst Jura-Alt Kre-
tase (?) yaşı verilmiştir*

Dikmentepe Üyesi; înaltı Formasyonu altında,
taban çakıltaşı olarak yüzeyleyen birim, en güzel, Ye-
nice güneylerinde, Mühürdaroğlu Mahallesi çok yakı-
nındaki Dikmentepe gözlendiği için, tarafımızdan
«Dikmentepe Üyesi» olarak adlanmıştır.

Birim, genellikle alacah-boz renkli, alt kesimleri
derecelenmesiz, kötü boylanmak, üste doğru derece-
lenraeli, tane destekli, yarı köşeli-koşeli taneli, kum
tane boyundan, bloka kadar tane boyu elemanlı, De-
voniyen ve Silüriyen yaşlı kayaçlar ve granitoid ça-
kıllı, belirsiz'çok kaim katmanlanmah, karbonat çi-
mentoludur.

Alt dokanağı Dirgine granitoidİeri ile açısal uyum-
suz olan birimin kalınlığı 0-75 m. arasındadır.

Yaşı, geçişli olduğu Inaltı Formasyonuna göre
Üst Jura olarak kabul edilmiştir,

Ulus Formasyonu :

Arpat ve diğerleri (1978) tarafından adlanmış
olan birim, genelde, türbiditik kumtaşı ve şeyi arda-
lanmasmdan oluşmuştur.

Şeyi 1er, gri-siyah renkli, az karbonatlı yer yer la*
minalı, înce-orta katman kalmhkhdır, Kumtaşları,
bej-açık gri renkli, kuvars, az mafik elemanlı, ufak
-orta-yer yer kaba tane boylu, yarı yuvarlak-yan kö-
şeli taneli, zayıf-orta boylanmak, Bouma sekansları-
nın tümünü veya alttan kesik bir kısmım içeren, kar-
bonat çimentolu, kaval ve yük kalıbı taban yapılan
içerik Özelliktedirler.

Birim içerisinde yaygınca bulunan olistostromal
özellikli çakıltaşları, granit, kireçtaşı, dolomit, meta-
morfik, diyabaz, radyolarit elemanlı olup, granül-
kaba kum hamurludur (Gümüş, 1966), Toplam kalın-
lığı 2000-3000 m, olan birim Dikmentepe güneyinde,
Dirgine granitoidİeri, Yılanlı Formasyonu, Kartal ve
Fındıklı Formasyonları üzerine, açısal uyumsuz ola-
rak gelmektedir.

Yaş konağı olarak, sahanın batı-kuzeybatısmda
çökelmiş olan, tnaltı Formasyonu ile Akveren For-
masyonu arasındaki formasyonları karşılayan birim-
den, sunu alanında ve çökeldiği diğer tüm alanlar-
dan derlenen numunelerden elde edilen aşağıdaki
fosillere göre Alt*Üst Kretase yaşı verilmiştir, Hypa*
caııtlıaplites çff, jakobi CÖLL, Aııcyloceras sp,, Pes-
hayesites sp., Cheloniceras sp., Ticinella sp., Hedber^
gella sp., Spirillina sp, (Arpat ve diğerleri, 1978) (Ap
siyen - Albiyen); Gïobotruncana Iapparenti, G. arca,
G. fornicata, G, contusa, G* cf. buHoides, Orbitoides
sp. Watzwoveria baraasae, Parhabdolithus embergeri
(Üst Kretase).

Çağlayan Formasyonu t

Ketin ve Gümüş (1962) tarafından adlanan biri-
min tip yeri, Sinop-Çangaldağı-Bürnük sahalarıdır.
Burada sadece Sapça üyesinden söz edilecektir,

Sapça üyesi; Tokay, (1952) tarafından «Glokonili
kumtaşı» olarak söz edilen birim, Siyako ve diğerleri
(1981) tarafından «Sapça Fm,», tarafımızdan ise, «Çağ-
layan Formasyonunun, Sapça üyesi »olarak tanımlan-
mıştır.

Çalışma alanımızda, Ereğli'nin uzak güneydoğu-
sunda yüzeyleyen birimin tip yeri, Zonguldak güney,
doğusundaki Sapça Köyü yöresidir.

Bîrim, koyu yeşilimsi-gri renkli, çok bol -gloko-
nili, ufak-iri taneli, üst düzeyleri killi, kötü orta boy.
lanmalı, yuvarlak-yan yuvarlak taneli, bağlayıcı mad-
de oram yüksek ve kalsit çimentolu kumtaşları ile
üst düzeylerde mam arakatkıhdır.

Alt dokanakta Velibey üyesi, üstte ise, Tasmaca
üyesi ile geçişli olan birim sahamızda 300 m. kalın-
lıktadır* Birim ayrıca Fındıklı Formasyonu üzerine
açısal uyumsuz olarak gelir»

Bol glokoni içeren birim, iç self ortamında çö-
kelmiştir.

Tarafımızdan derlenen, LenticuMna sp», Textula-
riadae, Melobesia, Bryozoa, Tokay (1952) tarafından
saptanan, Kossmatella sp*, Chabandi sp,, Leymeri»
«İla tardtefuracaia. Hoplites dierdatus, göre birim Al-
biyen yaşındadır,

Yemişîiçay Grubu :

Kretase adayayı volkanizmasınm başladığı zaman
ile Akveren Formasyonu üstü uyumsuzluğuna kadar
olan litolojileri kapsar.

Yemişlifay Fomıasyonu; Birimde adayayı volka-
nizması ürünleri yaygındır. Ketin ve Gümüş (1962) ta-
rafından Sinop yöresinde adlanmış olan formasyonda,
5 tane üye aşamasında birim ayırtlanmıştır.

Yemişîiçay Formasyonu, genel olarak, tüfy tüffit,
aglomera, çakıltaşı, kumtaşı, mikrît, şeyi ve volkanit-
lerden kuruludur*
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Şekil  4  :  KiIIseçik  Burnu  :  Kocatöngel  Formasyonu
ile  Bakacak  Formasyonu  Arasındaki  Geçişli
Ookanak.

Figure  4 ;  Kiliseeik  Nose  :  Transitional  Contact  Bet-
ween  Kocatöngel  Formation  and  Bakacak
Formation.

Şekil  6  :  Orhandağ  Kuzeybatısı  :  Kocatöngel  For-
masyonu  ile  Yılanlı  Formasyonu  Arasında-
ki  Uyumsuz  İlişki,

Figure  6 :  North-west  of  Orhandağ  Mountain  :  Angu-
lar  Unconformity  between  Kocatöngel  For-
mation  and  Yılanlı  Formation,
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Toplam  kalınlığı,  kuzey  kesimlerde  2000  m,  olan
birim,  güneye  doğru  incelmektedir.

Alt  kesimlerinden  derlenen  Praeglobotruneuna
citae,  Globotrunçana  cf,  arca,  Globotruncana  lappa-
renti,  Heterohelix  sp.,  Hedbergella  sp.,  Spheroidal
foraminiferler,  Lituolidae,  ye  göre  birime  Senonıa-
myen-Kampaniyen  yaşı  verilmiştir,

Kilisecik  üyesi»  Alaplı-Ereğli  şosesindeki,  Kilise-
cik  Burnu  yöresinden  adlamış  olduğumuz  birim,  kar-
bonatlı  kumtaşı  ve  kumlu  kireçtaşı  olup,  sanmsı-gri
renkli,  oldukça  sert,  sileksit  yumrulu,  piritli,  som-ka-
İm  katmanlı,  çok  bol  riıakro  fosillidir.  Fosiller  ge-
nellikle,  kaim  kavkılı  lamellibranşlardır,

40  rn.  kalınlık  sunan  sığ  denizel  birim,  bu  yöre-
de,  Bakacak  Formasyonu  üzerine  uyumsuz  olarak
gelin

Birime,  Tokay  (152)  tarafından  saptanan,  Globot-
runcana  lapparenti,  G.  Helvetica,  Eeussella  spinula*
sa,  Stomiosphaera  sp.ye  göre  Turoniyen-Koniasiyen
yaşı  verilmiştir,

îkse  Milî  kireçtaşı  üyesi;  ilk  kez,  Tokay  (1952)
tarafından  «îkse  tabakaları»  diye  tanımlanan  birim,
tarafımızdan,  «ikse  üyesi»  olarak  değiştirilmiştir.

Sahada,  100-200  m,  kalınlıkta  olan  birim,  killi,  alt
düzeyleri  ak-krem-pembe  renkli,  türlerle  ardalanmalı,
orta-kalm  katmanlı  mikritlerdir.  Üstüne,  türlerin  ar«
dalanması  ile  som,  andezitik  lavlar  gelir.

Birime,  Tokay  (1952)  tarafından,  Globotruncana
lapparentî,  Stomiasphaera  sp.,  Ladosinidae  ye  göre
Santoniyen^Koniasiyen  yaşı,  sunu  alanı  dışında,  Bar-
tmÇakraz  yöresinde  saptadığımız,  Globotruncana  cf.,
imbricata,  Praeglobotruncana  sp,,  Globotruncana  sp,,
ye  göre  ise  Turoniyen-Konisiyen  yaşı  verilmiştir.

Liman  tüf  üyesi;  Birim,  sarımsı  gri  renkli,  ince-
orta  katmanlaıımalı,  tüf  ve  tüffitlerden  oluşur.  Ka-
lınlığı  60-230  m,  arasındadır,

Alttan  volkanitlerle,  üstten  Kale  üyesi  ile  geçişli
olan  birimin  yaşı  dokanak  ilişkilerine  göre  Santoni-
yen  olarak  kabul  edilmiştir,

Kale  Mil  kireçtaşı  üyesi;  Birim  bordro  renkli,
ince-orta  katmanlı,  yer  yer  marn  arakatküı,  alt  ke-
simlerinde  yeşilimsi  kiltaşlan  ve  tüffit  katmanları
içerik  mikritlerden  kuruludur.

20-200  m,  toplam  kalmlıklı,  derin  denizel  birim
üzerine,  Sarıkorkmaz  üyesi  uyumlu-geçişü  olarak  ge-
lir.

Birime,  Tokay  (1952)  tarafından,  Globotruncana
linnei  G* Stuarti»  G. Lapparenti tricarinata, Epias  i  er
gippus,  a  göre  Kampaniyen  yaşı,  sunu  alanı  dışında,
Bartm-Çakraz  yöresi  çalışmalarımızda  derlediğimiz,
Globotruncana lapparenti,  G* Lapparenti  tricarinata,
G.  cf.  stuartiformis,  Heterohelix  sp.,  Hederbergella
sp.,  ye  göre  ise,  Kampaniyen-Alt  Meastriştiyen  yaşı
verilmiştir.

Sarıkorkmaz  tiyesi;  Tokay  (1952)  tarafından  «3a-
rıkorkmaz  tabakaları»  olarak  adlanan  birim,  tarafı-
mızca  «üye»  aşamasında  irdelenmiştir.

Birim,  gri  renkli,  ince-orta  katman  kalmlıklı,  kötü
boylanmış,  zayıf  çimentolu  kumtaşları  ile  ardalar
malı,  gri renkli  marnlar içerir.

40-220  m.  kalmlıklı  birim  sığ  denizel  ortamda  çö-
kelmiştir.

Birime  Tokay  (1952)  tarafından,  Peeten,  Marotti,
Neithca  guinguccostata,  Chlamys  dujardinl,  Ostrea
vesicularis,  Meraclease  Sîderolites,  Globortuncana  lin»
nei'ye  göre  Kampaniyen  yaşı  verilmiştir,

MESOZOYÏK * SEMOZOYİK

Akveren  Formasyonu  t

İlk  defa,  Ketin  ve  Gümüş  (1962)  tarafından,  Sî-
nop-Ayancik  dolayında  adlanmış  olan  birim,  altta,
som  kumlu  karbonatlar,  bunları  uyumlu-geçişli  ola-
rak  izleyen  ak-krem  renkli,  killi  kireçtaşları,  kıla-
vuz  düzey  olarak  kullanılan,  5-7  m,  kalmhklı,  soluk
kırmızı  renkli,  ince-kalm  katmanlanmalı  kireçli  ça
murtaşları  içerir.  Bu  çamurtaşlarınm üzerine,  formas-
yonun  yoğun  birimlerini  oluşturan,  killi  kireçtaşı-
marn  ardalanımı  gelmektedir.  Bunlar,  beyaz  renkli,
orta  katman  kalmlıklı,  çört  yumrulu  ve  türbiditik
karakterlidirler,  Alcçakoca  yöresinde  güzel  yüzlekleri
bulunan  bu  türbîditlerde,  Paleosen  nummulitleride
bulunmaktadır.  Bunları  en  üstte  alacalı  marnlar
izler,

Çamdağ  alanında  350400  m.  kalınlıkta  iken,  Ereğ-
li-Alaplı  yörelerinde  100-1000  m.  kalınlıklarda  değişen
birim,  hızlı  ve  ani  bir  transgresyonun  ürünüdür,  Ta-
banında  yer  alan  üyeleri  ile  birlikte,  çok  sığ  deniz-
den,  üste  doğru,  derin  denizele  kadar  değişen  ortam-
larda  çökelmiştir.

Saptanan,  Globotruneana  lapparenti,  G.  Globi*
germoides,  G.  area,  G.  şiuarüformis,  G.  foraicata,  G,
conica,  G.  bulloides,  G.  calciformis,  Globorotalia
pseudobulloides,  Globorotalia  cf.,  trinidadensis,  Glo-
borotalia  ehrenbergi,  Globorotalia  angulata,  Globoro-
talia  pseudomenardli,  Globigerine  triloculinoides  Pit«
hönella,  Nodosairdae,  ye  göre  birime  Kampaniyen-
Alt  Paleosen  yaşı  verilmiştir,

Kıpman  (İ974)'ü&  Bançaym  Formasyonunu  kar*
şılayan  Akveren  Formasyonu,  4  üyeye  sahiptir  :

Erikli  üyesi,  Kaya  (1982)  tarafından  formasyon
aşamasında  tanımlanan  birim,  tarafımızdan,  bölgesel
korelasyonlar  sonucu  üye  aşamasına  indirilmiştir.
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Erikli üyesinin ana litolojisi çakıltaşı ve kurataş-
larıdır, Çakıltaşları, gri renkli, kötü boylanmalı, yu*
varlak-yarı yuvarlak taneli, bazen köşeli taneli, orta»
kalm-belirsiz katmanlanmalı, çakıl-blok tane boylu-
dur. Taban çakıltaşı niteliğindeki birimde dikey ta-
ne boylanması gözlenebilmektedir. Kumtaşları ise,
kirli sarı renkli, kuvars elemanlı, orta-kaba kum bo-
yutlu, orta boylanmalı, poroz ve karbonat çimentolu-
dur, Paleotopoğrafyaya bağlı olarak, kendinden yaşlı
birimleri açısal uyumsuz üstleyen, sıg denizel ortam
çokeli olan birim, Çamdağ kuzeylerinde 40-60 m, ka-
lınlıktadır.

Yaş verecek fosil içermeyen birimin, üst dokanak
ilişkisine göre yaşı, Kampaniyen sonu-Âlt Meastriş-
tiyen olarak kabul edilmiştir.

Alaplı üyesi; Tarafımızdan 1981 yılı çalışmala-
rında adlanan birim, kirli sarı-gri renkli, sert, som
katmanlanmalı, bol lamellibranş fosilli, kumlu kireç,
taşı-karbonath kumtaşiarmdan kuruludur.

Alaplı yörelerinde 20-50 m,, Çamdağ yörelerinde
15-30 m, kalınlıktadır, Çamdağ alanında, Erikli üyesi
ile uyumlu olan birim paleotopoğrafyaya bağıl ola-
rak, Alaplı yöresinde Yemişliçay Formasyonu ve di-
ğer yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuz olarak
gelir. Yanal ve düşey olarak, Akveren Formasyonu
ile geçişlidir.

Bir transgresyonun tabanında yeralan birim, sığ
denizel ortamda çökelmiştir,

Birime Tokay (1952) tarafından saptanan, Rhyne«
honella sp, Siderolites eaicitropoîdes, Ammonit e göre
Kampaniyen-Meastriştiyen yaşı verilmiştir.

Çömlekçi andezit üyesi; Kisedağı kuzeyinde, ça-
lışma alanı sınırında yüzlek veren birim, yer yer tüf
ara katmanlarım da içeren, yeşilimsi, pembesi, gri
renkli, hamur içerisinde 1 cm. ye varan feldspat ve
daha küçük koyu mineralli, 5 cm. ye varan kovuk-
ları ikincil kalsit dolgulu andezitlerden kuruludur, Bi*
rim, yaklaşık 1000 m. kalmlıklıdır,

Alttan Telbisoğlu üyesi, üstten Akveren Formas-
yonu ile uyumludur,

Denizaltı lav akıntısı şeklinde oluşan birimin
yaşı, alt-üst dokanak ilişkilerine göre, Kampaniyen
sonu-Meastriştiyen'dir.

Teİbisoğlu üyesi; Siyako ve diğerleri (İ981)'ce
Devrek-Yenice çalışmalarında «Formasyon» aşama-
sında adlanmış olan birim, tarafımızdan «üye» aşa-
masında irdelenmiştir,

Birim altta çakıltaşı ile başlar, üstüne, belirsiz
katmanlı, karbonatlı kumtaşı gelir, çoğun belirli, yer
yer belirsiz-son katmanlanmalı, kaba kum tane boylu,
marnlarla nöbetleşmeli kumtaşı ve kırmızı renkli
çamurtaşı ile devam eder.

En fazla 500 m. kalınlık veren birim, sığ deniz
ortamında çökelmiştir.

Alttan Ulus Formasyonu ile, üstten Akveren For-
masyonu ile geçişlidir. Sahamızda, aşamalı olarak,
Dirgine gramtoidieri üzerine gelebilmektedir.

Kesin yaş verecek fosiller saptanamadığmda,
alt-üst dokanak İlişkilerine göre Kampaniyen-Meast-
riştiyen olarak kabul edilmiştir*

Kisedağı kuzeylerinde yüzeyleyen birim, Alaplı ve
Çamdağ alanlarındaki Erikli ve Alaplı üyelerini kar*
şılar.

Fmdıcak Formasyonu t

Sünnicedağ güneyinde ve Mengen doğusunda yü-
zeyleyen birim, Kaya (1982) tarafından adlanmıştır,

Birim, olistostromal karakterli çakütaşları ve
bunu takip eden, sarımsı kahve renkli, karbonat çi-
mentom, sert, ince4calm katmanlı, çeşitli Bouma se*
kaıısları içerik kumtaşları ile yeşilimsi gri renkli
çamurtaşlarmdan oluşur. Üst kesimlerinde volkano-
klastik katkılar bulunur.

Alt dokanağı Akveren Formasyonu ile geçişli olan
birim, kuzeydeki Akveren Formasyonunun üst kesim-
lerine karşın gelir.

Tarafımızdan derlenen, Globotruııcana contusa,
Globotruncana stuarti, Psedotextularia sp., Hecemi*
gumbelina sp., Globorotalia sp., Globogherina ya gö-
re birim Üst Kretase-Paleosen yaşlıdır,

SEMOZOYİK

Kusuri Formasyonu ;

Ketin ve Gümüş (1962) tarafından Sinop-Ayancık
dolayında adlanan formasyon, kumtaşı, marn, ça*
murtaşı, silttaşı, tüf, tüffit, kireçtaşı litolojilerinden
kurulu bir fliş fasiyesidır. Formasyon 3 üyeye ayrıl*
mıştır,

Akçakoca üyesi; Kusuri Formasyonunun alt ke-
simlerini oluşturan birim, Akveren Formasyonu ile
açısal uyumsuzdur.

Sarımsı gri renkli, kuvars ve rnafik elemanlı,
ufak-orta tane boylu, orta-iyi boylanmah, yarı yuvar*
iafc-yuvarlak taneli, gevşek karbonat çimentolu, orta*
kaim katmanlanmalı, paralel laminasyonlu, alev ya-
pılı kumtaşları ile, az olarak, yeşilimsi gri renkli,
ince katmanlanmalı çamurtaşı-marn ardalanımmdan
oluşuktur.

Güzel kesitlerin Akçakoca civarında gözlendiği,
yaklaşık 8004000 m, kalmlıklı birim, denizaltı tür*
bidit yelpazesinin orta kesimlerinde çökelmiştir.

Sürmeli üyesij Tarafımızdan Bafar yöresi çalış-
malarında adlanan birim (Aydm ve Serdar, 1979), ko-
yu gri renkli, bol miktarda volkanik kırıntılı, az ku-
vars elemanlı, ufak-kaba tane boylu, köşeli-yarı kö-
şeli taneli, kötü boylanmalı, orta-kalm katmanlan-
malı, küresel ayrışmah, türbiditik karakterli piro-
klastik kumtaşları ile gri siyah renkli, som katman-
laıımalı aglomeralardan oluşmaktadır. înce marn
bantları olağandır.

Sunu alanımızın daha çok orta ve güney kesim-
lerinde yüzeyleyen birimin kalınlığı 750-1000 m, dir.

Hatıplar üyesi; Çalışma alanımızın en batı kena-
rında yüzeyleyen birim, sarımsı, krem renkli, yer yer
kumlu, orta-kalm katman kalmlıklı, bol nummulİtli
kireçtaşı ve krem renkli çamurtaşlarmdan oluşmak-
tadır (Yazman ve Çokuğraş, 1983).

Marn, çamurtaşı ve türbiditik kumtaşlan ile gi*
rik olan birim, Kusuri Formasyonunun sığ kesimle-
rini oluşturur,
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Kusuri  Formasyonu  içerdiği,  Globorotalia  mx^
GloboroUıIia  cf,  aragonensis,  GloMgerîna  sp.,  Globi-
gerfna tnloculinoîdes,  Gİobigerina  soldadoensis,  Num«
mulites  e  göre  Paleosen-Eosen  yaşı  verilmiştir,

Boyabat Formasyonu  t

Boyabat-Durağan  çalışmalarında  adlamış  olduğu-
muz  bîrim  (Akarsu  ve  Aydın,  1977),  Mengenin  uzak
kuzeydoğusunda,  Fındıklı  Formasyonu  ve  ayrılma-
mış  birimin  üzerinde  açısal  uyumsuzdur,

Sarımsı  gri-beyaz  renkli,  biyoklastik,  yersel  ola-
rak  kumlu,  ince-orta  katmanlı,  nmnmulitik  kireçtaşı,
sarımsı  gri  renkli  bol  kuvars  taneli,  zayıf-orta  boy-
lanmak,  bol  canlı  izli,  karbonat  çîmentolu  kum  taşı
ve  ufak-kaba  taneli,  kötü  hoylanmalı,  kalm-som  kat-
manlı,  karbonat  eimentolu  çakıltaşlarmdan  kurulu,
sığ  denizel  olan  birimin  kalınlığı  70-100  m.  kadardır,

Birim,  NununuHtes  crassatus  Boubee,  Nummu*
Mtes  mlUeeaupt  Boubee,  NuMimuMies  aturicus  joly,
Assilina  exponens'e  göre  Orta  Eosen  yaşlıdır.

Tokmaklar Foraıasyomı •

Sünnice  Dağının  güneyinde  yüzeyleyen  Eosen  çö-
kelleri  tarafımızdan  «Tokmaklar  Formasyonu»  adı
altında  incelenmişlerdir.

Birim,  grimsi  sarı  renkli-  ince-kalm  katmanlan-
malı,  ufak-kaba  biyoklâstlı  biyoklastik  Mreçtaşları,
sarımsı  gri  renkli  kumlu  marnlar,  sarımsı  gri-kırmızı
renkli,  orta-kalm  katmanlanmalı,  orta-iri  tane  boylu,
yuvarlak  yan  yuvarlak  taneli,  orta4yi  boylanmalı
kumtaşlarmdan  oluşmaktadır.  Bu  litolojiler  arasın-
da,  çeşitli  düzeylerde,  kalm-som  katmanlanmalı  num
mulit  kokonitleri  bulunmaktadır.

Alt  dokanağı,  Fmdıcak  Formasyonu  ile  uyumsuz
olan  birime,  nummulitlere  göre  Eosen  yaşı  verilmiş*
tir.

Kızılcahamam Fonnasyonu  :

Sahamızda,  Sünnice  Dağı  güney  eteklerindeki,
genç  fay  zonlarmda  gözlenen  birim,  altta  beyaz  renk-
lif  ince-orta  katman  kalmlıklı,  volkan  bombalı  türler-
le  başlar,  Üzerine  aglomeralar  gelir*  Orta  ve  üst  ke-
simlerindeki,  bazalt-andezit  lav  akıntı  ve  blokları,
sunu  alanımızın  güney  dışında  geniş  alanlara  yayıl*
mıştır.

Volkanik  merkezden  gereç  yayılması  sırasında,
göl  ortamında,  altta  çakıltaşı  ile  başlayan,  kumtaşı  ve
çakıllı  kireçtaşı  ile  devam  eden  ve  fosilli,  yıkanmış
intrasparitik  kireçtaşı  ile  sona  eren  sedimanter  bir
istif  çökelmiştir,  Kötü  boylanmış  çakıltaşlan,  genel-
likle  Sakarya  Kıtacığma  ait  birimlerin  çakıllarını
içerir.

Kalınlığı  0-1000  m;  arasında  değişen  birim  ken-
dinden  yaşlı  birimler  üzerine  uyumsuz  gelebildiği
gibi,  Kuzey  Anadolu  Fayı  nedeni  ile  diğer  bütün  for*
masyonlarlada  faylı  dokanaklarda  gözlenebilir.

Birime  alt-üst  dokanak  ilişkilerine  dayanarak  Ör
ta-Üst  Miyosen  yaşı  verilmiştir.

Örencik  Formasyonu  s

Karasu*Men,gen  ve  Sünmce  Dağ  güneylerinde  yü-
zeyleyen  birim,  sarımsı  kızıl  renkli,  yuvarlak-yarı
yuvarlak  taneli,  kötü  boylanmalı,  tuz  tutturulmuş
çakıllardan  ve  kum-siltten  oluşmuştur.

Kipman  (1974)'ün  Kırmacıdere  Formasyonunu,
Kaya  (1982)  nin  Baykanlı  Formasyonunu  karşılayan
birimin  kalınlığı  100-200  m.  arasındadır.

Birimin  yaşı  olasılıkla  Pliyosen'dir,

Ayrılmamış  Birim  :

Kisedağ  güney  ve  doğusunda  yüzeyleyen,  orta
kesimlerde  Akveren  Formasyonu,  doğuda  înaltı  For-
masyonu,  ve  Ulus  Formasyonu  ile  açısal  uyumsuz
örtülen,  karmaşık  bir  seridir  (Şekil  1).

Birim,  Dirgine  granitoidleri  ve  Orhandağ  bazik-
leri  tarafından  kesilmiş,  Kurtköy,  Fm.,  Fındıklı  Fm.,
Kartal  Fm.,  Yılanlı  Fm.,  ve  belkide  Yedigöller  Fm,
ile  Kocatöngel  Formasyonlarmı  içerir.  Çok  örtülü
olan  alanda,  magmatiklerin  ve  Kuzey  Anadolu  Fay
zonunun  etkisi  ile  bu  birimler,  tam  ayırtlanamaz  ko-
numda  olduklarından,  «Ayrılmamış  birim»  olarak  bı-
rakılmışlardır.  Gökçesu  kuzeyinde,  magmatiklerce
mermerleştîrilmiş  Yılanlı  Formasyonu  ayırtedilebil-
mektedîr*  Ayrıca,  yine  Gökçesu  kuzeyinde,  magma-
tikler  içinde,  Yedigöller  Formasyonuna  ait,  çok  iri
anklavlar  olarak  yorumladığımız,  gabro-amfibolit  gibi
litolojiler  yaygındır,

MAGMATÎKLER

ORHANDAĞ BAZİKLERİ

Orhandağ  yöresinden  adladığımız  birim,  yoğun
olarak,  grimsi  yeşil  renkli  diyabazlardan  oluşmak-
tadır,

Orhandağ  ve  Sünieedağ  kuzeydoğusunda,  genel-
likle  Koeatöngel  Formasyonu  ve  Kurtköy  Formas-
yonlarını  kesen  bîrim,  sunu  alanımızın  en  doğusun-
da,  Fındıklı  ve  Kartal  Formasyonlarını  kesmekte*
dir*  Bu  kesimde,  înaltı  Formasyonu  ve  Ulus  Formas-
yonu  ile  açısal  uyumsuz  örtülen  birim,  batıda  Akve-
ren  Formasyonu  tarafından  açısal  uyumsuz  örtülür,

Dirgine  granitoidleri  île  birbirlerini  keser  ko-
numdadırlar.

Birimin,  Üst  Jura'dan  yaşlı  olduğu  söylenebilir,

DİRGİNE  GRANİTOİDLERİ

Mengen  batı-kuzeybatısmdaki  Dirgine  Köyü  yöre-
sinden  adlamış  olduğumuz  birim  genellikle,  granit,
diorit,  grano=diyorit  kuvarsmonzonit,  dolerit  gibi  mag-
matiklerden  oluşmadır.  Çok  değişik  renkler  göste-
ren  granitik  kayaçlar  orta-iri  kristalli  olup,  feldspat,
kuvars,  biyotit,  horablend  gibi  mineraller  içerir.

Komşu  kayalarla  dokanağı  kesin  olup,  soğuk
dokanak  yapmış,  kontakt  zonlarmda  mineralleşme
yapmamıştır.  Yılanlı  Formasyonu  ile  ilişkili  olduğu
dokanaklarda,  çoğun  mermerleşme  gelişmiştir*  Kom-
şu  kayalarda  dayk  sisteminin  förülmeyişi,  kontakt
metamorfîzmanın  etkin  olmapşı,  yerleşme  sırasında
granitik  magmanın  cephe  kesiminin  hemen  hemen
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katı  veya  yarı  katı  bir  kristal  yıgmı  halinde  olduğunu
gösterir,  .

Birim  Üst  Jura'dan  yaşlıdır,  Çünkü,  sunu  alanı-
mız  dışında  olmasına  rağmen,  Yenice  ilçesi  güney-
lerinde,  Mühürdaroğlu  Mahallesi  yakın  doğusunda,
înaltı  Formasyonu  tarafından,  taban  çakıltaşları  ile
açısal  uyumsuz  olarak  örtülür,  Orta-Üst  Devoniyen-
Alt  Karbonifer  yaşlı  Yüanlı  Formasyonunu  kestiğini
sahada  gördüğümüz  bu  mağmatikler,  en  azından,
Karbonifer  sonuna  kadar  olan  kayaçları  da  kesiyor
olmalıdırlar.  Çünkü,  tüm  bölgede,  Orta  Devoniyen'
den,  Karbonifer  sonuna  kadar  kesiksiz  bir  istif  var-
dır.  Yani,  birimin  yaş  konağı  kesinlikle,  Karbonifer
sonu ile  Üst Jura öncesi arasındadır,

Dirgine  granitoidleri,  çalışma  alanımız  dışında,
Cide  güneyinde,  Çakraz  Formasyonunu  kesen  Hamitli
riyo-dasiti  ile,  Araç  kuzeyinde  AkgÖl  ve  Kurtköy  For-
masyonunu  kesen  asitik  İntrüziflerle,  Çatalzeytin  gü-
neyinde,  Küre  yöresinde  AkgÖİ  Formasyonu  kesen
granit-granodiyoritlerle  eşdeğer  kabul  edilmişlerdir,

YAPISAL  JEOLOJİ  VE  PALEOCOĞRAFYA

Çalışma  alanımızda,  Prekambriyen  yaşlı  Yedi-
goller  Formasyonu  üzerine  Üst  Kambriyen-Alt  ördo-
visiyen  yaşlı  Kocatöngel  ve  Kurtköy  Formasyonları-
nın,  Kaplandededağ  ve  Sünnicedağ'da  açısal  uyumsuz
olarak  gelmeleri  (Şekil  1,  3,  5),  buna  karşm,  arada.
Kambriyen  yaşlı  Soğuksu  ve  Karadere  Formasyon-
larının  bulunmayışı,  yörede  Kambriyen  Öncesi  bir
Paleotopografik  yükselimin  oluştuğunu  göstermekte-
dir.  Sünicedağ  ve  Kaplandededağ  yörelerindeki  Pa-
leotopografik  yükseklik,  «Baykaliyen  orojenik  faz»
dönemine  karşm  gelmektedir,  Kambriyen'den,  Silü-
riyen  başlarına  kadar  kesiksiz  olan  istif  ortamsal
gelişimi  bakımından  1.  regresif  dönem  olarak  nite-
lendirilmektedir.  Regresyon,  Üst  Ördovisiyen-Alt  Si-
iüriyende  sona  ermiş  ve  rejyonal  olarak  transgresyon
başlamıştır,  Kurtköy  ve  Fındıklı  Formasyonları  ara*
smdaki  uyumsuzluk,  karasal  ortam  (Kurtköy  Fm.)
üzerine,  doğrudan  denizel  ortamın  (Fındıklı  Fm,)  geh
mesi  şeklinde  gelişen,  az  açılı,  kısa  hiyatüslü  bir
uyumsuzluk  olarak  yorumlanmaktadır,  Ancak,  bu
uyumsuzluk  döneminde  de,  batıda,  Çamdağ  alanın-
da  bir  yükselme  oluşmuştur*  Çünkü  bu  yörelerde
Fındıklı  Formasyonu  olmaksızın,  Kartal  Formasyonu
doğrudan,  Aydos  ve  Kurtköy  Formasyonları  üzeri-
ne,  açısal  uyumsuzluklarla  çökelebilmiştir  (Şekil  5),
Bu  paleotöpografyanın  oluşumu,  Takoniyen  oroje-
nik  as  katma  karşılık  gelmektedir.

Yılanlı  Formasyonunun,  Kaplandededağ  ve  doğu-
sunda,  doğrudan  Yedigöller  ve  Kocatöngel  Formas-
yonları  üzerine  açısal  uyumsuz  çökelmesi  ise,  hem
Kambriyen  öncesi  topografyaya,  hem  de  Alt  Silüriyen
dönemindeki  topografyaya  bağlıdır.  Bilindiği  üzere,
Yılanlı  Formasyonundan,  Zonguldak  Formasyonunun
en  üstüne  kadar  kesiksiz  bir  isfit  vardır,  Yani,  Örta-
Üst  Karbonifer  birimlerinin  gözlenmiyor  olması,  bu
yörelerin  o  dönemde  pozitif  alanlar  olduğunu  gös-
termektedir.

Fındıklı  Formasyonundan,  Zonguldak  Formasyo-
nu  üstüne  kadar  olan  kesiksiz  istif,  bölgede  trans-

gresyonia  başlayıp,  regresyonla  son  bulan  II.  istiftir.
Karbonifer  sonlarında  yüksek  olan  ortamda,  Permo-
triyasta,  karasal,  batıya  doğru  geçiş  ortamlarında
Çakraz  Formasyonu  çökelmiştir»  Kaplandededağ  ku-
zeydoğusunda,  Orhandağ  kuzeybatısında  çoğun  Yılan-
lı  Formasyonunun  çakıllarmı  içeren  Çakraz  Formas-
yonu,  bu  yörelerde,  Yılanlı  Formasyonu  üzerine  gele-
bildiği  gibi  doğrudan,  Yedigöller  ve  Kocatöngel  For-
masyonları  üzerine  de  gelebilmektedir.  Bu  yörelerde,
karasal  ortam  çokeli  olan  birim,  Çamdağ  alanında,
kireçtaşı  katmanları  ile  sığ  denizel  katkılar  içerir.
Daha  batıda,  Gebze'de  Trİyas  istifi  yoğun  denizel  or-
tam  çökellermden  kuruludur.  Doğuda,  Bartm-Çakraz
yörelerinde  ise  karasal  ortam  hakimdir.  Yani,  Per-
mo-triyasta,  batıya  doğru  bir  derinleşmenin  olduğu
açıkça  gözlenmektedir,

Çamdağ,  Kaplandededağ,  Orhandağ,  Sünnicedağ,
Kişedağ  yörelerinin,  Alt  Karbonifer'den,  Üst  Jura'ya
kadar  sürekli  olarak  pozitif  alan  olarak  kalmaları  ve
bu  döneme  kadar,  ortamın  yavaş  yavaş  yükseldiğini
gösteren  II,  regresif  istifin  oluşu,  belkide  gerçekten
Şengör  ve  diğerleri  (1980)  in  söylediği  gibi,  Paleo-
tetis'in  yakınsaması  ile  Karbonifer'den  beri  güneye
olan  bir  dalma-batmayı  kanıtlamaktadır.  Keza,  Üst
Karbonifer  ve  Permo-Triyas  birimleri  içindeki  tüf-
tüffitli  seviyelerse  bu  dalma^batmaya  ait  adayaymm
ilk  ürünleri  olabilir.  Son  olarak  ise,  Üst  Jura'dan
yaşlı  olan  Orhandağ  bazikleri  ve  Dirgine  granitoid-
leri  de,  bu  dalma-batmanm  son  ürünleri  olarak  yo-
rumlanabilirler.  Yani  Paleotetls'in  yakınsaması  ile
güneye  olan  dalma-batma  Karbonifer'de  başlamış  ol-
malıdır.

Bölgede,  Mengen  doğusundan,  Dikmentepe'den
geçen,  Ereğli'ye  doğru  bir  yay  çizildiğinde,  bu  hattın
batısında.  Üst  Jura  ve  Alt  Kr#tase  çökelleri  gözlen»
memektedir.  Yani,  Üst  Jura  öncesi  bu  yörelerde  ka-
zanılan  paleotopografik  yükselim,  kuzeyden  olan  Alt
Kretase  transgresyonu  tarafından,  Senomaniyen'e  ka-
dar  aşılamamıştır.  Bu  yükselim  ise  geç  Kimmer  fa-
zında  kazanılmıştır.

Neotetis  okyanusunun  yakınsaması  ile  kuzeye  olan
dalma-batma  ve  buna  bağıl  olan  adayayı  volkaniz*
ması,  çalışma  alanımızda,  Senomaniyende başlamıştır.
Volkanizma  ve  volkanoklastik  çökelim,  Paleosen'e
kadar  kesiksiz  devam  etmektedir.

