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ÖNSÖZ
Uzun bir suskunluk döneminin ardından geçen yıl çalışmalarına yeniden başlayan 

Sedimantoloji Çalışma Grubu’nun bu yılki toplantısı (SÇG-2016) Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Toplantının bu yılki teması “Sedimanter 

Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri” olarak belirlendi; ancak sunulan bildiriler bu temayla 

birlikte sedimantoloji ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili geniş bir yelpazeye yayılıyor. 

Çalıştay, ülkemizin köklü jeolojik yapılarından Türkiye Stratigrafi Komitesi ile işbirliği içinde 

düzenlendi. Toplantının, farklı tektonik yerleşim ve yaşlarda sedimanter havzalar hakkında 

bilgi paylaşımına ve çağdaş havza analizi tekniklerinin tartışılmasına olanak sağlaması 

açısından bir ihtiyacı karşıladığını ümit ediyoruz. Çalıştay’da bildiri sunumlarına ek olarak 

gerçekleştirilecek iki günlük arazi gezisinin özellikle genç araştırmacıların deneyim 

kazanması ve farklı arkaplana sahip araştırmacılar arasında görüş alış-verişi fırsatı vermesi 

açısından önemli olduğuna inanıyoruz. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün sağladığı olanaklar olmaksızın bu çalıştayı 

hazırlamak asla mümkün olmayacaktı. Çalıştay’a bildiri sunarak katkıda bulunan 

araştırmacılara; bildirileri değerlendirerek ve Çalıştay gidişatı konusunda öneriler sunarak 

çalıştayın başarısına zemin hazırlayan tüm Danışma Kurulu üyelerine içten teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.

Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu

Çalıştay Düzenleme Kurulu adına
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BİGA YARIMADASINDA KARAKAYA HAVZASI ÇÖKEL İSTİFLERİ;
JEOLOJİK ANLAM VE ÖNEMİ

Erdinç Yiğitbaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Terzioğlu Kampüsü –

ÇANAKKALE

(erdinc.yigitbas@gmail.com)

Özet: Karakaya havzası ilk kez tanımlandığı günden itibaren 40 yılı aşkın süredir her 
türlü jeolojik niteliği (litolojisi, yaşı, yapısal konumu, stratigrafik nitelikleri, oluşum 
ortamı, ... vb) bakımından çok geniş bir yelpazede ((kıta-içi rift: Bingöl vd.,1975; dalma-
batma yığışım kompleksi: Tekeli (1981); yay-ardı havza: Şengör ve Yılmaz 1981; Yılmaz 
vd 1995; ...)) tartışılagelmektedir. Bu nedenle de bu havza ürünleri olan kayalar bazan 
“grup” ya da “formasyon” bazan da “karmaşık” ve “kompleks” gibi adlarla anılmışlardır.
Son yıllardaki çalışmalarda Karakaya biriminin çökelme ortamını ve tektonik gelişimini 
açıklayan başlıca iki model ileri sürülmektedir. Rift modelinde, Karakaya Kompleksi 
kayaları Permiyen karbonat platformunun parçalanmasıyla oluşan Triyas yaşlı bir rift
ortamında gelişmiş, bu rift daha sonra okyanusal bir kenar denize dönüşmüş ve en Geç 
Triyas’ta kapanmıştır. Dalma-batma-eklenme modelinde ise Karakaya Kompleksi, Paleo-
Tetis’in Triyas’ta kuzeye Lavrasya aktif kıta kenarı boyunca dalma-batmasıyla oluşmuş bir 
eklenir prizmayı temsil etmektedir.

Biga yarımadasında yapmış olduğumuz arazi gözlemleri ve bunu tamamlayan diğer 
jeolojik çalışmalar Karakaya havzası kayalarının alttan üste dizilimi ve yanal yöndeki
değişimi tanınabilir fasiyes topluluklarından oluştuğunu göstermiştir. Bu farklı fasiyes 
toplulukları Permiyen platformunun parçalanmasıyla açılan bir havzanın Triyas sonunda 
dilimlenerek kapandığını göstermektedir. Bugün birbiri üzerinde dilimlenmiş, çok düşük 
dereceli metamorfik (düşük yeşil şist – ankimetamorfik) Triyas ve daha yaşlı kayalarla
temsil edilen bu kompozit birim Biga yarımadası metamorfik temel kayaları üzerinde 
bulunmaktadır. Başlangıçta stratigrafik dokanak ilişkileri sergileyen bu sedimenter havza 
birimleri arasında bugün gözlenen tektonik ilişkiler Triyas sonu ve sonrasında bölgede 
gelişmiş olan tektonik ile alakalı “ikincil” ilişkilerdir. Bu gözlem ve veriler eklenir prizma 
modelini alternatif olmaktan çıkarmaktadır.

Bu çalışma TUBITAK -115Y214 No’lu proje ile desteklenmiştir. 
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SEDIMENTARY SEQUENCES OF THE KARAKAYA BASIN IN THE
BIGA PENINSULA; ITS GEOLOGICAL SIGNIFICANCE

Erdinç Yiğitbaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Terzioğlu Kampüsü –

ÇANAKKALE 

(erdinc.yigitbas@gmail.com)

Abstract: Since it was first described 40 years ago, the Karakaya Complex has been
debated in a wide range of terms (intra-continental rift: Bingöl et al. 1975; subduction-
accretion complex: Tekeli, (1981), back-arc basin: Şengör and Yılmaz, (1981); Yilmaz et 
al. (1995)) due to the many aspects of its geological characteristics (lithology, age, 
structural position, stratigraphic features, formation environment, etc.). Because of this, the 
rocks which comprise this basin are named as either “group/formation” or 
“complex/mélange”. Two main models are suggested for the tectonic development and 
basin characteristics of the Karakaya unit. According to the rift model; the rocks of the 
Karakaya unit developed in a rift which formed during the early Triassic on a disrupted 
Permian carbonate platform. The rift environment transformed to an oceanic marginal
realm which then closed at the end of the Triassic. In the subduction-accretion model, the 
Karakaya Complex represents an accretionary prism which formed by subduction of the
Paleo-Tethys to the north, along the active continental margin of Laurasia in the Triassic. 

Our field observations and supplementary geological study in the Biga peninsula 
indicate that the rocks of the Karakaya Unit developed as an ordered sedimentary 
succession from bottom to top and also that spatial facies changes can be seen between 
sedimentologically different facies associations in the field. Studies of these different 
facies associations indicate that a Triassic marginal basin which opened on a Permian 
platform as a result of rifting processes, then closed at the end of Triassic due to intensive 
compressional tectonics. The Triassic Karakaya sedimentary facies associations above the 
metamorphic basement rocks of the Biga peninsula and pre-Triassic low grade 
metamorphic/anchimetamorphic basement rocks were imbricated together during the 
compressional regime which closed the Karakaya basin. The recent tectonic contact 
relations between the different Triassic facies associations and also pre-Triassic basement 
rocks developed during or after the closing of the Karakaya basin as later structures. In 
conclusion; all these observations exclude the subduction-accretion model from the 
suggested alternative models. 

This study was supported by the TUBITAK- Ankara, projects no. 115Y21.
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GEÇ KRETASE KALSİKLASTİKLERİNİN FASİYES ÖZELLİKLERİ 
VE BÖLGESEL TEKTONİZMA İLİŞKİSİ (TRABZON, DOĞU 

PONTİDLER, TÜRKİYE)

Raif Kandemir ve Fatih Köroğlu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Fener-Rize, 

(raif.kandemir@erdogan.edu.tr)

Özet: Doğu Pontidler’in kuzeyinde yer alan Trabzon ve çevresinde, Mesozoyik istifi 
kalsiklastiklerden oluşan Tonya Formasyonu ile sonlanmaktadır. Tonya Formasyonu’nun 
yayılımını,  kaya türünü,  mikro ve makro fasiyes özelliklerini ortaya koymak amacıyla 5 
farklı bölgede (Tonya, Gürbulak, Hacımehmet, Araklı, Hayrat) çalışılmıştır. Tonya 
Formasyonu,  farklı oranlarda kalkarenit, kalsirudit, çamurtaşı, killi kireçtaşı ve 
kiltaşlarının ardalanmasından oluşmaktadır. Çalışılan istiflerden 7 farklı sedimanter fasiyes 
ayrılmış ve çökelme ortamları tanımlanmıştır. Bu kayaç topluluklarının karbonat kırıntılı 
deniz altı yelpaze sistemine ait oldukları düşünülmektedir. Tabakaların tabanları 
çoğunlukla aşınmalı, üstleri ise yarıpelajik çökellerle geçişlidir. Kayaç bileşimi diğer 
kırıntılı bileşenlerin yanısıra yoğun olarak biyoklastik parçalardan oluşmaktadır. 
Kalsiklastiklerdeki biyojen parçaları; bentik foraminiferler, algler, ekinitler, rudist kavkı 
parçaları, bryozoa parçaları, çeşitli kavkı parçaları, Polystrata alba, inosaremid parçaları, 
planktik foraminiferler, radyolaryalardan oluşmaktadır. Mikrofasiyes tanımlamaları 
rudistler, bentik ve pelajik foraminiferler gibi sığ deniz ve derin deniz faunalarının 
karışımını göstermiştir. İncelenen çökellerdeki baskın karbonat dokusu moloztaşı, tanetaşı 
ve istiftaşlarıdır. Sedimantolojik arazi gözlemleri ve fasiyes özellikleri gravite kökenli bir 
kalsiklastik depolanmayı desteklemektedir. Bu çökeller istiflerdeki tane boyu değişimleri, 
kalınlık farklılıkları, sedimanter yapıları, mikrofasiyes özellikleri ve biyoturbasyon gibi 
diğer özellikleriyle, gravite akıntılarının bir sonucu olarak oluşabilecekleri 
düşünülmektedir. Kalsiklastik tabakalardaki tabaka altı yapılarından kayaç bileşenlerinin
D-GD’ daki sığ bir ortamdan kaynaklandığını göstermektedir. Elde edilen veriler, doğu 
Pontidler’in kuzey kesiminde geç Kampaniyen süresince derin deniz ortam koşullarının var 
olduğunu göstermektedir.  Ayrıca petrografik çalışmalardan elde edilen veriler, kalsiklastik 
çökellerdeki bileşenlerin çoğunun yakındaki sığ denizel bir ortamdan türediğini 
desteklemektedir. Havzaların Geç Kretase sedimantolojik gelişimi, Neotetis Okyanusunun 
kapanması ve Karadeniz’in açılmasıyla ilişkili bölgesel tektonik duraysızlıklarla kontrol 
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Pontidler, Tonya Formasyonu, denizaltı yelpazesi, fasiyes, 
mikrofasiyes
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FACIES PROPERTIES OF LATE CRETACEOUS CALCICLASTICS 
AND RELATION TO REGIONAL TECTONISM (TRABZON, EASTERN 

PONTIDES, TURKEY)

Raif Kandemir ve Fatih Köroğlu

Recep Tayyip Erdoğan University, Department of Geological Eng., Fener, RİZE

(raif.kandemir@erdogan.edu.tr)

Abstract: Tonya Formation, which is the uppermost unit of the Mesozoic sequences, is 
composed of calciclastics in Trabzon and its surrounding regions.  Tonya Formation were 
studied in five different regions (Tonya, Gürbulak, Hacımehmet, Araklı, Hayrat) to show 
the distribution of rock types sediment textures, micro and macro fauna characteristics, and 
fossil contents. This formation consists alternations of calcarenite, calcrudite, mudstone, 
clayey limestone and claystone in different proportions in the studied sections. Seven 
different sedimentary facies were distinguished from investigated sequences and 
interpreted for their depositional environments. Studied sections suggest that investigated 
calciclastics belong to calciclastic sub marine fan systems. The calciclastic beds in 
sequences are mostly graded and comprised of abundant bioclastic detritus. Different 
biogene parts, lithoclasts and terrigeneous particles are observed in the investigated 
calciclastics. Biogene parts in calciclastics are formed benthic foraminifers, algaes, 
echinoids, rudists fragments, different shell fragments, Polystrata alba, inoceramid 
fragments, planktonic foraminifers, radiolarias. The microfacies descriptions show a 
mixture of shallow-water and deep-water faunas, such as rudists,benthonic and planktonic 
foraminifers. Rudstone, grainstone and packstone are dominant carbonate textures in the 
investigated deposits. These facies properties, together with the sedimentological field 
observations, support a gravity origin for the calciclastic deposits of the sections. These 
deposits are accumulated into sequences with granulometry variations, thickness 
variations, sedimentary structures, microfacies properties and other features (bioturbation 
etc.) that are assumed to result from gravity currents. Paleocurrent measurements from 
calciclastic beds show that components in the calciclastics were derived from shallow 
environment from east-southeast provenance. The data obtained from the studied areas 
suggest that a deep marine environment existed in the northern part of the Eastern Pontides 
during the late Campanian. The data from petrographic studies also support that most of 
the material was derived from an adjacent shallow marine environment. The late 
Cretaceous basin evolution was controlled regional tectonic instabilities which are 
associated with closing of the Neotethys ocean and opening of the Black Sea.

