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Eskişehir Bölgesi, Türkiye’nin jeolojik tarihçesi boyunca gerçekleşmiş birçok olaya ait 

verilerin açık bir şekilde izlenebildiği nadir alanlardan biridir. Bu nedenle şimdiye kadar iki 

sempozyumda bölgeye arazi gezisi yapılmış, bölge jeolojik harita alımı dersleri için uğrak yeri 

olmuştur.

Eskişehir Bölgesi, İzmir-Ankara Kenedi’nin açık izlendiği ve iyi çalışıldığı bölgelerden 

biridir. Kenet kuşağı Eskişehir’in 30 km kuzeyindeki Sakarya Nehri vadisi boyunca D-B

doğrultusunda uzanır. Bölgesel ölçekte güneyde Torid-Anatolid platformunu temsil eden kayaçlar, 

kuzeyde de Sakarya Mikro kıtasını temsil eden kayaçlar ve ikisi arasında yapısal olarak güneye bakan 

bir ofiyolitik kompleks yer almakla beraber, bu ofiyolitik kompleks kayaçları Geç Kretase’de gelişmiş 

kenet kuşağının kök zonunu temsil eder (Şekil 1) (Göncüoğlu vd., 2000 ; Okay ve Whitney, 2010). 
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Şekil 1. Tavşanlı Zonu'nun Jeoloji Haritası (Okay ve Whitney, 2010).

Kuzeyde yer alan Orta Sakarya Arazisi içinde, temeli oluşturan iki Variskan tektonik birimi 

(ensimatik yay kompleksi ve yay-hendek kompleksini temsil eden metamorfik kayaçlar) ile Karakaya 

kenar denizine ilişkin metamorfik kayaçlar, Liyas-Geç Kretase (hatta Eosen) istifi tarafından üzerlenir 

(Göncüoğlu vd., 2000). Mudurnu Göynük havzası olarak da bilinen bu Mesozoyik-Erken Senozoyik 

havzası riftleşmeden çarpışmaya kadar olan jeolojik kayıtları içermektedir (Altıner vd., 1991; 

Ocakoğlu vd., 2008; Açıkalın vd., 2015). 

Ofiyolitik Kompleks kayaçları, ayrılmış ofiyolit, mavişist ve bazik volkanik kayaçlar ve 

bunlarla ardalanan Üst Jura-Alt Kretase radyolarit/kireçtaşlarından oluşur (Göncüoğlu vd., 2000). 

Bazaltların jeokimyasal özellikleri okyanus ortası sırtı ve/veya supra-subduction tip bir yerleşime

işaret etmektedir.
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Şekil 2. Eskişehir Kuzeyinde Kenet Kuşağının Jeoloji Haritası (Okay ve Whitney, 2010).

Güney tektonik birlik, Torid-Anatolid platformunun kuzeye bakan Mesozoyik pasif kıta 

kenarını temsil eder. Mavişist metamorfizmasına maruz kalan bu birim, literatürde Tavşanlı Zonu 

olarak tanımlanmıştır (Şekil 1). Batı ve Güneydoğu Anadolu’da yer alan bu zon, dünyanın en geniş 

yayılımlı ve oldukça iyi korunmuş yüksek basınç metamorfik kayaçlarını içerir (Okay ve Whitney, 

2010). Rb-Sr yaş verilerine göre mavi şistlerin metamorfizması, Kampaniyen’de (80 My civarında) 

gelişmiş olup Paleosen’deki kıta-kıta çarpışmasından önce yüzeylenerek yay önü havzasına jeolojik 

malzeme vermişlerdir. Ayrıca Okay ve Whitney (2010) mavi şist kayaçlarının yer yer 50 My 40Ar/39Ar 

radyometrik yaş veren ve deforme olmamış granodiyoritler tarafından kesildiğine işaret etmişlerdir.

Paleosen döneminde kıtasal çarpışmanın başladığı ileri sürülmüştür (Okay ve Whitney, 2010). 