Ulus  Formasyonu  ile  kuzeybatıda,  buna  karşm
gelen  diğer  birimlerin  fasiyes  olarak  benzer  olmama-
ları  ise  bunların,  aynı  basende  fakat,  birbirlerinden
uzak  kesimlerde  çökelip,  tektonik  olaylarla  yakınlaş-
tıklarını  gösterir.  Aslında,  haritada  (Şekil  1)  böyle
3rakmlaşmaları  sağlayan  yatay  olaylar  gözlenmemek-
le  beraber,  Yığılca'da  kuzeydoğuya  uzanan,  dar  Ter-
siyer  koridorunun  altında  yatay  Üst  Kretase  hare-
ketleri  olabilir.  Çünkü,  Bartm-Antdere  v©  daha  do-
ğuda  gözlenen  Aydos  ve  Pelitovası  şaryajları  ters  fay-
ları  gibi  kuzeye  doğru  itimlİ  hareketler,  Bartın  gü-
neyinde  Tersiyer  ile  örtülmektedir.  Orta  Alp'in  faz1

ımn  sonlarına  doğru,  kıta-kıta  çarpışması  tamamla^
narak,  Miyosen  başlarında,  sağ  yanal  atımlı  Kuzey
Anadolu  Fay'ı  oluşmuştur.
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Muş ve Aladağ'ın fauna ve florası hakkında
Ön fauna and flora of Muş and Âladağ

NERİMAN RÜCKERT - ÜLKÜMEN, Bayerische Staatssammlung für palaotıtologie und historische
Geologie, München - Batı Almanya

ÖZ ı Doğu Anadolu'nun Muş ve Aladağ bölgelerinin hafif acı su tabakalarındaki fosiller incelenmiştir.
Esas olarak Leuciscus (Pafeeûleuciscus) eoningensis AG. ele alınmıştır. Bunun yanısıra azami binde üç
tuz ihtiva eden tatlı suların molluskları Planorbarius, Gyraulus ve Congeria g^nusiarı, ostracod Cyprideis
toro&a (JONES 1850) ve dört yaprak fosili bulunmuştun Bu fosiller Üst Mîyosen'den Pliyosen'e kadar
yaşamıştır.

ABSTRACT : The fossils of brackish beds of Muş and Aladağ regions of Eastern Anatolia was investi-
gated : It was mainly dealed with Leusiccus (Palaeoleociscus) eoningensis AG. Furthermore, mollusca of
limnic waters which contain maximum 0,3 % Salt Such as genuses of planorbarius, Gyraulus and Con-
geria; Ostracoda Cyprideis torosa (JONES, 1850) and four leaf fossils were found. Those fossils had lived
from Upper Miocene to Pliocene.

GİRİŞ

Burada incelenen Doğu Anadolu'nun Muş ve Ala-
dağ bölgelerinden alınmış materyal MTA Genel Mü-
dürlüğü araştırmacılarından Dr. Fuat Şaroğlu tara-
fından 1980 yılında bana gönderilmiştir, Balık fosil-
lerinin incelenmesi ve tayini tarafımdan yapılmıştır,

Münih Paleontoloji Enstitüsünde yaptığım bu
çalışmanın kapsamı içine giren yaprak fosillerini
aynı enstitüden Prof. Dr. W. Jung, molluskları Dr. A,
Müller ve G, Falkner tayin etmişlerdir, Ostracodlar
ise Dr, H. Hagn vasıtasıyla Frankfurt Senckenberg
araştırma enstitüsünde Dr, H. Malz tarafından ince-
lenmiştir,

SİSTEMATİK ÇALIŞMA

B A L I K L A R
Sınıf : TELEOSTOMI

Altsınıf : ACTINOPTERYGII
Takım : CYPRINIFORMES

Alttakım : CYPRINOIDEI
Familya : CYPRINIDAE

Genus
Altgenus
Yenicins

Leuciscus CUVIER 1817
Palaeoleuciscus OBRHELOVA 1969
Leuciscus (Palaeoleucïsucs) socolo-
vicnsls OBRHELOVA 1969

Leuciscus (Palaeoleuciscus) oenmgensis AGASSIZ
1832 Leuciscus oeningensis AGASSIZ, - AGASSIZ,
L, : jb. Minen ete, 1832, p. 132

Karakterleri
Burada çalışılan 4 balık numunesinin hepsi bir

cinsi temsil eder, Levha i, Şekil 1 de balığın kuyruk
bölgesi ve Levha 1, Şekil 2 de kuyruk kısmı kopmuş
balık fosili Leuciscus (P-) oeningensis AG. izlenir.
Her iki şekilde de görüldüğü gibi Dorsal yüzgeç Şua
bayılan ve yapılan aynıdır. Bu durumlar göz önüne
alınarak daha sonra her iki parça birleştirilerek
tam bir balık resmi çizilmiştir (Şekil 1)

Vücut uzunluğu ağızın ucundan kuyruğun sonu-
na kadar 82 mm. vücut yüksekliği başın arkasında
28 mm, ve Dorsal yüzgeçlerin önünde 26 mm, dir.
Başın yüksekliği 30 mm, ve uzunluğu 40 mm, dir.
Orbita başın orta hizasının biraz Önünde 5 mm. ça-
pında ve ince bir Parasphenoid ile bariz olarak gö-
rülür, Ağız yukarı dönük ve kısmen sağlam yapılı
Maxilïare ve Dentale ile temsil olur. Kafa kemikle-
rinin parçalanmasına rağmen, hudutları bariz olarak
görülür, Muş ve Aladağ'da bulunan cins Leuciscus
(P). oeningensis AGASSIZ dir,

Tek parçalar halinde bulunan kafa kemikleri ve
pullar Şekil 2'de çizilmiş ve isimleri altına yazılmış-
tır, Operculum da ince bir eklem var üst kısım alt
kısma nazaran daha dar bir trapez şeklindedir. Bu-
na karşılık Praeoperculum dik açılı çok ince ve ba-
riz olarak görülen divergierende çizgilerle kaplıdır.
Başın altında bulunan Branchiostegiler ince uzun ve
çok sayıdadır. Oval olan Pterygoid in geniş eklem
başlarına nazaran Quadratum un eklemi dar ve dor-
sal kısmı oldukça yuvarlaktır, tki sıralı yutak ke-
mikleri üzerinde birinci sıradaki dişler gayet küçük,
ikinci sıradaki dişlerin yanlız kok kısmının çukur-
ları görülmektedir.
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Cyciôid-Schuppin

ŞeMI  2  -  Leuciseus  (Palaeoleociscus)  ocningensis
AGASSIZ'e  ait  baş  kemikleri  m  pullar.

(Figure  2) - Cranium  bones  and  opercules  of  Leueïa-
cus  (Palaeoleocïicus)  oenmgensîs  AGÄS-
SIZ)

Dorsal  yüzgeç  Ventral  yüzgecin  başlangıcının  bi-
iaz  arkasındadır,  10  Sualidir,  bunların  en  büyük  olan
Ön  iki  şuası  dallanmamış  ve  15  mm,  uzunluğundadır.
Dorsal  yüzgecin  Interapophsleri  bariz  olarak  görü-
lür,  fakat  tam  sayılarım  vermek  imkansızdır.

Başın  arka  hizasında  yer  alan  Pectoralisln  ince
şuaları  sayılaraıyor.

Ventralis  Pectoralis  ile  Analis  arasındadır.'  Muh-
temelen  6  şua  ihtiva  eder,  şualar  birbiri  üzerine  yı-
ğılmıştır,

Kuyruk  yüzgecînin  şualarının  formülü  şöyledir:
C  =  7.1.9  +  8.1.7

Omurlar  büyük  kuvvetli  dikenli  Apophyslerle
desteklenir  buna  karşılık  12  çift  ince  uzun  Kaburga-
lar  karın  çizgisine  kadar  uzanır.  Omurların  sayısı
Abdominalde  18  ve  Caudalde  16  dır  (W «  18 +  16),

Cycloid  pullar  (Şek.  2)  Konsantrik  daireler  şek-
lînde  çizikli  ve  Anal  yüzgecin  üst  kısmında  bariz  ola-
rak  görülürler,

K a r ş ı l a ş t ı r m a  :

Vücut  şekli  ve  yüzgeçlerin  orantısı  bakımından
Leuciseus  (P,)  oenîngeıısis  AG.  ve  Leueiseus  (P.)  gib*
bus  MEYER  (Palaeontogr.  vol  II,  fig,  2)  benzemesi-
ne  rağmen  burada  incelenen  4  numunenin  Omur
sayısı  (18 +  16)  dır,  Leucîscus  (P*)  gibbus  MEYER  de
(20 +  18)  dir.  bununla  beraber  bizim  numunelerin
Kaburga  sayıları,  yüzgeç  şualarının  sayılan  Leucis-
eus  (P.)  oeııinıgensîs  AG.  ile  aynıdır,  Bundan  başka
bu  numuneler  Oehningen  de  bulunmuş  olan  ve  Ba-
yer.  Staatssamlung  für  Paläontologie  und  historische
Geologie  München  (BSP  1982  I  56) bulunan Leuciseus
(P.)  oeningensis  AG,  ile  mukayese  edilmiş  ve  aynı
oldukları  görülmüştür*

M a t e r y e l :

Dört  numuneden  bir  tanesi  burada  gösterilme-
miştir.  Bu  numuneler  M,T,A,  Enstitüsü  Ankara-Tür-
kiyeye  aittir,  Örnekler  Doğu  Türkiyenin  Muş  ve  Ala-
dağ  bölgesinin  Üst  Miosen-Pliosen  tabakalarından
alınmıştır,

B u l u n d u | u  y e r l e r :

Avrupada  Oehningen  de  Viyana  civarında  Ba-
denin  Üst  Mîosenîn  de  bulunmuştur,  Orta  Anadolu-
da  Ankara  civarında  Kızılcahamamın  Üst  Miosenuv
de  ve  Doğu  Anadolu  bölgesi  Muş  ve  Aladağların  Üst
Miosen-Pliosen bölgelerinde mevcuttur.

SONUÇLAR

Doğu  Anadolu  Van  Gölünün  Batısında  Muş  ve
Aladağ  bölgelerinden  toplanmış  olan  bu  Materyeller
şu  neticeleri  vermiştir:

Leuciseus  (P.)  oeııingeıısis  AGASSIZ  bu  güne  ka-
dar  bulunduğu  yerlerde  Üst  Mioseni  temsil  etmiştir.
Lev.  I,  Şek.  1  a,  b,  c,  de  gösterilen  Planorbidae  Fa-
milyasından  Planorbarius  sp,  ve  Gyraulus  sp.  tatlısu
Gastropodiarıdır.  Bunların  yaşadığı  sulardaki  tuz
miktarı  binde  3  nispetini  geçmez  ve  aynı  şekilde
Tersiyer  tabakalarında  bol  miktarda bulunurlar.  Bun-
ların  yanı  sıra  bol  sayıdaki  Ostracodlar  Autochthon
fertlerin  Populationlarıdır  ve  çok  sayıdaki  Cyprideis
torosa  (JONES  1850)  ile  temsil  olur,  bu  güne  kadar
yaşarlar.  Aynı  zamanda  bunlarda  hafif  acısu  fasiye-
sîni  gösterirler.  Bunlardan  başka  Congeria  kabuk  ve
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parçaları  veya  kabuklanda  mevcuttur,  fakat  tayinleri-
ni  yapmak  imkansızdır.  Bunlarda  bize  hafif  acısu  or-
tamının  olduğunu  gösterir,

Aladağdan  toplanmış  yaprak  fosilleri  Salix  ïava-
teri  HERR,  Acer  jurenaki  STUR,  Populus  latior
AJBR.,  Myrica  ligııitum  (UNG.)  SAPÖRTA  ve  Betula-
eeae  gen.  indet.  bataklık  şeklindeki  göllerde  bulunur-
lar  ve  Üst  Miosende  yaygındır,  Acer  jurenaki  STUR
hatta  Pliosen  e kadar  gelir.

Elimizde  bulunan  bu  Fauna  ve  Floranın  bize
gösterdiğine  göre  ortamın  çok  hafif  acısu  olduğunu,
Üst  Miosen-Plioseni  temsil  ettiğini  ispat  etmiştir.
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LEVHA  :  I
PLATE  :  I

LEVHA  I  (Plate  I)
Şekil  1  ve  2  -  Leuciscus  (P.)  oeııingensîs  AG.
(Figure  1  and  2)
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LEVHA  :  II
PLATE  :  II

LEVHA  II  (Plate  II)

Şekil  1  -  Leuciscus  (P.) oeningensis  AG,
(Figure 1)

Şekil  2  -  Populus îatiör ABE,
(Figure  2)

Şekil  S  -  Acer jurenakf  STUE.
(Figure  3)

Şekil  4  -  Dicotylophylluiîi  sp,  (Fagaceae
(Figure  4)
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Korkuteli yöresinin (KB Antalya) Üst Eosen-Alt 
Oligosen kalkerli nannoplankton biyostratigrafisi
Upper Eocene - Lower OJigocene calcareous nan nop lank ton biostratigraphy of the Korkuteli region 
(NW Antalya)

VEDİA TOKER, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

ÖZ : Bu çalışmada, Korkuteli yöresinde, marn, kireç taşı, kum taşı ardalanmasından oluşan Üst Eosen - 
Alt Oligosen scdimankırındaki kalkeri nannoplank tonlar İlk kez incelenmiştir. Bu istifte 48 nannoplank
ton türü tanımlanmış ve aşağıdaki 6 nannoplankton zonu ayırt lanmış tır.

Üst Eosen : Sphenolithus pseudoradians zonu, Isthmolitlıus recurvus zonu, Chiasmolithus oanıarucn- 
sis zonu, Discoaster saipanensis zonu, Alt Oligosen : Helicopontosphaera reticulata zonu, Ericsonia sub- 
disticha zonu,

Eosen/OIİgosen sınırı Discoaster barbadiensis ve Discoaster saipanensis türlerinin son görünümü ile 
çizilir.

Nannoplankton zonları, dünya üzerinde aynı düzeylerde yapılmış çalışmalarla korele edilmiştir. Bu 
çalışma ile tanımlanan nannoplankton topluluğunun, tropik kuşaklan çok, ılıman kuşağa ait olduğu gö
rülmüştür.

Aynı örneklerdeki planktonik foraminiferalarda çalışılmış ve Üst Eosen’de Globigerinatheka semtin- 
volula zonu, Globorotalia cerroazulonsis cerroazulen sis zonu ile Alt Oligosen’dc Cassigerella chipolensis/ 
Pseudohastigcrina micra zonu tanımlanarak nan no plank t onlar la korelasyonu yapılmıştır.

ABSTRACT: The present study is a research on calcareous nannoplankton from the Upper Eocene - 
Lower Oligoccne sediments of the Korkuteli Region which arc represented by alternating mar), limes
tone and sandstone. Fourty-eight nannoplankton species have been defined in this sequence and the 
following six nannoplankton zones have been distinguished :

Upper EcivCnC : Sphenolithus pssudoradians zone, Isthmolithus recurvus zone Chiasmolithus oama- 
ruensis zone, Discoaster saipanensis zone, Lower Oligocenc : Helicopontosphaera reticulata zone, Eric
sonia subdisticha zone.

The Eocenc/Oligoccne boundry can be defined by the last occurrence of Discoaster barbadiensis 
and Discoaster saipanensis. Also, results were correlated with the other studies for the same stratigrap
hic level of the world. The study showed that nannoplankton association belongs to the temperate rat
her than tropic region.

Globigerinatheka »şmiiııvolula zone, Globorotalia cerroazuiensis cerroazulensis zone in the Upper 
Eocene and Cassigerella chipoIensis/Pseudohastigeri na micra zone in the Lower Oligocene sediments 
were determined. These planktonic foraminifera zones were also correlated with the nannoplankton 
zones.

GİRİŞ
Korkuteli yöresi Antalya ilinin kuzeybatısı udadır 

(Şekil 1). Bu alan 1/25 000 ölçekli haritada Antalya 
(124 a,, Antalya 024 a2, İsparta N24 Cp İsparta N24d.( 
paftalarında yer alır.

Toros kuşağının, halen aydınlatılmaya gerek du
* uları, bir çok jeolojik ve stratigrafi?: sorunu vardır. 
Bu amaca yönelik olarak, Korkuteli yöresinde nan- 
noplank tonlarla, ayrıntılı bir biyostratigrafi çalış
ması yapılmıştır. Bu makalede, incelemenin yanlız 
(1st Eosen-Alt Oligosen sedim ani arına ilişkin bölü
mü sunulmaktadır.

inceleme alanı ve çevresi, bilimsel ve ekonomik 
amaçlı bir çok çalışmaya konu olmuştur, Graciansky 
(1968), Brunn ve diğ. (1971), Özgül (1971), Kalafatçı
nın (1973), Özgül ve Arpat (1973), Bizon ve diğ., 

(1974), Poisson ve Poignant (1974), Brunn ve diğ., 
(1975), Özgül (1976), Poisson (1977), Poisson vd. (1983), 
Koçyiğit (1984) bunlardan birkaçıdır.

Bu incelemeye konu olan nannoplanktonlar, ör
neklerden çok az miktarda kazınarak elde edilen 
tozların, kanada baİzamı İle lam lamel araşma yer
leştirilmesiyle hazırlanan pre parafların, polarizan 
mikroskopta incelenmesiyle tanımlanmışlardır.

Fosil formların bolluklarının saplanmasında Hay 
(1970) skalası esas alınmıştır. 1000 X büyütmede her 
bir dairesel alanda:

1 ■ 10 tür I alanda çokbol "A'
1 tür 2-10 alanda yaygın "C”
1 tür 11-100 alanda az 'F'
1 tür lûl ■ 1000 alanda nadir "R"

rumuzları kullanılmıştır.
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Şekil 1 : Yer bulduru haritası 
Figure 1 : Location map

Elektron mikroskopla yapılan çalışmalar için 
Toker (1979) deki yöntem uygulanmıştır.
STRATİGRAFİ

İnceleme alanı Bey dağları otokton birliğinde yer 
alır. Batıda Likya doğuda Antalya napları ile çevrili
dir.

Beydağlar-mın batı yamacında stratigrafik seriler, 
Kretase-Miyosen zaman aralığında, sakin bir ortam
da, sürekli olarak çökelmiştir (Brunn ve dig., 1975). 
Beydağları otokton çökelleri filiş fasiyesindedir. İn
celeme alanı güneybatısında. Susuz Dağ yöresinde, 
Liyas-Paleojen çökelleri kireçtaşlan ile temsil edil
miştir. Bunların üzerine uyumsuzlukla Akitaniyen, 
Langhiyen yaşlı marn çökelleri gelir. Bu alandaki 
ofiyolit yerleşimi ise Senoniyen sonu Maestrilıtiyen 
öncesinde oluşmuştur (Koçyiğit, 1984).
Litostratigrafi

İnceleme alanında en yaşl» birim Üst Eosen çe
kelleridir. Dcreköy, Küçükköy, Ulucak ve Garipçe 
yörelerinde yayılımlıdır (Şekil 2). Çakıltaşı, kumtaşı, 
kumlu marn, marn, hiyomikritik kireçtaşı litolojileri 
ile temsil edilmiştir. Üst Eosen Oligosen’e uyumlu 
geçer. Bu geçiş Ulucak ve Garipçe yörelerinde iz
lenmiştir. Alt Oligosen, kireçtaşı, marn, kumtaşı ar- 
dalanmalı istiflerden oluşur. İnceleme alanı içinde 
Orta ve Üst Oligosen çokellerinc rastlanmamıştır. 
Miyosen oluşukları Üst Eosen veya Oligosen birim
leri üzerine uyumsuzlukla gelmektedir (Şekil 3).
Ulucak formasyonu

Tanım : Formasyon adı ilk kez bu makalede su
nulmaktadır. Üst Eoscn-Aît Oligosen istifini kapsa
yan bu formasyon kumtaşı, marn, kireçtaşı ardalan- 
masından oluşmuştur.

Tip Yeri ve Tip Kesiti : Formasyonun en iyi tem
sil edildiği yer Ulucak KÖy’ü doğusudur. Tip kesit 
96°08' enlem ve 44“10' dakika başlar ve 96’43' enlem 
ve 45°06' boylamında biter.

Kaya Türü: Hakim litoloji açık gri renkli marn
lar olup bunlarla ardalanmah kumtaşı ve kireçtaşları- 
dır. Kireçtaşlan, pelajik foraminifera kapsayan biyo- 
mikrit niteliğindedir. Yer yer alg, Bryozoa, Eclnno- 
dermata, ve ben tonik foraminifera içerdikleri gözlen-

Şckil 2 : Ölçülü stratigrafi kesitleri yerleri
Figure 2 : Location of the measured sratigraphic 

sections

miştir. Tabaka kalınlığı 10-50 cm arasında değişmek
tedir.

Alt ve Üst Sınır, Kalınlık, Yanal Yayılım : For
masyonun tabanı Orta Eosen çökelleri ile uyumlu 
geçişlidir. Üst sınırı ise Miyosen yaşlı Karabayır for
masyonuna uyumsuz olarak geçer. Maksimum kalın
lık J600 m dir. Yanal olarak değişik kalınlıklarda 
Beydağları otokton birliğinde devam eder.

Fosiller ve Yaş : Formasyonu oluşturan çökeller 
bol miktarda nannoplankton, planktonik ve bentik 
Foraminifera içerir. Yaşı Üst Eoscn-Alt Oligosendir.
Biyostratigrafi

Dünya çapında yapılmış incelemeler, nannoplank
ton türlerinin denizlerdeki yayılımının Palcosen-AIt 
Eosen zaman aralığında hemen her yerde aynı ol
duğunu göstermektedir. Bu nedenle bu zaman ara
lığı için standart bir nannoplankton zonlaması su
nulmuştur. Üst Eoscn'dcn günümüze dek geçen 47 
milyon yıllık süreçle, farklı enlem derecelerinde.
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Şekil 3 : Ulucak formasyonu genelleştirilmiş dikme 
kesiti

Figure 3 : Generalized columnar section of the Ulu
cak formation
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laikli nannoplankton topluluklarının bulunduğu sap
lan m ıştır. Tropikal, ılıman ve soğuk kuşaklar için 
laikli nannoplankton zonları kullanılmaktadır. İn
celeme alanından toplanan örneklerin incelenmesi 
sonucu, bu bölgenin Üst Eosen-Oligosende ıhman ku
şak koşullarında bulunduğu ortaya konmuştur.

Bu çalışmada Martini (1971) in standard zonla- 
ıııası esas alınmıştır. Yazarın, genellikle 30’ kuzey 
enlemindeki yüzleklcrden aldığı örneklerde tanımla
dığı türlere dayanarak yaptığı zonlama, Korkuteli 
yöresi örneklerinin nannoplankton türlerine çok ben
zerlik gösterdiğinden, kullanılmıştır. Bununla bera
ber tropik kuşağa ait Bukry (1981) in zonlamasıda 
karşılaştırmada kullanılarak, aradaki farklılıklar vur
gulanmıştır (Çizelge 1).

İnceleme alanında tanımlanan zonlar yaşlıdan 
gence doğru aşağıda sunulmuştur.

NP 17 Discoaster saipanensis Zonu
Tanım : Chiasmolithus soJitus (Bramlette ve Sul

livan) ve/veya Discoaster bifax Bıtkry’in son görünü
münden Chiasmolithus oamaruensis (Dcflandre) ilk 
görünümü veya Chiasmolithus grandis (Bramlette ve 
Riedel) in son görünümü arasındaki süreç.

Zonu Tanımlayan : Martini, 1970
Yaş : Üst Eosen
Karşdaştırma ve Yorum ; Discoaster saipanensis 

zonunu düşük enlem derecelerinde tanımlamak zor

dur. Çünki Chiasmolithus cinsi bu enlemlerde çok 
nadirdir veya hiç bulunmaz. Yüksek enlem derece
lerinde ise Discoaster saipanensis Bramlette ve Rie
del ve Discoaster barbadiensis Tan nadir veya yok
tur. Ilıman kuşakta yer alan bu zon, inceleme ala
nında Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre) in ilk 
görünümü ile son bulmaktadır. Martini (1971), stan
dart zonlamada, bu zonu Üst Eosen için kullanmış
tır. Bukry (1981) D.S.D.P. vol, 63 de yaptığı çalışma
da, Reliculofenestra umbilica (CP 14) zonunun Dis
coaster saipanensis (CP 14 b) alt zonunu, Üst Eosen 
için tanımlamıştır. Ellis (1982) Marianna hendeğinde 
yaptığı incelemede, bu stratigrafık düzey için Reli- 
culofcnestra umbilica (WPN 12) zonunu kullanmış
tır. Türkiye'de bu zon Kaman yöresinde (Toker 1982! 
ve Gelibolu yarımadasında tanımlanmış (Toker ve 
Erkan, 1985) (Çizelge 1).

Yaygın Türleri : Coccclillıus eopelagicus (Bram
lette ve Riedel), Cyclicar, qolithus floridanus (Rollı 
ve Hay), Discoaster barbadiensis Tan, Discoaster def- 
landrei Bramlette ve Riedel, Discoaster saipanensis 
Bramlette ve Riedel, Reliculofenestra bisecla (Hay, 
Mohler ve Wade), Reliculofenestra reticulata (Gartner 
ve Smith), Reliculofenestra umbilica (Levin), Spbeııo- 
lithus moriformis (Bronnimann ve Stradner), Zygr- 
hablithus bijugatus (Dcflandre) (Çizelge 2).

NP 18 Chiasmolithus oamaruensis Zonu
Tanım : Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre) 

nin ilk görünümü ve/veya Chiasmolithus gıandis 
(Bramlette ve Riedel) in son görünümü ile Isthnıo- 
lithus recuevus Deflandre nin ilk görünümü arasında
ki süreç.

Zonu Tanımlayan : Martini, 1970
Yaş : Üst Eosen
Karşılaştırma ve Yorum : Martini (1970) nin ta

nımladığı bu zon, Bukry (1981) nin Discoaster bar
badiensis (CP 15) zonunun Chiasmolithus oamaruen
sis ait zonu (CP 15 a) ile, Ellis (1982) in Discoaster 
barbadiensis (WPN 13) zonu tabanı ile korelc edilmiş
tir. Deciına, Rotlı ve Todcsco (1975), îtalyada yaptık
ları çalışmada, bu zonu daha alt düzeyde tanımlamış
lardır. İnceleme alanında bu zonun lavanı Islhmolit- 
hus recurvııs Deflandre nin ilk görünümü ile kolay
ca belirlenmiştir.

Yaygın Türleri : Coccolithus eopelagicus (Bram- 
Idle ve Riedel), Cyclicargollthus floridanus (Rolh vc 
Hay), Discoaster barbadiensis Tan, Discoaster sai
panensis Bramlette ve Riedel, Reliculofenestra bisec- 
lıı. (Hay, Mohler ve Wade), Reliculofenestra umbilica 
(Levin), Zygrhablllus bijugatus (Deflandre).

NP 19 Isthmolilhus rccurvus Zonu
Tanını : Isihmolithus recurvus Deflandre nin ilk 

görünümü ile Sphenolithus pseudoradians Bramlette 
ve Wilcoxon un ilk görünümleri arasındaki süreç.

Zonu Tanımlayan : Hay, Mohler ve Wade (1966), 
düzeltme Martini, 1970

Yaş : Üst Eosen
Karşılaştırma ve Yorum : Bu zonu Bramlette ve 

Wilcoxon (1967) Trinidad da Üst Eosen'in en üst dil-
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Çizelge 1 : Üst Eosen-Att Oligosen Nannoplankton biyozonlan genel karşılaşIuması
Table 1 t General correlation of the Upper Eocene ■ Lower Oligocene nannopplankplon biozones.
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zeyi için kullanmışlardır. Martini (1971) standart zon- 
lamada, Bukry (1981) Discoaster barbadiensis (CP 15) 
/.onunun alt zonu olarak Isthmolithus recurvus z.onu- 
nu (CP 15 b) tanımlamışlardır. Bu zon Ellis (1982) 
in Discoaster barbadiensis (WPN 13) zonu orta düze
yine eşittir.

Isthmolithus recurvus zonu Türkiye’de Gelibolu 
yarımadası Eosen oluşuklarında tanımlanmıştır (To
ker vc Erkan, 1985).

Yaygın Türleri : Coccolithus eopelagicııs (Bram- 
iette ve Riedel), Coccolithus formosus (Kamptner), 
Cyclicargolithus floridanus (Roth ve Hay), Discoaster 
umbilica (Levin), Reticulofenesira bisecta (Hay, Moh
ler ve Wade).

NP 20 Sphenolithus pseudoradians Zonu
Tanım : Sphenolithus pseudoradians Bramlettc 

ve Wilcoxon un ilk görünümü ile Discoaster saipa- 
nensis Bramlettc vc Riedel ve/veya Discoaster bar
badiensis Tan m son görünümü arasındaki süreç.

Zonu Tanımlayan : Martini, 1970.
Yaş : Üst Eosen
Karşılaştırma ve Yorum : Trinidad'ta bu zoıı 

(Bramlettc ve Wilcoxon, 1967) Isthmolithus recurvus 
zonu ile; Bukry (1981) nin tropik kuşakta yaptığı 
çalışmada Discoaster barbadiensis (CP 15) zon un un 
Isthmolithus recurvus alt zonu (CP 15 b) ile korde 
edilir. Ellis (1982), Mariana hendeğinde bu zon kar
şılığı olarak Discoaster barbadiensis (WPN) zonunu 
kullanmıştır. Türkiye'de Kaman vc Gelibolu yörele
rinde bu zon, Martini (1971) nin Sphenolithus pscu
doradians zonu ile aynı stratigrafik düzeyde tanım
lanmıştır.

Yaygın Türleri : Coccolithus eopelagicus (Bram
lettc ve Riedel), Cyclicargolithus floridanus (Roth ve 
Hay), Coccolithus formosus (Kamptner), Discoaster 
barbadiensis Tan, Discoaster saipanensis Bramlettc 
ve Riedel, Helicopontosphaera intermedia (Martini), 
Isthmolithus recurvus Deflandre, Sphenolithus pseu- 
doradians Bramlettc ve Wilcoxon.

Çizelge II : Korkuteli yöresi Eosen-Oligosen nanno
plankton türleri ve stratigrafik yayılım
ları

Table II : Eocene-Ollgocene nannoplankton species 
and their stratigraphic distribution in 
the Korkuteli region
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llıı zonun bitimi Eosen’in son bulduğunu göster
mekledir. Nannoplanktonlar ile Eosen - Oligosen si
lini NP 20 Sphenolithus pscudoradians ve NP2I Eric- 
■.ımi.’i sııbdisticha zordan sınırından geçmektedir. 
•’İHCiKister barbadisnsis Tan ve Discoaster saipancıt- 
• İn Hıaıniette ve Ricdcl Üst Eosen’in üst sınırında bi
ler. Bazı Eosen formları Oligosen’dc devam ederler, 
tiligoscn’in tabanında nannoplanktonlar üst düzcylc- 
ıv göre daha az sayıda ve az türle temsil edilmiştir.

NP 21 Ericsonia sııbdisticha Zonu
Tanım : Discoaster saipanensis Branılette ve 

Riedel in son görünümü ile Coccolithus formosus 
(Kamptner) in son görünümleri arasındaki süreç.

Zonu Tanımlayan : Hay ve diğ., i 967, düzeltme 
Mimini, 1970

Yaş : Alt Oligosen
Karşılaştırma ve Yorum : Genellikle yüksek en

lem derecelerinde Ericsonia sııbdisticha (Roth ve 
Hay) türü nadirdir veya hiç bulunmaz. Triııidad'ta 
1 Bramlctle ve Wilcoxon, 1967) yapılan çatışmada 
Helicopontosphaera reticulata zonu ile, Bukry (1981) 
m incelemesindeki Helicopontosphaera reticulata zo- 
ıııı (CP 16) Coccolithus subdistichus (CP 16 a) ve 
Coccolithus formosus (CP 16 b) alt zordan ile, Ellis' 
m (1982) Mariana hendeğinde tanımladığı HeHcopoıı 
losphaera reticulata zonu (WPN 14) alt d düzeyi ve 
Mini ini (1970) nin Standard /unlamasındaki NP 21 
I ricsonia sııbdisticha zonları eşdeğerdir. Türkiye'de 
İm zon ilk kez tanımlanmıştır.

Yaygın Türleri : Coccolithus eopelagicus (Bram- 
Icltc ve Riedel), Coccolitthus formosus (Kamptner), 
Coccolithus pelagicus (Wallich), Cyclicargolithus flo- 
ılılııııus (Roth ve Hay), Reticuiofenestra biseeta (Hay, 
Mohler vc Wade). Reticuiofenestra umbilica (Levin), 
Zygrhablithus bijugatus (Deflandre).

NP 22 Helicopontosphaera reticulata Zonu
Tanını : Coccolithus formosus (Kamptner) in 

’.im görünümü ile Reticuiofenestra umbilica (Levin) 
tu son görünümleri arasındaki süreç.

Zonu Tanımlayan : Bramlctle vc Wilcoxon; 1967. 
düzeltme Martini, 1970

Yaş : Alt Oligosen
Karşılaştırma ve Yorum : Bu zon, Alt Oligosen' 

m üst düzeyinde Trinidad’la (Bramlctte ve Wilcoxon, 
1967), Tropikal kuşakta (Bukry 1981), Mariana hetıdc- 
rlııclc (Ellis, 1982) Helicopontosphaera reticulata zonu 
olmak tanımlanmıştır, inceleme alanında Martinİ’nîn 
(1970) standard zonlamasında verilen stratigrafik 
düzeyde saptanmıştır.

Yaygın Türleri : Coccolithus pelagicus (Wallich), 
Cyclicargolithus floridanus (Roth vc Hay), Reticulo- 
lencslra biseeta (Hay, Mohler vc Wade), Reticulofe- 
ıu-Hha umbilica (Levin), Helicopontosphaera retlcu- 
■itin (Bramlctte vc Wilcoxon).
ölçülü Stratigrafi Kesitleri

Bcydağları otokton biriminde yer alan inceleme 
.ilanında, Üst Eosen-AIt Oligosen oluşuklarında, biost 
ıııligrafik bu çalışma için 6 stratigrafi kesiti ölçül- 
ınüşlür (Şekil 2).

Dereköy Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dereköy ölçülü stratigrafi kesiti, İsparta N24d4 

paftasında (1/25 000 ölçekli haritada) 8° 55' enlem ve 
43“42' boylamından başlar GD-KB yönünde ilerler ve 
9°40' enlem vc 42*55' boylamında son bulur. 960 m. 
kalınlıkta ölçülmüştür (Şekil 4). Çînkayası’ndan baş
layan kesilin tabanı bej-beyaz. renkli çakıltaşt kum- 
taşı ardalanmah olup, tabakalar K45°B doğnıltulu 
vc 8*G ye dalımlıdırlar. Bu düzeyin üstünde, kumlu 
marn ve kunıtaşı ardalanınası görülür. 400 metreye 
dek açık gri renkli marnlar devanı eder. 450-960 m. 
ler arası marn ve kunıtaşı ardalanmahdır. Kesit bo
yunca toplanan 37 örnekteki nannoplanktonlar tanım
lanmıştır. Tabandan 650. m kadar olan kısım Dis
coaster saipanensis zonu ile temsil edilir. Örneklerde 
çok çeşitli türe rastlanmışsa da bunlar sayısal ola
rak azdır ve kötü korunmuşlardır.

Hemen her örnekte, Coccolithus eopelagicus 
(Bramlctte ve Riedel), Cyclicargolithus floridanus 
(Roth ve Hay), Discoaster dcflaudrei Bramlelle vc 
Riedel Reticuiofenestra biseeta (Hay, Mohler ve Wa
de), ve Sphenolithus moriforaıts (Bronnîınann vc 
Stradner) türlerine rastlanmaktadır. Discoaster tür
leri sayıca azdır. Discoaster barbadiensis Tan, Dis
coaster distinetus Martini, Discoaster elegans Brarn- 
lette vc Sullivan, Discoaster saipanensis Bramlctle 
ve Riedel, Discoaster salisburgcnsis Stradner, Dis
coaster laııi nodifer Bramlettc ve Riedel, Discoaster 
we m ine lensi s (Achuthan ve Stradner) türleri tanım
lanmıştır. Tüm discoasterlerde ikincil büyümeler iz
lenmiştir. Sphenolithus pseudoradians Bramilette ve 
Wilcoxon taşınmış olarak bulunur. 650. metreden ke
sitin tavanına kadar olan kısım Chiasmolithus oama- 
ruensîs zonu ile temsil edilmekledir. Chiasmolithus 
oamaruensis (Deflandre) ilk kez 28 numaralı örnekte 
görülmüştür. Discoaster saipanensis zonuııda izlenen 
fosil topluluğu, bu zonda da devam etmektedir. Bu 
zonlar Üst Eosen’in alt düzeyini belirtmektedir.
Küçükköy Ölçülü Stratigrafi Kesiti

Kiiçükköy ölçülü stratigrafi kesiti, 1/25 000 öl
çekli lopografik harita da, İsparta N 24 c( paftasın
da 10°42' enlem ve 59*30' boylamından başlar ve ku
zeydoğu yönünde ilerler 12*07' enlem ve 60*50' boyla
mında son bulur. Ölçülen kalınlık 825 metre olup ta
bakalar K 60°B doğrultulu vc 5°G dalımlıdır (Şekil 
5).

Tabanda beyaz renkli kireçtaşı İle başlar, üze
rine açık gri renkli mam seviyesi gelir ve tavana dek 
marn kireçtaşı ardalanmah olarak devam eder. Ke
sit Ulııcak formasyonu içinde ölçülmüştür. Kireçtaş- 
ları biyomikritiktir ve % 50 oranında planklonik fo
raminifera kırıkları kapsar. 500-600 metreler arasın
da görülen kumtaşları bentonik foraminiferalarca 
zengin olup % 1-2 planklonik foraminifera kapsar. 
Üst düzeylerdeki biyomikritik kireçtaşlarında plank - 
tonik foraminifera oranı düşüktür (% 10-20) vc çok 
miktarda Spongiata spikülleri içerirler.

Kesitin 0 300 m lik kısmı Discoaster saipanensis 
zonu ile temsil edilmiştir vc yaygın türleri: Cocco
lithus eopelagicus (Bramleile vc Ricdcl) Coccolif-
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luti lottnosua ıKampıncr), CyclococcoHlhlna gamma 
I km (Dl anık ile V-, Sullivan). Discoaster burbadlensi* 
Tan. Discwnttcr saipaticnvii BramlcttO ve Hnulel, Re 
tkutolvntslra bisects (Hay, Mohler ve Wade), Ret!- 
culoXenutra reticulata (Garitwt ve Smith) dir Dis
coaster uctnmelrasls A uc hula a ve Stradner) 11 vc 12 
nuxnaiuli örnekte nadir edarak görülür. Dlscoasler 
woodringi Riamlcttn ve Riedel tie sadcco 3 numaralı 
örnekte Innunrnu^ttrr Hu wa Chlastnuliihus grandi* 

(Bnunk'ttr ve Rlodel) in xki göt Ünümü ile bitmek
ledir.