Keywords: Eastern Pontides, Tonya Formation, submarine fan, facies, microfacies
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ANKARA BÖLGESİNDE JURA YAŞLI TEKTONİK KONTROLLÜ 
HAVZANIN OLUŞUMU VE SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Arif Delikan

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü KONYA

adeli@selcuk.edu.tr

Özet: Ankara bölgesinde Alacaatlı, Beytepe, Bağlum, Kösrelik, Hasanoğlan ilçe ve 
köylerinde yüzlek veren Jura yaşlı sığ denizel çökeller, Sinemuriyen- Toarsiyen zaman 
aralığında Karakaya Kompleksi üzerinde sinsedimanter tektonizmanın etkisinde gelişen bir 
havzada çökelmiştir. Bu dönem içerisinde neptüniyen dayk, karstlaşma, yumuşak sediment 
deformasyonları, deniz tabanında eğilmeyi gösteren sedimanter yapılar ve sık yanal düşey 
fasiyes değişimleri gibi sinsedimanter tektonizmayı gösteren özellikler bulunmaktadır. Geç 
Toarsiyen-Kalloviyen zaman aralığında bölgede kırıntılı çökelimi gerçekleşmiştir. 
Kalloviyen sonrası meydana gelen yoğun tektonizma sonrası derinleşmenin yanı sıra açık 
denizdeki bazı alanlarda sığlaşma gerçekleşmiştir. Açık denizdeki sığ alanlarda depolanan 
istifin tabanını oluşturan kırıntılı çökellerde yoğun slamp kıvrımları ve neptüniyen dayklar 
mevcuttur. Ammonitico rosso fasiyesi bu yumuşak sediment deformasyonun üzerine 
gelmektedir. Oksfordiyen’de ortam giderek sığlaşarak tüm Ankara bölgesi Pelajik karbonat 
platformu (PCP) konumuna gelmiştir. Bu platform üzerine çökelen sedimentler ya Erken-
Geç Jura yaşlı havza çökelleri üzerine uyumlu ya da hafif metamorfik kayaçlardan oluşan 
Geç Triyas yaşlı Karakaya Kompleksi üzerine açılı uyumsuzlukla gelmektedir. 

PCP sedimentleri açık denizde oldukça sığ ve çalkantılı bir ortamda çökelmiştir. 
Çökellerin içerisinde hem bentik hem de pelajik fosiller bulunmaktadır. Ayrıca PCP 
kayaçlarının içerisinde çekirdeğinde pelajik foraminifer (Golobuligerina oxfordiana) 
bulunduran oolitlerin olması en karakterisitik özelliğidir. Yaklaşık kalınlığı 6-25 metre 
arasında değişen bol ammonitli karbonatların üzerine keskin bir dokanak ile yoğun slamp 
kıvrımlı, Apticuslu ve Radyolarya’lı pelajik karbonatlar tarafından uyumlu olarak 
örtülmektedir.

PCP çökelleri açık krem rengi, yumrulu, plaket görünümü, fosil içeriği ve kalınlığı ile 
Ankara bölgesinde anahtar bir düzey oluşturmaktadır. Ayrıca bu tür düzeylerin stratigrafik 
ilişkilerinin ortaya konulması hem bölgesel jeoloji hem de havzanın şekillenmesini kontrol 
eden faktörlerin belirlenmesinde önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ankara, PCP, Ammonit, Pelajik oolit, Neptüniyen dayk
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DEVELOPMENT AND SEDIMENTOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF TECTONICALLY CONTROLED JURASSIC BASIN IN ANKARA 

REGION 

Arif Delikan

Selcuk University Geological Engineering Department KONYA

adeli@selcuk.edu.tr

Abstract: Jurassic shallow marine sediments cropping out at Alacaatlı, Beytepe, 
Bağlum Kösrelik and Hasanoğlan in Ankara region was deposited in a basin formed on the 
Karakaya Complex as a result of synsedimentary tectonics during Sinemurian-Toarcian. 
There are several signs of synsedimentary tectonics such as neptunian dykes, karstification, 
soft sediment deformation structure and frequent lateral facies changes. During Late 
Toarcian-Callovian period, terrigenous sediments were deposited in the area. Intense 
tectonic activities following Callovian caused deepening of the basin as well as shallowing 
in same parts on the offshore. Sediments at the base of the sequence of shallow part of 
offshore contain slump structures and neptunian dykes. The Ammonitico rosso facies 
comes on the sediments having plenty of soft sediment deformation structures. During 
Oxfordian, basin gradually shallowed and, Ankara region as a whole became a pelagic 
carbonate platform (PCP). Sediments deposited on this platform rests   either conformably 
on the Early-Late Jurassic sediments or on the Late Triassic Karakaya Complex with 
angular unconformity. 

The PCP sediments were deposited in a very shallow and turbulent environment at 
offshore. It comprises both benthic and pelagic fossils. Oolites having a foraminiferal 
nuclei are the most important characteristics of the PCP sediments. Apticus and radiolaria 
bearing carbonates cover conformably the 6-25 meter thick carbonate having plenty 
ammonites.

The PCP sediments with their cream color, nodular plate bedding, fossil content and 
thickness occur as a key level in Ankara region. Studying the stratigraphic relation of this 
kind of sediment shed light to deciphering the factors controlling the shaping of a basin as 
well as the regional geology.

Keywords: Ankara, PCP, Ammonite, pelagic oolite, neptunian dyke
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SAKARYA KITASI’NIN KAMPANİYEN-EOSEN YAKINLAŞAN 
LEVHA KENARI İSTİFİNDEN İKİ KB-GD DOĞRULTULU 

JEOTRAVERS: YENİ SEDİMANTOLOJİK VE PALEONTOLOJİK 
VERİLER

Faruk Ocakoğlu1, S. Açıkalın2, A. Hakyemez3, S. Altıner3, İ.Ö. Yılmaz3, U.K. Tekin5, Y.
Büyükmeriç6, A. Licht7

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye
2Badley Ashton and Associates Ltd, Winceby, Birleşik Kırallık

3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
4Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeolojik Etütler Dairesi, Ankara, Türkiye

5 Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
6Bülent Ecevit Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, Türkiye

7 Washington University, Department of Geolological Engineering, ABD

Özet: Mudurnu-Göynük Havzası’nın Kampaniyen-Eosen yaşlı yakınlaşan levha kenarı 
istifi Yenipazar ve Nallıhan civarlarından başlayıp tüm havzayı KB doğrultusunda kateden
iki jeotravers üzerinde ayrıntılı sedimantolojik ve paleontolojik veriler ışığında 
incelenmiştir. 

Yenipazar jeotraversi, bazılarının kalınlığı 2 km’yi geçen 3 ayrıntılı logu içerir. Logların 
tabanı planktik foraminifer verilerine göre Erken-Orta Kampaniyen yaşlı derin denizel 
Değirmenözü formasyonu üzerinde yeralır. Havza güneyine yakın Yenipazar logunda yer 
yer piroklastik çökellerle ardalanan Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşlı klasik türbiditlerin 
(Yenipazar Formasyonu) açısal uyumsuzlukla karasal çökeller tarafından üzerlendiği 
görünürken, havza içine doğru olan Taraklı kesitinde en az 4 ilerleyen deltayik lobun,
Erken Paleosen boyunca kuzeye ilerlediği ve sonunda uyumlu olarak karasal çökellerle 
üzerlendiği gözlenir. Havzanın derin kesimini temsil eden Akdoğan kesiti bu dönem 
boyunca derin denizel konumunu korumuştur. Yenipazar Jeotraversinde geç Orta Eosen’de 
ince bir deniz sokulması ve izleyen Geç Eosen sonunda daha önce oluşmuş gölsel 
çökellerin yaygın yeniden işlenmesi gözlenir.

Nallıhan Jeotraversinde flişoidal Yenipazar formasyonu içinde, Kampaniyen ve 
Maestrihtiyen’de en az iki denizaltı kompleksi ve bunlarla girift ilişkili piroklastik 
volkanizma gelişmiştir. İlk piroklastik seviye Zr tarihlendirmesine göre 78.7 Ma 
yaşındadır; bu veri belirlenen planktik foraminifer zonlarıyla uyumludur. Bu, bölgede yay 
volkanizmasının başlamasına karşılık gelir. Paleo-akıntı verileri yelpaze kompleksinin 
güneydeki yüksek alanlardan beslendiğini göstermektedir. Bu jeotraversin güneydeki 
Nallıhan kesitinde ilk yaygın kırıntılı şelf gelişimi geç Maestrihtiyen’de gözlenir; ancak 
asıl deltayik progradasyon geç Paleosen başlarında bir dizi deltayik lob paketi şeklinde 
gelişir ve uyumlu olarak Kızılçay Grubu’nun karasal çökelleri tarafından üzerlenir. 

Güçlü biyostratigrafik desteğe sahip yeniden kurgulamalarımız muhtemelen bir ada 
yayını temsil eden denizaltı volkanizmasının Orta Kampaniyen’de (~75 Ma) ilk kez ortaya 
çıkıp 2-3 milyon yıl kadar sürdüğünü, bununla eşzamanlı olarak güneydeki havza 
kenarının yükselerek denizaltı yelpazelerine malzeme sağladığını, güneyden kuzeye 
önemli deltayik ilerlemelerin Geç Paleosen’de kıtasal çarpışma ile tetiklendiğini, ilerleyen 
kıtasal çarpışmanın havza GB’sı boyunca yerel açısal uyumsuzluklara, zorlamalı 
regresyona ve etkin yeniden aktarımlara yol açtığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yakınlaşan levha kenarı, Sakarya kıtası, Mudurnu-Göynük 
Havzası, Deltayik İlerleme, Adayayı volkanizması
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TWO NW-RUNNING GEO-TRAVERSES OF THE CAMPANIAN-
EOCENE CONVERGENT MARGIN SUCCESSION IN THE SAKARYA

CONTINENT: NEW SEDIMENTOLOGICAL AND 
PALEONTOLOGICAL DATA

Faruk Ocakoğlu1, S. Açıkalın2, A. Hakyemez3, S. Altıner3, İ.Ö. Yılmaz3, U.K. Tekin5, Y. 
Büyükmeriç6, A. Licht7

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye
2Badley Ashton and Associates Ltd, Winceby, Birleşik Kırallık

3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
4Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeolojik Etütler Dairesi, Ankara, Türkiye

5 Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
6Bülent Ecevit Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, Türkiye

7 Washington University, Department of Geolological Engineering, ABD

Abstract: Campanian-Eocene convergent margin succession of the Mudurnu-Göynük 
Basin has been studied under the light of new sedimentological and palaeontological data 
through two geotraverses starting from Yenipazar and Nallıhan.