Bu dönemde kenet kuşağı kuzeyindeki Mudurnu-Göynük havzasında, kuzeye ilerleyen deltayik

gelişimler, yerel açısal uyumsuzluklar ve zorlanmış regresyon kayıtları izlenmektedir (Ocakoğlu vd.,

2008). Eosen dönemi ile birlikte, Mudurnu-Göynük havzasında, kenet kuşağı civarındaki tektonik 

yükselimlerden kaynaklı olarak yeni sedimanter getirimleri iyice belirgin hale gelirken; kenet 
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kuşağının üzerinde, kuzeydeki Mudurnu-Göynük havzasından bindirmelerle ayrılmış ince uzun bir 

önülke havzası gelişimi gözlenmektedir. Daha önce adlandırılmamış bu havzaya coğrafik yayılımına 

dayanarak Nallıhan-Sarıcakaya havzası olarak tanımlamak mümkündür (Şekil 2 ve 3). Arazi gezisinin 

hedeflerinden biri de bu havza jeolojisinin tartışılması olacaktır. Bahsi geçen havza baskın olarak kızıl 

renkli karasal tortullardan (Kızılçay Grubu) oluşmakta ve volkanik ara seviyeler içermektedir (Şekil 

3). Kasapoğlu vd. (2016) bu havzanın volkanik kayaçlarını Nallıhan civarında yaş, mineraloji, 

jeokimya ve tektonik yerleşim özellikleri açısından incelemişlerdir. Araştırmacılara göre Nallıhan 

volkanitlerinin yaşı 51.7-47.8 My (Geç İpreziyen-Erken Lütesiyen) arasında değişmektedir. 

Araştırıcılar mafikten ortaç bileşime kadar değişen Nallıhan volkanik kayaçların, iz element 

özelliklerine dayanarak, E-MORB veya OIB-tip zenginleşmiş magma kaynaklarından türediğini ileri 

sürmüşlerdir. Araştırmacıların ileri sürdüğü jeolojik model, çarpışma sürecinde yitim zonu civarında 

derinlerdeki okyanusal levhanın kopması ve güneyde yükselen astenosferik mantonun ergimesini 

içermektedir (Şekil 4). Nallıhan volkanitleri Tavşanlı Zonu içine sokulmuş, en tipikleri doğuda 

Sivrihisar civarında yer alan erken-Orta Eosen (53 My-45 My) yaşlı granodiyoritik plütonlarla eş 

yaşlıdır (Şekil 1; Okay ve Satır, 2006). Araştırmacılar bu plütonların 30 km derindeki sığ manto 

kaynağından türediği belirtmektedirler.  

Şekil 3.Nallıhan bölgesinin Jeoloji Haritası (Kasapoğlu vd., 2016).

Kenet kuşağının güneyinde henüz ayrıntılı çalışılmamış iki geniş yayılımlı Eosen mostrası 

bulunmaktadır. Yayılım özelliklerine dayanarak bu çökellerin biriktiği havzaya Eskişehir-Çifteler 

havzası demek uygundur. Bunlardan ilki Eskişehir kent merkezi ile GB’sında 15 km’lik bir kuşakta 
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yer almaktadır. Gezi lokasyonlarından biri olan Gökçekısık Köyü civarındaki Eosen istifi, 400 m 

kalınlığına ulaşan alüvyal yelpaze/örgülü akarsu çökellerinden oluşur. Bu istif çakıltaşları ile 

ardalanan daha ince kumtaşı ve yer yer çamurtaşı/paleosol seviyelerinden oluşur. Kent merkezinin 

kuzey doğusunda bu Eosen çökellerinin daha kalın çamurtaşı seviyeleri içerdiği gözlenir. 

Şekil 4. Nallıhan Eosen volkanitlerinin tektonik çerçevesi (Kasapoğlu vd., 2016).

Diğer Eosen mostrası, Çifteler civarında (Şekil 6’da haritanın dışında ve 50 km doğusu) yer

almakta olup, daha kalın yüzlekler sergiler ve yer yer sığ denizel seviyeler içerir. Denizel 

seviyelerdeki iri bentik foraminiferler üzerinde yapılan çalışmalar, bu istifin İlerdiyen-Küviziyen

yaşında olduğunu göstermiştir (Özgen-Erdem vd., 2007). MTA tarafından yapılan jeolojik haritalarda 

Eosen yaşlı denizel çökellerin, Eskişehir kent merkezi güney doğusunda yer alan Akpınar köyüne 

kadar uzandığı gösterilmektedir. 