Daha sonra. Bi> m kalınlığı olan Chiacmoliıhus 
uamat uensls conu izlenir. Ba romla Discoaster «alpa- 
nenals zonundo Lunndantm* olan tut ter Chhuunolit- 
bus grandi* (Bramlette vc Rtcdeî) hariç devam ct- 
meklcıhr. Ayrıca, bu ronda ilk kez Chiaımnllthus 
aomarucnsh (Deflandre) ve Hclicopontosphacra com- 
pacta (Bramlette ve Wilcoxon) türleri görülmekte-
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Figure 5 : Kiiçiıkkıiy measured slrntigr.ıplıic section»m kıl , : Küçükkoy ölçülü siaıilçrati kesiti

l*iinuulbhu& iwurtut Uctlaudıc türünün ilk pö- 
. ........in* <k Chtjtsıırullthu* oamıtrııcııUs zonu uın 
h'<inı»Mmİır.

n ■WO-W* ıttrtrrlerl aran Uıhmullıhu» rr- 
• u«««» zonu ile lemsi) edilmektedir. Bu zon fosil 
u>phıJuC<t yününden fakir ulup Coccuiithu* copela 
i l ı (Bramlctte vc Ricdcl), IMscoatrtcr bartudientb 
(<•<! CycIicaryoUtbiM llurldanus (Roth ve Hav) vc 
Mı ikuloleneslra reticulata (Gartner vc Smith) türle* 
ııın kupsıtr Isıhmohlhıts recurvus zonu SphenoUlhu* 
p»< ıtduradlaııs Bnunlııttd ve Wiktnnn İn ilk gurünll- 
H-H ile »un bulur. Sen olarak SphenoTıtbus pseudo

radians /onu kesitin -*#5425 metreleri arasında btı* 
Ummak tadır Bu /unda, kcviiın tabanına uranla ge
rek tür, çvtvk»r birey sayıunda azalma gözlenir. Bir
kaç örnekte. Cuecoiltbu» cvpclaglcus ıBramletıe re 
Rıcdd) < occult thus fotmosus (Kamptner) Cyelococ- 
cviithlna khıgi (Ruth). Retkulofenestra trmhilica (Le
vin), Spbenolilhut prrıil strut us Braınlcttr VC Wtleo- 
von. Spire noR i ima pseudo radians Bramlctle ve Wtlcu 
ju»n, Triquctrorhabdulus Inversus Bukry te Bram- 
lelte türlerine rastlanmıştır. Marnkala aidnlanmali 
biyomikritik kireç taslarında nannoplankton huhin* 
m.nnaktadir Keiilin lüınü 1st Emen yapı çökcllcri
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kapsamaktadır.

Ulucak Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Ulucak ölçülü stratigrafi kesiti, 1/25 000 ölçekli 

topografik haritada, Antalya 024 a2 paftasında 96° 12' 
enlem ve 44’10' boylamından başlar kuzeydoğu yö
nünde ilerliyerek 96°50' enlem vc 45°50' boylamında 
son bulur. Sunandır Köy'ünün güneybatısından baş
layan kesit 625 m. kalınlıktadır. Açık gri renkli marn
larla başlar, marn kireçtaşı ardalanmalı olarak de
vam eder (Şekil 6). 400-625 metreler arasında ise 
marn kumtaşı ardalanması gözlenir.

Tabandan 150 ci metreye kadar olan kesim 
Chiasmolithus oamaruensis zonu ile temsil edilir. 
Küçükköy ölçülü stratigrafi kesitinde aynı zonda 
bulunan türler burada da tanımlanmıştır.

Kesitin 150-350 metreleri arası Isthmolithus 
recurvus zonuna aittir. Coccolithus pelagicus (Bram- 
îette ve Rİedel), Coccolithus formosus (Kampner), 
Cyclicargolithus floridanus (Roth ve Hay), Discoaster 
lani nodifer Bramlette vc Rİedel, Reticulofenestra 
bisecta (Hay, Mohler ve Wade) bu zonda çok sayıda 
rastlanan türlerdir. Cyclococcolithina gainmation 
(Bramlette ve Sullivan), Discoastor saipanensis Bram- 
lelte ve Riedel, Discoaster wemmelensis (Auchutan 
ve Stradncr), Discoaster woodrlngi Bramlette ve Rie
del, istlunolithus rocurvus Deflandre, Reticulofenest
ra counura (Reinhardt) ise az sayıda izlenmiştir. Bu 
zon Küçükköy Ölçülü stratigrafi kesfinde 75 m kalın
lıkta ve 9 tür ile temsil edilmişken bu kesitte 200 m 
kalınlık göstermekte ve 11 türle temsü edilmektedir.

Isthmolithus recurvus zonunu Sphenolithus pseu
doradians zonu izler. Sphenolithus pseudoradians 
Bramlettc ve Wilcoxon in ilk görünümü ile başlar 
ve Discoaster barbadiensis Tan ile Discoaster saipa
nensis Bramlette ve Riedel in son görünümü ile bi
ter. Kesitin 350-470 metreleri arasında tanımlanan 
zonda Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve Rİedel) 
Coccolithus formosus (Kamptner), Discoaster barba
diensis Tan, isthmolithus recurvus Dcflandre, Prin- 
cius bisulcus (Strandner), Reticulofenestra umbilica 
(Levin) türleri saptanmıştır.

Bu zon île Üst Eosen bitmekte ve Ericsonia sub- 
disticha zonunu kapsayan sedimanlarla Alt Oligosen 
başlamaktadır.

Ericsonia subdisticha zonu Discoaster barbadien
sis Tan ve Discoaster saipanensis Bramlettc ve Rİedel 
in bilişiyle başlar vc Coccolithus formosus (Kampt
ner) in son görünümü ile biter. Ericsonia subdisticha 
zonu kesitin 470-625 metreleri arasında tanımlanmış
tır. Türk sayısı oldukça azalmıştır. Örneklerde Coc
colithus eopelagicus (Bramlette ve Rİedel), Reticulo
fenestra bisecta (Hay. Mohler ve Wade), Reticulofe
nestra umbilica (Levin), Sphenolithus moriformis 
(Bronnimann ve Stradner) türleri saptanmıştır.
Büyükköy ölçülü Stratigrafi Kesiti

Büyükköy ölçülü stratigrafi kesiti, 1/25 000 öl
çekli topografik haritada, İsparta N 24 Cj paftasında 
16° 18' enlem ve 60°40' boylamından başlar kuzeybatı 
yönünde ilerler 17‘00' enlem ve 60’00' boylamında 
son bulur. Kesit Büyükköy köyünün kuzeybatısından

Q 5Ö 100 <50 •

Şekil 6 ; Ulucak ölçülü stratigrafik kesiti
Figure 6 : Ulucak measured stratigraphic sections 

başlar. Tabanda serpantin radyolarit vc kireçtaşlan 
ile temsil edilen bir melanj görülür (Şekil 7). Kesi
tin ölçülen kalınlığı 930 m dir. 400 m lik kısım me- 
lanja aittir. Melanjı, kireçtaşı litolojisinin egemen ol
duğu marn kireçtaşı ardalanması izler. Bu oluşuklar 
nannoplanktonlarca fakirdirler.

400-575 metreler arası Ericsonia subdisticha zonu 
ile temsil edilmiştir. Bu zon Alt Oligosen’in başlangı
cını belirler. Bu zonda Coccolithus eopelagicus (Bram- 
lettc vc Rİedel), Coccolithus formosus (Kamptner), 
Discoaster elegans Bramlettc ve Sullivan, Discoaster 
deflandrei Bramlette ve Rİedel, Sphenolithus radians 
Deflandre tanımlanmıştır.

Bu zonun üzerine gelen Helicopontosphaera reti
culata zonunda Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve 
Ricdel), Reticulofenestra bisecta (Hay, Mohler ve 
Sphenolithus moriformis (Bronnimann ve Stradncr) 
türleri, az sayıda izlcncbilmiştir.

Garipçe Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Garipçe ölçülü stratigrafi kesiti 1/25 000 ölçekli 

topografik haritada, İsparta N24 c, paftasında. 
21*43' enlem ve 58°25' boylamından başlar, güney
doğu yönünde ilerler ve 20’35 enlem vc 59°ll' boy
lamında son bulur. Ölçülen toplam kalınlık 1100 met
redir. Tabanda ince bir kumtaşı düzeyi ile başlar ve 
175 m, kalınlıktaki kireçtaşı ile devam eder (Şekil 8). 
200-740 metreler arasında marn kumtaşı ardalanması 
görülür. 740-1100 metreler arası ise kireçtaşı litoloji- 
sindedir.
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Şekil 7 : Büyükköy ölçülü stratfgraflk kesiti
l Ig'irc7 : Büyükköy measured stratigraphic section

Kesitin ilk 50 m lik kesimi Discoaster saipanensis 
zonu ile temsil edilmiştir. Bu zonda Chiasmolithus 
grandis (Bramlette ve Riedel), Discoaster sp. ve Re- 
ticulofenestra bisecta (Hay, Mohler ve Wade) türleri 
tanımlanmıştır. Bu zonu Chiasmolithus oamaruensis, 
Isthmolithus recurvus, Sphenolithus pseudoradians 
zonları izler. Bunları ayrı ayrı ayırmak olanaksızdır. 
İstifin devamlı olması nedeniyle bu şekilde belirtil
miştir. Discoaster barbadiensis Tan son kez 340. cı 
metrede görülmekte ve üst düzeylerde bulunmamak
ladır. Bu türün bittiği düzeyde Eosen son bulmakta 
ve Oligosen başlamaktadır. Oligoscn'in başlangıcı 
Ericsonia subdislicha zonu ile temsil edilmektedir. 
Bu zonu birkaç nannoplankton türü ile tanımlanan 
Hellcopontosphaera reticulata zonu izler.
Büyük Ulucak Ölçülü Stratigrafi Kesiti

Büyük Ulucak ölçülü stratigrafi kesiti, 1/25 000 
ölçekli topografik haritada, Antalya 0 24 a2 paftasın
da, 95"03' enlem ve 45° 10' boylamında son bulur. Ke
sit 900 metre kalınlıkta ölçülmüştür, tstif marn, ki
reçtaşı ve kum taşı ardalanmasından oluşmuştur (Şe
kil 9). Kum taşları 400 cü metreden sonra izlenir ve 
tavana dek devam eder.

Kesitin 0-160 metreleri arası Isthmolithus recıır- 
vus zonu ile temsil edilir. Bu zon nannoplanktonları
nın tür ve birey sayısı çok boldur.

Bu zon Sphenolithus pseudoradians Bramlette ve 
Wilcoxon un ilk görünümü ile son bulur. Coccollthus 
eopelagicus (Bramlette ve Riedel), Coccolithus formo- 
sus (Kamptner), Coccolithus pelagicus (Wallich), Cycli- 
cargolithus floridanus (Roth ve Hay), Discoaster bar
badiensis Tan, Discoaster saipanensis Bramlette ve 
Riedel, Isthmolithus recurvus Deflandre, Reticulofe- 
ııestra umbilica (Levin) türleri çok sayıda tanımlan
mıştır.

Bu zonun üzerine, 50 metre kalınlığı olan Sphe
nolithus pseudoradians zonu gelmektedir. Zon, Sphe
nolithus pseudoradians Bramlette ve Wilcoxon un 
ilk görünümü ile başlar. Discoaster barbadinsis Tan 
ve Discoaster saipanensis Bramlette ve Riedel bu zon
da son kez görülür. Böylece Eosen de son bulmakta
dır.
Bu zonu Alt Oligosen yaşlı Ericsonia subdislicha zonu 
izler. 600 metre kalınlığı vardır. Bu zonda 25 nannop
lankton türü tanımlanmıştır. Coccollthus formosus 
(Kampiner), Coccollthus pelagicus (Wallich), Cycli- 
cargolillıus floridanus (Roth ve Hay), Zygrablithus bi
jugatus (Deflandre), Discoaster wemmelensls (Achutan 
ve Slradner), Hellcopontosphaera compacta (Bram- 
(ette ve Wilcoxon), Hellcopontosphaera reticulata 
(Bramlette ve Wilcoxon), Reliculofenestra umbilica 
(Levin) Ericsonia subdistleha zonunda izlenen yay
gın türlerdir.
825-925 metreleri arası Helicopontosphaera reticulata 
zonuna aittir. Bu zonda tür sayısında azalma olduğu 
gözlenmiştir.
Eosen/Oligosen Sının

Kalkerli nannoplanktonlarla Eosen/Oligosen sının 
NI’ 20/NP 21 zonları arasında yeralır. Discoaster bar
badiensis Tan ve Discoaster saipanensis Bramlatte 
ve Ricdcl türlerinin kayboluşu, oligosene gelişin ke-
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sin belirtecidir. Türkiye'de ilk kez yapılan bu çalışma 
ile Korkuteli yöresinde Nannoplanktonlarla Eosen/ 
Oligosen sınırı çizilmiş bulunmakladır. Bu sınırın çi- 
ziminin sıhhatli olması amacıyla planktonik forami- 
niferler incelenmiş ve iki grup korele edilmiştir. 
Eosen/OHgusen sınırı planktonik foramîniferlerle Glo- 
borotalia cerroazulcnsis ccrroazuleıısis zonu/Cassîgc- 
rella cpipoIeıısis-Pseudohastigerina micra zonu sini 
ruıdan geçer. (Toker 1984). Globurotalia cerroazulen- 
sis cciTOazuleiısis zonu üst düzeyi Sphenolithus pseu
doradians zonu ile, Cassigcralla chipolensis - Pseııdo- 
hastigerina micra zonu tabanı ise Erpicsonia subdis- 
ticha zonu ile denkleşmekledir.
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Şekil 10 : Korkuteli yöresi nannoplankton ve plank
lonik foraminifera zonları korelasyonu

Figure 10 : Correlation of the nannoplankton and 
planktonic foraminifera zones in the

Korkuteli region

SONUÇLAR
Antalya’nın kuzeybatısında yer alan Korkuldı 

yöresinde yapılan bu incelemede aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir.

— Yörede Üst Eoscn-Alı Oligosen yaşlı istif için 
Ulucak formasyonu tanımlanmıştır.

— Yöre oluşu kİ arm da Üst Eoscn-Alt Oligosen 
stratigrafi düzeyinde 48 nannoplankton türü tanım
lanmış ve stratigrafik yayılımları saptanmıştır.

— Nannoplankton türleri yardımıyla 6 zon ayırt- 
lanmıştır.

— Üst Eoscn/Oligosen sının kesin olarak çizil
miştir.

— Yörenin bu zaman aralığında ıhman kuşak ko
şullarında bulunduğu belirlenmiştir.

— Nannoplankton zonları ile aynı örneklerde 
tanımlanmış olan planklonik foraminifera zonlarının 
karşılaştırılması yapılmıştır.

— Nannoplankton zonlarının çalışılmış diğer yö
reler ile karşılaştırılması sunulmuştur.

Şekil 8 : Garipçe ölçülü stratigrafik kesil!
Figures : Garipçe measured stratigraphic section
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LEVHA I
Şekil I : Coccolithus fortnosus Kampiuer 

Elektron mikroskopta (U.3)
Şekil 2 : Discoaster barbadiensis Tan Elektron 

mikroskopta (K. 10)
Şekil 3 : Discoaster deflandrei Bramlette ve Rtedcl 

Elektron mikroskopta (B. 18)
Şekil 4 : Discoaster saipansis Bramlette ve Riedel 

Elektron mikroseopta (D. 26)
Şekil 5 : Discoaster tani nodifer Bramlette ve Rie

del Elektron mikroskopta (K. 25)
Şekil 6 : Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve 

Riedel) Elektron mikroskopta (U. 1)
PLATE I

Figure 1 : Coccolithus fonnosus Kaınptner Electron 
microscope (U. 3)

Figure! : Discoaster barbadiensis Tan Electron 
microscope (K. 10)

Figure? : Discoaster deflandret Bramlette and 
Riedel Electron microscope (B. 18)

Figure 4 : Discoasler saipanensis Bramlette and 
Riedel Electron mieroskope (D. 26)

Figure S : Discoaster tani nodifer Bramlette and Rie
del Electron microscope K. 25)

Figure 6 : Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve 
Riedel) Electron microscope (U. I)



KORKUTELİ YÖRESİNİN NANNOPLANKTON BİYOSTRATİGRAFİSİ 31
LEVHA : 1
PLATE : I



32 TOKER

LEVHA II LEVHA III

Şekil I :: Coccolithus formosus Kamplner a. Normal 
b. Polarize ışıkta (U. 3), X 2000

Şekil 2 :: Discoaster eiegans Bramlette ve Sullivan 
a. Normal ışıkta b. Faz kontras (D. 13), 
X 2500

Şekil 3 :: Discoaster deflaııdrei Bramlette ve Riedel 
a. Faz kontras b. Normal ışıkta (B. 18), 
X 1500

Şekil 4 :: Reliculofenestra bisecla (Hay, Mohler ve 
Wade) a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta 
(K.58), X 2500

Şekil 5 :: Pontosphaera ınultipora (Kamptner) 
Polarize ışıkta (B. 12), X 1500

Şekil 6 :: Cyclicargolithus floridanus (Roth ve Hay) 
Polarize ışıkta (U. 3), X 4000

Şekil 7 :; Reliculofenestra reticulata (Gartner ve 
Smith) Polarize ışıkta (K. 17), X 2000

Şekil 8 :: Discoas''v tani nodifer Bramlette ve 
Rt del Ntrmal ışıkta (K.25), X 3000

PLATE II

Figure 1 : Coccolithus fonnosus Kamplner a. Trans
mitted light b. Crossed nicol (U.3), X 2000

Figure 2 : Discoaster eiegans Bramlette and Sullivan 
a. Transmitted light b. Phase contrast 
{D. 13), X 2500

Figure 3 : Disccaster deflandre! Bramlette and Riedel 
a. Phase contrast b. Transmitted light 
(B. 18), X 1500

Figure 4 : Reliculofenestra bisect a (Hay, Mohler ami 
Wade) a. Transmitted light b. Crossed til- 
col (K.58), X 2500

Figure 5 t Pontosphaera multipora (Kamplner) 
Crossed nicol (B. 12), X 1500

Figure 6 : Cyclical-golithus floridanus (Roth and Hay) 
Crossed nicol (U.3), X 4000

Figure? : Reliculofenestra reticulata (Gartnrr and 
Smith) Crossed nicol (K. 17), X 2009

FigurcB : Discoaster tani nodifer Bramlette and 
Riedel Transmitted light (K.25), X 3000

Şekil I ; Reliculofenestra umbilica (Levin)
a. Polarize ışıkta b. Normal ışıkta (B. 16), 
X 2500

Şekil 2 : Helicosphaera euphratis (Bramlette ve 
Wilcoxon) Polarize ışıkta (B.21), X 1500

Şekil 3 ; Cycloliihelta robusta. (Bramlette ve Sulli
van) Polarize ışıkta (B.2), X 2000

Şekil 4 : Chiasmolithus grandis (Bramlette ve Rie
del) a. Polarize ışıkta b. Normal ışıkta 
(K.7) X 2000

Şekil 5 •. Coccolithus eopelagicus (Bramlette ve 
Riedel) Polarize ışıkta (U. 1), X 2500

Şekil 6 : Isthmolithus recurvus Deflandre a. Pola
rize ışıkta b. Normal ışıkta (K. 18), X 2000

Şekil 7 : Cyclococcolithina kingi (Roth) Polarize 
ışıkta (K. 13), X 2500

Şekil 8 : Sphenolithus moriformis (Bronnimann ve 
Stradner) Polarize ışıkta (B. 18), X 2500

Şekil 9 : Sphenolithus radians Deflandre 
Polarize ışıkta (B.3), X 2500

Şekil 10 : Sphenolithus radians Deflandre 
Polarize ışıkta (K.23), X 2000

PLATE III

Figure I : Reliculofenestra umbilica (Levin) a. Cros
sed nicol b. Transmitted light (B. 16), X 
2500

Figure 2 : Helicospliaera euphratis (Bramlette and 
Wllchoxon) Crossed nicol (B.21), X 1500

Figure3 : Cyclolithella robusta (Bramlette and Sulli
van) Crossed nicol (B.2), X 2000

Figur ? 4 : Chiasmolithus grandis (Bramlette and Rie
del) a. Crossed nicol b. Transmitted light 
(K.7), X 2000

Figures : Coccolithus eopelagicus (Bramlette and 
Riedel) Crossod nicol (U. 1), X 2500

Figure 6 : Isthmolithus recurvus Deflandre a. Cros
sed nicol b. Transmitted light (K. 18), X 
2000

Figure? ; Cyclococcolithina kingi (Roth) 
Crossed nicol (K. 13), X 2500

Figure 8 : Sphenolithus moriformis (Bronnimann 
and Stradner) Crossed nicol (B, 18), X 2500

Figure 9 : Sphenolithus radians Deflandre Crossed 
nicol (B.3), X 2500

Figure 10 : Sphenolithus radians Deflandre Crossed 
nicol (K.23), X 2000
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Akhisar (Çıtak) çevresi kömürlerinin
palinolojik incelemesi
Palynologie examination of the Akhisar (Çıtak) coal deposits

FUNDA AKGÜN, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühen dişlik - Mim, Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, izmir

EROL AKYÖL, Poku2 Eylül Üniversitesi Mühendis lik - Mim* Fak. Jeoloji Mühendisliği Bolümü, İzmir

ÖZ Î Akhisar doğusunda yapılan çalışmada, alttan üste doğru Göcek, Yeniköy, Küçükderbent, Karabol-
dere ve Ahmetler Formasyonlarına bölünen, alüvyo nal-gölsel karakterli Miyosen tortul istifinin kömür
ve şeyi birimleri palinolojik yömden incelenmiştir*

Bu çalışmada, Karaboldere Formasyonu « Çıtak Üyesi, Ahmetler Formasyonu - Çakmaklık Üyesi ve
Yeniköy Formasyonu kömür horizonundan dokuz stratigrafik kesit yapılmıştır. Toplanan 136 Örnekten
6ö'ı sporomorfça zengin bulunmuştur. Ayırtİanan 22 cins ve 71 türden, 9 cins ve 9 tür sporlara ve 13 cins
ve 62 tür pollenlere aittir,

Oksijen ve ışıkça fakir, indirgen koşullarda fosil leşen sporomorflarm varlığı, bir tatlı su ve bataklık
ortamını yansıtır. Aynı zamanda, kömür birikiminin sporomorf içeriği nemli ve ılık iklim koşullarında
büyüyen bir bitki topluluğunu belirtir.

ABSTRACT : In this study, the palynologie characteristics of the coal and shale units occuring in the
alluvial and lake deposits of the Miocene succession in the east of Akhisar have been examined. The
Miocene succession in this area has been separated into the Göcek, Yeniköy, Küçükderbent, Karaboldere
and Ahmetler formations in the ascending order.

Nine stratigraphie sections have been examined in this study which are located in the coal horizon
of the Yeniköy Formation, Çakmaklık member of the Ahmetler Formation and in the Çıtak member
of the Karaboldere Formation, Out of 136 samples examined, 60 of them are found rich in sporomorph.
From 22 genuses and 71 species that are determined, 9 genuses and 9 species belong to pollen.

The recognition of the sporomorphs fossilized in reducing conditions which were probably poor in
oxygen and light, suggests a fresh-water and a swamp environment. The sporomorph content of the coal
deposits also indicate a plant assemblage which was grown in a warm and moist climatic conditions,

GİRİŞ
Yurdumuzda yaygın olan karasal Neojeıı birim-

lerinin stratigrafilerinin aydınlatılması, bu birimlerin
içerdiği, özellikle ostrakod, mollusca, omurgalı ve
spor-pollen fosil gurupları üzerinde ayrıntılı ve de-
neştirmeli araştırmalara yönelmeyi zorunlu kılmak-
tadır» Diğer yandan Tetis ve Paratetis biyostratigra-
fisi, yersel memeli faunaları yamsıra, Anadolu Neo-
jeninin ayrıntılı palinolojik sınırlamasıyla gerçekleş-
tirilebiliri (Sickenberg, 1975).

Bu çalışmada, Akhisar (Manisa) doğusunda (Şe-
kil 1) bulunan Çıtak yöresi kömürlü Neojenlnin pa-
linolojik özelliklerinin araştırılmasıyla Türkiye Neo-
jen biyostratîgrafisme katkıda bulımmak amaçlanmış
ve aym zamanda yörenin kömür oluşum sırasındaki
paleoiklim ve paleocoğrafya modelleri ortaya kon-
mak istenmiştir.

STRATİGRAFİ

Akhisar doğusunda yüzey leyen Neojen, stratigra-
fik açıdan ayrıntılı bir şekilde Yağmurlu (1983 b)
tarafından incelenmiştir. Yazara göre, Naojen yaşlı
birimler büyük bölümüyle kırıntılı ve karbonatlı
kayalardan yapılıdır. Kretase yaşlı temel kayalar
üzerine gelen bu kaya birimleri Erken ve Geç Miyo-
sen zaman aralığı içinde çökelmiştir (Şekil 2),

Temel kayalan

Neojen öncesi temel
karmaşığı, fliş topluluğu
şından oluşur,

kayalan başlıca ofiyolit
ve masif-afanitik kireçta-

Göeek Formasyonu
Bu formasyon, altta egemen olarak pekleşmiş

çakıltaşı, çapraz katmanlı kumtaşı ve yersel kireç-
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Şekil  1  :  Yerbulduru  haritası
Figure  1  :  Location map

taşından  yapılı  Kürtköyü  Üyesi  ile  üstte  iyi  pekleş-
mîş  çakıltaşı,  çapraz  katmanlı  kumtaşı  ve  yersel  ki-
reçtaşmdan  yapılı  Ilıcak  Üyelerine  bölünür,

Yemköy  Formasyonu

YenikÖy  Formasyonu,  çalışma  alanı  içinde  altta
iyi  pekleşmiş  kumtaşı  ve  çakıltaşmdan  yapılı  Gökçe-
ler,  üstte  ise  egemen  olarak  kireçtaşından  yalpılı  Ha«
mit  Üyelerine  bölünmüştür*  Hamit  Üyesi,  Gökçeler
Üyesi  üst  bölümüyle  giriktir.  Gökçeler  Üyesi,  altla-
yan  Ilıcak  Üyesini  dar  açılı  uyumsuz  bir  dokanakla
üstler.  Bu  formasyon  bölgenin  ekonomik  kömür  ya-
taklarını  içerir.  Tortul  yapılar  içeren  kumtaşı  ve
çamurtaşlarından,  tatlı  su  algleri  içeren  kireçtaşı  ve
kömüre  geçiş,  bir  akarsu-göl  çökelim  ortamım  yan-
sıtır.

Küçükderbent  Formasyonu

Formasyon,  çalışma  alanı  içinde  özellikle  kalkerli
şeyi,  kaim  katmanlı  kireçtaşı,  az  olarak  kırıntılı  ka-
yalar  ve  tüfden  yapılıdır.  Egemen  kaya  bileşenlerine
göre  alttan  üste  doğru  altı  ayrı  yöntemli  üyeye  ay-
rılmıştır:

înkaya,  Değirmendere,  Ürenyanı  ve  Çakmaklık
Üyelerinin  benzer  fosil  içeriği  ile  litolojik  özelliklerin-
deki  değişimler,  akarsu-göl  ortam  koşullarının,  bu
üyelerin  çökelimmde  etkili  olduğunu  göstermektedir«

Ortamda  değişiklik,  etkili  akarsu  çökelimini  yan-
sıtan  Ferizdere  Üyesi  ile  başlar  ve  volkanizmamn  et-
kilediği  gölsel  karakterli  Yalamak  Üyesi  ile  devam
eder,  s

Şekil  2  :  Çalışma  alanının  genelleştirilmiş  stratigra-*
fik  dikme  kesidi  (Yağmurlu,  1983'den  alın*
mıştır)

Figure  2  :  Generalized  stratigraphie  columnar  secti-
on  of  the  study  area  (from Yağmurlu,  1983)

Karaboldere  Formasyonu
Çalışma  alanı  içinde,  genellikle  dasit-riyodasit

bileşimli  lav,  epiklastik  bileşenler  kapsayan  çakıltaşı,
litik  tüf  ile  asidik  bileşimli  kristal  tüf  ve  şeylden
yapılı  Karaboldere  Formasyonu  beş  ayrı  üyeye  ayrıl-
mıştır.  Alttan üste:  Küçükderbent  Formasyonunu  açı-
lı  uyumsuzlukla  üstleyeıı  Çakıltaşı  Üyesi  ile  Litik  Tüf,
Gökyar,  Çıtak  ve  Lav  Üyelerinin  arasındaki  dokanak-
lar  ani  ve  uyumludur.

Ahmetler  Formasyonu
Genellikle  iyi  pekleşmiş  ve  kötü  boylanmalı  ça-

kıltaşı,  kumtaşı  ve  yersel  kireçtaşından  yapılı  Ahmet-
ler  Formasyonu  iki  üyeye  bölünmüştür:  (1)  Merdi-
venlikuyu  Üyesi  (2)  Balçıklıdere  Üyesi,

PALtMOLOJI
Bu  çalışmada,  Akhisar  doğusunda  yer  alan  Neo-

jen  birimlerinin  çeşitli  düzeylerinden  alman  örnek-
lerinin  palinolojik  özellikleri  ortaya  konmuştur.  Bu
incelemelerin  gerçekleştirilebilmesi  için  araziden  iki
yönteme  (nokta  ve  oluk  örneği)  uygun  şekilde  örnek
toplanmıştır.

Örnek  alımları
Çalışmamızın  ilk  aşamasında  Yeniköy  Formas-

yonunun  Gökçeler  Üyesindeki  pekleşmemiş  kumtaş-
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larmdan  Nl  (C-9),  Yeniköy  Formasyonu  ile  Küçük«
derbent  Formasyonu  arasında  yerleşimli  ve  çalışma
alam  genelinde  en  fazla  5 m,  kalınlığa  ulaşabilen  kö-
mür  horizonundan  N2  (C-9),  N3  (G40),  N4  (E-9),  N5
(G4),  N6  (H-5),  N7  (G-6),  N8  (H-2),  Küçükderbent
Formasyonu  Çakmaklık  Üyesindekî  yaprak  fosilli
şeyllerden  N9  (D-ll),  Ahmetler  Formasyonu  Merdi-
venlikuyu  'Üyesindeki  çamurtaşı  düzeylerinden  N 10
•(A-10)  ve  Karaboldere  Formasyonu  Çıtak  Üyesinde-
ki  bitümlü  şeyllerden N i l  (H4)  ve  N 12  (K4)  numa-
ralı  örnekler  nokta  örnek  şeklinde  alınmıştır  (Şekil
3),  Steril  olan  N 1  ve  N 10  numaralı  örneklerin  yam-
sıra  diğerlerîninde,  bolluk  değerlerinin  düşük  olma-
sına  karşm,  zengin  cins  ve  tür  dağılımına  sahip  ol-
maları  bizi  daha  ayrıntılı  palînolojik  inceleme  yap-
maya  yöneltmiştir.

Şekil  3  :  Örnekleme  haritası
Figure  3  ;  Sample  location  map

Çıtak  asalanı  (Yağmurlu,  1983 b),  Akhisar  çevre-
sinde  bulunan  kömür  yataklarının  en  önemlisi  oldu-
ğundan,  bu  asalan  içindeki  kömürlerden  ayrıntılı  pa-
linolojik  örnek  alımı,  yedi  ölçülü  stratigrafi  kesidin-
den  oluk  örnek  alımıyla  gerçekleştirilmiştir.

Yemköy  Formasyonu  -  Gökçeler  Üyesi.  Pekleşme-
miş  kumtaşı  ve  çakıltaşı  arakatkılarından  oluşan  bu
bîrimin  üst  bölümünde  çamurtaşı,  kiltaşı  ve  kömür
yeralır,

Kömürler  egemen  olarak  siyahımsı,  yersel  par-
lak,  kırmızımsı  kahve  ayrışma  renkli  ve  yersel  dü-
zenli  katmanlıdır.  Yaygın  olarak  sûlfürlü  mineraller
içerir,  Zaman  zaman  kömür  içinde  gastropod  fosil-
leri  (Planorbis  sp.)  gözlenir-

Üç  nolu  kesitte  yeralan  kömür  horizonu  çamur-
taşı,  kiltaşı  ve  kumtaşı  arakatmanlarıyla  kabaca  üç
kömürlü  düzeye  ayrılmış  görünümdedir  (Şekil  4).
Çamurtaşı,  kömürlü  çamurtaşı  ve  kiltaşı  arakatman
ve  arakatkıları  gözönüne  alınmaksızın  tüm  kömür
horizonu  10,  20,  30  cm.  lîk  uygun  aralıklarla  düzey-
lere  ayrılmış  ve  her  düzeyden  bir  oluk  Örneği  alın-
mıştır,  Bu  kesit  53  den  75 e  kadar  bir  seri  Örnek
içermektedir«

Çalışma  alanı  genelinde  kömür  horizonunun  ta-
van  taşı,  tnkaya  Üyesine  ait  sarımsı  gri,  orta  ile  çok
kaim  katmanlı,  bol  gastrapod  fosilli  kalkerli  çamur-
taşından  yapılıdır»  Küçükderbent  Formasyonunun
tnkaya,  Değirmendere  ve  Çakmaklık  Üyeleri  kömür
horizonunu  üstleyen  diğer  örtü  birimlerini  oluşturur.

Dört  nolu  kesîdin  ölçüldüğü  Ayvacık  Sırtı  do-
ğusu  kömür  yarmasında  kömür  horizonunun,  ortala-
ma  80  cm,  lîk  çamurtaşı  arakatmanıyla  iki  kömürlü
düzeye  ayrıldığı  gözlenir  (Şekil  4).  76  dan  83 e  kadar
örnekler  bu  kesitten  alınmıştır,

Ayvacık  Sırtı  güneybatısı  kömür  yarmasında  öl-
çülen  beş  nolu  kesitte  iki  kömürlü  düzey  olarak  göz-
İenenlenen  kömür  horizonundan  84  den  94 e  kadar
bir  seri  örnek  alınmıştır  (Şekil  4).

Karabaşgediği  doğusu  kömür  yarmasında  (altı
nolu  kesit)  kömür  birbirinden  oldukça  farklı  görü-
nüm  sunan  iki  düzeyden  yapılıdır  (Şekil  4),

Alt  düzeyde  genellikle  masif  nitelikli  olan  kömür,
üstte  10-35  cm  arasında  değişen  silttaşları  ve  çamur-
taşları  ile  arakatmanlı,  en  fazla  20  cm  -kalınlıktaki
kömürlü  düzeyler  şeklindedir.  95  den  113  e  kadar  ör-
nekler  kömür  horizonunun  tabanından  tavanına  doğ-
ru  arakatkılarla  birlikte  alınmıştır.

Çıtak  kuzeyi  ve  batısında  ölçülen  yedi,  sekiz  ve
dokuz  numaralı  ölçülü  kesitlerden  sırasıyla,  114-123,
124-130,  131438  arası  yirmibeş  örnek  derlenmiştir  (Şe-
kil  4),

Küçükderbent  Formasyonu -  Çakmakük  Üyesi, Bu
üyenin  Çıtak  batısında  ölçülmüş  olan  kesidindeki  (iki
nolu  kesit)  şeyi  ve  bitümlü  şeyllerden  31-52  arası  yir-
miiki  örnek  alınmıştır  (Şekil  4).

