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Güneydoğu Türkiye'de,  Sinan Formasyonu  Alt  Üyesi
ve  Besni  Formasyonu'nun  Fauna  Özellikleri

Faunal  properties  of  Lower  Member  of  Sinan  Formation  and  Besni  Formation,  in  Southern  Turkey

ENGİN  MERİÇ Jeoloji  Kürsüsü,  Maden  Fakültesi,  ÎTÜ,  İstanbul

ÖZ:  Güneydoğu  Türkiye'de,  V-VT.  Bölgelerde  izlenen  Sinan  Formasyonu  Alt  Üyesi  ve  Antak  Formasyonu  içindeki
kireçtaşı  merceklerinin  mikrofaunal  özellikleri,  şimdiye  kadar  ka,bul  edildiği  gibi,  VI.  Bölgedeki  Besni  Formasyonu
nu'nun  mikrofaunası  ile  eşdeğer  olmayıp,  Sinan  Formasyonu  Alt  Üyesi  ile  Antak  Formasyonu  içindeki  kireçtaşı  mercek-
leri  (Üst  Mestriştiyen'in  Altı),  Besni  Formasyonu'ndan  (Üst  Mestriştiyen'in  Üstü)  daha  yaşlıdır.

ABSTRACT:  Microfaunal  properties  of  the  Lower  Member  of  the  Sinan  Formation  and  limestone  lenses  of  the  Antak
Formation  which  are  seen  in  Districts  V  and  VI  of  Southeastern  Turkey  are  not  similar  with  the  Besni  Formation
seen  in  District  VI,  as  has  sofar  been  accepted.  The  Lower  Member  of  the  Sinan  Formation  and  the  limestone  lenses
of  the  Antak  Formation  (both  Lower  Late  Maastriehtian  in  age)  are  older  than  Besni  Formation  (Upper  Late
Maastriehtian).

GÎBÎŞ

Güneydoğu  Andolu'da  V.  ve  VI.  Bölgelerde,  şimdiye  ka-
dar  yapılmış  stratigrafik  araştırmalara  göre  Üst  Mestriş-
tiyen  yaşlı  istif  VI.  Bölge'de  Antak  ve  Besni  formasyonla-
rı  (Tuna,  1973;  Sungurlu,  1974),  V.  Bölge'de  ise  yine  An-
tak  Formasyonu  ve  Sinan  Formasyonu'nun  Alt  Üyesi  ola-
rak  ayırtlanmıştır.

VI.  Bölge'de  Antak  Formasyonu,  vişne  kırmızısı  renk-
li  ve  öğelerinin  hemen  hemen  tamamı  Karadut  Birliği,  Ko-
çali  Birliği  ve  ofiyolitlerden  türemiş  çakıltaşları  ile  temsil
edilir.  İstifin  alt  kesiminde  yeryer  1-2  m  kalınlıkta,  bol
bentonik  fosil  içeren  kireçtaşı  mercekleri  izlenir  ve  Antak
Formasyonu  üzerine  konkordan,  san  renkli  kumtagı  ve
kumlu  kireçtaşı  ile  başlayan  ve  üste  doğru  yine  sarımsı

renkli,  kumlu  biyohermal  kireçtaşı  ile  devam  eden  Besni
fm.  gelir  (Sungurlu,  1974;  s.  94).  Germav  Formasyonu'nun
Alt  Üyesi  ile  yanal  geçişli  olup  Paleosen  yaşlı  Üst  Üye-
sl'ne  konkordan  olarak  geçer.

V.  Bölge'de  ise,  Üst  Mestriştiyen  yaşlı  istif  altta  yine
vişne  kırmızısı  renkli  çakıltaşmdan  oluşmuş  Antak  For-
masyonu  ile  başlar.  Üste  doğru  konkordan  ve  yanal  geçiş-
li  olarak  Sinan  Formasyonu  Alt  Üye'sinin  gri  renkli,  çokaz
killi  ve  yeryer  dolomitik  kireçtaşı  ile  devam  eder  ve  Pa-
leosen  yaşlı  Sinan  Formasyonu  Üst  Üyesi'nin  kireçtaşı  ile
örtülür.

Bu  çalışmaya  kadar  yapılan  bütün  mikropaleontolojik
araştırmalarda,  Sinan  Formasyonu'nun  Alt  Üyesi  ve  Bes-
ni  Formasyonu  faunal  yönden  eşdeğer  ve  yaşça  Üst  Mest-
riştiyen  olarak  kabul  edilmiştir.



96 MERÎÇ

BESNİ  FORMASYONU  VE  SİNAN  FORMASYONU  ALT
ÜYESİNİN  FAUNAt,  ÖZELLİKJLERİ

Yazar  tarafından  çeşitli  tarihlerde  sözü  edilen  formas-
yonlardan  alınmış  örnek  ve  karotlar  üzerinde  yapılmış  mik-
ropaleontolojik  çalışmalar  sonunda  bölgelere  göre  sapta-
nan  fauna  şöyledir:

V.  Bölgede,  Siirt  ili  dolayında;  Batman,  Raman,  Koz-
luk,  Sason,  Şelmo,  Malabadi,  Silivanka,  Habandere  ve  Gü-
zeldere'de  yapılan  sondajlarda  Sinan  Formasyonu  Alt  Üye-
si'nden  alınmış  karotlarda  bu  üyeye  özgü  aşağıdaki  fauna
saptanmıştır.

Broeckinella  arabica  HENSON
Loftusia  elongata  COX

"  harrisoni  OOX
minor  (B)  ve  (A)  COX

Cuneolina  $p.
Göskinolina  sp.
Gyclopsinella  stemmanni  (MUNIER-CHALMAS)
SideroHtes  calcitrapoides  LrAMARCK
Orbitoides  meâÂus  (d'ARCHIAC)
Omphalocyclus  macraporus  (LAMARCK)
Lituolidae
ValvulinMae
Miliolidae

VI.  Bölgede,  Antak  Formasyonu  içindeki  kireçtaşı  mer-
ceklerinde  de  şu  organizmalar  tayin  edilmiştir.

Adıyaman  kuzeyinde,  Bistikân  köyü  çevresinde;
Broeckmella  arabica  HENSON
Loftusia  elongata  COX

"  harrisoni  COX
"  minor  (B)  ve  (A)  COX

Cuneolina  sp.
Coskinolina  sp.
Orbitoides  medius  (d'ARCHIAC)
Omphalocyclus  macroporus  (LAMARCK)
Valvulinidae
Miliolidae
Rotaliidae
Kâhta  kuzeyinde,  Eski  Kâhta  dolaylarında;
Loftusia  elongata  COX

<"  harrisoni  CÖX
minor  (B)  ve  (A)  COX

Loftusia  anatolica  MERİÇ
SideroHtes  calcitrapoides  LAMARCK
Orbitoides  medAus  (d'ARCHIAC)
Omphalocyclus  macroporus  (LAMARCK)

Yine  VI.  Bölgede,  Adıyaman  ilinde,  Besni,  Kâhta  ve  Ger-
ger  dolaylarında  Antak  Formasyonu  üzerindeki  yaygın  oya-
rak  görülen  Besni  Formasyonu  içinde  de  aşağıdaki  fauna
saptanmıştır :

Loftusia  morgani  DOUVILLE
baykali  MERİÇ
anatolica  MERİÇ
oktayi  MERİÇ

"  kahtaensis  MERİÇ

SideroHtes  calcitrapoides  LAMARCK
Orbitoides  medius  (d'ARCHIAC)
Orbitoides  JSimplorbites)  gensacicus  (LEYMERIE)
Omphalocyclus  macroporus  (LAMARCK)

Lepidorbitoides  socialis  (LEYMERIE)
Glypeorbis  mamülata  (SCHLUMBERGER)

SONUÇLAR

Yukarıda  belirtilen  faunal  özelliklere  göre  VI.  Bölge'-
deki  Besni  Formasyonu  faunası  ile,  yine  aynı  bölge'de  An-
tak  Formasyonu  içindeki  kireçtaşı  mercekleri  ve  V.  BöL
ge'deki  Sinan  Formasyonu  Alt  Üyesinin  faunal  içerikleri
birbirlerinden  kesin  olarak  farklıdır.  Özellikle  LoftıısSa  tür-
leri  yönünden  Sinan  Formasyonu  Alt  Üyesi  ve  Antak  For-
masyonu  içindeki  kireçtaşı  mercekleri  büyük  bir  benzerlik
göstermekte  ve  Besni  Formasyonundan  ayrılmaktadırlar.

Ayrıca  Besni  Formasyonu  faunası  kesinlikle  Üst  Mest-
riştiyen'in  üstünü,  diğerleri  ise  Üst  Mestriştiyen'in  altını
simgelemektedir.  Bu  duruma  göre,  sonuç  olarak,  Besni  For-
masyonu  ile  Sinan  Formasyonu  Alt  Üyesi  yaş  yönünden
şimdiye  kadar  kabul  edildiği  gibi  eşdeğer  değildir,  dolayısı
ile  VI.  Bölgede  Besni  Formasyonu'nun  düşünüldüğü  kadar
yaygın  olmadığı  da  ortaya  çıkmaktadır.  İkinci  olarak  VI.
Bölgede  Antak  Formasyonu  içinde  saptanmış  kireçtaşı  mer-
ceklerinin  V.  Bölgede  görülen  Sinan  Formasyonu  Alt  Üye-
sinin  batıya  uzantıları  olabilecekleri  de  faunal  benzerlik  yö-
nünden  bir  alternatif  olarak  düşünülebilir.
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Uşak Yöresindeki Neojen Havzalarının Jeolojisi

Geology  of  the  Neogene  basins  in  Uşak  region

TUNCAY ERCAN  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara
ALÎ  DİNÇEL*  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara
SAÎT  METÎN  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara
AHMET TÜRKECAN  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara
ERDOĞDU GÜNAY  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ:  Uşak  yöresinde Tersiyer  ve  Kuvaterner yaşlı karasal çökeller  ve  volkanik ürünler geniş olanlarda yüzeylemekte�
dır. Erek,  bölgenin ayrıntılı Neojen stratigrafisini  ve  karasal havzaların fasiyes  ve  paleoeoğrafyasmı ortaya koymak�
tır. Temel, Paleozoyik yaşlı Menderes Masifi metamorfitler  idir.  Bu  metamofitlerde  üç  ana  birim  ayırtlanmıştır.  Güney�
köyü formasyonunun granitik  gnaysları  ile  gözlü gnays  ve  şistlerden  oluşan  Eşme  formasyonu  yanal  geçişlidirler.
Üzerlerinde  Musadağı  mermerleri  bulunur.  Mesozoyik birimleri, Kızıleasöğüt  formasyonunun  (Jura)  dolomitik kireçtaş�
ları  ve  yerleşme yaşı  Üst  Kretase  olan  Vezirler  melanjıdır.  Neojen,  bir  alüvyon  yelpazesi  olarak çökelmiş  olan  Kürt�
köyü  formasyonu  (Alt  Miyosen)  ile  başlar.  Üste  gelen Yeniköy formasyonu (Orta�Üst Miyosen)  800  m.  kalınlığı  aş�
kın  olup  bir  akarsu ortamında çökelmiştir.  Dikendere  volkanitlerinin  yaşı  Orta Miyosendir.  Yeniköy  formasyonu  üze�
rinde uyumlu olarak 50�60  m.  kalınlıkta, gölsel ortamda oluşan Küçükderbent formasyonu (Üst Miyosen) çökelleri  yer
alır.  Miyosen,  çeşitli lavlardan olşuşan  Karaboldere  volkanitleriyle  sona erer. Ahmetler formasyonu  (Alt  Pliyosen)
üç  üyeye  ayırtlanmıştır:  a)  Merdivenlikuyu  üyesi;  yamaç molozudur,  b)  Balçıklıdere  üyesi;  En  çok  200  m.  kalınlıkta
ve  bir  akarsu  ortamının  temsilcisidir,  c)  Gedikler  üyesi;  akarsu ortam özelliklerinin bitip  gölsel ortamın başladığını
belirler.  Ahmetler  formasyonu Alt�Orta  Pliyosen  yaşlı  Bey  dağı  volkanitlerinden  gereç  almıştır.  Daha  üstte  250  m  ka�
lınlıktaki Ulubey  formasyonunu  oluşturan  bol  fosilli  gölsel  kireçtaşları bulunur.  Bunların  üzerinde  Üst  Pliyosen  yaşlı
Payamtepe volkanitleri  yer  alır.  200  m  kalınlıktaki  Asartepe formasyonu  (Alt  Kuvaterner) akarsu  ortamı  ıralar.  Ku�
la  volkanitleri  ise  Üst  Kuvaterner  yaşlıdır.

ABSTRACT  :  Tertiary  and Quaternary  continental sediments  and  volcanic products cover large areas  in  Uşak region.
The  purpose  of  this project  is  to  construct  the  Neogene stratigraphy  in  detail  and  to  evaluate  the  facies  and  paleoge�
ography  of  the  continental  basins.  The  Menderes Massif metamorphics  constitute  the  basement  rocks  in  this region.
Three  main  formations  are  observed.  The  granitic gneisses  of  the  Güney köyü formation  and  the  augen  gneisses  and
various  schists  of  the Eşme formation show lateral gradation. These units  are  overlain  by  the  Musadağı  marbles. Meso�
zoic  is  represented  by  the  dolomitic limestones (Jurassic)  of  the  Kızılcasöğüt  formation  and  the  Vezirler  melange,

(1)  Bu  yazı  Türkiye Jeoloji Kurumu  31.  Bilimsel Kurultayında bildiri olarak sunulmuştur.
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emplaced  in  Upper  Cretaceous.  Neogene starts with alluvial  fan  deposits  (Kürtköyü  formation), Lower Miocene  in  age.
This unit  is  overlain  by  800  m  thick,  fluvial deposits  of  the  Yeniköy formation (Upper�Middle Miocene). Dikendere
volcanics  are  Middle  Miocene  in  age.  The  lacustrine  deposits  of  the  Küçükderbent  formation  (Upper  Miocene),  which
is  about  50�60  m  thick, conformably overlies  the  Yeniköy formation. Miocene ends with  the  Karaboldere volcanics
which  is  composed  of  various  lavas.  Ahmetler  formation  (Lower Pliocene)  has  three members:  a)  The  Merdivenli�
kuyu  member  is  a  scree  deposit,  b)  The  Balçıklıdere  member  is  a  fluvial  unit,  about  200  m  thick,  c)  The  Gedikler
member  indicates  that  the  fluvial features  has  come  to  end  and  the  lacustrine  deposition  has  started. Ahmetler for�
mation  contains  materials derived  from  the  Beydağı  volcanics, Lower�Middle Pliocene  in  age.  The  fossiliferous, about
250  m  thick,  Lacustrine Limestones o  the  Ulubey  formation overlies  the  Ahmetler  formation.  Above these limesto-
nes  there  are  the  Payamtepe  volcanics,  Upper  Pliocene  in  age.  Asartepe  formation represents  the  fluvial environment
of  the  Lower  Quaternary deposits.  Kula  volcanics  are  Upper Quaternary  in  age.

GİRİŞ

İnceleme alanı  îç  Ege  bölgesindeki  Uşak�Banaz�Ulubey�
Eşme�Kula yöreleri olup yaklaşık 3800  kms  lik  bir  yer  kapsar
(Şekil  1).

İnceleme ereği; Bölgedeki karasal Neojen havzalarında
oluşan  ve  uranyum,  bitümlü  şeyi, kömür,  kaolen,  diatomit,
bor  tuzları  v.b.  önemli  oluşukları içeren tortul kaya birimleri�
nin  ayrıntılı  stratigrafilerini ortaya koymak,  yörede  yay�
gın  yüzlekler  veren  çeşitli  evrelerdeki  volkanitlerin  bu  stra�
ti  grafik  sıralanımmda  yerlerini  belirlemek, karasal havza�
ların fasiyes  ve  paleoeoğrafyasım ortaya  çıkarmaktır.  Bu
amaca yönelik  olarak  25  adet 1/25.000 ölçekli paftanın  ay�
rıntılı jeoloji haritası yapılmıştır.

Batı Anadoluyu kapsıyan jeolojik çalışmalar oldukça  es�
ki  yıllardan  beri  süre  gelmiştir.  Bölgede  genel  jeolojiyi  ko�
nu  alan  çalışmalar  yoğun olup,  Neojen  havzalarını  kapsa�
yan  bölgesel  ayrıntılı  çalışmalar  azdır.  En  eski  araştırmalar
Hamilton  ve  Strickland  (1841),  Tchihatcheff,  (1869), Was�
hington  (1894)  ve  Phillipson (1913) tarafından yapılmış olup,
daha  çok  gezi  niteliğindedirler.  Ayrıntılı  çalışmalara  1950
yılından sonra başlanmış  ve  çok  sayıda  araştırıcı çeşitli  ko�
nularda incelemelerde bulunmuştur.

STRATİGRAFİM JEOLOJİ

Paleozoyik

Menderes Masifi Metamorfitleri Grubu.  Bölgede  yer  alan
Menderes  Masifinin  çeşitli metamorfitleri  temeli  oluşturmak�
tadırlar. Metamorfitlerin ayrıntılı incelenmesi, araştırmanın
kapsamı dışında bırakılmış  ve  3  ana  birimin  ayırtlanmasıyla
yetinilmiştir:

Güneyköyü Formasyonu (Pzşg). Granitik  gnayslardan
oluşmuştur.  Bunlar  pembe�beyaz renkli  iri  kristalli,  yer  yer
bütünüyle granit görünümlü olup aplit  ve  kuvars  damarları
ve  silisçe  zengin  anklavlar  içerirler.  Bölgede yayılımları  az�
dır, tipik  olarak  Eşme batısında Güneyköyünde  ve  daha  ku�
zeydeki Karabacaklı köyü doğusunda  izlenirler.

Eşme  Formasyonu  (Pzşe).  Altta  granitik  gnayslarla
yanal  ve  dikey geçişli olan para kökenli  gözlü  gnayslar  bu�
lunur.  Bunlar  iri  feldispat  ve  kuvars gözlü,  yer  yer  turma�
linli kuvars damarlı olup  yer  yer  de  diyasporit, hematit  ve
magnetit içerirler.  Daha  üste  doğru  ince  taneli  gnayslar  ve
bunların üzerinde  de  mikaşist,amfibol şist, granatli şist,
kloritli  şist,  kalkşist v.b.  yer  yer  de  ince  mermer bant ve dü�
zeyleri  içeren  çeşitli  şistler izlenir.  Bu  birimler  ayrıntılı ola�
rak ayırtlanmamış  ve  bütünüyle Eşme  formasyonu  adı  altında

toplanmıştır. Eşme yöresinde, Uşak kuzeyinde geniş alanlarda
yüzeylemektedirler.

Musadağı  mermerleri (Ptrm.), Şistler üzerinde uyumlu�
luğu  tartışmalı  olan  beyaz  renkli dolomitik mermerler  yer
alırlar.  Bunlar  150  m  yi  aşkın  kalınlıkta,  iri  kristalli,  yer
yer  siyah  bantlı  olup, arasıra zımpara  ve  diyasporit  mercek�
leri  içerirler.  Yer  yer  fillat  ve  kuvarsitlerle  ardışıklıdırlar.
Mermerlerde fosil bulunamamıştır. Ancak, çalışma  alanına
komşu  bölgelerde  yapılan  çalışmalarda,  içlerinde Permiyen
ve  Triyas  yaşlı  fosiller bulunduğuna  ve  1000  m  kalınlığa eriş�
tiğine değinilmiştir. Akkuş (1962) Mesozoyik, Akarsu
(1969) Permo�Karbonifer,  Ayan  (1973) Permiyen.Mesozo�
yik, Boray  ve  diğerleri  (1973)  Üst  Triyas, Kalafatçıoğlu
(1962) Permiyen, Wippern (1964) Permo�karbonifer yaşta
olduklarını  ileri  sürmüşlerdir.  Yukarda  belirtilen  sonuca  va�
rımlar gözetilerek mermerlerin Permo�Triyas  yaşlı  oldukları
varsayılmıştır.

Ayrıca, mermerlerin  şistler  üzerindeki  durumu  da  tar�
tışmalı olup, çalışma alanında şistler üzerinde uyumlu  ola�
rak  yer  aldıkları  gözlenmiş  ve  bu  görüş kimi araştırıcılar
tarafından benimsenmişse  de  (Schuiling,  1962)  ve  (özyar�
dımcı  ve  Konak,  1976 kişisel görüşme),  kimi  araştırıcılar  bu�
nu  kabullenmemekte  ve  uyumsuz  olarak  yer  aldıklarını  sav�
lamaktadırlar (Akkuş,  1962;  Akarsu, 1969; Ayan, 1973,
Kutlu  ve  Demirsu,  1955;  Kalafatçıoğlu, 1962; Mariko,  1970).

Mermerler içinde  yer  yer  mercekler  şeklinde  izlenen
zımparataşı  ve  diyasporit  oluşukları  önemli  olup,  bunların
ilksel  gerecinin  (boksit) birikmesi için, içindeki karstik  çu�
kurların oluşabileceği,  bol  yıkanmanın olduğu  bir  karasal
ortam gerekmektedir.  Bu  şekilde, kireçtaşlan  içinde  önce
bir  boksit  birikmesi  olmuş  ve  daha  sonra  bunlar  kireçtaşları�
nın  etkilendikleri  başkalaşım  olayları  ile  zımparataşı  ve  di�
yasporite dönüşmüşlerdir.

Mermerler, Ulubey doğusunda  Musadağmda,  Banaz  Ça�
yının aşındırdığı  Neojen  örtüsü  altında  ve  Uşak  kuzeyba.
tısında yüzeylemektedir.

Mesozoyik

Bölgede temeli  oluşturan  ve  yukarda kısaca  özetlenen
Menderes Masifi Metamorfitleri  grubu  üzerinde  yer  yer  Ju�
ra  ve  Kretase  yaşlı kaya birimleri  de  izlenmektedirler.

Kızıieasöğüt Formasyonu (Jk). Mermerler  üzerinde
uyumsuz olarak  yer  alan, gri�mavimsi,  yer  yer  beyaz  renk�
li  dolomitik  kireçtaşlarmm oluşturduğu,  yer  yer  de  çört
bantları içeren  bu  birim  arasıra masif, arasıra 5�35  sm,  ka�
lınlıkta tabakalı görünümlüdür. Katmanlı olan yerlerde  çok
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Şekil  1:  Yer  bulduru  haritası.
Figure  1:  location map.

kıvrımlı olup, Kızıleasöğüt  köyü  yöresinde  yüzeylenmekte�
dir.

Dolomitik kireçtaşlarımn fosilleri kıttır. Çalışma  ala�
nında fosil bulunmamasına  karşın,  çalışma  alanı  kuzeyinde�
ki  Muratdağı  yöresinde  çalışan Bingöl (1977), kireçtaşla�
rında  Orta�Üst  Jura yaşını belirleyen  şu  mikrofosilleri  sap�
tamışlardır.2

Trocholina minuta Derin  ve  Reisi
Trochoîiîia palastiniensis Herson
Protopeneroplis  sp.
Lagenidae
Valvulininae

Ophthalmidüdae
Mıliolidae
Clypeîna  sp.
Cylindroporelia  sp.
Cladoeoropsis  sp.
Lugenicâae

Vezirler  melanjı  (Kvm). Çalışma alanında  daha  sonra
ofiyolitli melanj birimleri  yer  almakta  olup,  bu  ofiyolitli
melanj,  çeşitli  boyutlarda  ultramafit,  radyolarit,  çörtlü  ki�
reçtaşı, spilit�tüf, mermer v.b.  değişik  litolojik birimler

(2)  înce  kesitlerdeki  türlerin tanımını  MTA  Enstitüsünden  M.  Ser�
daroğlu  yapmıştır.
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karmaşığıdır. Ultramafitler üzerinde  yer  yer  1.15  m  kalın�
lıkta silisli  ve  karbonatlı  bir  kabuk  yer  almaktadır.  Ultra�
mafitlerde  zengin  mangan  cevherleşmesi  gözlenmiştir  (Uşak
K23�d2  apftası  Kızılcaören köyü B'sı).  Daha  yaşlı  kaya  bi�
rimleri Vezirler  melanjı  ile  tektonik  olarak  örtülmektedir.
İnceleme alanı K'de çalışan  Bingöl  (1977)  melanj  içindeki
çörtlü kireçtaşı bloklarında Senomaniyen yaşlı fosiller  bu�
lunduğunu saptamış  ve  melanjm yerleşme yaşının  Senoma�
niyenden daha genç  olduğunu  belirlemiştir.

Melanj, Uşak kuzeyinde  ve  doğusunda  yüzeylemekte
olup, ayrıntılı incelenmesi, çalışmanın kapsamı dışında  bı�
rakılmış  ve  birimleri ayırtlanmamıştır.

Senozoyik

Araştırmanın  ana  ereği olan Tersiyer  ve  Kuvaterner
kaynaklarının stratigrafisi  ve  birbirleriyle  olan  düşey  ve
yanal ilişkileri  şu  şekilde saptanmıştır.

Çalışma  alanında  Tersiyer,  Hacıbekir  grubu  adı  altın�
da  toplanan  kaya birimleri  ile  başlamaktadır.

Miyosen

Hacıbekir grubu: Bölgede Miyosen, Kürtköyü F'ormas�
yonu,  Yeniköy  formasyonu,  Dikendere  volkanitleri,  Küçük�
derbent formasyonu  ve  Karaboldere  volkanitleri  ile  belirlen�
mektedir.

Kürtköyü formasyonu (Thk).  Bu  formasyon altta,  bo�
yutları lmm�500  mm  arasında değişen  ve  salt  ultramafit
kayaç blok  ve  çakıllarından oluşan  yeşil  renkli  tek  köken�
li  konglomeralarla  başlamakta  ve  bunlar  üzerinde  yer  alan,
bordo renkli  kaba  taneli  ultramafit,  şist,  mermer,  dolomitik
kireçtaşı v.b.  çeşitli  çakılları içeren  az  yuvarlanmış,  çok
kökenli konglomeralarla  süregelmektedir.  180  m  yi  aşan  bir
kalınlık gösterirler.  Bu  birimler  bütünüyle  bir  alüvyon  yel�
pazesi ortamında oluşmuş olup, temel kayaçları keserek
akan akarsuların, kırıntılarını masif eteklerinde  uygun  yer�
lerde  bir  yelpaze şeklinde depolamalarıyla  oluşmuşlardır.
Orta derecede,  yer  yer  kötü  boylanmalı  1�500  sm  arasında
değişen kalınlıkta katmanlar sunar.  Yer  yer  de  çapraz  kat�
manlanma  görülür.  İri  kırıntılar çoğunlukta olup, fosil içer�
mezler. Kürtköyü formasyonu üzerinde uyumlu olarak  Orta�
Üst  Miyosen  yaşlı çökeller (Yeniköy formasyonu)  yer  al�
dığından, yaşının  Alt  Miyosen olduğu varsayılmıştır.

Çalışma alanında Uşak kuzeyindeki Kurtköy yöresinde,
Banaz batısındaki Kızılcaören köyü yöres;nde  ve  daha  gü�
neyde Çukurağıl köyü yöresinde yüzlekler verir.

Yeniköy formasyonu (Thy). Kürtköyü formasyonu üze�
rinde uyumlu olarak  yer  alan  ve  koyu sarı�turuncu renkli
konglomera�kumtaşı�kiltaşı�tüfit  ve  killi  kreçtaşı ardalan�
ması  sunan  bu  formasyon  da  akarsu kökenli  olup  akarsu�
ların  taşıdıkları  eski  kayaların  kırıntılarım,  yataklarının  uy�
gun  yerlerinde  düzgün  katmanlı  olarak  yığmalarıyla  oluş�
muştur. Formasyon, bütünüyle � 800 m yi  aşkın  bir  kalınlık�
ta  olup,  yer  yer  düzlemsel  ve  tekne biçiminde çapraz kat�
manlanma  ve  laminalanma,  oygu�dolgu yapıları,  kuruma
çatlakları, akıntı izleri, sürüklenim  izleri  ve  birtakım can�
lıların eşelemelerini sunmaktadır. Killi  düzeylerde  bitki  kök
ve  parçaları  görülür.  Yer  yer  yersel  kömürlü  düzeyler  de

izlenmektedir.  Kömürlerden  alman  örneklerde  bulunan  spor
ve  polenlerin  tanımını Akyols yapmıştır:

Tricolporopollenites microherrici  (PoT.)  TH.  ve  PF.
Trieolporopollenites  cingulum  (PoT.)  TH.  ve  PF.
Tricolporopollenites megaexaetus (PoT.)  TH.  ve  PF.
Periporopollenites multippratus  TH.  ve  PF.
Pityosporites  mieroalatus  (PoT.)  TH.  ve  PF.
Inaperturopollenites hiatus (PoT.)  TH.  ve  PF.
Triatriopollenites bituitus (PoT.)  TH.  ve  PF.
Triatriopollenites  caryphaeus  (PoT.)  TH.  ve  PF.
Triatriopollenites robustus  (PE.)  TH.  ve  PF.
Subtriporopollenites verus (PoT.)  TH.  ve  PF.
Polyporopollenites undulosus (WOLFF.)  TH.  ve  PF.
Yaş:  Orta  Miyosen

Formasyonun  üst  kısmlarmdaki  düzeylerden alman bazı
örneklerde  bulunan  Ostracod  fosillerinin  tanımım  Erkan*
yapmıştır:

Cyprinotus  cf.  salinus  Brady
Potamocypris  cf.  fulva Brady
Candona  cf.  angusta Ostermeyer
Pontoniella  sp.

Bölgede,  Miyosen  çökeller;  nden  kolaylıkla ayırtlanabi�
len  ve  Alt  Pliyosende  başlayan  bol  fosilli Pliyosen  çökelleri
grubu  daha  üstte uyumsuz olarak  yer  aldığından Yeniköy
formasyonunun yaşının  bütünüyle  Orta�Üst  Miyosen  oldu�
ğu  belirlenmektedir.

Yeniköy formasyonuna  ilişkin  çökeller  Uşak yöresinde
geniş alanlarda yüzeyîemektedir.

Dikendere  volkanitleri  (Thdv.)  Bölgenin  Tersiyerde  sap�
tanan  ilk  volkanit evresinde  oluşmuş  pembe�mor renkli,  iri
sanidin kristalli Riyolit�Riyodasit  lav  ve  tüflerdir.  Tüfler  yer
yer  eş  yaştaki  Yeniköy formasyonuna  gereç  olmuş  ve  da�
ha  sonra  yer  yer  bozuşarak  kaolenleşmiştir.  Uşak  kuzeyin�
de  bu  kaolen  yatakları bugün  işletilmektedir.

Riyolitler: Genellikle allotriyomorf taneli  mikrokristalin
kuvars,  serisit  ve  kristalleşmiş  camdan oluşan bir hamur mad�
desi  içindeki  kuvars  ve  sanidin  fenokristallerinden  oluşmuş�
tur.

Riyodasitler: Genellikle hipokristalin porfirik yapıda  ku�
vars,  sanidin,  plajiyoklaz,  biyotit  fenokristalleri  ve  kuvars,
feldispat  ve  mikalı  bir  hamurdan  oluşmuştur.

Çalışma alanı  kuzeyinde Muratdağmda çalışan Bingöl
(1977) yaptığı  radyometrik  yaş  belirlemesi  ile  Dikendere
volkanitlerinin 16�20 Milyon  yıl  (Orta Miyosen) yaşlı  ol�
duklarını saptamıştır. Volkanitler, salt Uşak kuzeyinde
K22�b3  paftasında  Dikenderenin geçtiği  vad'de  yüzlekler
vermelerine  karşın,  çalışma  alanı  dışında Muratdağı  yöre�
sinde geniş  yayıîımlıdırlar.

Küçükderbent formasyonu  (Thkd.)  Yeniköy formasyonu
üzerinde  uyumlu  olarak görülen  ve  kumtaşı�kiltaşı�tüfit  ve
marnlı  kireçtaşı  ardalanmasmdan  oluşan  bu  formasyon,  yer
yer  bitümlü  şeyi  düzeyleri,  yer  yer  de  jipsli düzeyler içer�
mekte olup bütünüyle  en  çok  50�60  m  kalınlık gösterir.  Bi�
tümlü şeyler,  gri  renkli,  çok  ince kağıdımsı katmanlanmalı  o�

(3)  Türkiye  Petrolleri  Anonim Ortaklığı
(4)  Maden  Tetkik  ve  Arama Enstitüsü
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lup,  çok  fazla  balık,  yaprak  ve  Ostracoda, fosilleri içerirler.
Genellikle  tüflü  ve  killi düzeylerle ardışıklı olup  en  çok  20�200
cm.  kalınlık  sunarlar. Bilindiği gibi,  son  yıllarda,  bitümlü
şeylleri ısıtmakla  petrol  elde etme  ve  termik santrallarda
katı yakıt olarak kullanabilme olanaklarının doğması bun�
lara önem kazandırmıştır.

Bitümlü  şeyllerde  bulunan  yaprak fosillerinin tanımla�
masını Gündüzhans yapmıştır:

Acer ScMmperi (Heer)
Ciıınamonıım  cf.  polymorphıım  (A.  Br.)
Ciıınamonıım  cf.  scheuehzeri  (Heer)
Cimıamoııum  cf.  laneeolatum Ung.
Osmımda  cf.  lignitum (Giebel)
Myrica  cf.  lignitum (Ung.)

Bitümlü  şeyllerin  içerdiği Ostracoda fosillerinin tanım�
lamasını Erkan yapmıştır:

Cyprinotus salinus  Brady
Potamocypris  cf.  fulva Brady
Caııdona  cf.  angıısta Ostermeyer
Caspieypris  sp.
Xestoleberis  sp.

Bitümlü  şeyllerin  içerdiği  balık  fosillerinin tanımlama�
sını Rückert Ülkümen  yapmıştır.«

Leueiscus papyraceus  Bronn.
Leuciseus heterurus Agassiz
Leuciscııs  colei  Meyer
Cyprinidae

Küçükderbent  formasyonunda  yer  yer  de  1�2  sm  ka�
lınlıkta  ve  5�6  m  uzunlukta  jips mercekleri  de  izlenmektedir.

Formasyon,ayrıca ince kömürlü  düzeyler  de  içermekte
olup, kömürler içinde bulunan  yaprakfosillerinin  tanımla�
masını Gündüzhan yapmıştır:

Acer trilobatum
Metasequoia  cf  occidentalis  (Newb.)
Glyptostrobus europaeus
Taxodium  miocenicum  Heer
Taxodivwn distichum Miocenicum
Rhamıuıs  cf.  decheni  Web.
Salix  sp.

Kömürlerden alman  örneklerde  Akyol,  şu  spor  ve  po�
lenleri saptamıştır:

Laevigatosporites  ha  ar  d  ti  (Pot.  ve  Ven.)  Th.  ve  Pf.
Inaperturopollenites dubius (Pot.)  Th.  ve  Pf.
Pityosporites  microalatus  (Pot.)  Th.  ve  Pf.
Triatriopollenites  coryphaeus  (Pot.)  Th.  ve  Pf.
Subtriporopollenites simplex (Pot.  ve  Ven.)  Th.  ve  Pf.
Polyporopollenites undulosus (Wolff.)  Th.  ve  Pf.
Ovoidites ligneolus Pot.

Bütün  fosillerin  determinasyonlarının irdelenmesiyle  Kü�
çükderbent formasyonunun  Üst  Miyosen yaşlı olduğu  belir�
lenmektedir.

Formasyonun yüzlekleri, Uşak K22.a3 paftasında  Kü�
çükderbent  köyü  yöresinde  ve  K22�d3 paftasında îlyaslı  kö�
yü  yöresinde  göze  çarparlar.

Küçükderbent formasyonu  gölsel  bir  ortamda oluşmuş�
tur.  Bitümlü  şeyller, balık fosilleri, ostrakodlar gölsel  or�
tamı  ıralarlar.  Ayrıca  yer  yer  bulunan jipsli oluşuklar  da
bu  gölsel  ortamı  ve  zaman  zaman  oluşan kuraklığı simge�
lemektedir.  Bu  nedenle çalışma alanındaki Miyosenin, eski
masif  kenarlarında  bir  alüvyon  yelpazesi  ile  başladığı,  akar�
su  çökelleri  ile  süregeldiği  ve  gölsel  bir  ortamda sona  erdi�
ği  anlaşılmaktadır,  Daha  sonra,  temeldeki Menderes  Masi�
finin bölgesel  yükselmesiyle  oluşan  gerilim  kuvvetleriyle
Miyosen tortulları kıvnmlanmış  ve  eğim kazanmışlardır.

Karaboldere  volkanitleri (Thkv). Riyodasit� Trakiande�
zit�Andezit  ve  Tefrit  gibi  çeşitli  lav,  tüf  ve  aglomeralardan
oluşmuştur. Volkanizma, gölsel ortamda Küçükderbent for�
masyonunun  tortullarının  çökelimi süregelirken  başlamış  ve
yer  yer  göle  tüf  gereci  de  vermiştir.  Yer  yer  asitik,  yer  yer
de  bazik  volkanitlerin  bulunması,  volkanizmanm  birkaç  ev�
reli  olma  olasılığını  gösterir.

Riyodasitler: Genellikle volkanik cam, feldispat  mikro�
lit  ve  mikrokristallerinden  oluşan  ve  aşırı  kil  mineralleşmesi
gösteren  bir  hamur içinde  yer  alan  kuvars,  oligoklaz  ve
daha  az  sanidinden oluşmuştur. Mafik mineraller limonitleş�
miştir.

Trakiandezitler: Genellikle  hiyalokristalin  porfiritik  do�
kuda  volkanik  camdan  oluşan  bir  hamur maddesi  ve  ku�
vars, oligoklaz,  andezin,  sanidin,  biyotit  ve  arasıra  da  hi�
persten  fenokristallerinden oluşmaktadır.