Daha ayrıntılı çalışmalar yapılana değin Eskişehir civarındaki Eosen mostralarının 

Eskişehir’den doğu ve güneye doğru uzanan, muhtemelen D-B gidişli bindirmelerle sınırlanan 

Nallıhan-Sarıcakaya havzası güneyindeki bir başka havza olduğu ileri sürülebilir. İlkinden farklı 

olarak bu havzada hiç bir volkanik etkinlik olmadığı belirtilmelidir.
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Şekil 5. Eskişehir Bölgesinin Jeoloji Haritası (Gözler vd., 1997'den değiştirilmiştir).

Şekil 6. Eskişehir civarında Miyosen istifleri (Ocakoğlu vd., 2007).
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Gökçekısık civarındaki Eosen istifinin K-G doğrultulu etkin bir sıkışmalı deformasyona maruz 

kaldığı gözlenmektedir. Bunun başlıca verileri D-B gidişli kıvrım eksenleri, K-G doğrultulu kayma 

çiziklerini içeren faylar ve KB ve KD uzanımlı doğrultu atımlı faylardır.

Eskişehir bölgesinde Eosen (muhtemelen İprezyen-Erken Eosen; 45 My) ile Orta Miyosen (15 

My) arasında geniş bir hiyatüs mevcuttur. Bu dönemin büyük bir bölümü (Geç Eosen-Oligosen 

dönemi) 38-27 My arasında batıda Uludağ’da açık verileri bulunan kabuk ölçekli sünümlü bir doğrultu 

atımlı makaslama zonunun egemenliğinde gelişmiştir (Okay vd., 2008). Uludağ’da başlayan bu zon 

doğuya doğru 225 km boyunca uzanmakta ve yaklaşık 100 km kadar bir sağ yanal atım 

göstermektedir. Yaltırak ve Alpar (2002) bu zona daha önce Trakya-Eskişehir Fay Zonu adını 

vermişler; ayrıca bu kabuk ölçekli doğrultu atımlı makaslama zonunun Erken Miyosen’de gelişmeye 

başladığını ileri sürmüşlerdir. 

Eskişehir Bölgesinin Neojen istifi, karasal çökellerle ardalanan piroklastikler ve lav 

akışlarından oluşur (Şekil 6). Doğuda Alpu civarında yakın geçmişte MTA tarafından keşfedilen 

kömür yatakları ile güneyde Kırka civarındaki bor yatakları, bu havzaların ekonomik açıdan önemine 

işaret etmektedir. Eskişehir güneyindeki Neojen havzaları ince bir silisiklastik dolgudan sonra ~16 My

yaşında piroklastik düşme ve akış çökellerini, yukarı doğru yeniden işlenmiş piroklastikleri ve lavları 

içerir (Ocakoğlu vd., 2005). Kent merkezi güneyinde ve İnönü civarında geniş alanlar kaplayan 

bazaltik lavlar fissür tip monojenetik çıkış merkezlerinden yüzeylendiği düşünülmektedir (Şekil 6).

Kent merkezi güneyindeki bir bazaltik lav K/Ar Yöntemi ile Orta Miyosen (~15.7 My) olarak 

tarihlendirilmiştir (Ocakoğlu, 2007). Alpu civarındaki kömürlü Miyosen çökellerinin kalınlığı 450

m’yi geçmekte olup istifin Erken-Orta Miyosen yaşlı olduğu ileri sürülmüştür (Şengüler, 2011; Toprak 

vd., 2015). 

Eskişehir bölgesinde Neojen çökellerinin içlerinde geliştikleri havzaların sınırları ve oluşum 

dinamikleri henüz ayrıntılı çalışılmamıştır. Eskişehir GB’sındaki veriler, sağ yanal fayların bu 

havzaların oluşum ve geometrilerini belirlemiş olabileceğini göstermektedir. 

Eskişehir bölgesinde lav ve piroklastikleri üzerleyen en genç Neojen havza dolgusunun yaşı 

bilinmemekle birlikte kalınlık temelinde yapılan tahminlere göre Geç Miyosen olduğu 

düşünülmektedir.