The Yenipazar geo-traverse comprises 3 detailed logs some of which surpass 2 km 
thick. Base of the logs is posed on the deep marine Değirmenözü formation of Early 
Campanian age according to planktic foraminifera data. In the Yenipazar log in the south 
of the basin, the alternation of classical turbidites and the pyroclastic intervals of 
Campanian-Maastrichtian age (Yenipazar Formation) is unconformably overlain by red 
terrestrial clastics while in the Taraklı section situated further basinward, four 
progradational deltaic lobes prograded northward and finally conformably capped with 
terrestrial clastics in the Early Paleocene. In the Akdoğan section that represents the 
deepest basinal setting in this time interval is always pelagic. In the Yenipazar geotraverse 
a thin marine incursion in late Middle Eocene and widespread  re-working of already 
lithified lacustrine deposits are also observed.

Through the Nallıhan geotraverse, flischoidal Yenipazar formation comprises at least 
two submarine fan system and intertonging pyroclastic volcanism. The first pyroclastic 
level is Zr-dated to 78.7 Ma which is in conformity with planktic foraminifera biozones 
determined. This corresponds to the initiation of island arc volcanism in the region. 
Paleocurrent data indicate that the submarine fan sytems were fed from southern higlands. 
The first siliciclastic shelf development occurred in Maastrichtien in the Nallıhan section to 
the south, but essential deltaic progradation started in Late Paleocene as a series of deltaic 
lobes and conformably followed by red clastics of Kızılçay group.  

Our palaeogeographic recontstructions with robust biostratigraphic support show that 
the submarine volcanism in the Yenipazar formation started 75 Ma and continued for 2-3
million years contemporaneous with submarine fans derived from the southern elevated 
areas. We also indicate that the triggering of Late Paleocene deltaic progradation occurred 
as the result of continental collision, and the ongoing collision resulted in forced regression 
and widespread reworking of older basinfill.

Keywords: Convergent margin, Deltaic progradation, Island Arc Volcanism, Mudurnu-
Göynük Basin, Sakarya microcontinent
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BOZÜYÜK (BİLECİK)-OKLUBALI (ESKİŞEHİR) NEOJEN İSTİFİNİN 
STRATİGRAFİK- TEKTONİK ÖZELLİKLERİ

Elif Apaydın Poşluk *, Hayrettin Koral

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar – İstanbul

Özet: Bu çalışma Bozüyük (Bilecik) ve Oklubalı (Eskişehir) bölgesinde yer alan 
Neojen yaşlı birimlerin stratigrafik ve yapısal özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. 
Güney Marmara'da, Sakarya Kıtası ile Anatolid-Torid Bloğunun çarpışması sonucu 
şekillenen bu çalışma alanında Mesozoyik öncesi mermer, şist ve granodiyoritler, 
Mesozoyik yaşlı metamorfikler ile ofiyolitik birimler ve kireçtaşları çalışma alanının temel 
kayalarını oluşturmaktadır. Bu temeli üzerleyen Neojen yaşlı birimler ise örtü birimleri 
olarak tanımlanmıştır. Bu birimler alttan üste doğru Alt-Orta Miyosen yaşlı Porsuk 
Formasyonu ve Akpınar Kireçtaşı, Orta Miyosen yaşlı İnönü volkanitleri, Alt Pliyosen 
yaşlı Ilıca Formasyonu ve Kuvaterner yaşlı alüvyal çökeller ve yamaç molozları olarak 
sıralanırlar.

Çalışma alanının en önemli tektonik unsuru olan Eskişehir Fay Zonu içinde batıdan 
doğuya doğru Ormangüzle, Bozalan, Kandilli ve İnönü Fayları tespit edilmiştir. Bu 
fayların KB-GD ve BKB-DGD doğrultulara sahip oldukları gözlenmiştir. KB-GD uzanımlı 
doğrultu atımlı faylar, Alt-Orta Miyosen yaşlı Porsuk Formasyonu ve Akpınar 
Kireçtaşlarının oluşumunu denetlemiştir. Nitekim bu faylar Neojen istifi içinde ani fasiyes 
değişimlerine ve binik yapı gösteren çakıllardan ölçülen akıntı yönlerinin değişmesine 
neden olmuşlardır. Fay segmentlerinin içindeki eğim atım bileşenine sahip BKB-DGD 
doğrultulu faylar, geç neotektonik dönemin tektonik rejimiyle ilişkili olup 20 Şubat 1956 
Çukurhisar depreminde (M=6.4) görüldüğü üzere Eskişehir Fay Zonu’nun günümüzde 
deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Neojen, havza oluşumu, Eskişehir Fay Zonu, aktif fay
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STRATIGRAPHIC-TECTONIC FEATURES OF THE BOZÜYÜK 
(BILECIK)-OKLUBALI (ESKIŞEHIR) NEOGENE SEQUENCE

Elif Apaydın Poşluk *, Hayrettin Koral

İstanbul University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering 34320, Avcılar – İstanbul

Abstract: This study aims to explore the stratigraphy and structural features of the 
Neogene units located in the Bozüyük (Bilecik) and Oklubalı (Eskişehir) area, formed at 
the time of the collision between the Sakarya and the Tauride - Anatolide blocks in 
southern Marmara. Pre-Mesozoic marbles, schists and granodiorites, Mesozoic marbles, 
schists, ophiolitic units and limestones are the basement rocks. Units which overlie the 
basement rocks are defined as cover units. The cover units, from the bottom to top are 
named as the lower-middle Miocene age Porsuk Formation and Akpınar Limestone, the 
middle Miocene age İnönü Volcanics, the lower Pliocene age Ilıca Formation and 
Quaternary alluvium and talus.

The Ormangüzle, Bozalan, Kandilli and İnönü Faults are observed from the west to east 
inside the Eskişehir Fault Zone, the most prominent tectonic feature of the the study area. 
These faults have NW-SE and WNW-ESE orientations. The strike-slip faults in NW-SE 
directions are responsible for the observed abrupt facies changes and changing paleo-flow 
orientations in gravels with imbrication. These faults controlled the formation of the lower-
middle Miocene age Porsuk and Akpınar Formations of the Neocene sequence. Fault 
segments in WNW-ESE orientations with a dip-slip component are related to a late stage 
neo-tectonic regime, and as noted in the Çukurhisar earthquake of February 20, 1956 
(M=6.4) indicate a seismic potential for the Eskişehir Fault Zone.

Keywords: Neogene sequence, basin formation, Eskişehir Fault Zone, active fault
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KÜÇÜKMUHSİNE – SULUTAŞ (KONYA BATISI, TÜRKİYE) 
ÇEVRESİNDEKİ KARASAL NEOJEN ÇÖKELLERİNİN (GEÇ 

MİYOSEN – ERKEN PLİYOSEN) SEDİMANTOLOJİSİ

Ali Müjdat Özkan

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye
e-posta: mujdatozkan@selcuk.edu.tr

Özet: Bu çalışma, Konya batısındaki Geç Miyosen - Erken Pliyosen yaşlı çökellerin 
sedimantolojik özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 

İnceleme alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı Temel kayaları oluşturur. 
Temel kaya fillit, şist, kuvarsit, kireçtaşı, dolomit, spilit, diyorit, gabro, diyabaz ve 
serpantinitten ibarettir. Bu temel üzerine açısal uyumsuzlukla Geç Miyosen  Erken 
Pliyosen yaşlı Sille formasyonu, Yalıtepe formasyonu, Ulumuhsine formasyonu, 
Küçükmuhsine formasyonu, Sulutaş volkanikleri, Yürükler formasyonu oturur. Bu 
çökellerin özellikleri şöyledir : 

Sille formasyonu alüvyal yelpaze ve örgülü akarsu ortamında çökelmiş kırmızı renkli 
konglomera, kumtaşı ve çamurtaşından oluşmaktadır. Yalıtepe formasyonu ise sığ göl 
ortamında çökelmiş bej, kahve renkli stromatolitik (LLH, SH, SS tipli stromatolitler) 
kireçtaşından oluşmuştur. Ulumuhsine formasyonu sığ ve açık gölde çökelmiş bej, krem 
renkli kireçtaşı, krem renkli killi kireçtaşı, krem renkli killi kireçtaşı-çamurtaşı 
ardalanması, krem, bej renkli çamurtaşı, krem, yeşilimsi krem renkli marn, beyaz, krem 
renkli dolomit, kömürlü siyah, gri renkli çamurtaşı, krem, bej renkli çört yumru ve bantlı, 
gastropod, bivalv, ostrakod ve iz fosilli kireçtaşı ve örgülü akarsu ortamında çökelmiş 
konglomeralardan ibarettir. Karada ve gölde çökelim gösteren Küçükmuhsine formasyonu, 
volkanik breş, tüfit, tüf ve aglomeradan ibaret Evlicoyuktepe volkanik breş üyesi, 
Mandalastepe tüfit üyesi, Takkalıtepe tüf üyesi ve Kanyakasıtepe aglomera üyesinden 
oluşmaktadır. Karada ve gölde konumlanan andezit/dasit ve bazalttan ibaret Sulutaş 
volkanikleri ise Büyükgevelletepe andezit/dasit üyesi ile Doğulaşayayla bazalt üyesinden 
oluşmuştur. Ulumuhsine formasyonu ve Küçükmuhsine formasyonu ile hem açılı uyumsuz 
hem de uyumlu dokanaklı olarak gözlenen Yürükler formasyonu alüvyal yelpaze, örgülü 
ve menderesli akarsu ortamında çökelmiş, kırmızı renkli konglomera ile kırmızı renkli ve 
kaliş yumrulu çamurtaşından ibarettir. Tüm bu birimleri açılı uyumsuz olarak örten 
Topraklı formasyonu ise, kırmızı, gri renkli konglomera, bej, kırmızı renkli ve kaliş 
yumrulu çamurtaşından oluşmaktadır.

Anahtar  Kelimeler : Küçükmuhsine, Sulutaş, Neojen, Karasal



12

SEDIMENTOLOGY OF TERRESTRIAL NEOGENE (LATE MIOCENE-
EARLY PLIOCENE) DEPOSITS AT THE KÜÇÜKMUHSİNE-SULUTAŞ 

(WEST OF KONYA, TURKEY) AREA

Ali Müjdat Özkan

Selçuk Üniversity, Engineering Faculty, Department of Geological Engineering, Konya, Turkey
e-mail: mujdatozkan@selcuk.edu.tr

Abstract: This study was purposed to find out sedimentological features of Late 
Miocene-Early Pliocene aged terrestrial deposits in the west of Konya.

The basement of the investigated area is Paleozoic-Mesozoic aged basement rocks. 
The basement rocks consists of phillite, schist, quartzite, limestone, dolomite, spilite, 
diorite, gabbro, diabase and serpentinite. This basement is overlined unconformably by 
Late Miocene-Early Pliocene aged Sille Formation, Yalıtepe Formation, Ulumuhsine 
Formation, Küçükmuhsine Formation, Sulutaş Volcanics and Yürükler Formation. The 
features of these deposits are as follows: Sille Formation consists of red conglomerate, 
sandstone and mudstone, deposited in fluvial environment. Yalıtepe Formation contains 
cream, brown stromatolitic limestone formed in a shollow lake environment. Ulumuhsine 
Formation is made by cream, limestone, cream clayey limestone, cream clayey limestone-
mudstone alternation, cream mudstone, cream, greenish cream marl, white, cream, nodules 
and bands of chert-bearing, gastropod, bivalve, ostracode and trace fossils-bearing 
limestone deposited in a shallow and open lake, and conglomerates formed in a braided 
stream environment. Küçükmuhsine Formation formed in continent and lake environment 
consists of Evlicoyuktepe volcanic breccia, Mandalastepe tuffite, Takkalıtepe tuff and 
Kanyakasıtepe agglomerate members. 

Sulutaş Volcanics, which contains andesite/dacite and basalt formed in continent and 
lake, is formed by Büyükgevelletepe andesite/dacite and Doğulaşayayla basalt members. 
Yürükler Formation overlies conformably and unconformably in local Ulumuhsine and 
Küçükmuhsine Formations, and contains red conglomerate, red and caliche nodulled 
mudstone deposited in alluvial fan, braided and meandering stream environments. All 
these lithologies is overlined unconformably by Topraklı Formation consists of red, grey 
conglomerate, cream, red and caliche nodulled mudstone. 