Andezitler: Genellikle porfiritik dokulu fenokristaller
halinde oligoklaz,  andezin  ve  biotit  içermekte  olup, bunlar
volkanik  can  ve  plajiyoklaz  mikrolitlerinden  oluşan  bir  ha�
mur  içinde  yüzmektedirler.

Tefritler: Genellikle hiyalopilitlk dokuda,  ince  taneli  lö�
sit, fenokristaller halinde ojit, iğnecikler şeklinde biyotit,
arasıra idiyomorf  nefelin,  çok  az  plajiyoklaz mikrolitleri  ve
bunların aralarını dolduran  camdan  oluşmuştur.

Sahada  trakiandezitlerdeki  iri  sanidin kristalleri  ve  tef�
ritik lavlardaki küresel ayrışma  tipik  olarak  göze çarpar.
Karaboldere  volkanitleri,  Uşak kuzeyinde Elmadağda  ve  gü�
neyde Karabol köyü yöresinde geniş alanlarda, çeşitli renk�
lerde yaygın yüzlekler vermektedir.

Volkanizmanm bitiminden  sonra,  volkan  bacaları  yö�
relerinden  ve  çeşitli  çatlaklardan gelen sıcak  ve  silisçe doy�
gun  eriyikler  soğuyarak  katılaşmış  ve  volkanitler  üzerinde
yer  almışlardır.  Bu  silis  kayaları Uşak K23�dJL  paftasında
Altıntaş köyü yöresinde izlenirler.

Karaboldere  volkanitleri  ile  bölgede Miyosen  sona  er�
mektedir^

Pliyosen

Bölgede Pliyosen, çeşitli tortul  ve  volkanik kayalardan
oluşan  înay  grubu  ve  Payamtepe volkanitleri  ile  belirlen�
mektedir.

înay  grubu. Ahmetler formasyonu, Beydağı  volkanitleri
ve  Ulubey  formasyonunu  içerir.

(5)  Maden  Tetkik  ve  Arama Enstitüsü
(6)  Münih  Paleontoloji Enstitüsü  �  ALMANYA
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Ahmetler formasyonu (Tia). Çalışma alanmda Pliyo�
sen,  bu  formasyonla başlamakta olup içinde  3  üye  ayırtlan�
mıştır.  Bu  üyeler  alttan üste  doğru  sırasıyla  şu  şekildedir  :

Merdivenlikuyu üyesi  (35am).  Eski masif kenarlarında
aşırı sellenme  ve  çekim  kaymaları yoluyla oluşan yamaç
molozlarıdır.  En  çok  50�60  m  kalınlıkta olup Pliyosen  çö�
kellerinin tabanında  yer  alırlar.  Köşeli metamorfit  çakıl  ve
blokları  içermekte  olup düzgün  bir  katmanlanma göster�
mez. Merdivenlikuyu üyesini oluşturan yamaç molozları özel�
likle Uşak Li22�a1  paftası  Merdivenlikuyu yöresinde  ve  Uşak
K22�a3  paftasında  Zahmanlar  köyü  yöresinde  yüzlekler  ve�
rirler.  Fosil içermezler.  Ancak  üzerlerindeki  fosilli  Alt  Pli�
yosen yaşlı çökellerle  eş  yaşlıdırlar.

Balçıklıdere  üyesi  (üab).  Merdivenlikuyu üyesi  üzerin�
de  uyumlu  olarak  yer  alan  ve  konglomera�kumtaşı�tüfit�kiL
taşı�marn  ve  kireçtaşı  ardalanmasıyla  oluşan  bu  üye  akarsu
ortamı  ürünü  olup  en  çok  200  m  kalınlık sunar. Genellikle
beyaz,  açık  sarı renkli  ve  yatay katmanlıdır.  Yer  yer  çapraz
katmanlanma  ve  laminalanma, oygu�dolgu yapıları  kuruma
çatlakları  ve  sürüklenme  izleri  görülür.  Killidüzeylerde bitki
kök  ve  parçaları  bulunur.

Balçıklıdere üyesi,zengin omurgalı fosil yatakları içerir.
Özellikle Uşak D22�a2  paftasında  Balçıklıdereye Uşak K22�d4

paftasında  Fakıllı  ve  Akçaköy  yöresindeki  zengin  omurga�
lı  fosil  yatakları uzun  suredenberi  araştırıcıların ilgisini çek�
mektedir.  Sahada  toplanan  omurgalı  fosillerinin tanımını
Tekkaya,  Aslan  ve  Saraç yapmışlardır:?

Palaeotragus roueni
Hipparion gracile
Gazeüa  gaudry  Schlosser
Trogocerus amaltheus  Roth  ve  Wagner
Dieeros nevmayri Osborn
Trilophodon  sp.
Froboscidien  sp.
Bhinoceras  sp.

Ayrıca  çalışma  sahasuıda  daha  önceden paleontolojik  ça�
lışmalar  yapmış  olan  Yalçınlar  (1946)  ve  Ozansoy'un (1969)
da  aynı  birimlerden topladıkları  ve  tanımlarım yaptıkları
omurgalı fosilleri şunlardır:

Hipparion mediterraneum  Hansel
Hipprion matthewi Abel
Ictitheriıım Mpparianıun Gervois
Oıoerolophodon pentelicus  Gaudry  ve  Lıartet
Parataxides  maraghana  Kitll
Pliohyrax  greens
Bieeros pachygnathus Wagner
Sus  erymanthius  Roth  ve  Wagner
Protoryx carolinae Major
Criotherium  cf.  argalioides  Major
Camelopardalis attica
Syneonolophus serrident Viret  ve  Yalçınlar
Helicotragus  sp.
Ancliitherium  sp.
Hyaena eximia
Aceratherium  sp.
Orycteropus sp.
Oioceros  sp.
Hyanictis  sp.
Machairodus sp.
Felis  sp.

Helladotherium  sp.

Balçıklıdere  üyesi  çökelleri  içinde  bulunan  gastopod  fo�
sillerinin tanımını înal« yapmıştır:

Campylaea  et.  bolivari  Gomez
Zebrina  sp.
Bulimiis  sp.

Konglomera  ve  kumtaşlarında  yer  yer  mercek  ve  dü�
zeyler  şeklinde  ikincil  uranyum cevherleşmesi vardır. Cev�
herleşme,  birincil  uranyumun kaynağı olan  Menderes  masifi
gnayslarının  ve  Beydağı volkanitlerinin tüflerinin, sular ara�
cılığıyla yıkanarak, iyonlar  halinde  alman  uranyumun  bir
süre  yeraltı  suları  tarafından  taşmması  ve  su  sirkülasyon�
larına uygun ortamlarda yeniden  çökeltilmesiyle  oluşmuş�
tur  (Çetintürk,  Keçeli  ve  Uncugil, 1976, kişisel görüşme).
Uranyum içeren  konglomera  ve  kumtaşları Uşak L22�a1  paf�
tasında  Akyar  tepede,  Uşak  K22�d4  paftasında  Fakıllı  kö�
yü  yöresinde,  Uşak K22�dx  paftasında  örencik köyü  yöre�
sinde yüzlekler verirler. Ayışkan (1971), Fakıllı köyü  yö�
resinde yaptığı çalışmada  %  0,045  U3Og  tenöründe  250  ton
rezerv bulunduğunu belirtmiştir.

Balçıklıdere  üyesi,  salt metamorfitlerden  gereç  aldığı
yerlerde  açık  mavi  yeşilimsi  renkte  ve  tek  kökenli  konglo�
mera�kumtaşı�kiltaşı ardalanması şeklindedir. Sahada tipik,
peribacaları biçiminde aşınma  şekilleri  sunarlar.  Bu  üye
metamorfitlerin yanısıra Miyosen çökelleri  ve  eşyaşlı Bey�»
dağı  volkanitlerinden  de  gereç  aldığı  yerlerde,  çok  kökenli
konglomera�kumtaşi�tüfit�kiltaşı marn  ve  kireçtaşı  ardalan�
ması şeklinde  olup  beyaz,  açık  sarı  renktedir.  Salt  tüfit  dü�
zeylerinin kalın olduğu  yerlerde  de  peribacaları biçiminde
aşınma şekilleri  görülür.

Bütün katmanlar  yatay  ve  yataya  yakın olup,  en  çok
15°  lik  eğim  sunarlar.

Gedikler üyesi (Tîag). Balçıklıdere  üyesi  üzerinde uyumlu
olarak  en  çok  60  m.  kalınlıkta,  açık  sarı  �  açık  yeşil  renkli
silttaşı�kiltaşı�tüfit ardalanması şeklinde  yer  almaktadır.  Yer
yer  ardışıklı  olarak  çok  az,  10  cm.  kalınlıkta  bitümlü  şeyi
düzeyleri  ve  1�2  cm.  kalınlıkta 10�15  m.  boyunda  jips mer�
cekleri  de  içerir.  Çökenller  içinde  yer  yer  eşyalı  Beydağı  vol�
kanitlerinin blok  ve  çakılları  da izlenmektedir.

Banaz  yöresinde  çalışan  Arda (1969) killi düzeylerden
aldığı  örneklerin  çok  az  da  olsa  (%0,2  B2O3)  Bor  tuzu  içer�
diğini,  bor  tuzlarının  çoğunu yüzlek olarak  saptamanın  çok
güç  olduğunu,  bunların hava koşullarıyla kısa zamanda  bo�
zulduğunu belirtmiştir.

Gedikler üyesine  ilişkin  çökeller  gölsel  bir  ortamda
oluşmuştur.  Bu  üye  de  Üst  Miyosendeki Küçükderbent for�
masyonu  gibi  akarsu  ortamdan  gölsel ortama  geçişi  belir�
lemektedir. Çökeller  başlıca Uşak Lr22�aa  paftasında  gedik�
ler  köyü  yöresinde,  Uşak K22�a3  paftasında  Küçükderbent
köyü  yöresinde  yüzlekler  vermektedirler.

3  üyeye  ayırtlanan Ahmetler formasyonu  bütünüyle  Alt
Pliyosen yaşlıdır.

Beydağı volkanitleri  (Tîbv).  Pliyosen  boyunca  süregelen
ve  salt  andezitik lav,  tüf  ve  aglomeraları içeren volkanizma

(7)  Maden  Tetkik  ve  Arama Enstitüsü
(8)  Maden  Tetkik  ve  Arama Enstitüsü
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olup  eş  yaşlı Ahmetler  formasyonuna  zaman zaman, gereç
vermiştir. Ulubey  formasyonunun  alt  düzeyleri  ile  de  yer
yer  yanal  geçişlidir.  Tüf  ve  aglomeralar içinde  yer  yer  hid�
rotermal manganez zuhurları bulunmaktadır.  Çalışma  ala�
nında  mor�pembe  renkli  lav  ve  aglomeralarla, beyaz�sarımsı
tüfler Beydağı�Kışlaköy  ve  İtecek  tepe  yöresinde  geniş
alanlarda yüzlekler verirler,  özellikle  tüfler, Ahmetler for�
masyonunun tortullarının oluşumu sırasında  yer  yer  çöke�
lime  katılarak  tüfit düzeylerini oluşturmuşlar,  yer  yer  de
volkan bacaları yörelerinde, karada  km.  boyutunda  yayıla�
rak  yığışmışlardır.  Aglomeralar,  volkan  bacaları  yörelerin�
de  çeşitli  boyutlarda andezit parçaları,  yer  yer  metamorfit
kaya  parçaları  ve  tüf  gerecinden oluşmuşlardır.  Yer  yer  kat�
manlanma sunarlar.

Andezitler  (Biyotitli  andezit,  ojitli  andezit,  löko ande�
zit, biyotitli hyalo�andezit  v.b.)  genellikle  porfiritik  yapı  ve
hyalopilitik doku gösterirler  Fenokristaller  andezin, biyo�
tit, bazen zonlu yapı  gösteren  oligoklaz  ve  idiyomorf  kris�
taller halindeki ojittir.  Hamur  maddesi  volkanik  cam, pla�
jlyoklaz mikrolitleri,  ojit  ve  biyotit  mikrokristalleri  ve  az
opak  mineralden  oluşur.  Hamur maddesinde kilmineralleşme
ve  limonitleşme  görülmektedir. Tüfler  yer  yer  birincil  uran�
yum  cevherleşmesi  göstermektedir.

Ulubey formasyonu (Titı). Ahmetler formasyonu üze�
rinde uyumlu olarak  250  m.  kalınlığa  erişen gölsel ortamda
oluşmuş kireçtaşları bulunmaktadır. Gölsel kireçtaşları  yer
yer  killi�marnlı  düzeyler  içerir  ve  kaim, düzgün, yatay  ve
yataya yakm  katmanlanma  gösterirler.  Alt  düzeylerde  ge�
nellikle  kumlu  kireçtaşları,  daha  üste  doğru  açık  pembe
renkli  kireçta§ları  ve  en  üst  düzeylerde  ise  gri�beyaz
renkli kireçtaşları  yer  alırlar.  Yer  yer  silisleşmişlerdir.  Ki�
reçtaşları gölsel ortamda oluşurken çevredeki  eş  yaşlı vol�
kanlardaki  (Beydağı  volkanitleri) çatlaklardan sıcak  ve  SiO2

ile  doymuş  eriyikler gelmiş  ve  göle karışmışlardır.  Bu  geli§
aralıklı olduğundan, silisler kireçtaşları içinde ardışıklı  du�
rumdadır.  Yer  yer  de  yumrular  şeklinde görülürler.  Bu  si�
lisler göldeki diyatomelerin  fazlaca  gelişmesine  neden  ol�
muş  ve  kireçtaşları içinde  yer  yer  diyatomit  mercekleri  de
oluşmuştur. Gölsel kireçtaşlarında bulunan Gastrapoda  ve
Lamelli branchiata fosillerinin tanımlanmasını İnal yapmış�
tır:

Theodoxus  cf.  soceni  Jekeiius
MSeromelania ptyeophora Prus
Planorbarius  thiollierei Michaud
Planorbariııs  cf.  eorneus  Linne
Planorbarius cornu Brogriart
Buiimus phrygieus Fischer
Campylaea  cf.  bolivari  Gomez
Lymnaea aff. palustris Müller
Helix  cf.  vemensis Toula
Melanopsis  sp.
Chilostoma (Drobacia)  sp.
Anisus  (Diseulifer)  sp.
Segmentina  sp.
Unio  sp.
Valvata  sp.
Pisidium  sp.
Stagnicola  sp.
Radix  sp.

Gölsel kireçtaşlarında bulunan  ostracod  fosillerinin  ta�
nımlanmasını Erkan yapmıştır.

îlyocypris  brady  Sars
Ilyocypris  cf.  gibba Rhamdor
Cyprinotus  cf.  Salinus  Brady
Candona  cf.  neglecta Sars
Candona angulata Müller
Candona  cf.  fabaeformis  Fischer
Metacypris  sp.

Gölsel kireçtaşları çalışma alanında  çok  geniş  yer  kap�
larlar.  En  kalın oldukları yerler Ulubey yöreleri olup kalın�
lık  250  m  ye  ulaşmaktadır.

Payamtepe volkanitleri (Tpv).  Üst  Pliyosende  Ulubey
formasyonunun  oluşmasından  sonra yeni  bir  volkanit  evre
ile  bazalt  lavları  gelerek  gölsel kireçtaşları üzerinde  yer
almışlardır.  Yer  yer  de  bazaltik  tüf  ve  aglomeralar  izlen�
mektedir.  Lavlar,  mor  renkli  iri  gözenekli  olup porfirik
dokulu, fenokristaller halinde ojit, piroksen, daha  az  biyo�
tit, plajiyoklaz  ve  izleri  kalmış olan olivin içermektedirler.
Hamur, plajiyoklaz,  ojit  ve  opak  mineralden  oluşur.  Gaz
boşlukları kalsit, epidot  ve  zeolitle  dolmuştur.

Payamtepe volkanitleri, Uşak K22�a3  paftasında  Zah�
manlar köyü  yöresinde,  Uşak K22�b4  paftasında  Eynehan  ve
Göğnügören köyleri yöresinde  ve  Uşak  K23.d1  paftasında
Güvem köyü yöresinde görülmektedirler.

Payamtepe volkanitleri  ile  bölgede
mektedir.

Pliyosen  sona  er�

Bölgede ayırtlanan Pliyosen yaşlı çökellerin  irdelenmesi
sonucu, Pliyosenin  eski  masif  kenarlarında oluşan yamaç
molozu  ile  başladığı, Akarsuların çökelttiği  oluşuklarla  süre
geldiği  ve  geniş  yer  kaplıyan  gölsel  oluşuklarla  son  buldu�
ğu  belirlenmektedir.  Daha sonra Menderes  masifinin  bölgesel
yükselmesiyle oluşan  gerilim  kuvvetleriyle  yer  yer  5�15°  lik
eğim kazanmış,  yer  yer  kırılarak genellikle  D�B  yönlü  fay�
lar  oluşmuştur.

Kuvaterner

Bölgede Kuvaterner,  Asartepe  formasyonu  Kula  volka.,
nitleri,  travertenler*  taraçalar,  birikinti  konileri  ve  alüvyon�
larla  ıralanır.

Asartepe formasyonu (Qat). Çeşitli renklerde, genellik�
le  kızıl  ve  turuncu,  yer  yer  beyaz, gevşek kireç, tüf,  kil  çi�
mentolu, orta�kalm tabakalanmalı,  çok  kökenli, yarı  yu�
varlanmış çakıllı  konglomera�kumtaşı  ardalanması şeklinde
olup  yer  yer  de  ince  marnli�kireçli düzeyler  içeren  ve  akarsu
ortamında oluşan  çökellerdir.  Bölgedeki Pliyosen  gölleri  çe�
kilip kuruduktan sonra gelişen akarsuların,  daha  yaşlı  ka�
ya  birimlerinden  kopardıkları kırıntıları  yataklarının  uygun
yerlerinde katmanlı  olarak  yıgmalanyla  oluşmuşlardır. Daha
yaşlı birimlerden taşınmış  kırık  gastrapod  ve  omurgalı  fo�
sil  parçaları  içerirler. Kendine  özgü  fosil içermemesine kar�
şın, alttaki Ulubey formasyonunun yaşı  Üst  Pliyosene kadar
çıktığından, daha  sonra  da  bir  volkanik  evre  saptandığın�
dan  (Payamtepe  volkanitleri)  ve  Asartepe  formasyonu  bu
birimler üzerinde uyumsuz olarak  yer  aldığından  Alt  Kuva�
terner  yaşı  verilmiştir. Kalınlığı  en  çok  200  m  dir.  Uşak  ve
Eşme yöresinde  çok  geniş alanlarda yüzeylemektedir. özel�
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likle Uşak�İzmir karayolunun  her  iki  tarafında  tipik  kızıl
renkli  yüzlekleri  görülmektedir.

Arasıra  çukur  yerlerde oluşan  bu  birimlerin,  Ulubey  for�
masyonunun  kireç  taşları  ile  olan dokanağı yanal geçişli  iz�
lenimi vererek araştırıcıları yanılgıya düşürebilmektedir.
Bunlar genellikle yatay  ve  düzgün katmanlıdırlar.  Formas�
yon  içinde  akarsu sistemine  ilişkin  sığ  su  birikintilerinde
oluşmuş sedimenter mangan yatakları gözlenmiştir  (Uşak
K23�d1  Kızılcaören  köyü  G'yi).

Kula volkanitleri  (Qkv).  Bölgedeki  en  genç  volkanizma
olup  (5  nci  volkanik  evre)  sarımsı�kızıl�siyah  ve  mor  renkli
bazaltik  lav  akıntıları  ve  tüflerle temsil edilirler*  Genellikle
ojit bazalt, olivin bazalt tipinde olup porfirik dokulu  ve  fe�
nokristaller halinde ojit, olivin, piroksen  ve  az  miktarda
plajiyoklaz  ve  hornblend  içerir.  Plajiyoklaz  mikrolitleri,  ojit,
lösit,  nefelin  olivin  mikrokristalleri  ve  volkanik  cam  hamuru
oluşturur. Çalışma alanında salt K21�dx  paftasmdaki  Mıdık�
lı  köyü  yakınında yüzlek  vermesine  karşın  daha  batıda,  Ku�
la  yöresinde  çok  geniş  alanlarda yüzlekler vermektedir.

Araştırıcılar Kula volkanitlerinin yaşları  hakkında  bir
fikir  birliğine  varamamıştır. Ancak, volkanizmanm birkaç
evreli olduğunu,  ilk  volkanik aktivitenin  1,1  milyon  yıl  önce
başlayıp hemen hemen tarihi zamanlara kadar süregeldiği�
ni  belirtmektedirler  (Borsi  ve  diğerleri,  1972).  Son  volkanik
aktivite  ile  oluşan  tüflerde,  Kula  batısındaki Köprübaşı  yö�
resinde insan ayak  izleri  bulunmuştur. Ozansoy  (1969),  bu
izlerin  bulunduğu  tüflerin  250.000  yıl  yaşlı olduğunu,  Tek�
kaya (1976)  ise  12.000  yıl  yaşlı olduğunu ileri sürmektedir�
ler.  Çalışma  alanındaki volkanitler, Kula  yöresinde  izlenen
ilk  volkanik  aktiviteye  karşılık  gelmektedirler.

Bölgede  Üst  Kuvaterner, travertenler, birikinti konile�
ri,  özellikle  Gediz nehrinin  oluşturduğu  taraçalar, eski  ve  ye�
ni  alüvyonlar  ve  yer  kaymaları  ile  ıralanır.

Travertenler sıcaksu kaynaklarında yüzeylemektedir.
Bölgede  çok  sayıda  kaplıca  bulunmakta  olup (Lr22�a3  Ak�
saz, K22�d;ı  Örencik,  K22�d2  Emirfakılı,  K22�a3  Akbulak
L.22.^ Hasköy, K23�d2  Kızılcaören  v.b.) Kırık sistemlerin�
den  çıkan  sıcak  suların  kaynak  kayacı  temeldeki gnayslar,
ısıtıcı kayaç  ise  çeşitli  evrelerde  oluşan  volkanitlerdir  (îça,
1976, kişisel görüşme).  Yer  yer  de  maden  suyu  kaynakları
bulunmaktadır.

TEKTONİK  VE  PALEOOOÖKAFÎK  EVBİM

Bölgede geniş alanlarda yüzlekler veren  Tersiyer  ve
Kuvaterner  yaşlı  kaya  birimleri,  temeli  oluşturan Menderes
masifinin  yükselme  devinimlerinden büyük ölçüde etkilen�
miştir.  Bu  sürekli  yükselme  devinimlerinin  kanıtları, oroje�
nik  devinim  olmamasına karşın karasal çökellerin  kıvrım�
lanmaları  ve  eğim kazanmaları, Tersiyerde  oluşan  ve  gü�
nümüzde  bile  etkinliğini koruyan  grabenler  (Salihli�Alaşehir
grabeni)  pek  çok  sayıda  fay  dizgeleri,  deprem  ve  volkanizma
yönünden aşırı etkinlik, akarsuların  yan  aşındırmaya oran�
la  çok  hızlı  şekilde  derine kazmaları, günümüzde  çok  yük�
seklerde gözlü gnaysların yüzlekler  vermesi  ve  masif  bölge�
sinin  çevresine  oranla fazla  yüksek  olmamasına  karşın üze�
rinden  çok  büyük  ölçüde  Mesozoyik  örtünün aşınma  ile  yok
olmasıdır.

Çalışma alanı Miyosen öncesinde  de  olasılıkla karasal
özellikteydi.  Ancak  paleocoğrafik  durumu  belirleyen  veri�

leri  saptamak  olanağı yoktur. Miyosende coşkun yağmurlar�
la  beslenen  güçlü  bir  akarsu rejimi gelişmeye başlamıştır.
Özellikle metamorfitlerin  ve  melanj  birimlerinin  oluşturdu�
ğu  tepelerden  azışık  sellerle  kopan  parçalar  (büyük  bir  ola�
sılıkla  Alt  Miyosende) eteklerde alüvyon yelpazelerini oluş�
turmuştur (Kurtköyü formasyonu).  Bu  oluşuklar  düzensiz
dağılımlı  olmakla  birlikte  daha  çok çalışma alanı kuzeyinde�
ki  Murat  dağına  yakın  yörelerde  (Uşak  kuzeyi  Hacıbekir�
Kürtköyü  arasında,  Banaz  batısında  v.b.)  bulunurlar.  Alüv�
yon  yelpazelerinden  sonra  Orta  Miyosende oluşmaya  foaşlı�
yan  ırmak  yatakları Uşak yöresinde  çok  geniş  yer  kaplar�
lar.  Akarsular,  konglomera�kumtaşı�marn�kiltaşı�kireçtaşı�
tüfit  ardalanmalarmı  oluşturmuşlardır  (Yeniköy formasyo�
nu). Uşak kuzeyinde büyük  bir  antiklin  oluşturan  metafor�
fitler  ve  melanj  birimleri  bu  ırmak  çökellerine kaynak  ol�
muşlardır.  Akıntı  yönleri  masiften  havza  ortasına doğrudur.
Orta Miyosende  başlıyan volkanizmanm (Dikendere volka�
nitleri)  ürünleri  de  yer  yer  ırmak  çökellerine  gereç  olmuşlar�
dır.  Üst  Miyosende bitümlü  şeyi,  kömür  ve  jipsleri  oluşturan
küçük  sığ  gölcükler  gelişmiştir (Küçükderbent  formasyonu)
bunlar  da  yersel  olarak  daha  çok  Uşak'tan  15  km  kuzeyba�
tıda Yeniköy  ve  Küçükderbent  köyleri  yöresinde  yer  almış�
lardır. Ayrıca Uşak GB'nda îlyaslı köyünde  de  kömürlü  göl�
sel  oluşukların  bulunuşu  bölgenin diğer kısımlarında  da  ola�
sılıkla Pliyosenle örtülü  Üst  Miyosen tatlısu gölcüklerinin
bulunabileceğini  belirler.  Bu  gölcükler  Üst  Miyosende ikli�
min  kuraklaşmasıyla  kurumuşlar  ve  jipsler  oluşmuşlardır.
Üst  Miyosen  sonlarında özellikle havza ortasında  ve.KD'nda
yoğunlaşan  volkanizmayla  (Karaboldere  volkanitleri) birlik�
te  Menderes  masifinin  tüm  Tersiyer boyunca süregelen yük�
selme devinimleri azışmış  ve  gerilim  kuvvetleriyle  Miyosen
tortulları kıvrımlanmış  ve  eğim  kazanmışlardır.  Masif etek�
lerinde  bu  eğim  en  çok  65°  olup,  havza ortalarına gidildik�
çe  azalmakta,  yer  yer  yataylaşmaktadır.

Üst  Miyosen  sonunda  küçük  göllerin  kurumasından son�
ra  taşlaşan  kaya  birimleri üzerinde  Alt  Pliyosende  yeni  bir
güçlü ırmak rejimi oluşmuştur (Ahmetler formasyonu).  Bu
dönemde, tepelerin  eteklerinde  çekim  kaymaları  ve  aşırı  sel�
lenme  ile  yamaç molozları oluşmuştur (Merdivenlikuyu  üye�
si)  Tüm  Pliyosen boyunca yaygın  ve  şiddetli  olan andezit
volkanizması (Beydağı volkanitleri)  hem  ırmak yatakları
çökelleri  oluşumuna  tüf  gereci  vererek  katılmış,  hem  de  vol�
kanik  tepeleri  oluşturarak akarsular için  uygun  morfoloji�
leri  meydana  getirmiştir.  Bu  nedenle  Alt  Pliyosendeki  ır�
mak  çökelleri  (Balçıklıdere  üyesi)  daha  çok  volkanik  tepe�
lerin  eteklerindedir  (Beydağı, Kışladağı, İtecek  tepe  v.b.).
Bölgenin batısında oluşan ırmak çökelleri  ise  salt metamor�
fitlerden  gereç  almışlardır. Ayrıca  bu  metamorfitler  bölge�
nin  KB  da  her  iki  tarafındaki  Pliyosen ırmak çökellerinin
özelliklerini değiştiren  bir  set  oluştururlar  (K22�d,1  Kürkçü
köyü yöresi).  Alt  Pliyosen  sonunda  bölgede bitümlü  şeyller
içeren  yersel  küçük göller gelişmiştir (Gedikler üyesi).  Alt
Pliyosen  sonunda  bölgede  çok  geniş  yer  kaplıyan  derin  bir
göl  oluşmuş  ve  Üst  Pliyosene  kadar konumunu korumuştur.
Pliyosen  boyunca  süregelen  volkanizmadan  zaman  zaman  si�
lisli eriyikler gölün  içine  akmıştır.  Ulubey  formasyonu,  vol�
kan  yakınlarında  yer  yer  silisifiye kireçtaşlarından oluşur.
Üst  Pliyosen  sonlarında  daha  çok  bölgenin kuzeyinde Bazal�
tik  volkanizma  etkindir  (Payamtepe volkanitleri). Pliyosen
boyunca yavaşlamış olan Menderes masifinin  bölgesel  yük�
selme devinimleri  Pliyosen  sonunda  yeniden  artmıştır. Yük�
selmenin oluşturduğu  gerilim  kuvvetleri  Miyosendeki denli
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güçlü  olmadıkından  Pliyosen çökelleri kıvrımlanamamış,  an�

cak  masif  kenarlarında  en  çok  15�20°  lik  eğim kazanmışlar,

yer  yer  de  kmlmalanyla  genellikle  D�B  yönlü  eğim  atımlı

faylar oluşmuştur.

Üst  Pliyosen  sonunda  göl  kurumuş,  taşlaşan Pliyosen
çökelleri  üzerinde  Alt  Kuvaternerde yeni  bir  ırmak  yatağı
dönemi başlamıştır  (Asartepe  formasyonu).  Bu  yeni ırmak
çökelleri Uşak yöresinde  geniş  alanlarda yüzeylemektedir.
Ayrıca Kuvaternerde volkanik etkinlik  te  süre  gelmiştir
(Kula volkanitleri).

SONUÇLAR

1  —  Yaklaşık  380O  km2  lik  bir  yer  kaplıyan çalışma

alanın 1/25;000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritası yapılmış,  3

grup,  16  formasyon,  3  üye  ayırtlanmıştır.

2  —  Karasal  Neojen havzalarında oluşan tortul  kaya

birimlerinin ayrıntılı stratigrafisi ortaya konmuştur.

3  —  Bölgede  5  ayrı volkanik  evre  saptanmış,  volkaniz�
ma  ürünlerinin  nitelikleri  betimlenmiştir.

4  —  Karasal  havzaların fasiyesleri  ve  paleocoğrafyaları

ortaya çıkarılmış olup,  bu  havzalarda toplam yaklaşık 1900

m  kalınlıkta  çökel oluştuğu saptanmıştır.

5  —  Bölgede  Miyosen'in  ortamsal  olarak  eski masif  ke�
narlarında  bir  alüvyon  yelpazesi  ile  başladığı,  çok  yaygınla�
şan  ırmak  yatakları  ile  süregeldiği  ve  yersel  küçük  yüz�
lek  gölcüklerle  sona  erdiği;  Pliyosenin  yine  eski  masif  ke�
narlarında  bir  yamaç molozu  ile  başladığı, yaygın ırmak
yatakları  ve  yersel  küçük  yüzlek  göllerle  süregeldiği  ve  bü�
tün  bölgeyi  kapsayacak büyüklükte  derin  gölle sona  erdi�
ği,  Kuvaternerin  ise  yeni ırmak yatakları  ile  günümüze  ka�
dar  süregeldiği  saptanmıştır.

6  —  Daha  önceki araştırıcılar tarafından fosil buluna�
maması nedeniyle kuşkulu olarak Mesozoyik yaşlı  ve  denizel
fliş niteliğinde olabileceği ileri sürülen Yeniköy formasyonu
çökellerinin karasal ortamda oluştuğu  ve  Orta�Üst  Miyosen
yaşta olduğu  fosillerle  kanıtlanmıştır.

7  —  Bölgede  ilk  kez  Miyosen  ve  Pliyosen karasal Ostra�
cod  faunaları  saptanmış,  ayrıca  zengin yaprak  ve  balık  fo�
silleri  bulunmuştur.

8  —  Bölgede,  ilerde, Uranyum, mangan, bitümlü şeyi,
kömür,  kaolen,  diyatomit,  zımpara,  diyasporit  v.b.  oluşuk�
ları araştıracak olan  kişiler  için anahtar veriler elde  edil�
miştir.
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LEVHA  I

Ahmetler formasyonunun (Tia) Balçıklıdere üyesi (Tiab) içindeki omurgak  fosilleri:

Palaeotragus  roueni,  metacarpale  distal  parçası
Palaeotragus  roueni,  ealeaneus.
Tragocerus  amaltheus  Roth  ve  Wagner,  talus  parçası.
Gazella  gaudry  Schlosser,  talus.
Palaeotragus  sp.,  talus  ve  tibia.
Hipparion  gracile,  izole  alt  çene  dişler.
Trilophodon  sp.,  patella  parçası.
ProbosdĞea  gen.  sp.,  inde  t.  hümerus ddstal parçası.
Diceras  neumayri  Osborn,  Hümerus distal parçası.
Hipparion  gracile,  metatarsale  distal kısmı.
Palaeotrogus  sp.,  epistropheus parçası.
Tragocerus  amaltheus  Roth  ve  Wagner,  metatarsus parçası.
Hipparion  gracile,  üst  çenye  ait  moler  dişi.

PLATE  I

Vertebrata fossils  in  the  Balçıklıdere  member (Tiab)  of  the  Ahmetler  formation  (Tia):

Palaeotragus  roueni,  distal  part  of  metacarpale
Palaeotragus  roueni,  ealeaneus
Tragocerus  amaltheus  Roth  and  Wagner,  piece  of  talus
Gazella  gaudry  Schlosser,  talus
Palaeotragus  sp.,  talus  and  tibia,
Hipparion  gracile,  isalated  teeth  of  the  lower  chin.
Trilophodon  sp.,  piece  of  patella
Proboscidea  gen.  sp., indet. distal part  of  hümerus.
Diceras  neumayri  Osborn,  distal part  of  humerus
Hipparion  gracile,  distal  part  of  metatarsale
Palaeotragus  sp.,  piece  of  epistropheus.
Tragocerus  amaltheus  Roth  and  Wagner,  piece  of  metatarsus.
Hipparion  gracile,  moler  tooth  of  the  upper  chin.
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LEVHA  II

PLATE  H

Ulubey formasyonunun  (Tıu)  kireçtaşlan içinde bulunan  Gastropod  fosilleri.  (Şekil  1�8)  ve  Küçükderbent  formasyonu�
nun  (TKkd)  bitümlü  şeyllerindeki  balık  fosilleri  (Şekil «9�11).

Gastropoda fossils  in  the  limestones  of  the  Ulubey formation (Tiu) (Figure  1�8)  and  the  fish fossils  in  the  bituminous
shale layers  of  the  Küçükderbent  formation  (Thkd)  (Figure  9�<ll)

Şekil (Figure)  1:  Campylaea  cf.  bolivari  Gomez
Şekil (Figure)  2:  Planorbarius  thiollierei  Michaud
Şekil (Figure)  3:  Anisus  sp.  ..  �
Şekil (Figure)  4:  Zebrina  sp.
Şekil (Figure)  5:  Planorbarius  cf.  corneus  Linne
Şekil (Figure)  6:  Chilostoma  (Drabacia)  sp.
Şekil (Figure)  7:  Lymnaea  sp.
Şekil (Figure)  8:  Bulimus  sp.
Şekil (Figure)  9:  Leuciscus  heterurus  Agassiz
Şekil (Figure)  10:  Leuciscus  papyraceus  Bronn.
Şekil (Figure)  11:  Leuciscus  papyraceus  Bronn.



LEVHA H
PLATE ti

4 5 6 7 8

9

10 11



LEVHA  III

PLATE  III

Küçükderbent  formasyonunun  (Thkd) bitümlü  şeyi  ve  kömürlü  düzeylerinde  bulunan  yaprak fosilleri:
Leaf fossils  of  the  bituminous  shale  and  coal seams  of  theKüçükderbent  formation  (Thkd) ;

Şekil (Figure)  1:  Acer  trilobatum

Şekil (Figure)  2:  Acer  schimperi  (Heer)

Şekil (Figure)  3:  Osmunda  cf.  Hgnitum  (Giebel)
Şekil (Figure)  4:  Taxodium  miocenicum  (Heer)

Şekil (Figure)  5:  Rhammus  cf.  decheni  (Web.)
Şekil (Figure)  6:  Myrica  cf.  lignitum  (Ung.)

Şekil (Figure)  7:  Glyptostrobus  europaeus

Şekil (Figure)  8:  Cinnarnomum  cf.  lanceolatum  (ting.)

Şekil (Figure)  9:  Cmnamomum  cf.  polymorphum  (A.  Br.)