Eskişehir grabeni stratigrafik ve morfolojik olarak daha yaşlı tüm çökeller üzerine 

uyumsuzlukla gelir. Graben İnönü batısında başlayıp en doğuda Alpu’ya kadar 80 km uzanır. 

Ortalama genişliği 10 km’dir. Graben’in kuzey kenarında sarplık 400 m civarındayken güney 

kenarındaki sarplık 100 m kadardır.

Mevcut bilgiler ışığında, Eskişehir civarında aktif fayların konumu ve karakteri konusunda 

henüz bir ortak görüş sağlanamamıştır. Bölgede erken dönemde gerçekleştirilen araştırmalar, grabeni 
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sınırlayan tüm fayların aktif ve baskın olarak normal karakterde olduğunu belirtirken (Gözler vd., 

1997; Koçyiğit, 2000); sonraki bazı araştırmalar grabeni güneyi boyunca kat eden baskın olarak 

doğrultu atımlı aktif fayların varlığını ileri sürmüşlerdir (Altunel ve Barka, 1998; Seyitoğu vd., 2015). 

Son bir çalışmada Özden vd. (2015) Eskişehir Grabeni’nin Kuvaterner’de gerçekleşen bir stres rejimi 

değişikliği ile ortaya çıktığını ileri sürmüştür. Araştırıcıların, kayma düzlemi ölçüm sonuçlarını temel 

alan çalışmalarına göre yaşlı, transpressif bir doğrultu atımlı fay zonunun Kuvaterner’de yerini 

transtansif bir doğrultu atımlı bir zona bırakmıştır. Özden vd. (2015) bu stres rejimi değişikliğinin 

nedeni olarak üst üste binen levha kuvvetlerini göstermiştir. 

Şekil 7. Eskişehir Grabeni'nden bir KD-GB kesit ve tarihlenen bazı stratigrafik ve jeomorfik yüzeyler 
(Ocakoğlu ve Akkiraz, 2015).

Havzanın güney horstu üzerinde Kızılinler köyü civarında Neojen çökelleri, yer yer düşük bir 

açısal uyumsuzlukla kalınlığı 80 m’yi bulan gevşek flüviyal çökeller tarafından üzerlenirler. Bölge 

jeolojisinde güncel alüvyonlara litolojik açıdan benzerliğine atıfla “eski alüvyon” denen ve içerdiği 

memeli fosillerine dayanılarak Villaniyen (Erken Kuvaterner) olarak tarihlenen bu çökeller, Eskişehir 

Grabeni’nin güney horstu üzerinde sınırlı bir alanda ve graben içinde ya da güncel alüvyonları altında 

yüzeyler (Gözler vd., 1997; Ocakoğlu ve Akkiraz, 2015). Aynı çökellerin, doğuda Alpu’ya doğru 

temel kayaçları üzerinde aşmalar yaptığı ve modern havza kenar fayları tarafından kesildiği gözlenir. 

Bu çökeller Çifteler havzasında da benzer yapısal ve litolojik özellikler sunarlar. Son zamanlarda elde 

edilen jeokronolojik veriler bu istifin en üst stratigrafik seviyelerinin 70.000 yıla kadar çıktığını 

göstermektedir (Ocakoğlu ve Akkiraz, 2015). 
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Havza güney kenarını kat eden Porsuk çayının bıraktığı taraçalar üzerinde yürütülen OSL ve 

kozmojenik tarihlendirme çalışmalar, havza güneyindeki fay üzerinde 1 mm/yıl mertebesinde bir atım 

hızı olduğunu göstermektedir (Ocakoğlu ve Akkiraz, 2015). Havza kuzey kenar sarplığında ise farklı 

yükseltilerde bir dizi fay taraçası belirlenmiş, haritalanmış ve tarihlenmiştir. Fay taraçalarından alınan 

OSL yaşları da havza güney kenarına benzer şekilde 1 mm/yıl atım hızlarına işaret etmektedir. Bu 

stratigrafik ve jeokronolojik verilere dayanılarak, graben morfolojisinin geç Kuvaterner’de 300.000 yıl

önce gelişmeye başladığı, havzayı güneyden sınırlayan normal fayın 70.000 yıl önce aktivitesine 

başladığı ileri sürülmüştür (Şekil 7; Ocakoğlu ve Akkiraz, 2015).  
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Arazi Gezisi Durakları

Şekil 8. Arazi gezisi duraklarını gösterir çizim.