Karaboldere  Formasyonu  -  Çıtak  Üyesi,  Gökyar
Tepe  batısında  ölçülen  (bir  nolu  kesit)  bu  üyeye  ke-
sin  yaş  verebilmek  için  1-30  arası  örnek,  çoğunlukla
bitümlü  şeyi  ve  şeyllerden  derlenmiştir  (ŞekH  4),

Örneklerin  içerdiği  sporomorflan  mikroskopta
incelenebilir  duruma  getirmek  için,  o  örneği  oluştu-
ran  mineral  ve  bitümlü  maddeler,  çeşitli  kimyasal
maddeler  aracılığı  ile  yok  edilerek  geriye  fosillerin
kalması  sağlanmıştır,

ÖRNEKLERİN  PALİNOLOJİK  İÇERİĞİ

İncelediğimiz  örneklerde,  aşağıda  belirtilen  spor
-  pollen cins ve türleri bulunmuştur:
Laevigatosporites haardti  (R.  POT. ve  VEN.  1934)  TH,
ve PF.  1953  (Levha I, şek.  1,2)
Punctatospoıites  ellipsoideus  PF.  m  TH,  ve  FF,  153
(Levha  I,  şek.  3,4)
Verrucatosporitss  ffavus  (İL  POT,  1934)  TH,  ve  PF.
1953  (Levha  I,  şek,  5,6)
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Leiotriletes  microadriennis  KRUTZSCH,  1959  (Levha
I,  şek.  7,8)
Bivisîspoıites  divisus  PF,  in  TH,  ve  PF.  1953  (Levha
I,  şek.  9)
Baculatisporites primaiius  (WOLFF,  1934)  TH.  ve PF.
1953 (Levha  I,  şek,  10,  11)
Baculatisporites  gemmatus  KRUTZSCH,  1959  (Levha
I,  şek.  12)
Cingulatisporites  maerospeciosus  (R*  POT.  ve  GELL.
1932)  NAKOMAN,  1966  (Levha  I, şek.  13,14)

Cingulatisporites  vitiosus  (KRUTZSCH,  1959)  NAKÖ-
MAN, 1966

Gleicheniidîtes sp.  (Levha I, şek.  15,  16)
Gleicheniidites sp.  (Levha I, şek.  17)
Gleicheniidites sp. (Levha I, şek,  18)

Monocolpopollenîtes  trachycarpoides  NAKÖMAN,
1966  (Levha  I, şek.  19)-

Monoporopoïlenites  gramineoides  MEYER,  1956  (Lev-
ha  I,  şek.  20,  21)
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Mottoporopollenites  Solaris  WEYL.  ve  PF.  1957  (Lev-
ha  I,  şek.  22,  23)

inaperturopoUenites  aubius  (R,  POT,  ve  VEN.  1934)
TH. ve PF,  1953  (Levha I, şek, 24, 25)
înaperturopollenites  hiatus  (R.  POT,  1953)  TH.  ve
PF,  1953  (Levha I, şek,  26,  27)
ïnaperturopollenites  polyfomiosus  (THIERG,  1938)
TH, ve PF,  1953  (Levha I, şek,  28)
Tiiaperltiropollenites  tocertus  PF.  ve  TH,  üı  TH.  ve
PF.  1953 (Levha 1, şek, 29,  30)
Mtyosporites  mieroalatus  (R,  POT,  1931)  TH.  ve  PF,
1953  f.  minor  (R,  POT,  1931)  TH.  ve  PF,  1953  (Levha
I,  şek. 31,  32)
Pityosporites  mieroalatus  (R.  POT,  1931)  TH.  ve  PF.
1953  f.  major  (R,  POT.  1931)  TH.  ve  PF.  1953  (Levha
I,  şek,  33)
Fityosporites labdaeus  (R.  POT.  1931  in  R.  POT.  1934)
TH, ve PF,  1953  (Levha I,  şek,  34)
Pİtyosporites absolutus  (THIERG.  1938)  R,  POT.  1958
(Levha  I,  şek,  35)
Pİtyosporites  UbeUus  (R,  POT,  1931)  NAKOMAN,  1966
(Lcrvfaa I, şek, 36,37)
Triatriopollenites  pseudorurensis  PF,  to  TH,  ve  PF.
1953  (Levha I,  şek. 38,  39)
Triatriopollenites  rarensls  PF.  ve  TH.  in  TH.  ve  PF,
1953  (Levha  I,  şek.  40,  41)

Triatriopollenites rurobituitus  PF,  in TH. ve  PF,  1953
(Levha  I,  şek,  42)
Triatriopollenites  bituitus  (R,  POT.  1931)  TH.  ve  PF,
1953  (Levha  I,  şek.  43,  44)
Triatriopollenites  aroboratus  PF,  in  TH.  ve  PF.  1953
(Levha  I,  şek,  45,  46)
TriatriopoUenites  myrieoides  (KREMP,  1949)  TH.  ve
PF,  1953  (Levha I, şek.  47,  48)
Triatriopollenites  coryphaeus  (R.  POT,  1931)  TH.  ve
PF,  1953 ssp, punetatus  (R. POT.  1931) TH, ve PF,  1953
(Levha  I,  şek,  49,  50,  51)
Triatriopollenites  coryphaeus  (R.  POT,  1931)  TH,  ve
PF.  1953  ssp.  microcoryphaeus  (R.  POT.  1931)  TH.  ve
PF.  1953  (Levha I, şek.  52)
Triatriopollenites  plieatus  (R.  POT.  1934)  TH.  ve  PF.
1953  (Levha II,  şek.  1,2)
Triporopöllenites  megagranifer  (R.  POT,  1951)  TH,  ve
PF,  1953 (Levha II, şek. 3)
Triporopollenites  simpliformis  PF.  ve  TH,  in  TH.  ve
PF.  1953  (Levha II, şek. 4,  5)
Triporopollenites labraferus  (R,  POT,  1931)  TH, ve PF,
1953  (LevhalI,  şek.  6,7)
Triporopolİenites  vaneampoi  NAKOMAN,  1967  (Lev-
ha  II,  şek.  8,9)
Subtriporopollenites  simplex  (R.  POT.  1931)  TH.  ve
PF.  1953  ssp.  simplex  R.  POT.  ve  VEN,  1934  (Levha
II,  şek,  10,  11)
Intratriporopollenİtes  instructus  (R.  POT,  1931)  TH.
ve PF,  1953 (Levha II, şek.  12,  13)
Polyvestibulopollenites  verus  (R,  POT,  1931)  TH,  ve
PF.  1953 (Levha II, şek,  14,  15,  16)
Pölyporopöllenites  undulosus  (WOLFF,  1934)  TH,  ve
PF,  1953  (Levha II, şek.  17,  18)
Pölyporopöllenites stellatus  (R.  POT.  1931)  PF. inTH.
ve PF,  1953  (Levha II,  19,  20,  21)
Porocolpopoltenîtes  rotundus  (R.  POT.  1931)  TH.  ve
PF.  1953  f.  projectus  PF.  in  TH.  ve  PF,  1953  (Levha
II,  şek.  22)
Porocolpopollenites  vestibulum  (R,  POT,  1931)  TH.  ve
PF,  1953 (Levha II, şek. 23)
TricolpopoUenltes  henriei  (R.  POT.  1931)  TH.  ve  PF.
Î953  (Levha II,  şek.  24,  25)
Tricolpopollenites asper PF.  ve  TH in TH.  ve PF.  1953
(Levha II, şek.  26)
Tricolpopollenites  densus  PF.  in  TH,  ve  PF.  1953
(Levha II, şek. 27,28)
Tricolpopollenites microhenrici  (R,  POT,  1931)  TH,  ve
PF,  1953  ssp,  intragranulatus  PF.  to  TH,  ve  PF,  1953
(Levha II, şek,  29)
Tricolpopollenites  microhenrici  (R,  POT,  1931)  TH,  ve
PF.  1953 ssp, İntrabaculatus  (R,  POT,  1931) TH, ve PF,
1953  (Levha II, şek,  30,  31)
Tricolpopollenites liblarensîs  (TH,  in  R.  POT.,  TH. ve
THIBRG,  1950)  TH.  ve  PF.  1953  ssp.  liblarensis  (TH.
İn  R.  POT,,  TH,  ve  THIERG,  1950)  TH,  ve  PF,  1953
(Levha II,  şek, 32,  33)
Tricolpopollenites  Ublarensis  (TH. in R,  POT.,  TH.  ve
THIERG,  1950)  TH.  ve  PF,  1953  ssp.  fallax  (R,  POT.
1934) TH, ve PF.  1953 (Levha II, şek. 34)
Tricolpopollenites  parmularius  (R,  POT,  1934)  TH,  ve
PF.  1953  (Levha II, şek, 35,36)
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Tricolpopolteiiites retiforaus PF. ve TH, in TH. ve
PF, 1953 (Levha II, şek. 37, 38)
Trieoïpopollenites spinosus (R. POT, 1931) TH. ve
PF. 1953 (Levha II, şek, 39,40)
Tricolporopollenites vïïïensig (TH. in R. POT., THve
THÏERG, 1950) TH, ve PF. 1953 (Levha II, şek. 41)
Tricolporopollenites pacatus PF, in TH. ve PF* 1953
(Levha II, şek. 42, 43)
Trieoïporopollenites pseudoeinguluna (R, POT, 1931)
TH. ve PF. 1953 (Levha II, şek. 44, 45)
Tricolporopollenites cingulum (R. POT. 1931) TH. ve
PF. 1953 ssp. fusus (R. POT. 1931) TH. ve PF. 1953
(Levha II, şek. 46, 47)
Tricolporopolïenites cingwïum (R. POT. 1931) TH. ve
PF. 1953 ssp pusillus (R. POT. 1931) TH. ve FF. 1953
(Levha II, şek, 48, 49)
Tricolporopolïenites megaexactus (R. POT. 1931) TH,
ve PF. 1953 ssp. briihtengis (TH. In R. POT., TH. ve
THIERG. 1950) TH. ve PF, 1953 (Levha II, şek, 50,
51)
Tricolporopolleiiîtes steinensîs PF, in TH. ve PF. 1953
(Levha II, şek, 52, 53)
Tricolporopolïenites edmundi (R. POT. 1931) TH. ve
PF. 1953 (Levha II, şek. 54)
Tricolporopolteıütes evphorli (R. POT. 1931) TH, ve
PF, 1953 (Levha II, şek. 55)
Tricolporopolïenites eschweîlerensis PF. ve TH, in
TH. ve PF. 1953 (Levha II, şek. 56)
Tricolporopolïenites helmstedtensis PF. in TH, ve
PF. 1953 (Levha II, şek. 57, 58, 59, 60)
Tricolporopolïenites satzveyensis PF. ïn TH. ve PF.
1953 (Levha II, şek, 62)
Tricolporopolienites kurschi (R, POT. 1931) TH, ve
PF, 1953 ssp. pseudolaesus (R, POT, in R. POT#, TH.
ve THIERG, 1950) TH. ve PF, 1953 (Levha II, şek. 61)
Tricolporopolïenites irregulatus NAKOMAN, 1966
(Levha II, şek. 63)
Tricolporopolienites baculofems PF, in TH. ve PF.
1953 (Levha II, şek, 64)
Tricolporopolleııİtes porasper PF, in TH. ve PF. 1953
(Levha II, şek. 65)
Tricolporopollenites microreticulatus PF. ve TH in
TH. ve PF. 1953 (Levha II, şek. 66, 67)
Tricolporopolïenites iliacus (R. POT, 1931) TH. ve
PF. 1953 (Levha II, şek. 68)
Triçölporopötaıites microiliacus PF, ve TH, in TH,
ve PF. 1953 (Levha II, şek. 69)
TetracolporopoUenites abditus PF. in TH. ve PF, 1953
(Levha II, şek, 70)
TetracolporopoUenites mieroellipsus PF. in TH. ve
PF, 1953 (Levha II, şek, 71)
TetracolporopoUenites microrhombus PF. ûı TH. ve
PF, 1953 (Levha II, şek. 72)
Tetracolporopollenites manifestas (R. POT# 1931) TH.
ve PF. 1953 ssp, ellipsoideus PF. ta TH. ve PF. 1953
(Levha II, şek. 7)
TetracolporopoUenites manifestus (R. POT. 1931) TH,
ve PF, 1953 ssp. eontractus PF. in TH. va PF. 1953
(Levha II, şek, 74, 75)
PeriporopoUenites stigmosus (R. POT, 1931) TH. ve
PF. 1953 (Levha II-şek. 76, 77)

PeriporopoUenites multiporatus PF, ve TH, in TH, ve
PF. 1953 (Levha II»şek, 78, 79)
Ovoidİtes Hgneolus (R. POT. 1931) R. POT, 1951 (Lev-
ha II, şek, 80)
O¥oidites parvus (COOK, ve DEETT. 1951) NAKÖ-
man, 1966 (Levha II, şek. 81)

Nitel ve Nicel sonuçlar

Örneklerin nitel ve nicel içeriği, hazırlanan pre«
peratlardan ayıklama ve sayım sonucu elde edilmiş-
tir. Bulunan 22 sporömorf cinsine bağlı 71 sporomorf
türünden, 12 tür sporlara diğerleri pollenlere aittir,
Ayrıca 14 pollen türününde alt tür düzeyinde ayırt«
laması yapılmıştır.

Bu cins ve türlerin örnekler içindeki yüzde değer-
lerini saptamak amacıyla yeterince sporomorf içe-
ren örneklerden lÖO'er birey sayılmıştır. Örneklere ait
nitel ve nicel sonuçlar pollen diyagramına aktarıl-
mıştır (Şekil 5).

Pollen diyagramında :
— Laevigatosporites haardti ile Polyvestîbulopoî«

lenites verus'un temel türleri oluşturması,
•— Pityosporites microalatus, Triatriopollenites

coryphaeus, Trieolpopolİemtes densus, T* mîeroheıı*
rici, Tricolporopollenites cîngulum'un düşük yüzdeli
fakat düzenli dağılımları,

— Inaperturopollenites dubius, I. hiatus, I, in-
certus, Triporopollenites labraferus, Tricolpopollenî-
tes liblarensîs türlerinin düşük yüzdeli düzensiz da-
ğılımları kömür örneklerindeki belirgin ortak özellik-
lerdir.

Çakmaklık Üyesi şeyi örneklerinde Pityosporites
microalatus'un yüksek yüzdeli egemenliği, bu türün
yüzde değerinin azaldığı örneklerde ise Polyvestibulo-
pollenites verus, Tricolpopollenites densus yüzdesinin
artması,

Çıtak Üyesi bitümlü şeyi Örneklerinde ise Pityos*
porîtes microalatus, Trieoîpopollenites densus'un yük-
sek yüzdeleri ve yamsıra Subtrİporopolierateş simp-
lex'in temel tipler arasında yeralması. Aynı zamanda
Laevigatosporites haardü, Polyvestibulopollemtes ve-
rus, Triatriopollenites coryphaeus, Trlcolpöpolleııltes
nıicrohenrici türlerinin de düşük yüzdeleri dikkati
çekmektedir.

Nitel ve Nicel sonuelarnı irdelenmesi

Türkiye Tersiyer linyitleri üzerinde bugüne de-
ğin pek çok çalışma yapılmıştır. Bunlar arasında
yer alan; Şile - İstanbul (Alt Oligosen), Bayat « Ço-
rum (Eosen) linyitleri palinolojik açıdan Akyol (1971,
1980) tarafından incelenmiş, Batı Anadolu Neojen çö-
kellerinin palinolojik incelemesi Benda (1971 a veb)
tarafından yapılmıştır. Yamsıra Trakya Tersiyer hav-
zası, Yozgat » Sorgun (Eosen), Karlıova - Halifan
(Pliyosen), Güneybatı Anadolu (Tersiyer), Seyitömer
(Üst Miyosen) ve Ağaçlı (Üst Oligosen - Alt Miyosen)
linyitleri Nakomanin (1966 a ve b; 1967 a> b ve c;
1968 a ve b) yaptığı palinolojik çalışmalarla yaşlan-
dırılmıştır,
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Bu incelemelere göre;

— Miyosen Öncesi sönen Extratriporopolleiiites»
Verrucatosporites, Toroîsporis, Trllîtes, Cieatricosis*
porites, Cicatricososporîtes, Corslmpollenltes, Disul«
cites, Laevigatosporites dîskordatus, L* ovatus, Mono-
colpopoHenîtes areolatus, InaperturopoHenites em-
maetısis gibi karakteristik cins ve türlerin örnekle-
rimiz içinde yer almadığı ve dolayısıyla örneklerimi-
zin yaşının Oligosen'den genç olduğu sonucuna varı-
labilir.

— Örneklerimiz içinde çok bol olan Laevigatos«
porites, Inaperturopollenites, Pityosporites, Subtri*
tes, Subtriporopollenites, Intratriporopollenltes, Tri-
atriopollenites, Polyporopollenltes, Polyvestibulopol-
lemtes, Trîeolpopolİemtes, Trİcolporopollenites ve
Pariporopollenites cinslerine ait türlerin stratigrafik
dağılımları geniştir, Diğer bir deyişle, Tersiyerin tüm
sistemlerinde düzenli bir şekilde ya da sporadik ola-
rak bu fosiller gözlenmektedir. Miyosenin stratigrafik
dağılımları geniş tüıierce zengin olması (Akyol, 1978),
örneklerimizin yaşım Miyosen olarak değerlendirme-
mizi zorunlu kılmaktadır»

— Pliyosen'de Graminae, Umbelliferae, Composi-
tae, Tsuga pollenleri ile Coniferae ailesinden Pityos*
porites alatus, P. cedroides, P. absolutus, P* labdaeus,
P» libellus türleri yüksek yüzdeler sunar. Örnekleri-
mizde bu pollenlerden Monoporopollenites grammeoi-
des, M, Solaris, Pityosporites labdacus, P, absolutus,
P, libellus bazı örneklerimizde, çok düşük yüzdeler
sunarak bulunmaktadır. Bu durum, örneklerimizi Mi-
yosen olarak yaşlandırmamız için bîr veri oluştur-
maktadır.

Özet olarak, örneklerimiz içinde düşey dağılım-
ları geniş sporomorflar baskın olupf Miyosen öncesi
ve sonrası tipik türler, nitel ve nicel olarak oldukça
az miktarda bulunmaktadır. Bu durumda Çıtak - Ak-
hisar kömürlerinin Orta Miyosen yaşlı olduğu anla-
şılmaktadır.

Diğer yandan, Çakmaklık şeylleri zaman zaman
tetnel tiplerin yüzde dağılımı ve özellikle yan tipler
ile kömür örneklerine oldukça büyük benzerlik su-
nar. Çıtak bitümlü şeylleri için bunun aksi söz konu-
sudur. Fakat kömür sporomorf listesi ile bitümlü şeyi
sporomorf üstesi de pek farklı değildir,

Güneybatı Anadolu Miyosen'İ ile karşılaştırma,
Nakoman (1967 e), Güneybatı Anadolu Miyoseninde
iki tip pollen topluluğu ayırtlamıştır.

Alt ve Orta Miyosence karşüık gördüğü birinci
toplulukta, Laevigatosporites haardti'nin (% 25-64)
iki keseli pollenlere (% 5-20) egemenliği, Üst Miyo-
sen'e karşılık gördüğü ikinci toplulukta ise, Pityos«
porites mlcroalatus'un yüksek yüzdeler sunarken
LaevigatosporİtES haardti'nin zaman zaman % 10-25
gibi değerlere ulaşabilmesi genel karakterlerdir,

Sporomorf listelerinin genel karakterlerindeki ve
Özellikle Pityosporites ve Laevigatosporites yüzdele-
rindeki az çok uygunluğa dayanarak, Çakmaklık Üye-
si şeylleri ile kömür örneklerinin birinci topluluğa,

Çıtak Üyesi bitümlü sevilerinin ise ikinci topluluğa
karşılaşabileceği sonucuna varılabilir.

Soma Orta Miyosen'! île karşılaştırma, Orta Mi-
yosen yaşlı Soma alt ve orta linyitleriyle ilgili çalış-
malar (Benda in R. Brinkmann ve diğ., 1970; Alışan,
1980; Akgüıı, 1981) ile burada elde edilen sonuçlar
arasında benzerlik gözlenmektedir. Çıtak'ta olduğu
gibi Soma'da da*

— Düşey dağılımları geniş olan Polyvestibulöpok
lenites verus, Tricolpopollenites deıısus, T. micro-
henriei, Triatrîopölienites coryphaeus, Inaperturopol-
lenites dubius ve L hiatus gibi türlerin yüksek yüz-
deli olması.

— Temel tipler arasında yer alan Laevigatospo-
rites haardti'nin yüzdesinde azalma olduğu zaman
Pityosporites microalatus ve Polyvestibulopollehites
verus'un egemenlikleri,

— Pliyosen karakteristiği Monoporopollenites
graminecides, M. soïarig, Monocolpopollenites traelıy
carpoides gibi türlerin azlığı yamsıra Picea, Cedrus,
Tsuga ve Umbelliferae pollenlerinin yokluğu,

— Eosen'den beri gözlenen Cingulatisporites
macröspeeîösus'un tek tük denebilecek kadar az yüz-
delerle izlenmesi, genel özellikleri oluşturur.

Ancak Çıtak kömürleri içinde, Soma kömürleri-
ne oranla daha fazla sayıda Alt Tersiyer doğumlu
spor cins ve türü saptanmıştır, Üst Tersiyer pollen-
lerinin yüzdeleri de Çıtak'ta daha yüksektir. O halde
Çıtak kömürleri Soma alt ve orta linyitlerinden bi-
raz daha genç olmalıdır.

Diğer yandan, Çıtak'ta olupda Soma'da bulunma-
yan birçok türler vardır. Böyle türler sürekli düşük
yüzdeli olup, örnekler içinde zaman zaman görülür-
ler. Bu durum Miyosen mikroflorasımn zenginliğini
yansıtır ve iki bölge arasında, çökelim sırasında var
olan ekolojik koşulların değişik olmasına bağlanabi-
lir,

Türkiye'deki birkaç Miyosen çalışması ile karşı-
laştırma. Anadolu linyitleri üzerinde ilk palinolojik
incelemeler Brelie (1954) tarafından gerçekleştiril-
miştir. Ankara, Kayı-Bucuk kömürleriyle ilgili çalış-
masında Brelie (1958) nin verdiği sporomorf listesi,
bizim Çıtak kömürleri için verdiğimiz sporomorf lis-
tesinden çok eksiktir. Çıtak temel tür listesinde yer
alan Laevigatosporites haardti, Pityosporites microa-
latus, TrieölpopoUenîtes densus, Polyvestibulopolleni-
tes verus gibi türler, Kayı-Bucuk türlerinde çok dü-
şük yüzdelerle yer alır, Yamsıra Inap«rturopoltenİtes
emmaensis, Tricolporopollemtes megaexactus ssp.
exactus ve T, cüıgulum ssp. oviformis türleri ise Çı-
tak'ta hiç gözlenmemiştir, Diğer yandan yazarın Üst
Miyosen-Pliyosen için karakteristik olarak aldığı
Trİatriopollsnîtes coryphaeus île Polyporopollenitês
uîïdulosus düşey dağılımları Neojenin tamamım ilgi-
lendiren türlerdir, Görüldüğü gibi pollen tiplerinin
göreceli bollukları, Kayı-Bucuk ve. Çıtak pollen spek-
tralannda oldukça farklıdır. Ancak pollinik diyag-
ramlar genelde benzerlik gösterirler. Yukarıda sayı-
lan nedenlerle Kayı-Bucuk kömürleri «erken Geç Mi-
yosen» olarak yaşlandırılmahdır.
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Arslan  (1979)  m  incelediği  Kütahya-Tunçbilek  sa-
hası  kömürleri;  Laevigatosporites  haardti,  Pityospo-
rites  mlcroalatui,  Polyvestibulopoîïenîtes  verus  gibi
sürekli  ve  zaman  zaman  da  Önemli  yüzdeye  ulaşan
Triatrlopollenites  coryphaeus,  Monocolpopolleniies
trachycarpöideg,  Paîrnae  ve  Myricaceae  ailelerine  ait
türlerin  varlığı  ile  simgelenir,  Aynı  yazıda  Tersiyer
tiplerinin  egemenliği  yanışım,  Üst  Miyosen-Pliyosen
karakteristiği  Monoporopollenites  gramineoides,  Mo»
noeoipopolleniles  papülosus,  Inaperturopoileııites  no*
biliş,  Pİtyoiporites  labdaeus  ve  Compositae  türleri-
nin  çok  az  miktarda  yer  almasına  dayanılarak  bu
kömürlerin  Üst  Miyosen  tabanında  (Sarmasiyen  *
Pannoniyen)  oluştuğu  belirtilmiştir.  Çıtak  kömürle-
rinde  de  buna  çok  yakm  bir  sonuç  elde  edilmiştir.

Nakoman  (1968 a),  Seyitömer  linyitleri  üzerinde
yaptığı  palinolojik  çalışmalar  sonucunda;  Laevigatos-
porites  haardti,  Pityosporites  microalatus,  Tricolpo*
lopollenites  cîngulum  ve  T*  Megaexaetus'tan  oluşan
bir  temel  tip  listesiyle,  Deltöidospora  neddeni,  Sela-
gosporis  tenuifoveolatus,  Monoeolpopolleniies  piiife-
VUB,  M,  areolatus,  Moııoporopoll  suites  poîygonaHs,
Inaperturopollenites  magnııs,  L  hiatus,  I,  polyformo-
sus, Triatriöpollenites coryphaeus, T. bituitus, Subtri*
poropollenites  simplex,  Polyporopollenîtes  stellate,
Tricolporopollenites  villensis,  T.  kurschi,  T« iliacus,
Periporopollenitei  multiporatus'tan  oluşan  bir  yan
tür  listesi  vermektedir.  Sporomorflar  yardımıyla  kö-
mürün,  nemli  ve  sıcak  yerleri  seven  bitkilerle  dolu
bir  bataklık  ortamında  oluştuğu  ve  bu  bataklığı  çev-
reliyen  daha  yüksekçe  yerlerden  rüzgar  ve  sularla
gelen  bitkilerin  de  kömür  oluşumuna  katıldığını  be-
lirten  yazar,  saccat  pollenlerin  ve  özellikle  sllvestris
tip  Pinus'larm  (Pityosporites  labdacus)  bolluğu  ve
Güneybatı  Anadolu  Üst  Miyosen  (1967  c)  sporomorf
türlerinin  de  buradaki  varlığına  dayanarak,  Seyit-
ömer  linyitlerine  Üst  Miyosen  yaşını  uygun  görmek-
tedir.

Çıtak kömür  ve  şeyi  mikroflorası,  Seyitömer  mik-
roflorasma  temel  ve  yan  tipler  açısından  büyük  ben-
zerlik  sunmaktadır,  Bu  benzerliğe  karşın,  Çıtak  pol-
len  spektrasmda  saccat  pollenlerden  Pityosporites
microalatus'un  labdaeus'a  oranla  egemenliği  ve  Na-
koman  (1968  a)  m  Şeyi  t  Ömer'de  tanımladığı  yeni  tür-
lerin  (yanlızca  tek  bir  düzeyde  bulunan)  Çıtak'ta  hiç
gözlenmemesi,  Çıtak  linyitlerini,  Seyitömer  linyitlerin-
den  ayırmaktadır.

Batı  ve  Güneybatı  Anadolu  diğer  Miyosen  kö-
mürleri  İle  deneştîrme*  Linyit  kömürü  araştırmaları
için  Türkiye'ye  1965  yıllarında  gelen  bir  gurup  Alman
jeologu  Batı  ve  Güneybatı  Anadolu'da  hemen  bütün
karasal  Neojen  bölgelerini  gezip,  örneklemiş  ve  1970
yıllarından  başlıyarak  günümüzde  de  devam  etmek-
te  olan  bir  dizi  yayınlar  ortaya  koymuşlardır.  Bu  ça-
lışma  kapsamında  Becker  Platen  (1970),  Alt  ve  Orta
Miyosenin  küçük  Asya'da  yersel  olarak  geniş  yayı-
lımh  denizel  transgresyondan  etkilenmiş  olduğunu  ve
Üst  Miyosen'de  Batı  ve  Güneybatı  Anadolu'da  kara-
sal  havzaların  oluştuğunu  belirtir.  Bu  karasal  havza-
ların  oluştuğunu belirtir.  Bu  karasal  havzalar  devam-

lı  bir  seri  oluştururlar  ve  yazar  tarafından  alttan  üs-
te;  Turgut  Üyesi  (akarsu-gölsel),  Sekköy  Üyesi  (göl-
sel),  Yatağan  Üyesi  (akarsu-karasal)  ve  Milet  Üyesi
(gölsel)  olarak  tanımlanır,  Ayırtİanmış  olan  lıtostrati-
grafik  birimler  ve  bunlara  Öngörülen  yaşlar  Tablo  I
de  verilmiştir.

Aynı  çalışmada  Benda  (1971 a)  tarafından  Türki-
ye  Neojen'i,  sporomorf  toplulukları  yardımıyla  kesin-
kez  birbirinden  ayrılabilir  altı  bölüm  halinde  sunul-
muştur (Tablo I).

Tablo  I  ı  Bati  ve  Güneybatı,  Anadolu'nun  litostra-
tigrafik  birimleri  ve  sporomhorf  topluluk-
ları  (Becker^Platen,  197rden  değiştirilerek
alınmıştır)

Table  I  :  Lithostratigraphic  units  and  sporomorplı
assemblages  of  Western  and  Southwestern
Anatolia  (Turkey)  (modified  from  Becker-
Platen,  1971)

Bu  çalışmada,  Yatağan  havzasının  standart  pro-
filinde  yer  alan,  Turgut  Üyesinin  az  kalınlıkta  fakat
çok  sayıdaki  kömürlü  düzeyleri  ve  Sekköy  ile  Turgut
Üyeleri  arasında  yerleşimli  kaim  kömür  horizonun-
dan  bulunmuş  olan  pollenler  «Eskîhisar  pollen  top-
luluğu»  olarak  adlanır.  Bu  topluluğa  ve  litostratig-
rafi  çalışmalarına  dayanılarak  Üst  Miyosen'in  tabanı
(Üst  Helvesiyen-Alt  Tortoniyen)  Batı  Anadolu'daki
kömür oluşum zamanı olarak ortaya atılır.

Pİtyosporites  mieroalatus, Tricolpopollenites  mic-
rohenriei  İle  biraz  daha  az  fakat  yine  yüksek  yüzdeli
Inapsrturopollenites  magnus,  I.  dubius,  I.  hiatus,
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Laevigaiosporites  haardti,  Polyvestibulopollenites  ve-
rus  ve  Tricolpopolienites  asper  bu  topluluğun  karak-
teristik  türleri  olarak  gözlenir.  Bu  temel  tür  listesi,
bizim  Çakmaklık  ve  Çıtak  Üyesi  şeyi  ve  kömür  ör-
neklerinden  elde  edilen  temel  tür  listesine  oldukça
uygundur.

Diğer  yandan  Benda  (1971 b)  Toros  dağlarının
başlıca  denizel  (molas  benzeri)  birimlerindeki  hu-
muslu-kömürlü  seviyelerin  pollen  spekturumunu  «Ka-
le  pollen  topluluğu»  olarak  isimlendirir,  Mollusca
faunaları  yardımıyla  Burdigalİyen-Helvesiyen  yaşı
uygun  görülen  bu  topluluk  için,  Pİtyosporites  mic*
roalattıs,  Tricolpopollenites  ttücrolıenrîei  ile  micro«
coryphaeus-puııctatııs  grup  (Trîatriopoİlenites),  myrî-
coides-bituitus-rurensis  grup  (Triatriopolleiiites),  Caı^
rlfoliipites  ttüeroreticulatus  (Trieolporopollênites),
Inaperturopollenites  emmaensis,  I,  hiatus,  magnus  -
dulıius  grup  (Inaperturopoltaıites),  Trieolpopollenites
fcenrici,  Tricolporopollenites  megaexaetus,  T,  exactus,
T.  euphorii,  T,  edmımdi,  T.  eingulum  ssp.  pusillus,
T,  eingulum  ssp.  oviformis,  Polyvestibulopollenites
verus'tan  oluşan  bir  temel  tip  listesi  verilmektedir*
Diğerinden  pek  farklı  olmayan  bu  listede  genelde
kömürler  için  verdiğimiz  temel  tip  listesine  benzer-
lik  gösterir.  Bu  verilere  göre;  Çıtak  kömürlerinin  pol-
len  içeriği  Kale  (Burdigaliyen-Helvesiyen)  ve  Eskilıi-
sar  (Tortonîyen-Erken  Sarmasiyen)  topluluklarının
pollen  içerikleri  arasında  yer  alır.  Bu  verilere  göre
örneklerimiz  Helvesiyen-Tortoniyen  dönümü  yaşlı-
dır  (Tablo  I),

Çıtak  kömürlerinin  Doğu  Akdeniz  Neojen  biyo-
siraligrai isindeki  yeri.  Son  yıllarda,  Doğu  Akdeniz
Neojeninin  denizel  ve  karasal  zonal  sistemlerinin
deneştirilmesinde  hayli  gelişmeler  olduğu,  bugün  bir
yandan  denizel  mikrofosil  zonları,  diğer  yandan
sporomorf  toplulukları  ile  memeli  zonlarından  ya-
rarlanarak  karasal  katlar  arasındaki  deneştirmelerin
oldukça  iyi  saptandığı  bir  gerçektir  (Benda  ve  Meu-
lenkamp,  1979).  Çoğunlukla  sporomorf  yada  omur-
galı  fosillerinden  yararlanarak  ve  radyometrik  yaş
tayinleri  ile  (Becker-Platen  ve  diğ,,  1977)  desteklenen
Neojen'in  karasal  (Paratetis;  Bassiöuni,  1979)  ve  de-
nizel  (Tetis;  Sickenberg,  1975)  lİtostratigrafi  birim-
leri  arasında  oluşturulabiien  deneştirmeler  bir  tablo
şeklinde sunulmuştur  (Tablo II),

Sekköy  biriminin  üst  düzeylerinde  sapatanan  spo-
romorf  topluluğu  «Yeni-Eskihisar  pollen  topluluğu»
olarak  adlanır  (Benda,  1971 b)#  Bu  topluluk  için  ve-
rilen  pollen  spektrumunun  genel  Özellikleri;  Trlpla-
nosporites  sinuosus,  Cicatrfeosisporites  dorogensis»
neddeıü  -  grup,  Rhoipites  doüum,  villensîs  -  tip  (Tri-
colporopollenites),  Corrugatisporites  soUclus  gibi
yaşlı  formların  bulunmamaları,  Tricolpopollenites
asperln  T,  microhenrici'ye  karşı  aşırı  üstünlüğü,  T,
heîiriefnin  hiç  gözlenmemesi,  Pİtyosporites  microa-
latus  (Pinus-hapioxylon)  ;un  yamsıra  çok  daha  az  sa-
yıda  Pİtyosporites  labdacus  (Pinus-silvestris  grup)
un  yer  alması,  MonocolpopolİEnites  areolatus,  Poly-
vestibulopollenites  verus,  Polyporopollenites  undulo-
susf  MonoporopoHenites  Solaris  ile  Inaperturat  form-

Tablo  II  t  Sporomorf  topluluklarmm  Akdeniz  Meo-
jenl  klasik  katları,  Orta  Paratetis  bölge*
sel  katları  ve  Omurgalı  fauna  katları  ile
deneştirilmesi  (Gökçen,  1978'den  değişti-
rilerek  alınmıştır)

Table  II  i  Correlation  of  sporomorph  assemblages
with  classic  Tetis  slagkes,  central  Parate-
tis  stages  and  Vertebrate  fauna  stages
(modified  from  Gökçen,  1978)

lar  oldukça  sık,  Leiotritetes  pseudomaxlmus,  micro-
coryphaeiis-punctatus  grubu,  myrieoides  •  bituits-ru-
rensis  grubu  ile  Trieolporopollenites  megaexactus,
T,  exactus'un  çok  az  gözlenmesi  şeklinde  belirtilebi-
lir.

Yeni-Eskihisar  topluluğu  için  verilen  bu  karak-
teristik  sporomorf  listesindeki  bireylerin  yüzde  da-
ğılımları,  bizim  listemizdekilerden  oldukça  farklı,
aynı  zamanda  yüzde  değerleri  azdır,  Üst  Miyosenin
en  üstünden  Alt  Pliyosenin  en  altına  yaşlandırılmış
Yeni-Eskihisar  topluluğunun  (Benda,  1971  b),  omur-
galı  faunaları  yardımıyla  Tortoniyen-Serravaliyen  sı-
nır  aralığında  yer  alması,  dolayısıyla  Eskihisar  top-
luluğunun  daha  altta  tanımlanması  gerektiği  belir-
lenmiştir  (Tablo  İT).  Eskihisar  topluluğu  içinde  göz-
lendiği  belirtilen  fakat  bizim  örneklerimizde  görül-
meyen  Alt  Tersiyer  doğumlu  sporların  son  düzelt-
melere  göre  bu  topluluk  içinde  izlenmesi  olasılıdır,
Ayrıca  bizim  sporomorf  listemizde  gözlenen  bireyler
ve  onların  yüzde  dağılımlarıyla  Yeni-Eskihisar  top-
luluğunun  yeniden  karakterime  edilmesi  daha  doğru
olacaktır.

Şunu  da  belirtelim  ki,  eşdeğer  başka  bölgelerde
ve  hatta  aynı  bölgeden  alınacak  yeni  örneklerde,  bu
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çalışmada gözlenmeyen fakat çok düşük yüzdelerle
(tek tük olarak nitelediğimiz) saptanacak yeni türle-
rin çıkabileceğini unutmamak gerekir. Bunun nede-
ni de; ekolojik koşulların aynı zaman süreci içinde
bîr bölgeden diğerine değiştiği gibi, aynı bölge için-
de de değişebilir olmasıdır,

Yuîianistan*dakî birkaç Miyosen çalışması île
karşılaştırma. 1974 lü yıllarda Orta Avrupa ve Akde-
niz ülkeleri Neojen'inde başlatılan 25 nolu «Tetîs -
Paratetis Neojen Stratigrafisi Korelasyonu» projesi
kapsamında Yunan denizi adaları Miyoseninde pek
çok çalışma yapılmıştır (Benda ve dig., 1974 ve
1982).

Sırasıyla, Yeni-Eskihisar ve Kızılhisar (mikrome-
meli faunalarına göre, Geç Aragonitim) toplulukları-
na eşdeğer kabul edilen Zakynthos adasının Limin
Keri ve Girit adasının Plaki çevresi örneklerinin
pollinik spektralarında ki biyostratigrafik değere sa-
hip elementlerin yüzdelerinde büyük benzerlik göz-
lendiği belirtilmektedir. Ancak Pitius, Pİcea, Cedrus
cinsi saccat pollen tiplerinin Limîn Keri'de daha bol,
buna karşın Osmundaceae, Cypraceae, Graminae ile
Polypodiaceae ailelerine ait pollen tiplerinin Plakia
örneklerinde nispeten daha zengin olması ve yanı-
sıra diğer pollen tiplerinin yüzdelerindeki büyük
farkların değişik tortullaşma şartlarından kaynaklan-
dığı ve tüm farklara karşın Plakia pollen spektrası-
mnda Yeni-Eskihisar topluluğu içinde değerlendiril-
mesi gerektiği belirtilmiştir.

Plakia ve Limîn Keri örneklerinde verilen polli*
nik spektra, Çıtak yöresi kömür ve şeyi örneklerimiz-
den elde ettiğimiz pollinik spektraya genelde uyma-
maktadır, Pollinik spektrada birçok grubun görece-
li bollukları arasındaki farkların bölgesel ve bölge-
ler arası eşleştirmede yetersiz kalması, bizi bu fark-
ların yersel etkilerden kaynaklanabileceği sonucuna
götürür. Çoğunlukla bir bölümde bir yada birkaç ta-
xonun varlığı ve ortaya çıkışları jeolojik geçmişte
yerel ortamsal koşulların değişimlerini yansıttığı
için biyostratigrafik eşleştirmede kullanışlı olamaz.
O halde eşleştirme îçîn yalnızca tek pollen tiplerinin
göreceli bollukları değil de, bir grup örneğin ya da
bîr örneğin biyostartigrafik durumunu saptamamızı
sağlayan pollen spektrasımn ayrıntılı kompozîsyonım-
daki tüm değişim ve polen tiplerinin yüzdeleri arasın-
daki ilişki gözönünde tutulmalıdır,

PALEOCAĞRAFİK, PALEOKLİMATOLOJİIC SONUÇ-
LAR VE YAŞ

Neojen peryodunun Miyosen serisi içinde, pali-
nolojik incelemelerini yaptığımız kömür ve şeylleri de
içeren tüm seviyeler karasal (akarsu-göl) niteliklidir
(Yağmurlu, 1983 b). Aşağıda, örneklerden elde etti-
ğimiz sporomorfların simgelediği flora topluluğunun,
karasal karakteri destekler nitelikte olduğu, poleo-
cağrafya ve paleoiklîm konuları içinde ayrıntılarıyla
verilmeye çalışılmıştır. Akdeniz Neojen'inde bölge-
sel ve bölgeler arası eşleştirmelerde daha sağlıklı
sonuçlara varabilmek amacıyla saptanan sporomorf

topluluğu ve diğer alg, gastropod ve ostrokod fosil
gruplarının ışığında yöre Miyoseni için litostratigra-
fik birimler olarak Paratetis karasal katları kullanıl»
malıdır. Bu şartlar altında, örneklerimizin alındığı
kömür ve şeyllerin oluşum yaşını «Sarmasiyen-en
Erken Pannoniyen» zaman aralığı olarak verebiliriz
(Tablo II).

Elde ettiğimiz sporomorflar çiçeksiz ve çiçekli
bitkilerin üreme organlarıdır, * Ancak günümüzde
bunların hangi bitkilerce üretildikleri aile ender ola-
rakta cins düzeyinde saptanabilmektedir. Aile ve cins
düzeyindeki bu bitkiler o bölgenin kömür oluşum
zamanındaki florasını, flora ise bize bitkilerin büyü-
düğü ortamın iklimsel koşulları ve coğrafyası hak-
kında bir fikir vermektedir :

— Ayırt]adığımız sporomorfların tanımladığı bit-
ki topluluğu kömürün oluştuğu dönemde, bölgede
nemli-ılık (günümüz Karadeniz iklimine benzer) ik-
lim koşullarının hüküm sürdüğünü yansıtır.