Şekil (Figure)  10:  Cinnamomum  cf.  scheuchzeri  (Heer)

Şekil (Figure)  11;  Cinnamomum  cf.  Scheuchzeri  (Heer)
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LEVHA  IV

Şekil  1:  .,Kürtköyü formasyonuna  (Thk)  ilişkin  bir  alüvyon yelpazesi çökeli (Derbent  Köyü)
Şekil  2:  Yeniköy  formasyonunun (Thy) konglomera�kumtaşı�marn kireçtaşı�tüfit ardalanması (Karaboldere)
Şekil  3:  Kömür düzeyleri  içeren  Küçükderbent formasyonu (Thkd)  ve  üzerine  gelen Beydagı voikanitlerinin (Tıbv) aglomeraları

(îlyaslı Köyü)
Şekil  4:  Karaboldere volkanitlerine (Thkv)  ilişkin  tefritlerdeki küresel ayrışmalar (Karaboldere)
Şekil  5:  Eşme  formasyonunun  (Pzşe)  gnaysları  üzerinde Ahmetler  formasyonunun  (Tia)  Merdivenlikuyu üyesini  (Tiam)  oluşturan  ya�

maç  molozları  (Çıltılı Tepe)
Şekil  6:  Ahmetler formasyonunun  (Tia)  Balçıkiıdere  üyesindeki  (Tiab)  tüfit  düzeyleri  (Güvercinlik köyü)

PLATE  IV

Figure  i:  An  alluvial  fan  deposit  of  the  Kükürtköyü formation  (Thk)  (Derbent village)
Figure  2:  The  alternation  of  conglomerate, sandstone,  marl,  limestone  and  tiiffite  in  the  Yeniköy  formation (Thy)  (Karaboi  stream)
Figure  f:  Agglomerai.es  of  the  Beydagı volcanics (Tibv)  overlying  the  Küçükderbent formation (Thkd), containing coal seams  (îlyaslı

village)
Figure  4:  Exfoliations  in  the  tephrites  of  the  Karaboldere  volcanics (Thku)  (Karaboi  stream)
Figure  5:  Scree deposits  of  the  Merdivenlikuyu  member  (Tiam)  of  the  Ahmetler  formation  (Tia)  overlying  the  gneisses  of  the

Eşme  formation  (Pzşe)  (Çıltılı Hill)
Figure  6:  Tuffite layers  of  the  Balçıkhdere  member  (Tiab)  of  the  Ahmetler  formation.  (Tia)  (Güvercinlik village)
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LEVHA  V

Şekil  1:  Ahmetler  formasyonunun  (Tia) Konglomera�kumtaşı�tüfit�kiltaşı�kireçtaşı ardalanmasmdan olugan Balçıklıdere  üyesi  (Tiab)
(Balçıklıdere).

Şekil  2:  Ahmetler  formasyonunun  (Tia)  Gedikler  üyesindeki (Tiag) tüfit�kiltaşı�silttaşı ardalanması (Gedikler köyü).
Şekil  3:  Balçıklıdere  üyesi  (Tiab)  üzerinde  Ulubey formasyonunun gölsel kireçtaşları (Tiu) (Selendi).
Şekil  4:  Beydağı volkanitlerinin (Tibu)  andezit  lavları  (Çardak  köyü)
Şekil  5:  Asartepe formasyonu (<Qat)  ve  içindeki yersel kireçtaşı düzeyleri (Uşak  �  îzmir karayolu)
Şekil  6:  Balçıklıdere  üyesi  (Tiab)  üzerinde Kula volkanitlerinin (Qkv) bazalt akıntısı (Uşak�îzmir  karayolu,  Kula  yakını).

PLATE  V

Figure  1:  The  alternation  of  conglomerate, sandstone, tuffite, clays tone  and  limestone  in  tHe  Balçıkdere  member (Tiab)  of  the  Ah�
metler formation  (Tia)  (Balçıklı stream)

Figure  2:  The  alternation  of  tuffite, claystone  and  siltstone  in  the  Gedikler  member  (Tiag)  of  the  Ahmetler  formation  (Tia)  (Ge�
dikler  village).

Figure  3:  The  lacustrine limestones  of  the  Ulubey  formation  (Tiv)  on  the" ;Balçıklıdere member  (Tiab)  (Seldendi).
Figure  4:  Andesite  lavas  of  the  Beydağı  volcanics (Tıbv) (Çardak  village).
Figure  5:  The  Asartepe formation (Qat),  Containing  local limestone  layers  (Uşak�îzmir highway).
Figure  6:  Basalt flow  of  the  Ku^a volcanics (Qkv)  on  the  Balçıklıdere member (Tiab)  (Uşak�îzmir  highway,  near Kula)
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Çelikhan Doğusu Lökokuvarsmonzonitleri
Üzerine Petrokimya ve Jeokronoloji  Verileri
(Adıyaman - Türkiye)

Petrochemical  and  Geochronological  data  on  Beucocratic  quartz  monzonites  at  the  east  of  Çelikhan  {Adıyaman
Turkey)

ÖZKAN  PÎŞKÎN  E.Ü.  Yer  Bil.  Fak.  İzmir.

ÖZ:  Çelikhan'm  (Adıyaman)  yaklaşık  4  km.  doğusunda  yüzeylenmeğe  başlayan  intrüzif  löko  kuvarsmonzonitler  post-
tektonik,  stok  tipi  bir  kütle  oluştururlar.  İncelenen  kor  kayaçlarda,  gerek  yersel  petrografik  değişiklikler,  gerekse
kapsadıkları  çeşitli  anklavlar  nedeniyle  izlenen  heterojenlik  kimyasal  analizlerine  de  yansımaktadır.  Temeli  oluşturan
eski  kristalin  şistlerde  termal  metamorfizmaya  neden  olan  intrüziflerin  çakılları  Lütesiyen  tortul  kayaçlarmda  bu-
lunmuştur.  K/Ar  yöntemiyle  biyotitler  üzerinde  yapılan  ölçümlerin  verdiği  62  milyon  sene,  jeolojik  gözlemlerde  elde
edilen  geniş  zaman  süreci  içinde  intrüziflerin  sokulum  yaşını  belirlemektedir.

ABSTBACT:  At  about  4  km.  east  of  Çelikhan  (Adıyaman)  intrusive  rocks  crop  out  in  a  tectonic  zone.  These  intru-
sive,  leucocratic  quartz  monzonites  form  a  circumbscribed,  post-tectonic  stock  which  is  fairly  heterogeneous  by  its
local  compositional  variations  and  by  the  presence  of  numerous  xenoliths  of  various  origins.  A  straight  zone  of
thermal  metamorphism,  rich  in  biotite,  has  developed  in  the  former  crystallophyllien  rocks  at  the  contact  of  the
intrusion,  the  fragments  of  which  are  found  in  the  lutetian  sediments.  These  observations  have  been  confirmed  by
K/Ar  measurements,  made  on  the  biotites  (62  m.y.)  which  show  the  age  of  the  intrusion.
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Çelikhan'ın  yaklaşık  4  km.  doğusunda  görülmeğe  başlanan
magmatik  kayaçlar,  büyük  ekseni  8  km.,  küçük  ekseni  1
km.  olan,  D-B  doğrultulu  bir  masif  oluştururlar  (Şekil  1).
Özellikle  doğu  bölgesi  incelenen  intrüzif  kayaçlar,  Çelikhan
güneyinde,  Akdağ  yöresinde  KD'ya  uzanan  bindirme  zonun-
da  yüzeylenirler.  Çevresi  belirli,  stok  tipindeki  masifin  yer
aldığı  bölgedeki  jeolojik  birimler  şu  şekilde  özetlenebilir.

Şekil  1:  1/500.000  ölçekli  jeolojik  haritada  incelenen  masifin  ko-
numu.  1:  kristalin  gist,  2:  intrüzif  kayaçlar,  3:  ofiyolit,
4:  Kretase,  5:  Eosen,  6:  volkanik  kayaçlar.

Figure  I:  Locality  of  the  studied  massif  on  the  geological  map
(scale  1/500.000).  t:  crystallophyllien  rocks,  2:  instrusives,
3:  ophiolites,  5:  Cretaceous,  5:  Eocene,  6:  Volcanic  rocks.

I.  Kristalin  şistler

Eski  temeli  oluşturan  kristalin  şistlerde  Alp  orojenez
öncesinin  yeşil  şist  ve  amfibolit  fasiyes  parajenezi  izlenir.
Ayrıca,  yer  yer  migmatizasyona  uğramış  bu  metamorfitler,
güneye  doğru  Kretase  ve  Tersiyer  sedimanları  üzerine  bin-
dirmişlerdir.

II.  Ofiyolitler

Bölgenin  özellikle  doğu  kesiminde  oldukça  geniş  yayılım
gösteren  ofiyolitler  harzburgitik  tektonitler,  lerzolit,  pirok-
senit,  verlit,  serpantinit,  ortoamfibolit,  kümülat  gabro,  gab-
ro.diyorit,  diyabaz  dayk  topluluğu,  diyabaz  breşleri,,  yastık
lavlar,  hiyoloklastikler  ve  tüflerden  oluşmuşlardır.  Ofiyolit-
lerin  bir  bölümü  Kretase  çökel  ortamıyla  ilgili  gözükmesi-
ne  karşın,  özellikle  yastık  lavların  büyük  kısmındaki  bazı
gözlemlerle  deniz  dibi  volkanizmasının  Eosen'e  kadar  tek-
rarlandığı  varsayılabilir.  (Pişkin,  1972).

III.  Kretase  sedimanter  kayaçlan

Deniz  altı  volkanitleriyle  arakatkılı  ve  güneye  itimli  kuv-
vetli  kıvrımlı  bu  birimde  Maastrihtiyen  kireçtaşları,  radi-
yolarit  çörtlü  kireçtaşları,  silisli  kireçtaşları  ve  dolomitik  ki-
reçtaşları  görülmektedir.

IV.  Tersiyer  sedinıanter  kayaçları

Üçüncü  birimi  oluşturan  kayaçlar,  kireçtaşları,  kumtaş-
larıyla  arakatkılı  marnlardan  oluşmuş  Tersiyer  sedimanları
ile  açılı  bir  uyumsuzlukla  örtülmüşlerdir.  Kireçtaşlı  seviye-
ler,  Paleosen-Orta  Eosen  arası,  fakat  genellikle  Alt  Eosen
yaşlıdırlar.

Kumtaşlarmm  taşınmaya  uğramış  mikrofaunası  nede-
niyle  bu  oluşumlara  Orta  Eosen  ve  Alt  Miyosen  arasında
değişen  yaş  verilebilmektedir.  Kretase  serisine  göre  daha
az  kıvrılmaya  uğramış  bu  birimde  de  itilim  yönü  genel  ola-
rak  K-G  doğrultuludur.

MİNERALOJİ  -  PETROGRAFİ

Mikroskopik  araştırmalar,  intrüzif  kütleyi  çoğunlukla
löko  kuvarsmonzonitlerin  oluşturduğunu,  bunun  yanında  yer-
sel  olarak  monzonit,  lökomonzonit  ve  siyenitik  türlerin  de
izlenebildiğini  ortaya  çıkarmaktadır.  Renk  indisi  10  ile  40
arasında  değişen,  orta  ve  iri  taneli,  nadiren  porfirik  gö-
rünümlü  bu  kayaçlarda  hipidiyomorf  taneli  doku  yaygındır.
Masifin  heterojenliği  yukarıda  belirtilen  yersel  fasiyes  de-
ğişiklikleri  ve  bol  olarak  izlenen  anklavlarla  vurgulanmıştır.

Anılan  anklavlarm  bir  bölümü  eski  metamorfik  kö-
kenli  olup  intrüzif  kütlenin  temelle  olan  dokanağma  yakm
yerlerde  kayaca  ağmatitik  (breş  görünümlü  migmatik)  gö-
rünüm  verirler.  Bu  tip  anklavlar  ortoklaz,  plajiyoklaz,  biyo-
tit,  diyopsidik  ojit  ve  yeşil  hornblend'den  oluşmuşlardır.  Bu-
na  karşın  eski  temelde,  masifi  çevreleyen  yaklaşık  20  m.
genişlikteki  bir  zonda  biyotit  miktarı  artmakta  ve  pennitleş-
miş  olarak  izlenen  kordiyerit  ortaya  çıkmaktadır.  Pelitik
dizide  kordiyeritin  albit-epidot  hornfels  fasiyesinde  oluşa-
bileceği  bilinmesi  ve  kardiyeritle  birlikte  oligoklaz  izlenme-
si,  intrüziflerin  eski  metamorfik  temel  kayaçlarmda  horn-
blend-hornfels  fasiyesinin  en  düşük  dereceli  terimlerini  oluş-
turduğunu,  buna  karşın  yine  eski  temel  kökenli  fakat  masif
içine  alınmış  parçalarda  metamorfizma  derecesinin  daha
yüksek  olduğunu  düşündürür.

İkinci tip  anklavlar,  renk indisleri  45'den  yüksek,  boyutları
birkaç  cm'den  birkaç  dm'ye  kadar  değişen,  lökozom*  ta-
rafından  az  çok  sindirilmiş  monzonitik,  melamonzonitik,
ve  meladiyoritik  tür  kayaçlardır.  Gerek  intrüzif  kütlede  ge-
rekse  bu  anklavlarda  birincil  mineral  olarak  ortoklaz,  plaji-
yoklaz,  kuvars,  diyopsidik  ojit,  yeşil  hornblend,  biyotit  ve
müskovit  izlenmektedir.  Plajiyoklaz  genellikle  %20  An.
içerir,  bu  miktar  zonlu  kristallerin  merkezlerinde  %35'e  ka-
dar  çıkabilmektedir.  Diyoritik  anklavlar  çevresinde  bazen
ortoklaz  ve  plajiyoklaz  özel  bir  dağılım  gösterirler.  Ortok-
laz,  anklavı  çevreleyen  ve  0.5  cm.  genişliğinde  bir  zon  oluş-
tururken  plajioklaz  daha  sonra  ortaya  çıkar.  Yeşil  hornblen-
din  dağılımında  feldspatlarda  olduğu  gibi  özel  bir  durum

•*  lökozom:  iki  veya  daha  fazla  petrograiik  olarak  farklı  ve  herhan-
gi  kökenli  malzemeden  oluşmuş  korismit  olarak  adlan-
dırılan  kayacın  îökokrat  kısmı.
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izlenir;  bu  amfibol  anklavlarm  kenar  bölgelerinde  bol  ola-
rak  gelişmiştir.  Bu  özel  mineral  dağılımlarını  aşağıdaki  iki
kuram  altında  açıklamak  olasıdır.  Anklavlarm  lökozomdan
daha  eski  olduğu  düşünüldüğünde,  kenarlara  doğru  amfibo-
lün  artması  ve  pirokseni  ornatımı  'granitik  eriyiğin"  pota-
sik  metazomatik  metamorfizma  etkisi  altında  olduğu  ile  ka-
bul  edilebilir.  İkinci  kuram  altında;  anklav  ve  "granitik  eri-
yiğin"  aynı  yaşlı  olduğu  varsayıldığında,  anklav  çevresin-
deki  pertitik  ortoklaz  zarfının  daha  sıcak  olan  bazik  bir  ka-
yaç  çevresinde  kristalleştiği  düşünülebilir.

Sfen,  apatit,  zirkon,  allanit,  manyetit,  pirit  ve  hema-
tit  gibi  aksesuvar  mineraller  yanında  ikincil  olarak  oluşan
klorit,  serisit,  zoisit,  epidot,  kalsit,  albit,  ve  kuvars  bu kayaç-
larda  izlenirler.

Anklav  olarak  nitelendirilebilecek  son  tip  kayaçlar  Kö-
seuşağı  köyünün  batısındaki  geçide  yaklaşık  500  m.  mesa-
fede,  ezilme  zonlarında  izlenen  flogopitli  ültrabaziklerdir.
Breşik  görünümlü  kayaç,  serpantinleşmiş  olvin  (ft-krizotil,
manyetit  taneleri),  daha  taze  diyopsidik  ojit  (az  miktarda
tremolite  dönüşmüş)  ve  dilinim  yüzeyleri  ile  çevresinde  opak
toplanmalar  gösteren  flogopitten  oluşur.  Peridotit  parçaları-
nın  oldukça  asit  bir  magma  içine  alındıkları  varsayıldığında,
flogopit  ve  tremolitin  oluşmasını  deneylerle  saptayan  aşağı-
daki  denklemlere  göre  metazomatik  metmorfizma etkisi  açık-
lanabilir.

Tremolit
Flogopit

buhar

enstatit  -f  diyopsid  4-  kuvars  +  buhar
forsterit  +  lösit  +  ortorombik  KALSÎO4

Enstatit,  diyopsid  ve  forsterit  ile  denklemlerin  sağ  ta-
rafı  bir  peridotit  bileşimindedir,  flogopit  oluşması  için  ge-
rekli  potasyum  metazomatik  kökenli  olabilir.  Diğer  taraftan
tremolitin  ve  flogopitin  (Yoder  ve  Eugter,  1954)  duraylılık
eğrileri  ile  bazaltın  en  küçük  ergime  eğrisi  gözönünde  tu-
tulduğunda,  derin  bazik  kayaçlarda  flogopit  bulunabilece-
ğini  görüyoruz.  Buna  karşın  tremolitin  birincil  olamıyacağı,
ve  serpantinleşme  ile  oluştuğu  varsayılabilir.

KİMYASAL.  VERİLER

Kimyasal  analizleri  XRF  yöntemiyle  saptanmış  (çizelge
1)  numunelerin CÎPW norm değerlerinden modal değerlere ge-
çilmeden,  bu  normdeğerleri  Streckeisen'm  (1967)  Q-A-P  di-
yagramına  yerleştirilmiş  (Şekil  2)  ve  monzodiyorit  bölgesi-
ne  yaklaşan  monzonit  ve  kuvars-monzonit  bölümlerinde  bu-
lunduğu  gözlenmiştir.  Buna  karşın  anklavlar,  monzonit  ve
monzodiyoritik  bileşim  gösterirler.

Niggli  parametreleri  diğişim  diyagramında  (Şekil  3)
yaklaşık si  =  150 değerinden geçen düşey bir çizgi iki  ayrı  böl-
ge  ortaya  koymaktadır.  Bu  çizginin  solunda  kalan  anklavlar
bölgesinde  fm,  c,  al  ve  alk  parametreleri  sağ  kısma  (löko-
zom)  göre  daha  yüksek  değişmeler  gösterirler.  îzofalı  nok-
tası  si  =  182  de  olup  (al  =  fm  =  30),  al-alk  farkı  5  ile
11  arasında  düşük  değerdedir.  Kimyasal  analiz  çizelgesine
eklenen  flogopitli  ültrabazik  anklavlarm  kimyasal  bileşimi
bölge  ofiyolitlerinin  ültrabazikleri  ile  karşılaştırıldığında
(Pişkin,  1972)  anklavlarm  A12O3,  CaO,  Na2O,  IÇ2O,  TiO  ce
zengin  MgO  ce  fakir  olmaları  dikkati  çekmektedir.

AFM  (K2O  +  Na2O)/(FeO  •+  Fe2O3)/MgO)  diyagra-
mında  (Şekil  4)  bir  numune  dışında,  kimyasal  analizler  M

Sekil  3:  Niggli  parametreleri  değişim  diyagramı;  ultrabazik
anklav  diyagrama  yerlegtirilmemigtir.

Figure  3:  Variation  diagram  of  Niggli  parameters;  the  ultrabasic
xenolith  has  not  been  included.

ve  A  noktaları  arasında  gelişme  göstermektedir.  Diyagra-
mın  M  köşesine  doğru  anklavları,  A  köşesine  doğru  löko-
zom  analizlerini  görmekteyiz.

întrüziflerin  sokulum  zamanını  smırlıyan  jeolojik  göz-
lemler  şu  şekilde  özetlenebilir.  Temeli  oluşturan  kristalin
şistler  intrüziflerin  dokanağmda  termal  matamorfizmaya
uğramışlardır.  Aynı  kayaçlarm  rejyonal  metamorfizma  ya-
şım  Hersiniyen  varsaydığımızda  (Yılmaz,  1971),  intrüzyo.
nun  Hersiniyen  sonrası  gerçekleştiği  ortaya  çıkmaktadır,
întrüzifleri  örten,  köşeli  ve  intrüzif  kökenli  kayaç  parçaları
ve  mineraller  içeren  lütesiyen  kireçtaşları  da  intrüziflerin
sokulum  sürecinin  üst  sınırını  oluştururlar.  Böylece  intrüz-
yonun  Hersiniyen  sonrası  ve  lütesiyen  öncesini  kapsayan
uzun  bir  zaman  süresi  içinde  oluştuğu  görülmektedir.
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Şekil  4:  AFM  diyagramında  kimyasal  analizlerin  dağılımı.  Ank-
lavlar  (.),  lökozom  analizleri  Cx)  ile  işaretlenmiştir.

Figure  4:  Distribution  of  chemical  analyses  on  AFM  diagram.
Xenoliths  (.),  leucocratic  monzonites  (x).

JBOKRONOMETRÎK VERİLER

Jeokronometrik  ölçümler  için,  potasyum  analizi  monok-
romatik  filtreler  ile  donatılmış,  EEL  alev  fotometresi  ile
yapılmıştır.  Sodyum  etkisini  önleyebilmek  için  bir  düzelt-

meye  gidilmiş,  aynı  kayacın  analizi  iki  defa  tekrar  edil-
miş  olup  belirginlik  =  %  0.1  dir.  Argonun  izotopik  analizi,
"pyrex"  saflaştırıcısı  "on  line"  olarak  bağlı  ekstraksyon
rampası  ve  4100  gauss'luk  daimi  mıknatıs  ile  donatılmış
MS-10  AEI  kütle  spektrometresi  ile  yapılmıştır.  Çizici
"Clusius  Zürich"  (%99,8  A^«)dir.  Kullanılan  sabitler  ise
X£  =  0.585  X10-ao/yıl,  \p  =  4.72  X  lû-ıo/yıldır.  Atmosfer
argonunun  kütle  spektrometresinin  içine  giren  argon  oranı-
nın  %50  sinden  fazlasını  oluşturmadığı  varsayıldığında,  yaş
saptamasında  toplam  yanılgı  ±  %4t  dür.

Intrüzif  kayaçlar  dışında  yörenin  eski  metamorfik  te-
melinin  önemli  kısmını  oluşturan  mikaşistler  üzerine  ayrı
bir  ölçüm  yapılmıştır.  Aşağıda  belirtilen  sonuçlarla  (Çi-
zelge  2)  ilgili  olarak  öne  sürülebilecek  düşünceler  şunlardır.

Alp  orojenezi  ile  eski  temelin  yenilenmeğe  (rajönisman)
uğradığı  mikaşistlerde  elde  edilen  sonuçlarla  ortaya  çıkmak-
tadır.  Yılmaz  (1971)  tarafından  Rb-Sr  yöntemiyle  Bitlis
masifinde  mikaşistler  üzerine  elde  edilen  325  m.s.  lik  sonuç
Hersiniyen  yaşı  göstermekle  beraber,  bu  kayaçlarm  sedi-
manter  kökenli  olması  yine  aynı  araştırıcı  tarafından  zir-
konlar  üzerine  verdiği  yaş  (629  m.s.)  ile  kanıtlanmakta-
dır,  întrüzif  kayaçlarda,  löko  kuvarsmonzonitlerin  biyotit-
leri  ile  61,4  ve  62,3  m.s.  lik  sonuçlar  elde  edilirken  ültra-
bazik  anklavlann  flogopitleri  52,8  m.s.  vermektedir.

Yukarıdaki  radyometrik  verilerin  göreli  uygunluğu  ült-
rabazik  anklavlann  intrüzif  masife  göre  daha  eski  olabilme
varsayımları  üzerine  açıklık  getiremez.  Anılan  veriler  bu
anklavlann  intrüzif  kütleye  katılmış  olmaları  veya  bir  di-
feransiyasyon  ürünü  olup  olmadığı  hakkında  da  bizi  aydm-
latamaz.  Ayrıca,  elde  edilen  62  m ŝ.  değerinin  radyojenik
argon  nedeniyle  yüksek  olduğu  düşünülebilirse  de  Lütesi-
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yen  (53  m.s.)  sedimanlarmm  intrüzifleri  örtmesi  bu  var-
sayımı  ortadan  kaldırır.  Buna  karşın  argon  kaybı  olduğu
düşünüldüğünde  intrüziflerin  62  m.s.  den  daha  eski  olma-
ları  gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda  vurgulandığı  gibi  masif  bol  miktarda  bazik-mela-
nokrat  anklav  içermektedir.  Bu  anklavlarm  "granitik  eriyik"
ile  özdeşleşmeleri  lökozomun  bileşiminin  değişmesine  yol
açmaktadır.  Masifin  heterojenliği,  anklavlarm  bolluğu  ve
bu  anklavlarm  özdeşleşmesi  masifin  kökeninin  melez  (hib-
rid)  olabileceğini  düşündürmektedir.  Ayrıca  çevrenin  eski
temelinde  yer  yer  izlenen  migmatitleşme,  masifin  oluşum
mekanizmasının  kökeninde  anatektik  sürecin  tümüyle  olası-
lık  dışı  bırakılamıyaeağmı  kanıtlar.  Jeolojk  gözlemler  ve
eldeki  verilerin  ışığında  intrüzyonun  Hersiniyen  orojenezi
sonrası  olduğu  açıktır;  bunun  yanında  yerleşimin  Paleosen'-
de  gerçekleşmiş  olması  olasıdır.
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Tuz  Gölü  Havzası  ve  Doğal  Kaynakları
I:  Tuz  Gölü  Suyunun Jeokimyası

The  Salt  Lake  basin  and  natural  resources  I:  Geochemistry  of  the  brine  of  the  Salt  Lake  (Central
Anatolia-Turkey)

ALÎ  UYGUN  Maden  Tetkik  v  Arama  Enstitüsü,  Ankara.

ERSİN  ŞEN  Maden  Tetkik  v  Arama  Enstitüsü,  Ankara.

ÖZ:  Tuz  Gölü'nde  bir  yılı  aşkın  sürede  yapılan  hidrokimyasal  incelemeler  su  kimyasmdaki  mevsimsel  değişimleri  or-
taya  koymuştur.  Gölde  bir  eşik  ile  birbirinden  ayrılmış,  suları  farklı  bileşimde  iki  bölge  vardır.  Sığ  ana  göl  300-350
g/l  dolayında,  derin  bölge  ise  80  g/l  dolayında  erimiş  madde  içerir.  Yaz  sonunda  buharlaşma  sonucu  gölde  9,4  g/l
K  +  ,  25,3  g/l  Mg++,  640  mg/1  Br-,  340  mg/1  B  ve  305  mg/lLi  +  gibi  yüksek  konsantrasyonlara  ulaşılmıştır.  Çeşitli  kat-
yon  ve  anyonların  mevsimsel  değerleri  ile  mineral  çökelmesine  etkileri  tartışılmaktadır.

ABSTRACT:  Hydrochemical  investigations  during  a  period,  longer  than  one  year,  has  shown  the  seasonal  changes  on
the  brine  of  the  Salt  Lake  (Central  Anatolia-Turkey).  Two  water  bodies,  separated  by  a  sill,  have  different  chemical
compositions.  The  shallow  main  lake  has  the  concentration  around  300-350  g/1  of  dissolved  material,  while  the  deeper
region  has  only  80  g/1.  At  the  end  of  summer,  brine  concentration  reaches  to  9,4  g/1  K  +  ,25,3-  g/1  Mg++,640  mg/1
Br-,340  mg/1  B  and  305  mg/1  Li+.  The  seasonal  concentration  values  of  the  several  cations  and  anions  and  their
effects  on  the  mineralization  are  discussed.
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GÎBÎŞ

1665  kms  lik  alanı  ile  Türkiye'nin  ikinci  büyük  gölü
olan  Tuz  Gölü  "karasal  tuz  tavaları  (Salzpfannen)"  ile  "tuz-
lu  göller"  (Salz  Seen)  arasında  mevsimsel  bir  geçiş  tipini
canlandıran  bir  karasal  buharlaşma  ortamıdır.  En  büyük
uzunluğu  85  km,  en  büyük  genişliği  ise  45  km  ye  varır
(Şekil  1).  Yaklaşık  16.000  km2  lik  bir  beslenme  havzasına
sahip  olan  Tuz  Gölü'ne  doğuda  Peçeneközü  ve  Melendiz,
batıda  ise  însu  dereleri  ulaşırlar.  Dışarıya  akımı  yoktur.
Gölün  en  derin  yeri  doğuda  sürekli  su  altında  bulunan  ke-
simde  yer  alır,  1,5-2  m  dolayındadır.  Buna  karşılık  asıl

göl  kış-ilkbahar  aylarında  60-80  cm  derinlik  göstermekte,
yaz  sonunda  ise  göl  çoğunlukla  kurumaktadır.  Ancak  gölün
dengesi  Konya  ovasının  fazla  sularını  ileten  büyük  bir  ka-
nalın  açılmasıyla  bozulduğundan,  göl  1974  yılından  bu  yana
tümüyle  kurumamakta,  tuz  üretimi  de  son  derece  güçleş-
mektedir.

Tuz  Gölü'nün  benzerleri  olan  Great  Salt  Lake-Utah,
Owens  Lake,  Salton  Sea,  Searles  Lake(A.B.D.)  ile  Ölü
Deniz  (İsrail),  Magadii  Lake  (Kenya)  gibi  göller  uzun  yıl-
lar  boyunca  gerek  hidrolojik,  gerekse  jeokimya  ve  mine-
ralojik  yönlerden  ayrıntılı  olarak  araştırılmışlardır.  Tuz

Şekil  1:  Tuz  Gölü'nde  örnek  alım  noktalarını  gösterir  harita

Figure  I:  Location  map  for  water  sampling;  stations  in  the  Salt  Lake.
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Gölü  üzerine  sağlıklı  veriler  ise  oldukça  kıttır.  Salamon-
Calvi  ve  Kleinsorge  (1939)  göl  suyunun  kimyasını,  Irion
(1970,  1972,  1973)  mineralojisini  incelemişlerdir.  E.Î.E.  ta-
rafından  kaldırım  tuzlasında  su  düzeyi  ile  Peçeneközü  ve
încesu  derelerinde  debi  ölçümleri  yapılmaktadır.  Devlet
Meteoroloji  İşleri  Genel  Müdürlüğü'nün  de  halen  havzada
yağış  veya  buharlaşma  ölçümü  yapan  8  istasyonu  bulun-
maktadır.

Bu  yazıda  Tuz  Gölü  havzasının  jeolojisini,  hidrojeolojisi-
ni  ve  evaporitlerini  konu  alan  çalışmalarda  göl  suyundaki
bölgesel  ve  mevsimsel  değişimler  ile  mineral  çökelmesi  üze-
rine  elde  edilen  ilk  sonuçlar  açıklanmaktadır.

ÇALIŞMA  YÖNTEMÎ

Tuz  Gölünde  Şekil  i  de  görülen  değişik  yerlerden  22
Haziran  1976  ile  23  Eylül  1977  arasında  değişik  zamanlar-
da,  su,  tuz  ve  çökel  örnekleri  toplanmıştır.  Ayrıca  gölü  bes-
leyen  akarsularla  havzanın  yeraltı  suları  da  toplanan  çok
sayıda  su  örneği  ile  araştırılmıştır.

Doğal  sularda  iyonların  analizleri  yapılıncaya  dek  yük-
seltgenme,  indirgenme,  çökelme,  adsorblanma  gibi  neden-
lerle  değişimini  önlemek  için  aynı  yerden  üç  ayrı  örnek
toplanmıştır;

1  —  Arazide  süzülmüş  örnek:  Hızlı  süzen  filtre  ka-
ğıtlarından  süzülerek  polietilen  kaplara  alınan  Örneklerde
B,  Cl,  F,  Li,  Na,  K,  S®4,  Br  ve  I  analizleri  yapılmıştır.

2  —  Arazide  asitlendirilmiş  örnek:  Derişik  HNO3  ile
pH  3.0  a  kadar  asitlendirilen  örnekte  Mg,  Ca,  Sr  analizleri
yürütülmüştür.

3  —  îşlem  görmemiş  örnek;  Yine  polietilen  kaplara  alı-
nan  örnekte  HCO3,  CO3,  pH  ve  iletkenlik  ölçümleri  yapıl-
mıştır.

Ayrıca  arazide  pH,  sıcaklık  ve  iletkenlik  ölçümleri  de
yürütülmüştür.

Laboratuvarda  su  analizleri  için  kullanılan  yöntemler
ASTM  (1969),  U.S.  Salinity  Lab.  (1954),  U.S.G.S.  (1970)
kaynaklarından  derlenmiş  standart  metodlardır.

Na,K  ve  Li  alev  fotometresiyle  tayin  edilmişler,  Li  ana-
lizinde  iyonizasyon  yanılgısına  engel  olmak  için  örneklere
izo-proponal  katılmıştır.  B  ve  F  elementlerinin  kolorimetrik
tayinlerinde  renklendirici  reaktif  olarak  karmin  ve  alizarin
komplekson  kullanılmıştır.

Cl,  Mohr  yöntemiyle  tirant  olarak  AgNO3,  belirteç  ola-
rak  K,2CrO4;  Br  ve  I,Na3S2O3  ile  nişasta  belirteci  yanında
titre  edilerek,  CO3  ile  nişasta  belirteci  yanında  titre  edile-
rek,  CO3  ve  HOO3  fenolftaleyn  ve  metiloranj  belirteçleri
yanında  0.1-n  HC1  ile  Ca  ve  Mg  ise  kompleksometrik  yön-
temlerle  kalsein  ve  erio-krom.T  siyahı  belirteçleri  yanında
tayin  edilmişlerdir.  SO4,  BaCl2  ile  BaSO4  halinde  çöktürüle-
rek  gravimetrik  yolla  bulunmuştur.  Sr  analizleri  su  örnek-
leri  buharlaştırıldıktan  sonra  arta  kalan  katı  kısımda  iç
standart  yöntemi  ve  iç  standart  olarak  da  yitriyum  kul-
lanılarak  yapılmıştır.  Suların  toplam  mineralizasyonu  ise
belirli  hacimlerde  suların  buharlaştırılıp  180°  C  de  kurutul-
ması  ile  tayin  edilmiştir.

Kullanılan  analiz  yöntemlerindeki  doğruluk  dereceleri
ölçülen  miktarların  (it  %)  si  olarak  her  bir  element  için

şöyledir:  Cl  <%2,  Ca,  Mg,  Li,  K  %  4,  Na,  I,  Br  %6.  Bor'da
bağıl  yanılgı  %0,6  dır.

pH  ölçümleri  çift  elektrodlu  (referans  ve  cam  elektrod),
ısı  ayarlı  pH-metre  ile  yapılmıştır.  pH  7  lik  standart  tampon
çözelti  ile  ayarlanmıştır.  Spesifik  iletkenlik  kondaktivite-
metre  ile  ölçülmüştür.  Katı  tuz  örneklerinde  su  da  çözelen
kısımda  Na,  Cl,  K;  asitte  çözülen  kısımda  Ca,  Mg,  SO4  ana-
lizleri  yürütülmüştür.  Mineralojik  incelemeler  için  gerekli
durumlarda  x  ışınları  difraksiyona  başvurulmuştur.

SONUÇLAK

Tuz  Gölü  suyunda  bir  yılı  aşkın  sürede  yapılan  gözlem
lem  ve  ölçümler  suda  gerek  bölgesel  gerek  mevsimsel  de-
ğişimler  olduğunu  ortaya  koymuştur.  Şekil  1  de  görüldüğü
gibi  Tuz  Gölü  iki  farklı  bölgeden  yapılıdır.  Doğuda  Ş.  Koç-
hisar'm  güneyinde  înceburun'dan  güneye  doğru  uzanan  ve
üzerinde  bazı  adacıkların  da  yer  aldığı  bir  eşik  ana  göl  ile
derin  bölgeyi  birbirinden  ayırmaktadır.  Bu  eşiğin  varlığı
Erol  (1969)  ve  Irion  (1970)  tarafından  da  bildirilmiştir.
Gölde  iki  ayrı  bölgenin  varlığı  NASA-ERTS  uydusunun
fotoğraflarında  da  gözlenmektedir.

îki  bölge  arasında  suyun  bileşimi  yönünden  oldukça  bü-
yük  farklar  vardır.  23-25  Haziran  1976  da  gölün  değişik
kesimlerinden  toplanmış  su  örneklerinin  analiz  sonuçlarından
hazırlanmış  Çizelge-1  bu  farkı  kesinlikle  ortaya  koymak-
tadır.

Gölden  ilk  su  örneklerinin  alındığı  Haziran  1976  da  ince
bir  NaCl  kabuğu  oluşmuş  ve  su  az  da  olsa  çekilmiş  idi.  Bu
durumda  iki  bölge  arasındaki  su  bağlantısının  ortadan  kalk-
mış  olacağı  düşüncesiyle  1977  yılı  Nisan  ayının  sonundaki
kuvvetli  yağışları  izleyen  2-4  Mayıs  günlerinde,  gölün  1977
yılı  maksimum  su  düzeyine  eriştiği  sıralarda  farklı  kesim-
lerden  yine  su  örnekleri  alınmıştır.  Bu  dönemde  de  iki  bölge
arasında  kesin  farkların  olduğu  Çizelge-2  deki  değerlerde
hemen  göze  çarpmaktadır.

İki  bölge  arasında  suyun  bileşimi  yönünden  farklaşma
çökelmeye  de  etkimekte,  derin  kesimde  ana  gölden  farklı  ola-
rak  aragonit,  Mg-kalsit  ve  dolomit  oluşmaktadır  (Irion,
1970).



116 UYGUN  -  ŞEN

Çizelge  2:  Tuz  Gölü  suyunun  Mayıs  1977  de  bazı  noktalardaki  bi-
leşimi

Table  &:  Chemical  composition  of  the  Salt  t a k e  brine  at  May  1917

Tuz  Gölü'nde  ana  hatlarla  suları  farklı  bileşimde  iki
bölge  ayrılabilmekle  birlikte  bazı  etkenler  suyun  bileşimin-
de  yersel  oynamalara  yol  açmaktadırlar.  Örneğin  sağnak
halinde  düşen  bir  yağış,  bunun  getireceği  sellenme,  kuvvet-
li  bir  rüzgarla  suyun  yer  değiştirmesi,  günlük  sıcaklık  fark-
ları,  buharlaşma  gibi  meteorolojik,  farklı  jeolojik  yapıdaki
bölgelerden  farklı  yeraltı  ve  yerüstü  suları  ile  beslenme  gibi
hidrojeolojik  etkenler  de  değişimlerin  başlıca  nedenleridir.
Çizelge  1  ve  2  de  ana  göl  bölgesinden  alman  örneklerin  bi-
leşimindeki  değişimler  bu  nedenlere  bağlanmaktadır.