24 Eylül 2016, Cumartesi

Nallıhan-Sarıcakaya Önülke havzasını ziyaret

Nallıhan-Sarıcakaya Önülke havzası, Sarıcakaya’dan doğuda Nallıhan’a doğru genişleyerek 

uzanan, tamamen karasal çökellerle ardalanan bazik ve ortaç volkanik kayaçlardan oluşan bir 

havzadır. Havzanın kuzey kenarı, Sakarya kıtasının temeli ve Jura’dan Eosen’e kadar çıkan 

örtüsünden güneye bakan bir bindirme ile ayrılmıştır. Havza yeşilşist metamorfikleri (Karakaya 

Kompleksi) ve/veya Neotetis ofiyolitleri üzerine uyumsuz olarak gelen karasal çökellerle başlamakta 

olup lav ve piroklastiklerle ardalanarak devam eder. 

Eskişehir’den Hareket saati: 08:30

Durak 1. Saat: 9:00

Muttalip Bindirme Dilimi’nin (Okay ve Whitney, 2010) metamorfik fasiyesleri ve 

bunları uyumsuzlukla üzerleyen Miyosen çakıltaşları. 
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Muttalip Bindirme Dilimi, Okay ve Whitney (2010)’ye göre Triyas yaşlı eklojit ve 

mavişistlerden oluşur ve başlıca metabazitler, mermerler, fillitler, metaçörtler ve serpantinit 

litolojilerinden oluşur. Yaygın mavişist mineral birlikteliği Na-amfibol+epidot+albit+klorit+

fenjit+granattır.

Bu lokasyonda mavişist metamorfiklerinin Miyosen yaşlı çakıltaşları tarafından uyumsuzluk

ile üzerlendiği görülecektir (Şekil 8a). Çakıltaşları tipik olarak köşeli, 5-10 cm çapında polijenik 

çakıllardan oluşur ve yer yer taneler arası boşlukları korunmuş durumdadır. Bazı kesimler ise karbonat 

çimento ile sıkıca tutturulmuştur. Bu düzensiz çakıltaşları KB’dan gelen paleo-akıntıları gösteren 

kiremitlenmeler gösterir. Bu birim farklı araştırmacılar tarafından yapılan haritalarda farklı yaşta 

(Miyosen, Pliyosen, Kuvaterner) gösterilmiştir. Bu tıkız çakıltaşlarının Muttalip civarında graben 

içinde yapılan sondajda da kesildiği belirtilmelidir.

Şekil 9. Durak-1 civarında (Muttalip kuzeyi) a)Triyas mavişistleri üzerinde uyumsuz duran Miyosen 
çakıltaşları b) Miyosen çökellerinin basamak faylarla düşürülmesi.

Durakta aynı zamanda, kabaca birbirine paralel D-B doğrultulu iki aktif fay ile bu çökellerin horst 

zirvesinden graben tabanına tektonik olarak 300 m kadar düşürüldükleri görülecektir (Şekil 8b).

Durak 2. Saat: 09:30

Dağküplü Ofiyolitik Melanjı’ndan kısa bir kesit

Birkaç 100 m uzunluğunda bir yol kenarı kesiti söz konusudur. Kesit, İzmir-Ankara 

Okyanusu’nun Geç Kretase’de kapanması sürecinde gelişen bir yığışım prizmasının küçük bir 

bölümüne karşılık gelmektedir. Kesitte güney verjanslı serpantinit kütlesi altında rekristalize resifal 

karbonat, yapısal olarak onun da altında fliş özellikli derin deniz çamurtaşları ve en güneyde pembe 

renkli radyolaryalı çamurtaşları yer alır (Şekil 9).
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Çay Molası: Birkaç yıl önceye kadar İstiklal Savaşımızın en yaşlı gazisinin yaşadığı Dağküplü 

Köyü’nde Çardak altında çay molası. Dileyen köy sakinlerinin pişirdikleri köy ekmeklerinden 

tadabilecektir.

Şekil 10. Dağküplü ofiyolitli melanjından bir kesit (Kuzeye bakış).