— Örnekler içinde temel tipleri oluşturan spo-
romorf türleri, örtü zenginliği oluşturan ağaçsıl ve
orman ağacı olarak tanımlanan bitkilerin ürünle-
ridir. Ancak tür zenginliği otsul bitkilerin ürettiği
sporomorflardadır,

— Libocedrus, Çam, Betulaceae, Kızılağaç, Kes-
tane gibi çok sayıda pollen üreten bitkilerin tozlaş-
ma ürünleri rüzgarlar aracılığıyla, Ihlamur, Ceviz,
Juglandaceae gibi ortalama 1Ö0Ö m. çıkan diğer bitki-
lerin pollenleri ise akarsularla taşınarak birikim or-
tamına gelmişlerdir, Bunun yanısıra, sporomorflan-
mızın tanımladığı diğer bitkiler ise taşınma geçirme-
den yerli yerinde kömür oluşumuna katılmışlardır*
O halde Çıtak yöresi kömürleri genelde «otokton»
oluşumludur.

— Kömür içinde bulunan spor ve pollen toplu-
lukları oksijen ve ışıkça fakir, indirgen koşulların
egemen olduğu asidik bir ortamı yansıtırlar, Yanı-
sıra, bazik ortamı belirleyen pirit, kalkopirît, marka-
zit mineralleri ile fusinit, alginit, resinit maser-alle
rinin varlığına (Yağmurlu, 1983 b) da dayanarak,
kömür oluşumu sırasında düşük asidik ortam koşul-
larının egemen olduğu söylenebilir,

— Çalışma alanında en çok 5 m, kalınlığa ulaşan
bir kömür horizonunun varlığı, yayılımmm dar alan-
da kalması, kömürü altlayan ve üstleyen birimlerin
akarsu-göl çökel ortamını yansıtmaları ve kömürün
tatlı su gastropod fosilleri içermesi, kömür oluşum
ortamının «Limnik» karakterde olduğunu göstermek-
tedir,

— Kömür oluşumunu kararlayan koşulların Çak-
maklık Üyesi şeyi ve Çıtak Üyesi bitümlü sevilerde
de devamı ve bu birimlerin ince taneli olması, söz
konusu birimler içinde sporomorfların fosilleşmesini
sonuçlamıştır. Kömürler içinde bulunan sporomorf-
lar arasında bataklık veya sulu ortamı seven bitkile-
rin, buna karşın sevilerde ise, orman ağaçlarının
ürünü sporomorfların bolluğu göze çarpmaktadır.
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Yanısıra kömürlü örnekler, bitümlü şeyi örnekleri-
ne oranla, sayıca çok daha fazla sporomorf içermek-
tedir, Bu konuda nicel bir fikir verebilmemiz:, 1 gr.
tortul içinde bulunan sporomorf sayısını hesapla-
madığımız için olanaksızdır. Bu gözlemler, çok zen-
gin bîr bitki örtüsünün sonuçladığı kömür oluşumu
durduktan sonra, bitki örtüşünün fakirleşmesinin,
bataklık alanların yok olarak yerini zayıf ormanlık-
lara bırakmasının ve ormanlık alanların yüksekçe
yerlere çekilmesinin belirteçleri olarak yorumlanabi-
lir,

Özetlenen verilere göre; Bir birikim ortamı olan
göl, göle ulaşan akarsuların geliştirdiği ince taneli
tortullardan oluşan bir bataklık ve yüksekliği 1000
4500 m. ye ulaşan yüksekçe dağlarla çevrilidir. Böy-
le bir ortamda bitki örtüsünün sürekli olarak gelişi-
mini sağlayan iklim ve bölgesel koşulların yanısıra,
kömürleşme alanının çökmesiyle uyumlu olarak za-
man zaman yükselen göl sulan ağaçlık bölgeyi bas-
mıştır. Çökmenin bitkisel gereçlerin depolanmasına
elverişli hızda gelişmesi ve göle ulaşan akarsu akım-
larında artmanın olduğu ya da küçük ölçekli taşkın-
ların geliştiği dönemlerde çökeltilen çamurtaşı ve
kumtaşı arakatmanları (Yağmurlu, 1982 ve 1983 a),
ikinci bir turbalığın gelişmesine kadar anaerobi iş-
lemlerinin egemen olduğu asidik bir ortamda alt kı-
sımdaki bitkisel birikmii oksidasyondan korumuş ve
tüm bu olaylar bitkilerin kömürleşnıesîyle sonuçlan-
mıştır»
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LEVHA I
PLATE I

(Fotoğraflar x 500 kez büyütülmüştür/ Magnification
x5Ö0)

Şekil lf 2 : Laevigatosporites haardti (R. POT, ve
(Figure) VEN.) TH. ve FF,

Şekil 3, 4 : Punetatisporites eliipsoideus PF t in TH.
ve PF,

Şekil 5, 6 : VerruGutosporites f avus (R, POT.) TH, ve
PF.

Sakil 7, 8 : Leiötriletes microadrïennis KRUTZSCH

Şekil 9 t Divisisporites divîgisus PF, in TH, ve PF.

Şekil 10, 11 ; Baeulatisporites primarius (WOLFF)
TH. ve PF.

Şekil 12 : Baeulatisporites gemmatus KRUTZSCH

Şekil 13, 14 : Cingulatisporites maerospeciosus (E.
POT. ve GELL.) NAKOMAN

Şekil 15, 16 : Gleicheniİdites sp,

ŞeMl 17 t Gleieheniidites sp.

Şekil 18 Ï GMehenîİdites sp.

Şekil 19 : Monocolpopollenites traehyearpoides MA*
KOMAN

Şekil 20, 21 : Monoporopollenites gramîneoides ME-
YER

Şekil 22, 23 : Monoporopollenites Solaris WEYL. ve
PF.

Şekil 24,25 t Inaperturopollenİtes dubius (R, POT. ve
VEN,) TH. ve FF.

Şekil 26,27 : Inaperturopollenites hiatus (R, POT.)
TH, ve PF,

ŞeMl 28 ı Inaperturopollenites polyformosus (THI-
ERG) TH. ve PF.

Şekil 29,30 ı Inaperturopollenites incertus PF* ve TH.
in TH. v® FF.

Şekil 31 : Pityosporites mieroalatus (R. POT») TH, ve
PF, f, minor (R. POT,) TH. ve PF.

Şekil 33 : Pityosporites microalatu (R. POT.) TH, ve
PF* f, major

Şekil 34 : Pityosporites labdaeus (R. POT, in R, POT*)
TH, vePF,

Şekil 35 : Pityosporites absolutus (THIERG.) R, POT,

Şekil 36, 37 : Pityosporites libellus (R. POT.) M4KÖ-
MAN

Şekil 38, 39 : Triatriopollenitee pseudorurensis PF. in
TH,vePF,

Şekil 40, 41 : Triatriopollenites rı^rensis PF, ve TH,
in TH. ve PF,

Şekil 42 : Triatriopollenites rurobituitus PF. in TH.
ve PF.

Şekil 43, 44 : Triatriopollenites bituitus (R. POT.) TH.
vePF,

Şekil 45, 46 : Triatriopollenites aroboratus PF. in TH,
vePF,

Şekil 47, 48 ı Triatrîonollenites myrieoides (EREMF)
TH.veFF#

Şekil 49, 50, 51 : Triatriopollenites coryphaeus (R,
POT.) TH. ve PF, ssp, punetatus
(R, ROT.) TH, ve PF.

Şekil 52 : Triatriopollenites coryphaeus (R. POT,)
TH. ve PF, ssp, microcoryphaeus (R, POT.)
TH. ve PF.

ŞeMl 53 : Triatriopollenites eorypheus (tetraexituum
t ^ ) (R, POT,) TH. ve PF.
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LEVHA II
PLATE II

(Fotoğraflar X 500 kez büyütülmüştür/
Magnification X 500)
Şekil I, 2 : Triatriopollenites plieatus (R. POT.) TH.

(Figure) ve PF,
Şekil 3 * Triporopollenltes megagranifer (R. POT.)

T E v e P F ,
Şekil 4, 5 : Triporopollenites simpliformis PF, ve TH*

in TH, ve PF,
Şekil 6, 7 : Triporopollemtes labrafenıs (R, POT.)

TH. ve PF,
Şekil 8, 9 : Triporopollenites vaneampoi NAKOMAN
ŞeMl 10, 111 Subtriporopollenîtes simplex TH. ve PF.

ssp. simplex R. POT. ve VEN.
Şekil 12, 13 ; IntraMporopollenites instruetus (R,

POT.) TH, ve PF.
Şekil 14, 15, lé t Polyvestibıüopollenites verus (R»

POT.) TH, ve PF,
Şekil 17,18 : Polyporopollenites undwlosus (WOLFF.)

TH. ve PF.
Şekil 19,20,2i : Polyporopollenites stellatus (R, POT.)

PF, in TH. ve PF,
Şekil 22 : Poroeolpopollenites rotundus (R. POT.) TH.

ve PF, f, projeetus PF. in TH, ve PF#

Şekil 23 : Porocolpopollenites vesttbulum (R. POT.)
TH, ve PF,

Şekil 24, 25 t Trieolpopollenites henrîci (R. POT.) TH.
TH. ve PF,

Şekil 26 : Trieolpopollenites asper PF, ve TH, In TH,
ve PF.

Şekil 27, 28 : Trieolpopollenites densus PF, ve TH, in
TH. ve PF.

Şekil 29 : Trieolpopollenites microhenrici (R, POT.)
TH* ve PF. ssp. mtragranulatus PF, in TH,
vePF.

ŞeMl 30, 31 : Trieolpopollenites mierohenriei (R*
POT. TH, ve PF, ssp, intrabaeulatus
(R, POT.) TH, ve PF.

Şekil 32, 33 t Tricolpopollenites liblarensis (TH. in R.
POT, TH* ve THIERG.) TH. ve PF. ssp.
liblarensis (TH. m R. POT., TH, ve
THIERG.) TH. vePF,

ŞeMl 34 : Trieolpopollenites liblarensis (TH. in R*
POT,, TH, ve THIERG,) TH. ve PF. ssp.
f alla» (R. POT,) TH. ve PF.

Şekil 35,36 : Trleolpopoltenites parmularius (R. POT.)
TH. ve PF.

Şekil 37, 38 : Trieolpopollenites retiformis PF. ve TH.
inTH.vePF.

Şekil 39, 40 : Trieolpopollenites spinosus (R. POT,)
TH. ve PF*

Şekil 41 Ï Trieoïporopollenites vUlensis (TH, in R.
POT., TH, ve THIERG,)

ŞeMl 42, 43 : Trieoïporopollenites paeatus PF, m TH,
vePF,

ŞeMl 44, 45 ı Trieoïporopollenites pseudocingulum (R,
POT,)TH,vePF,

Şekil 46, 47 ; Trieolporopoİİenites eîngulunı (R, POT,)
TH. ve PF, ssp. ffusus (R* POT) TH, ve
PF,

Şekil 48, 49 : Trieoïporopollenites emgulum (R. POT.)
TH. ve PF. ssp, pusillus (R, POT,) TH.
ve PF,

Şekil 50, 51 : Trieoïporopollenites megeexaetus (R.
POT.) TH. ve PF, ssp. brüMensis (TH,
in R. POT., m ve THIERG.) TH, ve
PF,

ŞeMl 52, 53 : Trieoïporopollenites steinensis PF, in
TH. ve PF,

ŞeMl 54 : Trieolporopoİİenites edmundî (R, POT.) TH,
ve PF,

Şekil 55 : Trieoïporopollenites euphoriî (R, POT.) TH.
ve PF.

ŞeMl 56 : Trieolporopoİİenites esehiweîUerinsis PF, ve
TH. in TH, ve PF.

ŞeMl 57, 58, 59,60 Ï TricolporopoUenites helmtedten-
sis FF, in TH. ve PF.

Şekil 62 % Trieoïporopollenites sativeyensis PF, in
TH. v@ PF,

Şekil 611 Trieolporopoİİenites krusehi (R, POT,) TH,
ve PF, ssp. pseudolaesus (R, POT, in R.
POT., TH, ve THIERG.)

ŞeMl 63 ı Trieolporopoİİenites irregulatus NAKOMAN
ŞeMl 64 : Trieoïporopollenites baeuïoferus PF. in TH.

vePF,
ŞeMl 65 : TrieolporopoUenites porasper P ï ? - toi TH. ve

PF,
ŞeMl 66,67 : Trieolporopoİİenites mieroretieulatus PF,

ve TH. in TH, ve PF,
Şekil 68 Î Trieolporopollenites iliaeus (R. POT.) TH.

ve PF.
Şekil 69 : Trieolporopoİİenites mieroiliaeus PF. ve

TH, in TH. ve PF.
ŞeMl 70 t Tatraeolporopollenites abditus PF, in TH.

ve PF,
Şekil 71 : Tetracolporopolİenites mieroellipsus PF, in

TH, ne PF.
ŞeMl 72 : Tetraeolporopollenîtes nüerorhombus PF,

in TH. ve PF.
ŞeMl 73 : Tetraeolporopollenites manifestus (R. POT,)

TH. ve PF, ssp, eUipsoideus PF. in TH, ve
PF t

ŞeMl 74, 75 : Tetraeolporopollenites manifestus (R*
POT.) TH, ve PF, ssp. eontractus PF, in
TH, ve PF,

ŞeMl 76, 771 Perlporopollenltes stigmosus (R. POT.)
TH, ve PF.

ŞeMl 78, 79 : Periporopollenites multiporatus PF. ve
TH, in TH, ve PF.

Ş^il 80 : Ovoİdİtes ligneolus (R, POT,) R, POT.
ŞeMl 81 : Ovoidites parvus (CCOK. ve DETT.) NA-

KOMAN
ŞeMl 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 : Mantar sporomorfu.
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" Yeni bir mineral, Trabzonit, Ca* Sie Oıo 2 H S O
Trataonite Ca4SijOJ0JH^O, a new mineral

HALİL SARP, Department de Minéralogie, Muséum d'Historié naturelle de Genève, Case postale 434,
CH-12O Genève é, Suisse

GEORGES BURRÏ, Institut de Physique Expérimentale, Université de Lausanne, Laboratoire de Micro-
sonde» CH-1015 Lausanne-Boiigny, Suisse,

ÖE t ideal formülü Ca4 Si3 O1 0 2Bfi olan Trabzonit, Varda yaylasının kuzey batısındaki (Ikizdere-Rize),
skarnlar içerisinde bulunmaktadır. Bu skarnlar, Kretase yaşlı volkanik ve sedimanter kayaçlarm gra-
nitik intruzyonla pişmesi ile meydana gelmiştir» Trabzonit ile beraber bulunan mineraller; spurrit, rüştü-
mit, perovskit, kalsit, vezuviyanit, tobermorit, granat, döfernit, killalait, hillebrandit ve molibdenittir:

0.1-02 mm büyüklüğündeki allotrİornorf-hipidyö morf kristaller beyaz, renksiz, camsı ve şeffaftır* Mi-
neralin küçük olması yüzünden sertliği ölçülememiş tir. Elektron mikroprob ile tayin edilen kimyasal
analizi; CaO 50,20, MgO 0.13, MnO 0.04, N% O 0J0, Al2 O3 0.05; SiO2 40.38, H3 O 7.00 (ağırlık kaybı ile),
yekûn % 98,10 dur. Kristal sistemi ilksel monoklini-k olup atomik strüktürü V2t ; P2x/m kristal simetri
gurubuna girer. Kristal kafes birim uzunlukları a0 = 6.895(2), bô ==20.640(3), co = 6.920(2) A° ve 0 = 98%
Z = 4 tür. Kristal kafes birim uzunlukları ile hesaplanan a0 : bo : co oranı 0.3341 : t : 0.3353 dur. Kuvvetli
X^Ray diagram çizgileri (dAö CuKa radyasyon, I, hkl) : 5.71 (35) (021, 120), 3.442 (60) (060,002), 3,062 {100)
(032,230), 2,912(30) (102,201), 2.851(50) (042,240), 2.635 (50) (052,250) ve 2.585 (90) (212,080) dır. Ölçülen yoğuMuk
2.9, hesaplanan yoğunluk 3,08 g/cm3 dür. Optik özellikleri : 589 nm ışık için iki eksenli (+), 2V (ölç) = 55
(±5°), 2V (hesap.) = 60°, a = L632 (=fc 0.002), Ş = L634 (± 0,002), Y =. 1.640 (±0.002), Dispersiyon kır-
mızı > mavi zayıf* Kristallografik ve optik yönlenme: XAc ca 8°, y = b, Z = a,

Trabzonit yeni minerali Trabzon vilâyeti şeraüne adlandırılmıştır.
Anahtar kelime : Trabzonit, yeni mineral

ABSTRACT ; Trabzonite, ideally Ca4Si3O10.2H2O, has been found near îkizdere at NW of Varda Yaylası
(Rize) (near Trabzon country) - Turkey and occurs in skarn produced by granitic intrusion in volcano-
sedimentary formations. Associated minerals are : spurrite, rustumite, perovskite, calcite, vesuvianite,
tobermorite, garnet, defernite, killalaite, hillebrandite and molybdenite. The crystals, colourless, are small
irregular or hypidiomorphs from 0.1 to 0.2 mm with a white streak and lustre vitreous; transparent.
The hardness could not be measured because of small size. Chemical composition determined by
electron microprobe i s : CaO 50.2, MgO 0.13, MnO 0,04, Na2O 0.3, A12O3 0.05, SiO2 4038 and H2O7
(weight loss), Total 98,1 %. The crystal system is monoclinic, space group 1?21 or P21/m with a=6.895(2),
b = 20,640 (3), c = 6,920 (2)A°, ß = 985 and Z = 4. The a : b : c ratio calculated from unit-cell parameters
is 0.3341: 1: 0.3353. The strongest lines in the X-ray powder diffraction pattern (dAe for CuK<x I vis., hkl)
are : 5,71 (35) (021, 120), 3,442 (60) (060, 002), 3.062 (100) (032, 230), 2.912 (30) (102, 201), 2.851 (50) (042, 240),
2.635(50) (052, 250) and 2,585(90) (212, 080), The density is 2.9 (meas.) and 3.08 g/cm3 (cale.). Optically,
Trabzonite is biaxial (+) with 2V (meas.) = 55 (5)0, 2V (calc.) = 60°; a = 1.632(2), ß = 1.634(2), y =
1.640(2) (589 run). Dispersion r > y weak to moderate, Optical orientation : X A c c* 8°, y = b, Z = a.

Trabzonite is named for to honour the vilâyet of Trabzon,
Keywords : Trabzonite, new mineral,

GÎRÎŞ yaçlarm intruzyonu neticesinde meydana geldiği
Taner (1976) tarafından verilmiştir, 1981 yılında

Güneyce-lkizdere bölgesinin detaylı petrografik M.T.A. Genel Müdürlüğünün teknik ve idari yardım-
etüdü Taner (1976) tarafından yapılmıştır. Bu etüdü lan sayesinde gitmiş olduğumuz Güneyce-tkizdere
ilgilendiren kontak metamorfik kayaçları, Kretase bölgesindeki Varda yaylasının yaklaşık 1 km kuzey
yaşlı volkano-sedimanter kayaçlar içerisine üst Kre- batısındaki skarn zonundan sistemli almış olduğu-
tase yaşlı kalkoalkalen bileşimdeki asid plütonik ka» muz numuneler ile bu bölgedeki termik metamorfiz-
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manın  politermal  olduğunu  ispatlamıştır  (Sarp  ve
diğ.  1982-A).  Bu  etüdde  rastlamış  olduğumuz  ilginç
ve  bilinmiyen  bîr  minerali  bu  çalışmada  mineral  X
olarak  tanımlanmıştır*  Ayrıca  aynı  zamanda  bu  nu-
muneler  içerisinde,  kimyasal  formülü  Ca3.2  (H0*6

Si2O7)  (OH)  olan  killalait  isimli  ve  ilk  defa  Navaz
(1974)  tarafından  İrlanda'da  bulunan  bir  mineralin
Varda  yaylasında  ikinci  mevcudiyetini  ortaya  koy-
muştuk  (Sarp  ve  diğ.  1982-B)*  Mineral  X  diye  tanım-
lanan  mineralin  1983-1984  yılında  komple  incelenme-
si  yapılmış  ve  1985  yılında  uluslararası  yeni  mine-
raller  (I.  M.A.)  komisyonuna  trabzonit  adıyla  sunul-
muştur.  Bu  mineral  bu  komisyon  tarafından  ilmi  ve-
rileri  15-0  ve  ismi  15-0  oıarak  kabul  edilmiştir,  Trab*
zoniti  ihtiva  eden  skarn  İçindeki  öteki  minerallerde
lîpurrit,  rüstümit,  perovskit,  kalsit,  vezüvianit,  to»
bermorit,  granat,  döfernit,  killalait,  hillebrandit  ve
molibdenittir.  Aynı  yerden  alman  benzer  bir  başka
skarn  Örneği  ayrıca  déliait  ve  foshagit  ihtiva  etmek-
tedir.

Tabzoniti  ihtiva  eden  «hciotip  numune»  Cenevre
Müzesinin  mineraloji bölümüne konmuştur.

FIZÎKSHL VE'OPTİK ÖZELLİKLER

Trabzonit  beyaz,  renksiz  olup  camsı  ve  şeffaf
allotrîomorf,  hipidiomorf  kristaller  şeklinde  bulun-
maktadır  (şekil  1).  Kristallerin  büyüklüğü  0,1-0.2  mm
arasmda  değişmektedir.  îkizleme  ve  dilinimlerime
görülmemiştir»  Kırılması  düzensiz  ve  konkoidaldir.
Sertliği  mineralin  küçük  olması  nedeniyle  olçüleme-
mişîir.  Ölçülen  özgül  ağırlığı  ağır  sıvılarda  yüzdür-
me  metodu  ile  yapılmış  olup  2.9  gr  /  cm3  tür.  Kim-
yasai  analiz  ve  kristal  kafes  hacmi  ile  hesaplanan
özgül  ağırlığın  değeri  3.08  gr/cm 3  tür.  Mineral  HCI
te  yavaş  çözünür.  Trabzonit  optik  olarak  iki  eksenli
(*f )  olup  kırılma  indislerinin  değerleri  dalga  boyu
589  nm  olan  ışık  altında  a  =  1632  (±0,002),  ß  =
1.634 ,(±0.002), Y . ' =  L640  (±0.002)  ye  eşittir.  Ölçü-
len.  2V  =  55  (±  5°)  olup  hesaplanan  2V =  60°  dir.

ŞeMl  1  :  Trabıonitm  polarîzan  mikroskoptaki  go
rüıiüşü#  Çift  nlkol,  T  =  trabzonit,  TO  =
tobermorlt,  C  =  kalsit,  H  =  Hillebraııdit

0,1 mm
siyah  .==.  granat.  .

Dispersiyonu  zayıf  olup  kırmızı  >  mavi  dir.  Kristal-
lografik  ve  optik  yönlenmesi  :  X  A  c  =  S°,  Y  ~  b,
Z  =  a,  Mandarino  (1981)  sabitlerini  kullanarak  yapı-
lan  Gladston-Dale  kanunu  hesapları  kompatibiiite

Kp
endisîni  (1  —  ———  =  0,009)  yüksek  olarak  vermek-

•  :"  ;  .  .  -.  .  -Kcv'  .  ,  •..  .:  ••  •

tedir.

RÖMTGENOĞRAFtK VERİLER

Trabzonitin  X-ışınları  tuz  dıagramı  Gandolfi  ka-
merası  (114,6  mm  çapında,  Cu  Koç  X  radyasyonu)  ile

Çizelge  1  *  Trabzonitin  röntgenograftk  verileri
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yapılmıştır, Hesaplanan ve ölçülen X-ray difraksi-
yon çizgileri intensivier ve lıkl değerleri çizelge 1 de
verilmiştir. Ayrıca tek kristal etüdü presesyon kame-
rası ile yapılmıştır. Büerger ve De Jong metotları île
trabzonitîn ilksel monoklinik sistemde kristalleşüği
ve atomik strüktürünün P2ı; P2İ/H1 kristal simetri
gurubuna girdiği yapılan lıkl, hOl şartsız ve OkO da
k = 2n şartını taşıyan stratlar ile ispat edilmiştir.
Kristal kafesi birim uzunlukları a = 6.895 (± 0.002),
b = 20.640 (± 0.003), c - 6.920 (± 0.002) A°, ß = 98°
olarak presesyon diagramları üzerinde Öljülmüştür.
Kristal kafesi birim uzunlukları ile tayın edilen
ao : bo : co = °-3341 : 1 : °-3353 d ü r - Kristal kafes hac-
mi V = 975.2 A°3 dür. Z = 4 ve kimyasal analiz ile
hesaplanan özgül ağırlık d = 3,08 gr/cm3 dür,

KİMYASAL BİLEŞİMİ

Trabzonit kristallerinin küçük oluşu dolayısiyle
kimyasal analizi «elektron mikroprob» île gerçek-
leştirilmiştir. Mineralde sadece Ca, Si elementlerinin
olduğu görüldü. Ayrıca çok az miktardada Na, Mg,
Al, Mn elementleri de bulunmaktadır. Atomik numa-
rası sodyumdan aşağıda bulunan hafif elementlerin
Örneğin karbon, berilyum, bor v.b. gibi hafif ele-
mentlerin mevcut olmadığı «lazer mikroprobu» île
ispatlanmıştır, Kantitatif analiz îçîn vollastonit, albit
ortoklaz ve rodonit standartları kullanılmıştır. Su
miktarı, saf olmayan ve 6 mg toplanabilen trabzo-
nitte ağırlık kaybı ile bulunmuştur, Elde edilen ve
hesaplanan analiz ve teorik sonuçlar Çizelge 2 de
verilmiştir. Bu sonuçlardan 12 oksijen atomu ile he-
saplanan ampirik formül :
(Ca3.09 Nao.o s Mgo,oı)
2é-05 Si3.07 öri-oo Ha-ee dır,
ideal olarak, trabzonitîn formülü Ca4 S% O10 .2H2O
dur.

Çizelge 2 : Trabzonitin elektron mikroprob ile elde
edilen Mmyasal bileşimi

1 : 15 analiz ortalaması. Analiz presizyonu = % ±1
2 : Hesaplanan teorik değerler (Ca4 Si3 O1 0 .2H2Ö

için)
* : Ağırlık kaybı ile

SONUÇ YE OLUŞUM KOŞULLARI

Varda yaylası bölgesindeki kontak metamorfiz-
ması hakkında daha önce açıklandığı gibi (Sarp ve
diğ# 1982-A), bu metamorfizma politormal olup, izo-
kimyasal değildir ve întruzîf kayaelar ile kalkerler

arasında element alışverişi olmuştur. Ayrıca aynı
yayında bahsedildiği gibi intruzif kayaca yakm yer-
lerde yüksek sıcaklık mineralleri bulunmuştur ve
bölgenin skarn minerallerini iki kategoriye ayrılmış-
tır:

déliait hill*bfandiit

f.) rfi»t;:,iit vf -pvrrit—^hillebrandit • iiöftrnîl

a) Kontakt metamorfizmanm primer mineral-
leri (spurrit, rüstümit, vollastonit)

b) Rötrograd metamorfizmamn sekonder mi-
neralleri (bu mineraller a pkkı minerallerinin yani
spurrit, rüstümit, vollastonitin ikinci oluşumlarıdır).
Trabzonit bu b şıkkı mineralleri arasında yeral-
makladır.

Ayrıntıları Sarp ve diğ, (1982-A), da ve yukarıda
özette belirtildiği gibi trabzonitîn parajenesinde
spurrit, rüstümit, perovskit, granat kalıntıları ve
kalsit, vezüvianit, tobermorit, killalait, hillebrandit,
çok az döfernit, déliait, ve foshagit gibi rötrograd
metamorfizmamn sekonder mineralleri bulunmakta-
dır. Bütün bu ikincil minerallerin mikroskopik
gözlemler sayesinde primer minerallerin bozunması
ile meydana geldiği açıkça görülür ve kimyasal reak-
siyonlarla izah edilebilir.

Ayrıca bu reaksiyonlardan başka damarlar ha-
linde bu rötrograd skarnlarda portlandit Ca (OH2)
te bulunmaktadır. Trabzonitin bulunduğu zonda he-
men hemen döfernit kaybolur. Laboratuvarda yap-
tığımız deneylerde 500°C da döfernit kalsit + CaO
(şo) ya dönüşür, Demekki trabzonit 500°C dan düşük
sıcaklıklarda meydana gelen bir mineraldir. Trab-
zonitİn parajenesinde bol miktarda killalait bulu-
nur. Killalait 350°C de teşekkül eden bir mineraldir
(Nawaz 1974). Ayrıca déliait 400°C de hydrotermal
olarak sentetîze edilebilir, foshagit ise 220°C de sen-
tetize edilebilir. Bu verileri göz önünde tutarak
trabzonitin 2ÖÖ-25ÖQC de aşağıdaki reaksiyon sonucu
teşekkül ettiği düşünülebilir :
4CaO + 3SiO2 + 2H2 O -w> Ca4 Si3 O10 ,2 H2 O

trabzonit

oksid yüzdesi
Oksİd İ 2
CaO 50,20 50 ~9İ
MgO 0.13
MnO 0.04
N a 9 O 0,30
A12O3 0,05
SiÖ 3 40.38 40.91
H 2 O* 7.00 8.18
Toplam 98.10 100.00

spurrit dallait

2) SCa
5
Sİ

2
O

8
(CO

3
) * ÎQHgO + k C«*O • 1/4 Cl^—^C^CCO^gfon.Cl^

şpurrit döferntfe

SH o 0 * k Ge^SİO.COÎIÎ^
' = w*mJL/- v-_:=* j '. ,y ' - ' ' '

. . . hi.lla'Drarıdi^ . . •

yollastonit. 4osh.nglt

5CaSiO3 , • CftO •* H20-^. Ca / tSi^(0H5^ ;

Ji) -rüstümit—™^-_^»hiliebrÄndIt '

5) Ca6Si3Üil(OH),J * ÖH«V-* 3CagSiO3tOH)Ä

déliait hiil*bfandiit

f.) rfi»t;:,iit ve -pvrrit—^.hillebrandit • döftrnîl
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Karabük-Safranbolu Tersiyer havzası
kuzey kenarının stratigrafisi ve niteliği

Stratigraphy and nature of the northern margin of the Karabük - Safranbolu Tertiary basin

ALÎ KOÇYÎĞÎT, Ö.D.T.Ü., Jeoloji Mühendisliği Bölümü

ÖZ t Güneybatıda Bolumdan kuzeydoğuda Kastamonu'ya değin uzanan, Eosen ve Eosen sonrası yaşlı
kayalarla doldurulmuş, KD-GB gidişli, ve yaklaşık huni biçimli saha Karabük-Safranbolu Tersiyer hav-
zası olarak adi anmış tır. Havzanın kuzey ve güney kenarları, özellikle havzanın güneybatı kesiminde
tektonik niteliklidir ve bu nedenle havzanın güneybatı kesimi çok daha dardır. Havzanın kuzeybatı
kenarı bindirme fayı, devrik kıvrım ve açılı uyum suzluk gibi değişik nitelikler sunar*

Karabük dolayında, havza içinde yüzeyleyen kayalar Alt Lütesiyen yaşlı sığ denizel tortullar ve
akarsu ortamında oluşmuş karasal tortullardır. Bunlar altı formasyon ve dört üyeye ayırtlamp ayrı
ayrı adlanmış tır,

Karabük-Safranbolu Tersiyer havzasının bugün kü biçimi Üst Lütesiyen sonunda oluşmuş olup, bir
dağarası havza niteliğindedir ve Üst Pliyosen'den beri en az iki kez yükselmiştir,

ABSTRACT % The NE-SW oriented, funnel-shaped area, which extends from Bolu in southwest to Kas-
tamonu in northeast, and filled with Eocene to Post - Eocene deposits, has been named as Karabük - Saf-
ranbolu Tertiary basin.

In its southwest section, both northern and southern and southern margins of the basin are tectonic
in character, and therefore, much more narrower, The northwestern margin of basin displays diverse
characteristics such as thrust fault, overturned fold and angular unconformity.

In the Karabük region, sediments of in this ba sin are shallow marine deposits of Lower Lutetian
age and fluvial deposits. These rocks have been divided into six formations and four members, and
named separately,

The present shape of basin has been formed at the end of Upper Lutetian; it has characteristics of an
intermontane basin. Since the Upper Pliocene time, it might has been uplifted at least twice.

GİRİŞ

Karabük-Safranbolu Tersiyer havzası, batıda Bo-
lu kuzeyinden başlayıp doğuda Çelebiler ve Kastamo-
nu'ya değin uzanan, genişliği batıda 2-2,5 km den
doğuda 30-35 km ye değin değişen, yaklaşık KD-GB
uzanımlı ve hemen tümüyle Eosen yaşlı tortul ka-
yalarla doldurulmuş, huni biçimli bir alandır (Şekil
1), Havza, güneyden Çağlayan Formasyonu ve Ana-
dolu Napı ile, kuzey ve kuzeybatıdan ise Jura Önce-
si yaşlı metamorfitler ve yine Çağlayan Formasyo-
nu ile sınırlıdır (Blumenthal, 1948; Ketin ve Gümüş,
1963).

Karabük - Safranbolu Tersiyer havzasının Pazar-
köy ile Bolu arasında kalan kesimi, özellikle havza-
nın kömür kapsamı ve neotektonik özellikleri nede-
niyfe, 1/25,000 ve daha büyük ölçekte birçok araştır-

maya konu olmuştur (Uysal, 1959; Canik, 1977; Kaya
ve Dizer/1982; Sezen, 1983; Öztürk ve diğerleri, 1984),
Buna karşın, havzanın doğu yarısında, özellikle Ka-
rabük dolayında ayrıntılı jeoloji çalışmalarına rast-
lamlmamaktadır. Eskilere dayanan birkaç yersel ça-
lışma (Pekmezciler, 1937; Lalın, 1939; Zarahoğlu,
1969), Karabük Demir-Çelik Fabrikası'na kireçtaşı
temini ve Karabük yerleşim alam sorunlarıyla ilgili-
dir,

Karabük - Safranbolu Tersiyer havzası ve çev-
resinde ilk jeolojik çalışma 1/100,000 ölçeğinde olup,
Blumenthal (1948) tarafından yapılmıştır. Blument-
hal (1948), havzanın kuzeybatı kenarım «Karabük
Hattı», Bolu ovası doğusu ile Eskipazar batısı ara-
sında kalan güney kenarım da «Eskipazar Hattı»
olarak adlamış ve bunların tektonik nitelikli oldu-
ğunu vurgulamıştır,

(l).Bu çalışmaya, Sayın Hocam Prof. Dr, Melih To kay ile birlikte başlanmış, ancak değerli bilim adamı,
çalışma sonlanmadan aramızdan ayrılmıştır. Bu nedenle yazı onun anısına ithaf olunur.
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Bu  çalışma,  Karabük  -  Safranbolu  dolayında,
havzanın  kuzeybatı  kenarının  ayrıntılı  stratigrafisini,
Karabük  Hattı'nm  niteliğini  ve  oluşumunu  açıkla-
mayı  amaçlar.  Bu  amaca  yönelik  olarak,  Karabük  -
Safranbolu  arasında  bir  tip  alan  seçilmiştir  (Sekil  1).

STRATİGRAFİ

Karabük  İlçesi  ve  yakın  dolayında  Üst  Meşozo-
yîk,  Alt  Tersiyer  ve  Kuvaterner  yaşlı  kayalar  yüzey-
ler.  Üst  Mesozoyik  yaşlı  kayalar,  genelde  fliş  fasiye-
sinde  olup  Tersiyer  havzasının  temelini  oluşturur.
Havzanın  içinde  ise,  egemen  olarak  Alt  Lütesiyen
yaşlı  küçük  taneli  kırıntılılar  (silttaşı,  kiltaşı,  marn),
Nummulitesli  kumlu  kireçtaşları  ve  Kuvaterner  yaş-
lı(?)  fakat  iki  ayrı  dönemde  oluşmuş  akarsu  tortul-
ları  yüzeyler.  Bu  kayalar,  1/25.000  ölçeğinde  harîta-
lanmış  ve  stratigrafi  kurallarına  göre  ayrı  ayrı  ad-
lanmıştır,  Bu  Kaya-stratigrafi  birimleri  aşağıda  ay-
rıntılı  olarak  açıklanmıştır.

ŞeMl  1

Figure 1

Karabük  -  Saf  ranbolu  Tersiyer  havzası  ve
yakın  çevresinin  yalınlaştırılmış  bölgesel
jeoloji  haritası.  1.  Jura  öncesi  yaşlı  meta-
morfitler  ve  sokulum  kayaları;  2.  Jura  -
Kretase yaşlı  sedimenter istif;  3.  Alt Kre-
tase  yaşlı  fliş  (Çağlayan  Formasyonu);  4.
Eosen yaşlı  volkano-tortul  istif;  5.  Ofiolî-
tik  melanj  (Anadolu  Napı)  6.  Kızılcaha*
mam  volkanitlari;  7.  Karabük  -  Safran-
bolu  Tersiyer  havzası  ve  tortulları;  8*  Üst
Tersiyer  yaslı  karasal  tortullar;  9,  Alüv-
yon,
Simplified  regional  geologic  map  of  the
Karabük  -  Safranbolu  Tertiary  basin  and
adjacent  areas.  L  Pi^Jurassie  metamorp-
hics  mkû  intrusive  rocks;  2.  Sedimentary
sequence  of  Jurassic  to  Cretaceous  age;
3.  Lower  Cretaceous  fiyseh  (Çağlayan For-
mation);  4. Volcano - sedimentary sequen-
ce  of  Eocene  age;  5,  OpMolitie  mélange
(Anatolian  Nappe).  6.  Kızılcahamam  vol-
cames;  7.  Karabük  -  Safranbolu  Tertiary
basin  and  its  deposits;  8.  Upper  Tertiary
corilinental  deposits;  9.  Alluvium,

Çağlayan Formasyonu  (Kc)

Birim  ilkin  Ketin  ve  Gümüş  (1963)  tarafından
adlanmış  olup,  birimin  tip  yeri  inceleme  alam  dışın-
da  yer  alan  Çağlayan  köyüdür.  Birim  genelde  fliş  fa-
siyesi  ile  temsil  edilir.