öte  yandan  gölde  düşey  yönde  ve  değişimlerin  olabile-
ceği  varsayımı  ile  derinliğe  göre  de  örnek  alınmış,  ancak
belirgin  farklara  rastlanılmamıştır.  Bu  belki  de  su  dikme-
sinin  gerçekte  yeterince  yüksek  olmamasına  dayanmaktadır.

Kayacık  tuzlasında  aynı  yerden  Haziran  1976-Eylül  1977
arasında  değişik  zamanlarda  alınmış  örnekler  göl  suyu  bi-
leşiminin  bir  yıl  boyunca  oynamalarını  göstermektedir
(Çiz. 3).  Göl suyu sürekli  NaCPe doygun olduğundan salamura

(brine)  olarak  nitelendirilmesi  belki  daha  doğru  olacaktır.
Yaz  aylarındaki  kuvvetli  buharlaşma  sonucu  göl  Eylül-Ekim
döneminde  minimum  su  düzeyine  erişmekte,  sonbahar  sonu
ve  kış  aylarındaki  yağışları  izleyen  Mart-Nisan  aylarında
ise  maksimum  su  düzeyine  ulaşmaktadır.  E.Î.E.  nin  gözlem-
leri  de  ana  hatlarla  bunu  doğrulamaktadır.

Bu  durumda  Eylül  sonlarında  gölde  en  kaim  tuz  ka-
buğuna  ve  Na,  Cl  ve  Ca  dışında  en  doygun  suya  rastlanıl-
maktadır.  Bahar  başlangıcında  ise  en  düşük  doygunluk  iz-
lenmektedir.  Ancak  1976-77  döneminde  yağışların  daha  ge-
çe  kalması  nedeniyle  maksimum  su  düzeyine  mayıs  başla-
rında  ulaşılmıştır.  Çizelge  3  de  mayıs  ayında  izlenen  düşüşün
başlıca  nedeni  budur.

TARTIŞMA

Tuz  Gölü  suyunda  mevsimsel  değişimlerin  büyük  çap-
ta  oluşu  göl  suyunun  standart  bir  bileşimini  vermeyi  güçleş-
tirmektedir.  Bir  yılı  aşan  sürede  ana  göl  bölgesinde  Eylül
1976  da  maksimum,  Mayıs  1977  de  minimum  toplam  erimiş
madde  ölçülmüştür.  Bazı  karşılaştırmaları  yapabilmek  ama-
cıyla  göl  suyunun  Haziran  1976  da  Kayacık'daki  bileş'mine
ortalama  su  düzeyine  en  yakın  değerleri  sunması  beklendi-
ğinden  Çizelge  4  de  Tuz  Gölü  suyu  olarak  yer  verilmiştir.
Katyon  ve  anyonların  çökelme  ve  zenginleşmelerle  ilgili  yo-
rumlanmaları  her  biri  için  ayrı  ayrı  sunulmuştur.

Sodyum

Tuz  Gölü'nün  ana  katyonu  olan  sodyum  suda  çoğun-
lukla  100  g/l  nin  üzerinde  bulunur.  Bu  çalışmada  73,3  g/l
olarak  saptanmış  en  düşük  değer  Mayıs  1977  de  maksimum
su  düzeyine  karşılık  gelmektedir.  Derin  göl  bölgesi  ise  20-30
g/l  dolayında  Na+  içerir.

Deniz  suyuna  oranla  Tuz  Gölü'nde  yaklaşık  9-10  kez
fazla  sodyum  bulunur.  Haziran-Eylül  döneminde  NaCl  ka-
buğunun  çökmesi  nedeniyle  sodyum'daki  azalmaya  karşılık
klorür'ün  hemen  hemen  aynı  miktarda  kalması  başlangıçta
farklı  molar  paylara  dayanmaktadır  (Mayıs  1977:  Na+ =
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3186  meql,  Cl-=3422  meql).  Yaz  aylarında  göl  tabanını  kap-
layan  ve  0,1-20  cm  kalınlığa  ulaşan  tuz  kabuğunun  bileşimi
ise  şöyledir:

Na+  :  %37.3
Cl  :  >%60.6
SO4-:  %0,8

Suda  çözülmeyen  madde  :  %0.04
Ca++  :  1650  ppm
Mg++  :  1920  "
K+  :  630  "
B(tot)  :  23  "
F -  :  <%0.1
Sr++  :  <ı%0.01
Br-  :  <%0.001

Göl  suyunda  bulunan  Na+  un  çoğu  Naci'den  türemek-
tedir.  Laboratuvar  çalışmalarında  —10  °C  de  soğutma  yo-
luyla  1  1  göl  suyundan  0,5  g  kadar  Na2SO4  elde  edilmiştir,
öte  yandan  havzada  yer  alan  Gez  ve  Boluk  bölgelerinde  ön-
celikle  Na2SO4  (tenardit)  veya  Na,2SO4.  10  H2O  (mirabilit)
çökelmektedir  (M.T.A.,  1976).

Magnezyum

Tuz  Gölü'nün  ikinci  büyük  katyonu  olan  magnezyum
ana  göl  bölgesinde  1,6-25,3  g/1  arasında  ölçülmüştür.  Irion
(1970)  tarafından  saptanan  Mg++  değerleri  ise  34  g/1  ye
ulaşmaktadır.

Tuz Gölü'nde Mg++  ile Ca + + arasında ters yönlü bir iliş-
ki  gözlenmektedir.  Yaz  başında  CaSO4.  2  H2O  (jips)  çökel-
mesi  ile  birlikte  Ca++  miktarlarında  bir  düşüş  başlamasına
karşılık  evaporasyonla  Mg++  miktarları  sürekli  bir  artış
gösterir,  Magnezyum  1976  Eylülde,  Haziran  1976'ya  göre
7,4  kez,  Mayıs-Eylül  1977  döneminde  ise  5,5  kez  artmıştır,
öte  yandan  Ca++  Eylül  1976  da  Haziran  1976  ya  göre  6
kez  azalmıştır.  Bu  ters  yönlü  ilişki  nedeniyle  Mg++/
Ca++  (Mol)  oranı  fazlasıyla  artmakta,  Irion  (1970)  tara-

fından  da  saptandığı  gibi  çökel  kabukta  Mg-kalsit,  manye-
zit,  huntit,  dolomit  gibi  karbonatların  oluşmasına  yol  aç-
maktadır.

Braitsch  (1962)  a  göre  deniz  suyunun  buharlaşmasında
halit  (NaCl)  in  ardından  epsomit  (MgSO4)  çökelmesi  bek-
lenir.  Collins  (1975)  e  göre  epsomit  oluşumunun  başlaması
için suda 74 g/1 den fazla Mg+ +  bulunmaktadır.  Tuz Gölü'nde
bu  koşullara  erişilmediğinden  Mg-tuzları  çökelmemektedir.

öte  yandan  Mg++  un  hangi  oranlarda  Cl-  ve  SO4~~
anyonlarına  bağlı  olduğu  ayrı  bir  sorudur.  1976  Haziran-Ey-
lül  döneminde  sülfat  5,6  kez  artış  göstermiştir.  Bu  sayının
Mg++  un  biraz  gerisinde  kalışı  arada  bir  miktar  daha  jips
veya  sölestin  çökelmesine  bağlanabilir.  Yapay  koşullarda
(100°C  ve  kapalı  sistem)  buharlaştırılan  Tuz  Gölü  suyun-
dan  son  dönemde  elde  edilen  tuzun  X-Işmları  difraksiyonun-
da  halit'in  yanısıra  bişofit  (MgCl2.  6H;2O)  saptanmıştır.
B?u  mineral  yapay  koşullarda  karnaîitten  dönüşmüş  olsa  bi-
le  magnezyum'un  daha  çok  klorür'e  bağlı  olduğu  kanısına
varılmıştır.

Potasyum

Tuz  Gölü  suyunda  litrede  06 -  9,4  g  arasında  ölçülen
potasyumun  en  yüksek  değeri  Irion  (1970)  tarafından  12,7
g/1  olarak  saptanmıştır.  Gölün derin  bölgesi  ise  0,3-0,4  g/1  dü-
zeyinde  K+  içerir.  Deniz  suyuna  oranla  Tuz  Gölü'nde  potas-
yum  yaklaşık  3,5  kez  daha  yoğundur.  Maksimum  buhar-
laşma  döneminde  bu  35  katma  çıkabilmektedir.

Göl  suyunda  Mg++/K+  oranı  3:1  dolayındadır.  1976  Ey-
lül'ünde  Haziran  1976  ya  göre  K+  7,9;  1977  Mayıs-Eylül
döneminde  ise  5,5  kez  zenginleşmiştir.  Bu  magnezyuma  çok
benzemektedir.  Irion  (1973)  1968  yılında  K+  un  buharlaşma
sonucu  14,1  kez  arttığını  saptamıştır.

Buharlaşmanın  son  dönemlerinde  kristallenen  K-tuzlarm-
dan  silvin  (KC1)  in  oluşabilmesi  için  Collins  (1975)  litrede
37  gramı  aşan  K+  miktarlarının  gerekliliğini  bildirmektedir.
Tuz  Gölü'nde  magnezyumda  olduğu  gibi  bu  koşullara  eri-
§ilmemektedir.  Daha  önce  belirtilen  X-Işınları  difraksiyonda
bişpfitin  yanında  silvnYin  de  d1  ve  d2  piklerinin  saptanmış
olması  Mg++  gibi  K+un  da  daha  çok  Cl-  anyonuna  bağ-
lı  olduğunu  düşündürmektedir.

Bununla  birlikte  Irion  (1970)  gölün  taban  çökellerinde
K-lu  bir  mineral  olan  polihalit'i  (K2Mg  Ca,2  (SO4)4  .2  H^O)
saptamıştır.  Denizel  evaporitlerde  pek  de  ender  olmayan  po-
lihalit'in  oluşumunu  Braitsch  (1962)  CaSG2-ca  zengin  çözel-
tilerin  ortama  karışmasına  dayandırmaktadır,  öte  yandan
Holser  (1966)  e  göre  polihalit  güncel  bir  Kaliforniya  lagü-
nünde  diyajenez  sonucu  jipsden  türemiştir.  Jaenecke  diyag-
ramım  Tuz  Gölü  suyuna  uygulayan  Irion  (1973)  göl  suyu
bileşiminin  yaz  aylarında  polihalit'in  duraylılık  alanına  gir-
diğini  hesaplayarak  bu  mineralin  doğrudan  göl  suyunun  ve-
ya  taban  tortullarının  gözenek  sularından  çökelebileceğini
varsaymıştır.

Kalsiyum

Tuz  Gölü  suyunda  ancak  dördüncü  büyük  katyon  olan
kalsiyum'un  gölde  ölçülen  miktarları  140-1130  mg/1  arasın-
da  değişmektedir.  Derin  bölgede  bu  değerler  300-400  mg/1
düzeyindedir.  Kalsiyum  miktarı  yaz  aylarında  jips'in  çökel-
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meşine  bağlı  olarak  düşme  gösterir,  öte  yandan  bahar  so-
nunda  karbonat  minerallerinin  çökelmesi  de  Ca+ +  un  uzal-
ma  nedenlerinin  bir  diğeridir.

Tuz  Gölü'nun  taban  çökellerinde  jips  üstün  olan  bir  mi-
neraldir.  Tuz  kabuğunun  altında  yer  alan  taban  çökel,  kar-
bonat  mineralleri  ve  kırıntılıların  (kuvars,  feldspat,  kil  mi-
neralleri)  yanısıra  %50  ye  yakm  oranlarda  jips  içerir.  Ana
göl  bölgesinde  jips,  taban  çökelinin  içinde  çapı  10-15  cm  ye
varan,  monoklinal,  iyi  gelişmiş,  büyüme  miktarları  göste-
ren  saydam  kristaller  biçimindedir.

lityum

Tuz  Gölü'nde  en  önemli  sayılabilecek  ölçüde  zenginleşme
gösteren  elementlerden  biri  de  lityum'dur.  Göl  suyunda  rast-
lanan  lityum  değerleri  44-305  mg/1  arasındadır.  Irion  (1972)
un  saptadığı  değerler  ise  18-220  mg/1  arasındadır.  Ldtyum'da
hesaplanan  buharlaşma  faktörü  Mg++  ve  K+  un  biraz  ge-
risinde  kalmaktadır.  Bu  durum  belki  de  elementin  küçük
atom  çapı  nedeniyle  göl  tabanındaki  kil  minerallerince  ko-
layca  adsorblanabilmesine  dayanmaktadır.

Deniz  suyundan  en  son  çökelebilen  ve  bişofit  oluşumu-
na  kadar  çözeltide  kalabilen  Li+  Tuz  Gölü  suyunda  deniz
suyuna  oranla  yaklaşık  300  kez  yoğundur.  Maksimal  bu-
harlaşma  döneminde  bu  oran  1500'e  kadar  çıkabilmektedir.
Şekil  2  de  deniz  suyunda  Li/Cl  normal  buharlaşma  eğrisi
görülmektedir.  Burada  Tuz  Gölü'ne  ait  değerler  de  ayrıca
gösterilmiştir.  Tuz  Gölü'ndeki  L»i+  fazlalığı  burada  da  göze
çarpmaktadır,

Yüksek  erirliği  olan  Li-tuzlarma  doğada  rastlamak  güç-
tür.  Volkanitlerle  ilişkili  bazı  Na-Cl  tipi  yüzey  suları  Li+
zenginleşmesi  gösterebilirler.  Yüksek  L»i+  lu  suların  başında
30-81  ppm  ile  Searles,,  16  ppm  ile  Salado  gölleri  gelmekte-
dir  (White  ve  diğ.,  1963).  Tuz  Gölü'nde  yaz  sonunda  görü-
len  300  mg/1  lik  lityum  değerleri  doğada  yüzey  sularında
rastlanan  en  büyük  miktarlardan  birisidir.  Gölü  besleyen
yeraltı  ve  yerüstü  sularmda  yüksek  Li+  a  rastlanmamış  ol-
ması,  göldeki  lityum'un  uzun  bir  zaman  sürecinde  birikmiş
olduğunu  düşündürmektedir.

Bor

Deniz  suyunda  5  nıg/1  dolayında  bulunan  bor,  Tuz  Gö-
lün'de  30-332  mg/1  arasında  ölçülmüştür.  Bor,  Haziran-Eylül
1976  döneminde  K+  ve  Mg++  un artış  oranlarına  uygun  ola-
rak  suda  7,4  kez  yoğunlaşmıştır.  Tuz  Gölü  suyunda  bor  de-
niz  suyuna  oranla  yaklaşık  10  kez  daha  fazladır.

Bor'un  denizel  buharlaşma  ortamlarında  çökelmesi  Bra_
itsch  (1962)  tarafmdan  açıklanmıştır.  Genellikle  son  buhar-
laşma  dönemine  ulaşan  elementlerden  biri  olan  bor'un  ba-
zı  mineralleri  ise  taban  anhidriti  veya  halit  gibi  daha  ön-
ce  çökelebilen  tuzlarla  birlikte  de  bulunmaktadır.  Karasal
buharlaşma  ortamlarında  bor  zenginleşmesi  daha  çok  post-
volkanik  etkinliğe  bağlıdır.  Borat'ların  diyajenezi  de  içine
alan  uzun  bir  sürede  oluştuğu  sanılmaktadır.

Stronsiyum

Tuz  Gölü  suyunda  stronsiyum  ölçümleri  yalnız  1976
yılı  içinde  yapıldığından  bu  elementin  değişimleri  tam  olarak
saptanamamıştır.  Bununla  birlikte  Haziran,  Eylül  ve  Ka-
sım  değerlerinde  büyük  farklar  yoktur.  Göl  suyunda  Sr+ +
genellikle  15-20  mg/1  dolayındadır.  Bu  da  deniz  suyuna  oran-
la  2-3  kez  fazladır.  Sr++/Ca + +  ile  doğru,  SO4~-  ile  do-
laylı  bağlantılıdır.  Haziran-Eylül  döneminde  Sr+ +  un  be-
lirgin  olarak  artmamış  olması  bu  katyonun  gölde  çökelmiş
olmasma  bağlanabilir.  Gerçekten  de  Sr++  un  deniz  suyu-
nun  buharlaşması  ile  zenginleşmesi  ancak  jips  çökelmesinin
bitimine  kadardır  .(Collins,  1975).  Irion  (1972)  un  bulguları
ise  gölde  Sr+ +  un  bahar  yaz  döneminde  17  mg  dan  7  mg/1
ye  düştüğünü  göstermektedir.

Stronsiyumdun  deniz  suyundaki  bilançosunu  hesaplayan
Müller  (1962)  bu  elementin  %38,7  oranında  CaJu  sülfatlar-
da  (Jips,  anhidrit,  polihalit),  %62,5  oranında  da  özgün  mi-
neral  olarak  bulunduğunu  saptamıştır.  Braitsch  (1962)  a  gö-
re  Ca-lu  sülfatlarda  Sr+  +  ,  Ca++  un  yerini  kristal  şebeke-
sinde,  "diadoeh"  olarak  almaktadır.  Evaporitik  dönemlerde
rastlanan  asıl  stronsiyum  minerali  ise  SrSO4  (sölestin)  dir.
Deniz  suyundan  sölestin  çökelmesi  suyun  3-5  kez  doygun-
laşması  ile  gerçekleşmektedir.  Bu  da  maksimum  40  mg/1
Sr+ +  a  karşılık  gelmektedir.  Sülfat,  Tuz  Gölü  suyunda  ge-
reken  miktarda  bulunduğuna  göre  suyun  2-3  kez  doygun-
laşması  ile  sölestin  çökelmesi  beklenmektedir.  Ancak  ka-
bukta  bu  minerale  henüz  rastlanılmamıştır.  Irion  (1970)  ta-
ban  çökelinde  iz  olarak  sölestin'e  rastlamış,  ancak  kökenini
çökellerdeki  aragonit  gibi  duraysız  minerallerin  duraylı  kar-
bonatlara  dönüşümünde  serbest  kalarak  gözenek  suyuna
Sr++  un  SO 4 --  ile  birlikte  çökelmesine  bağlamıştır.

Brom

Anyonlar  arasında  Cl-,  SO4~-  ve  HCO3-  den  sonra
dördüncü  sırada  kalmakla  birlikte,  Br-,  lityum  gibi  Tuz
Gölü'nun  önemli  zenginleşmelerinden  birisini  oluşturur,  öte
yandan  bromür'ün  tuzlu  sular  ve  evaporit  yataklarının  kö-
ken  araştırmasında  önemli  bir  element  oluşu  özellikle  araş-
tırılmasını  gerektirmektedir.  Tuz  Gölü'nde  ölçülen  Br-  de-
ğerleri  29-640  mg/1  arasında  değişmektedir.  Maksimum  bu-
harlaşma  döneminde  Tuz  Gölü  suyu  olağan  deniz  suyuna
oranla  10  kez  fazla  Br-  içermektedir.

Buharlaşma  ortamlarında  Br-  klorür  minerallerine  kıs-
men  "diadoch"  olarak  (Cl-  ün  yerini  alarak)  girmekle  bir-
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likte  genellikle  son  kristallenme  dönemine  kadar  artık  çö-
zeltide  kalabilen  bir  elementtir.  Bu  özelliği  nedeniyle  Br-
buharlaşrna  dönemleri  için  Bromstratigrafisi  kurulması,
(Baar,  1963;  Borehert  ve  Muir,  1964),  buharlaşma  ortamın-
da  sıcaklık  tayinleri  (Braitsch  ve  Herrmann,  1963),  çökelme
ortamında  su  derinliğinin  hesaplanması  (Kühn,  1955),  tuz
metamorfizmasmm  saptanması  (Braitsch,  1962),  tuzlu  su-
ların  kökeninin  araştırılması  (White  ve  diğ.,  1963)  gibi  ko-
nularda  yeterince  kullanılmıştır.

Şekil  3  de  deniz  suyunun  normal  buharlaşma  eğrisinde
Br/Cl  ilişkileri  gösterilmiştir.  Tuz  Gölü'nde  ölçülen  değer-
lerin  eğrinin  solunda  kalması  gölde  bromür'ün  klorür'e  ora-
nının  düşüklüğünde  kaynaklanmaktadır.

Sekil  3:  Deniz  suyunun  Br/Cl  normal  buharlaşma  eğrisi  (4.  ile
Tuz  GöliFne  ait  bazı  değerler  gösterilmiştir)

Figure  3:  Br/Cl  normal  evaporation  curve  of  sea  water  (4.  =  The
Salt  Lake  brine)

Deniz  suyunda  %0,22  lik  Br/çözelti  (ağırlık)  oram  ep-
somitsilvin  çökelmesinin  başlangıcına  karşılık  gelmektedir
(Braitsch,  1962).  Tuz  Gölü'nde  Eylül  sonunda  erişilen  en
büyük  oran  %0,18  dir  ve  bu  dönemde  deniz  suyunda  oldu-
ğu  gibi  yalnız  NaCl  kristallenmektedir.

Rittenhouse  (1967)  ve  Billings  ve  diğ.  (1969)  Br/toplam
erimiş  madde  oranına  göre  tuzlu  suları  sınıflandırmışlardır.
Buradaki  konumuna  göre  Tuz  Gölü  suyu  deniz  suyundan
daha  fazla  erimiş  madde,  ancak  daha  kıt  bromür  içeren  bir
sudur.  Bu  tür  sular  olasılıkla  erimiş  halit  içeren  sulardır.
Aynı  biçimde  White  ve  diğ.  (1963) e  göre  tuzlu  formasyon-
lardan  türemiş  sularda  Br/Cl  oranı  suyun  kökeninin  belir-
tilmesinde  yararlı  bir  parametredir.  Bu  odan  0,003  den  bü-
yükse  fosil  (connate)  su  söz  konusudur.  Tuz  Gölü'nde  Ey-
lül  sonunda  alınmış  bir  örnek  dışında  bu  oran  0,003  den  kü-
çüktür.  Bu  durumda  suyun  meteorik  kökenli  olup,  kristal
tuz  yataklarını  eritmiş  olduğu  düşünülmektedir,  öte  yan-
dan  Tuz  Gölü  havzasında  geniş  evaporitik  oluşukların  var-
lığı  Arıkan  (1975)  ve  Uğur  taş  (1975)  tarafından  bildirilmiş-
tir.  Bu  durumda  Tuz  Gölü  suyundaki  tuzun  tabandaki  eva-
poritlerden  türemiş  olması  söz  konusudur.

Diğer  anyonlar

Klorür,  Tuz  Gölü  suyunun  ana  anyonudur.  Mayıs  1977
de  kuvvetli  yağışları  izleyen  aşırı  düşük  değer  göz  önüne
alınmazsa,  Tuz  Gölü'nde  sürekli  olarak  180  g/l  dolayında  Ci-
vardır.  Bu  durumda  deniz  suyuna  oranla  10  kez  daha  tuzlu
olan  göl  suyu  sürekli  NaCl'e  doygundur.

îkinei  büyük  anyon  olan  SO4-~  4,7-44,5  g/l  arasında
değerler  gösterir.  Jips  ve  sölestin  çökelmesi  bu  anyona  bağ-
lıdır.  Tuz  Gölü'nde  deniz  suyuna  oranla  maksimal  buharlaş-
ma  döneminde  17  kez  zenginleşmiştir.

Bikarbonat,  sülfat  gibi  yaz  aylarında  artış  göstererek
1,37  g/l  le  ulaşır.  Bahar-yaz  geçişinde  karbonat  çökelmesi
HCO3~-  m geçici  azalmasına  yol  açar.  Irion  (1970)  bu  kaybı
0,3  g/l  olarak  hesaplamıştır.

Karbonat  (CO>3--)  a  yalnız  Haziran  1976  da  gölün  de-
rin  bölgesinde  rastlanılmıştır.  Bu  kesimde  bakteriyel
SO4~-  indirgenmesinin  oluştuğu  Irion  (1970)  tarafından
kanıtlanmıştır.  Bu  ortamda  ayrıca  CO3~-  açığa  çıkmakta,
ancak  yine  karbonat  minerallerine  dönüşmektedir.

Flor  ölçümleri  sürekli  yapılmamıştır.  Bununla  birlikte
elde  edilen  değerler  çoğunlukla  1  mg/1  in  altındadır.  Flor'un
en  önemli  bileşiği  olan  florit'in  (CaF2)  deniz  suyunda  erir-
liği  8,7  ppm  dolayındadır  (Collins,  1975).  özellikle  evaporit-
leşmenin  ilk  dönemlerinde  anhidrit  ve  karbonatlarla  birlikte
çökelebilen  (Degens,  1968)  florit'e  Tuz  Gölü'nde  rastlanıl-
mamıştır.  Bu  da  mutlak  düşük  flor  miktarından  kaynaklan-
maktadır.

Deniz  suyunda  0,05  g/l  dolayında  olan  I-  Tuz  Gölü'nde
1  mg/1  den  düşük  miktarlarda  ölçülmüştür.  îyot  analizle-
rin  sürekli  yapılmamış  olması,  bu  elementin  atmosferik  ve
biyolojik  etkilenmesi  nedenleriyle  I-  için  bir  yoruma  gir-
mek  gereksiz  olacaktır.

Diğer  elementler

Tuz  Gölü  suyunda  Haziran  1976  da  19  mg/1  SiO2,  Eylül
1977  de  ise  63  mg/1  SiO2  ölçülmüştür.  Irion  (1973)  ise  4-17
mg/1  dolayında  SiO2  değerleri  saptamıştır.  Ölçülen  en  büyük
Fe  (total)  miktarı  0,14  mg/1  dir.  PO4  ve  NO 3 _-  e  rast.

lanmamıştır.
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Pliospalax Primitivus n. sp. (Rodentia, Mammalia)
and Anomalomys Gaudryi Gaillard from the
Anchitherium Fauna of Sarıçay (Turkey)

Sarıçay  (Türkiye)  AncMtherium'lu  faunasından  Pliospalax  primitivus  n.sp.  (Rodentia,  Mammalia)  ve
Anomalomys gaudryi Gaillard

ENGÎN  ÜN  AY  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ABSTRACT:  Two  species  of  micro  mammals  which  belong  to  the  Anchitherium  fauna  from  Sarıçay  are  described.  The
first  is  a  new  species  of  Pliospalax  known  from  Turolian (Upper  level  of  Upper  Miocene)  to  Early  Villanyian  (Latest
Pliocene  or  Earliest  Pleistocene)  levels.  It  is  described  in  Middle  Astaracian  (Upper  level  of  Upper  Miocene  of  Tur-
key  and  compared  with  other  known  species  from  Greece,  Ukraine  and  Turkey.  The  second  one  is  Anomalomys  gaudryi
known  Middle  Miocene  levels  of  European  localities.

ÖZ:  Sarıçay  Anchitherium  faunasından  iki  mikro  memeli  türü  tanımlanmıştır.  Birincisi  Turoliyenden  (Orta  Miyose-
nin  üst  seviyesi)  Alt  Villanyien  (En  Üst  Pliyosen  ya  da  En  Alt  Pleyistosen)  seviyesine  kadar  bilinen  Pliospalax  cin-
sinin  yeni  bir  türüdür.  Türkiye'nin  Orta  Astarasiyen  (Orta  Miyosenin  Üst  seviyesi)  seviyesinden  tanımlanan  bu  yeni
tür  Yunanistan,  Ukrayna  ve  Türkiye'nin  bazı  fosil  yataklarından  bilinen  Pliospalax  türleriyle  karşılaştırılmıştır.  îkin-
ci  tür  ise  Avrupa  Orta  Miyosen  lokalitelerinden  bilinen  Anomalomys  gaudryi'dir.
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INTRODUCTION

The  fossil  deposits  are  located  on  the  east  bank  of  the
river  Sarıçay  (Yusufça  Dere)  2.25  km  north  east  of  the
centrum  of  Milas  and  1.25  km  southeast  from  the  new  bridge
on  the  Milas-Kırcağız  road.

The  fossiliferous  deposits  at  Sarıçay  were  previously
discovered  and  excavated  by  German  group  during  an  ex-
tensive  survey  of  Neogene  sediments  in  Turkey.  In  1976,
Sarıçay  was  excavated  again  at  the  same  time  as  Yenieski-
hisar  by  the  English  and  MTA  group  with  the  aim  of
studying  the  palaeoecology  of  Miocene  sites  in  Turkey,  es-
pecially  those  at  which  primate  fossils  have  been  found.

The  fossil  bed  contains  both  micro  and  macro  mammals
belonging  to  the  Anchitherium  fauna.  The  micro  mammals
decribed  below  have  been  colected  from  the  bed  5  which
is  shown  in  the  section  (fig.  2).

Figure  1:  ^Location  map.

Şekil  I:  Yer  buldum  haritası.

STRATIGRAPHY

According  to  Becker  Platen  (1970)  the  stratigraphy
consist  of  chancing  facies  of  mostly  grey,  grey  -
green  or  white  fluviatile  silts,  sands  and  gravels  with
variable  calcite  content.  The  vertebrate  remains  were  re-
ported  to  be  in  thin  layers  or  lanses  at  several  different
horizons,  partly  concentrated  in  pockets  and  partly  occuring
as  isolated  specimens  (Sickenberg  and  others,,  1975).

According  to  the  unclassified  report  of  the  English  and
Turkish  group,  two  lithological  units  can  be  distinguished.
The  lower  unit,  which  has  maximum  thickness  of  11  m,
consists  of  cyclical  silts  and  gravels  above  bedded  sandsto-
nes,  and  the  upper  unit  which  is  much  thicker,  consists  of
unfossiliferous  green.grey  silts  and  sandstones.  The  two
unites  are  separated  by  a  well  developed  white  calcified  ho-
rizon.  The  fossils  are  concentrated  in  the  top  4  m  of  lower
unit  at  Sarıçay.  A  detailed  section  of  the  top  4  m  of  the
lower  unit  is  shown  fig.  2.  The  fossils  were  concentrated  at
the  gravel-silt  junction  in  two  levels  (beds  5  and  8).  The
lateral  extent  of  the  beds  varies  considerably.  Some  of  the
gravel  beds  can  be  traced  over  30-40  m,  until  they  are
concealed  by  the  ovelying  Pleistocene  deposits,  and  the  ot-
hers  are  less  than  one  metre  in  extent.

FALEONTOIiOGY

Order:  Rodentia  Bowdich,  1821
Family:  Spalacidae  Gray,  1821
Genera:  Pliospalax  kormos,  1932
Pliospalax  primitivııs  n.  sp.
(Fig.  4:  1-14;  Plate  I,Fig.  1-14;  Plate  II,  Fig.  1.9)

Derivatio  nominis:  The  species  is  named  after  its  primitive
characters.

Type  locality:  Sarıçay
Age:  Middle  Astaracian

DIAGNOSIS
Unworn  or  little  worn  Mx  is  characterized  by  two  labial

and  two  lingual  re-entrant  folds  and  an  isolated  anterior
lobe.  All  unworn  or  little  worn  lower  teeth  have  rather
strong  mesolophids.  The  mesoloph  of  Mt  is  variable  and  its
posterior  cingulum  is  well  developed.

Difterential  Diagnosis

Pliospalax  primitivus  is  the  largest  form  among  the  ot-
her  species  of  this  genera  (Fig.  3).

P.  primitivus  differs  from  P.  maeoveii  and  P.  sotirisi
(.-=P.  maeoveii  according  to  Şen,  1976  and  Şen  and  De



bounla^I ('average measurements are given).
Şekil 3: Sarıcay, Çalta, Maritsa ve Toıırkobcmnia-I deki Pliospalax türlerinin alt ve üst diklerinin uzunluk - genişlik dağılımı diyagra

mı (Ortalama değerler verilmiştir).
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Bruijn,  1977ı) in  having  isolated  anterior  lobe  in  Mx,  strong
mesolophids  in  all  lower  teeth  and  more  developed  posterior
cingulum  in  M1.

Althoung  P.  primitivus  is  similar  to  P.  tourkoboiiniensis
in  having  isolated  anterior  lobe  in  M1,  there  are  other  dif-
ferentiating  features  such  as  strong  mesolophid  in  all  lower
teeth  and  more  developed  posterior  cingulum  in  upper  Mi.

P.  primitivus  is  rather  different  from  P.  composidontii»
in  that,  the  M1  of  Sarıçay  species  has  longer  than  that  of
P.  composidontus.  Although,  the  Mx  of  P.  eomposidoiitus  is
worn  (Topachevski,  1969;  fig.  6,  p.  18)  the  posterior  cingu-
lum  does  not  fuse  with  the  entoconid.  In  the  samples  of
Sarıçay,  this  fusion  is  present  in  little  worn  teeth.

Holotype;  A  right  Mt  no.  MMS/m.  15,  Fig.4:l,  PL  I I :  Figl.
Measurements  of  holotype:  26  X  21,5
Measurements  and  material

Mr  The  unworn  two  teeth  (Fig.4:  1,2)  show  two  lin-
gual  and  two  labial  re-entrant  folds.  The  antero-labial  and
the  postero-lingual  re-entrant  folds  are  confluent,  so  the
anterior  lobe  is  isolated.  The  deepest  postero-labial  re-entrant
fold  ends  at  about  1.7  mm  from  the  occlusai  surface.  The
postero-lingual  is  the  shortest  one.  In  the  slightly  worn
teeth,  the  posterior  cingulum  fuses  with  the  entoconid,  with
further  wear,  the  protokonid  fuses  with  the  anterior  cingu-
lum  at  a  later  stage  of  attrition  entoconid  and  metaconid
fuse.  Mi  has  one  anterior  and  one  posterior  root  centrally
connected  by  a  cret.

M2.  An  unworn  tooth  (Fig.4:  5)  shows  one  well  deve-
loped  labial  which  ends  at  about  1.7  mm  from  the  occlusai
surface  like  that  of  M1  and  one  lingual  re-entrant  fold.  Se-
cond  lingual  fold  is  deep  but  closed.  It  has  the  trace  of
very  small  antero-labial  fold  in  the  antero-labial  corner  of
its  occlusai  surface.  The  mesolophid  is  strong.  It  can  be
seen  in  the  worn  teeth.  In  the  worn  teeth,  the  postero-lingual
fold  is  developed  as  an  enamel  island.  M2  is  two  rooted.

M3.  The  morphology  of  M3  is  very  similar  to  that  of
M2.  But  the  posterior  lobe  is  more  reduced.  In  an  unworn
tooth,  (Fig.4:  8),  one  labial  reaching  to  the  basis  of  the
crown  and  three  lingual  re-entrant  folds  can  be  seen.  The
central  one  of  the  three  lingual  folds  is  open  lingually,  the
others  are  closed.  The  Antero-lingual  fold  between  the  an-
terior  cingulum  and  the  metaconid  is  long  but  shallow.
The  closed  postero-lingual  fold  is  deep.  It  is  seen  as  an  ena-
mel  island  in  the  worn  teeth.  The  mesolophid  is  rather
strong.

Mi.  A  slightly  worn  Mi  (Fig.  4:9)  has  one  lingual,
three  labial  re-entrant  folds,  The  lingual  fold  ends  at  about

2.5  mm  from  the  occlusai  surface  (PI.  1:4a).  The  postero-
labial  fold  is  shorter  and  not  as  deep  as  the  others.  The
posterior  cingulum  is  well  developed.  In  the  worn  specimens,
two  labial  folds  are  seen  due  to  the  fusion  of  the  posterior
cingulum  with  the  metacon.  Four  out  of  six  specimen  have
variable  sized  mesoloph.  Mi  has  one  thick  lingual  and  two
thin  labial  roots.

M2.  An  unworn  tooth  (Fig.4:12)  shows  one  lingual  fold
which  ends  at  about  2.5  mm  from  the  occlusai  surface  and
one  less  deep  labial  re-entrant  fold.  The  latter  is  separeted
into  two  branches  by  mesolophid.  The  paracon  is  connected
with  the  protocon  by  a  cret  nearly  parallel  to  the  anterior
cingulum.  There  is  a  shallow  and  closed  fold  which  disap-
pears  quickly  by  wear  between  this  cret  and  the  anterior
cingulum.  The  metacon  is  fused  with  the  posterior  cingu-
lum.  The  mesoloph  is  well  developed  in  all  M2  and  reaches
to  the  labial  border  in  one  sample.  In  the  worn  teeth,  the
anterior  branch  of  the  labial  fold  is  developed  as  an  enamel
island.

M3.  The  crowns  of  the  two  M3  are  higher  anteriorly
than  posteriorly.  One  of  theese  teeth  (Fig.4:  13)  has  on^
lingual  and  one  labial  re-entrant  folds.  They  are  congluent.
Although  the  other  (Fig;  4:  14)  is  unworn,  it  does  not  show
lingual  fold.  The  shapes  of  theese  two  IP  are  not  comple-
tely  similar  to  each  other  so,  they  show  different  pattern
especially  in  their  anterior  lobe.  A  worn  M3  shows  one  la-
bial  forked  fold.

Discussion

This  group  is  first  found  amoung  the  Ancliitherium
fauna.  With  the  absence  of  any  contemporary  group,  at
this  level  it  is  uncomparable.  But,  according  to  Kormos
(1932),  Pliospalax  which  is  known  from  Turolian  to  Early
Villanyian  is  characterized  by  the  presence  of  two  lingual
and  two  labial  re-teatrant  folds  in  unworn  Mi.  This  descrip-
tion  given  for  Pliospalax  is  so  general  that,  it  also  involves
the  Middle  Astaracian  forms  found  in  Sarıçay.  To  interprete
Middle  Astaracian  forms  of  Sarıçay  as  a  new  genera,  a
new  description  for  Pliospalax  is  needed.  Such  a  classifi-
cation  is  not  quite  sound  at  present  since  the  history  of  this
family  is  not  well  known  in  the  Miocene  and  Pliocene.
Therefore,  for  the  present  time,  Sarıçay  population  is  interp-
reted  as  a  new  species  of  this  genera.