Keywords: Küçükmuhsine, Sulutaş, Neogene, Terrestrial
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EDREMİT KÖRFEZİ KUZEYİNDEKİ MİYOSEN TORTUL 
BİRİMLERİNİN HİDROKARBON OLUŞUMLARI

Ayşe Bozcu1, Mustafa Bozcu1, M.Serkan Akkiraz2

1Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi, , Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Terzioğlu 
Yerleşkesi, 17100 Çanakkale (abozcu@comu.edu.tr), (mbozcu@comu.edu.tr)

2Dumlupınar Üniversites, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 43100 Kütahya 
(mserkan.akkiraz@dpu.edu.tr)

Özet: Çalışma alanı, Biga Yarımadası’nda Edremit Körfezi kuzeyinde yer alır. Bölgede 
Miyosen yaşlı tortul birimler, Küçükkuyu ve İlyasbaşı Formasyonlarından oluşmaktadır. 
Her iki birim de litolojik olarak birbirine benzer özelliklerdedir. Küçükkuyu Formasyonu 
çakıltaşlarıyla başlar ve genel olarak şeyl, silttaşı ve kumtaşı ardalanmasından oluşur. 
Şeyller genellikle ince tabakalı, laminalı ve yer yer bitümlü şeyl özelliğindedir. İlyasbaşı 
Formasyonu çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşından oluşur. Formasyon tabanda bir çakıltaşı 
seviyesiyle başlar, üste doğru kumtaşı, çamurtaşı, şeyl ve marnlarla devam eder.

Stratigrafik, palinolojik ve organik jeokimya verileri birimlerin çökeliminin Erken-Orta 
Miyosen’de karasal ortamdaki tatlı su ortamında gerçekleştini göstermektedir. Palinolojik 
veriler beslenme alanındaki topoğrafyanın yüksek olduğunu, bu yüksek topoğrafyada 
konifer (çam)-Pinaceae formlarının baskın olduğu bir paleocoğrafyanın varlığını gösterir.
Bitki örtüsünün yoğun olması iklimin sıcak ve yağışlı olduğunu, bazı formların varlığı da
yersel olarak kurak dönemlerin bulunduğunu göstermektedir.

Bir ana kaya birimi yeterli organik karbon (TOC % 0.5), uygun organik madde
(kerojen) tipi, ekonomik boyutlarda da kalınlık ve dağılım gösterirse hidrokarbonlar için
potansiyel ana kaya özelliği gösterir. Bu çalışma kapsamında, ana kaya özellikleri için, 
çoğunluğu Küçükkuyu Formasyonu’ndan olmak üzere her iki formasyondan da numuneler 
değerlendirilmiştir. Özellikle Küçükkuyu Formasyonu’nun ana kaya özellikleri ayrıntılı 
olarak çalışılmıştır. Buna göre Küçükkuyu Formasyonu’nun ana kaya olabilmesi için 
yeterli organik maddeye sahip olduğu, II. ve III. tipte kerojen içerdiği, dolayısıyla petrol ve
gaz türetebileceği, organik maddenin çoğunluğunun olgunlaşma başlangıcında (erken 
olgun) olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Edremit Körfezi, Küçükkuyu, İlyasbaşı, palinoloji
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HYDROCARBON OCCURENCES OF THE MIOCENE SEDIMENTARY 
UNITS IN THE NORTHERN PART OF EDREMİT GULF

Ayşe Bozcu1, Mustafa Bozcu1, M.Serkan Akkiraz2

1Çanakkale Onsekiz Mart University, , Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, Terzioğlu 
Campus, 17100, Çanakkale (abozcu@comu.edu.tr,  (mbozcu@comu.edu.tr)
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Abstract: The study area is located northern part of Edremit Gulf in the Biga 
Peninsula. In the region Miocene units Küçükkuyu and İlyasbaşı Formations. Both units 
have similar lithological characteristics. The Küçükkuyu Formation starts with 
conglomerates and generally consists of shale, siltstone and sandstone alternations. Shales 
show thin bedded, laminated and bituminous shale properties. The İlyasbaşı Formation 
consists of conglomerate, sandstone and mudstone. This formation starts with a 
conglomerate level at the base, continues with sandstones, mudstones, shales and marls 
through the upper levels.

Stratigraphical, palynological and organic geochemical data indicate that the units were 
deposited during the Early-Middle Miocene in a terrestrial environment, fresh water. 
Palynological data show the high topography in the source area, and the existence of a 
palaeogeography which is dominated by the conifers –(Pinacea) in this high topography.
The density of the vegetation indicates that the climate was warm and rainy, and the 
presence of some forms indicate that there were arid periods. 

If a source rock unit has sufficient organic carbon (TOC, 0.5%), suitable organic matter 
(kerogen) type, thickness and distribution of economic size it indicates the potential source 
rock characteristics for hydrocarbons. In this study, the samples from both formations, 
mainly from Küçükkuyu Formation, were evaluated for source rock properties. Especially 
source rock properties of the Küçükkuyu Formation have been studied in detail. These 
results indicates that the Küçükkuyu Formation has sufficent organic matter for good 
source rock. Kerogen type is type II and III (oil and gas-prone) and the majority of organic 
matter is early stages of maturation.

Keywords: Edremit Gulf, Küçükkuyu, İlyasbaşı, palynology
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Charlie Kergaravat2,3, Alexandre Pichat2,3, Etienne Legeay2,3, Geoffroy Mohn4,

Haluk Temiz1, Andre Poisson5, Gökhan Çalınak6, Salim Burak Çiçekliyurt6

1 Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 Sivas/Turkey,
( kaank@cumhuriyet.edu.tr, haluktem@gmail.com )

2 LFC-R, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau Cedex, France, ( jean-paul.callot@univ-
pau.fr, charlotte.ribes@hotmail.fr, kergaravat.charlie@gmail.com, alexandre.pichat@gmail.com, etienne.legeay

@gmail.com )
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Özet: Sivas Tersiyer Havzası, Üst Kretase’de Neotetis’in kuzey kolunun kapanımı 
sonrası Orta Anadolu Kristalin Karmaşığı ve Anatolid-Torid bloğunun arasında gelişmiştir. 
Havzada bugüne kadar yapılan çalışmalarda tuz tektoniğinin varlığı bir dereceye kadar göz 
ardı edilmiştir. Bir önülke kıvrım ve bindirme kuşağı olarak Sivas Havzası’nın orta 
kesiminde, aynı zamanda kesintisiz ve dik kenarlı tuz duvarları ve diyapirlerle birbirinden 
ayrılan simetrik minihavzalarla nitelenen özgün bir “duvar ve havza” yapısı sergilenir. Tuz 
tektoniğine bağlı olarak görülmeye değer bu minihavzalardaki çökeller farklı fasiyes 
özellikleri gösterir. Oligosen yaşlı Karayün Formasyonu, bu minihavzaların dolgularının 
alt seviyelerinde bulunur ve playa-göl, örgülü akarsu ve salin-lakustrin üyelerinden oluşur. 
Bölgedeki tüm minihavzalar Alt Miyosen denizel transgresyonu tarafından uyumsuzlukla 
üzerlenir. 

Öte yandan, havzalarda tuz tektoniğini kontrol eden ve bindirme tektoniği içerisinde de 
dekolman seviyeler olarak davranan başlıca kaya türü olan jipsler Oligosen yaşlı Hafik 
formasyonu içinde yer alır. Tuz tektoniği ve sedimantasyon arasındaki etkileşimin ürünleri 
olarak halokinetik yapılara örnek verilebilecek kanca, kama gibi halokinetik yapılar bu 
minihavzalarda gözlenmiştir. Sivas Havzası’nın orta kesiminde yer alan bu bölgedeki tuz 
tektoniği yapıları İran, Kanada, Avustralya A.B.D.’deki gibi örneklerle karşılaştırılabilir. 

Yoğun arazi çalışmaları sonucunda, Meksika Körfezi’nde güncel olarak devam eden 
petrol arama çalışmaları kapsamında körfezin derinliklerinde sismik kesitlerde gözlenen 
tuz yapılarıyla bu çalışmada özellikle Emirhan civarındaki tuz yapıları arasında da bir 
benzerlik olduğu ortaya çıkarılmıştır. Orta Anadolu Platosu’nun yüksek kesimleri 
içerisinde bulunan inceleme alanı arazi çalışmalarını engelleyici bir bitki örtüsünü 
bulundurmaması nedeniyle söz konusu tuz tektoniği yapıları hem arazi çalışmalarında hem 
de uydu görüntüleri üzerinde rahatlıkla gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: bindirme tektoniği, halokinetik yapılar, minihavza, Sivas Havzası, 
tuz tektoniği  
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Abstract: Sivas Tertiary Basin was developed after closure of the northern branch of 
the Upper Cretaceous Neotethyan ocean between the Central Anatolian Crystalline 
Complex (CACC) and Anatolide –Tauride Block. Geological studies so far in the basin 
have demonstrated that the salt tectonics point of view in this region has been ignored 
partly. Along with the foreland fold-and-thrust belt, the basin also exhibits a typical wall 
and basin (WAB) province characterized by symmetric minibasins separated by continuous 
steep-flanked salt walls and diapirs. Connected with this type of tectonics these spectacular 
minibasins show different facies features. The Oligocene Karayün Formation, which 
constitutes the bottom levels of these minibasin infills shows three different depositional 
system, respectively a lower playa-lake member, a middle fluvial braided member, and an 
upper saline lacustrine member. All the minibasins were unconformably covered by the 
Lower Miocene marine transgression. 

On the other hand, the gypsum is the main lithology recognized in the Oligocene Hafik 
unit which controls salt tectonics and behaves as décollement level during thrust tectonics. 
Halokinetic structures such as hooks and wedges can be given as examples interaction 
between salt tectonic and sedimentation in this region.  Salt tectonics structures located in 
the central part of the Sivas Basin can be compared to similar examples worldwide such as 
in Iran, Canada, Australia and the U.S.A.

At the end of these massive field efforts, an analogy was created between undersea salt 
tectonic structures represented by seismic sections from ongoing Mexican Gulf oil 
explorations and outcrops in the Emirhan region and surroundings. Due to its location in 
higher lands of the Central Anatolian Plateau where the vegetation cover, does not 
obliterate too much outcrops, the aforementioned salt tectonic structures were observed 
easily in field and on satellite imagery.

Keywords: halokinetic structures, minibasin, salt tectonics, Sivas Basin, thrust tectonics
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NALLIHAN (ANKARA) VE CİVARININ EOSEN YAŞLI 
STRATİGRAFİSİ VE TEKTONİK KONTROLLÜ HAVZA GELİŞİMİ

Murat Şahin ve Cenk Yaltırak
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL

sahinmurat2@itu.edu.tr

Özet: Nallıhan ve çevresinin Eosen stratigrafisi; sanıldığını aksine Paleosen-Eosen yaşlı 
değil, Alt-Orta Eosen yaşlı ve alüvyal yelpaze, örgülü akarsu, göl ve denizel ortamda 
çökelmiş birimlerden oluşmaktadır. Alt-Orta Eosen yaşlı Kızılçay formasyonu tabanda 
Permo-Triyas yaşlı Karakaya Karmaşığını yapısal olarak yerinden oynamış bir 
uyumsuzluk ile örtmektedir. Kızılçay formasyonu tabanda akarsu çökeli olan kızıl renkli 
kumtaşı ve çamurtaşı ardışımı ve göl çökeli olan marn, sparitik kireçtaşı, andezitik lav, tüf 
ve ince kömür bantlarından oluşmaktadır. Orta kesimlerde kumtaşı, şarabi-kızıl renkli 
çamurtaşı ve metamorfik çakıllı konglomera istifi gözlemlenmektedir. İstifteki kumtaşları;  
ince-orta tabakalı, gri, sarı renkli ve çapraz tabakalıdır. Deniz seviyesinin ani yükselimleri 
sonucunda çökelmiş ince tabakalı killi kireçtaşı, yer yer ara seviye olarak bulunmaktadır. 
Birimin en üst seviyelerinde volkanik ara katkı artmakta ve yer yer bazaltik andezit, 
andezit, gri ve boz renkli volkanojenik kumtaşları bulunmaktadır. Birimin en üst 
seviyesinde ise denizel ortamda çökelmiş yeşil renkli şeyl, kiltaşı, beyaz-krem renkli 
kireçtaşı ve kumtaşı bulunmaktadır. Denizel istifte bulunan kumtaşlarında ise kayma 
yapıları gözlemlenebilmektedir. Kızılçay Formasyonu yanal ve düşey yönde Meyildere 
volkanikleri ile geçişlidir. 