Çağlayan  Formasyonu  inceleme  alanının  kuzey-
batı  kesiminde,  inceleme  alam  dışında  ise,  hemen
hemeıı  tüm  Ponlidler'de  yaygın  olarak  yüzeyler  (Şe-
kil  1).  Tabanda  Jura  öncesi  yaşlı  metamorfitleri  ve
granit-granodiyorit  türü  sokulum  kayalarını  uyum-
suzlukla  örten  birim,  tavanda  değişik  ilişkiler  sunar.
Örneğin,  Mengen  güneyi  ile  Eskipazar  boyunca  Ana-
dolu  Napı  tarafından  tektonik  olarak  üzerlenirken,
Karabük  Safranbolu  Tersiyer  havzasının  da  temelini
oluşturur,  başka  bir  deyişle,  sözü  edilen  havza  için-
deki  Tersiyer  tortullanyla  açılı  uyumsuz  olarak  ör-
tülür.  Ancak  bu  dokunak,  havzanın  kuzeybatı  kenarı
boyunca  çoğun  devriktir.

Çağlayan  formasyonu'nu  temsil  eden  fliş  başlı-
ca  sarı-kahve  renkli  türbiditik  kumtaşı,  silttaşı,  kum-
lu  kireçtaşı,  gri-siyah  renkli  şeyil  ve  marn  ardaşı-
mından  oluşur.  Bunların  yanısıra  gri-beyaz  renkli,
katmanlanmasız  ile  iyi  katmanlanmalı,  metreden
birkaç  km  ye  değin  değişen  boyutlu,  Jura-Alt  Kre-
tase  yaşlı  kireçtaşı  olistolitleri  ve  alacalı  renkli,  he-
men  tümüyle  oliyolitik  gereçli  olistostromlar  ve  de-
ğişik  tür  sedimanter  yapı  içerir.  Yeğin  sıkışma  tek-
toniğinin  bir  sonucu  olarak  gelişen  devrik  ve  bakı-
şımsız  kıvrımlar  bîrim  içinde  çok  yaygındır,  Aynı
sıkışma  tektoniğinin  diğer  bir  sonucu  olarak  da,
Karabük  İlçesi  kuzeybatısında,  Çağlayan  Formasyo-
nu,  Alt  Lütesiyen  yaşlı  kaya  birimleri  üzerine  ku-
zeybatıdan  güneydoğuya  doğru  devrilmiştir.

Çağlayan  Formasyonu  inceleme  konusu  dışmda
kaldığından,  bu  birim  ölçülmemiş  ve  ayrıntılı  ola-
rak  incelenmemiştir.  Bununla  birlikte,  önceki  araş-
tırmalara  göre,  birimin  yaşı  Baremiyen-Albiyen  ara-
lığıdır  (Gedik  ve  Korkmaz,  1984).

Karabük  grubu  (Tk)

Karabük  ve  yakın  dolayında  yapılan  ayrıntılı
jeolojik  harita  alımı  ve  stratigrafi  kesiti  ölçümüyle,
Alt  Lütesiyen  yaşlı  kayalar  dört  formasyon  ve  dört
üyeye  ayırtlanmıştır.  Tüm  bu  bilimler,  birim  içinde
yer  alan  en  büyük  yerleşim  alanının  adıyla  Karabük
grubu  olarak  adlanmıştır,  Karabük  grubunu  oluştu-
ran  formasyonlar,  alttan  üste  doğru  Küpler,  Gazez,
Hastarla  ve  Armeşe'dir  (Şekil  2).  Bu  kaya-stratigrafi
birimleri  aşağıda  ayrıntılı  olarak  açıklanmıştır.

Küpler  formasyonu  (Tkk).  Birim,  taban  çakıl-
taşı  ve  onun  üzerinde  yer  alan  kumlu  kireçtaşı  ile
temsil  edilir.  Formasyonun  tip  yeri  Küp]er  köyü-
dür  (Şekil  3).

İnceleme  alanının  kuzeybatı  kesiminde,  güney-
batıda  Kayacık  mahallesinden  kuzeydoğuda  Tuzla
tepe  ve  Bulak  köyüne  değin  uzanan,  dar  ve  uzun  bir
korniş  biçiminde  yüzeyler.  Ayrıca,  derînce  kazılmış
olan  Bulak  derenin  tabanında  da  gözlenir  (Şekil  3),

Birimin  taban  dokunağı,  Alt  Kretase  yaşlı  Çağ-
layan  Formasyonu  ile  açılı  uyumsuz,  tavan  dokuna-
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Şekil  2  :  İnceleme  alan  m  m  birleştirilmiş  ölçülü
stratifraflk  dikin-  kesiti.

Figurei 2  :  Combined measured  stratigraphies!  co-
lumn of the study area i

ğı  ise  Gazez  formasyonu  ile  geçişlidir.  Ayrıca  Arme-
şe  formasyonu  ile  de  yer  yer  faylıdır.  Bulak  deresi
ve  Küpler  köyü  dışında,  birimin  taban  dokunağı  gü-
neye  devriktir.  Gerek  bu  durum,  gerekse  aşınmaya
karşı  çevre  kayaçlarmdan  daha  dayammlı  olduğu
İçin,  Küpler  formasyonu  dik  ve  yüksek  bir  topograf-
ya  oluşturur.  Bu  nedenle  de,  uzaktan  bile  kolayca
seçilir.

Küpler  formasyonu,  tip  yeri  olan  Küpler  köyün-
de,  Çağlayan  formasyonu  üzerine  taban  çakıltaşı  ile
uyumsuz  olarak  gelir.  Gri-san-boz  renkli  olaa  taban
çakıltaşı,  başlıca  siyah-yeşil,  sarı  renkli  türbiditik
kumtaşı,  kireçtaşı  ve  ofiyolitik  birimlerden  türemiş
değişik  tür  ve  boyutlu  (mm-80  cm)  bileşenlerden
oluşur.  Bu  bileşenler  iyi  yuvarlaklaşmış  fakat  seçil-
memiştir.  Bunlar,  sarı  renkli  kumtaşmdan  oluşan
bir  hamur  içinde  dağınık  olarak  bulunur.  Taban  ça«
kıltaşı  ile  Çağlayan  Formasyonu  dokunağmda  yer  yer
erime  tüpleri  gözlenir.  Üste  doğru  îlkin  sarı  renkli
kumtaşı,  daha  sonra  da  kumlu,  bol  fosilli,  kalın  kat-
manlı  (75  cm-2m)  kireçtaşlanyla  devam  eden  bîrim,
daha  üstte  Gazez  formasyonuna  geçer.  Küpler  for-

masyonunun  alt  düzeyini  oluşturan  taban  çakütaşı
kesimi  Kısıkdere  üyesi»  onun  üzerinde  yer  alan  ve
kumlu  kireçtaşlarmdan  oluşan  üst  kesimi  ise  Bulak
üyesi  olarak  adlanmıştır  (Şekil  2),  Birimin  ölçülü  ke-
sitteki  toplam  kalınlığı  27.5  m  dir,

Gerek  çakıltaşlannm  kumtaşmdan  oluşan  ha-
muru  içinde,  gerekse  daha  üstteki  kumlu  İdreçtaşlan
içinde  Assilina exponens  (Sowerby),  Mümmülites  uro*
niensis  A.  Heim  (A-formu),  Alveolina  sp.  Orbitolites
sp.  Cuvillerina  sp.,  Aeervulma  sp.  MMİolidae,  Victo-
riellidae  ve  Gastropoda  gibi  fosiller  saptanmış  ve
Küpler  formasyonuna  Alt  Lütesiyen  yaşı  verilmiş-
tir.

Birimin  gerek  kayatürü  gerekse  fosil  içeriği,
onun,  yüksek  enerjili  fakat  sığ  denizel  bir  ortamda
oluştuğunu  gösterir.

Gaze^  formasyonu  (Tkg),  Formasyon  kumtaşı,
silttaşı,  marn  ve  sucuk  yapılı  kumlu  kireçtaşı  arda-
şımıyla  temsil  edilir.  Birimin  tip  yeri  Emek  Mahal»
leşi  batısındaki  Gazez  yöresidir  (Şekil  3)*

Gazez  formasyonu,  kuzeybatıda  Değirmenci  fayı
boyunca  ve  Bulak  deresinin  her  iki  yamacında  dar
ve  uzun  bîr  şerit  biçiminde  yüzeyler.  Değirmenci
fayı  boyunca,  tabandaki  Küpler  formasyonu  ile  ge-
çişli  fakat  güneye  devrik,  tavanda  ise  Armeşe  for-
masyonu  ile  çoğun  faylıdır.  Diğer  taraftan,  Bulak  de-
resinin  doğu  ve  batı  yamacında,  tabanda  Küpler,  ta-
vanda  ise  Mastarla  formasyonları  ile  geçişlidir.

Gazeze  formasyonu  en  altta  kumtaşı  ile  baş-
lar,  üste  doğru  kumlu  kireçtaşı,  kumtaşı,  silttaşı,  su-
cuk  yapılı  ve  bol  fosilli  kireçtaşı,  kumlu  kireçtaşı
sucukları  içeren  silttaşı,  marn  ve  bunların  yinelen»
meli  ardaşımıyla  devanı  eder  (Şekil  2).  Bîrim,  üs-
tünde  ve  altında  yer  alan  Bulak  kireçtaşı  ve  Has-
tarla  kireçtaşına  oranla  daha  az  dayammlı  olduğu
için  kolayca  aşınmış  ve  sözü  edilen  kireçtaşlarımn
daha  dik  ve  yüksek  topografyalar  biçiminde  yüzey-
lemesine  neden  olmuştur.  Birimin  toplam  kalınlığı
57.5  m  dir,

Gazez  formasyonu  içinde,  Küpler  formasyonun-
daki  fosil  topluluğuna  ek  olarak  Lockhartia  ef*  al*
veolata  Silvestri  ve  Dîseocyclina  sp.  fosilleri  de  bu-
lunmuş  ve  birime  Alt  Lütesiyen  yaşı  verilmiştir.

Mastarla  kireçtaşı  (Tkh),  Birim  sucuk  yapılı  ki-
reçtaşlanyla  temsil  edilir  ve  tip  yeri  Hastarla  sırtı-
nın  Bulak  dere  yamacına  bakan  kesimidir  (Şekil  3).

Hastarla  kireçtaşı,  Bulak  deresinin  her  iki  ya-
macında,  Armeşe  deresinin  Araç  çayı  ile  birleştiği
kesimde  ve  Kayabaşı  Mahallesi'nin  batısında,  Filyos
çayının  güney  yamacında  ince,  uzun  ve  dik  kornişler
biçiminde  yüzeyler.  Tabanda  Gazez,  tavanda  ise  Ar-
meşe  formasyonu  ile  geçişlidir,

Hastarla  kireçtaşı  beyaz-boz-sarı  renkli,  kumlu,
oldukça  sert,  sucuk yapılı,  kaim  katmanlı  (80  cm-2 m)
Mreçtaşİarmdan  oluşur,  Belirli  doğrultularda  geliş-
miş  sistemli  kırıklarla  tuğla  biçimli  parçalara  bölün-
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müş  olup,  belirgin  bir  sucuk  yapısı  görünümü  ka-
zanmıştır.  Gerek  sucuk  yapısı,  gerekse  çok  sert  olup
aşınmaya  karşı  dayanımlı  dik  kornişler  oluşturmuş
olması»  onun  kolayca  tanınmasını  sağlar.  Birimin
ölçülen kalınlığı 24 m dir.

Mastarla  kireçtaşı  içinde,  yukarıda  sözü  edilen
iki  formasyonun  fosil  topluluğuna  ek  olarak  Asstliııa
ef,  spira  d'Roissy  de  saptanmış  ve  birime  Alt  Lütesi-
yen  yaşı  verilmiştir  (Şekil  2),

Birimin  kayatürü,  fosil  topluluğu  ve  yapısı,  onun
yüksek  enerjili  sığ  denizel  bir  ortamda  oluştuğunu
gösterir,

Araıeşe  formasyonu  (Tka).  Formasyon  genelde

küçük  taneli  kırıntılılarla  (silttaşı,  kiltaşı,  marn)  tem-
sil  edilir  ve  tip  yeri  Armeşe  deresidir  (Şekil  3),

Armeşe  formasyonu  inceleme  alanının  en  yay-
gın  birimidir,  Güneybatıda  Belen  köyü  ile  Kayacık
Mahallesi'nden  kuzeydoğuda  Emek  Mahallesine  de-
ğin  hemen  her  yerde  Armeşe  formasyonuna  rastla-
nılır.  Tabanda  Mastarla  kireçtaşı  ile  geçişli  ve  Gazez
formasyonu  ile  faylı  iken  tavanda  değişik  ilişkiler
sunar,  Örneğin  En  Üst  Pliyosen-Pliyostosen(?)  yaşlı
Açma  ve  Holosen (?)  yaşlı  Güneytepe  formasyonu
ile  açılı  uyumsuzluk,  inceleme  alanının  dışında  ve
güneyinde  boz-kırmızı  renkli  karasal  çakıltaşlarıyla
düşey  geçişli  ve  günümüz  aşınım  yüzeyi  ilişkileri  gibi
(Şekil  3),
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Armeşe formasyonu en altta silttaşı ve kiltaşı
ardaşımı ile başlar ve 10-12 m -kalınlığındaki bu ke-
sim üzerine, boz renkli, ince-orta kaim katmanlı (5
om-15 cm .- 60 cm), bol Nttmmttlitesii kireçtaşı ve
mavi marn ardaşımı gelir. Yaklaşık 4-6 m kalınlığın-
daki bu düzey İse boz-mavi renkli silttaşı-kiltaşı ve
marn ardaşımıyla izlenir. Armeşe formasyonunun alt
kesimini oluşturan ilk iki düzey Köydere üyesi, üst
kesimini oluşturan üç&ncü düzey ise Beşbinevler
üyesi olarak adlanmıştır (Şekil 2 ve 3), Bîrimin Arme-
şe deresinin aşağı çığırında ölçülen toplam kalınlığı
29.5 m dır.

Armeşe formasyonu içinde Nümmülîtes sp. (gra-
nüllü), Assilina sp. Discocyclina sp., Opercullna sp.,
Globorotalia sp. gibi fosiller saptanmış ve birime
yine Alt Lütesiyen yaşı verilmiştir.

Birimin gerek kayatürü gerekse pelajik fosiller
içermesi, onun, kıyıdan uzakta ve yukarıda sözü edi-
len diğer üç formasyondan daha derin denizel bir
ortamda oluşmuş olduğunu gösterir.

Lütesiyen yaşlı birimlerin genel karşılaştırması

Güneybatıda Bolu'dan kuzeydoğuda Kastamonu'
ya değin uzanan ve kuzeydoğu yönünde gittikçe ge-
nişleyen Karabük-Safranbolu Tersiyer havzasındaki
Eosen yaşlı kayalar, taban-tavan ilişkileri, kayatür-
leri, fosil içeriği, yanal-düşey ilişkiler ve ortam ko-
şulları bakımından havzanın değişik yörelerinde
değişik özellikler sunar. Örneğin, havzanın batı (Bo-
lu dolayı) ve doğu (Araç-Kastamonu) kesimlerinde,
Eosen yaşlı kayalar kendilerine eşlik eden volkanit-
lerle eş yaşlı ya da onlar tarafından kesilirken (Ca-
nik, 1977; Öztürk ve diğerleri, 1984), havzanın orta
kesimlerinde (Mengen, Karabük, Safranbolu) volka-
nitlerle ilişki sunmazlar, Diğer taraftan, havzanın
batısında, Üst Kretase ve Paleosen yaşlı birimleri yer
yer uyumsuzlukla örten Eosen yaşlı kaya birimleri,
havzanın orta ve doğu kesimlerinde daha yaşlı bi-
rimler (Jura öncesi yaşlı metamorfitler, Alt Kretase
yaşlı Çağlayan Formasyonu ve Kampaniyen öncesi
yerleşmiş Anadolu Napı) üzerine uyumsuz olarak
gelir (Blumenthal, 1948; Saner, 1980), Bununla birlik-
te, Alt Ltttesiyen yaşlı Karabük grubunun bazı ke-
simleri kayatürü, fosil içeriği ve yaş bakımından,
Karabük-Safranbolu dolayında «Nümmülit'li greli
Kalker ve Greli Fliş» île (Blumenthal, 1948); Mer-
keşler (Bolu) bölgesinde «Nümmülit'li, Sarımsı Gri
Kalker ve Marnlar» ve «Gri-açık gri marnlar» ile
(Uysal, 1959); Bolu kuzeyinde Tokmaklar Formasyo-
nu'nun alt ve orta kesimleriyle (Kaya ve Dizer, 1982);
Pazarköy (Bolu) yöresinde «Sazlar formasyonu» ile
(Sezen, 1983); Abant-Yeniçağa (Bolu) dolaylarında
«Merkeşler Formasyonu»nun alt kesimleriyle (Öztürk
ve diğerleri, 1984) ve Boyabat dolaylarında «Ilıca Ki-
reçtaşı» ile (Gedik ve Korkmaz, 1984) karşılaştmla-
bilir, *

Genelde Üst Kretase sırasındaki ofiyolit yerleşi-
mini sağlayan sıkışma rejimine bağlı olarak gelişen
regresif istifler, Üst Kretase ve Paleosen sırasında,
kuzeybatı Pontidler'de egemen olmuş ve yer yer ka-

rasal koşullar hüküm sürmüştür. Eosen başında ise,
yeni deniz ilerlemesi ile Eosen öncesi değişik yaş
ve türdeki birimler üzerine, başlangıçta çok sığ ve
yüksek enerjili denizel bir ortamı yansıtan taban ça-
kıltaşları ve resifal nitelikli, kumlu kireçtaşlan tor-
tullaşmış; sonraları ortam gittikçe derinleşerek ener-
ji düşmüş ve daha küçük taneli kırıntılılar (silttaş,
kiltaşı, mam, çamurtaşı) egemen duruma geçmiştir.
Yaklaşık Üst Lütesiyen'den başlayarak Bolu-Kasta-
nıonu arasındaki Tersiyer havzası yeniden yükselme-
ye başlamış, buna koşut olarak ortamda üste doğru
kabalaşan bir istif ve istifin üst kesimlerinde kara-
sal koşulların egemen olduğunu gösteren jips ve
kömür oluşumları ortaya çıkmıştır (Öztürk ve di-
ğerleri, 1984), Regresif istif istif gelişirken havzanın
batı ve doğusunda tortullaşmaya volkanizma da eş-
lik etmiş ve sil-dayk gibi yapılar, istifin daha önce
oluşmuş kesimlerini kesmiş ya da etkilemiştir.

İnceleme alanında Oligosen ve Miyosen yaşlı ka-
ya birimlerinin bulunmayışı, Lütesiyen'den sonraki
jeolojik gelişimin yorumunu güçleştirmiştir. Ancak
bölgenin, Geç Pliyosen-Pliyostesen ve Geç Kuvater-
ner'de en az iki önemli yükselme evresi geçirmiş ol-
duğu kesindir. Aşağıda, bu yükselme evrelerinin ka-
nıtı olan iki karasal birim ayrıntılı olarak açıklan-
mıştır.

Açma formasyonu (TQa),
Birim, akarsu ortamı ürünü olan çakıl taşlarıyla

temsil edilir ve tip yeri Yenişehir Mahallesi kuze-
yindeki Açma sırtıdır (Şekil 3),

Açma formasyonu, güneyde Filyos ve Araç çayı
ile kuzeyde Değirmenci fayı arasında kalan alanda
yaygın olarak yüzeyler. Genelde, Armeşe formasyo-
nunun küçük taneli ve kolayca aşmabilen kırıntılıla-
rı içinde, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda geliş-
miş vadiler arasında kalan dar ve uzun sırtlar, he-
men tümüyle Açma formasyonundan oluşur (Şekil
3), Birim, tabanda Armeşe formasyonu ile uyumsuz,
tavanda ise günümüz aşınım yüzeyidir,

Açma formasyonu, çoğun iyi seçilmemiş (unsor-
ted) çakıltaşlarıyla temsil edilir. Bileşenleri iyi yu-
varlaklaşmış olup, bileşen boyutu birkaç cm den
70-80 cm ye değin değişir. Başlıca ofiyolitîk kayaç-
lar, Jura yaşlı kireçtaşı, Kretase yaşlı türbiditik
kumtaşı ve Karabük grubunu oluşturan değişik tür
birimlerden türemiş çakıllar, san renkli kumtaşın-
dan oluşan bir hamur içinde gevşek olarak birbir-
lerine tutturulmuştur. Yer yer de, örneğin Küpler
köyü dolayında olduğu gibi, çakıltaşları ritmik dere*
celi katmanlanma ve tekne biçimli çapraz katman-
İsınma sunar ve mercek biçimli kumtaşı düzeyleri
içerir. Birimin ölçülebilen kalınlığı birkaç m ile 50 m
arasında değişir.

Birim içinde herhangi bir fosil bulgusuna rastla-
nılmamıştır. Bu nedenle birimin kesin yaşı bilinme-
mektedir. Bununla birlikte, göreli yaşının En Üst
Pliyosen-Pliyostosen(?) olabileceği varsayılmıştır.

Alt Lütesiyen yaşlı Karabük grubunun kıvrım-
lanması ve kuzeybatı dokunağı boyunca güneye dev-
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rilip  kırılmasından  sonra  oluşan  Değirmenci  fayının
güney  bloğu  3Ö4Ö  m  kadar  düşmüş  ve  düşen  blok
üzerindeki  alanda,  yüksek  enerjili  bir  menderesi!
nehir  sistemi  tarafından  Açma  formasyonu  tortul-
laştırılmış  olmalıdır*

Güneytepe formasyonu (TQg)

Birim,  akarsu  taraçasi  olarak  gelişmiş  cakıltaş-

iarıyla  temsil  edilir  ve  tip  yeri  Güneytepe'nin  Araç
cayma bakan  kuzey yamacıdır  (Şekil  3),

Güneytepe  formasyonu  Araç  ve  Filyos  çaylarının
güney  yamacında  ve  aynı  akarsuların  bugünkü  dü-
zeylerinden  yaklaşık  20-25  m  daha  yüksekte  dik,  dar
ve  uzun  kornişler  biçiminde  yüzeyler.  Ayrıca,  Yeni-
şehir  Mahalleri  güneyi  ve  Filyos  çayının  kuzey  ya-
macmda  da  yaygın  yüzlekler  sunar.  Birimin  taban

Sekil  4 inceleme  alanuıın  enine  kesitleri*  L  Alt
Kretase  yaşlı  Çağlayan  Formasyonu;  2.3,
4  vê  5.  Alt  Lütesiyen  yaşlı  Karabük  gru-
bu;  6.  Üst Pliyosen - Pliyostosën  (?)  yaşlı
Açma  formasyonu;  7.  Holosen  (?)  yaşü
Güneytepe formasyonu.

Figure 4  %  Geological  cross  -  sections  of  the  study
area«  1.  Çağlayan  Formation  of  Lower
Cretaceous  age;  2,3,  4  and  5,  Karabük
group  of  Lower  Lutetian  age;  6,  Açma
formation  of  Upper  Pliocene  to  Pleisto-
cene  age (?);  7.  Güneytepe  formation  of
Holocene age  (?)*
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dokunağı  Alt  Lütesiyen  yaşlı  Armeşe  formasyonu  ile
uyumsuz,  tavanı  ise  günümüz  aşınım  yüzeyidir.

Güneytepe  formasyonu  seçilmemiş,  sert,  kumta-
şı  hamurlu,  bileşenleri  üst  olgun,  bileşen  boyutu
birkaç  cm  den  1 m ye  değin  değişen  çakıJtaşi  ile  tem-
sil  edilir  ve  az  belirgin  dereceli  katmanlarıma  ile
bindirimli  (imrieated)  yapı  dışında  herhangi  bir  ya-
pı  göstermez.  Açma  formasyonunun  taban  dokunağı
ile  Güneytepe  formasyonunun taban  dokunağı  arasın-
da  50-60  m  lîk  bir  düşey  yüksekli  farkı  vardır.

Birimin  olası  göreli  yaşı  Holosen(?)  olarak  be-
nimsenmiştir.

Olasılıkla  Erken  Kuvatemer  sonundaki  50-60  m
lık  bir  yükselme  evresini  izleyen  zamanda,  yüksek
enerjili  bir  akarsu  sistemi  Günetepe  formasyonunu
temsil  eden  akarsu  taraçalanm  oluşturmuş  ve  bu
taraçaların  oluşumundan  günümüze  değin  geçen  süre
içinde  de,  Antisedent  akarsular  niteliğindeki  Araç,
Soğanlı  ve  Filyos  çayları,  yataklarını  ya  hızla  deri-
ne  kazmışlar  ya  da  bölge  20-25  m  kadar  ikinci  kez
yükselmiştir,  Çünkü,  Günetepe  formasyonunun  ta-
ban  düzeyi  ile  sözü  edilen  akarsuların  günümüzdeki
düzeyleri  arasında  20-25  m  lik  bir  düşey  yükseklik
farkı  vardır.

Alüvyonlar  (Qa!y)
Soğanlı,  Araç  ve  Filyos  çayları  boyunca  geniş

alanlar  kaplayan  alüvyon  oluşukları  başlıca  kil,  kum,
çakıl  ve  t  amcalardan  oluşur  (Şekil  4),  Ayrıca,  men-
deresli  nehir  niteliğindeki  bu  akarsuların  yatakları
boyunca  oldukça  geniş  (0.5-1  km)  taşkın  ovaları  ge-
lişmiş  olup,  bu  kesimler  de  yine  çakıl,  kum  ve  kil-
den  oluşmaktadır.  Bunların  toplam  kalınlığı  5-20  m
arasında  değişir.  Diğer  taraftan,  Filyos  çayının  ku-
zey  yamacında  ve  Değirmenci  fayına  asılı  olarak  yı-
ğışmış  yamaç  döküntüleri  (talus)  de  diğer  bir  alüv-
yon türünü oluşturmaktadır  (Şekil  3).

KARABÜK  »  SAFRANBOLU  TERSİYER  HAVZASI
KUZEY  KENARIMIN  «KARABÜK  HATTI»
NİTELİĞİ  VE  OLUŞUMU

Bolu  kuzeyinden  başlayıp  Mengen  yakın  kuzeyi-
ne  değin  KD,  Mengen  kuzeyi  ile  Sofular  arasında
yaklaşık  D-B,  Bolkuş  güneyi  ile  Çelebiler  kuzeyi  ara-
sında  ise  yaklaşık  K4Ö°D  doğrultusunda  uzanan
Karabük  Hattı,  uzanımı  boyunca,  küçük  açılı  bir
bindirme  fayından  normal  stratigrafik  konumlu  bir
açılı  uyumsuzluğa  değin  değişen  nitelikler  sunar.
Bolu  yakm  kuzeyinden  Sofular'm  kuzeydoğusuna  de-
ğin  olan  kesimi,  çizgîsel  olmayan  bîr  yüzey  izi  sergi-
ler  ve  Karabük  Hattı'mn  bu  kesimi  boyunca,  daha
yaşlı  birimler  (Üst  Kretase  ve  Paleosen  yaşlı  kîreç-
taşları,  Jura  Öncesi  yaşlı  metamorfitler  ve  asidik  so-
kulum  kayaları)  kuzeybatıdan  güneydoğuya  doğru
Eosen  yaşlı  kayalar  üzerine  itilmiş  ve  bir  miktar  da
sürüklenmiş  konumdadır  (Blumenthal,  1948;  Uysal,
1959;  Öztürk  ve  diğerleri,  1984).  Bolkuş'un  yaklaşık
13  km  güneyinden  başlayıp  Çelebilerin  kuzeyine  de-
fin  süren  kesiminde  ise,  Karabük  Hattı'nm  yüzey  izi
çizgiseldir  (Şekil  1).  Bolkuş  güneyinden  Bulak  köyü-
ne  değin  olan  kesimde,  Küpler  köyü  dışında,  Kara-
bük-Safranbolu  Tersiyer  havzasının  kuzeybatı  kena-

ŞeMI  6  ı

Figure 6  :

Çağlayan  Formasyonu  (1),  Karabük  gru-
bu  (2,3» 4,5,6)  ve  Açma  formasyonu  (7)
arasındaki  ilişkileri  gösterir  ölçeksiz  jeo-
loji  enine  kesiti*  1*  Alt  Kretase  yaşlı  fliş;
AUİ  Açılı  Uyumsuzluk;  %  3,  4,  S  ve  6, Alt
Lütesiyen  yaşlı»  güneye  devrik  Karabük
grubu  kayaları!  AUj*  Açılı uyumsuzluk!  7,
Karasal  tortullar;  8,  Talus;  FÖ*  Değir-
menci  fayı.

Sketch  geologic  cross  -  section  illustra-
ting the relation amoung Çağlayan Forma-
tion  (1)  - Karabük group (2, 3, 4, 5, 6)  and
Açma  formation  (7).  I.  Lower  Cretaceous
flyseh;  AUj.  Angular  unconformity,*  %  3,
4,  S  and  6.  Sou  tho  ver  turned  Karabük
groups  rocks of  Lower Lutetian  age;  AUJ#

Angular unconformity;  7,  Continental  de-
posits*  8* Talus;  DF  Değirmeneİ fault,
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Şekil  7  :  Çağlayan  Formasyonu  (1,2)  ve  Alt  Lüte-
siyen  yaşlı  Karabük  grubu  (3,4,5,6,7)
arasındaki  ilişkiyi  gösterir  ölçeksiz  jeo-
loji enine kesiti. 1. Jura - Alt Kretase yaşlı
kireçtaşı  olistoliti;  2.  Alt  Kretase  yaşlı
fliş;  AU.  Açılı  uyumsuzluk;  3,  Taban  ça-
kıltaşı;  4*  Kumlu  kireçtaşı  sucukları  içe-
ren silttaşı - külaşı ve mam  ardaşımı;  6.
Sucuk  yapılı,  Mümmülitesli  kireçtaşı;  7*
Siltaşı - küf aşı, marn ardaşımı.

Figure 7  :  Sketch  geologic  cross-section  illustrating
the relation between  Çağlayan  Formation
(1,2)  and  Lower  Lutetian  Karabük
group (3,4,5,6,7),  1, Limestone  olistoHth
of  Upper  Jurassic  to  Lower  Cretaceous
age;  AU,  Angular  unconformity;  3.  Ba-
sal conglomerate;  4.  sandy  limestone;  5.
Alternation  of  silts  tone,  claystone  and
marl  with  sandy  limestone  boudins;  6,
Boudinaged limestone with Mümmtilite; 7,
Alternation  of  siltstone,  claystone  and
marls.

n  güneye  devriktir  (Şekil  3  ve  4)ê  Yine  fou  kesimde,
Alt  Lütesiyen  yaşlı  Karabük  grubu  kayaları  yer  yer
Alt  Kretase  yaşlı  Çağlayan  Formasyonu  altına  60-70
derecelik  açılarla  eğimli  gözükürken,  yer  yer  de  dü-
şey  konumda  olup  ona  yaslanmış  durumdadır.  Nite»
kim  Kolkuş'un  5  km  doğusunda  Karabük  Hattı  Fil-
yos  çayı  tarafından  kesilmekte  ve  bu  hattın  bir  bin-
dirme  fayı  olmayıp,  büyük  boyutlu  bir  senklmalin
güneye  devrik  kuzeybatı  kanadı  olduğu  açıkça  görül-
mektedir  (Şekil  4  ve  5),  Bulak  köyü  ile  Çelebilerin
kuzeyi  arasında  kalan  kesimi  ise  normal  stratİgrafik
konumunu  korumuş  bir  aşınım  yüzeyidir.  Bu  yüzey
boyunca,  Alt  Lütesiyen  yaşlı  Karabük  grubu  kayaları
bîr  taban  çakıltaşı  ile  Alt  Kretase  yaşlı  Çağlayan
Formasyonu  üzerine  açılı  uyumsuzlukla  gelmekte  ve
30-35  derecelik  açılarla  güneye  eğim  göstermektedir
(Şekil  7),  Özetle,  Karabük  Hattı,  güneybatıda  Bo-
luJVIengen  yakınlarında,  kuzeybatıya  eğimli  bîr  bin-
dirme  fayından,  kuzeydoğuda  (Safranbolu  kuzeyi)  gü-
neye  eğimli  bir  açılı  uyumsuzluğa  değin  farklı  nite-
likler sunar  (Şekil  1),

Diğer  taraftan,  Bolkuş  köyü  doğusu  ile  Bulak
köyü  arasında,  Karabük  Hattı'na  çok  yakm  ve  ona
koşut  olarak  uzanan  düşey  bir  kırık  gelişmiş  olup,
en  iyi  görüldüğü  yerin  adıyla,  bu  kmk  Değirmenci
fayı  olarak  adlanmış  tır  (Şekil  3).  Faym  güneydoğu
bloğu  yaklaşık  3040  m  kadar  düşmüş,  ya  da  kuzey-

batı  bloğu,  aynı  miktarda  göreli  olarak  yükselmiştir.
Fay  tarafından  kesilen  Karabük  grubu  kayaları  ye-
ğince  ezilmiş,  breşleşmiş  ve  eğim-doğrultularmm  sık-
ça  değişimiyle  bakışımsız  kıvrımlar  oluşturmuştur
(Şekil  6).  Ayrıca,  faya  güneyden  yaslanmış  durumda-
ki  genç  karasal  tortullar  da  (Açma  ve  Güneytepe  for-
masyonları),  faydan  uzakta  yatay  konumda  iken,  fay
boyunca  30  dereceye  değin  eğim  kazanmışlardır,  Aşa-
ğıda  açıklanacağı  gibi,  Değirmenci  fayı,  Karabük  «
Safranbolu  Tersiyer  havzası  kuzey  kenarının  gelişi-
miyle  ilgili  Önemli bîr  ipucudur,

îpresiyen  sırasında,  transgresif  olarak,  kısmen
yüksek  enerjili  sığ  denizel,  kısmen  de  karasal  fasi-
yeste  oluşmaya  başlayan  ve  olasılıkla  Priyaboniyen'e
değin  oluşumunu  sürdüren  Eosen  tortul  istifi,  Üst
Lütesiyen'e  doğru  havza  tabanının  yükselmesiyle,  bir
taraftan  üste  doğru  kabalaşan  regresif  niteliğe  deği-
şirken,  diğer  taraftan  da  karasal  koşulların  egemen
olmasıyla  kömür  ve  jips  gibi  birimleri  içermeye  baş-
lamıştır  (Blumenthal,  1948;  Uysal,  1959;  Kaya  ve  Di-
zer,  1982;  Öztürk  ve  diğerleri,  1984).  Havza  tabanının
yükselmeye  başlaması  Orta  Alpin  dağoluşumunun
Preniyen  evresiyle  ilgilidir,  Bu  evreye  bağlı  olarak
KKB-GGD  yönelimli  sıkışma  gerilimi  etkisi  altında
kalan  Karabük  -  Safranbolu  Tersiyer  havzası,  bu  sı-
kışma  gerilimini  ilkin,  havza  tabanının  yükselip  is-
tifin  regresif  niteliğe  değişmesiyle  belirlemiş,  daha
sonra  havza  içindeki  tortulların  kıvrımlanması  bunu
izlemiştir.  Kıvrımların,  özellikle  havzanın  güneybatı
kesiminde  güneydoğuya  devrilmesine  değin  yeğinliği-
ni  artıran  ve  sürdüren  sıkışma  gerilimi  ilkin,  kuzey-
batıya  eğimli  ters  fayların  gelişimiyle  karşılanmış,
buna  koşut  olarak  da  havzanın  kuzeybatı  kenarı:  yük-
selmiş  ve  daha  yaşlı  birimler,  bu  ters  faylar  boyun-
ca  Eosen  yaşlı  birimler  üzerine  az  da  olsa  sürüklen-
miştir  (Blumenthal,  1948;  Uysal,  1959;  Öztürk  ve  di-
ğerleri,  1984).  Sıkışma  rejimi,  havzanın  güneybatısın-
da  bu  denli  yeğin  geçmesine  karşm,  havzanın  kuzey-
doğu  kesimini  daha  az  yeğinlikte  etkimiştir.  Bu  ke-
simde,  Alt  Lütesiyen  yaşlı  Karabük  grubu  kayaları,
kuzev  kanadı  süneye  devrik  bir  senklinal  oluştur-
muştur,  Bunu,  devrik  kanadı  kesen  ve  güney  bloğu
30-40  m  kadar  düşen,  yaklaşık  K40D  doğrultulu  bir
kesme  kırığının  oluşumu  izlemiştir.  Ancak,  yatak  sı-
kışma  geriliminin,  Değirmenci  fayının  oluşumuyla
karşılandığı  ve  sıkışma  rejiminin  sona  erdiği  ya  da
genişleme  rejimine  dönüştüğü  çok  açıktır.  Eğer  sı-
kışma  rejimi  aynı  yön  ve  yeğinlikte  sürmüş  olsaydı,
Değirmenci  fayının  da  ters  fay  niteliği  kazanarak,
kuzeybatıdaki  Alt  Kretase  yaşlı  Çağlayan  Formasyo-
nu'nun,  bu  fay  boyunca  güneydoğuya  Eosen  yaşlı  bi-
rimler  üzerine  itilmiş  olması  gerekirdi.  Halbuki,  ince-
leme  alam  ve  yakın  dolayında  böyle  bir  durum  göz-
lenememiştir,

Bulak  köyünden  daha  kuzeydoğuda  ise,  sıkışma
rejimi  paroksizma  aşamasına  erişememiştir.  Bu  du-
rum,  bu  kesimde,  Alt  Lütesiyen  yaşlı  kayaların  30-35
derecelik  açılarla  güneye  eğimli  olmaları  ve  temelleri
üzerinde  normal  stratİgrafik  konumda  bulunmaların-
dan anlaşılmaktadır.
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Bu tektonik gelişmeye bağlı olarak, Karabük-Saf«
ranbolu Tersiyer havzasının güneybatı kesimi dev-
rik kıvrımlar ve ters faylarla daralırken, kuzeydoğu
kesimi daha geniş kalmış ve günümüzdeki şekline
yakm bir görünümü Üst Lütesiyen sonunda kazanmış
olmalıdır,

Diğer taraftan, aynı havzanın güney kenarı da
Eskipazar batısından başlayarak Bolu ovası doğu
ucuna değin yer yer güneye eğimli bindirme faylarıy-
İa sınırlanmıştır ve Anadolu Napı, güneyden kuzeye
doğru Eosen tortulları üzerine bindirmiştir, Havza-
nın Cildikısık dolayındaki güney kenarı ise, ters fay-
lı olmamakla birlikte, oldukça yükselmiş ve katman
eğimleri 50-70 dereceye değin değişmiştir. Sonuç ola-
rak, Karabük - Safranbolu Tersiyer havzası Lütesi-
yen sonunda oluşmuş bir dağarası havzası özelliği
taşır*

SOMUÇLAR

Bu çalışma ile, bir taraftan Karabük Hattı'nın
niteliği bölgesel ölçekte tartışılmış, diğer taraftan
aynı hat üzerinde seçilen tip alanda, Karabük-Saf-
ranbolu Tersiyer havzası kuzey kenarının ayrıntılı
stratigrafisi birleşik ölçülü stratigrafi kesitiyle açık-
lanmış ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

1. Karabük dolayında yüzeyleyen kayalar, yük-
sek enerjili sığ denizel ve akarsu olmak üzere iki de-
ğişik ortamda oluşmuştur. Sığ denizel ortamda olu-
şan kayalar, kaya-stratigrafi kurallarına göre dört
formasyon ve dört üyeye ayırtlanmıştır. Bunlar alt-
tan üste doğru Küpler formasyonu (Kısıkdere üyesi,
Bulak kireçtaşı), Gazez formasyonu, Mastarla kireç-
taşı ve Armeşe formasyonudur (Köydere üyesî, Beş«
binevler üyesi), Bu kaya-stratigrafİ birimlerinin tümü
Alt Lütesiyen yaşlıdır. Akarsu ortamında oluşmuş
olan tortullar ise Açma ve Güneytepe formasyonları
olarak adlanmış olup, bunların yaşı sırayla Üst Pli-
yosen-Pliyostesen (?) ve Holosen (?) olarak benimsen-
mistir.