Sometimes,  the  traces  of  mesoloph/id  and  posterior  cin-
gulum  are  seen  in  Pliospalax  species  of  younger  levels.  But,
these  properties  are  not  as  common  and  as  well  developed
in  any  population  of  Pliospalax  described  up  to  the  present
time  as  Sarıçay  population.  For  instance,  no  description  can
be  found  for  the  stratigraphically  younger  Pliospalax  species
which  has  strong  mesolophids  in  all  lower  teeth  whereas  all
the  lower  teeth  of  Sarıçay  species  show  strong  mesolophids
without  exception.

If  the  presence  of  strong  mesoloph/id  and  posterior
cingulum  in  lower  and  upper  teeth  are  interpreted  as  archaic

(1)  In  P.  sotirisi,  the  postero-labial  fold  extends  nearly  to  the  ba-
sis  of  the  crown  (De  Bruijn  et  Van  der  Meulen,  1975,  PI.  6  fig.
lb)  this  fold  is  shorter  in  P.  raacoveii  (§en,  1977  PL  XIV,  tig.
3b).  The  length  of  this  fold  shows  that  P.  sotirisi  is  more
evolved.  So,  whether  P.  sotirisi  and  P.  macoveii  are  really
synonymous  or  not  seems  doubthfull.



1 nm
Figure 4: Flicspalax primitivus il sp. la) Occlusal view of Mj dext. Holotype, X10 lb) Labial view of the 

same specimen 1c) Lingual view of the same specimen; 2) Oechtsal view of Mj sin., X10; 3) Occlusal 
view of Mi sin., X10; 4> Occlusal view of Mj - Ms dext,, XII; 5> Occlusal view of M> dext., X10; 
6) Occlusal view of Mi - M.t sim, X10; 7) Occlusal view of Ms dext., X10; 8) Occlusal view of Ms sin., 
X10; 9) Occlusal view of M1 dext., X10; 10) The occlusal view of MJ dext,, NtO; 11) Occlusal view of 
MJ dext,, X10; 12) Occlusal view of M9 sin., X10; 13} Occlusal view of UP dext,, X10; 14) Occlusal 
view of Dla sin., X10; Anumalomys gaudryi Gaillard 15a) Occlusal view of Mj sin. X15; 15b) Lingual 
view of same specimen; 15c) Labial view of same specimen; 16c) Labial view of same specimen,

Sekil 4: Pliospalax primitivus n. sp. la) Sağ Mi in çiğneme yüzeyinden görünümü, Türörnek, X10; 
lb) Aynı örneğin diş yüzden görünümü; 1c) Aynı örneğin iç yüzünden görünümü; 2) Sol Mr in çiğne
me yüzeyinden görünümü, X10; 3) Sol Mr in çiğneme yüzeyinden görünümü, X10; 4) Sağ Mı - M» 
nin çiğneme yüzeyinden görünümü, X1Q; 5) Sağ Msnin çiğneme yüzeyinden görünümü, X10; 6) Sol 

Mr - Mj ün çiğneme yüzeyinden görünümü, X10; 7) Sağ DO nin çiğneme yüzeyinden görünümü, X10; 
8) Sol M» ün çiğneme yüzeyinden görünümü, X10; 9) Sağ MJ in çiğneme yüzeyinden görünümü, X10;

10) Sağ M * in çiğneme yüzeyinden görünümü, X10; 11) Sağ M' in çiğneme yüzeyinden görünümü, 
X10; 10) Sol M9 nin çiğneme yüzeyinden görünümü, X10; 13) Sağ M* ün çiğneme yüzeyinden görünü
mü, X10; 14) Sol MJ ün çiğneme yüzeyinden görünümü, X10; Auomalûnıyş gaudryi Gaillard 15a) Sol 
M> nin çiğneme yüzeyinden görünümü, X15; 15b) Aynı örneğin iç yüzden gömümü; 15c) Aynı ör
neğin dış yüzeyden görünümü.
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features,  then  it  can  be  argued  the  Pliospalax  species  in
younger  levels  were  derived  from  the  Miocene  groups.  Ac-
tually,  the  properties  of  the  teeth  of  this  species  are  scat-
tered  to  the  younger  Pliospalax  species.  However,  the  stra-
tigraphically  oldest  Sarıçay  species  is  larger  and  rather
hypsodont.  So,  the  relationship  among  the  Pliospalax  speci-
es  may  be  rather  complex  from  the  evolutionary  point  of
wiev.  But,  by  the  specialities  of  the  properties  of  this  spe-
cies  such  as,  the  snape,  the  simplified  sturucture  and  the
hypsodonty  of  the  teeth  are  much  closer  to  the  stratigraphi-
cally  younger  Pliospalax  species  than  Anomalomys  which
was  considered  as  the  ancestor  to  Pliospalax  (De  Bruijn
and  others  1970)  The  presence  of  Anomalomys  and  Plios-
palax  in  the  same  bed  also  proves  that  the  former  to  be
ancestor  to  the  latter  is  impossible.

Genera:  Anomalomys  Gaillard,  1900
Anomalomys  gaudryi  Gaillard,  1900

(Fig.4:  15;  Plate  II,  Fig.  9)

1900  Anomalomys  gaudryi  Gaillard  (non  vidi)
1925  Anomalomys  gaudryi  Schaub,  66-68
1928  Miospalax  imonacensis  Stromer,
1946  Anomalomys  gaudryi  Viret  and  Schaub,  342-352
1953  Anomalomys  gaudryi  Schaub  and  Zapfe,  162.
1967  Anomalomys  gaudryi  Kowalski,  9-10.
Locality:  Sarıçay
Age:  Middle  Astaracian
Material  and  measurements:
Description

1  left  Mo  17  X  13.5

M2  The  occlusal  surface  of  M2  consists  of  three  trans-
versal  lobes.  The  antero-labial  and  the  second  lingual  sync-
linal  are  confluent.  Postero-lingual  one  ends  at  the  middle
of  the  occlusal  surface.  In  the  anterior  lobe,  the  trace  of
first  lingual  synclinal  is  seen.  The  presence  of  the  funnel
in  the  middle  lobe  is  also  seen  clearly.  The  mesolophid  is
short  and  does  not  reach  to  the  lingual  border  of  the  tooth.
A  narrow  lingual  synclinal  separates  the  mesolophid  from
the  entokonid.  The  posterior  ridge  is  connected  with  the
hypoconid.  Another  narrow  and  long  fold  separates  the  en.
toconid  from  the  posterior  cingulum.  In  the  posterior  lbe,
a  small  enamel  island  is  present.  It  has  one  anterior  and  one
posterior  root.

Discussion

Although  there  is  single  M2,  it  allows  specific  determi-
nation  because  it  shows  typical  characters  of  Anomalomys
gaudryi.  The  structure  of  this  tooth  is  more  closely  similar
to  the  samples  described  by  Schaub  (1925)  and  Schaub  and
Zapfe  (1953)  than  the  samples  figured  by  Viret  and  Schaub
(1946).  The  crowns  of  the  teeth  of  A.  gaudryi  from  Opole
(Kowalski,  1967)  are  higher  than  the  Sarıçay  tooth.  Ac-
cording  to  Fejfar  (1972),  the  samples  such  as,  A.  gaudry
from  Opole  and  Miospaiax  monaeensis  Stromer  (1928)  are
more  evolved  Sarmation  types  of  A.  gaudryi

The  measurements  of  Sarıçay  tooth  are  seen  to  be  bet-
ween  the  minumum  and  maximum  measurements  of  the
M2  of  Anomalomys  gaudryi  from  different  localities  (Fi.  5).

A.  gaudryi  is  known  from  many  Miocene  faunas  of
Europe,  e.g.,  Neudorf  (Helvetian),  San  Quirico  near  Barce-
lona  (Upper  Vindobonian),  La  Grive  St.  Alban  (Upper  Vin-
dobonian),  Steinheim  am  Albuch  (Sarmatian)  and  Opole
(Sarmatian).

La  Grive

Length  1.56-1.86

Width  1.26-1.60

Neudorf  Opole  Sarıçay

1.71-1.79  1.50-1.60  1.70

1.12-1.25  1.20-  1.40  1.35

Figure  5:  The;  comparison  of  the  measurements  of  A.  gaudryi's  M*
from  different  localities

Şekil  5:  Çeşitli  lokalitelerden  bulunan  A.  gaudryi  Ms  ölçülerinin
karşılaştırması.
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PLATE  I

Pliospalax  primitivus  n.  sp.

Figure  1:  M1  dext.  X10
Figure  2:  M1  dext.,  X10
Figure  3:  M1  dext.,  X10
Figure  4:  M1  dext.,  X1O;  4a)  From  lingual;  4b)  From  labial.
Figure  5:  M1  dext.,  X10
Figure  6:  M1  dext.,  X1O
Figure  8:  M2  sin.,  X1O
Figure  8:  M2  dext,  X1O
Figure  9:  M2  sin.,  X10
Figure  10:  M2  sin.,  X10
Figure  11:  M2  sin.,  X10
Figure  12:  M3  dext.,  X10
Figure  13:  M3  sin.,  X10
Figure  14:  M«  sin.,  X10

Pliospalax  primitivus  n.  sp.

Şekil  1:  Sag  M1,  X10
Şekil  2:  Sağ  M1,  X10
Şekil  3:  Saf  M1,  X10
Şekil  4:  Sag  M1,  X10  4a)  iç  yüzden;  4b)  Dı§  yüzden
Şekil  5:  Sag  M1,  X10
Şekil  6:  Sat  M1,  X10
Şekil  7:  Sol  M2,  X10
Şekil  8:  Sag  M2,  X10
Şekil  9:  Sol  M2,  X10
Şekil  10:  Sol  M2,  X10
Şekil  11:  Sol  M2,  X10
Şekil  12?:  S a ğ M 3 , X10
Şekil  13:  Sol  M3,  X1O
Şekil  14:  Sol  M3,  X10
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PLATE  II

Pliospalax  primitivus  n.  sp.

Figure  1:  Mı  dext.,  holotype,  X10;  la)  From  labial;  1b)  From
lingual
Figure  2:  Mı  sin.,  X10
Figure  3:  Mi  sin..,  X10
Figure  4:  Ma dext,  X10
Figure  5:  Ms  dext,  X10
Figure  6:  M3  sin.,  X10
Figure  7:  Mi  -  Ma  sin.,  X10;  7a)  From  labial
Figure  8:  Mi  -  Ma dext,  X10

Anomalomoys  gaudryi  Gaillard
Figure  9:  M2  sin.,  X15;  9a)  From  lingual;  9b)  From  labial

LEVHA  II

Pliospalax  priniitivus  n.  sp.

Şekil  1:  Sag  Mı,  türörnek,  X10;  la)  Dı§  yüzden;  lb)  İç  yüzden
Sekil  2:  Sol  Mı,  X10
Şekil  3:  Sol  Mı,  X10
Şekil  4:  Sag  Ms,  X10
Şekil  5:  Sag  Ma,  X10
Şekil  6:  Sol  Ms,  X1O
Şekil  7:  Sol  Mi  -  Ms,  X10;  7a)  Dig  yüzden
Şekil  8:  Sag  Mı  -  Ma,  X10

Anomalomoys  gaudryi  Gaillard
Şekil  9:  Sol  Ma,  X15;  9a)  ÎQ  yüzden;  9b)  Dış  yüzden
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Ergani - Maden Yöresi  Stratigrafisi

Stratigraphy of the Ergani-Maden Region

ÎSMAÎL  ÖZKAYA  O.D.T.Ü.  Jeoloji  Mühendisliği  Bölümü,  Ankara

ÖZ:  Ergani  Maden  yöresi  stratigrafisi  otokton  §elf  sedimanian  ve  allokton  orojenik  istifler  olmak  üzere  iki  gurup-
ta  toplanabilir.  Kretase  yaşlı  Mardin  ve  Saymdere  karbonatları,  Şimşim  melanjı,  Tersiyer  yaşlı  An  tak  kırmızı  klastik-
leri,  Fırat  resif  kireçtaşı,  ve  Lice  kumtaşları  otokton  istifi  oluşturur.  Kretase  yaşlı  Bahro  ultrabazikleri,  Tersiyer  yaş-
lı  Hazar  flişi,  Gehroz  kireçtaşı,  Maden  olistostromu,  Davudan  volkanitleri  ve  Engene  bloklu  kumtaşları  ise  allokton
şaryaj  üstü  blokunu  oluşturur.  Allokton  istif  yatay  Maden  şaryajı  boyunca  en  az  30  km  lik  bir  atımla  güneye  doğru
şelf  istifleri  üzerine  yürümüş  durumdadır.  Maden  formasyonu  olistostrom  özelliği  göstermekle  birlikte  stratigrafik  is-
tifini  ana  hatlarıyla  saptamak  mümkün  olmuştur.  Bu  formasyonun  karışık  görünümü  sedimantasyon  sırasında  basen
içersine  kayan  kireçtaşı  blokları,  volkanizma  ve  Miyosen  sonunda  meydana  gelen  bindirme  dolayısı  iledir.  Bahro  ultra-
bazikleri  allokton  sedimanter  ve  volkanik  istifin  tabanını  oluşturur.  Bu  ultrabazik  kayaçlar  Miyosen  sonu  bindirmesi
sırasında  mercekler  halinde  sedimanlarla  birlikte  güneye  kaymış  ve  sedimanlar  içersine  diller  ve  soğuk  intrusif  küt-
leler  halinde  girmiştir.  Ancak  bölgede  özellikle  Maden  yöresindeki  bazik  magmatik  kayaçlarm  Kretaseden  daha  genç
yaşlı  olmaları  olasılıdır.

ABSTRACT;  Autochthonous  shelf  and  allochthonous  or  o  genie  sediments  and  magmatic  rocks  constitute  the  stratig-
raphy  of  the  Ergani-Maden  region.  Mardin  and  Saymdere  carbonates,  and  Şimşim  melange  of  Cretaceous  age,  Antak
red  beds,,  Fırat  reef  al  limestone,  and  Lice  sandstones  of  Tertiary  age  constitute  the  stratigraphy  of  the  shelf  area.
Hazar  flysch,  Gehroz  limestone,  Maden  olistostrome,  Davudan  volcanic  rocks  and  Engene  sandstones  constitute  the
allochthonous  block.  These  are  d'splaced  southward  for  about  30  km  onto  the  shelf  sediments.  Although  Maden  forma-
tion  has  a  chaotic  olistostrome  appearance,  the  stratigraphic  sequence  within  this  formation  has  been  roughly  deter-
mined.  Slide  blocks  of  limestone,  volcanism  and  thrust  faulting  at  the  end  of  Miocene  imparted  a  chaotic  appearance
to  this  formation.  Bahro  ultramafic  rocks  form  the  base  of  the  allochthonous  plate.  Ultramafic  rocks  slid  southward  as
lenses  and  intruded  as  cold  plastic  masses  into  sediments  during  Upper  Miocene  thrust  faulting.  Part  of  the  ultra-
mafic  rocks  that  occur  within  Maden  formation  as  large  masses  may  be  of  younger  than  Cretaceous.
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GİRİŞ

Çalışılan  bölge  Güneydoğu  Anadolu'da  Diyarbakır'ın  50
km  kadar  kuzeyinde  39 30' - 40 007  doğu  boylam  ve  38 15f -
38 30'  kuzey  enlemleri  arasında  Ergani,  Maden,  Guleman  ve
Dicle  yöresinde  yer  almaktadır,  (Şekil  1).  Jeolojik  olarak
bölge  güney  Arap  levhası  sahanlığı  ile  kuzeydeki  Toros  dağ
oluşum  kuşağının  arasındaki  geçiş  kuşağı  üzerindedir.  İs-
kenderun'dan  Hakkâri'ye  kadar  uzanan  Güneydoğu  Anadolu
bindirmesi  bölgeden  geçmektedir.  Bu  bindirme  boyunca  ku-
zeydeki  dağ  oluşum  kuşağında  çökelmiş  tortul  ve  magmatik
kay  açlar  güneye  doğru  sahanlık  tortulları  üzerine  yürümüş
durumdadır.  Kıvrılma  ve  kırılma  yoğunluğu  kuzeye  doğru  git-
tikçe  artan  bakışımsız  kıvrımlar,  ters  faylar  ve  bindirmeler
bölgenin  belirgin  yapısal  öğeleridir.

Çalışmanın  amacı,  bölgedeki  bindirme  üstü  yürümüş
(allokton)  tortulların  stratigrafik  sıralanmasını  saptamak
ve  güneydeki  sahanlık  tortullarıyla  ilişkisini  ortaya  çıkar-
maktır.  Ayrıca  üzerinde  durulan  sorunlar  arasında,  bindir-
menin  niteliği,  güneye  atımı,  bindirme  altı  ve  üstü  yapıla-
rın  saptanması  ve  karşılaştırılması,  kıvrılma  ve  bindirme
mekanizması,  kıvrılma  ve  kırılma  evreleri  ve  kıvrılmanın
çökelme  ile  ilişkisi  sayılabilir.

Çalışmanın  büyük  bir  bölümü  saha  gözlemleri  şeklinde
olmuştur.  Jeolojik  harita  alımını  ve  örnek  toplanmasını  içe-
ren  saha  çalışmaları  1974  ve  1975  yaz  aylarında  yürütülmüş-
tür.  Kay  aç  türü  incelemeleri  1975  kışında  yapılmıştır.  Paleon.
tolojik  incelemeler  ise  1974  kışında  Türkiye  Petrolleri  paleon-
tologlarmdan  Fikriye  Güngör  tarafından  yapılmıştır.

STRATİGRAFİ

Bölgenin  stratigrafisi  güneydeki  yerli  sahanlık  ve  kuzey-

deki  yürümüş  bindirme  üstü  çökelleri  olarak  iki  bölümde

incelenebilir.  Yerli  sahanlık  çökelleri  daha  önce  ayrıntılı  bir
şekilde  incelendiğinden  burada  özet  olarak  anlatılacaktır,
(Sungurlu,  1974;  De  Righi,  ve  Cortesini  1964).  Yerli  sahan-
lık  çökelleri  stratigrafik  istifi,  Kretase  yaşlı  Mardin  gru-
bu,  Saymdere  formasyonu,  Paleosen  yaşlı  Antak,  Miyosen
yaşlı  Fırat  ve  Lice  formasyonlarından  oluşur.  Bölgedeki
yürümüş  çökeller  ve  magmatik  kayaçlarda  aşağıda  belirti-
len  sıralanma  saptanmıştır.  Jura-Kretase  yaşlı  Bahro  ültra-
bazik  kayaçları,  Üst  Kretase-Paleosen-Eosen  yaşlı  Hazar  fliş
formasyonu,  Eosen  yaşlı  Gehroz  kireçtaşları,  Eosen  yaşlı
Maden  olistostromu,  ve  olasılıkla  Oligo.Miyosen  yaşlı  Enge-
ne  kumtaşları  ve  Davudan  volkanitleri.  Bu  formasyonlar
Baykan  grubu  olarak  toplanmıştır.  Güneydeki  sahanlık  çö-
kelleri  arasında  şimşim  grubu  olarak  ayrılmış  tortul  ve  mag-
matik  kayaçlardan  oluşan  yürümüş  bir  oluşuk  daha  var-
dır.  Kretase  yaşlı  kabul  edilen  bu  grup  Karadut  siyah  çört-
lu  bloklu  marn  ve  Koçali  serpantinit  ve  volkanitleri  olarak
iki  formasyondan  oluşur.  Baykan  gurubunun  oluşukları  da-
ha  önce  bu  yazıda  olduğu  gibi  ayrılıp  isimlendirilmediği  için
kullanılan  isimler  bu  yazıya  has  yöresel  isimlerdir.

Yerli  çekellerin  stratigrafik  açıklanması

Mardin  gurubu.  Bölgede  Dicle  yükseliminde  yüzeylenir
(Şekil  2).  Alt  dokanağı  görülmez.  Üstte  Saymdere  kireçta-
şı  ya  da  Şimşim  gurubu  tarafından  örtülür.  Gurup  mas.f  ve-
ya  kaim  katmanlı,  eklemli,  koyu  gri  ya  da  beyaz,  sert,  do-
lomitik  kireçtaşlarmdan  oluşmaktadır.  Mikroskop  altında
kireçtaşları  mikrit  ya  da  biyomikrit  olarak  görülür.  Biyo-
mikritler  içersinde  planktonik  fosiller  vardır.  Mardin  guru-
bundan  alman  örnekler  Pithonella  ovalis,  Kaufmann;  Stomi-
osphaera  spherica,  Kaufmann  Anomalidae;  Stomiosphaera
conica,  Bone  t;  Calcisphaerula  innominota,  Bonet  fosilleri  ta-
şımaktadır.  Bu  fosillere  göre  gurubun  yaşı  Kretase  olarak
verilmiştir.

Saymdere  formasyonu.  Bölgede  Dicle  yükseliminde,  altta
Mardin  grubu  ve  üstte  Şimşim  grubu  arasında  yüzeylenir.
Bölgede  en  fazla  kalınlığı  5  metreyi  geçmez  bu  nedenle
Mardin  grubu  ile  birlikte  haritalanmıştır.  İnce  katmanlı
pembe  plakalı,  yer  yer  ince  kumlu  kireçtaşı  arakatmanlı
mikrit  ya  da  planktonik  fosilli  biyomikritten  oluşmaktadır.
Bu  formasyondan  alman  örneklerde  Globotruncana  caleara-
ta,  Cushman;  Globotruncana  sp.  :  Hedbergella  sp.  bulunmuş-
tur.  Bu  fosillere  dayanarak  formasyona  Üst  Kretase  yaşı
verilmiştir.

Antak  formasyonu.  Bölgede  Dicle  yükseliminde  Boğaz-
köy  ve  Delindere  antiklinallerinde  Şimşim  grubu  üzerinde
ve  Fırat  kireçtaşları  altında  yüzeylenir.  En  çok  100  metre
kalmlığmdadır.  Kaba,  kırmızı,  katmansız,  kötü  boylanmalı
kumtaşı,  konglomera  ve  marnlardan  oluşan  bu  formasyon-
da  fosil  bulunamamıştır.  Sungurlu  (1974)  Antak  formasyo-
nu  için  üst  Maestrihtiyen  Paleosen  yaşı  vermektedir.  Şim-
şim  grubu  ile  birlikte  haritalanmıştır.

Fırat  formasyonu.  Bölgede  Dicle  yükselimi,  Boğazköy-
ve  Delindere  antiklinallerinde  ve  Aşağıbahro  yükseliminde
Lice  formasyonu  altında  yüzeylenir.  Kalınlık  birkaç  metre-
den  300  metreye  kadar  değişebilir.  Formasyon  iyi  katmanlı,
krem  renkli  veya  beyaz  resif  kireçtaşıdır.  Ara  ara  şeyi  kat-
manları  vardır.  Boğazköy  antiklinali  güney  kanadında  şu
sıralanmayı  gösterir.  Altta  açık  gri  litografik  kireçtaşı;
killi  yumuşak,  gözenekli,  yerel  olarak  konglomeratik  kireç.
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Şekil  2:  »laden  yöresi  basit  yapısal  haritası

Figure  2:  Simplified  structural  map  of  Maden  region.

taşı;  krem  renkli,  seçik  katmanlı,  alglı  biyomikrit;  iyi  kat-
manlı,  kumlu  çapraz  katmanlanma  gösteren  biyomikrit

Fırat  formasyonu  alt  dokanağı  açısal  bir  uyumsuzluk-
tur.  Bu  birim  daha  yaşlı  birimleri  transgresif  olarak  örter.
Üstte  Lice  formasyonuna  tedrici  geçişlidir.  Fırat  formas-
yonu  Sungurlu  (1974)  tarafından  Midyat  formasyonunun  Alt
Miyosen  yaşlı  en  üst  üyesi  olarak  belirlenmiştir.  Bölgede
Eosen  yaşlı  olan  diğer  üyelerin  varlığı  saptanamamıştır.  Ge-
rek  alt  ve  üstteki  birimlerden  farklılığı,  gerek  haritalanabi-
lir  süreklilik  göstermesi  nedeni  ile  bu  birim  formasyon  ka-
tında  smıflanmıştır.  Miliolidae,  Cübicides,  Uvigerina,  Tex-
tularidae,  Algae,  Anomalinidae,  Bryozoa,  Miogypsina  sp.;
Amphistegina,  Lepidocyclina,  Operculina  sp.;  Heterostegina
sp.;  Miolepidoeyclina  sp.  fosilleri  bulunarak  formasyona  Alt
Miyosen  yaşı  verilmiştir.

üçe  formasyonu.  Güneydoğu  Anadolu  bindirmesinin
önünde  denizel  bir  klastik  istif  olarak  yaygın  bir  şekilde  yü-
zeylenir.  Lice  formasyonu  Dicle  yükseliminden  ve  Ergani'-
nin  güneyinden  geçen  bir  doğrunun  güneyinde  daha  çok  ka-
ba  kumtaşı  olarak  görülür.  Burada  yaklaşık  kalınlığı  150
metreyi  geçmez.  Ergani'nin  kuzeyinde  ise  formasyon  ince
katmanlı  kireçtaşı  arakatmanlı  düzgün  şeyi  ve  marn  arda-
lanması  olarak  bulunur.  Ergani'den  bindirme  kuşağına  ka-
dar  görülen  kalınlığı  1000  metreden  fazladır.  Daha  doğu-

da  Dicle  yükseliminin  kuzeyinde  yine  1000  metreden  fazla
kalınlık  gösteren  Lice  formasyonu,  altta  kireçtaşı  arakat.
manii  şeyi  ve  marn  olarak  başlar.  Kuzeye  doğru  kireçtaşı
arakatmanları  seyrekleşir  ve  formasyon,  kumtaşı  şeyi  arda-
lanmasmdan  ibaret  fliş  görünümü  kazanır.  Formasyon  ku-
zeye  doğru  bindirme  düzlemi  altında  Guleman  batısındaki
Guleman  penceresinde  yüzeylenir.

Lice  formasyonunun  kumtasları  kötü  boylanmak  felds-
patik  litarenit  olarak  sınıflandırılmıştır  (Folk,  1968).  Çi-
mento  formasyonun  alt  kısımlarında  daha  çok  spar  yada
mikrittir.  Üste  doğru  killi  ve  kloritik  bir  nitelik  kazanır.
Lice  formasyonunun  alt  kısımlarında  rastlanan  kireçtaşı
arakatmanları  1-20  metre  kalınlığında  krem  renkli  biyomik-
rit  ya  da  biyolitittir.  Bu  kireçtaşları  mikritik  ve  sparlı  bir
harç  içersinde  bol  alg  parçaları,  bentonik  fosiller  ve  intrak-
lastlar  taşır  (Folk,  1968).  Bu  özellikleriyle  Fırat  kireçta,şma
özdeştirler.

Formasyondan  alman  örneklerde  şu  fosillere  rastlan-
mıştır.  Globigerinoides  triiobus,  Reuss;  Orbulina  sp.;  Glo-
bigerina  biııaiensis,  Koch;  Globigerina  sp.;  Globigerinoides
sp.  Globoquadrina  dehiscens,  Chapman,  Parr,  Collins;  Arap-
lıistegina  sp.  Miogypsina  sp.;  Uvigerina  sp.;  Miogypsinoides
sp.  Bu  fosillere  dayanarak  formasyona  Alt  Miyosen  yaşı  veril-
miştir.
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Yürümüş  (allokton)  oluşukların  açıklanması

Şimşim grubu.  Sungurlu  (1974) taraf  nidan  Koçali  ve  Ka-
radut  olmak  üzere  iki  ayrı  formasyona  ayrılmıştır.  Grup
Dicle  yükselimi,  Boğazköy,  Delindere  antiklinalleri  ve  Aşa-
ğıbahro  yükseliminde  yüzeylenir.  Altta  Koçali  olarak  adlanan
serpentinit  ve  volkanitler,  üstte  Karadut  olarak  snııflanan
siyah  çörtlü  marn,  şeyi  konglomera  ve  kireçtaşı  blokların-
dan  oluşan  bir  birliktir.  Koçali  serpentinitlerinin  kalınlığı
Boğazköy  yükselimi  çekirdeğinde  500  metreyi  geçer.  Kara-
dut  formasyonu  bölgede  en  iyi  Dicle  yükselimi  çekirdeğin-
de  sergilenir.  Burada  siyah  çörtlü  kahverengi  marn,  kireç-
taşı  ve  şeyi  olarak  görülür.  İçersinde  Jura  yaşlı  kireçtaşı
blokları  vardır.  Grup  genellikle  son  derece  karışık  bir  gö-
rünüm  taşır,  katmanlar  ve  yatımlar  hiç  bir  şekilde  sürekli-
lik  göstermez.  Dicle  yükseliminde  Karadut  marnlarından
alman  örneklerde  Radiolaria,  Dictyomitra,  Hedbergella  sp.;
Stomiosphaera  sp.  fosilleri  bulunmuştur.  Verilen  yaş  Üst
Kretasedir.  Karadut  formasyonu  içersinde  bloklar  halinde
görülen  kireç  t  aşlarından  alman  örneklerde  Calpionella  sp.
fosili  bulunmuştur.  Bu  blokların  Jura  yaşlı  Hezan  kireçtaş-
larına  ait  olması  gerekir.  Koçali  serpentinitlerinin  yaşı  hak.
kında  fikir  verecek  bir  kamt  yoktur.  Sungurlu  (1974)  ser-
pentinitlerin  yaşını  Üst  Jura  olarak  vermektedir.

Şimşim  grubunun  karmaşık  ve  bloklu  bir  yapıya  sahip
olması,  ayni  yaşta  ya  da  daha  genç  formasyonları  örtmesi
yürümüş  olduğu  sonucunu  getirmektedir.  Şimşim  grubunun
kuzeyde  Toros  dağoluşum  kuşağında  oluşup,  Üst  Kretase
sırasında  yerçekim  kayması  sonucu  daha  güneye  yürüyerek
Kretase  yaşlı  sahanlık  çökelleri  üzerine  yerleştikleri  kabul
edilmektedir,  (De  Righi  ve  Cortesini,  1964).

Baykan  grubu.  Güneydoğu  Anadolu  bindirmesi  üzerin-
deki  yürümüş  bloku  oluşturan  tortul  ve  magmatik  kayaç
topluluğu  daha  önce  Sason  yöresinde  Baykan  karmaşığı  ola-
rak  adlandırılmıştır.  (özkaya,  1974,,  Baştuğ  ve  Açıkbaş,
1974).  Baykan  karmaşığı  Sason  yöresinde,  Baştuğ  ve  Açık-
baş  (1974)  tarafında  Yazpmar  ve  Sason  formasyonlarına
ayrılmıştır.  Bu  çalışmada  Baykan  grubu  olarak  toplanan
yürümüş  bindirme  üstü  oluşukları  (Şekil  3)  Bahro,  Hazar,
Gehroz,  Maden,  Engene  ve  Davudan  formasyonlarına  ayrıl-
mıştır.  Bu  formasyonlar  aşağıda  sırasıyla  incelenecektir.

Bahro  ultrabazik  ve  serpanünitleri.  Bölgenin  sorunlu
birimidir.  Kuzeyde,  bölge  dışında  Sori  dağı  yöresinde  masif
büyük  bir  ultrabazik  kitle  olarak  yüzeylenir.  Bölgede  Sımaki
antiklinali  çekirdeğinde  Hazar  formasyonu  altında  serpantin-
leşmiş  bir  ultrabazik  kütle  olarak  yüzeylenir.  Burada  Ha-
zar  flişi  tarafından  ultrabazik  parçalı  bir  konglomera  ile
örtülür.  Daha  güneyde  bindirme  düzlemi  boyunca  Maden
formasyonu  altında  ve  arasında  görülür.  Maden  yöresinde
masif  kitle  olarak  Maden  formasyonu  ile  içice  girmiş  bir
durumdadır.

Bahro  ultrabazikleri  piroksenit,  dunit  ve  harzburgit  ni-
teliğindedir.  Yer  yer  gabro,  diyabaz  ve  hatta  bazalt  olarak
da  görülür.  Maden  yöresindeki  büyük  kitlede  ve  daha  gü-
neyde  Killigran  köyünün  batısında  ayrışma  (diferansiyas-
yon)  katmanlanmasma  benzer  bir  katmanlanma  gözlenmiş-
tir.  Bahro  ultrabazikleri  bindirme  düzlemi  boyunca  yürüdü-
ğü  yerlerde  serpantinleşmiştir.

Bahro  ultrabaziklerinin  yaşı  ve  kökeni  üzerine  saha  göz-
lemleri  çelişiktir.  Sımaki  antiklinalinde  Hazar  formasyonu

ultrabazikleri  ultrabazik  parçalı  bir  konglomera  ile  örter.
Bu  durum  buradaki  ultrabaziklerin  Hazar'dan  daha  yaşlı
olduğu  sonucunu  getirir.  Hazar'ın  alt  kuşakları  Maestrihti-
yen  yaşlı  olarak  kabul  edilirse  ultrabazik  kayaçlann  Kretase
ya  da  daha  yaşİM olması  gerekir.  Maden'de  ortaya  çıkan  ve
bindirme  düzlemi  boyunca  Maden  formasyonu  içersine  kol-
lar  ve  diller  şeklinde  uzanan  serpantinleşmiş  ultrabazik  kit-
le  sorunludur.  Bu  kitle  Maden  yöresinde  tortul  birikimleri
soğuk  intrusif  bir  kütle  gibi  keser  ve  tortullar  içersindeki
diller  sili  uzantılarına  benzetilebilir.  Maden  yöresinde  bu  bü-
yük  kütlede  yukarıdan  aşağıya  doğru  bazalt,  diyabaz,  gabro
ve  peridotit  sıralanması  görülmektedir.  Ayrıca  bu  ultraba-
zik  kütle  ile  tortul  birikimlerin  dokanağmda  iyi  bilinen  Ma-
den  bakır  mineralleşmesi  vardır.  Bu  durum  buradaki  mag-
matik  kitlenin  Maden  formasyonu  çökelimi  sırasmda  tortul-
ların  içersine  girdiği  izlenimini  yaratmaktadır.  Bu  da  bu-
radaki  bazik  magmatik  kitlenin  Eosen  yaşlı  ya  da  daha
genç  olabileceği  sonucuna  götürür.  Ancak,  bu  kitle  Miyosen
sonunda  bindirme  sırasmda  yürüyerek  plastik  özelliğinden
dolayı  tortullar  içersine  girmiş  Bahro  ultrabaziklerinin  par-
çaları  olabilir.  Maden  formasyonu  altındaki  serpantinitlerin
daha  çok  bindirme  düzlemi  üzerinde  yaygın  olması,  tortul-
lar  içersine  uzanan  serpantinleşmiş  ultrabazik  dillerde  iri
piroksen  kristallerinin  varlığı,  serpantinitlerde  bol  kayma
yüzleri,  kenarlarda  breşleşme,  yapraklanma  ve  yoğun  kıv-
rılma  daha  çok  bu  ikinci  sonucu  destekler  görünümdedir.
Maden  bakır  mineralleşmesi,  soğuk  ultrabazik  girişim  (int-
rüzyon)  den  ayrı  olarak,  daha  sonraki  bir  hidrotermal  ev-
re  sonucu  da  olabilir.

Hazar  formasyonu.  Bölgede  Sımaki  antiklinali  çekir-
değinde  ve  Gehroz  senklinali  kuzey  kanadında  Bahro  ultra-
bazikleri  üzerinde  yüzeylenen  gri  renkli,  volkanit  katkılar-
dan  yoksun  fliş  özelliğinde  kumtaşı  şeyi  ve  marn  ardalan-
masmdan  oluşan  istife,  Hazar  gölü  yöresinde  yaygm  oluşu
nedeni  ile  Hazar  formasyonu  adı  verilmiştir.  Bu  birim  Yaz-
pmar  formasyonunun  en  alt  seviyesiyle  eşdeğer  olabilir
(Baştuğ  ve  Açıkbaş,  1974).  Hazar  formasyonu  De  Righi  ve
Cortesini  (1964)  tarafmdan  anılan  Hazar  birimi  olmak  ge-
rekir.

Hazar  formasyonu  Sımaki  antiklinali  çekirdeğinde,  Bah-
ro  formasyonunu,  serpantinit  ve  ultrabazik  çakıllı  bir  kong-
lomera  ile  örter  ve  yukarıya  doğru,  gri,  kahverengi  §eyl  ve
bol  lamelli  kavkılı,  gri,  killi  kireçtaşı  ve  şeyi  ardalanması
olarak  sürer.  Burada  kalınlık  yaklaşık  olarak  200  metre-
dir.  Sımaki  antiklinali  kuzeybatı  kanadında  gözlenen  bir
kesitte  Hazar  formasyonu  serpantinit  üzerinde  ince  katman-
lı  gri  kireçtaşı  ile  başlar,  gri  şeyller,  plakalı  ince  killi  kireç-
taşları  ile  sürer.  Üstte  Gehroz  formasyonunun  masif  kireç-
taşları  ile  örtülür.  Yine  Sımaki  antiklinali  güneyinde  Put-
yan  köyünden  geçen  bir  kesitte  serpantinitlerin  üzerinde  in-
ce  bir  konglomera  ile  başlar,  kahverengi-gri  şeyi  ve  marn
olarak  sürer.  Daha  yukarıya  doğru,  çok  kıvrılmış,  bol  la-
melli  kavkılı  ve  çok  kıvrımlı  kireçtaşları  belirginleşir.  En
üstte  Gehroz  formasyonuna  katılan  kırmızı  konglomeralar
ve  masif  krem  renkli  kireçtaşları  görülür.  Sımaki  yöresin-
den  alman  bir  örnekte  Diseoeyclina  sp.;  Assilina  sp.;  Oper-
culina  sp.  fosilleri  bulunmuş  ve  Alt-Orta  Eosen  yaşı  öneril-
miştir.  Ancak  yine  ayni  yöreden  alman  örneklerde  Orbitoides
sp.;  Suleopereulina  sp.;  Siderolites  sp.;  Lepid  orbitoides  sp.;
fosilleri  bulunarak  Üst  Kretase  yaşı  önerilmiştir.  Üst  Kre-
tase  fosillerinin  bir  kısmı  kumtaşı  ve  konglomeralar  içinde
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Lepidorbitoides sp. 
Siderolites sp.