Durak 3. Saat 11:00

Sakarya Vadisi’nde Nallıhan-Sarıcakaya Önülke havzasının stratigrafisi ve sedimantolojisi

Durak 3.1. Havzanın güney kenarında kırmızımtırak Eosen çakıltaşları yeşilşist metamorfiklerinden 

ibaret temel kayaçlar üzerinde uyumsuz ve kuzeye doğru 45-500 kadar eğimlidirler. 

Durak 3.2. Eosen istifine yakından bakış

İstif kırmızımsıdır ve oldukça altere görünümlüdür. Rengin iklimle mi yoksa epijenetik jeotermal 

etkinlikle mi ilişkili olduğu tartışmaya açıktır. 40 km güneyde Eskişehir civarında Eosen istifinin bazı 

seviyeleri buradaki ile özdeş renk ve görünüme sahiptir. 

Genelde ince taneli bir flüviyal istif söz konusudur. Metrik kalınlıkta çakıltaşı-silttaşı üzerine aşınmalı 

dokanakla çakıltaşları gelir (Şekil 10a). Çakıltaşları tane boyu incelmesi ile çamurtaşlarına geçer. 

Çakıltaşı bileşenleri ofiyolit, andezit ve metamorfiklerden ibarettir. Halbuki Sakarya kıtasının örtüsünü 

oluşturan Jura-Kretase karbonatlarından hiç bileşen yoktur. 

İstif havza ortasına doğru kızıl renkli silisiklatikler ile açık renkli piroklastiklerin ardalanması şeklinde 

birkaç 100 m boyunca devam eder (Şekil 10b).
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Şekil 11. Durak 3'te a)Eosen akarsu çökellerinden bir görünüm b)Eosen havza dolgusunun stratigrafisi.

Durak 4. Nallıhan-Sarıcakaya havzasının volkaniklastik fasiyesleri Saat 12:00

Durakta köşeli andezitik lav bloklarının beyazımsı renkli bir piroklastik gereçle tutturulduğu izlenir

(Şekil 11). Tabakalanma belirsizdir. Blok ve kül akışı olarak değerlendirilen bu fasiyes muhtemelen 

hemen batıdaki bir çıkış merkezindeki büyük patlamalar sonucunda bir stratovolkanın yamacının 

gravitasyonal kayması ile oluşmuştur. Onlarca metre kalınlıktaki bu fasiyesin yukarı doğru kırmızı 

karasal çamurtaşları ile üzerlendiği gözlenmektedir. 

Şekil 12. Eosen havza dolgusunun üst seviyelerinde blok ve kül akışları.

Eskişehir’e dönüş yolu üzerinde piknik alanında Öğle Yemeği Saat 13:00
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Durak 5. Gökçekısık (Eskişehir GB’sı) tren istasyonu civarı Saat 14:15

Eskişehir-Çifteler Eosen havzasında fasiyes özellikleri

Bu lokasyon civarında Eosen istifi ince, kilometre uzunlukta bir şerit şeklinde yüzeylenir. 

Temel kayaçları olan listvenit ve serpantinitlerle Eosen istifi arasındaki dokanak örtülüdür. 

Muhtemelen uyumsuzluk mevcuttur. Eosen istifi düşük bir açısal uyumsuzlukla Miyosen çökelleri 

tarafından üzerlenir. 

Lokasyon civarında Eosen istifi baskın olarak çakıltaşı ve çok daha az kumtaşı ve paleosolden 

oluşur. İstifin kalınlığı 400 m civarında ölçülmüştür. Çakıltaşları masif, yer yer kaba yatay tabakalı, 

ender olarak düzlem çapraz tabakalıdır. Bileşenler tamamen ofiyolitlerden türemişlerdir. Çok daha az 

oranda kuvarsit ve rekristalize kireçtaşı çakılları gözlenebilir. Bileşenler köşeli-orta derecede

yuvarlaktır. Monojenik litoloji bu çakılların kaynak bölgesinin hemen batıdaki ofiyolitik kütleler 

olduğunu göstermektedir (Şekil 12). Paleo-akıntılar (çakıl imbrikasyonları ve çapraz tabakalar) batıdan 

doğuya akıntıları göstermektedir. 