% Açma ve Güneytepe formasyonları, Değirmen-
ci fayına yakm yerler dışında yatay konumludur ve
daha genç olan Güneytepe formasyonunun taban do-
kunagı, diğerinden 50-60 m kadar daha aşağıda yer
alır. Ayrıca, Güneytepe formasyonunun taban doku*
nağı, menderesli nehir niteliğindeki Araç ve Fİlyos
çaylarının bugünkü düzeyinden 20-25 m kadar daha
yüksekte yer alır. Bu iki değer, inceleme alanının, En
Üst Pliyosen'deıı günümüze değin en az iki evrede,
50-60 m ve 20-25 m lifc yükselme geçirdiğinin kanıtı-
dır.

3. Karabük - Safranbolu Tersiyer havzasının ku-
zey kenarı, güneybatıdan kuzeydoğuya doğru sırayla
bindirme fayı, güneye devrik kıvrım kanadı ve gü-
neydoğuya eğimli normal stratigrafik konumlu açılı
uyumsuzluk gibi değişik nitelikler sunar. Diğer ta-
raftan havzanın oluşumunu sağlayan KKB-GGB yö-
nelimli yatay sıkışma kuvvetlerinin etkisi, havzanın
güneybatı kesiminde daha sürekli ve daha etkin
olurken, kuzeydoğu kesiminde, bu etki daha az ve
kısa sürmüştür. Bu nedenle havzanın güneybatı kesi-
mi dar, kuzeydoğu kesimi daha geniş kalmış ve hav-

za, bugünkü biçim ve yapısıyla, en azından Üst Lüte-
siyen sonunda oluşmuş bir dağarası havzası niteli-
ğindedir.
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Orta Karadeniz bölgesindeki Pliyosen yaşlı Canik
volkanitlerinin mineralojik-patrografik ve
jeokimyasal incelenmesi
Minéralogie-pétrographie and geoclıemical investigation of the Pliocene Canik volcanîcs in Central Black
Sea region, (Central Fontides, Turkey)

M, NURİ TERZÎOĞLU, Cumhuriyet Univ., Müh. Fak,, Jso, Müh* BÖL, Sivas

ÖZ : Canik volkanitleri genellikle bazaltik yer yer ise andezitik türde kayaçlardan oluşmuştur. Bazaltik
kısımları plajiyoklaz, piroksen ve olivin fenokristalleri ile plajiyoklaz, olivin, piroksen, opak mineral
mikrolitleri ve volkanik camdan ibaret bir hamurdan; andezitik kısımları ise, küçük plajiyoklaz ve pi-
roksen fenokristalleri ile plajiyoklaz, piroksen ve opak mineral mikrolitlerinden ibaret bir hamur mad-
desinden oluşmuştur. Bu volkanitlerin bazaltik kısımlarından alınan örnekler, toplam alkali silis içe-
riklerine göre subalkalen karakter; A12O3 ve normatif plajiyoklaz bileşimlerine göre toleyitik seri ka-
rakteri; Fx ve F2 majör element ayırtman fonksiyonlarına göre kirlenmiş (kontamine) magnatik bir ka-
rakter ve % değerlerine göre de sîalik kökene işaret eden karmaşık bîr petrokimyasal özellik göstermek-
tedir. Uyumsuz ve iz element kimyası ise (özellikle K, Ti, Rb, Sr, Zr, Y, Nb içerikleri ile Ti/Y, Zr/Y,
Y/Nb ve K/Rb oran değerleri) volkanitlerin Kıtasal toleyitik bazaltlara benzerlik gösterdiğini ve kabuk-
sai bulaşma ve magmatik ayrımlaşma süreçlerinden geçtiğini göstermektedir.

Bu petrokimyasal veriler ışığında Canik volkanitlerinin sıkışma tektoniğinin etkisi altında kıtasal
plaka içinde gelişen alt kabuk tabakalanması (Und erplating) olap ile ilişkili olduğu ve üst mantonun
kısmi ergimesi sonucu oluşan pikritik ana magmanın bir dizi siller halinde kabuk-manto sınırının üst se-
viyelerine sokulum yaparak ayrımlaşması sonucu oluşan gabroyik bir magmadan kaynaklandıkları düşü-
nülebilir.

ABSTRACT : Canik volcanics consist of generally basaltic and locally andesitic rocks. Basaltic rocks
contain plagioclase, pyroxene and olivine phenoerysts, with a groundmass of piagioelase, olivine, pyro-
xene and opaque mineral microlites and volcanic glass; andesitic rocks contain small plagioclase and
pyroxene phenocrysts with a groundmass of plagioclase, pyrexene and opaque mineral microlites.

Samples of basaltic rocks indicate that they have subalkaline character with respect to their total
alkalies-silica contents; tholeiitic series character with respect to Äl2Qrnormativ6 plagioclase compost
t ions; cotaminated magma tic character with respect to ¥1 and F2 discriminant functions; and a complex
petrochemhical character pointing to a sialic origin with respect to % values. Incompatible and trace
element chemistry (particularly K, Ti, Rb, Sr, Zr, Y, Nb contents and Ti/Y, Zr/Y, Y/Nb, K/Rb ratios)
indicate that voleanies show similarities to continental tholeiitic basalts and they are subjected to the
processes of crustal contamination and magmatic differentiation.

With all these petrochemical data, it is thought that Canik volcanics are related to underplating
which was developed by partial melting of the up the effects of compression tectonics and originate
from a magma of gabbroic composition which is formed by the intrusion of picritic source magma,
which was devloped by partial melting of the upper mantle, into the upper levels of crust-mantle
boundary as a series of sills and its differentiation,

GİRİŞ d2, d3, d4 ' ve G W-clt c4 paftaları içerisinde yer al-
makta (Şekil 1) ve yaklaşık 250 km3 lik bir alanda ya-

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Canîk volka y1*™ göstermektedir.
nitleri, Doğu Pontidlerîn orta kesiminde Aybastı, Çalışma alam ve yakın çevresindeki ilk jeolojik
Gölköy, Yeşilce ile çalışma alanının batısında yer çalışmalar, Tehihatcheff (1869) ve Blumenthal (1945)
alan Işıklar köyü arasında, G 38-C2, c3, c4; G 39-di, tarafından başlatılmıştır, Daha sonraları bölgede
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Erentöz  (1950),  Göksu  (1960),  Ağralı  (1967),  Kronberg
(1969),  Gedikoğlu  (1970),  Erler  (1975),  Seymen  (1975),
Baş  (1979),  Terlemez  ve  Yılmaz  (1980)  çeşitli  ölçek-
te,  jeolojik  harita  alımı,  cevher  yatakları  prospek-
siyönu,  stratigrafi  ve  petrokimya  çalışmaları  yap-
mışlardır.  Bölgenin  özellikle  Tersiyer  yaşlı  volka-
ııitler  ile  kaplı  kısmı  yazar  tarafından  (Terzioğlu,
1983,  1984,  1985  a,  b,  c)  incelenmiştir  (Şekil  2),

Canik volkanltleri/Neojen-Kuvaterner yaşlı  Danış-
ment  Grubunun  bir  Formasyonu  olup  Üst  Kretase
yaşlı  Mesudiye-Reşadiye  Formasyonu;  Paleosen  yaşlı
Gölköy  Formasyonu;  Eosen  yaşlı  Yeşilce  Grubunun,
Selecik  Formasyonu  (Alt  Lütesiyen),  Hatipli  volka-
nodetritikleri  (Orta-Üst  Lûtesiyen)  ve  Hasanşeyh  For-
masyonu  (Üst  Lûtesiyen-Priyaboniyen?)  üzerinde
uyumsuz  olarak  yer  almaktadır  (Terlemez  ve  Yılmaz,
1980;  Terzioğlu,  1986).  Güney  kesiminde  yer  alan  Üst
Miyosen  yaşlı  Kuyucak  bazaltının  ise  (Terzioğlu,  1985
c),  Canik  volkanitleri  ile  doğrudan  bir  ilişkisi  gözle-
nememiştir.  Yaklaşık  450  m  bir  kalınlığa  sahip  olan
Canik  volkanitleri,  Gölköy-Aybastı  hattının  güneyin-
deki  Canik  dağlarında,  Gölköy  güneyinde,  Yeşilce
kuzeyindeki  Orta  Tepe  ve  dolayında,  Aybastı  güney-
batısında  Perşembe  yayla  dolayında  ve  ayrıca  Işıklar
(G  38~c4),  Bozçalı  (G  3S-c4),  Hebüllü  (G  38-c3)  ve  Ku-
yucak  (G  39-d4)  köyleri  kuzeyinde  geniş  yayılımlı
olarak  gözlenmektedir.  Bu  birimi  oluşturan  volkanik
faaliyetin,  birimin  inceleme  alanındaki  diğer  birim-
lerle  olan  ilişkisinden  yararlanılarak,  Pliyosende  ge-
liştiği  söylenebilir.

Saha  çalışmaları  sırasında,  inceleme  alanının
1/25  000  ölçekli  jeoloji  haritası  hazırlanmış,  petrog-
rafik  ve  jeokimyasal  incelemeler  için  bozunmamış
taze  örnekler  alınmıştır,  Petrografik  incelemeler  yar-
dımıyla,  seçilen  örnekler  öğütülüp,  homojenleş  t  iril-
dikten  sonra  105°C  de  kurutularak  jeokimyasal  ince-
lemeler  için  analize  hazırlanmıştır.  Jeokimyasal  in-
celemeler  için  alman  Örnek  yerleri  Şekil  2'de  görül-

mektedir*  Örneklerin  kimyasal  analizleri  Dokuz  Eylül
Üniversitesi,  Jeoloji  Mühendisliği  Bölümü,  Merkez
Kimya  Laboratuvarlarmda  yapılmış  olup,  SîÖ2,  TiO2,
P2O5  analizlerinde  kolorimetrik  spektrofotometre,
A12O3,  MgO,  CaO,  Fe2O3,  Na2O,  K2O  ve  MnO  ana-
lizlerinde  atomik  absorbsiyon  spektrofotometre  yön-
temi  kullanılmıştır,  FeÖ  analizleri  volümetri  yönte-
miyle  yapılmıştır.  Rb,  Sr,  Y,  Nb,  ve  Zr  iz  elementle-
rinin  analizlerinde  ise,  X-ışmları  flüoresans  spekt-
rofotometre  yöntemi  kullanılmıştır.  Bütün  analizler
iki  kez  tekrarlanmış  ve  matriks  düzeltme  işlemleri
de  yapılmıştır.

C.I.P.W.  normları  hesaplanırken,  kimyasal  ana-
liz  sonuçlarmdaki  %  Fe2O3  değerleri,  ikincil  oksidas-
yon  sonucu  normatif  bileşimde  gelişebilecek  olan
yanılgıları  önlemek  amacıyla  Irvine  ve  Baragar'm
(1971)  geliştirdikleri  %  Fe2O3  =  %  TiO3  +  1.5  eşit-
liğine  uygun  olarak  düzeltilmiştir,  C.I.P*W,  normları
Hacettepe  Üniversitesi  Bilgi  İşlem  Merkezinde  To-
run  ve  diğerleri  (1978)  tarafından  derlenen  bir  prog-
ramla  hesaplanmıştır.  Bu  çalışmada,  Canik  volkanit-
lerinin  mmeralojik-petrografik  ve  jeokimyasal  özel-
likleri  incelenerek,  volkanizmamn  bölgenin  jeolojik
yapısı  içindeki  konumunun  tanımlanması  ve  volkanit«
lerin  oluşum  ve  yerleşim  biçimine  bir  yaklaşım  ve
katkının belirlenmesi  amaçlanmıştır,

CAMÎK VOLKAMİTLERİNIM MİNERALOJİK..
PETROGRAFİK  OZELLÏKLERÎ

İnceleme  alam  ve  yakın  çevresinde  topogralîk
olarak  üst  seviyeleri  oluşturan  Canik  volkanitleri,
tablamsı  morfolojilerini  muhafaza  eder  durumda
olup,  siyah  ve  siyahımsı  yeşil  renklidirler.  Genellikle
geniş  yayılımlı,  kalın  tabakalı  bazaltik  lav  akıntıları
ile  çok  sayıda  bazaltik  dayklar  halinde  gözlenmekte-
dirler,  Makroskopik  olarak  porfirik  dokuda  olan  ba-
zaltlar  içinde,  iri  ojit,  olivin  ve  plajiyoklaz  fenokris-
talleri  kolayca  ayırt  edilebilmektedir,  Arazi  çalışma-
larında,  makroskopik  olarak  iri  ojitli  bazalt;  iri  ojit
ve  plajioklaz  fenokristalli  bazalt;  iri  ojit  ve  olivin
fenokristalli  bazalt  İle  afanitik  bazalt  tipleri  ayırtlan-
mıştır*  Piroklastik  gereçler,  yok  denecek  kadar  azdır.
Dayklar  halinde  gözlenen  ve  makroskopik  olarak  ba-
zalt  görünümünde  olan  çok  az  sayıdaki  kayaç  örne-
ğinin  mikroskopik  incelemelerinde  bunların  andezit
bileşiminde  olduğu  görülmüştür*  Canik  volkanitlerî-
nin  ince  kesitlerinin  incelenmesi  sonucu,  bazaltlarda
hemikristalen  porfirik,  intersertal  dokunun;  andezit-
lerde  ise  porfirik  dokunun  hakim  olduğu  saptanmış-
tır,  Bazaltik  kayaçlarda  kristaller,  iri  fenokristal,  kü-
çük  fenokristal  ve  mikrolitler  halinde  olmak  üzere
iki  yada  üç  fazlı  mineral  oluşumu  halinde  görülür-
ler,  iri  plajiyoklaz,  ve  olivin  fenokristalleri,  küçük
olivin  fenokristalleri  ile  plajiyoklaz,  piroksen  ve  opak
mineral  mikrolitleri  ve  volkanik  camdan  oluşan  ha-
mur  maddesi  içinde  dağılmış  yada  glomerofirik  yapı
gösterecek  şekilde  düzenlenmişlerdir.  Volkanik  cam,
gerek  porfirik  dokulu  gerekse  intersertal  dokulu  olan
bütün  bazaltik  lavlarda  fenokristaner  arasında  göz-
lenmektedir,  Andezitik  kayaçlarda  ise,  kristaller  kü-
çük  fenokristal  ve  mikrolitler  halindedir.  Küçük  pla-
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Şekil  2  : İnceleme  alanının  jeoloji  haritası  (Terle-
mez  ve  Yılmaz,  1980;  Terzioğlu,  Î983ften)
L  Canîk  volkanitleri;  2.  Kuyucak  bazaltı;
3,  Hasanşeyh  platobazaltı;  4,  Hatipli  vol-
kanodetrîtikleri;  5.  Selecîk  kireçtaşı;  6,
Gölköy  Formasyonu:  7,  Topçam  siyeniti;
8.  Mesudiye  -  Reşadiye  Formasyonu;  9,
Fay;  10.  Dokanak;  11.  Kimyasal  analiz
için örnek alman yerler.

Geological  map  of  the  investigated  area
(After  Terlemez  ve  Yılmaz,  1980;  Terzioğ-
lu,  1983).  1.  Caıük  volcanïcs;  2.  Kuyucak
basalt;  3*  Hasanşeyh  floodbasalt;  4.  Ha-
tipli  volkanodetritîcs;  5,  Selecik  lîmesto-
tone;  6.  Gölköy  Formation;  7.  Topçam
syenite;  8,  Mesudiye  -  Reşadiye  Formas*
yonu;  9. Fault;  10. Contact;  11.  Sample  lo-
cations  for chemical  analyses.

Figure 2  :

jiyoklaz  ve  piroksen  fenokristalleri,  plajiyoklaz,  pi-
roksen  ve  opak  mineral  mikrolitlerinden  oluşan  ha-
mur  maddesi  içinde  dağılmış  bir  şekilde  gözlenmek-
tedir,  Canik  volkanitlerine  ait  minerallerin  kayaçlar
içindeki  önemli  özellikleri  aşağıda  Özetlenmiştir:

Canik  bazaltı
Plajiyoklaz  :  0.2-3,0  mm  büyüklüğünde  olup  ka-

yaç  içindeki  feııokristallerin  büyük  bir  kısmım  oluş-
turur,  iri  fenokristal,  küçük  fenokristal  ve  mikro-
litler  halinde  gözlenir.  Özşekilli  ve  yarı  özşekiili  olup
Albit,  Albit-Karlsbad  ikizienmelerî  gösterir.  Bazı  pla-
jiyoklaz  kristallerinde  zonlu  yapıda  gözlenmektedir.
Aibît-Karlsbad  karmaşık  ikizlerinde  ölçülen  sönme
açılarına  göre  iri  ve  küçük  fenokristallerin  bileşimi
özellikle  Labrador  (An  :  %  52-65)  olarak  belirlen-
miştir.  Zonlu  yapı  gösterenlerde,  çekirdek  kenarlara
oranla  anortitçe  daha  zengindir,  Bazı  plajiyoklaz
kristallerinde  dalgalı  sönme  durumu  da  gözlenmek-
tedir,  îri  ve  küçük  fenokristaller  hamur  içinde  izole
olarak  dağılmış  kristaller  halinde  gözlendiği  gibi  glo-

rnerofirik  yığışımlar  halinde  de  gözlenirler.  Ayrıca
küçük  plajiyoklaz  fenokristallerinin,  küçük  ojit  ie-
nokristalleri  ile  giomerofirik  yığışımlar  oluşturduk-
ları  da  gözlenmektedir.  Yığışımlar  içindeki  kristaller
kendi  aralarında  yarı  özşekilli  değmeler  yapacak
şekilde  gruplanmışlardır.  Bütün  plajiyoklaz  yığışım»
lan  aynı  bileşime  sahiptir.  Plajiyoklaz  mikrolitleri
genelde  dalgalı  sönme  göstermektedirler,  Ölçüm  ya-
pılabilen  mikrolitlerin  An  oranlan  %  48-53  arasında
değişmekte  olup  genellikle  Labrador  kısmen  de  An-
dezin  bileşimlidir.  Hamur  içinde  dağılmış  bir  şekil-
de  gözlenen  fenokristallerin  çoğunluğu  magmatik  ko-
rozyona  uğramışlardır.  Hamur  içinde  ayrıca  büyük
plajiyoklaz  fenokristallerinin  parçalanması  ile  olu-
şan  küçük  plajiyoklaz  parçalan  da  gözlenmektedir,
Plajiyoklazlar  içlerinde  inklüzyon  olarak  küçük  ojit
ve  olivin  fenokristalleri  ile  opak  mineral  ve  volkanik
cam içermektedirler.

Piroksen  :  0,2-2.8  mm  büyüklüğünde  olup  özşe-
killi  kristaller  halindedir,  Bazaltlarda  küçük  fenok-
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ristal  ve  mikrolitler  halinde  gözlenirler.  Piroksenler
renksiz  olup  nadir  olarak  da  leylak-kahverengi  bir
pleokroyizmaya  sahiptirler.  Piroksenler,  Ojit  (NgAc  :
43°-45°)  ve  Titanlı  ojit  (NgAc  :  35°-38°)  bileşimli-
dirler.  Çoğunlukla  zonlu  bir  yapı  gösterirler.  Basit
ikizlenmelidirler.  Piroksenler,  merkezi  kısımlarında
inklüzyon  halinde  plajiyoklaz  mikroliti,  serpantinleş-
miş  olivin,  manyetit  kristalcikleri  içerirken,  yüksek
bir  optik  engebe  (röiiyef)  gösteren  kenar  kısımları
hiç  bir  inklüzyon  içermemektedir,  Bazı  ince  kesitler-
de  piroksenlerin  tamamen  karbonatlaştıklan  sap-
tanmıştır.  Ayrıca  küçük  ojit  fenokristallerinin  kendi
aralarında  yada  küçük  plajiyoklaz  fenokristalleri  ile
birlikte  glomerofirik  yığışımlar  yaptıkları  da  gözlen-
mektedir.

Olivin  :  0.2-2.5  mm  büyüklüğünde  olup,  iri  ve
küçük  fenokristal  halinde  olmak  üzere  iki  fazlı  mi-
neral  oluşumu  halinde  gözlenir.  Olivinler,  hiç  bir  al-
terasyona  uğramamış  taze  görünümlü  kayaçlar  için-
de  dahi  tamamen  serpantinleşmişlerdir.  Ayrıca  oto
hidrotermal  dönüşümler  ile  bazı  olivin  kristallerinin
yer  yer  biyotitleştikleri  de  gözlenmektedir.

Biyotit  :  Bazı  ince  kesitlerde  seyrek  olarak  göz-
lenmekte  olup,  küçük  levhamsı  kristaller  halindedir.

Apatit  :  îri  ve  küçük  mikrolitler  halinde  olup
ince  kesitlerde  sıkça  gözlenmektedir.

Opak  mineraller  :  Hamur  içinde  özşekilli  ve  yarı
özşekilli  korrode  olmuş  küçük  fenokristaller  halinde
olup  genellikle  piroksen  kristallerine  bağlanmış  du-
rumdadır,

Canik andeziti
Plajiyoklaz  :  Özşekilli  ve  yarı  özşekilli  olup,  kü-

çük  fenokristaller  ve  mikrolitler  halindedir.  Fenokris-
taller Albit,  Albit-Karlsbad  ikizlerine  sahiptirler.  Pia-
jiyoklazlarda  zonlanma  olağandır.  Albit-Karlsbad  kar-
maşık  ikizlerinde  ölçülen  sönme  açılarına  göre  fe-
nokristaller  Andezin  (An  :  %  3540)  bileşimindedir.
Ölçüm  yapılabilen  mikrolitlerin  bileşimi  ise,  Oligok-
laz  (An  :  %  25)  dan  Andezine  (AH  :  %  30)  kadar  de-
ğişmektedir.

Piroksen  :  Küçük  fenokristal  ve  mikrolitler  ha-
linde  gözlenmektedir.  Renksiz  yada  kahverengimsi
bir  pleokrizkmaya  sahip  olup  Ojit  (Ng A c :  45°)  bile-
şimlidir.  Genellikle  basit  ikizlenmelidirler.  Bazı  pi-
roksen  kristallerinde  zonlu  yapı  da  gözlenmektedir,
Piroksenler  İnklüzyon  olarak  içlerinde  plajiyoklaz
mikrolitleri  ve  manyetit  içerirler,

Hornblend.  ve  biyotit  :  Bazı  ince  kesitlerde  ve
genellikle  birlikle  gözlenmektedirler.  Her  ikisi  de
küçük  fenokristaller  halinde  olup  genellikle  kloritleş-
mişlerdir,

K-feldspat  :  Bazı  ince  kesitlerde  Karlsbad  ikiz-
leri  gösteren  özşekilli  sanidin  kristalleri  halinde  göz-
lenmektedir.  Kısmen  kaölenleşmişlerdir.  İçlerinde
inklüzyon  halinde  biyotit  ve  hornblend  içermektedir.

Kuvars  :  Bazı  ince  kesitlerde,  küçük  özşekilsiz
kristaller  halinde  seyrek  olarak  gözlenmektedir.

Opak  Mineraller  :  Özşekilli  ve  yarı  Özşekilli  kris-
taller  halinde  hamur  içinde  dağılmış  ve/veya  pirok-
sen  ve  biyotit  kristallerine  bağlanmış  küçük  kris-
taller  halindedir.

TERZİOĞLU

CANİK VOLKANtTLERİNİN JEOKİMYASI

Canik  bazaltından  alman  17  örneğin  tümünün
majör  ve  bunlardan  da  yalnızca  14'ünün  iz  element
içerikleri  ile  andezitik  kısımlarından  alman  3  örne-
ğin  majör  ve  iz  element  içerikleri  ayrı  ayrı  incelene-
rek  diyagramlar  ve  yorumlamalar  majör  ve  iz  ele-
ment  dağılımları  şeklinde  sunulmuştur.

Majör  Element  Dağılımı
Canik volkanı tlerine ait örneklerin majör element

kimyasal  analiz  sonuçları  ve  C.Ï.P.W,  normları  Çizel-
ge  l'de  görülmektedir,

Şekil  3  :  Canik  volkanitlerinin  alkaltailis  İçerikleri,
Düz  çizgi,  MacDonald  ve  Katsura  (1964)*
mn  ayırımı;  kırık  çizgi,  Irvine  ve  Bara*
gar  (1971)'ın  ayırımı.  Canik  bazaltları,
Canik andezitleri.

Figures  :  Alkali-silica  diagram  for  the  Canik  volca-
nies.  Solid  line  after  MacDonald  and  Kat-
sura  (1964)*  Dotted  line  after  Irvine  and
Baragar  (1971).  Canik  basalts,  Canik  an«
desites.

Toplam  alkali-silis  diyagramı  (Şekil  3),  Canik
volkanitlerinin  alkalen  kesimde  yer  alan  bir  kaç  ör-
nek  dışında  subalkalen  karakterini  net  şekilde  orta-
ya  koymaktadır,

Subalkalen  karakteri  vurgulanan  volkanitler,
Irvine  ve  Baragarin  (1971)  Al2O3-Normatif  plajiyok-
laz:  bileşimi  (N.P.C.)  diyagramında  (Şekil  4)  kalkal-
kalen  kesimde  bulunan  bir  kaç  örnek  dışında  genel-
de  toleyitik  alanda  yer  almaktadır.  Bu  olgu  Miyas-
hiro'nun  (1975)  SiO2  -  FeO/MgO  diyagramında  da
(Şekil  5)  belirlenmektedir-  Bu  verilerin  ışığı  altında»
Canik  volkanitleri  kalkalkalen  eğilimli  toleyitik  seri
karakterli  olarak  tanımlanabilir,

Canik  volkanitlerinde  Gottini  (1968)  tarafından
verilen  %  =  A13O3  -  Na2O/TiO2  değeri,  bazaltlarda
13,  andezitlerde  ise  14  olarak  belirlenmiştir,  Canik
bazalt  ve  andezitlerinde  %  değeri  10'dan  büyük  olup
volkanitler  için  şialik  kökene  işaret  etmektedir.  Bu
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1 2  3
FeÖT/MgÖ

Şekil  5  :  Canik  volkanîtlerinin  SIO* • FeO/MgO  dte-
pşim  diyagramı  (Miyashiro,  1975).  Açıkla-
ma,  Şekil  3'de verilmiştir.

:  T
FigureS  :  SiCh - FeÖ/MgÖ  variation  diagram  of  the

Canik  voleanies  (Miyashiro,  1975)*  For
symbols  see Fig.  3*

olgu,  Canik  volkanitlerini  oluşturan  magmanın  kıta-
sal  kabuğun  jeokimyasal  etkisi  altında  kaldığını
vurgulamaktadır,  Bu  durum  log.  T  -  log  8  diyagra-
mında  da  (Şekil  6)  yinelenmektedir.

Irvine  ve  Baragartn  (1971),  «An-Ab'-Or»  üçgen
diyagramında  ise  (Şekü  7)  volkanitlerİn  potasik  ka-
rakterde  olduğu belirlenmektedir,

Canik  volkanitïerinin  bazaltik  kayaçlarma  ait
Örnekler  .  (%  12  <  CaO  +  MgO  <  %  -20),  F i-F 2

majör  element  ayırtman  fonksiyonları  (Pearce,  1976)
diyagramında  (Şekil  8)  gösterildiğinde,  örneklerin
genel  olarak  plaka  içi  bazalt  alanı  ile  kalkalkalen  ba-

Şekil  7  i  Canik  volkanitïerinin  Än-Ab'-Or  izdüşüm-
leri  (Irvine  ve  Baragar,  1971).  Açıklama
Şekil  3'de  verilmiştir.

Figure 7  :  An-Ab'-Or  projections  of  the  Canik  volea-
nies  (Irvine  ve  Baragar,  1971).  For  sym-
bols see Fig. 3,

zait  alam  arasında  yer  aldıkları,  birkaç  örneğin  ise
şoşonitik  alanda  bulundukları  görülmektedir.  Bu
diyagramda,  Canik  bazalt  örnekleri  gerçek  kalkal-
kalen  kayaçlarda  olduğu  gibi  genelde  0,4'den  yüksek
Fx  değerine  sahip  değildirler.  Canik  bazaltım  temsil
eden  örneklerin  plaka  içi  alanla  kalkalkalen  alan
arasında  bulunmaları,  Canik  bazaltının  bir  olasılıkla
kimyasal  kabuğun  etkisi  altında  kaldığını,  kabuk
bulaşması  sonucu  silisyumca  zenginleştiğini  ve  do-
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layisiyla  Fx  fonksiyonu  değerinin  plaka  içi  alan  de-
ğerine  göre  yükseldiğini  belirtmektedir.  Daha  Önce
de  potastik  karakteri  vurgulanan  Canik  bazaltına  ait
birkaç  örneğin  K2O  içeriğinin  yüksek  olması,  dolayı-
sıyla  F2  fonksiyonunun  değerinin  düşmesi  ve  bu  Ör-
neklerin  şoşonitik  alanda  yer  alması  ve/veya  şoşo-
nitik  kayaçlar  gibi  gözlenmeleri,  bileşimlerinde  bu-
lunan  olivin  kristallerinin  otohîdrotermal  dönüşüm
ve  potasyum  getirîmi  sonucu  biyotitleşmeleri  ile
ilişkili  olmalıdır.

Majör  element  kimyası  bakımından  Canik  ba-
zaltı,  kıtasal  toleyitik  bazaltlara  göre  genelde  daha
düşük  TiO2  buna  karşın  daha  yüksek  K2O  değeri
içermektedir.  Bu  olgu  genelde  toleyitik  seri  karak-
terli  olan  Canik  bazaltının  hafif  bir  kalkalkaien  eği-
lim  göstermesine  sebep  olmaktadır,  Canik  bazaltı,
bu  Özellikleri  ile  de  güney  kesimlerinde  yer  alan
ve  kıtasal  toleyitik  bazalt  olarak  nitelendirilen  Üst
Lütesiyen  -  Priyaboniyen  (?)  yaşlı  Hasanşeyh  plato
bazaltma  (Terzioğlu,  1986  a)  büyük  bîr  benzerlik
göstermektedir  (Çizelge 2).

Her  ne  kadar  Canik  volkanitlermm  andezitik  kı-
sımlarından  alman  örnek  sayısı  güvenilir  yorum

TERZİOĞLU

yapmak  için  yeterli  değilse  de  majör  element  kim-
yası  bakımından  (Çizelge  1),  andezitik  kayaçlar  Ca-
nik  bazaltının  volkanik  seri  karakterini  korumakta
(Şekil  4,5)  ve  yüksek  potasyumlu  asit  andezit  ola-
rak  adlandınlabîlmektedir  (Şekil  7,9),

İz Element Dağılımı

Canik  volkanitlerine  ait  iz  element  içerikleri
Çizelge  3'de  verilmiştir.  Ayrıca  volkamtlcrin  bazal-
ortalaması  değişik  araştırıcılar  tarafından  incelenen
bazı  kıtasal  provenslerdeki  toleyitik  bazaltların  iz
element  içerikleri  ortalamaları  ile  Çizelge  4'de  kar-
şılaştırılmıştır.

Rubidyum,  62  ppm  ortalama  ile  kalkalkaien
bazalt  ortalamasının  (10  ppm)  çok  üstünde  olup,
değişken  değerler  gösteren  kıtasal  toleyitik  bazalt-
ların  bir  kısmı  ile  özellikle  Parana  ve  Karroo  güney
provensi  bazaltları  (Çizelge  4,  analiz  11,  16,  20)  ile
uyum  halindedir.  Canik  volkamtlerînde,  rubidyum
diferansîyasyon  indeksine  (DJ.)  göre  istatistiksel
olarak  geniş  bir  dağılım  göstermektedir  (Şekil  10).
K/Rb  oran  değeri,  istatistiksel  olarak  diferansiyas-
yon  indeksi  ile  geniş  bîr  dağılıra  (Şekil  11  A),  rubid-
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]. v^J* *nlt JerlrtL- mjJJr klmyJt.L rtrrtllt tan-Jfltlı htiafiirffM bnı njnn dfjirltrl.

‘able ], fJ-.mTil c a | in 11 yfl t of the major lenant* of Canik cinle* 4M İtti* ■Iculfltıd norm v hit*.

MW f'Ul'U Z Fr-cr CilWP D A 2 A t 7 / 8 A S A L T ANQR tT/ANRES TE

tok£K *Ü / SJMHfi no So 41 131 IDO IBB ISO i»4 W 2Q0 208 210 214 220 224 253 290 48 ?91 L29

6LWSSTLER / HJJR ELF3-'Eh'TS

b₺.26 <17.66 54.66 51.31 56.19 tl*ftj 47.12 50,68 50.64 51*62 47,30 56^34 5Ü.03 'j?.9l 53.60 48*61 82,4ft 59.86 62 .OB 57.00
2

A ]n0- 15.60 14.4^ |4»35 11.82 11 *07 14*99 13.08 16,64 12.89 12*60 15.00 17*83 1-7.14 17,45 14.45 11 ,62 17.70 15.25 P.3O 13,7]
2 3

r^c. 2,36 2,62 ■2.93 2.39 •7.46 2.27 2 >17 2.S5 2*53 2.» 2,36 .n 2,41 2,29 2*62 2.29 2*53 2.27 2,40 2,?3

J to 4.79 8.79 7.58 7.68 4,43 6.04 7*85 7.33 8,31 □ .53 7,00 3.64 7*M 6*04 7*61 7,33 7.44 4.68 2,04 5.03

Mr< 0.15 0.18 ü.]7 0,17 0.13 0.16 0*19 0,20 0.18 0,16 0,16 0.14 0,17 0*14 OJ7 0.L7 0.10 0*17 0,13 0,53
.1 .Sft C,73 5.13 C,= L 7.(M 7,43 1C ,□□ 7.54 6,11 6*73 7*77 3.33 d,67 4*68 5*06 10.14 4*20 9*70 3*01 2*29
7.05 ll.tt 7,Tp 9.35 7,40 )1,65 13.07 10.39 10.03 9*59 9.89 . 8*44 8*90 7,08 9.37 14*14 7,42 4,35 7*61

1-* 0 2,23 3.00 3.7ft 2 .]< 3*09 i ,69 1.18 1.98 3.10 2*86 3.57 3.70 3*21 3*87 Î.53 0*96 2.95 7,89 t*>] 3-36
K.O 3.43 1.40 2,22 1,35 3, H 1 .os 0.90 1.OÎ 2.55 1*86 l.W 2,87 2.Î5 1,87 7.02 1*10 2,39 2,92 3*23 ia.98
T>f, Q.BO 1.12 □ .96 Ci.BB 0.96 0*77 0*67 0,75 T.O3 1.08 1,86 0,B4 0.91 0,79 1.12 0.79 1.03 0.77 0.90 0.73

0.25 0.30 0,45 0.26 C.33 0.41 0,15 o.u 0»«2 0.35 0,40 0,29 0.40 0.17 o.ll 0*38 0,27 y.n 0.37 0.3ft
i.sa 1.27 1.4ft 1,M 2,35 0,^4 2*68 1.13 1,92 :*57 2,03 □ .75 1.74 2.65 D*96 1*39 2,07 0*37 0,42 3,9=

TDFMM Z TOTAL 9Q.27 99.38 99.33 99,19 99.61 4U.94 99.M IDO.00 99,?1 99.68 99,57 100,tI 99*33 99*57 99.57 99.04 100,47 99.50 99.54 99,33

c.s.r't'G NtF*:t-An] / cj.P fl. WARMS
. 9.00 _ 4,39 0.04 4,56 3.75 0,94 - - 3,28 - 7*25 4,41 - 1-01 13*05 □ .66 9.96

20.30 ft.33 13,19 8.04 19.63 6.44 5.13 6.03 17.20 ]],M 11.18 16.94 12*39 9*87 11*99 6*55 14,00 17,34 19*10 16.57

19.40 17.21 J2.J7 İB.M 26.25 14,42 9.83 16.76 24.43 24,30 lb. 95 31 .?7 27*35 32*75 21*51 8,19 24*85 24/4 43.43 28*6S
22.R7 21. MJ 15.58 18.62 7.09 30,39 30.06 33.7Q U.?o 16*J3 2] .] 2 23.M 25*89 ?5*3I 22.21 24.35 27,87 20*14 6,57 14,24

nt 4,52 - •H - - - 1.11 *. 5,20 - - - - - - - - -
i!.«M 29,13 1640 î: .30 2; .37 19.»7 27*4? 14.00 28*90 23.M bO.RL 13.21 13.13 6,77 19,13 35,37 8.46 13.27 11,71 17.74
I3.Q2 9.32 25.54 11.39 19,06 loan 22,71 - 11,00 - 5-36 2,37 3,46 13.55 14.99 Jf] ,03 6.73 3,96 3.JI
_ 11.06 _ _ - 9*90 - 9,57 2,48 14.62 - 9.94 - - 3,51 - * - -

3.44 3.92 a.27 3,4ft 3.50 3,32 3,15 3.26 3*70 3.76 J.44 3,39 3,65 3*75 3,02 3.55 3*65 3,31 3.50 3.Î6

Hi _ - - - - - .- - - - - - - ■- t-
ii 1.64 2.14 2 .73 1.68 1.84 1.48 1,58 1.42 1.97 2,06 1 ,64 1.59 1*?4 1*50 2.14 1.51 1*95 1.47 1 .7? l, dfl

m 0,60 QOfS ] >31 0.62 0,79 1.46 O.A6 0.26 i.oo Û.B3 0.95 0.69 0,95 0*4? 0*'^b 0.91 0*64 □ *26 O.ftft 0*91

46,e> 30.05 49.75 26,66 49.44 24,62 J5*16 23.7Î 40,74 35*34 35,41 51.49 40*73 49,S'1 37*91 14*74 40*71 S4,97 71,28 55.21
K^ZNijf s 
ra/(Ftt**g)

1.50
0.6T

0,47
O.$3

0.5*
Û.T7

0.62
Q.W

l.i»
0.50

0,64
0.55

O.W
O*4ft

0,52
0,56

0,82 
O,bt

0*65 0,53
0,56

O,7D 
5.64

0,70
C>6«

0.43
0.64

□ *00
D.f’

1,15 
n -ta

0,01
0,70

1*01
0*71

0.63
0,64

0*09
Û.76

Elıtlja 2 , Çjnik pl etöbaıaltının a*Jİ5r el^ant kap»4ffll yönünden djıjıjr bernztr volk ıl>rlX kiyftclarll karjılajtjrılmaaı, 

Tabi* 2, Çan par 1 »on U*t öf the ®*jor element content* û,r C*nik flowiaault wJth similar Vultnnie* rock*.

bPWEK KO / SVJPLE NO I 2 3 4 5 ft 7 B 9 10 11 12 )4 15 16 17 )8

sio2 51*67 50, M 50, W 54.00 dS*2ft 51.50 46*95 51 ,ao 50*00 81,3e 50.31 51.50 51.50 52,67 50*47 47,22 5) *09 50,7 (44.35 54,60}
AljOg 14*72- 15.77 16,29 19,00 18.43 16.30 13*10 14.60 14*92 13.05 12.65 14*93 13,75 14, ?B 15.00 16*16 15*60 14.4 (12*48 - 16*32}
F*2Û3
Feû

2.4ft
7*00

2,32
7,78

2.6ft
5,06

9.DO* 2.64 
a. 60

2*ft0 
7.90

1,02
10.07

3.92
7,26

5*64
B.07

3.00
8.95

3*12 
11*23

3*4)
9*77

9,7<i* 1.67
7.Û&

4*19 
7*84

2*55 
9*54

11.20* 3.2
9*8

( 0.95
{ 4*18 _

7.56)
13*60}

Mro 0*13 0,1ft 0,17 0.17 0*17 0.15 0.17 0*16 O*lft O.?3 0*09 0.1ft 0*22 0.20 0.22 0*2 ( 0,10 - 0.30}
Hgft 6.35 6*35 a. 96 4*)0 8.42 5.90 14.55 7*10 4.65 6.7S 5,45 4.54 7.71 a. 3o 5*54 0.46 ft.ao 6*2 ( 3.52 _ 11*16)
Gao 9*₺3 9,56 9,33 9.50 10.22 9.60 10,16 10*57 9,58 9*03 10,57 9*51 10.37 10*63 9.59 11.02 9*30 9*4 ( 7.45 11*80)
HijCF 2,70 2.62 2,«9 3*40 2,27 2.50 1*73 2*40 2,73 2.51 2*43 3.24 2,08 1*61 3*03 2*44 3.30 2*6 ( l.B 3*47)
5° 1,95 1,56 1*07 0*60 O.M 0.8ft o.os 0.74 1.00 1*52 0.61 1*02 0.52 0*61 0*76 0.17 Q.50 1*0 { 0*19 *. 1*74}
T10? 0*91 0.96 1.Û5 0.90 1.73 1,20 2,02 1,11 2*94 3,10 2.as 1*7? 1*22 0*16 1*72 1.68 2,30 2,0 ( 0.9 3*99)
pİ°5 Û.30 0.33 0.21 0,73 0*21 0,21 0*13 0,43 0*43 0.35 0.22 0,06 0,26 0*20 0.39

1*71 1,70 0.61 O.Bft o.ftl

■> 7opl*n> demir oic*lt (FeCı) / Tot*] İren (FeO)

1. Carılk platebftielt crtelanaar / G*ni± floedbaaalt
2» Kılıngeyh plıtebazalt attaltttei / Haainteyh flbedtusilt (Tertiuğlu* 1985 aK
3, kalk aik«ı «n baıalt / Cılcıikaline binit (Jaioe ve wnlte, 1971J.
4, Alt kıtanı kabuğun ortalına biletlini / AvlTfcJ* öf the I«W« continental enıet (Taylor Ve McLennan, 197$] ,
5, Kıtı*al olivin tclayit artıl «ıiu / Aveiege of continental olivini tholeiite (Mention, 1967J.
6* Kıtıııl toiayitlerln örtı]«ıa»4 / Average of ccmtlrıentıl tholeiite* (Maratm, 1967),
7, sentetik olivin Uleyit binit / Synthatiç oilvine tholtlltlc M*slt (Green ve Ringnoedj 1969)*

’’ âîj" L'*47) “*’**““ *"'' t*1*1* K*™ SUW mtmi, avaty ıtHkı / Anrn. lor 21 IM.tlw-unit.ilM b.a.lt, Soutn.m provine. dİ R.rroo, South.m lirle. (Co. ..