Orta Eosen yaşlı Meyildere volkanitleri; Jura-Kretase yaşlı kireçtaşından türemiş, kanal 
dolgusu şeklinde gözlemlenebilen konglomera ile başlamaktadır. Konglomeralar; kötü 
boylanmalı, orta-kötü yuvarlanmalı, tane destekli ve kalsit matrikslidir. Birime hakim 
litoloji ise aglomera, volkanojenik kumtaşı, tüf, andezit, bazaltik andezit ve bazalttır. 
Meyildere volkanitleri tavanda yanal ve düşey yönde Güveç formasyonu ile geçişlidir. 

Orta Eosen yaşlı Güvenç formasyonu sığ denizel, plaj ve plaj gerisinde çökelmiştir. 
Tabanda yeşilimsi-sarı renkli ve ince-orta tabakalı kaba kumtaşı ve yeşil renkli silttaşı 
ardışımı bulunmaktadır. Üst seviyeleri ise sarımsı gri renkli ve ince-orta tabakalı 
kumtaşları ile bej renkli ince tabakalı marn ardışımından oluşur. Kumtaşlarının içerisinde 
ise nummulites fosilleri bulunmaktadır. 

Tüm bu istif bölgenin belli kesimlerinde akarsu ve gölsel ortamda çökelmiş Miyosen 
yaşlı birimler tarafından örtülür. Nallıhan ve civarında Eosen yaşlı havzanın gelişimi 
Neotetis okyanusunun kapanmasına nedeniyle sıkışmalı bir ortamda rampa önü havzası 
olarak gelişmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nallıhan, Eosen, Rampa önü havza, Kızılçay formasyonu, 
Meyildere volkanitleri.
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Murat Şahin and Cenk Yaltırak
İstanbul Technical University Faculty of Mines, Geological Engineering Department, İSTANBUL

sahinmurat2@itu.edu.tr

Abstract: The Eocene stratigraphy is start with Lower-Middle Eocene not Palaeocene-
Eocene contrary to what is believed in Nallıhan and its surrounding area. The Lower-
Middle Eocene aged Kızılçay formation was deposited in alluvial fan, braided river, 
lacustrine and marine environments. This unit covers the Permo-Triassic aged Karakaya 
Complex with a dislocated unconformity. Red coloured sandstone and mudstone which are 
river deposits and limestone, marl, andesitic lavas, tuff and thin bedded coal that are 
lacustrine deposits, are located at the bottom of the Kızılçay formation. In the middle 
section of this unit, there is sandstone, red wine coloured mudstone and conglomerate 
succession. The conglomerates are containing metamorphic pebbles and the sandstones are 
thin to medium bedded, grey-yellow coloured and include cross beddings. As a result of 
sea level changes, clayey limestone can be seen as intercalate with these units. Basaltic 
andesite, andesite, grey coloured volcanogenic sandstones can be seen at the upper parts of 
the sequence. At the top of the formation, green coloured shale, claystone, white-beige 
limestone and sandstone succession can be seen, which deposited in shallow marine 
environment. Slumps can be seen in these sandstones as well. Kızılçay Formation shows 
vertical and horizontal transition to Meyildere volcanics.

Middle Eocene aged Meyildere volcanics; start with white coloured conglomerates 
which are contain Jurassic-Cretaceous limestone pebbles. This conglomeratic unit 
distinguishes as channel deposits. Meyildere volcanics mainly composed of agglomerates, 
volcanogenic sandstones, tuff, andesite, basaltic andesite and basalt. This volcanics also 
show vertical and horizontal transition to Güvenç formation.

Middle Eocene aged Güvenç formation deposited in shallow marine, beach and fore-
beach. At the bottom of the formation, greenish-yellow coloured and thin-medium bedded 
coarse sandstone, green siltstone intercalation can be found. There is yellowish-grey 
sandstone and beige coloured thin bedded marl sequence at the upper parts of the 
formation. Sandstones contain fossils of nummulites also. 

All these successions are covered by Miocene aged units in the most part of the area. 
The Lower-Middle Eocene basin is developed as compressional ramp basin in this area, as 
the result of Neotethys closure.

Keywords: Nallıhan, Eocene, Ramp basin, Kızılçay formation, Meyildere volcanics. 
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TOSYA HAVZASI’NIN STRATİGRAFİSİ VE KRONOLOJİSİ: İLKSEL 
BULGULAR

M. Korhan Erturaç¹ ve Ozan Erdal²
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Özet: Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun geniş bir içbükey yay geometrisi sunduğu orta 
kesiminde bulunan Tosya Havzası, genç aşınma süreçleri ile açığa çıkmış, yaygın olarak 
kesit veren kalın bir Neojen-Kuvaterner çökel deposuna sahiptir. Bu nitelikleri ile KAFZ 
evriminin anlaşılması için anahtar bir niteliğe sahip olan havza üzerine tektonizma ve 
paleontoloji ağırlıklı birçok çalışma yürütülmüş ve sonuçlarında da önemli modeller 
tartışmaya sunulmuştur.

Bununla birlikte tüm bu araştırmalarda, havza içerisindeki depolanma ortamlarının 
zaman ve mekan içerisindeki değişimleri ile derlenen yapısal verilerin bütünleşik havza 
jeolojisi ve stratigrafisi/kronolojisi içerisindeki konumu yeterince ortaya konulmamıştır. 

Bu bildiride, Tosya Havzası’nın gelişimi süresince depolanma ortamı değişiklikleri, 
fasiyes birliklerinin doğudan batıya korelasyonu, havza gelişimi sırasınca depolanma sırası 
ve sonrası egemen tektonik rejim ve deformasyonun tanımlanması ile hassas bir zaman 
çizelgesine (kronolojiye) yerleştirilmesi üzerine yürüttüğümüz çalışmanın ilksel sonuçları 
sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tosya Havzası, depolanma ortamları, omurgalı paleontolojisi, 
kinematik analiz



20

STRATIGRAPHY AND CHRONOLOGY OF TOSYA BASIN: 
PRELIMINARY RESULTS

M. Korhan Erturaç¹ and Ozan Erdal²

1Sakarya University, Sakarya (erturac@sakarya.edu.tr)
2İstanbul Technical University, İstanbul (erdalo@itu.edu.tr)

Abstract: Tosya Basin is a Neogene-Quaternary sedimentary basin, located at the 
center of the convex bend of the North Anatolian Fault Zone. The thick sedimentary fill of 
the basin can be observed due to the recent and severe erosion with well distributed and 
also deformed sections. These qualities of the Tosya Basin attracted researchers to 
investigate, mostly concentrating on tectonic deformation and paleontology, and the clues 
achieved had led to the proposition of models regarding the evolution of NAFZ. 

However, these studies lack in detail on the sedimentary environments, lateral and 
vertical facies correlation and well-resolved date control within the sedimentary fill. 

We wish to present preliminary results of our research, which aims to investigate the 
changes the sedimentary environments in time and space, differentiate syn and post 
sedimentary tectonic deformation aided with a detailed age control. 

Keywords: Tosya Basin, sedimentary environments, vertebrate paleontology, kinematic 
analysis
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Özet: İznik Gölü Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara bölgesindeki orta kolu üzerinde, 
D-B uzanımlı, yüzölçümü 312 km2, derinliği doğudan batıya doğru artan, en derin yeri 71
m olan bir tatlı su gölüdür. Halihazırda gölün çıkışı bir regülatör ile kontrol altına alınmış 
olup, su seviyesi +85 metrededir. Göl farklı kesimlerinde Paleozoyik, Mesozoyik ve 
Neojen yaşlı birimler üzerine oturur. Doğu kıyılarda kalınlığı 1,3 metreyi bulan plaj 
kayaları vardır.  Kuzey kıyılarda üç ayrı seviye halinde, gölden itibaren +10-25 m ve +60-
70 m ve 110-130 m seviyelerinde fosilli, taraça benzeri tortullar bulunur (son yıllarda tarım 
faaliyetleri ile ilk ikisi yok olmuştur). Sismik incelemeler göl içinde de taraça benzeri 
seviyelerin olduğunu işaret etmektedir. +10-25 m olanı radyometrik yöntemlerle 18000 yıl, 
plaj kayaları da 15200-1200 yıl olarak yaşlandırılmıştır. Göl içi tortulların 5,5 metre kadarı 
örneklenmiş ve bunlardan 6500 yıl yaşı elde edilmiş olup, bulguların tümü birbirine 
eklenerek İznik Gölü’nün 36 000 yıldan bu yana evrilerek geldiği yorumu yapılmaktadır. 
Bununla birlikte, elde edilen yaşlar birbiri ile bütünleşik ve uyumlu değildir. Göl çanağının 
Kuzey Anadolu Fay’ının orta kolu üzerinde konumlanması ve sismik incelemeler, gölün 
tektonik kökenli olduğunu belirtmektedir. Yakın zamanda (2014) göl suları içinde, yapımı 
Erken Bizans (MS 300-650) yıllarına tarihlenen kilise kalıntıları bulunmuş olup İznik Gölü 
hakkında güvenilir bilgiler sağlamaktadır. Bu yeni keşif,  yakın civarda bulunan (göl ile 
Orhangazi ilçesi arasında) ve başlangıcı erken Holosen’e uzanan Ilıpınar Höyüğü verileri 
ile uyumludur.  Bu çalışma eldeki bu yeni buluntuları dikkate alarak, İznik Gölü’nün 
Holosen’deki evrimini araştırmak için yapılmıştır. Bölgenin jeomorfolojik özellikleri 
incelenmiş, göl çevresinde yapılmış çok sayıdaki sondaj kayıtları ile jeofizik veriler gözden 
geçirilmiştir. Bulgular, İznik Gölü’nün uzun süre 35-40 metre derinlikte bir göl olarak 
kaldığını işaret etmektedir. Geç Holosen’de adeta göl yeniden oluşmuştur. Erken Bizans 
döneminde, olasılıkla üst üste gelen depremlerin tetiklemesi dolayısıyla, hızla gelişen 
alüvyon yelpazeleri ve heyelanlar göl ayağını kapatmış ve su seviyesinin bugünkü konuma 
yükselmesini sağlamıştır. Bu yükselme sonucu İznik şehri yakınındaki kilise su altında 
kalmıştır. Gölün Holosen’deki gelişmesinde tektonizmanın rolü heyelanların oluşması ve 
alüvyon yelpazelerinin hızlı ilerlemesi ile sınırlı kalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Holosen, İznik Gölü, göl seviyesi, deprem, alüvyon yelpazesi, 
Doğu Marmara
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Abstract: Lake İznik is a fresh water body on the middle strand of the North Anatolian 
Fault in the Marmara region, of which has a surface area of 312 km2 and 71 m water depth. 
Its geometry is rectangular more or less in E-W direction getting its depth shallower 
toward the east. Presently, the outlet of the lake is regulated with a water surface at +85 m 
a.s.l. The lake overlies Palaeozoic, Mesozoic and mostly Neogene rock units in different 
places. At the eastern coast, typical beds of beach rocks, ca 1.5 m thick have been exposed. 
In addition, terrace-like, fossiliferous salty water deposits were formed as three parallel 
levels at +10-25 m and +60-70 m and +110-130 m above lake water in the northern sides 
of the lake basin (presently the first two of them were highly disturbed by anthropogenic 
activities). The southern margin of the modern lake is limited by an active fault. Previous 
studies have indicated that the lowest terrace topographically (the youngest?) and the beach 
rocks had been dated by radiometric methods as 18 ka and 15.18-1.19 ka, respectively.
Moreover, lake sediments up to 5.5 m deep have been examined and dated as 6.5 ka. The 
present lake story formed by compiling all age data obtained by different studies is that the 
Lake İznik had been originated 36 ka earlier and lived so far as a single lake water body. 
However, the age data obtained by various works are not coherent and also there is no 
explanation about the lake basin except for general attribute to tectonic only. On the other 
hand, it is good that an archaeological site, possibly ruins of a basilica dated 300-650 AD 
was discovered in the lake in 2014. Actually, it was a religious complex with a lighthouse 
and a surrounded wall. The information produced from the basilica seems to be coherent 
with that of early Neolithic Ilıpınar Hoyuk located in between Lake İznik and town 
Orhangazi. In order to strength archaeological data in terms of the evolution of Lake İznik, 
new geomorphological and geological survey were realized, core logs and geophysical 
reports were re-examined. As result, findings indicate that Lake İznik was initiated in the 
late Pleistocene and remained a water reservoir of 35-40 m deep for a long time. In early 
Byzantine period, by rapid progradation of alluvial fans and associated landslides, outlet 
was closed; hence lake water had to rise up to present level flooding the basilica and other 
anthropogenic area. The role of tectonism on the Holocene evolution of the region seems 
to be limited to the triggering of landslides and alluvial fans.