Figure 3ı Composite stratigraphic section of the allochthonous upper thrust plate in Maden area.
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bulunması  nedeni  ile  taşınmış  kabul  edilebilir.  Bu  yüzden

formasyonun  yaşı  hakkında  kesin  bir  sonuca  varılamamak-

tadır.  Yaşın  Üst  Kretaseden  Orta  Eosene  kadar  uzandığı

söylenebilir.

Gehroz  formasyonu.  Gehroz  köyü  yöresinde  Gehroz  senk-
linalinde  Hazar  formasyonu  üzerinde  bulunan  masif,  gri,
bej  biyomikrit  niteliğinde  kalınlığı  20-200  metre  arasında
değişen,  yer  yer  marn  ve  şeyi  ara  katmanlı  Kireçtaşları
burada  Gehroz  formasyonu  olarak  adlandırılmıştır.  Bu  kireç-
taşlarmın  en  altında,  ara  ara  görülen  kırmızı  marn  ve  kum-
taşları  da  bir  alt  üye  olarak  Gehroz  formasyonuna  ka,-
tılmıştır.  Gehroz  senklinali  güney  kanadında  gözlenen  kesit-
te  Gehroz  formasyonu  altta  kırmızı  kumtaşı  ve  marn  ola-
rak  başlar,  masif,  bej,  gri  dirençli  fosilli  mikrit  ve  biyomik-
rit  ya  da  sütü  kireçtaşı  olarak  sürer.  Ara  ara
kırmızı  marn  ve  şeyi  katmanları  vardır.  Gehroz  formasyo-
nun  kalınlığı  son  derece  değişkendir.  Gehroz  kuzeyinde  ve
güneyinde  çok  kalın  olarak  görülen  kireçtaşları  Sımaki  gü-
neyinde  incelenir  ve  kaybolur.  Kalınlıktaki  bu  kesin  değiş-
meler  ve  süresizlik  Gehroz  formasyonunun  bütünüyle  Ha-
zar  ve  Maden  formasyonları  arasında  köksüz,  yerçekim
kaymasıyla  yürümüş  bir  olistolit  olabileceği  düşüncesini
uyandırmaktadır.

Gehroz  kireçtaşlarmdan  alman  örneklerde  Diseoeyelina
sp.;  Assilina  sp.;  Opereulina  sp.;  Mastopora  sp.;  Nummuli-
tes  sp.  fosilleri  bulunarak  formasyona  Alt-Orta  Eosen  yaşı
verilmiştir.

Maden  formasyonu.  Baykan  grubunun  bölgedeki  en  yay-

gın  üyesidir.  Olistostrom  özelliği  ile,  üst  bindirme  blokunun

belirgin  formasyonudur.  Kalınlık  1000  metreden  fazladır.  An-

cak  yerel  olarak  çok  daha  ince  de  olabilir.  Maden  formas-

yonu  Sımaki  batısında  Gehroz  formasyonunu  örter  ve  Da-

vudan  volkanitleri  tarafından  örtülür.  Ancak  özellikle  gü-

neyde,  altta  bindirme  düzlemi  ile  sınırlandığı  yerlerde,  for-

masyonun  alt  ve  üst  sınırlarını  saptamak  olasılığı  buluna-

mamıştır.  Maden  formasyonu  olarak  haritalanan  birikimle-

rin  gözlenen  bozulmamış  sıralanması  (şekil  4,  5  ve  6)  da

verilmiştir.  Bu  kesitlerin  deneştirilmesi  (korelasyonu)  güç

olmakla  birlikte  aşağıdaki  dizilim  izlenebilir.  Alttan  başlıya-

rak  1)  gri  kumtaşları  ve  şeyller,  2)  volkanik  kayaç  arakat-

manlı  kırmızı  şeyller,  3)  gri,  krem  renkli  yerel  olarak  kum-

lu  biyomikritler.  4)  kırmızı  marn  şeyller,  5)  gri  kumtaşı  ve

şeyller,  6)  kırmızı  marn  ve  şeyller,  7)  şeyi  ve  marn  arakat-

manlı  volkanitler.  Daha  kaba  bir  sıralanmayla  Maden  for-

masyonu  alttan  başlayarak  şu  üç  üyeden  oluşmaktadır.

1)  Daha  çok  gri  şeyi,  kumtaşı  ve  kırmızı  marnlar.  Bu  üye

10  ile  200  metre  arasında  değişebilen  bir  kalınlıktadır.  2)

10-50  metre  kalınlığında  gri,  pembe  biyomikrit.  3)  100-1000

metre  kalınlığında  volkanik  kayaç  ara  katmanlı,  kireçtaşı

bloklu  kırmızı  şeyi  ve  marn.

Maden  formasyonunun  orta  kireçtaşı  üyesini  Gehroz  ki-

reçtaşları  ile  deneştirmek  (korelasyon)  akla  yakın  görülmek-

tedir.  Her  iki  kireçtaşı  da  Eosen  yaşlıdır.  Saha  görünümleri

benzerdir.  Mikroskop  altında  her  iki  kireçtaşı  da  bentonik

fosilli  sığ  deniz  fasiyezinde  görülmektedir.  Maden  formas-

yonu  içersindeki  kireçtaşı  düzeyinde  Gehroz  formasyonu  gi-

bi  çabuk  kalınlık  değişmeleri  göstermektedir  ve  yanal  ola-

rak  süreklilikten  yoksundur.  Bu  kireçtaşları  da  çekim  kay-

masıyla  yürümüş  olistolitlerden  oluşmuş  olabilir.  Böyle  bir

durumda  Maden  formasyonu  olarak  ayrılan  birikimlerin  en
alt  düzeylerinde  görülen  gri  kumtaşları  ve  şeyller  de  Hazar
formasyonuna  eşdeğer  olabilir.  Gerçektende  her  iki  birimde
de  özdeş  makrofosil  parçaları  bulunmuştur.

Maden'den  Guleman'a  çizilecek  bir  doğrunun  güneyinde
Maden  formasyonunun  üst  kırmızı  şeyi  ve  marn  üyesi  yu-
karı  doğru  giderek  daha  çok  volkanitli  bir  birikime  geç-
mektedir.  Bu  volkanik  kayaçlar  üstteki  Davudan  volkanit-
leriyle  deneştirilebilir.  Ancak  Davudan  volkanitleri  Gehroz
ve  Sımaki  batısında  Hazar,  Gehroz  ve  Maden  formasyonla-
rını  açısal  bir  uyumsuzlukla  örter  görünmektedir.  Bu  du-
rum  Davudan  volkanitleri  ile  birlikte  yeniden  ele  alınacak-
tır.

Maden  formasyonunun  üst  kırmızı  şeyi  üyesi  Maden  ka-
sabasının  hemen  kuzeyinde  en  az  700  metre  kalınlığında
bir  birikim  olarak  görülür.  Burada  alt  kısımlar  daha  çok
volkanitlidir.  Bu  kırmızı  şeyller  içersindeki  kireçtaşı  mer-
cekleri  çok  belirgin  bir  özellik  yaratır.  Bu  merceklerin  ço-
ğunluğu  gerçekte  kaymış  bloklardır.  Yanal  süreksizlikleri  ve
alt  dokanaklarmdaki  yapısal  bozulma  ve  stratigrafik  olarak
çeşitli  düzeylerde  bulunmaları,  bu  merceklerin  yürümüş  blok-
lar  oluşuna  kanıt  sayılabilir.  Bazı  merceklerle  alttaki  şeyl-
ler  arasında  az  açısal  uyumsuzluk  da  vardır.  Bu  kireçtaşı
mercekleri  içersinde  bulundukları  şeyllerden  daha  yaşlı  ya  da
aynı  yaşlıdır.  Maden  kuzeyinde  bu  tür  merceklerden  alı-
nan  örneklerde  Diseoeyelina  sp.;  Assilina  sp.;  Operculina  sp.
fosilleri  bulunmuştur.  Önerilen  yaş  Eosendir.  Sığ  deniz  ki-
reçtaşı  özelliği  taşıyan  bu  mercekler  Gehroz  kireçtaşlarına
çok  benzer.  Ayni  kökenli  oldukları  düşünülmektedir.

Maden  formasyonu  içersinde  Engene'nin  batısındaki  Mi-
zil  tepede  2-3  km  genişliğinde  bir  olistolit  vardır.  Bu  blokun
yöresindeki  kuzey  dalımlı  şeyllere  karşın  çok  yoğun  yatık
ve  ters  dönmüş  kıvrımlar  göstermesi  ve  yanal  süreksizliği
kaymış  bir  blok  olduğuna  kanıttır.  Bu  bloku  oluşturan  ki-
reçtaşı  Gehroz  kireçtaşlarmdan  farklıdır.  înce  katmanlı,  çat-
laklı,  çatlakları  kalsit  dolgulu,  kumlu  krem  renkli  bir  özellik
gösterir.  Bu  bloktan  alman  örneklerde  Globigerapsis  sp.;
Globigerina  sp.  fosilleri  bulunarak  Eosen  yaşı  önerilmiştir.

Maden  formasyonu  içersinde  Eosen'den  daha  yaşlı  blok-
lar  da  vardır.  Engene'nin  kuzeyinde  gözlenen  ve  şeyi  ara-
katmanlı  beyaz  kireçtaşlarmdan  oluşan  ve  olistolit  olduğu
kabul  edilen  bir  kesitte  Gümbellina  sp.;  Globotruneana  sp.;
Hedbergella  sp.;  Sideroütes  sp.;  Sulcopereulina  sp.;  Ompha-
loeyelus  sp.  fosilleri  bulunarak  Üst  Kretase  yaşı  önerilmiştir.

Kaymış  blokların  boyutları  1-2  metreden  2-3  km  ye  ka-
dar  değişebilir.  Bu  blokların  çoğunluğu  kireçtaşıdır.  Ancak
kireçtaşı  ve  şeyi  ve  özellikle  yalnızca  şeyi  olan  bloklar  da
vardır.  Bu  tür  blokları  Maden  formasyonu  şeyllerinden  ayır-
mak  güçtür.  Bloklar  çok  yoğun  kıvrılma  gösterdiği  gibi  hiç
yapısal  bozulmaya  uğramamış,  içersinde  bulundukları  kat-
manlarla  aynı  doğrultu  ve  yatımda  katmanlar  ya  da  mer-
cekler  şeklinde  de  bulunur.  Maden  formasyonundan  alman
çeşitli  örneklerde  şu  fosiller  görülmüştür.  Diseoeyelina  sp.;
Asterocyelina  sp.;  Nummıılites  sp.;  CJloborotalia  sp.;  Tnın-
corotaloides  sp.;  Globigerina  sp.;  Assilana  sp.;  Rotalia  sp.;
Heterostegina  sp.  Globigerinidae,  Globigerapsis  sp.;  Asterina
sp.;  Rotaliadae,  Gypsinidae.  Bu  fosillere  göre  formasyona
Eosen  yaşı  önerilmektedir.

Davudan  formasyonu.  Gehroz'un  batısında  yer  alan  Da-

vudan  köyü  yöresinde  yaygın  olarak  bulunan  ve  kalınlığı
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Şekil 4: KiHigran’ın 4 km. güneyinde Gomayık Köyünden bindirme üstü strati grafik kesiti

Figure 4: Stratigraphic section of the upper thrust plate near Gomayik, 4 km. south of KilHgnin.
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"----------------
FORMASYON
FORMATION

LİTOLOJİ
LITHOLOGY

AÇIKLAMA
EXPLANATION

MADEN 
veya (or)
DAVUDAN

Kalker bloklu ve kırmızı Şeyi 
aratabakalı Volkanikler.
Volcanic rocks with Shale 
interlayers and Limestone blocks.,

Pembe Kalker ve Volkanik 
aratabakalı Şeyi ve Marn. 
Marls and Shales with pink 
Limestone and Volcanic rock 
interlayers.

MADEN

ENGENE 7

LİCE

Kumtaşı ve Şeyi

Sandstone and
Shale alternation.

kırmızı Marn

Light gray Sandstone and Shale

ardalanması

Pembe-krem renkli 
aratabakalı Biyomikrit.
Pink-buff Biomicrite with red 
marl interlayers.

Kumtaşı ve Şeyi. 
Sandstone and Shale.

Sekil 5: (luleman’m 10 km. güneyinde Dtingan köyü yöresinden alınan bindirme üst bloku at rati grafik kesiti.

Figure 5. Stratigraphic section of the upper thrust plate near Diin g an. 10 km, south of Guleman,
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FORMASYON
FORMATION

LİTOLOJİ 
LITHOLOGY

AÇIKLAMA 
EXPLANATION

x gri litografik

Kırmızı Marnlar. 
Red Marls.

Kalker bloklu ve kırmızı Şeyi 
aratabakalı Volkanikler, 
Volkanic rocks with Shale inter
layers and Limestone blocks.

Kalker aratabakalı kırmızı Şeyi. 
Red Shale with Limestone layers.

kırmızı Şeyller.
Green-gray or red Shales.

MADEN

Kalker.
Thin bedded gray lithographic 
Limestone.

Kahverengi-gri Kumteşı ve Şeyi 
ardalanmasx.
Alternating brown-gray Sand
stones and Shales.

Tabakalı, bej renkli Biyomikrit. 
Buff, bedded Biomicrite.

ENGENE

Kalker ve kırmızı Marn bloklu 
yeşil Kumtaşı ve Şeyller.
Green Sandstones and. Shales with 
Limestone and red Marl blocks.

Şekil 6: Onleman’in 2 km. batısından abamı bindirme üst bloku stratigrafik kesiti.

Figure G. stratigraphic section of the upper thrust plate 2 km. West of Gulemnn.
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yer  yer  500  metreyi  geçen  koyu  mavi  ve  kahverenkli  volka-
nik  kayaçlara  burada  Davudan  formasyonu  adı  verilmiştir.
Ayni  formasyon  güneyde  Killigran  köyü  batısında  yeniden
çalışma  sahası  içerisine  girer.  Burada  kalınlık  400  metre  ka-
dardır.  Davudan  volkanikleri  kuzeyde  Gehroz  yöresinde,
Hazar,  Gehroz  ve  Maden  formasyonlarını  açısal  bir  uyumsuz-
lukla  örter.  Alt  dokanak  bu  bölgedeki  bazı  bindirme  düzlem-
lerini  ve  fayları  da  örter.  Ancak  güneyde  Killigran  yöre-
sinde  açısal  uyumsuzluk  yoktur.  Burada  Davudan  ve  Ma-
den  formasyonları  giderek  geçişli  (tedrici)  izlenimini  ver-
mektedir.  Kuzeyde  Davudan  volkanik  kayaçları  alttaki  for-
masyonlardan  daha  az  yoğun  kıvrılma  göserir.  Güneyde  ise
Maden  ve  Davudan  formasyonlarının  kıvrılma  yoğunluğu
farklı  değildir.  Bu  durum  kıvrılma  ve  bindirmelerin  çökel-
me  sırasında  kuzeyde  başladığını  ve  giderek  daha  güney-
deki  sahaları  etkisi  altına  aldığını  göstermektedir.  Gehroz
ve  Sımaki  yöresinde  kıvrılma  ve  kırılmalar  Davudan  volka-
nitlerinin  yığışmasmdan  önce  başlamış  ve  yığışmadan  sonra
da  sürmüştür.  Killigran  yöresindeki  kıvrılmalar  ise  volka-
nitlerin  birikmesinden  sonra  olmuştur.

Katmanlanmamn  saptanabildiği  yerlerde  Davudan  volka-

nitleri  spilit,  aglomera,  spilit,  bazalt  ardalanması  gösterir.

Sımaki  güneyinde  Kıllan  yöresinde  bir  kesitte  alttan  yukarı

doğru  mor  ve  kahverengi  aglomera  ve  spilit  sıralanması

göstermektedir.  Güneyde  Killigran  köyünün  4  km  güneydo-

ğusundaki  Diko  tepede  gözlenen  bir  kesitte,  aşağıdan  yu-

karıya  doğru,  mor  ve  kahverengi  bazalt,  amigdoloidal  bazalt,

propilitize  volkanit,  mor  volkanit,  tüf  ve  spilit  sıralanması

gözlenmiştir.  Formasyon  genel  olarak  spilit,  aglomera,  ba-

zalt  ve  tüflerden  ibarettir.

Engene  formasyonu.  Engene  köyü  yöresinde,  Lice  for-
masyonu  üzerinde  litolojik  olarak  Lice  formasyonuna  çok
benziyen,  biraz  daha  koyu  ve  yeşilimsi  kumtaşları  ve  şeyller  -
den  oluşan,  Lice'den  gerek  ton  farkı,  gerekse  içersindeki  ki-
reçtaşı,  serpentinit  ve  volkanik  kayaç  blokları  ile  ayrılan  bir
birim  yer  alır.  Alt  dokanağı  tektoniktir.  Ayni  birim  daha
kuzeyde  Guleman  batısındaki  Guleman  penceresinde  Lice
üzerinde  ve  Maden  formasyonu  altında  yeniden  yüzeylenir.
Alt  ve  üst  dokanakları  tektoniktir.  Burada  ton  farkı  ve  içer-
sindeki  kırmızı  marn,  kireçtaşı  ve  volkanik  kayaç  bloklarıyla
yine  Lice  formasyonundan  kolaylıkla  ayrılır.  Gulemanm  do-
ğusunda  ise  bloksuz  oluşu  nedeni  ile  Lice  formasyonundan
ayrılamamıştır.  Engene  formasyonu,  Engene'nin  güneyinden
Aşağıbahro  köyüne  kadar  uzanır.  Burada  formasyon  bol
volkanik  kayaç  içerir.

Yeşil  gri,  fliş  niteliğinde  şeyi  ve  kumtaşı  ardalanması
yanı  sıra,  kırmızı.gri  şeyller  ve  marnlar  da  taşır.  Formas-
yon  bu  özelliği  ile  yer  yer  Maden  formasyonunu  çok  andı-
rır.  Engene'nin  doğusunda  bu  iki  formasyonu  birbirinden
ayırmak  olanağı  bulunamamıştır.  Engene  formasyonu  içe-
risinde,  büyük  bir  olasılıkla  bloklar  şeklinde  bulunan  kır-
mızı  marnlardan  ve  kireçtaşlarından  alman  örneklerde  Glo~
bigerina  sp.;  Globorotalia  sp.;  Trımeorotaloides  sp.;  Bis-
cocyclina  sp.  Assilina  sp.  fosilleri  bulunarak  Eosen  yaşı  öne-
rilmiştir.  Ancak  bu  fosiller  formasyon  içerisindeki  kaymış
bloklardan  alındığı  için  formasyonun  yaşı  üzerine  fikir  ve-
recek  nitelikte  sayılamaz.  Formasyonun  hamurunu  oluşturan
kumtaşı  ve  şey  İlerden  alınan  örneklerde  fosil  bulunamamış-
tır.  Bu  formasyonun  Lice  formasyonunun  daha  kuzeyde  yer
alan,  daha  dengesiz  bir  ortamda  çökelmiş  eşdeğeri  olduğu

düşünülebilir.  Engene  formasyonun  Maden  ve  Davudan  for-

masyonları  ile  kesin  stratigrafik  ilişkisi  çözülememiştir.

SONUÇLAR

Bölgenin  jeolojik  tarihçesini  de  içeren  genel  bir  birleşim
(sentez)  yapısal  jeolojisinin  incelendiği  ayrı  bir  yazı  so-
nunda  verilecektir.  Burada  yalnız  stratigrafi  ile  ilgili  bazı
sonuçlar  özetlenecektir.

Maden  bölgesinde  Hazar,  Gehroz,  Maden  ve  Davudan
formasyonlarında  oluşan  Baykan  karmaşığı  Eosen  yaşlıdır.
Davudan  ve  Engene  formasyonlarının  Oligosen  ya  da  daha
genç  yaşlı  olmaları  olasılıdır.  Ancak  kesin  sonuç  almak  için
daha  geniş  bir  çalışma  ya  da  spilitlerden  alınacak  örnekler-
de  radyoaktif  yaş  saptanması  gereklidir.  Her  ne  kadar  En-
gene  formasyonuna  yaş  verecek  fosil  bulunamamışsa  da,
Adıyaman  bölgesinde  Sungurlu  (1974),  Engene  formasyonu-
na  benzer  ve  ayni  tektonik  konumda  bulunan  bir  formas-
yonda  Miyosen  ve  Oligosen  yaş  veren  fosiller  bulunduğunu
göstermiştir.  Engene  formasyonu  Lice  formasyonuna  çok
benzemektedir.  Lice  formasyonu  içersinde  kuzeye  doğru
volkanik  kayaçların  bulunuşu,  Engene  formasyonunun  ola-
sılıkla  Lice  formasyonunun  kuzey  eşdeğeri  olduğu  izlenimini
vermektedir.  Eğer  Davudan  volkanik  kayaçları  ve  Engene
formasyonu  Oligosen  ya  da  Miyosen  yaşlı  kabul  edilirse,  o
zaman  bütün  bu  volkanik  ve  tortul  kayaçlar  ayni  havzanın,
Baykan  karmaşığının  oluştuğu  havzanın  çökelleridir.  Lice
formasyonu  havzanın  güney  dış  çeperlerinde,  Engene  ve
Davudan  volkanitleri  ise  daha  kuzeyde  basenin  ortasında
oluşmuştur.

Bölgede  yapısal  kıvrılma  ve  yükselmeler,  çökelme  ve
volkanizma  ile  birlikte  yürümüştür.  Kıvrılma  ve  yükselme-
ler  havzanın  kuzey  kanadında  başlamış  ve  giderek  daha  gü-
neydeki  sahaları  etkisi  altına  almıştır.  Havza  ekseni  kuzey-
den  güneye  kayan  yükselime  uygun  olarak  gittikçe  güneye
kaymıştır.  Eksenin  güneye  kaymasıyla  birlikte,  havza  ta-
banının  çökme  hızı  (subsidence  rate)  gittikçe  azalmış,  buna
karşılık  kuzeydeki  yükselmeye  uygun  olarak  kuzeyden  bes-
lenme  hızıda  (Supply  rate)  artmıştır.  Bu  nedenle  havzada
çökelen  formasyonlar  güneye  doğru  gençleşir.  Önce  kuzey
sahalarda,  hızla  çöken  bir  havzada  fliş  özelliğinde  kumtaşı,
şeyller  ve  volkanik  kayaçh  kırmızı  şeyi  ve  marnlar  çökelmiş-
tir.  Bu  sırada  büyük  bir  olasılıkla  güneydeki  sığ  deniz  or-
tamında  çökelen  kireçtaşları  havza  içersine  kayarak  çökelen
şeyi  ve  marnlar  içersine  yerleşmiştir.  Daha  sonra  kuzeyde
başlıyan  kıvrılma  ve  yükselmelerle  beraber  havza  ekseni  da-
ha  güneye  kaymış  ve  burada  başlıyan  volkanik  bir  evre,  ka-
lın  ve  yaygın  bir  volkanik  kayaç  yığışımına  neden  olmuştur.
Kuzeyde  yükselme  ve  havza  ekseninin  güneye  kayması  vol-
kanik  kayaçların  yığışması  sırasında  ve  daha  sonra  da  sür-
müştür.  Havza  tabanının  çökme  hızı  azaldığı  ve  kuzeyden
beslenme  hızı  arttığı  için  Havza  kuzey  kanadı  önce  Engene
türbiditleri  ile  dolmuş  ve  çökelimsel  bir  gerileme  (deposi-
tional  regression)  sonucu  klastikler  daha  güney  sahalara
yayılarak  Lice  formasyonunu  oluşturmuştur.  Bu  formasyo-
nun  çökelmesini  Miyosen  sonunda  güney  yönlü  büyük  çaplı
bindirme  izlemiştir.

Bahro  ultrabaziklerinin  yaşı  ve  kökeni  daha  önce  ince-

lenmişti.  Maden  yöresinde  Maden  formasyonu  içersinde  so-

ğuk  girişim  (intrusion)  özellikleri  gösteren  ultrabazikler  bü-
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yük  bir  olasılıkla  Sımaki  antiklinali  çekirdeğinde  ortaya  çı-
kan  ve  Hazar  formasyonu  ile  örtülen  ultrabaziklerle  ayni  kö-
kenlidir.  Bu  durumda  Baykan  karmaşığı  içersindeki  bütün
ultrabazikler  Kretase  ya  da  daha  yaşlı  olup  Koçali  serpan-
tinitlerini  oluşturan  ultrabaziklerle  de  aynı  kökenlidir.  Bu
ultrabazikler,  Baykan  gurubunun  çökeldiği  havzanın  taba-
nını  oluşturmuştur.  Ancak  bu  ultrabaziklerin  dışında  daha
genç  bir  bazik  magmatik  girişim  olasılığı  da  yok  değildir.
Bu  tür  ikinci  bir  girişim  Eosen  sırasında  olmuş  olabilir.
Eğer  bölgedeki  bütün  ultrabazikler  Jura-Kretase  yaşlı  ka-
bul  edilirse,  ultrabaziklerin  Eosen'de  Maden  formasyonu
içerisinde  nasıl  bir  mekanizma  ile  ikinci  defa  girdikleri  açık-
lanmalıdır.  Serpantinitlerin  bindirme  ile  güneye  yürüdüğü
ve  bindirme  düzlemleri  boyunca  yayıldığı  sahada  göz-
lenmiştir.  Ancak  bu  mekanizma  kanımızca  Maden  formas-

yonu  içersinde  özellikle  tortul  katmanların  doğrultu  ve  ya-
tımına  uygun  diller  şeklinde  uzanan  ultrabazikleri  açıklama-
ya  yeterli  değildir.
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Çanakkale - Bayraktepe'nin Tortoniyen
Yaşlı  Balık  Fosilleri

On  the  fossil  fishes  from  the  Tortonian  of  Çanakkale-Bayraktepe

KEMAL  ERDOĞAN  Maden  Tetkik  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ:  Çanakkale-Bayraktepe  fosil  yatağı,  denizel  ve  karasal  omurgalı  faunasını  birlikte  içermesi  yönünden  önemlidir.
Balık  çene  ve  dişleri  (çeşitli)  litoral  bir  ortamı  göstermekle  beraber,  ele  geçen  diğer  omurgalı,  özellikle  memeli  fosilleri
karasal  ortamı  yansıtırlar.  Denizel  ve  karasal  faunanın  zaman  içindeki  çağdaşlığı  bu  fosil  yatağın  önemini  artırır.
Tanıtılan  balık  dişleri  Sparidae  ailesine  ait  olan  Sparus  aff.  auratııs  LÎNNE,  Sparus  cinctus  AGASSIZ,  Diplodııs  sp.
türlerine  aittir.

ABSTRACT::  The  Çanakkale-Bayraktepe  fosiliferous  bed  is  important  in  that  it  contains  specimens  of  both  continental
and  oceanic  vertebrate  fossil  fauna.  Although,  fish  jaws  and  teeth  show  a  littoral  property,  fossils  of  mammalian
vertebrate  indicate  continental  conditions.  Littoral  and  continental  fauna  which  are  contemporaneous  increases  the
importance  of  this  fossil  bed.  The  explainin  the  fish  teeth  belong  to  Sparus  aff.  auratus  LÎNNE,  Sparus  cinctus
AGASSIZ,  Diplodus  sp.  specieses  which  is  included  by  the  Sparidae  family.
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GİRİŞ

Bugüne  değin,  Çanakkale'nin  10  km  güneydoğusundaki

(şekil  1)  Bayraktepe  fosil  yatağında  bulunan  balık  fosille-

rinin,  ayrıntılı  bir  incelenmesi  yapılmamıştır.  Çalışmada  de-

mir  oksitli  kumlu  düzeyden  çıkarılan  balık  çene  ve  dişlerin-

den,  Sparidae  ailesine  ait  olan,  Sparus  aff.  auratus  LÎNNE,

Sparus  einetııs  AGASSIZ,  Diplodus  sp.  türleri  saptanmıştır

(Bauza,  1949;  Müller,  1957-70;  Quenstedt,  1867-85;  Uhlig,

1968;  Wurmbach,  1968;  Zittel,  1923-24;  Zbyszewski  ve

Moıtmho,  1950).

#Umurbey

ANAKKALE

Bayraktepe
Kepez

oval  veya  yuvarlak  diş  sıraları  vardır  (Ülkümen,  1960).  Yu-

tak  dişcikleri,  iki  veya  üç  sıralı  olup,  değişik  şekildeki  ko-

numları  ile,  cinsleri  karakterize  ederler.  Sparus  aff.  auratus

LÎNNE,  Sparus  cinctus  AGASSIZ,  Diplodus  sp.  olarak  ta-

nıtılan  örneklerimiz,  biyometrileri  ile  aynı  jeolojik  zaman

birimindeki  diğer  türlerden  ayrılmaktadırlar  (Levha  1,  şe-

kil  1,  2,  3,  4).

Yaş.  Tip  katma  göre  Tortoniyen.  Daha  önceki  çalış-

malarda,  fosil  yataktaki  memeli  faunanın  yaşlandırılmasm-

da,  Alt  Pliyosen  (Ozansoy,  1973),  Miyosen-Pliyosen  sımrı

(Tekkaya,  1974),  Sarmasiyen  (Ünay,  1976)  katı  yaklaşım-

larında  bulunulmuştur.

Ortam.  Sparus  aff.  auratus  LİNNE  (Levha  1,  şekil  1)

ve  Sparus  cinctus  AGASSIZ  (Levha  1,  şekil  2)  türleri  sub-

tropikal  denizlerden  başka,  bilhassa  tropikal  denizlerde  li-

toral  zonlarda  yayılım  gösterirler  (Zbyszewski  ve  Moıtmho,

1950).  Diplodus  sp.  ise  tropik  ve  sub-tropik  denizlerin  lito.

ral  zonlarmda  yayılım  gösterir  (Bauza,  1949).

Balık  ve  memeli  fosillerinin  bulunduğu  okside  olmuş  kar-

bonatça  zengin  oolitik  kumtaşları,  yüksek  enerji  şartlarına

sahip  litoral  bir  deniz  varlığını  yansıtırlar.  Ayrıca,  yine  bu

çevredeki  çökellerin  sedimanter  karakterleri,  özellikle  çapraz

katmanların  birbiri  ile  ters  yönde  gelişim  göstermeleri,  bir

gelgit  ortamının  varlığını  göstermektedir  (Karabıyıkoğlu,

1977,  kişisel  görüşme).

Sözü  edilen  yatakta  bulunan,  fosil  tohum  örneğinin

palinolojik  incelenmesinde  bunun,  palmiyelerden  Phoenix

(Hurma)  cinsine  ait  olduğu  bildirilmiştir  (Kasaplıgil,  1977,

yazılı  görüşme).  Bu  kanıtlar  da,  balık  fosil  örneklerimizin

yayılım  ortamının,  litoral  olduğu  düşüncemizi  destekler  ni-

teliktedir.

STRATİGRAFİ

Daha  önceki  araştırmacılar  bu  yöredeki  serileri  birçok
doğal  rejime  ve  zona  ayırmıştır  (Ozansoy,  1966).  Alüvyon
yelpazeleri  üzerine  pembe  renkli  kiltaşı,  kumtaşı  ve  marnlı
olan  Anchitherium  ve  Listriodon.  splendens'li  zon  olarak  ta-
nımlanan  akarsu  çökelleri  gelmektedir.  İkinci  düzey  olarak
bunların  üzerine  gelen  ve  Mactra,da  içeren  çakıltaşı,  kum-
taşı,  kiltaşı,  miltaşı  ve  kaya  türleri  gözlenmektedir  (Kara-
köse,  1978,  kişisel  görüşme).  Demir  oksitli  olan  bu  kumlu
düzey  karasal  ve  denizel  omurgalı  fosilleri  beraber  içerir.
Fosil  yatak  tipi  yönünden  haliç  sınıfına  dahil  edilmektedir
(Tobden,  1968).  Maetra'lı  kumtaşı,  çakıltaşı  ve  bol  Gastro-
poda'lı  kumlu  kireçtaşları  içeren  gölsel  tatlı  su  çökelleri
üzerine  gelen  akarsu  çökelleride,  karasal  ve  denizel  omur-
galı  fosillerini  birlikte  bulundurmaktadır.  En  üst  düzeyde
ise  Oolitli  kumtaşı,  kireçtaşı,  killi  kireçtaşı  ve  Mactra'lı  ki-
reçtaşları  ile  denizel  çökeller  gelmektedir  (şekil  2).

Sparidae  ailesinin  genel  karakterleri

Genel  karakterleri  bakımından  vücutları  yüksek  olup,

anal  yüzgeç  üç  dikenli,  ventral  yüzgeç  bir  diken  ve  beş  ışınlı

olarak  göğüsde  yer  alır.  Sparidae  ailesinde  Palatin  ve  Vo-

mer,  genellikle  dişsizdir.  Çene  üzerinde  konik  ve  kesici  diş-

leri  taşırlar,  ön  dişler  keskin,  arka  dişler  ise  yarım  konik

şeklindedir.  Bu  dişleri  izleyen  çeşitli  büyüklükte  öğütücü,

SONUÇLAR

Çanakkale'nin  Bayraktepe  yöresinde  bulunan  fosil  ba-
lık  çene  ve  dişlerinin  Sparidae  (Deniz  sazanları)  ailesine
ait  oldukları  ve  bunların  Tortoniyen  çağında  bir  litoral  orta-
mı  yansıttıkları  saptanmıştır.  Balık  fosillerinin  diğer  omur-
galı,  özellikle  memeli  fauna  ile  birlikte  bulunması  Bayrak-
tepe  yöresinin,  Tortoniyen  çağında  bir  haliç  olabileceği  dü-
şüncemizi  kuvvetlendirmektedir.  Bayraktepe  fosil  yatağı  ka-
rasal  ve  denizel  faunaların  çağdaşlığının  saptanabilmesi,  böl-
genin  paleocoğrafyasma  önemli  katkıda  bulunması,  ayrıca
Türkiye  Omurgalılar  Paleontolojisi'nin  aydınlatılması  yön-
lerinden  önemlidir.
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SİMGELER 

(Symbols)

A Ç 1 K LAMA 

(Explanation )
PALE ONTOLOJİ 

( Pofeontol ogyj

Oolitli kireçtaşı, kumtaşı,killi 
kireçtaşı, O'olitîk kumtaşıı, mactra. 
Iı kireçtaşı.

(Oolitic limestone,Sandston€ Clayey 
1 imestone, Oolitic Sandstone, 
limestones with Mactra)

Kumlu kireçtaşı (Gastropodlu) Moctrc 
Iı kumtaşı ve çakıItaşı

(Sandy limestone with gastropoda 
Sandstone and conglomerate with 
Mactra)

Hipparion mediteranium HAUSEL

Hippabon mat hewi ABEL

Çakı İtası, kumtaşı, kiltaşı, mi Itaşı

(Co ng Io mera te, san ds to ne, day stone 
siltstone)

Hipparion gracile KAUP

Stenoffber Jaegeri KAUP 

Hyaena eximia ROTH q WAGNER 

Sparus af f aura fas LI NN E 

Sparus cinctus AGASSIZ 

Dipladus sp 
Phooa sp 
Planorb'is sp 
Unio sp

Kumtaşı, kiltaşı, marn 

(Sandstone Claystone, marl) Anchitherium aureiianence CUVIER

Listriodan splendens MEYER

Kumtaşı, cokıltaşı,kum

(Sandstone,conglomerate,sand

Şekil 2; Bayruktepe yöresinin genelleştirilmiş dikme kc&idi (ölçcusız/.

Figure 2: Generalized cnlnmnar section of the Bayraktcpc area- (Not la scaleL
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LEVHA  I

Şekil  1:  Sparus  aff.  auratus  LİNNE.  Oval  (Subeliptik)  ve  yarı  küremsi  (Hemisferik)  molar  dişler.
Şekil  2:  Sparus  cinetus  AGASSIZ.  a,  b,  c,  d:  Oval  ve  yarı  küremsi  yan  (Lateral)  dişler,  e:  Yan  konik  diş.
Şekil  3:  Biplodus  sp.  a,  b,  c,  d:  Oval  ve  yarı  küremsi  molar  dişler,  t,  h,  ı:  ön  yan  digler.
Şekil  4:  Diplodus  sp.  a,  b,  c,  d,  e,  f,  h,  ı,  :  Aşınma  yüzeyli  oval  molar  dişler,  j,  k:  Orta  yan  konik  dişler.