Şekil 13. Eskişehir batısında Durak 4'te Eosen çakıltaşlarının orta derecede yuvarlak ofiyolitik bileşenleri.

20 km doğuda kent merkezinde Eosen istifi kalın (5-6 m’lik) kalişli çamurtaşı seviyeleri içerir. Bu ince 

taneli fasiyesler 10 km kadar doğuda denizel çökeller tarafından üzerlenirler.

Durak 6. Gökçekısık Köyü Türbesi yakını Saat: 15:00

Eskişehir Bölgesi’nde Miyosen havza dolguları

Durakta ince bir Orta Miyosen istifi düşük bir açısal uyumsuzlukla Eosen istifini üzerler. 

Miyosen istifi altta ofiyolitlerden türemiş çakıllı çamurtaşlarından, yukarı doğru 8-10 adet cm-dm 
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kalınlıkta piroklastik düşme çökelinden (Şekil 13); en üstte bolca pümis parçası ile birlikte ofiyolit 

parçaları içeren aktarılmış piroklastiklerden (20 m kadar) oluşur. Piroklastik fasiyeslerin kalınlık 

değişimi çıkış merkezinin kuzey alanlarda olabileceğini göstermektedir. Bu lokalitedeki pomzalar K-

Ar yaşlandırma tekniği ile 16 My’a tarihlenmiştir (Ocakoğlu vd., 2005).

Şekil 14. Eskişehir Miyosen havzasında piroklastik düşme çökelleri.

Durak 7. Gökçekısık kuzeyinde Ağılın 200 m kadar kuzeyi saat: 16:00

Yeniden işlenmiş Orta Miyosen piroklastikleri: 

Bu fasiyesler 30-40 m kalınlıkta olup 15.7 My yaşlı bazaltik lavların altında yer alırlar. 

Silisiklastik fasiyesler çoğunlukla pomza parçalı çamurtaşlarından ve kanal geometrili çakıltaşlarından 

oluşur. Çakıltaşları yer yer düzlem çapraz tabakalıdır (Şekil 14a). Paleo-akıntılar güneyden kuzeyedir. 

Aralarda zayıf paleosol gelişimleri yer alır.  

Şekil 15. Miyosen havzasında yeniden aktarılmış piroklastikleri içeren çakıllı ve kumlu fasiyesler. a) kanal 
b)düzlem çapraz tabakalanma 
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25 EYLÜL 2016

MODERN ESKİŞEHİR GRABENİ: GEOMETRİ, AKTİF FAYLAR, HAVZA 

DOLGUSUNUN KALINLIĞI, YAŞI

Durak 8: Kızılinler köyü KB’sında eski alüvyonun stratigrafisi, fasiyes özellikleri Saat 9:00

Çakıl ocağı işletmesi faaliyetleri sırasında açığa çıkan 10 m kalınlığında bir çamurtaşı-çakıltaşı 

ardalanması söz konusudur. Çakıltaşı bileşenleri yuvarlak olup baskın olarak riyolitlerden 

türemişlerdir. Çapraz tabakalanma ve imbrikasyon yaygındır. Çakıllar en üst stratigrafik seviyelerde 

tipik olarak gevşektir. Çamurtaşları ince silttaşı-kumtaşı ara seviyeleri ile yer yer 1 m kalınlığa ulaşan 

dolomitik karbonat seviyeleri içerir. İstifin en üstünde 70 cm kalınlığında iyi gelişmiş pembe renkli bir 

paleosol seviyesi bulunur. Bu gevşek istifin en üst kumlu seviyelerinden OSL tekniği ile 64.000 yıl 

yaş verisi elde edilmiştir. Bu istif Gözler vd. (1997) tarafından “eski alüvyon” olarak adlanmıştır. 

Birim 5-6 km genişlikte, 15 km uzunlukta güneyden kuzeye uzanır ve Porsuk Nehrinin atası bir akarsu 

tarafından biriktirilmiş olduğu düşünülmektedir. İstif, 5 km kuzeyde Eskişehir Grabeni’nin güney 

havza kenar fayı tarafından kesilerek 130 m civarında düşey atıma uğratılmıştır.