Keywords: Holocene, Lake İznik, lake level change, earthquake, alluvial fan, Eastern 
Marmara
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Özet: Yalıtaşlarının bileşim ve çimentolanma evreleri ile çökelme-çimentolanma 
yaşının bilinmesi oluştukları dönemdeki deniz seviyesinin konumu ve paleokıyı ortamının 
dinamiklerinin anlaşılması açısından anahtar rol oynar. Bu çalışmada Bozcaada’da 1, 
Gökçeada’da 5 farklı yalıtaşı incelenmiştir. Alınan 19 örnek üzerinde petrografik ince 
kesit, tane boyu analizi, taramalı elektron mikroskobu, (SEM-EDX) çalışmaları yapılmış, 
bu kayalardaki karbonat çimentodan (bulk) ise 14C tarihlendirmesi ile ∑CaCO3 ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen verilere göre yalıtaşları günümüzden önce 620-5830 yılları arasındaki farklı 
evrelerde oluşmuşlardır. Tane iriliği açısından kötü yuvarlaklaşmış ve boylanmış kum 
boyutundaki taneler egemendir. Kaya kırıntılarını ve çakılları, genellikle metamorfik 
kayalardan türeme unsurlar ile kuvarsit ve kireçtaşları oluşturur. Tane araları ve boşluklar 
zayıf karbonat çimento ile doldurmuştur. EDX analizlerine göre 1,9 - 4,8 mol % MgCO3
söz konusudur. Bu durum yalıtaşı çimentolarında yüksek magnezyum kalsit varlığını 
açıklar. Yalıtaşı tabakalarının kalınlığı 20-65 cm arasında değişir. Tabakalar 3°-13°
arasında güneye eğimlidir. Tane yüzeylerinde hemen her örnekte görülen mikritik zarflar 
gözenek sularından hızlı karbonat çökelimini açıklar ve ilksel çimento evresini oluşturur. 
Gel-git arası oluşum ortamını tanımlayan bu zarfları ikincil çimentolanmanın karbonat 
doygunluğu yüksek meteorik sulardan vadoz zonda gerçekleştiğini gösteren menisküs 
köprüler izler. 

Sonuç olarak Bozcaada ve Gökçeada yalıtaşlarının (i)çökelme ortamına kısa mesafeli 
kaynak alanından taşınan kötü boylanmış ve yuvarlaklaşmış kırıntılardan oluşan yüksek 
enerjili paleoplaj ortamlarını yansıttıkları, (ii)gel-git arası zondaki mikritik zarfların 
çökeldiği erken diyajenez evresi ardından deniz seviyesinin alçaldığı dönemlerde gel-git 
üstü zonda düşük magnezyum kalsit özelliği gösteren menisküs tipi köprü çimentolarla 
diyejenetik gelişimlerini tamamladıkları anlaşılmaktadır. Elde edilen yaş verileri ile 
çimento mikrodokuları mevcut Orta-Geç Holosen deniz seviyesi eğrileri ile de uyum 
içindedir.

Anahtar kelimeler: Yalıtaşı, 14C tarihlendirmesi, Kuzey Ege, Gökçeada, Bozcaada.
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Abstract: The composition and cementation stages of beachrock and knowledge of the 
age of deposition-cementation plays a key role in understanding the dynamics of sea level 
and paleocoastline environments during the formation period. This study investigated 1 
beachrock formation from Bozcaada and 5 different beachrock formations from Gökçeada. 
Petrographic thin sections, grain size analysis and scanning electron microscope (SEM-
EDX) studies were completed on 19 samples, while 14C dating and ∑CaCO3 measurements 
were completed on carbonate cements (bulk) from these rocks.

According to the data, the beachrocks formed in different stages from 620 to 5830 years 
before the present. In terms of grain size, poorly rounded and sorted sand size particles are 
dominant. Rock fragments and pebbles comprise elements derived from metamorphic 
rocks along with quartzite and limestones. Weak carbonate cement fills areas between the 
grains and in cavities. According to EDX analysis 1.9 to 4.8 mol% MgCO3 is present. This 
situation explains the high magnesium calcite in the beachrock cements. Beachrock layers 
vary in thickness from 20 to 65 cm. Layers dip to the south from 3°-13°. Grain surfaces in 
nearly every sample have micritic envelopes indicating rapid carbonate deposition from 
pore waters. In the secondary cementation around these envelopes, which indicate an 
intertidal formation environment, meniscus bridges are observed showing they formed in 
the vadose zone from meteoric waters with high carbonate saturation.

In conclusion, it is understood that Bozcaada and Gökçeada beachrocks (i)reflect a high 
energy paleobeach environment with deposition of badly sorted and rounded particles a 
short distance from the source area and (ii)after an early diagenesis stage in the intertidal 
zone with micritic envelopes deposited they completed diagenetic development with 
meniscus type bridge cements with low magnesium in a supratidal zone in periods when 
sea level fell. Age data and cement microtextures comply with current Middle-Late 
Holocene sea level curves.

Keywords: Beachrock, 14C dating, North Aegean, Gökçeada, Bozcaada.
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VAN GÖLÜ HAVZASI GEÇ KUVATERNER KIYI ÇÖKELLERİNİN 
SEDİMANTOLOJİSİ: ÇOLPAN BARİYER VE LAGÜN SİSTEMİ (VAN-
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Serkan Üner

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 65080, Van-TÜRKİYE 
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Özet: Doğu Anadolu Platosu’nun güneyinde bulunan Van Gölü Havzası, sıkışma 
tektoniğine bağlı olarak Geç Pliyosen’de oluşmuş ve Kuvaterner boyunca aktif olan 
volkanizmanın etkisi ile son şeklini almıştır. Havza, içerisinde dünyanın en büyük soda 
gölünü (Van Gölü) bulundurmaktadır. 

Van Gölü’nün kuzeydoğu kıyısı önemli miktarda sediman taşıma kapasitesine sahip 
büyük dalgalar tarafından şekillendirilmektedir. Yoğun dalga etkisi, kendisini kıyı 
çizgisindeki hem aşınma hem de depolanma süreçleri ile göstermektedir. Bölgedeki 
sedimantasyon, çakıllı plajlar, kıyı dilleri ve bariyer-lagün sistemleri ile karakterize 
edilmektedir. 

Çolpan bariyer ve lagün sistemi, bu enerjik ve çalkantılı ortam koşullarında oluşmuştur.  
Bariyeri oluşturan sedimanların şekil, boyut, kaynak kayaç, sedimanter yapı ve paleoakıntı 
yönü gibi özellikleri arazi çalışmaları ile belirlenmiştir. Dalgalar ve kıyıboyu akıntıları ile 
taşınan polijenetik kökenli, pürüzsüz, yassı ve yuvarlak sedimanlar kıyıya parallel bir 
bariyer ve bunun arkasında da tamamıyla Van Gölü’nden ayrılmış bir lagün oluşturmuştur. 
Sodalı Van Gölü suyundan daha seyreltik olan bu sulak alan, bazı hayvan ve bitkiler için 
bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Göl su seviyesindeki değişimler Çolpan bariyer ve lagün 
sisteminin evrimi için en önemli belirleyicidir.

Anahtar kelimeler: Bariyer ve lagün sistemi, kıyı süreçleri, sedimantoloji, Van Gölü, 
Doğu Anadolu 
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SEDIMENTOLOGICAL PROPERTIES OF LATE QUATERNARY 
COASTAL DEPOSITS OF LAKE VAN: ÇOLPAN BARRIER AND 

LAGOON SYSTEM (VAN-EASTERN ANATOLIA) 

Serkan Üner
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(suner@yyu.edu.tr)

Abstract: The Lake Van Basin is located at the southern part of the Eastern Anatolian 
Plateau formed by compressional tectonism in Late Pliocene and shaped by the volcanism 
during the Quaternary. The basin contains the largest sodic lake of the world (Lake Van). 

The northeastern coast of the Lake Van is exposed to energetic waves, inducing large 
sediment transport rates. The intense wave activity on coastal environments shows the 
shaping impact on the shoreline either erosional or depositional processes. Sedimentation 
is characterized by gravelly beaches, spits, and barrier-lagoon complex in the region.

Çolpan barrier and lagoon complex occurred in these swashed environmental 
conditions. Characteristics of barrier sediments as shape, size, provenance, sedimentary 
structures, and palaeocurrent directions determined with field investigations. The smooth, 
flattened, and rounded polygenetic sediments constitute the barrier drifted to the shoreline 
with coastal processes as wave and longshore currents. Çolpan barrier was provided to 
formation of a lagoon that completely isolated from Lake Van. This wetland constitutes a 
habitat for some animals and plants with relatively dilute water from sodic Lake Van’s. 
Water level fluctuations are the most important determinant factor for the evolution of 
Çolpan barrier and lagoon system.  

Keywords: Barrier-lagoon system, coastal processes, sedimentology, Lake Van, 
Eastern Anatolia 
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Üniversitesi, Fizik Bölümü, İZMİR 5 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü- SAMSUN

Özet: Gölsel ortamlarda çökelen sedimentlerden elde edilen değişik jeokimyasal veriler 
paleoekolojik ve paleoortamsal çalışmalarda kullanılmaktadır. Yüksek Ca/Al ve Ca/Ti 
oranlarının düşük su seviyesi ve kurak iklime; düşük Al,Ti ve Zr içeriği ve yüksek Si/Ti ve
Ba/Al oranlarının sıcak ve nisbeten yağışlı iklimlere; yüksek Al, Ti, Zr ve Ti/K ve düşük 
Ca/Al , Ca/Ti ve Ba/Al oranlarının  artan yağışa ve artan ayrışma işlevlerine, yüksek su 
turbulanslığına ve düşük biyojenik üretkenliğe; Yüksek Rb/Sr oranının zayıf kimyasal 
ayrışmaya ve soğuk-kurak iklime;  yüksek  Ca/Al, Sr/Al ve Ba/Al oranlarının gölsel 
çökellerdeki endojenik (kimyasal yada biyojenik) karbonat birikimine işaret ettiği 
belirtilmiştir.  

Adakale  köyü (Çumra-Konya) kuzey batısında Büyük Konya Gölü sedimentleri 
içerisinde alınan 50 kalınlığında bir karottan derlenen örneklerde yapılan jeokimyasal 
analizlerinden elde edilen verilerle yapılan ön değerlendirmede Konya gölü ve çevresinde 
Kuvaterner iklim değişikliklerini gösteren önemli bulgular elde edilmiştir. 