Figure  1:  Sparus  aff.  auratus  LİNNE.  Subelliptical  and  hemispheric  molar  teeth.
Figure  2:  Spams  cinctug  AGASSIZ.  a,  b,  c,  d  :  Subelliptical  and  hemispheric  lateral  teeth,  e:  Lateral  conical  tooth
Figure  3:  Biplodus  sp.  a,  b,  c,  d:  Subelliptical  and  hemispheric  molar  teeth,  f,  h,  ı:  Antero-lateral  teeth.
Figure  4:  Diplodus sp.  a,  b,  c,  d,  e,  f,  h,  i:  Subelliptical  molar teeth  oeclusal.  j,  k:  Media-lateral  conical  teeth.
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Inarticulate Brachiopods from Cambro - Ordoicivan
Formations in the Western Taurus (Turkey)

Batt Toroslar’claki (Türkiye Kambro-Ordovisiyen Formasyonlarında Menteşesin Braehiopoda’lar

G. TERMIER. I/Hiversitc Paris VI, Laboratorie <le Geologic Structural
O. MONOD, Universite Paris - Sial, Laboratoire tie Geologic Historique

ABSTRACT: Stratigraphies] positions of Craniotreta n gen., Schizotretoides n. gen., Conotreta sp., Schizotreta sp. from 
Lower Ordovician and Middle Cambrian Strate of Western Taurus are discussed and their paleontological descriptions 
are presented.

ÖZ: Batı Toroslann Alt Ordovisiyen ve Orta Kambriyen tabakalarındaki Cranioireta n. gen., Schizotretoides n. gen., 
Conotretu ep., Schizotreta sp.’nin Stratigrafık konumu tartışılmış ve pateontolojik tanımlamaları verilmiştir.
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INTRODUCTION

Middle Cambrian Carbonates and Lower Ordovician 
shales are known from the region of Seydişehir (Monod, 
1967; Dean and Monod, 1970; Haude, 1972) (Fig. 1) where 
they underlie the thick Mezozoic series of the Western Ta
urus (Brunn et al, 1971).

STRATIGRAPHY*

Two formations have been defined;

Çultepe Formatjou

The Çaltepe Carbonates consist of coarse-grained do
lomites and dark limestones with Protolcridae of Upper
most Lower Cambrian age followed by richly fossiliferous 
bioclastic limestones with Trllobites (Paradoxides, Corync- 
xochus, Solenopleuropsis), and ends with a key-horizon of 
red nodular limestone containing the same fauna but also 
Conocoryphe, and Pcronopsis (Middle Cambrian), for a to
tal thickness of about 120 m.

Seydişehir Formation
Above the carbonatic sequence the Seydişehir shales 

consist of a Lower member (yellow shales, 50 m) containing 
rare Paradoxides (Middle Cambrian), followed in apparent 
continuity by shales and sandstones (more than 1000 m) 
which yielded rich assemblages of Lower Ordviclan Trilo- 
bites in the upper half of the formation (Neseuretus, Col- 
pocoryphe, Thaihungshania, Geragnostus.-Arenig). In the 
Lower half of the shales, a careful search for fauna of 
possible Upper Cambrian age has disclosed instead new 
occurences of Lower Ordovician fauna In small limestones 
lenses which also contained rich assemblage of Inarticula
te Brachiopods, which are described below.

Positon of the samples (Fig 1, 2)
a) Yavşanlı Tepe Fauna (C 800), North of the town of 

Seydişehir, one mile WSW from Çal Tepe, a small height 
in the Seydişehir shales is named Tavşanlı Tepe on the 
topographic sheet N 27 bl (1/25000). Immediately close to 
that point, several carbonatic lenses may be seen protru
ding from the dark shales with a clear NNE trend. Each

Figure 1; Geological sketch map of surroundings Çal Tepe and sample Locations.

Lithology ( 1 — Recent deposits and travertine. 2 — Young neogene conglomerate 3 — Seydişehir shale (Louer Ordovician). 4 — 
Çal Tepe rod nodular limestones (Middle Cambrian). 5 — Çal tepe black Limestones (Middle to Lomov Cumbrian). 6 — Do
lomites (Lower Cambrian).

Sekil I; Çul Tope dolayının şemutik jeoloji haritası ve örnekleme yerleri
Litoloji : I — Gene ceketler ve travertenlcr 2 — Gen? neojen cakıllaşı, 3 — Seydişehir şeyi i (Alt Ordorisljen). 4 — Çal Tepe kinli 

klrectaşları (Orta Kambriyen), 5 — Çal Tepe kara kirectaşları (Orta vo Alt Kambriyen). 6 — Dolomitler (Alt Kambriyen).
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□ Off •

Figure 3: Schematic eectiou from Çal Tepe to Tavşanlı Tepe.
Lithology : 1 ■— Dolomite (Lower Cumbrian). 2 — Çal Tepe Carbonates: a) Black Limestone, b) Bed nodular Limestone (Middle 

Cambrian). 3 — Yellow simle (Middle Cambrian). 4 *— Seydişehir shale, with carbonatic lenses (Lower Ordovician),

£ekil 2: Çul Tepe’don Tavşanlı Tepe’ye şematik kesit.
Litoloji : 1 — Dolomit (Alt Kambriyen). 2 — Çal Tepe Karbonatları: u) Kura kireçtaşı, b) Kıvıl nodiiler kireçtaşı (Orta Kambriyen).

3 — Sarı şeyi (Orta Kambriyen). 4 — Seydişehir şeyli, karbonatlı mercekli (Alt Ordoviaiyen).

lens is about 0 5 to 1 meter thick and several meters long, 
and consists of bioclastic limestones with numerous frag
ments of Trilobites, among which Dean (1971) has identified:

Euloma (Lateuloma) of. laticeps
Nileus sp.

which indicate a Lower Ordovican age for the lenses. To 
this fauna are associated some Conotreta sp. described there 
after (C 800, Pl 3}.

b) Fauns C 810 and C 8L2 (Western slope of Çal Tepe). 
Green and red shales are found on the western slope of Çal 
Tepe, half way to the top, which contain several red car- 
honatic lenses of nodular fabric, very similar to the red 
nodular facies of the Çal Tepe limestones; for that reason 
they were, considered as Middle Cambrian in age up to now. 
Some of the lenses are well exposed in the Pass between 
Çal Tepe and Güvercin Tepe (Figure 1). Although extre
mely poor in Trilobitic remains, repeated sampling has 
yielded some badly preserved fragments of probable Euloma, 
which exclude a Cambrian age, and allow a Lower Ordo
vician age for these lenses. Associated with the Trilobites. 
some Sclilzotretoides are described below (C 810 and C 
812, plates 2 and 4).

c. Upper Çal Tepe Fauna (C 186). Within the key
horizon of red nodular limestones which end the Çal Tepe 
formation, a small and quite distinct Brachiopod fauna was 
found (C 186, Pl 1), It is associated with typical Middle 
Cambrian Trilobites (Dean and Monod, 1970).

DISCUSSION

In spite of the lack Conodonts in the samples that were 
examined, the Trilobite fragments and the small Brachiopod 
fauna allow a b tost rati graph leal scale in the lower half of 
the Seydişehir shales formation and show more precisely the 
probable emplacement of the limit between Cambrian and 
Ordovician systems (Fig. 3); The existence of Upper Camb

rian strata on the Çal Tepe Typesection becomes highly 
improbable, since only 100 meters of shales separate the 
highest Middle Cambrian fauna (Yellow shales) from the 
lowest Ordovician lenses (C 812). However, özgül and Ge
dik (1973) have described some Conodonts from the Seydişe
hir shales of Egiste-Hadim (.50 km SE from Seydişehir), 
which bear close resemblance to some Upper Cambrian 
American genera.

More generally, the problem of the limit between Ordo
vician and Cambrian formations in the Western Taurus 
is remarkably similar to what is known in western Medi
terranean countries (South of France. Spain, Sardinia, Mo
rocco; see Boyer and Guiraud, 1964; Capera et al, 1975; 
Arthaud, 1970; Matte, 1969; Destombes et al. 1969) where 
Upper Cambrian strata are always missing (one exception. 
Cotchen, 1967). The facies of Cambrian and Ordovician for
mations also appear surprisingly similar to the Çal Tepe 
Limestones and Seydişehir Shales especially in the Montag, 
ne Noire in Southern France (see Courttessole, 1973) and 
the Trilobitic faunas are identical (Dean. 1975), Such well 
defined comparisons certainly mean that the problem of the 
Cambio-Ordovician limit is not restricted to the Western 
Taurus but should on the contrary be examined all the Me
diterranean countries.

PALEONTOLOGY»

Gastrocaulid rests extracted from Çal Tepe and Sey
dişehir Camhro-Ordovician formations do not exceed 1 mm 
in their widest diameter. Only scanning test electronmic
rography is able to display their structure, the primitive test 
having likely been phosphated from the beginning.

The valval complexity of Acrotacea and Siphonotre- 
tacea was recognized by Blcrnat and Williams 
(1970); Poulsen (1971) : they distinguished an apical 
(neanic) protegulum, the fabric of which is a pit pattern, 
from the adult shell, smooth and ornamented only by
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growth lines. Many of these Brachiopods might have be. 
longed to algalfastened microfaunus (Rowell and Krause, 
1073).

Acrotretlda teat-fabric

Cambrian and Ordovician Acrotretides display a primi
tive pattern from which seem to originate the many secon
dary Craniacean types (cf, Williams and Wright, 1970). 
Poulsen (1971) describes the pedicle valve of Tremadocian 
Acrotretacea from Norway as having inner phosphatic la 
yers, forming parallel bands connected by pillars, which are 
the phosphatic moulds of caeca (punctae) crossing organic 
interlayer bands. The outer layer should be a periostracum 
wrapping alterned organic (chitine4-proteine) and phosp
hatic layers of hollow tubes, rectangular in crosssection, 
secreted by epithelial cells,

Among the material here described, and ultra structure 
of parallel bands conneced by caecal tubes is displayed in 
a Middle-Cambrian Siphonotretid, Craniotreta nov. gen. (C 
186 and in a Lower Ordovician Acrotretid, Conotreta (800). 
It is the pattern shown by ohotonic microscope in the very 
thin shell of Glyptacrothele courtessolel Termier and Ter
diler (1974), where a single fibro-phosphatic interlayer is 
crossed by caeca, Just as in Acrotreta socialis v. Seebach 
(cf. Poulsen, 1971) in which the thick shell includes several 
fibrous interlayers of the same kind.

Ultrastructure and proteguliun fabric in Acrotretids.. 
Acrotrctidprotegulum (probably for the whole group), pre
served on the umbo of the adult shell, is characterized by its 
honeycomb pattern, quoted by Biernat and Wiliams (1970) 
In u lot of genera (Angulotretn, Apsotretu, Conotreta, Ep- 
lilppclusniu, l.lnnursHOiK'llu, Myotnda, Prototretu, Khysotrctu, 
Sen p he I asm a, Torynelnsnia). Among Acrothelids, Curticln 
displays a similar pattern (but not Acrothele). For the 
authors, an external vesicular periostracum covered the 
larval shell, the vesiculae of which allowed buoyancy and 
facilitated current-disperssion during the protegular phase. 
Çranlids do not display such a protegular ornamentation, 
but a similarity does exist with the polygonal areas around 
ceecn of the Crania myotst (Williams and Wright, 1970).

In brachial and pedicle Acrotretid valves studied, the 
protegulum is frequently preserved.

Superfamily Siphonotretacea Kutorga 1848

After Rowell (1965), Craniids are characterized by o 
punctuated calcareous shell, aften fastened by their flattened 
ventral valve lacking and pedicle. A single exception 
(concerning the chemical composition) is the Ordovician 
Eueonulus Cooper, 1956 (Monotypic family Eoeonulidae, 
Rowell, 1965) of which the shell is phosphatic.

The hereunder described genus has an Acrotretid fab
ric. The most plausible interpretation is for a Siphonotre
tacea. The general characters underline the similarities of 
the superfamily with Craniids, as suggested by Chuang 
(1968, 1971).

Genera Craniotrata nov, gen.
Type-species i Craniotreta çaltepensis nov, gen., nov. sp.

Upper part of Çal-Tepe formation (Middle Cambrian 
with Paradoxides). Acrotretid test.fabric. Conic brachial 
valve with 3 inner cornet-shaped organs, two symmetric 
ones being possibly adductor muscles scars, the third, in 
the symmetry plane, either a "siphonal tube” or a diductor 
muscle scar. Flattened pedicle valve with two folds.

Craniotreta Çaltepensis nov. gen., nov. sp.
(Pl. 1, fig. 1-5; Fig. 4)

Cone-shaped shell with slightly anterior apex and so
me radial ridges. The shape is guite near an Acrotretid 
pedicle or a Craniid brachial valve (the Craniids pedicle 
valve having lost a part of its features by welding).

Inner features (SEM). Smooth periphery, lining around 
center an inner layer which forms an interior convex area 
displaying radial (pennate) canals (sinuses) issued from 
two symmetric arcuate vascula media. Behind are three 
cornet-shaped processus: the smaller, hinder, apical and in 
the symmetry plane; the other two, larger are symmetric. 
The “comets" fabric Is Acrotretid with parallel bands con
nected by caecal pillars. We think that these comet-shaped 
organs square with abraded myotest.

Such an arrangement strides up to Craniids. While 
mucle scars in KayserHngia are lateral, the two symmetric 
cornets are quite similar in position to the mighty posterior 
adductors in Crania. The anterior convex plated area, with 
a main canal (formed by the two vascula.media) from 
which radial canals set off, looks much like a Craniid brac
hial valve (Fig 4). The third "cornet", apical and smaller,

Figure -I; CruTiiulreta çaltepensis, nov. imv. xp. Br»u*hkil valve, 
a) Dorsal view, b> Profile, r) Detail from the internal 
face-

<4eki1 Grant ot ret a çaltepensis. nov. K<*n, nov. «jı» Itrakyid vwlv.
a) Dorsal Eorünöş, b) Profil, tç yüzden ayrıntı. 
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included within the myophone plate, is more difficult to 
interpret In Craniids, the ventral valve welded to the subst
ratum has lost any pedicular, foraminal or apical structures; 
the conical valve of Craniotreta is parallel to the Cramid 
brachial valve.

Chuang (1971) compared the perforate Siphonctretid 
valve of Schizunibon australis Ulrich and Cooper (Tvetna- 
dacian) with a Crania brachial valve: the perforation would 
not be a pedicle pass but the mark of a siphonal inner tube. 
The author applied such an interpretation to Conotreta and 
Keysertingia Chuang siphonal tube would connect the 
pallia! cavity recess (opened in front of lophophore arms 
in Crania) with outside; it would open directly outside in 
Schizanibon. Such a hypothesis is heavily questioned 
by Rowell 11977),

Paralleling inner "cornets" of Craniotreta with "brac
hial" (fide Chuang) myotest of Schiznmbon typical!» Wal
cott would lead to interpretation of the npicnl "cornet" of 
Craniotreta us a siphonal tube.

Flattened ventral (?) valve.- In the same stratum 
(C 186) a flattened valve bearing two radial ribs issued 
from posterior edge might be the fastened (ventral?) val
ve of Crania tret u. The outer fabric (pl. 1. fig. 3, 4, 5,) disp
lays a laigc honeycomb posterior area, similar to the Ac- 
rotretid protegulum surface. The anterior adult shell sur
face is granulo-t horny.

COMPARISONS
Em-onulus Cooper, 1956 seems to have an inner struc

ture very similar to that of Craniotreta, but its shell is 
imperforated, without caecal pillars. Yet Eocunulluw sp. 
from Nevad Ordovician (Rowell and Krause, 1973, p. 799, 
pl. 1, fig. 16) has a phosphatic fastened pedicle valve and 
mighty cardinal (postero-lateral) muscle scars, framing a 
hump "resembling some acrotretid apical process" but 
without any inner foramen.

The pedicle valve of the Upper Cambrian Angulotrela 
Palmer (in Beil and Ellionwood, 1962) is interiroly similar: 
an apical process with an inner pedicular hole, opening in
to a collar, and apical posterolateral or slightly anterior 
pits. This genus has a pseudointerarea.

Among Craniids and illustrated in Russian Cambrian 
and Ordovician by Goriansky (1969), brachial valves of 
rhilhedrn and Grttiisocrania present some similarity to those 
of Craniotreta.

Whatever lhe chosen interpretation, Craniutretn is a 
typical Acrotretid but with a muscle insertion of Crania 
type. £>□ it is probably quite near the origin of this huge 
group. Acrotretid ultrastructure of organs attributed to 
myotest might even survive in that of Crania myotest.

Superfamily Acrotretacca
Family Aerotrctidae Schuchert 1893
Genus Conotreta Walcott 1S89

Gencrotypus: Geinetizina rutti Hall
Strati graphical repartition: Ordovician.

Conotreta sp.
(fig. 5; pl- 3, fig. 1-3; pl. 4, fig. 1)

cf. 1971. Acrotratacean Brachiopod {unnamed) Poulsen.

Figure 5: Conotretu sp. al Pedoncular valve, b> Brachia) valve.

Jjekil 5 (,'onutrrtii ap. a) I'edonkiiler vniv, b) Brakyal valv.

Ceratopyge and Ampyx limestones (Upper Tremadocian) of 
Osto region.

Larva! pedicle valve of 0.5 mm diameter, 0.5 mm height, 
including a 0.07 mm Acrotretid protegulum, similar to that 
of C. depressa Cooper illustrated by Biernat and Williams 
(1970),; i.e. of vacuolar type. The pits achieve a 2-3 mm 
diameter, set apart by varigated crystalline tracts. The 
shape is high conical, with subcentrai mucronaled umbo, 
perforated by a subcircular foramien; there are inner stre
aked by ceacal pillars, (pl.4 fig 1). All features similar to 
the upper part of the pedicle valve of same size studied by 
Poulsen [1971). The adult shell is ornamented by similar 
smooth ribbons, and a light constriction marks the passage 
from the protegulum to the adult.

The brachial valve is unknown in the Norwegian speci
men. In Turkey, a subcircular brachia) valve, with a sub
marginal honeycomb protegulum, Schizotreta-shaped, has 
been obrerved.

C SOO; part of Seydişehir shales: YavşanJı Fauna (Lo
wer Ordovician).
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Genus Schizotretoides nov. gen.

Generotypua: Schizotretoides taurieus nov. gen. nov. sp. Lo
wer Ordovician.

Genus similar to schizutreta but with a acrotretid ho. 
neycomb fabric of the protegulum.

Schizotretldes taurieus nov. gen., nov. sp

(pl. 2, fig. 3-6.)

Derivatto nominis: taurieus, from Taurus Range, South 
Turkey.

Stratum typieum : C 812, base of Seydişehir shales. 
Diagnosis: Pidede and brachial valve with puncturaled pro- 
legula.

The pedicle valve is 0.64 mm long and 0.43 wide. A 
fragmentary brachial valve is 0.8 mm wide. The shell of 
oval shape is very similar to Schizotreta corrugata but 
pitted. The position of the protegulum, in the two valves. 
Is backward but not marginal.

Schizotretoides sp,

(pl. 4, fig; 2-5).

'This specimen cornea from C 810 level, quite near C 
»12. The brachial valve is very similar to Sell, taurieus but 
with a submarginal protegulum. The pedicle valve is wider 
(him Its length; 0.57 mm width, 0.47 mm length. The subcir
cular foramen is not submarginal but opens in the poste
rior 1/5. Acrotretid protegulum in the two valves.

Superfamily IMw iuitieu Gray 1840
Family Dhcinidue Gray 1840
Genus Schizotretu Kutorga 1848

Generotypus: Orblculn clliptku Kutorga 1846-Middle Ordo
vician.

Repartition: Ordovician.Silurian.
This genua ia distinguishable from Acrothelc by the 

lack of "pseudointerarea’' and by its smooth protegulum 
near the posterior edge of the brachial valve. The pedicular 
foramen, situated at the umbonai top, is described as pos
sessing an inner posterior ridge, which places the genus 
In the Discinids, near Orbiculodea.

The only character distinguishing Schizotretoides from 
Schizotreta is the protegular-fabric, which is also the only 
one to set apart primitive Discinids from Acrotretids. An 
affiliation between the two groups can be envisaged at that 
level.

Schizotreta sp.

(pl. 2, fig. 1-2)

Ech. Marcoux F 131-1 (Upper Llandovery-Wenlock).' f.apan 
Dere Shales Kerner (Antalya)

A tiny brachial valve. 0.5 mm long, 0.6 nun wide. Smooth 
submarginal protegulum. ardinal edge subrectilinear. The 
remainder shell Is circular-shaped. The smooth protegulum 

shape and position are identical to the pitted one of 
Schizotretoides.

The adult shell is ormanented by thick growth lamellae 
between which 6-3 thinner lameilea are observed. At the 
shelLedge a fretwork is perceptible.

B1CSTRATIGKAPHY

The relative stratigraphic position of the described fos
sils is the following:

Seydişehir shales 
(Lower Ordovician)

Çaltepe formation 
(upper part)

(Middle Cambrian)

C 800 Conotreta sp.
C 810 —Schizotretoides sp.
C 812 — Schizotretoides tauri- 
cus nov. gen., nov. sp.

C 186 — Craniotreta caltepen- 
sis nov. gen., nov. sp.

inA systematic quest 
levels would allow a valuable scale through 
caules.

the different Cam bro-Ordovician 
tiny Gastro-

The extension of faunas throughout Middle Cambrian 
and Lower Ordovician suggests a comparison with the more 
complete scries of North Russian Lower Cambrian-Middle 
Ordovician described by Goriansky (1960), At prenent the 
Turkish fauna has not given Lower Cambrian genera: Co- 
notreti* is present in Russian Llanvirnian and Llandeilian, 
Schizotreta in Caradoclan.

Ctmotreta sp. is an Upper Tremadociun form of Norway 
(Poulsen, 1971). Schizotreta, with a smooth protegulum. 
appears in American Middle Ordovician,

Reflections on Evolution and systematic position of studied 
Gastroeaules.

The material studied here is not abundant enough to 
solve some important problems such as valve orientation in 
Siphonotretide.Acrotretids. Yet Cruniontreta suggests that 
Craniids evolved from Siphonotretids; and Schizotretoides 
Discinids from Acrotretids. In Craniids, 1) a phoephatic 
composition passed to a carbonaceous one: 2) the Pedicle 
valve has lost any pedicle and regressed.

The caecal (pillar)-fabric of Craniotreta myotest sub
sista, modified Into caecal ultrastructure of Craniid and 
Discinid myotest.

Protegular and myotest-fabric are but avatars of the 
general cuticular-type of the Gastrocaule shell. In Conot- 
retc and Schezotretoides. the large protegular pedicle fora
men points out that even in its neanic age the shell was 
fastened, which is against the Biemat and Wiliams (1970) 
hypothesis owing to which the honeycomb-fabric would act 
as a buoyancy organ. Alternately, we think that the exter
nal protegular cuticle was crasscd by several sensorial en
dings similar to the well-khown tactile setae of the anterior 
edge of recent I.imula.



152 TERMIER . MONOD

DEĞİNİLEN BELGELER

KEFERKNCBSI

Arthaud. F, 1970, Etude tectonique et microtectonlqui cotuparfe de 
domaines hercyhiens: les nappes de la Montagne Noire (France) 
et I’Anticlinorium d’lglesiente (Sardaigne) : Pub. Univ. Sc. el 
Techn du Languedoc. (USTELA), Serie Geoh. Struct. No. 1, 175 p

Bell, W.C. and Ellinwood, H.L., 1962, Upper Franconian and Lower 
Trempealeanan Cambrian Trilobites and Brachiopods, Wllberns 
Formation, Central Texas: Journ. of Pal.. 35, 385-423, pl. 51-64.

Biernat, G., and Wiliams, A , 1970, Ultrastructure of the pro teg ulum 
of some Acrotretid Brachiopods: Palaeontology. 13. 491-502, pl. 
98-101.

Boyer, F. and Guiraud, R., 1964, Observations nouvelles sur le passage 
du Cambrian A 1'Ordovician dans la Montagene Noire: Bull. Soc. 
Geol. France., 7, 515-522.

Brunn, J.H. Dumont, J.F., Graclansky. P.C., Gutnic, M.. Juteau, 
T., Marcoux, J., Monod, O., and Poisson, A., 1971, Outline of 
the geology of the Western Taurids; in Geology and History of 
Turkey; Campbell, A.S., ed., Petr. Expl. Soc. of Libya, 225-255.

Capera, Î.C., Courtessole, R., and Pillet, J., 1975, Biostratigraphle 
de rOrdovicien inferieur de la Montagne (France). Tremadoclen 
Inferletir: Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse, 3, 3-4.

Chuang, S.H.. 1968, The larvae of a discin Id (Inarticulate. Rm- 
chlopodn) : Biol. Bull., 135, 263-JI2.

Chuang. S.H. 1971, New Interpretation of the Interpretaion of the 
morphology of Sehizambon australis Ulrich and Cooper (Ordovlcien 
Slphonotretid Inarticulate Brachfopod): Journ. of Pal., 45 824 - 
833.

Colchen, M., 1967. Sur la presence de Cumbrian superior i Fra- 
chuangia et Chuangia dans la Sierra de la Demand», Espagne: 
C.R. Acad. Sc., 264, s5r. D., 1687-1690.

Cooper, G.A., 1956, Chasyan and and related Brachiopods: Smiths. 
Mies. Coll. 127. publ. 4253., I. Text: 1024 p. IT. 269 pl.

Courtessele, R, 1973, Le Cambrien Moyen de la Montagne Noire: 
Tmprimerie d’Oc. Toulouse, 248 p.

Dean, W.T., 1971, The Trilobites of the Seydişehir Formation (Lo
wer Ordovician): Brit. Mus. (Nat. Hist.) Geology, 20, 1-24.

Dean. W.T., and MONOD. O., 1970. The Lower Paleozoic, stratigraphy 
of the Taurus, south of Beyşehir (Turkey): Brit. Mus. (Nat. Hist.) 
Bull. Geol., 1», 8. 411-426.

Dean. W.T., 1975, Cambrian and Ordovician correlation aud Triloblte 
distribution in Turkey: Fossils and strata, 4, 353-460. „

Destombes, J., Sougy. J., and Willeterl, S-, 1969. Revisions et 
dCcouverlea paMontofogiques (Brachlopodes. Trilobites, Graptoli- 
tes) dans le Cambro-Ordovicien du Zemmour (Mauritanle septen 
trionale) : Bull. Soc. Gio). France, 7, 938-945.

Goriansky. V.V., 1969, Bezzamkovie Brachiopodi Kembrilsklkh I 
Ordoviskikh ollojeny Severo-Zapada Russkoi Platformy: Mat. 
Geol. Pol. Iskop.. Severo-Zapada RSFSR, 6, 173 p.

Haude, H., 1972, Straligraphie und Tektonik des Sudlichen Sultan 
Dng SW Anatolien: Zeil. Deutsch. Geologiscbe Ges., 123, 411-423.

Maile, P., 1969, La structure della virgation hercynienne de Galice 
(Espage): Krav. Lab. Giol. Far. Sc. de Grenoble, 44, 128 p.

Monod, O., 1967, Presince d'une fauhe ordovicienne dans les Schistes 
de Seydişehir (Taurus Occidental): Bull. M.T.A., 69. 76-86.

Özgül, N., and Gedik. 1.. 1973, New dala on the stratigraphy and 
Conodont faunas of Cal Tepe Limestones and Seydişehir For
mation, Lower Palcoxole of Central Taurus Range (tn Turkish, 
abstract in English). Türkiye Jeol. Kur. BOIt. 16. 2, 39-52.

Poulsen, W.. 1971, Notes on an Ordovician acrotretacean Brachlopod 
from the Oslo region: Bull, Soc. Geol. Denmark, 20. 265-178

Rowell. A. J., 1965. The genera of tha Brachiopod superfamilies Ob® 
loll area and Mphonotretacea: Journ. of Pal.. 36, 136-152, pl 29-30.

Rowel). A. J., 1977. Valve orientation and functional morphology of 
the the foramen of some slphonotrelocean and acrlretacean Brachl- 
opods: Lethnia, 10. 43-50.

Re well, A. J., and Krause, F.F., 1973. Habitat diversity in the 
Acre belt area (Brachlopeda. Inarticulate) : Journ. of. Pal.. 47. 
791 -»no.

Termler. G. und Tevmier, H.. 1974, Les Rrachiopodes Caobriens de 
la Monlngne Noire (Sud de la France): Ciologie Mİdlter., 1, 
35-53.

Williams. A , and Wright, A.D., 1970. Shell structure of lite Graniacea 
and calcareous Inarticulate Brnchlopoda sp. : Pal Ass. London. 
7. 51 p.

PLATE 1

Craniotreta çaltepensis nov. gen. nov. sp. (C 186). Middle Cambrian,
1--2: Braclilal valve, inner view. 1x180; 2: detail of the three inner "cornets” displaying the Acrotretid fabric (x 600). 
3—5: Pedicle valve (fastened) incomplete, viewed by its external face. 3: x 140; 4: detail (x 300) in oblique view; 5: 

detailed protefulum displaying the honeycomb fabric (x 1000).

LEVHA I

Craniotreta çaltepensis nov. gen. nov. sp. (C 186), Orta Kambriyen
1—2: Brakyal valv. iç görünüş. 1x180; 2: Akrotretid dokuyu oluşturan üç iç ' komef'in ayrıntısı (x 600),
3—5: Dış yüzünden görünen, tamamlanmamış, pedikül valv. 3; x 140; 4: eğik bakışta aynntı (x 300); 5: Petek dokulu 

protegulum ayrıntısı (x 1000).



LEVHA I
PJ..ATE I



PLATE □

1—2; Schitctreta ip.: brachial valve (coU. Marcoux F 131.1). Llandovery, 1: x 130; 2: detail of the inner face displaying 
the edge fretwork (x 300),

3—6: 3 ch Ixo t re told ca tauHcua n. gen □. sp. (C 812). Lower Ordovician. 3-4. pedicle valve: 3 x 150; 4: detail of the apical 
foramen 5.6. incomplete brachial valve: 5 x IPP; 8: detail of the pitted protegulum and of Its boundary with 
the pitted adult smooth valve (x 1000).

LEVHA □

1—2: Sehieotreta sp.: Braky al valv (Koi. Marcoux F 131.1). Llandovery. 1: x 160; köşeli ag oluyturan iç yüzeyin aynn. 
tai (x 300).

3—6: SchUotretoidee tauricıu n. gen. n. »p. (C 812) Alt Ordovisiyen.
3—4: PedlkUl valv 3 x 1501 4: ApikaJ forameuln ayrmtlSl.
5—6: Tamamlanmamış brakyal valv: 5 x IPP; 6: oyukluprotegulum ve azgelişmiş yumuşak valvlı sınırının ayrıntısı 

(X 1000).



LEVHA II
PLATE [1



PLATE IV

1: Fabric (bands and caecal pillars) of the pedicle protegulum of Conotreta (x 1000). C 800 Cf. Pl, 3 fig. 1-5.
2—5: Schizotretoides sp. C 810 Lover Ordovician.
2—3: Conical pedicle valve displaying the apical foramen: 2 (x 160); 3: detail of the protegular fabric and of the fora

men (x 1000); 4—5: flat brachial valve, lacking its anterior part; 4 (140); 5: detail of the protegulum and its 
boundary with smooth adult part of the valve.

LEVHA IV

1; Conotreta (x 1000) nin pedikül protegulumunun dokusu (bandlar ve pillarlar). C. 800. Cf. Lev. 3 Şek. 1-5
2—5: Schizotretoides sp C 810 Alt Ordovisiyen.
2—3: ApikaJ foramenl andıran konik pedikül valvı; 2 12 x 160); 3: protegular doku ve foramenin ayrıntısı (x 1000);

4—5: anteryor kesimi olmayan basık brakyal valv; 4 (140); 5: protegulum ve valvın yurtıuşak azgelişmiş ke
simli sınırının ayrıntısı.



LEVHA IV
PLATE IV
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Yassıpmar  (Şarkışla)  olistostromur)

Yassıpmar  (Şarkışla)  olisthostrome

ERGUN  GÖKTEN  Ankara  Üniversitesi  Fen  Fakültesi  JeolojuStratigrafi  Kürsüsü,  Ankara

ÖZ:  Şarkışla  (Sivas)  ilçesinin  güneydoğusunda  yer  alan  ofiyolitler  melanj  özellikli  olup,  alt  Tersiyer  filiş  sediman-
tasyonu  sırasında  olistostrom  biçiminde  yerleşmişlerdir.  Olistostrom  yanal  devamlılığı  8,5  km  izlenebilir  durumda
olup,  ortalama  300  m  kalınlık  göstermektedir.  Birim  volkanik  arakatgılı  Alt  Tersiyer  filisinin  üst  düzeylerine  yakın
yer  almaktadır.  Filiş  ile  olistostromun  alt  dokanağmda,  filiş  katmanlarında  kayma  ile  ilgili  biçim  bozulmaları  göz-
lenmiştir.  Ayrıca  olistostromun  alt  dokanağma  yakm  filiş  katmanlarında  kayma  kıvrımları  bulunmaktadır.  Olistost-
romu  oluşturan  melanj  içerisinde  serpantinitler  egemen  durumdadırlar.  Bunların  yanısıra  peridotit,  diyabaz,  tüf,  de
görülmekte,  bunlardanbaşka  da  bir  kaç  dm  den  0,25  km  büyüklüğe  kadar  varan  kireçtaşı  olistolitleri  yer  almakta-
dır.  Bu  kireçtaşlarmdaki  fosiller  Üst  Kretase  yaşını  vermektedirler.  Olistostromun  yerleşme  yaşı  da  Orta-Üst  Pa-
leosendir.

ABSTRACT  :  The  ophiolites  having  melange  characteristic  cropping  out  the  southeast  of  Şarkışla  (Sivas)  town  ha-
ve  emplaced  as  olisthostrome  during  the  flysch  sedimentation  of  Lower  Tertiary.  Olisthostrome  which  has  the  300  m
of  thickness  can  be  followed  8.5  km  laterally.  The  olisthostrome  lies  near  the  top  of  the  Lower  Tertiary  flysch  which
is  interbedded  volcanic  materials.  Deformations  which  is  interested  with  slumping  has  been  observed  in  the  flysch
beds  at  the  lower  contact  between  the  olisthostrome  and  flysch.  In  addition,  the  slumping  folds  have  been  presented
in  the  flyseh  beds  near  the  lower  contact  of  the  olistbostrome.  Serpantinites  dominates  in  the  ophiolitic  melange,
which  constitutes  theolisthostrome.  It  also  consist  of  peridotit,  diabase,  tuff,  radiolarite  and  limestone  olistholistes,
which  range  size  from  a  few  dm  to  0.25  km.  The  fossils  in  this  limestone  olistholites  are  of  Upper  Cretaceous  age.
The  emplacement  age  of  olisthostrome  is  of  Middle-Upper  Paleocene.

(*)  T.B.T.A.K.  VI.  Bilim  kongresinde  sözlü  bildiri  olarak  sunul muştur.
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GİRİŞ

İnceleme  alanı  Şarkışla  (Sivas)  ilçesinin  güneydoğu-
sunda  yer  almaktadır  (şekil  1).  önceki  yayınlardan  Yücel
(1955)'in  çalışmasında,  inceleme  alanımızdaki  egemen  du-
rumlu  serpantinitlerin  bir  antiklinal  kanadı  üzerinde  yer  al-
mış  olduklarından  söz  edilmiştir.  İnceleme  alanını  kapsa-
yan  Lalın  (1939)  ve  Blumenthal  (1938)'in  de  değişik  amaç-
lı  çalışmaları  bulunmaktadır.

Şekil  1:  Buldum  haritası.
Figure  I:  Location  map.

Ülkemizde  özellikle  Kuzey  Anadolu  dağları  ve  Toros
dağları  kesimlerinde,  Üst  Kretase  ve  Eosen  içerisindeki  ofi-
yolitik  olistostrom  ve  alistolitlerin  varlığına  bir  çok  yazar
tarafından  değinilmiştir  (Rigo  de  Righi  ve  Cortesini,  1964;
Boccaletti  ve  diğerleri,  1966;  Bortolotti  ve  Sagri,  1968;
Sestini  ve  Canuti,  1968:  Abbate  ve  diğerleri,  1970'den)  (Ar-
tanve  Sestini,  1971).  Bu  yazıda  da  yöre  ofiyolitlerinin  yer-
leşme  biçimlerinin  açıklanması  amaçlanmış,  ayrıca  da  olis-
tostromlarm  en  özgün  özelliklerinden  olan  tavan  ve  taban
dokanaklarmm  alt  ve  üstte  yer  alan  aynı  birime  koşutlu-
ğu  olgusuna,  sahanın  örnek  bir  yer  oluşturduğu  kanısına
varılmıştır.  Özellikleri  tanıtılacak  olan  bu  birim,  Paleosen
filiş  çökelleri  arasına  yerleşmiş  tipik  bir  ofiyolitli  melanj
olistostromudur.

YASSIPINAR  OUtSTOSTROMU  (Ty)

Birim,  inceleme  alanımızda  Yassıpmar,  Beydiğin  ve
Deliüyas  köyleri  arasında  kalan  sahada  izlenmekte,  en  be-
lirgin  şekilde  de  Yassıpmar  köyü  civarında  görülmektedir.
Bu  nedenle  de  birime  Yassıpmar  Olistostromu  adı  verilmiş-
tir.  Ad,  formasyon  eşleniğidir.

Olistostromuıı  Yapısal  Düzeni  ve  Boyutları

Birim  incelenen  alanın  batısında  tek  bir  kayma  levha-
sı  halindedir,  (şekil  2).  Yalçı  tepe  civarında  iki  ayrı  kay-

Şekil  %:  Yassıpınar  yöresinin  jeoloji  haritası.
Figure  %'.  Geological  map  of  the  Yassıpınar  region.