’• "12* mil Ur.lt ortala»aaı. Kam» ku«y provnwl, Rodana, ûllnav unit / tvaraga for 12 nil S...11, Bortlıan, Kavine, of Karr™, niudaala, Southam afrle. (¥.11 v. dig., 1M>¥)
10. -S- «om.t.1 baıalt «U1-.1, k 5-8. karroo kota, P™..1, Bod.„a, (oI 5 ku„etll baillt(

Southam Africa (ot ve «$,, 1957),
11. "9’ Dekken elt pİ atehizalt artıl ma* 1, Icnbey, Mndfatan / Average far a bitil t af lo*er Decctn trap*, Bdtbty, Indie (Sukhuwela vt PcddervitT't, 1990),
12. “21* DeUtan Uat pjetöbaielt ortalmu, betebıy, Hindlttllı / Average tor 21 balalt ef Upper ftaccan tripe, fertey, India fSukhavwale ve Poldervalrt, 195a),
33* ”M" Fa* tolvyltik b»«lt ortajuaii / Average for 64 tholelltJc biiili of Morocco (Bertrand v* Prlotan, 1973),
14. Jura Ferrar dolerltu, Antarktika / Jura Farrar dalerite, Antarctic* (Gunn, 1962, 1966),
19, "5" Picture Ötence baialt ortalan**** orogen, Merkezi Faahn^twi / Average for 9 Picture George built, Oregon, Central Weehingtcn, U.S.A. (Me Dewgall, 197ft),
1ft. *9“ Snake Fiver basalt ortala»!, Idaho, U.S.A, / Average for 4 Snake River beaalt, Idaho, U*S*A, (LMen, wlpckilizhed data).
17. "₺■ YeliCW*tone bazalt artıl *l»1, taieytati Marik* / Average for 6 Yallwatone b**elt, NorthMlt Martça (Hbnilten, 1462}.
15. -144" Kltaoal platobizalt ort*l®a*L ve elMOnttorin değİfİB araHQl / Average and ran?» (in bracket*} for 144 continental flooabaaalt (HynAuri* 1972. P, 171}.
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çizelge 3 « Canik volkan!tierinin İz element İçerikleri.

Teble 3 . Trace element contents the Canik volcanics.

KAYAÇ GRUBU / ROCK GROUP B A Z A L T / B A s A L T ANDEZİT/ANDESİTE

ÖRNEK NO / SAMPLE NO 34 41 151 180 186 188 200 208 210 214 220 224 252 253 45 223 229

İZ ELEMENTLER / TRACE ELEMENTS ppc

Rb 106 45 59 45 98 31 İ02 101 30 87 58 33 60 17 80 138 112

Sr 689 573 534 600 575 438 905 626 515 986 750 507 404 387 867 555 708

Zr 164 52 116 100 172 75 74 98 63 124 79 89 104 57 90 184 171

Y 29 32 27 25 29 26 27 21 25 27 25 17 35 25 26 30 29

Nb 10 2 8 19 15 6 - 22 - 15 8 - 10 - 14 16 15

K/Rb 269 258 312 249 266 289 208 152 520 274 322 420 279 537 303 194 221

Hb/Sr 0,15 0.08 0.11 0.08 0.17 0.07 0.11 0.16 0.06 0.10 0.08 0.07 0.15 0.04 0.09 0.25 0.16

Çiıelge 4. Canik pl a t oba zal tının la almant kıpımı yOnUnden diğer benzer volkanik kayaklarla kerf ile, tırıİBMk.

Table 4. Cceıparlson of the trace elment content! of Canik floodbaaelt with similar volcanics Tocka.

ÖRNEK NO /

SAMPLE NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rb 62 32 10 33 - 50 10 - 20 1S.B ( B-3I ) 50 49 *. 21 50 32 13 39 33 54 17
Sr 600 479 300 400 460 430 328 275 425 7B0 (195-1051) 290 750 706 641 207 726 241 298 121 429 152
Zr 97 84 85 100 215 220 100 106 30 34.5 ( 13-103 ) 85 42fi 196 311 81 314 160 200 94 254 74
Y 26 23 32 32 29 27 20 23 20 11 ( 4-27 ) 23 39 22 50 48
Nb 12 4 20 2.3 4 5.3 ( 2-13 ) 11-16 47 27 11-18

K/flb 311 416 500 340 249 406 (237-747 ) 282 395 299 485 340 153 234
Rb/St 0.10 0.07 0,06 0*06 0.12 0.03 0*05 0.02(0.01-0.07) 0,06 0.03 0.06 0.05 0.13 0.27 0.11

1. Canik platebazalti/cenik floodbaealt.

3. Hasenfeyh platobazaltr/Hasanjeyh floodbaealt (Terzioğlu,19S5 a)
3. Normatif o'llvlnll toleyltlk baialtentative olivine tholeiite baealt (Print,1968).

4. Nomat if k overall toleyltlk bazalt/Nomative quarts tholeiite basalt {Prinz, 1968).

5. Kıtasal bazalt oriel ana a z/Ava rage of continental basalt (Pearce ve Cann,1973).
6. Sıcak nokta toleyltl/Hot spots tholeiite (6aet,1968| Schilling ve Winchester, 1969),

7. Kalkalkelen bazalt/Calcslkaltne basalt (Jakes ve white,1971),

8. Kalkalkalen basalt/Calcalkallne basalt (Pearce ve Cann,1973),

9. Alt kıtasal kabuk ortalamasr/Avarağa of the lower continental cruet (Taylor ve Me Lennen,1979).

10. “6" Lesotho granullt ksenolltl ortalaması ve elementlerim değljlm aralığı, Güney Afrika/Average and ranges (In brackets) for 6 Lesotho 
granulite xenoliths, Southern Africa (Roger,1977),

11. ’21“ Lesotho-Basutoland bazalt ortalaması, Karroo gtiney provensi, Güney Afrlka/Avarage for 21 Lesotho-Basutoland basalts, Southern 
province of Karroo, Southern Africa (Cox ve dig.,1967),

12. "6“ Featherstone bazalt ortalaması, Karroo kuzey provensi, Rodezya, Güney Afrlka/Avarage for 6 Feathorstone basalt. Northern province
of Karroo, Rhodesia, Southern Africa (vali ve dlğ.,1969). '

13. ’5“ Nuanotsl bazalt ortalaması, MgO * 5-6, Karroo kuzey provensi, Rodezya, Güney Afrlka/Avarage for 5 Nuanetsl basalt, HuO X 5-6, 
Northern province of Karroo, Rhodesia, Southern Africa (Cox ve dig.,1967).

14. “12" Tull bazalt ortalaması. Karroo kuzey provensi, Rodezya, Güney Afrlka/Avarage for 12 Tull basalt, Northern province of Karroo.
Rhodesia, Southern Africa (Vail ve dig.,1969), '

15. "72“ bazalt ortaİması, karroo güney provensi, Güney Afrlka/Avarage for 72 basalt, Southern'province of Karroo, Southern Africa 
(Cox ve Hornung,1966).

16. "29“ bazalt ortalanası, Kenoo kuzey provensi, Güney Afrlka/Avarage for 29 basalt. Northern province of Karroo, Southern Africa
(Cox ve dig., 1967), . "

17. "5" Picture George bazalt ortalaması, Oregon, Merkezi Washington, U.S,A,/Avarage for 5 Picture George basalt, Oregon Central
Washington, U.S.A. (Me Bougall.1976). ' ’

18. Alt V akima bazalt, Granda Ronde istifi, Columbia River grubu,Oregon vc Washing ton, U.S, A. Aower Yakima basalt, Grande Ronda 
sequence, Oregon and Washington, U.S.A. (Me DougslI, 1976).

19. Jura Ferm dolerit, AntartIka/Jura Farrar dolarite, Antarctica (Gunn, 1962,1946), •

20. Parana platobazalti, Brlzllya/Parana floodbaealt, Brazil (Ruegg, 1976).

21. hiyabaz ortalanası, Kuzey Amerika doğusu/Avarage of diabase, Eastof Kort America (Weigand ve Rang land, 1970).
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genelde  kıtasal  toleyitîk  bazaltlar  ile  özellikle  Kar-
roo  kuzey  provensi  bazaltları  ile  (Çizelge  4,  analiz
12,  13,  14,  16)  uyum  halindedir.  Ayrıca  alt  Mıtasal
kabuğun  mineralojik  bileşimi  olarak  kabul  edilen
granulît  ortalamasına  da  (780  ppm)  benzerlik  gös-
termektedir.  Stronsiyum,  Canik  volkanitlerinde  ar-
tan  D.L  (Şekil  10)  ve  Rb  ile  (Şekil  11  D)  geniş  bir
dağılım  sunmaktadır.

Zirkon,  97  ppm  ortalama  ile  kalkalkalen  bazalt
(100  ppm),  normatif  kuvarslı  ve  normatif  olivinli  ba-
zalt  (Çizelge  4,  analiz  3,  4,  7,  8),  Karroo,  Kuzey  Ame-
rika,  Antartika  ve  Kuzeydoğu  Göröndland  proven-
si  toleyitik  bazaltları  (Çizelge  5)  ile  uyum  halinde-
dir  Zirkon,  Canik  volkanitlerinde  artan  diferansiyas-
yon  indeksine  göre  istatistiksel  olarak  düzenli  ve  ar-
tan bir  ilişki  göstermektedir  (Şekil  10),

Yitrîyum,  ortalama  26  ppm  olup  kalkalkalen  ba-
zalt  (Çizelge  4)  ortalaması  (23  ppm)  ile  bazı  kıtasal
toleyitik  bazalt  değerlerine,  Özellikle  Kuzeydoğu
Amerika,  Karroo,  Antarktika,  Dekkan  ve  Kuzeydoğu

yum  ile  düzenli  ve  azalan  bir  ilişki  (Şekil  11  B)  sun-
maktadır,  K/Rb  oran  değerinin  DJ.  ile  geniş  bir  da-
ğılım  sunması  Canik  volkanitlerinin  kabuksal  bir
bulaşmaya  maruz  kaldığım  vurgulamaktadır  (Jakes
ve  White»  1971),  Bu  kabuksal  bulaşma,  genelde  tole-
yitik  seri  karakterli  olan  Canik  bazaltının  hafif  bir
kalkalkalen  eğilim  kazanmasına  sebep  olmaktadır,
K/Rb  oran  değerinin  rubidyum  ile  azalan  bir  ilişki
göstermesi  olgusu  ise,  magmatik  serilerin  genel  ay-
rımlaşma  mekanizması  ile  uyumlu  olup  kabuksal
bulaşmanın  yanısıra  volkanitlerin  magmatik  ayrım-
laşmaya  da  uğradığını  vurgulamaktadır,  K/Rb  oran
değerinin  potasyum  ile  olan  ilişkisi  (Şekil  11  C)  ge=
niş  dağılımlı  olup,  verilerin  bir  potasyum  değerinde
K/Rb  oran  değerinin  değişik  değerler  göstermesi
volkanitlerin  rubidyumca  zenginleştiğini  belirtmek-
tedir.

Stronsiyum,  600  ppm  ortalama  ile  kalkalkalen
bazalt  ortalamasının  (328  ppm)  çok  üstünde  olup

Şekil  11  :  Canik  volkanitlerinin  1E  element  içerik-
lerinin  değişim  diyagramı.  Açıklama  Şe-
kil  3'de  verilmiştir.

Figurell  ı  Variation  diagram  of  trace  elements  of
the  Canik  volcanics,  For  symbols  see
Fig, 3,

79
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çizelge s • 213 analla: İçeren ve 7 provense alt olan 16 kıtasal toleyitik biMİtın, Canlk platebizılti ile k«x|il«ftiriİM*ı»

Bütün analizler (% 20)d0+Mg0> % 12) bileştestl aralığındadır.

Tablets • Çemparisen  of sixteen continental tholeİİtie basalts localltlts fr« 7 provinces representing 213 analyses with

Çanlk floodbasaii* All inalytss are in the rangt (% 20) CaÖ+MgO)  ̂12).

{

Prevtnslsr  (Provinces)

<^KD Amerika Proven»!  (NE American Prôvinça)

Watchunfl akıntısı (Watçhung flows)

Yolk Haven akıntısı  (York Haven flows)

Rosvllle akıntısı (Rosville flows)

 ̂Karroo fteovansl (Karroo  Provlnet)

Tandyiesberg silli  (Ttndyİefberg sill)

Hangnest silli  (Hangnest sill)

Blâiuwkrans silli (Blaawkrans sill)

^•Antartika  Provensİ  (^taretle Province)

Feirtr cloleritieri  (Perrar doleritas)

^Parana Kfovtnsi  (Parana Provinee)

Parana havzası  (Parana basin)

-f Dtkkan Provensi  (Decean Province)

Bhoiwiidi holimü (Bhoiwada section)

O Koliffiibiya Nehri  Provtnsi  (Colımbia Rİvtr Province)

Picture George birimi (Picture George unit)

Alt Yakiœa toirimi(Lower Yakiraa unit)

örtı YikiBi birimi (Middle Yâkİtta unit)

Grand Rondt S&kanü  (Grande Ronde Segutnet)

S KD Grönland Provenu  (NB Grönland Province)

Alt lirimi  (Baial unit)

Afirik tolrim (Aphyrlc unît)

Porfirik birim  (Porphyric unît)

Karadeniz Plakası  (Black Seâ Plate)

• Hasânşeyh  platobaialti  (Hasınşeyh  floodbasılt)

^Canik plttobaiilti  (Canik floodbasâlt)
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Göröndland  provensi  bazaltlarına  (Çizelge  5)  ben-
zerlik  gösterirler.

Niyobyum,  ortalama  12  ppm  olup  kalkalkaleıı
bazalt  ortalamasının  (23  ppm)  üstünde,  kıtasal  ba-
zalt  ortalamasının  (20  ppm)  ise  altındadır.  Canik  ba-
zaltları  Nb  içerikleri  bakımından  kıtasal  toleyitik
bazaltların  bir  kısmı  ile  Özellikle  Karroo  güney  pro-
vensi  bazaltları  (Çizelge  4,  analiz  11,  15)  ile  uyum
halinde  olduğu  gibi  alt  kıtasal  kabuğun  mineralojik
bileşimi  olarak  kabul  edilen  granulit  için  verilen
Nb  değer  aralığına  da  (2-13  ppm)  uyum  sağlamak-
tadır.  Niyobyum,  Canik  volkanıtlerinde  artan  dife-
ransiyasyon  indeksine  göre  geniş  bir  dağılım  gös-
termektedir  (Şekil  10),

Pearce  ve  Camı  (1973),  Y/Nb  oranlarına  göre
magmaların  soy  özelliğini  ve  tektonik  konumlan
arasındaki  ilişkiyi  belirlemişlerdir.  Bazaltların  Y/Nb
oranı  alkalilik  durumlarına  bağlı  olup,  alkalilik  yük-
seldikçe  bu  oran  azalmaktadır.  Y/Nb  oran  değeri
kıta  içi  alkalen  bazaltlarda  l'den  küçük,  okyanus
sırtı  alkalen  bazaltlarda  2'den  küçüktür.  Buna  kar-
şılık  plaka  içi  toleyitik  bazaltlarda  2'den  büyük,  ok-
yanus  sırtı  toleyitik  bazaltlarda  3'den  büyüktür,  Ca-
nik  bazaltının  Y/Nb  oranı  ortalama  2.4  olup  1,04.3
arasında  değişmektedir.  Bu  olgu  Canik  bazaltının
plaka  içi  toleyitik  bazaltların  Y/Nb  oran  değerleri
ile  uyum halinde  olduğunu belirtmektedir.

Potasyumca  fakir  toleyitler,  okyanus  tabam  ba-
zaltları,  kalkalkaleıı  bazaltlar,  okyanusa!  ada  bazalt-
ları  ve  plaka  içi  alkalen  bazaltların  birbirinden  jeo-
kimyasal  olarak,  ayırtlanabildiği  «Ti-Y-Zr«  diyagra-
mında  (Şekil  VI  A),  kıtasal  toleyitlerin  genel  konu-
munu  belirlemek  amacıyla  yapılan  çalışmada  (Holm,
1982),  7  kıtasal  toleyitik  provensden  alman  16  yersel
örneğin  (Çizelge  5)  plaka  içi  baazlt  sahasında  yer  al-
mayıp/  bu  örneklerin  yaklaşık  %  50'sînin  okyanus
tabam  bazalt  sahasında,  geri  kalanının  ise  fcalkal«
kalen  bazalt  sahasında  yer  aldıkları  belirlenmiştir.
Canik  bazaltına  ait  örneklerin  bu  diyagramda  ok-
yanus  tabanı  bazalt  sahası  ile  kalkalkaleıı  bazalt
sahasında  yer  almaları  (Şekil  12 A)  Canik  bazaltının
kıtasal  toleyitik  baazltların  genel  davranış  biçimine
benzer  bir  davranış  gösterdiğini  vurgulamaktadır.
Bu  özellik,  ayrıca  Zr/Y-Zr  (Pearce  ve  Norry,  1979)
diyagramında  da  (Şekil  13)  yinelenmekte  olup,  Ca-
nik  bazaltına  ait  Örnekler  okyanus  tabam  bazalt  ala-
nı  ile  adayayı  kalkalkalen  bazalt  alam  içinde  yer
almaktadır.  Ayrıca,  Karadeniz  plakasının  (Mc  Ken-
zie,  1972;  Alptekin,  1973;  Dewey  ve  diğerleri,  1973;
Ketin,  1977)  orta  kesiminde  yer  alan  Canik  bazaltı-
nın  Ti,  Zr,  Y  element  içerikleri  ve  Ti/Y,  Zr/Y  oran
değerleri  ile  de  yerkabuğunun  değişik  provenslerinde
(Çizelge  5)  yayılım  gösteren  kıtasal  toleyitik  bazalt-
lara  uyum  sağladığı  gözlenmektedir.

Her  ne  kadar  andezitik  kısımlardan  alman  örnek
sayısı  güvenilir  bir  yorum  yapmak  için  yeterli  de-
ğilse  de,  andezitik  kısımların  uyumsuz  iz  element
(Rb,  5r,  Zr,  Y,  Nb)  içeriklerinin  (Çizelge  3)  adayayı
andezitlerine  (Taylor,  1969;  Taylor  ve  White,  1969;
Gill,  1981)  göre  daha  yüksek;  K/Rb  oran  değerleri-

Şekil  14  :  Canik  platobazalt  volkanizması  tarafın-
dan  etkilenen  inceleme  alanı  için  benim-
senen  alt  kabuk  tabakalanması  modeli.
Derin  kabuksal  sil  kompleksi,  tak  bir
birlik  halinde  (sol  taraf)  sınırlım  belli
keskin  ara  yüzeyli  yeni  bir  Moho  sürek-
sizliği  oluştururken,  tekrarlanan  sil
kompleksi* d  (sağ  taraf)  halinde  dağınık
belirsiz  bh  Moho  oluşturmaktadır.  1*  Ca-
nik  platobazaltı;  2,  Hasanşeyh  piatoba*
zaltı;  3.  Gabro*  4#  Ultramafik  kümülat-
lar; 5, Üst manto; 6» Üst kabuk.

Figure 14  :  The  suggested  crustal  underplating  mo-
del  in  the  investigated  area  affected  by
the  Canik  flood  voleanism.  The  deep
erustal  sill  complex  is  diagrammatically
shown  as  a  single  unit  (left)  generating
a  sharp  Moho  and  multiple  (right)  gene-
rating  a  diffuse  Moho.
1.  Canik  floodbasalt;  2.  Hasanşeyh  flood-
basalt;  3,  Gabbro;  4.  Ultramafic  cumu-
lates;  5.  Upper  mantle;  6..Upper  crust*

nin  de  daha  düşük  olması  yitim  kökenli  bir  volka-
nizmanın  ürünü  olamayacaklarını  göstermektedir,

CANİK VÖLKAMtTLERİNİM PETROJENEZt

Bazalt  ve  andezitik  kayaçlar  ile  temsil  edilen
Canİk  volkanitleri,  morfolojik,  petrografik  ve  jeo-
kimyasal  özellikleri  açısından  kıtasal  plaka  içlerin-
de  gözlenen  toleyitik  bazaltlara  uyum  sağlamakta-
dır,

Majör  ve  iz  elemen  çalışmaları,  Canik  bazaltı-
nın  kalkalkalen  eğilimli  potasyumca  zengin  toleyi-
tik  seri  karakterli  olduğunu,  kıtasal  kabuğun  etkisi
altında  bulaşmaya  uğrayarak  kirlendiğini  ve  bunun
sonucunda  da  sialik  kökenli  gibi  davrandığım  orta-
ya  koymaktadır.

Yeryüzünde  Mesozoyik  ve  Tersiyer  provenslerin-
de  (Kolombiya  nehri,  Kuzey  Atlantik,  Dekkan,  Para-
na»  Karroo,  Antarktika  ve  Sibirya  platformu)  geniş
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yayılım gösteren toleyitik karakterli platobazaltları,
primer yada primere yakın magmadan ve/veya mag-
nezyumca zengin pikritik ana magmalardan kaynak-
lanmışlardır. Platobazaltlarıf birinci durumda «man-
to yükselmesi» varsayımı ile ilişkili olarak oluşmak-
tadır, Toleyitik karakterli olan bu kıta içi platoba-
zaltları, magma ocağından yüzeye süratle çıktıkların-
dan ayrımlaşma olanağı bulamamakta ve ana mag-
manın bazaltik karakterini aynen yansıtmaktadırlar.
İkinci durumda ise, pirolitik mantonun 20 kb (^ 60
km) da, % 20-30 oranında kısmi ergimesi ile oluşan
ana pikritik magma, kabuk incelmesinin gözlendiği
özel durumlarda yüzeye kadar ulaşabilmekte, buna
karşın kabuk kalınlaşması durumunda kıtasal kabu-
ğa göre daha fazla bir yoğunluğa sahip olduğundan
kıtasal kabuğun bîr dizi derîn kabuksal sil komp-
leksleri (Cox, 1980) halinde enjekte olmaktadır. En-
jekte olan bu sil kompleksleri, üstte gabroyik mag-
ma altta ise ultramafik kümülatlar halinde ayrım-
laşmakta (Şekil 14) ve neticede alt kabuk tabaka-
lanması mekanizmasına sebep olmaktadır. Derin
kabuksal sil kompleksi halinde, kalınlaşmış kıtasal
kabuğun tabanına yerleşen pikritik magmanın ay-
rımlaşması sonucu üstte oluşan gabroyîk magma,
yoğunluğu yeterince azaldığı için kıtasal kabuğun
üst seviyelerine doğru yükselerek ayrımlaşmakta ve
geride kalıntı halinde gabroyik kümülatları bıraka-
rak yeryüzünde volkanik faaliyetini başlatmaktadır.

Farklı yaşlarda olmalarına rağmen Pliyosen
yaşlı Canik platobazaltının, petrografik ve jeokimya-
sal açıdan Hasanşeyh platobazaltına genelde bir ben-
zerlik göstermesi; magma tik ayrımlaşmaya uğrama-
sı ve İçinde ksenolit (anklav) halinde uygun manto
materyalini içermemesi gibi kanıtlar, ikinci ihtima-
lin yani pikritik magmanın daha olasılı olacağı gö-
rüşünü belirtmektedir. Bu olgu, ayrıca Canik plato-
bazaltı için bölgesel ölçekte ayrı bir oluşum meka-
nizmasının düşünülemeyeceğini, buna karşın Üst
Lütesîyende sıkışma rejimi etkisi altında gelişmeye
başlayan alt kabuk tabakalanması olayı sonucu
oluştuğu vurgulanan Üst Lütesiyen - Priyaboniyen (?)
yaşlı Hasanşeyh platobazaltının (Terzioğlu, 1985 a)
kaynağım oluşturan gabroyik magma ile kökensel
ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

İnceleme alanında pikritik kayaçlann gözlene-
memesi, Doğu Pontidlerin orta kesiminde kıtasal
kabuğun, pikritik sillerin yerleşiminden Önce özellik-
le Üst Lütesîyenden önce, kalınlaşmış olduğunu be-
lirtmektedir (Terzîoğlu, 1985 a). Sillerin kabuk - man-
to sınırına yerleşiminde tektonik sıkışma rejimi
(Roberts, 1970), düşük yoğunluktaki yan kayaçlar
(Bradley, 1965), muhtemelen yatay tabakalanma ve
folyasyon gibi yapısal faktörler en uygun çartlan
oluşturmaktadır.

Sıkışma tektoniğinin etkisi altında Üst Lütesi-
yende başlayan ve gabroyik bileşimli Hasanşeyh
platobazalt magmasını oluşturan pikritik ana mag-
manın, bir dizi siller halinde kabuk-manto sınırın-
daki enjeksiyonları bölgede bir basınç serbestlemesi
yaratan Kuzey Anadolu Transform Fayıma (Mc Ken-
zie, 1970; Dewey ve Bird, 1970; Dewey ve diğerleri,

1973; Ketin, 1977; Şengör ve Yılmaz, 1981) etkinlik
göstermeye başladığı Üst Miyosen (Pliyosen?) yaş
konağına (Ketin, 1969; Tokay, 1973; Öztürk, 1980;
Şengör ve Yılmaz, 1981; Yılmaz ve diğerleri, 1981)
kadar kabuk-manto sınırının üst seviyelerine başka
bir deyişle kıtasal kabuğun üst seviyelerine doğru
ilerleyici bir şekilde devam etmiş ve aynı kökenli
oluşuma sahip benzer Özellikli gabroyik magmaları
oluşturmuştur* Kıtasal kabuğun farklı seviyelerinde
pikritik magmanın ilerleyici ve tekrarlanan sil enjek-
siyonlarının ayrımlaşması sonucu kıtasal kabuğa
bir yandan gabro ilave edilirken, diğer yandan da
mantonun üst seviyelerine kalıntı (restit) halinde
yeni ultramafik kümülatların ilave edilmesi devam
etmiş ve sonuçta Üst Lütesiyende başlayan alt ka-
buk tabakalanması olayı Üst Miyosen - (Pliyosen ?)'e.
kadar bir süreklilik kazanmıştır, ilerleyici ve tetrar-
lan sil enjeksiyonlarının kıtasal kabuğun farklı üst
seviyelerinde ayrımlaşması sonucu alt seviyelere en-
jeksiyon yapan silin gabroyik kümülatları, üst sevi-
yelere enjeksiyon yapan silin ultramafik kümülat-
ları altında bulunacağından böyle bîr zonda artık ne-
yin kabuk, neyin manto olduğu belirlenemeyeceğin-
den neticede ilerleyici bir şekilde gelişen alt kabuk
tabakalanması olayına uğrayan böyle bir zonda kes-
kin ara yüzeyli bir Moho'dan ziyade dağınık, belirsiz
bir Moho oluşacaktır. Pikritik sillerin ayrımlaşması
sonucu oluşan benzer özellikli gabroyik magmalar,
farklı seviyelerine yerleştikleri kıtasal kabuğun mi-
neralojik ve petrografik özelliklerine göre, alt kıta-
sal kabuk ve/veya üst kıtasal kabuğun jeokimyasal
etkisi altında kalacaklarından, alt kıtasal kabuk (gra-
nulît) ve/veya üst kıtasal kabuk kayaçları (granit,
granodiyorit) tarafından kısmen de olsa bîr bulaş-
maya (kontaminasyon) maruz kalmaktadırlar.

İz element çalışmaları, Canik platobazaltlarınm
benzer kökenli oluşuma sahip olmakla birlikte alt
kıtasal kabuk tarafından jeokimyasal olarak fazla-
ca etkilendiği vurgulanan Hasanşeyh platobazaltına
(Terzioğlu, 1985 a) göre özellikle K-tipi (K, Rb, Sr)
elementlerce bîr zenginleşme gösterdiğini ve dola-
yısıyla üst kıtasal kabuk tarafından fazlaca etkilen-
diğini belirtmektedir. Ayrıca, Canik platobazaltının
Rb/Sr oran değerinin (0.J0) Hasanşeyh platobazai-
tına (0,07) göre yüksek değerde olması da Canik
platobazaltmı kaynaklandıran gabroyik magmanın
Hasanşeyh platobazaltmı veren gabroyik magmaya
göre kıtasal kabuğun üst seviyelerinde yer aldığım
ve dolayısıyla üst kıtasal kabuktan fazlaca etkilen-
diğini vurgulamaktadır. Bu olgu, ayrıca pikritik sîl-
lerin Üst Lütesiyenden sonra kıtasal kabuğun üst
düzeylere doğru sokulum yaptığı tezi ile de uyumlu
gözükmektedir.

Canik bazaltları. Üst Lütesiyen - Üst Miyosen
(Pliyosen ?) zaman aralığında işlevini gösteren ve
alt kabuk tabakalanması olayım sonuçlandıran pik-
ritik ana magmanın ilerleyici ve tetrarlanan siller
halinde kalınlaşmış kıtasal kabuğun üst seviyelerine
sokulumu ve ayrımlaşması sonucu üstte gelişen gab-
royik bîleşîmlî magmadan kaynaklanmıştır, Bu gab-
royik bileşimli magma, Üst Miyosen (Pliyosen?) de
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harekete geçen Kuzey Anadolu Transform Fayının
bölgesel ölçekte yarattığı basmç serbestlemesinin bir
volkanik faaliyetin gelişebilmesi için yeterli düzeye
ulaşmasına kadar, üst kıtasal kabuk içinde beklemiş
ve bu sırada içinde bulunduğu kıtasal kabuk ile et-
kileşerek gözlenen karmaşık petrokimyasal bileşimi-
ni ortaya çıkarmıştır. Yukarıda belirtilen serbest-
leme sonrası genişleme tektoniği ile Pliyosende ge-
cikmeli ve/veya beklemeli bir volkanik etkinlik şek-
linde gelişmiştir. Ayrıca, inceleme alanında Canik
bazaltının kaim lav akıntıları dışında çok sayıda
dayklar halinde de gözlenmesi, genişleme tektoniği-
nin bölgedeki etkinliğini vurgulamaktadır.

Canik volkanitlerinin andezitik kısımları ise, ma-
jör ve uyumsuz iz element içerikleri bakımından
adayayı yöresi andezitlerine benzerlik göstermemek-
tedir, Bu olgu Canik andezitinin, yitim sonucu geli-
şen bir volkanik etkinlik olamayacağım belirtmek-
tedir. Zira Üst Paleosenden sonra kıta (Anatolid) -
adayayı {Pontid) çakışması sonrası adayayı özelliği-
ni kaybederek kıtasal bir kabuğa dönüşen Doğu
Pontidlerde Pliyosende artık bir yitme zonunun var-
lığı söz konusu olamamaktadır. Ayrıca andezitik kı-
sımların, bazaltların kalkalkalen eğilimli toleyitik
seri karakterini koruması, onların bazaltlar ile hö-
kensei ilişkide olduğunu vurgulamaktadır. Bu bakım-
dan yüksek potasyumlu asit andezit bileşiminde
olan andezitik kısımlar kıtasal plaka içlerinde göz-
lenen andezitik kayaçlar gibi gözönüne alınabilir.
Kıtasal plaka içlerinde gözlenen andezitik kayaç-
lar, yakın çevrelerinde bulunan toleyitik karakterli
platobazaltlarının kristal ayrımlaşma ürünleri ola-
rak ve/veya bu ayrımlaşma ürünlerinin kıtasal ka-
buğun jeokimyasal etkisi altında kalarak kirlenme-
si sonucu kalkalkalen eğilimli hatta kalkalkalen ben-
zeri ortaç kayaçlar şeklinde gelişmektedir, Canik vol-
kanitlerinde, genelde K/Rb oran değerinin D.I. ile
geniş (Şekil 11 A), Rb ile azalan (Şekil 11 B) bir iliş»
kî sunması Canik andezitinin, alt kabuk tabakalan-
ması sonucu oluşarak kıtasal kabuğun üst seviyele-
rine yerleşen ve sialik kabuk tarafından kirlenen
gecikmeli ve/veya beklemeli gabroyik bileşimi! Ca-
nik bazaltları magmasının kristal ayrımlaşması so-
nucu oluştuğunu belirtmektedir,

SONUÇLAR
İnceleme sahasında yapılan bu çalışma ile elde

edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir :
1, Canik volkanitlerini oluşturan bazalt ve an-

dezitlerin potasyumca zengin toleyitik serî karak-
terli kıtasal plaka içi volkanizma ürünleri olduğu
belirlenmiştir,

2, Canik volkamtlerinin, Üst Paleosenden sonra
kıta (Anatolid) - adayayı (Pontid) çarpışması sonrası
kıtasal kabuğa dönüşen Doğu Pontidlerin, tektonik
sıkışma rejimi altında, Üst Lütesiyenden Üst Miyo-
sen (Pliyosen ?)fe kadar sürekli olarak etkinlik gös-
teren alt kabuk tabakalanması (underplating) meka-
nizması sonucu oluştuğu saptanmıştır.

3, Canik volkamtlerinin özellikle üst kıtasal ka-
buk tarafından jeokimyasal olarak etkilenerek kir-
lendiği belirlenmiştir.

4. Canik bazaltının, gerek morfolojik ve gerek«
se mineralojik, petrografik ve jeokimyasal açıdan
platobazaltlann genel özelliklerine uyum sağladığı
gözlenmektedir,

5, Canik platobazaitım izleyen andezitik lavla-
rın mineralojik ve kimyasal bileşimleri, andezitlerin
magmatîk ayrımlaşma sürecinde volkanizmanın kal-
kalkalen eğilimli potasyumca zengin toleyitik seri
özelliğini koruduğunu göstermektedir.

6* Canik volkanı derinde magmatik ayrımlaş-
manın yanısıra kirlenmenin (kontaminasyon) de et-
kili olduğu belirlenmiş ve kirlenmenin daha çok üst
kıtasal kabuktan ileri geldiği saptanmıştır,

7. Üst kıtasal kabuk bulaşmak Canik volkanit-
lerinin gabroyik karakterli magmasının, Pliyosen
yaş konağındaki volkanik etkinliğinin, bölgede Üst
Miyosen (Pliyosen ?)'den itibaren gelişime başlayan
Kuzey Anadolu Transform fayının oluşturduğu ba-
sınç serbestlemesi sonucu etkin olan genişleme tek-
toniği ile ilişkili olabileceği vurgulanmıştır,

8. Canik volkanitieri, mantonun kısmi ergimesi
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