Karot örneklerin jeokimyasal değerlendirilmesinde  50 metre boyunca  7 seviyede  
endojenik karbonat oranın yüksek (yüksek  Ca/Al, Ca/Ti ve Sr/Al), detritik malzeme 
girişinin düşük (düşük Zr, Ti ve Al), kimyasal ayrışmanın yüksek derecede ( düşük Rb/Sr) 
olduğu görülmüştür. Bu durum yağışlı ve ılıman bir iklime işaret etmektedir. Yukarıda 
verilen seviyeler  arasında ise endojenik karbonat oranın düşük (düşük Ca/Al, Ca/Ti ve 
Sr/Al), detritik girişin yüksek (yüksek Zr, Ti ve Al) ve  kimyasal ayrışmanın düşük 
derecede ( yüksek Rb/Sr) olduğu görülmüştür. Bu durum kurak ve soğuk bir iklime işaret 
etmektedir.

Jeokimyasal verilerin elde edildiği seviyelerin mutlak tarihlendirilmesiyle bölgede etkili 
olan iklim değişiklikleri zamanlaması hakkında yorumlar yapılabilecektir.

Anahtar kelime: Büyük Konya Gölü, Kuvaterner iklimi, endojenik karbonat, Rb/Sr 
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Abstract: Geochemical data obtained from the lacustrine sediment have been used in 
paleoecological and paleoenvironmental studies. High Ca/Al and Ca/Ti ratios point the low 
water level and arid climate; low Al, Ti and Zr content and high Si/Ti and Ba/Al ratios to 
the hot and relatively wet climate; high Al, Ti and Zr content and Ti/K and low Ca/Al,  
Ca/Ti and Ba/Al ratios to the increased precipitation and weathering, high water turbulence 
and lower biogenic productivity; high Rb/Sr ratio to the weak chemical weathering and 
cold /arid climate; and high Ca/Al, Sr/Al and Ba/Al ratios to the endogenic carbonate 
(Chemical or biological) contribution to the lacustrine carbonate.

Promising preliminary findings about the Quaternary climatic changes around the Great 
Konya lake were obtained from the geochemical  data by analyzing down core 
geochemical changes in sediments from a 50 meter long  core taken  the Great Konya lake 
near the Adakale village (Çumra- Konya)

The geochemical evaluation  of the samples clearly show that there are seven levels in 
which the endogenic carbonate ratio (high Ca/Al, Ca/Ti and Sr/Al) is high, that detrital 
input (Low Zr, Ti and Al)  is low and, that chemical weathering is strong (Low Rb/Sr 
ratio).These all imply a wet and temperate climate. The levels between these seven levels 
are characterized by low endogenic carbonate ratio (low Ca/Al, Ca/Ti and Sr/Al) high 
detrital input(high Low, Zr, Ti and Al)  and weak chemical weathering (high Rb/Sr ratio), 
which point a cold-dry climate.

The absolute dating of the abovementioned level will elucidate the timing of climatic 
changes happened in the area.

Keywords: Great Konya Lake, Quternary climate, endogenic carbonate, Rb/Sr ratio
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Özet: Bu çalışma, Bigadiç yakın civarında yüzeyleyen Alt Miyosen yaşlı Taban 
Kireçtaşı Birimi’nde gözlenen yumuşak çökel deformasyon yapılarını tanımlamak, bu 
yapıların deformasyon mekanizmalarını ve deformasyonu başlatan mekanizmayı  
belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Bölgede, temeli oluşturan Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı kayaçlarda Miyosen öncesi
meydana gelen blok faylanmalar ve dislokasyonlar sonucu farklı büyüme ve alçalmalarla 
ilişkili olarak gelişen göl havzasında Neojen yaşlı tortullar çökelmiştir. Çalışma alanına ait 
özgün istif; Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı Temel Kayaçları Birimi, Alt Miyosen yaşlı Taban 
Volkaniti ve Taban Kireçtaşı Birimi, Orta Miyosen yaşlı Alt Tüf Birimi,  Üst Miyosen 
yaşlı Alt Boratlı Birim, Üst Tüf Birimi ve Üst Boratlı Birim’den oluşmaktadır. Alt 
Miyosen yaşlı Taban kireçtaşı birimi tüf, kiltaşı, marn,  masif kireçtaşı, tabakalı kireçtaşı 
fasiyelerinden kurulu olup derin göl ortamında çökelmiştir. Bu fasiyesler içerisinde çeşitli 
yumuşak çökel deformasyon yapıları tanımlanmıştır. Bunlar: Kayma-oturma yapıları 
(slamplar), kaya düşmesi, kaotik çökeller (kopmuş parçalanmış ve karışmış tabakalar),  
klastik dayklar ve sinsedimanter faylardır. Bu yapıların deformasyon mekanizması 
sıvılaşma, su hareketi, makaslama gerilmesi, ve gevrek davranışlarla ilişkilidir. Bu yapılar 
bölgede gelişen sismo-tektonik hareketlerle ilişkili olarak oluşmuştur. Bu çalışma 
TÜBİTAK 112Y237 Nolu proje ile desteklenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sedimantoloji, göl, yumuşak çökel deformasyon yapıları, kaya 
düşmesi Bigadiç.
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Abstract: This study aims to investigate the characteristics and formation mechanism 
of soft sediment deformation structures in the sediments of Basal Limestone unit cropping 
out near Bigadiç in the west of Balıkesir. 

In the region, on the Paleozoic and Mesozoic-aged basement rocks, the growth faults 
and dislocations caused significant topography and subsidence in pre-Miocene times. As a 
result, lacustrine depositional environments were formed and the Neogene sediments were 
deposited here. Original sequence observed in the study area comprises the Paleozoic-
Mesozoic-aged bedrock unit, Lower Miocene-aged basal volcanic unit and base limestone 
unit, Middle Miocene-aged lower tuff unit and Upper Miocene-aged lower borate unit, 
upper tuff unit and upper borate unit. Lower Miocene-aged base limestone unit consists of 
tuff, claystone, marl, massive limestone and bedded limestone facies and deposited in the 
deep lacustrine environment. Various soft sediment deformation structures in these facies 
have been identified. These are slumps, rock falls, chaotic sediments (broken fragmented 
and mixed layers), clastic dikes and synsedimentary faults. Deformation mechanism of 
these structures is related to liquefaction, fluidization, shear stress and brittle behavior. The 
trigger of the deformation mechanisms is the seismo-tectonic movements. This work was 
supported by TUBITAK project no: 112Y237.

Keywords: Sedimentology, lacustrine, soft sediment deformation structures, rock fall, 
Bigadiç.
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Özet: Toros Dağ kuşağının bir parçası olan Geyikdağ’da dağönü buzulları ve hörgüç 
morenler Geç Pleyistosen’de yaygın şekilde gelişmişlerdir. Yaklaşık 40 km2’lik bir alan 
kapsayan 2350-2650 metreler arasında bulunan Geyikdağ takke buzulunun çeşitli kolları 
kuzeye bakan yamaçlardan sarkarak 2000-2050 metrelerde Namaras vadisine doğru 
uzanmış ve dağönü buzullarını oluşturmuştur. Zaman içinde ölü buzullar üzerinde biriken 
malzeme hörgüç morenlerin oluşumuna neden olmuştur. Namaras vadisi ve Susam 
vadisindeki (2100-2200 m) çeşitli morenlerden alınan 34 örneğin 36Cl kozmojenik yaş 
tayini yapılmıştır. Sonuçlar Geç Pleyistosen’de 3 buzul dönemine işaret etmektedir. 
Bunlardan en eskisi Namaras vadisinde Son Buzul Maksimumu’nun (Last Glacial 
Maximum; LGM) sonlarına doğru, 18.0±1.1 bin yıl önce gerçekleşmiş olup tamamen 
hörgüç morenler ile temsil edilmektedir. Bu tür morenlerin oluşum süreçleri gereği elde 
edilen yaşın, minimum yaş olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin diğer 
bölgelerindeki yerel-LGM zamanlamasının da yaklaşık 20 bin yıl önce olması da bu 
görüşü desteklemektedir. Geç Buzul (Late Glacial) döneminde (14.0±2.7 bin yıl) dağönü 
buzullarının oluşturduğu ve hörgüç morenlere göre 50 m kadar daha yüksekte bulunan 
yanal morenler oluşmaya başlamıştır. Bu morenlerin çökelmesi Genç Dryas (Younger 
Dryas) dönemini de içine alacak şekilde Orta Holosen’e (5.2±1.0 bin yıl) kadar sürmüştür. 
Susam vadisinde Geç Buzul dönemi bir adet yan moren (13.4±1.5 bin yıl) ile temsil 
edilmektedir. Susam Vadisi’ndeki yaklaşık 5 km’lik buzulun gerilemesi oldukça hızlı 
gerçekleşmiş, vadi çıkışında ve içinde iki adet moren deposu 14.0±1.3 bin yıl ve 11.6±1.3
bin yıl olarak (Genç Dryas) tarihlendirilmiştir. Benzer buzul kronolojileri Türkiye’nin 
diğer bölgelerinde ve Akdeniz havzasındaki dağlarda belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kozmojenik yaşlandırma, hörgüç morenleri, dağönü buzulu, eski 
iklim, Son Buzul Maksimumu, Geç Buzul, Genç Dryas.
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Abstract: We report the presence of Late Pleistocene piedmont glaciers represented by 
the largest hummocky moraine (HM) field observed in the Taurus Mountain Range in 
Geyikdağ. The piedmont glaciers originated from the Geyikdağ ice cap (∼40 km2), situated 
between 2350-2650 m above sea level (a.s.l.), and deeply carved the north-facing hillslopes 
before reaching the Namaras Valley (2000-2050 m a.s.l). The HMs resulted from in-situ
deposition of stagnant glacier ice (or dead-ice) where debris cover was heterogeneously
distributed on the glacier surface. Thirty-four boulders from hummocky, disintegration, 
lateral and terminal moraines from the Namaras Valley and the tributary Susam Valley 
(2100-2200 m a.s.l.) were dated by cosmogenic 36Cl surface exposure dating. The moraine 
ages indicate three phases of deglaciation during the Late Quaternary. The oldest 
deglaciation occurred in the Namaras Valley at 18.0±1.1 ka (ka: thousands years ago) 
towards the end of the Last Glacial Maximum (LGM) and is recorded entirely by HMs. We
speculate that HM-forming processes with cycles of relief inversion gave rise to boulder 
apparent ages up to a few thousand years younger in our study area. Therefore, 18.0±1.1 ka 
should be regarded as a minimum age with a probable true age much closer to the local-
LGM values (∼20 ka) as observed in the surrounding mountains. Piedmont glaciers also 
deposited several lateral moraines that are ∼50 m higher than the HMs during the Late 
glacial (14.0±2.7 ka) and gradually disappeared by mid-Holocene (5.2±1.0 ka), 
encompassing the Younger Dryas (YD) period. In the Susam Valley, the Late glacial stage 
is represented by a terminal moraine (13.4±1.5 ka). The glacier retreat was very fast as 
indicated by almost instantaneous disappearance of 5 km long Susam Valley glacier 
represented by disintegration and hummocky moraines (14.0±1.3 ka). Near the exit of the 
Susam Valley a right lateral moraine was deposited 11.6±1.3 ka ago, confirming the 
presence of YD in Geyikdağ. Comparable glacial chronologies were obtained from other 
Turkish and Mediterranean mountains.

Keywords: TCN dating; hummocky moraine; piedmont glacier; paleoclimate; Last 
Glacial Maximum; Late glacial; Younger Dryas.
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Özet: Çanakkale Boğazı, Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine bağlayan ve bugün olduğu 
gibi jeolojik geçmişte de zaman zaman bu iki havza arasındaki etkileşimi sağlayan bir su 
yoludur. Akdeniz ve Karadeniz’in bu su yolu üzerinden bağlantısı, farklı zamanlarda 
Boğaz kıyılarında çökelmiş fosilce zengin katmanları da içeren denizel taraça 
çökellerindeki jeolojik kayıtlar ile belirlenebilmektedir. Boğazın Marmara Denizi'ne yakın 
bilhassa kuzeybatı kesimlerinde daha yaygın gelişmiş olan bu denizel taraçalar, Nara 
Burnu - Marmara Denizi arasındaki kıyılarda geniş yayılım sunmaktadır. Bu çalışmada; 
Akdeniz - Karadeniz sularının birbirine karıştığı dönemlerdeki ortam koşulları ve bunların 
gelişme zamanlarının ortaya konulabilmesi için, denizel taraçaları oluşturan istiflerden 
paleontolojik çalışmalar ve Işık Uyarımlı Lüminesans (OSL) tarihlendirmeleri yapılmıştır.