Şekil 16. Memeli fosillerine göre Villafranşiyum yaşı verilen "eski alüvyon"un yayılımı.
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Durak 9. Eskişehir Güney Horstu’nun Geç Kuvaterner denüdasyonu, Kızılinler Köyü’nün batı 

çıkışı saat 10:15

Eski alüvyonun çakıltaşları üzerinde gelişmiş kaya taraçaları.

Vadi kotundan 30 m kadar yukarıdaki bir taraçada üzerindeki riyolit bloğundan 36Cl tekniği 

ile 26.000 yıl yüzey yaşı elde edilmiştir. 

Şekil 17. Kızılinler köyü GB'sında "eski alüvyon" üzerinde gelişmiş 26 ka yaşında bir kaya taraçası (arkada 
Porsuk vadisi içinde Kızılinler köyü gözüküyor).

Öte yandan Kızılinler köyünün doğu girişinde vadi içinde yapılan sondajda 10 m kalınlığında 

modern sediman kesilmiş ve ilk vadi çökelleri radyokarbon tekniği ile 9600 yıl olarak 

tarihlendirilmiştir. 

Eskişehir Fidanlığında Sandviçlerle Öğle Yemeği, Saat 12:00

Durak 10. Muttalip Köyü kuzeyinde Eskişehir Grabeni’nin kuzey kenarı. Saat 13:30

Basamak şekilli normal faylarla sınırlanan bir havza kenarı söz konusudur. Üzerilerinde

yaklaşık 5 m kalınlıkta pedojenik sediman korunmuş halde bulunan 3 adet fay taraçası (960 m, 1060 m 

ve 1100 m kotlarında) uzaktan gözlenecektir. Alttaki iki fay taraçası OSL tekniği ile sırasıyla 91.000

ve 187.000 yıl aralığında tarihlendirilmiştir (Şekil 7). Havzayı sınırlayan en alt kottaki aktif fay,

Miyosen çakıltaşları ile Triyas mavişiştlerini birbirinden ayırır. Dokanakta kayma çizikleri açık bir 

şekilde görülmez; ancak yer yer kalsit dolgulu, ana faya paralel açılma çatlakları tespit edilebilir.
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Durakta güncel bir bloklu yelpazenin havza içine doğru 300 m mesafede tamamen kumlara geçtiği 

gözlenecektir. Apeks civarında vadi yamaçlarında Miyosen çakıltaşlarının metamorfik temelle 

tektonik dokanaklı olduğu ve havza içine doğru 200 kadar eğimli olduğu görülecektir. 

Eskişehir’e dönüş, Saat 16:00

Şekil 18.a- Muttalip kuzeyinde havza kuzey kenarı fay sarplığının genel görünüşü b- 960 m fay 
taraçasının görünümü c- 1050 m fay taraçasının görünümü d- 1050 m fay taraçasından Osl örnekleri 

alınırken. Taraça çökelleri kızıl renkli paleosolden oluşur.

Duraktan 3 km kadar güneyde havza içinde Muttalip köyü civarında yapılan sondajda 30 m 

kalınlıkta çamur kesildikten sonra tabanda tıkız Miyosen çakıltaşlarına girilmiştir (Şekil 7). Karot 

sedimanlarının radyokarbon ve OSL yaşlarından elde edilen derinlik-yaş modeline göre güncel

havzanın ilk çökelleri yaklaşık 300.000 yaşındadır.
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tektonik dokanaklı olduğu ve havza içine doğru 200 kadar eğimli olduğu görülecektir. 

Eskişehir’e dönüş, Saat 16:00

Şekil 18.a- Muttalip kuzeyinde havza kuzey kenarı fay sarplığının genel görünüşü b- 960 m fay 
taraçasının görünümü c- 1050 m fay taraçasının görünümü d- 1050 m fay taraçasından Osl örnekleri 

alınırken. Taraça çökelleri kızıl renkli paleosolden oluşur.

Duraktan 3 km kadar güneyde havza içinde Muttalip köyü civarında yapılan sondajda 30 m 

kalınlıkta çamur kesildikten sonra tabanda tıkız Miyosen çakıltaşlarına girilmiştir (Şekil 7). Karot 

sedimanlarının radyokarbon ve OSL yaşlarından elde edilen derinlik-yaş modeline göre güncel

havzanın ilk çökelleri yaklaşık 300.000 yaşındadır.
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