^ASSIPINAR OL.ÎSTOSTROMU 155

ma  levhası  halini  alan  olistostrom  daha  doğuda  Deliilyas
köyü  civarında  birleşerek  yeniden,  serpantinitlerin  egemen
olduğu  tek  bir  levha  şekline  dönüşür.  Birim  Günyarık  yö-
resinden  Yalçı  tepe  güneyine  kadar  olan  sahada,  kuzeydoğu-
güneybatı  doğrultusunda  ortalama  500  m  genişliğinde  ve
5,5  km  uzunluğunda  izlenir.  Bu  kısımda  olistostromun  ger-
çek  kalınlığı  da  300  m  dolayındadır  (şekil  3).  Yalçı  tepeden
sonra  iki  ayrı  kayma  levhası  halini  alan  birim  3  km  bu
şekilde  izlenir.  Deliilyas  köyü  dolayında  iki  ayrı  kayma
levhası  yemden  birleşerek  olistostromun  sahada  en  fazla
yüzlek  genişliğine  sahip  kısmını  oluştururlar.  Burada  ge-
nişlik  4  km  yi  bulur,  en  fazla  görünür  kalınlık  da  yaklaşık
3500  m  dir.

Bileşim

Birimin  bileşimlerinden  kireçtaşı  olistolitleri  50  sm  bü-

yüklükten  0.25  km  yüzlek  genişliğine  kadar  ulaşan  bloklar

halinde,  genellikle  topografyada  tepeleri  oluşturmaktadır-

lar.  Bunlardan  Boztepe,  Demircilik  £epe,  Yalçın  tepe,  Bü-

yükyalçı  tepe,  Davulludede  tepe  ve  daha  küçük  birçokları
haritalanabilmiştir.  Hemen  hepsi  aynı  kaynaktan  türemiş
olan,  çoğunlukla  masif,  beyaz  renkli  ve  kalsif  dolgulu,  açık
tansiyon  eklemli  bu  kireçtaşlannm  mikroskopik  inceleme-
lerinde,  değişik  oranlarda  dolomitleşme  gösterdikleri  ve  bi-
yomikrit,  biyosparit,  biyopelsparit  mikrofasiyeslerinde  ol-
dukları  gözlenmiştir.  Bu  kireçtaşı  bloklarından  alman  ör-
neklerin  bazılarında  zengin  bir  Üst  Kretase  bentonik  mik-
rofaunası  izlenmiştir.  Bunlardan  Siderolites  calcitropoides
Lamarck,  Orbitoides  apiculatus  Schlumberger,  Orbitoides
gensacicus  (Leymerie),  Orbitoides  media  (d'Arehiac),  Helle-
no - eyelina  beoüca  Reichel,  Omphalocyclııs  maeroporus
(Lamarck)  fosilleri  tanımlanmıştır.  Melanj  içerisindeki  bu
kireçtaşı  olistolitlerinin  etrafları  serpantinitlerle  sıvanmış
halde  bulunmaktadır.  Kireçtaşlannm  üzerlerinde  sık  sık  ku-
zey-güney  doğrultulu,  melanjm  oluşumuyla  ilgili  kayma  iz-
leri  gözlenmiştir.

Melanj  içerisinde  yeşil  ve  kahverengi-kırmızı  rengi  ile
ayrılan  ve  olistolit  olarak  nitelendirilen  serpantinitler  ve

Şekil  3:  Yassıpmar  yöresinin  dikme  kesiti.
Figure  3:  Columnar  section  of  the  Yawsipinar  region.
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değişik  derecelerde  serpantinleşmiş  peridotitler  egemen  du-
rumdadırlar.  Deliilyas  köyü  çevresinde  melanj  içerisinde
hemen  sadece  serpantinitler  görülmektedir.  Değişik  yer-
lerden  alman  örneklerin  mikroskopik  incelenmesinde  bunla-
rın  tamamen  serpantinleşmiş  ultrabazik  kayaç  (olasılı  dunit)
oldukları  saptanmıştır.  Örnekler  tamamen  krizotilleşmiş  ve
antigoritleşmiş  ve  bu  nedenle  de  örgü  dokusu  gösteren  oli-
vinden  oluşmakta,  az  miktarda  da  mikrooluşumlar  halinde
manyetit  ve  kromit  içermektedirler;  Örnekler  ayrıca  krizo-
til  damarlarıyla  da  katedilmişlerdir.

Birimin  bileşenlerinden  olan  ve  serpantinit,  perdotit,
radyolarit  ve  kireçtaşlarmm2-30  sm  arasındaki  köşeli  ça-
kıllardan  oluşan  ofiyolitli  breşler  de,  Yassıpmar  köyü  do-
laylarında  5-20  m  genişlikteki  yüzlekler  vermektedirler.  Bu
oluşumlar  Abbate  ve  diğerleri  (1970) 'ne  göre  melanj  içeri-
sindeki  olistostrom  oluşumları  olarak  nitelendirilmektedir-
ler.  Çakıllar  birbirlerine  şistleşmiş  serpantinitle  bağlanmış-
lardır.

Ofiyolitli  melanjm  hamurunu,  karbonatlaşma  gösteren
diyabazlar,  ortoamfibolitler,  kristal  tüf  arakatkılı  radyola-
ritler,  sipilit  ve  grovakımsı  kumtaşları  oluşturmaktadır.  Bu
oluşukları  haritalamak  olanaksızdır.

Mikroskopik  incelemede  diyabazlarda,  fenokristaller
halinde  kil  mineralleşmesi  gösteren  labradorit,  ojit,  tama-
men  karbonatlaşmış  olivin,  matriks  olarak  da  mikroçubuk-
lar  halinde  plajyoklas  ve  mikrolitler  halinde  mafit  ve  opak
mineral  içeren  camsı  materyal  saptanmıştır.

Ortoamfibolitlerde,  prehnitleşme  gösteren  bazik  blajyok-
las,  uralitleşme  gösteren  ojit  ile  çok  bol  hornblende  bulun-
maktadır.  Örneklerde  ayrıca  diallaj  kalıntıları  izlenmiştir.

Kristal  tüf  arakatkılı  radyolaritlerin  mikroskopik  in-
celenmesinde  bunların  radyolarit-tüf  geçiş  kayacı  oldukları
saptanmıştır,  örneklerde  albit  parçaları  ile  katmanlı  bir
yapı  gösteren  kriptooluşumlar  halinde  kuvars,  kloritleşmiş
camsı  materyal  ve  ayrıca  fosil  izleri  (Radiolaria)  saptan-
mıştır.

Grovakımsı  kumtaşlarmda  ise  ortalama  tane  büyüklü-
ğü  0,4  mm  olan  andezit,  boynuztaşı,  vitrofir,  kuvars,  plaj-
yoklas,  kriptokristalin  kireçtaşı,  radyolarit,  hornblende  ve
az  epidot  parçaları  birbirlerine  mikrotaneler  halindeki  kal-
sitle  bağlanmışlardır.

Alt  dokanak

Birimin  alt  dokanağı  Paleosen  filisinden  kesin  bir  şe-
kilde  ayrılır  (levha  1,  şekil  1).  Olistostrom  dokanakta  ço-
ğunlukla,  filisin  kalkarenit  katmanları  üzerinde  yer  al-
maktadır.  Bu  katmanlar  güneybati-kuzeydoğu  doğrultu-
sunda  uzanmakta  ve  güneye  doğru  da  52-70  dereceler  ara-
sında  eğim  göstermektedirler.  Fosil  içermeleri  nedeniyle  de
İnceleme  alanında  stratigrafik  olarak  işaretçi  bir  düzey
oluşturmaktadır.  Yukarı  geçişte  derecelenmeler  göste-
ren  20-40  sm  arasında  katmanlı  bu  kalkarenitlerin  mikros-
kopik  incelenmelerinde  karbonat  bileşeni  çok  kumtaşı  ol-
dukları  saptanmıştır.  Yuvarlanmış  karbonat  parçalarının
yanısıra  örneklerde  ayrıca  serpantinit  ve  küçük  kuvars  par-
çaları  da  bulunmakta  ve  bileşenler  birbirlerine  mikrospari-
tik  bir  bazal  çimento  ile  bağlanmaktadırlar.  Taşınmış  kar-
bonat  parçaları  içerisinde  Hellenoeyclina  beotica  Reiehel  ile

Orbitoides  sp.  fosilleri  izlenmektedir.  Çimento  içerisinde  ise
Nııınmıılites  sp.,  Laffiteiııa  sp.,  Discocyclina  sp.,  Assilina
sp.  ve  Milliolidae  familyasına  ait  fosiller  izlenmiştir.  Ay-
rıntılı  tanımlamaları  henüz  yapılmamış  olmalarına  karşın
küçük  Nummulites'ler  çökelme  yaşının  Orta-Üst  Paleosen
olabileceği  savını  vermektedirler.  Bu  alt  dokanakta  olis-
tostromun  bazı  yerlerde  filisi  5-10  m  arasında  oyduğu  gö-
rülmekte,  dokanakta  biçim  bozulmalarına  ve  filiş  katman-
larında  kayma  kıvrımlanmalarma  sık  sık  rastlanmaktadır
(levha  I,şekil  2).  Yalnızca  dokanakta  kayma  ile  yaşıt  her-
hangi  bir  çizilme  izlenememiştir.  Katmanların  tabanların-
da  yer  alan  oygu  ve  oluk  izleri,  üste  doğru  derecelenme
bunların  türbin  akıntılarla  çökeltilmi§  olduklarının  işaret-
leridir.

Üst  Dokanak

Üst  dokanakta  da  filişe  ait  kalkarenit  ve  marn  arda-
lanması  devam  etmektedir.  Bu  kısımda  kalkerenitler  orta-
lama  25  sm,  marnlar  ise  1  m  kalınlıktadırlar.  Bu  kesimde
de  katmanlarda  akıntı  yapıları  ve  derecelenmeler  yine  iz-
lenmektedir;  Yalçı  tepe  civarında  olistostromun  arasında
kalkarenit  ve  marn  ardalanması  bir  süre  daha  doğuya  doğ-
ru  devam  etmektedir.  Devedirsegi  yöresinden  Yalçı  tepe  do-
ğusuna  kadar  izlenebilen  bu  dokanak  buradan  sonra  güney-
deki  Tonus  ovası  alüvyonlarıaltmda  kaybolmaktadır.

Kayma  Yönleri  ve  Paleoeoğrafya

Olistostromun  alt  dokanağmda  kaymaya  işaret  edecek
herhangibir  belirgin  çizilme  izi  gözlenmemiştir.  Meydana
gelen  kaymanın  türbin  akıntı  da  oluşturacağı  düşünüldü-
ğünde  filiş  katmanlarındaki  taban  yapılarının  kayma  yö-
nüne  işaret  edebileceği  düşünülebilir.  Konu  edilen  paleoakm-
tı  izleri  K  20  B  -  K  75  B  yönündedirler.  Buna  göre  kay-
manın  kuzeybatı  yönünde  gelişmiş  olabileceği  söylenebilir.

Paleosen  filiş  havzası  güneybatı-  kuzeydoğu  doğrultu-
sunda  uzanmaktadır.  Filişe  ait  kıvrım  eksenlerinin  aynı
doğrultuda  uzanmaları  ve  katmanların  ortalama  70  dere-
ce  eğime  sahip  oldukları  göz  önüne  alındığında  çökel  hav-
zasının  kuzeybatı-güneydoğu  doğrultusundaki  boyutunun
olduğundan  kısa  göründüğü  anlaşılacaktır.  Buna  karşın  yi-
ne  de  filiş  havzasının  uzun  ekseni,  genel  yapısal  gidişlere
uygun  olarak  güneybati-kuzeydoğu  doğrultusunda  uzan-
maktadır.  Buna  göre  de  çökel  havzasının  güney  yamaçla-
rına  yakın  oluşmuş  olan  olistostrom,  havzanın  uzun  ekse-
nine  dik  veya  dike  yakın  şekilde  kayarak  yerleşmiştir.  Do-
kanaklardaki  biçim  bozulmaları  bu  kaymanın  hızlı  bir  şe-
kilde  oluştuğunu  düşündürmektedir.  Bu  oluşuklar  Paleosen
filiş  havzasının  paleosismisitesinin  de  yansıtmaktadırlar
(Rubke,  1976).

SONUÇ

Sonuç  olarak,  inceleme  alanında  yüzeylenen  ofiyolitli
melanj  bir  olistostrom  biçiminde  yerleşmiştir.  Melanj  içeri-
sinde  yer  alan  kireçtaşı  olistolitlerinin  Üst  Kretase  yaşında
olmaları,  melanjm  da  en  az  Üst  Kretase  de  oluştuğunu
kanıtlamaktadır.  Birimin  yerleşme  yaşı  da  Orta-Üst  Pale-
osen  dir.  ,...  ;  .  ••  :,
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LEVHA  I

PLATE  I

Şekil  1:  Yassıpınar  olistostromımun  alt  dokanagmın  görünümü.

Figure  I:  View  of  lower  contact  of  the  Yassipmar  olisthostrome.

gekil  2:  Olistostromun  alt  dokanagı  yakınındaki  fili§  katmanlarında  kayma  kıvrımlanmaları.

Figure  2:  Slump  folds  in  the  flysch  beds  near  the  lower  contact  of  the  oiisthostrome.
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Description  of a  new specises  of Polydiexodina
from Northeast  of Elmadağ (Ankara  Turkey)*

Elmadağ  (Ankara)  Kuzeydoğu'sunda  bulunan  yeni  bir  Palydiexodina  türünün  tamım

YAVUZ  OKAN  Ankara  Üniversitesi  Fen  Fakültesi  JeolojuStratigrafi  Kürsüsü

ABSTRACT  :  In  this  investigation,  the  description  of  Polydiexiodina  erki  n.  sp.  is  given  which  is  found  abundantly  in
Upper  Permian  limestones,  and  calcareous  arenites  cropping  out  at  Gensirt  hill  which  is  located  in  NE  Elmadağ:.  The
samples  were  taken  from Late  Palaezoic  sequence  determined  in  thin  sections,  and  the  new  species  compared  with  the
other  well  known  Polydiexodina  species.

ÖZ  :  Bu  çalışmada,  Elmadağ  Kuzeydoğusunda  yer  alan  Gen  sırt  tepede  yaygın  olarak  görülen  Üst  Permiyen  kireçtaşı  ve
kalkerli  arenitlerinde  çok  bol  olarak  bulunan  Polydiexodina  erki  n.  sp.  türünün  tanımı  yapılmaktadır.  Genç  Paleozoyik
serilerinden  alman  örnekler,  incekesitleri  yapılarak  incelenmiş  ve  yeni  tür,  bilinen  diğer  Polydiexodina  türleriyle  kar-
şılaştırılmıştır.

(*)  This  paper  is  presented  in  The  Sixth  Congress  of  T.B.T.A.K.
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INTRODUCTION

The  area  of  investigation  is  situated  41  km  northeast
of  Ankara.  Upper  Permian  sediments  crop  out  widely  in  the
area.  The  samples  were  collected  from  the  series  between
Gensirt  and  Küçükgensırt  hills,  which  are  located  3,5  km  NE
of  Elmadağ  (figure  1).

The  aim  of  this  investigation  is  to  describe  Polydiexodina
erki  n.  sp.  which  were  found  abundantly  in  these  sediments.

Figure  1:  Location  map.

Şekil  I:  Yer  btılduru  haritası.

MATERIAL  AND  METHOD

The  material  of  this  study  is  35  rock  samples,  which
were  taken  from  Upper  Permian  rocks  in  order  to  prepare
special  thin  sections.  The  16  thin  sections  containing  axial,
equatorial  and  tangential  sections  of the  new  species  are  used
to  describe  for  Polydiexodina  erM  n.  sp..

STRATIGRAPHY

The  oldest  stratigraphic  unit  in  the  area  is  Carboniferous
flyseh  which  contain  no  fossils.  Permian  cons'sts  of  limes-
tones  and  calcerous  arenites.  Between  these  two  units,  an
albite  diabase  layer  15-20  m  thick  is  present.  The  strikes
and  dips  of  strata  are  very  similar  for  both  Carboniferous
flyseh  and  Permian  limestones,  which  is  nearly  EJW/50°N.

Lower  and  Middle  Permian  limestones  are  gray,  hard,
and  pelletoidal  (Folk,  1959),  and  75-80  m  thick.  These  limes-
tones  contain  Textularia  sp.,  Paleotextularia  sp.,  Ostracoda
shell  sections,  and  Nodosinella  digitata  Brady,  which  ranges
from  Lower  to  Middle  Permian  (Cummings,  1955),  (figure  2).
The  Upper  Permian  faune  is  richer  than  the  Lower  and
Middle  Permian,  and  shows  an  epibole.  The  strata  which  con-
tain  the  epibole,  are  3,5.»4  m  thick,  dark  colored,  ferrous,  thin
bedded,  and  rich  in  fossils.  These  rocks  are  absolutely  cal-
careous arenites  (Grabau,  1904 in Petti  John and others,  1972),
and  contain  P.  erki  n.  sp.,  Permodiseus  sp.,  Giomospira  sp.,
and  Yanghienia  sp..

Figure  2:  Schematic  columnar  section  for  Gensirt  tepe  (WE  Elma-
dağ)  region.  ,

Şekil  2:  Gensirt  tepe  ( İ D  Elmadağ)  yöresine  özgü  şematik  dik-
me  kesit.

After  the  epibole  zone  of  P.  erki  n.sp.,  the  fossil  density
decreases  while  the  limestone  strata  thicknesses  increase
upward  in  the  sequence.  Upper  Permian  ends  with  an  erosion
surface.  Ldthic-arenites  (Williams  and  others,  1954  in
Petti  John  and  others,  1972)  overlie  this  erosion  surface  con-
taining  80  percent  Lower,  Middle,  and Upper Permian  limes-
tone  fragments,  and  assumed  as  Triassic  deposits.

PALEONTOLOGY

Systematic  Study-

Order  :  FORAMÎNÎFERÎDA  Eichwald  1830

Family  :  FUSULINIDAE  Möller  1878

Sub  Family  :  SCHWAGERININAE  Dunbar  and  Hen-

best  1930
Genus  :  POLYDIEXODINA  Dunbar  and  Skinner

1931

Polydiexodina  erki  n.sp.,

(Holotype:  plate  I,  figure  1-4;  plate  II.  figure  1-5)

Derivatio-nominis  :  The  species  is  dedicated  to  A.  Suat  Erk,
Head  of  the  Department  of  the  Geology  and  Strati-
graphy,  Faculty  of  Science,  University  of  Ankara,  Tur-
key.

Type  locality  :  Gensirt,  and  Küçükgensırt  hills,  NE  of Elma-
daf.

Type  level  :  Upper  Permian.
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Diagnosis

The  tests  are  very  long  and  wide,  proloculi  is  also  very
big,  the  whorl  of  fifth  volution  is  reduced.

Description

Internal Characters.  The  shape  of  tests  are  long,  cylind-
rical,  and  gently  concave-convex,  with  rounded  poles.  All  of
the  determined  specimens  are  A  form.  The  lenghths  of  tests
are  between  23.10-40.00  mm  with  an  average  of  26.80  mm  in
thin  sections  (table  1).

The  widths  of  tests  which  are  between  3.26-6.10  mm.
with  an  average  of  4.10  mm  in  thin  sections,  are  more  than
the  other  Polydiexodina  species.

Form  ratios  are  3.39-6.79,  and  average  is  5.22.

P.  erki  n.  sp.  was  observed  generally  having  9  volutions,
but  sometimes  appears  being  7,  8,  or  9  1/2  volutions  in  thin
sections.

The  whorl  height  of  new  species  is  0.196  mm  in  first
volution,  and  0.321  mm  in  ninth  volution.  The  most
important  character  is  decreasing  of  the  whorl  height  in
fifth  volution,  and  increasing  again  after  sixth  volution.

Wall  thicknesses  were  observed  0.037  mm  in  first  vo-
lution,  and  0.086  mm  in  ninth  volution.  Wall  thicknesses
increase  regularly  from  the  first  to  the  last  volution.

Septal counts counted in 5 specimens,  which are 20  in the
first,  51  in  the  fifth,  and  78  in  the  ninth  volutions,  and  they
also  increase  regularly  from  the  beginning  to  the  end.

The  area  of  10  alveoli  measured  between  0.156-0.260  mm
in  16  specimens,  which  formedwall  structure.

Proloculi  is  rather  wide  than  the  other  Polydiexodina
species.  The  diameter  of  proloculus  are  measured  between
0.648-1.376  mm  in  13  specimens.  The  proloculus  of  7  speci-
mens  are  wider  than  1  mm.  The  average  width  of  proloculi
is  1.018  mm.  Thus  we  can  say,  the  wall  of  proloculus  of
P.  erki  n,  sp.  were  well  developed  than  other  Polydiexodina
species.

Generally,  the  median  tunnels  are  seen  after  fourth
volution.  The  average  of  tunnel  angles  are  between  33-35
degrees.  However,  supplementary  tunnels  are  not  seen
exactly,  they  are  observed  in  two  lines  in  the  4  specimens.

Figure  3  shows  the  measurements  of  the  new  species
compared to other  Polydiexodina  species.

Similarities  and  Differences

In  spite  of  some  similarities,  P.  erki  n.  sp.  differs  from
P.  bithynica  Erk  (Erk,  1942')  by  wider  tests,  and  heigher
whorl.  The  septal  counts  of  volutions  of  the  new  species  are
more  than  the  other  Polydiexodina  species.  A  form  P.  erki
n.  sp.  has  a  wider  proloculi  than  A  form  of  other  Polydie-
xodina  species.  The  B  form  of  the  new  species  could  not  be
seen.  In  addition,  the  area  of  10  alveoli  also  wider  than  the
others,  and for  this  reason  P.  erki  n.  sp.  can  be  distinguished
easily  by  its  voluminous  wall  structure.

All  the  studied material  is  from  Elmadağ  area,,  and  they
are  in  the  collections  of  the  Department  of  Geology-Stratig-
raphy,  Faculty  of  Science,  University  of  Ankara  (Turkey).
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PLATE  I

Figure  1:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  axial  section,  holotype  (148.1.1.)

Figure  2:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  axial  section,  holotype  (148.10)

Figure  3:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  equatorial  section,  holotype  (152.1.1.)

Figure  4:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  tangential  section,  (148.6.2)

LEVHA  I

ŞekU.  1:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  eksenel  kesit,  holotip  (148.1.1)

Şekil  2:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  eksenel  kesit,  holotip  (148.10)

Şekil  3:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  eksene  dik  kesit,  holotip  (152.1.1)

Şekil  4:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  teğetsel  kesit,  (148.6.2)
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PLATE  II

Figure  1:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  equatorial  section,  containing proloeuli  of  the  holotype  (152.1.1)
Figure  2:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  tangential  section,  containing  sinuousness  (153.2.1)
Figure  3:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  tangetial  section,  containing  upright  sections  of  alveoli  (148.3.1)
Figure  4:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  axial  section,  containing  decrease  of  whorl  height  of  fifth  volution  (153.1.1)
Figure  5:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  equatorial  section,  shows  all  structure  (152.1.1)

LEVHA  II

Şekil  1:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  holotipin  ilk  locasını  içeren  eksene  dik  kesit  (152.1.1)
Şekil  2:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  bölme  dalgalanmalarını  içeren  teğetsel  -  kesit  (153.2.1)
Şekil  3:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  alveollerin  dikey  kesitlerini  içeren  teğetsel  kesit  (148.3.1)
Şekil  4:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  beşinci  sanlımdaki  daralmayı  içeren  eksenel  kesit  (153.1.1)
Şekil  5:  Polydiexodina  erki  n.  sp.,  kabuk  yapısını  içeren  eksene  dik  kesit  (152.1.1)
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TürMye Jeoloji  Kurumu  Bülteni,  c.  21,  165-169,  Ağustos  1978

BulleÛn of the Geological Society of  Turkey, v. 21, 165-169,  August 1978

Eski  Bir  Graben Örneği:  Haymana  -  Polatlı  Havzası

Example  of  an  ancient  graben:  The  Haymana  -  Polatlı  basin

GÜNER  ÜNADAN  Maden  Tetkik  v& Arama  Enstitüsü,  Ankara
VEDAT YÜKSELı  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ  :  Ankara'nın  güneybatısında  yer  alan,  KB-GD  uzanımlı  Haymana-Polatlı  havzası,  toplam  kalınlığı  5800  metreye
ulaşan  Maestrihtiyen  ve  Tersiyer  yaşlı  çökeller  içerir,  tki  kenarında,  havzaya  doğru  derinleşen  ve  basamaklar  oluştu-
ran  normal  faylar  gözlenmektedir.  Basenin  uzun  eksenini  kesen  sismik  kesitler  yorumlandığında,  bu  fayların,  Maestrih-
tiyen  Alt  Tersiyer  yaşlı  refleksiyon  düzeylerinin  bazılarını  kestikleri  ve  diğer  bazıları  tarafından  örtüldükleri  görülmek-
tedir,  Paleosen'de  andezitik  bir  volkanizma  sözkonusudur.  Bu  volkanizmanm  mostraları  KB-GD  gidişlidir.  Maestrihtiyen -
Alt  Tersiyer  çökelleri  için  düzenlenen  fasiyes  haritalarında,fasiyes  şuurlarının  genellikle  havza  kenarlarına  koşut  olduk-
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lan  göze  çarpar.  Kenarlarda  bol  kırıntılı  ve  yarıkarasal  çökeller,  buna.  karşın  ortalarda  ince  taneli  denizel  çökeller
yeralmaktadırlar.  Ölçülen  başlıca  akıntı  yönleri  kuzeybatıdan  güneydoğuya  doğrudur.

Yukarıdakiler  ve  diğer  bazı  verilerin  yorumlanmasından,  adı  geçen  havzanın  KB-GD  uzanımlı  eski  bir  graben  oldu-
ğu  sonucuna  varılmıştır.

ABSTRACT  :  In  the  Haymana-Polatlı  area,  situated  to  the  southwest  of  Ankara,  occurs  a  Northwest  to  Southeast  alig-
ned  basin  containing  some  5800  metres  of  Maestrichtian  and  Lower  Tertiary  sediments.  On  both  flanks  of  the  basin  can
be  observed  down-to-the-basin  step  faulting.  Examination  of  seismic  reflection  profiles  transverse  to  the  principal  axis
of  the  basin,  reveals  that  while  certain  reflecting  horizons  of  Maestrichtian  and  Lower  Tertiary  age  are  cut  by  these
faults,  others  appear  to  continue  uninterruptedly  across  the  faults.  A  Paleocene  andesitic  volcanic  phase  occurred,
seen  as  Northwest  to  Southeast  aligned  outcrops.  The  Maestrichtian  and  Lower  Tertiary  facies  boundaries  trend  parallel
the  basin margins.  Similarly  the  sediments  occurr;ng  towards  the  marginal  parts  of  the  basin  are  marked  by  their  coar-
sely  granular  aspect  and  the  semicontinental  character  of  their  detritus  in  contrast  to  the  finer  grained  and  completely
marine  nature  of  basinwa^d  occurring  formations.  Measurements  indicate  a  prevailing  current  direction  from  Northwest
to  Southeast.

The  preceding  evidence  together  with  other  supporting  data  indicate  that  we  are  dealing  with  an  ancient  graben
feature.

GÎRİŞ

Haymana-Polatlı  havzası  olarak  tanınan  inceleme  alanı
Ankara'nın  yaklaşık  60  km  güneybatısında  yeralır  (Şekil  1).

Önceki  yıllarda  adı  geçen  yörede  gerek  bilimsel,  gerek-
se  ekonomik  amaçlı,  fakat  dar  alanlarda  birçok  jeolojik  in-
celeme  yapılmıştır  (Bigo  de  Righi  ve  Cortesini,  1959;  Rec-
kamp  ve  Özbey,  1960;  Schimidt,  1960;  Yüksel,  1970;  Akarsu,
1971;  Sirel,  1975;  Sirel  ve  Gündüz,  1976;  Gökçen,  1976).

Havzanın  tümü  için  geçerli  stratigrafik  ve  paleocoğrafik
bir  çalışma  MTA  Enstitüsü'nce,  "Haymana  Petrol  Etütleri
Projesi"  içinde  tamamlanmış  ve  yayınlanmıştır  (Ünalan  ve
diğerleri,  1976).

Bu  yazıda  ise,  eski  çalışmalardan  da  yararlanılarak  Hay-
mana-Polatlı  havzasının  eski  bir  graben  olmasıyla  ilgili  der-
lenen  yeni  veriler  sunulacaktır.

GENEL, STRATİGRAFİ

İnceleme  alanında  Maestrihtiyen,  Paleosen  ve  Eosen  sü-
resince  yarı  karasal  ,sığ  deniz  ve  derin  deniz  ortamlarında,
toplam  kalınlığı  5800  m  yi  bulan,  çok  sayıda  yanal  ve  dikey
fasiyes  değişiklikleri  sunan,  genellikle  sürekli  bir  çökelme
sözkonusudur.  Bu  çökeller  altında  ve  bu  çökellerin  temelini
oluşturan  Dereköy  Formasyonu  (Ofiyolitli  melanj),  Temirözü
Formasyonu  (Triyas-Alt  jura  yaşlı  grovak  ve  metagrovaklar)
ve  Mollaresul  Formasyonu  (Üst  Jura  yaşlı  kireçtaşları)  ola-
rak  adlandırılan  üç  ayrı  birim  ayırtlanmıştır  (Ünalan  ve  di-
ğerleri,  1976).  Bu  birimler,  adı  geçen  havzanın  daha  çok  ke-
narlarında  ve  oldukça  geniş  alanlarda  yüzeylerle.  Ne  ojen
yaşlı  karasal  çökeller  tüm  b'rimleri  uyumsuz  olarak  örtmek-
tedirler.

HAVZADAKİ GRABEN VERİLER

Maestrihtiyen  ve  Alt  Tersiyer  yaşlı  çökellerin  tabanını
oluşturan  birimlerin  (Dereköy,  Temirözü  ve  Mollaresul  For-
masyonları),  daha  çok  yörenin  kuzeydoğu  ile  güneybatısında
ve  havza  kenarları  boyunca  yüzeyledikleri  görülür  (Şekil  2).
Değişik  boyuttaki  bu  yüzeylemeler  genellikle  KB-GD  uza-
mmlıdırlar  .

Saha  çalışmalarında  (Ünalan  ve  diğ.,  1976;  Schimidt,
1960;  Reckamp  ve  özbey,  1960),  hava  fotoğrafı  incelemele-

rinde  (Elliott,  1975)  ve  sismik  çalışmalarında  (TGO,  1959)
havza  kenarlarında  ve  içinde  saptanan  fayların  çoğunluğu  dik
faylardır.  Doğrultuları  KB-GD  dur.  Güneybatıdaki  faylarda
düşen  blok  genellikle  havza  yönündedir.  Kuzeydoğuda  ise,
daha  az  belirgin  olmakla  birlikte  benzeri  durum  sözkonusu-
dur  (Şekil  2).  Temirözü  yakınlarındaki  birkaç  itki  fayının
doğrultuları  da  dik  faylarda  olduğu  gibi  KB-GD  dur.  Aynı
olgular  Alaşehir  vadisinde  (Arpat  ve  Bingöl,  1969)  ve  Ren
grabeninde  (Bauer,  1974)  gözlenmiştir.

Polatlı  yakınlarından  geçen  ve  Şekil  2  üzerinde  AB  çizgi-
siyle  gösterilen  sismik  refleksi  yon  kesiti  (MTA,  1976)  yo-
rumlandığında  güneybatıda,  kuzeydoğuya  doğru  derinleşen
basamak  şeklindeki  fayların  yeraldığı  görülür  (Şekil  3).
Bu  kesimde  olasılıkla  Maestrihtiyen-Alt  Tersiyer  yaşlı  çö-
keller  içindeki  bazı  refleksiyon  düzeylerinin  basamak  fay-
larını  örttükleri,  bazılarının  ise  bu  faylardan  etklenmiş  ol-
dukları  gözlenmektedir.  Bu  veriler,  sözkonusu  fayların  Alt
Tersiyer  çökelleri  ile  yaşıt  olduklarını  kanıtlamaktadırlar.

Alt  Paleosen  (Monsiyen'j  yaşlı  çökeller  için  düzenlenen
fasiyes  haritalarmdaki  fasiyes  sınırları,  özellikle  güneybatı-
da  havza  kenarlarına  koşuttur  (Şekil  2).  Kuzeydoğuda  ise,
Dereköyden  geçen  ofiyolitli  melanj  bindirmesinin  Paleosen  ve
Eosen  yaşlı  birimleri  örtmesi  nedeniyle  bu  koşutluk  açıkça
görülememektedir.  Havzanın  güneybatısından  ortasına  doğ-
ru  gidildiğinde  (örneğin  Temirözü'nden  Haymana'ya)  Mon-
siyen  yaşlı,  yarı  karasal  ortamda  çökelmiş  kırmızı  renkli
Kartal  Formasyonu  yanal  olarak  resif  al  kireç  taşlarından  o-
luşan,  bol  algli,  sığ  deniz  ürünü  Çaldağ  Formasyonu'na,  o  da
kireçtaşı  türbiditleri  içeren  ve  daha  derin  denizel  bir  ortamı
simgeleyen  Yeşilyurt  Formasyonu'na  geçer.  Bu  birimlerin  çö-
kelme  alanları  Şekil  2  üzerinde  a,  b  ve  c  harfleriyle  gös-
terilmiştir.  Ayrıca  yukarıda  belirtilen  güzergah  boyunca  bu
çökellerin  kalınlıkları  da  artmaktadır  (Şekil  4).  Şekil  2  ü-
zerinde  gösterilmemiş  olmakla  birlikte,  Üst  Paleosen  ve  Alt
Eosen  birimlerine  ilişkin  fasiyes  sınırları  da  genel  olarak
Alt  Paleosen'deki  duruma  uygundur  (Ren  ve  Süveyş  graben-
lerinde  (Hassan  ve  El-Dashlouty  1970;  Bauer,  1974)  olduğu
gibi).

Maestrihtiyen-Alt  Tersiyer  yaşlı  kırıntılı  çökellerde  öl-
çülen  akıntı  yönleri  yaklaşık  olarak  kuzeybatıdan  güneydo-
ğuya  doğrudur.  Bunların  genelleştirilmiş  yönü  Şekil  2'deki
haritada  gösterilmiştir.
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O  5  tO  15  20 km

Şekil  1:  İnceleme  alanının  buldum  haritası

Figure  I:  Location  map  of  the  study  area
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Yenice  bucağının  kuzeyinde  Alt  Paleosen  yaşlı  istif  için-
de  andezit  arakatkıları  vardır  (Şekil  2  ve  4).  Bu  andezitler
KB-GD  uzanımlı  (havzanın  uzun  eksenine  paralel)  bir  çizgi
üzerinde  ve  havzanın  derin  kesiminde  yer almaktadır.  Bundan
başka  Neojen  ya.şlı  karasal  çökellerde  de  çok  daha  yaygın
bazalt  akıntıları  bulunmaktadır.  Grabenleşme  sürecinin  özel-
likle  ilk  aşamalarında  görülen  bu  tür  volkanizma,  Kızıldeniz
ve  Süveyş  grabenlerinde  de  belirlenmiştir  (Robert,  1976).

Haymana  ve  Yenimehmetli'de,  Üst  Kretase  ve  Tersiyer
yaşlı  birimlerin  temelini  oluşturan  formasyonlardan  gelen  sı-
cak  su  kaynakları  vardır.

SONUÇLAR

Buraya  kadar  yöre  için  belirtilen  özelliklerden;
—  havzanın  iki  kenarında,  KB-GD  doğrultulu  ve  bir

kısmı  çökelme  anında  oluşmuş  normal  fayların  bulunuşu,
—  önemli  yükselme  ve  aşınmanın  olduğu  havza  kenarla-

rında  bol  kırıntılı  çökellerin  (Kartal  Formasyonu),  buna  kar-
şın  orta  kesimlerde  daha  ince  taneli  çökellerin  (Yeşilyurt
Formasyonu)  yeralması,

—•  depolanma  sürecinin  ilk  evrelerinde,  büyük  olasılıkla
dik  faylar  aracılığı  ile  çökeller  arasına  yerleşen  volkanik  a-
rakatkılarm  görülmesi.

Şekil  4:  Haymana-Polatlı  grabeninin  evrimini  gösteren  şematik  kesitler;  1  -  Maestrihtiyen  başı,  2-  Maestrihtiyen,  3  i-  Paleosen,  4  -
Eosen.

Figure  4:  Schematic  diagrams  showing  the  evolution  of  the  Hay  mana-Polatlı  graben  :  1  -  Early  Maestrichtian,  2  -  Maestrihehtian,
3 -  Paleoeene, 4 - Eocene.



- - - ■ - KILAVUZ DÜZEY (OLASILIKLA M A E S T RI H T l Y E N İÇİNDE)
Kty borızon (Probably m Maest rr htian)

———ÖNEMLİ REFLEKTÖR DÜZEY (Important reflector horizon)

NORMAL FAY (Normal fault)
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—  kırıntılı  birimlerle  yanal  geçişli  algli,  resifal  kireç-

taşlarmm  varlığı,

Haymana-Polatlı  havzasının  KB-GD  uzanımlı,  görünür
uzunluğu  70  km,  genişliği  ise  40  km  olan  ve  esas  olarak  Pa-
leosen-Alt  Eosen  süresince  gelişmiş  bir  grabon  olduğunu  ka-
nıtlamaktadır  (Şekil  4').  Neojen'de  bu  graben  açısal  uyum-
suzlukla  karasal  çökeller  tarafından  örtülmüştür.  Bununla
birlikte,  Sakarya  nehrinin  faylarla  denetlenen  dirsekleri,  Neo-
jen  yaşlı  volkanizma,  bölgedeki  sıcaksular  ve  1974  Yenimeh-
metli  depremi,  grabeni  oluşturan  fayların  bir  bölümünün  za-
manımıza  değin  etkinliğini  sürdürdüğünü  göstermektedir.
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