Bu çalışmada biri Gelibolu Yarımadası kıyılarında olmak üzere toplam 6 denizel taraça 
istifi çalışılmıştır. İncelenen taraça istifleri; biri fosilce zengin diğeri ise kırıntılı olmak 
üzere iki farklı katman ile karakterize edilebilmektedir. İkizlerçeşme, Kaplantepe ve 
Çardak taraçalarında bu iki katman birlikte gözlenebilirken, Çayırdere ve İyisu 
taraçalarında fosilli zon, Saltık taraçasında ise sadece kırıntılı kesim gözlenebilmektedir. 

Denizel taraça istifilerinin fosilce zengin kısımlarında yaygınca Ostrea (Ostrea) edulis,
Paphia (Polititapes) senescens, Cerithium vulgatum, Gibbula albida, Donacilla 
(Donacilla) corneave yanı sıra Ammonia ve Elphidium fosillerininde bulunduğu tespit 
edilmiştir. Altı farklı lokasyondan alınan 24 numuneden72,4±8,0 binyıl ile 392,5±44,9 
binyıl arası OSLyaşları elde edilmiştir.

Elde edilen bu yaşlar denizel izotop katları (MIS) 11 ile 5 buzul arası dönemleri 
göstermektedir. İstiflerden tanımlanan fosiller ise bu denizel taraçaların sığ ve acısu 
koşullarının hakim olduğu bir ortamda çökeldiğini işaret etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Çanakkale Boğazı, Denizel taraça, OSL, tektonik yükselim

Bu çalışma Mustafa Avcıoğlu’nun doktora çalışmasının bir bölümünü kapsamakta olup 
kısmen ÇOMÜ-BAP 2012/008 ve ÇOMÜ-BAP 2008/39 no’lu projeler ile desteklenmiştir.



34

THE AGE AND THE GEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE 
MARINE TERRACES OF THE ÇANAKKALE STRAIT
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Abstract: Çanakkale Strait is a sea way that connects the Mediterranean Sea and the 
Black Sea as well as it linked these two basins from time to time in the past. The 
connection between the Mediterranean Sea and the Black Sea through this sea way can be 
recognized by the geological information in the marine terrace sediments that include some 
fossil layers deposited in different geological times. These marine terraces specifically in 
the northwestern parts of the Çanakkale Strait mostly outcrop in the coasts between the 
Nara Cape and the Marmara Sea. In this work, the paleontological and Optically 
Stimulated Luminescence (OSL) aging analysis were performed on the marine terraces to 
determine the environmental conditions and the ages of their evolution in the periods when 
the waters of the Mediterranean Sea and the Black Sea were mixed together. 

In this research, six marine terraces were studied and one of them was taken from the 
Gallipoli Peninsula. These marine terraces consisted of two different layers such as fossil-
rich and detritic. Both layers were observed in the marine terraces of İkizlerçeşme, 
Kaplantepe and Çardak while Çayırdere and İyisu terraces only consisted of fossil-rich 
layers and Saltık terrace formed with the detritic layers.

In the fossil-rich parts of the marine terraces, Ostrea (Ostrea) edulis, Paphia 
(Polititapes) senescens, Cerithium vulgatum, Gibbula albida, Donacilla (Donacilla) 
corneave were determined as well as Ammonia and Elphidium. The ages between 72,4±8,0
ka and 392,5±44,9 ka were obtained on 24 samples taken from six different locations. 

These obtained results indicate the ice ages between 11 and  5 (MIS). In addition, the 
fossils determined above demonstrate that the marine terraces sedimented/deposited in a 
shallow and brackish water environment. 

Keywords: The Çanakkale Strait, Marine terrace, OSL, Tectonic uplift 
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Özet: Hisaralan Jeotermal Sahası, Balıkesir İli Sındırgı İlçesi’nin 25 km KD’sunda,
deniz seviyesine göre 300-450 m arasında GB’ya bakan bir yamaç üzerinde yer alır. 
İnceleme alanında traverten çökelten sıcak kaynak suları Na-HCO3 tipindedir. Suların
sıcaklıkları 54-97°C, pH değerleri 6.55-8.13, elektriksel iletkenlikleri (EC) 1125-1429 
µS/cm ve bikarbonat değerleri 470-640 mg/l arasında değişmektedir. Bu suların hemen 
hemen tamamı kalsit, aragonit ve dolomitçe doygun olup, kalsit doyma indisi 0.01-1.43,
aragonit doyma indisi 0.04-1.33, dolomit doyma indisi 0.25-1.79 arasındadır. Bazı sular
kuvarsça doygundur (kuvars doyma indisi 0.07-0.44 arasındadır).

Başlıca traverten depolanma şekilleri traverten yamaçları, fisür sırtı, fosil kaynaklar ve 
traverten kuleleridir. Günümüzde birkaçı dışında traverten kulelerinin oluşumu durmuştur. 
Kulelerin boyları en fazla 5 m, taban genişlikleri 4.6 m’dir. Kulelerin tepelerinde dairesel, 
oval veya merceksi şekilli, genişlikleri birkaç cm ile 70 cm arasında değişen delikler 
bulunur. Depolanma şekillerinin oluşumunda yer alan başlıca traverten litotipleri kristalin 
kabuk, pizolit, laminalı traverten, nilüfer yaprağı ve mikro boşluklu travertendir. Kristalin 
kabuk en sık rastlanan traverten litotiptir.

Traverten kule oluşumları Dünya’da ender rastlanan depolanma şekilleridir. Bu açıdan, 
Hisaralan Jeotermal Sahası ve bu sahadaki traverten kuleleri jeolojik miras olarak yeni bir 
düzenleme ile bir bütün olarak koruma altına alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: Hisaralan Jeotermal Sahası, sıcak su kaynağı, traverten kulesi
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Abstract: Hisaralan Geothermal Field, located to 25 km NE of the Sındırgı town, 
Balıkesir, is found at elevations between 300 and 450 m on a SW-facing slope. In the study 
area, travertine-precipitating hot waters are of Na-HCO3 type. Temperatures, pH electrical 
conductivity (EC) and bicarbonate values of the hot waters range 54 to 97°C, 6.55 to 8.13
1125 to 1429 µS/cm and 470-640 mg/l, respectively. Almost all of these hot waters are 
saturated in calcite, aragonite and dolomite. Saturation indices are 0.01-1.43 for calcite, 
0.04-1.33 for aragonite and 0.25-1.79 for dolomite. Some of the waters saturated in quartz 
with a range of 0.07 to 0.44.

Main depositional morphologies are travertine slope, fissure ridge, fossil spring and 
travertine towers. Formation of the travertine towers stopped presently except a few. The 
towers are up to 5 m in height and up to 4.6 m in width at the base. At top of the towers, 
there are circular, oval or lenticular vents that are a few to 70 cm in dimension. The most 
frequent travertine lithotypes are those of crystalline crust, banded travertine, pisolith, 
laminated travertine, lilypad and microporous travertine. Crystalline crust lithotype are the 
most common lithotype.

Travertine towers are one of the rarely encountered depositional morphologies in the 
World. In this aspect, the Hisaralan Geothermal Field and the associated travertine towers, 
as a whole, should be protected in terms of geological heritage by a new organizational 
perspective.

Keywords: Hisaralan Geothermal Field, hot spring, travertine tower
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ÇANKIRI HAVZASI ÇÖKELLERİNDE ÇOKLU BELİRTEÇ
ANALİZLERİ İLE GEÇ MİYOSEN-ERKEN PLİYOSEN VE

KUVATERNER PALEOİKLİM VE PALEO-ORTAM
YAPILANDIRMASI

Nurdan Yavuz, Gönül Culha, Ş.Sinan Demirer

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara (nurdanyavuz@hotmail.com)

Özet: Çankırı Havzası içerdiği kalın Neojen karasal çökel istifi ile Orta Anadolu’da 
paleoiklim çalışmaları için uygun olan en büyük havzalarından biridir. Çankırı 
Havzasındaki gölsel istifler üzerinde yapılan polen analizleri, ostrakod ve izotop analizleri 
ile vejetasyon ve çökelme ortamındaki değişiklikler ortaya koyulmuştur. 

Geç Miyosen florası kozalaklı ağaç türleri ile karakterize edilir ve tür çeşitliliği oldukça 
azdır. Bu flora bir çam ormanının varlığını gösterirken ılıman iklim koşullarının 
mevcudiyetinin yansıtır. Erken Pliyosen palinoflorası, palinomorfların sayısal artışı ve tür 
çeşitliliğindeki bollukları ile Geç Miyosen florasından farklılık gösterir.  Erken Pliyosen’de 
vejetasyon mezo-mikrotermik ağaçların (Cedrus ve Cathaya) baskın olduğu ve yaygın 
otsul orman-altı bitki örtüsünün (genellikle Poaceae) bulunduğu bir karışık ormana 
dönüşmüştür. Bu flora ılıman ancak göreceli olarak kurak iklim şartlarının mevcudiyetini 
yansıtır. Birarada Olma Yaklaşımı (Coexistence Approach Method) ile yapılan iklim
analizleri Pliyosen’de yağış salınımlarının mevcudiyetini göstermiştir. 13C analizleri bitki 
örtüsünde C3 bitkilerinin hakimiyetine işaret etmektedir. Tanımlanan ostrakod topluluğu 
Geç Miyosen başlarında tatlı su, Geç Miyosen sonlarında ise acı su şartlarının varlığını 
göstermektedir. Karasal jips örneklerinin δ18Osülfat ve 87Sr/86Sr izotop oranı değerleri 
eşyaşlı denizel evaporitler ile büyük benzerlik göstermektedir. Bunun nedeni, 
ostrakodlardaki yaygın jips ornatması ile de desteklenen, havzadaki yaşlı denizel 
evaporitlerin çözünerek yeniden çökelmesi olabilir.

Radyokarbon yöntemi ile yaşlandırılmış olan ve 2100–760 cal yr BP aralığını kapsayan 
örneklerin yüksek-çözünürlüklü palinolojik incelemeleri, düşük polen yoğunluğu değeri ile 
seyrek bitki örtüsü ve düşük polen üretiminin mevcudiyetini göstermektedir. Bu 
palinoflorada başat tür Pinus olmakla birlikte, otsul bitkiler içerisinde 
Chenopodiaceae/Amaranthaceae hakimdir. Tanımlanan Holosen palinoflorası havzada step 
bitki örtüsünün ve kurak iklim koşullarının varlığını yansıtmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Paleoiklim, paleo-ortam, çoklu belirteç analizleri, Neojen, 
Kuvaterner, Çankırı Havzası
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Abstract: The Çankırı Basin is one of the largest basins within central Anatolia with 
thick Neogene terrestrial sediments suitable for palaeoclimatic studies. An integrated study 
of Neogene and Quaternary lacustrine successions in the Çankırı Basin, combining pollen
analysis, ostracod and isotope analysis records variations in vegetation and depositional 
environment. 

The late Miocene palynoflora was represented by low diversity and it was characterized 
by coniferous tree species. This flora reveals the existence of a coniferous forest and 
reflects warm-temperate, humid climatic conditions. The early Pliocene palynoflora differs 
from that of the late Miocene with presence of abundant and diverse palynomorphs. In the 
early Pliocene the vegetation changed to a mixed coniferous forest dominated by meso-
microthermic trees (Cedrus and Cathaya) with a widespread herbaceous understory 
(mainly Poaceae). This flora reflects a warm-temperate and relatively arid climate. Climate 
analysis using the Coexistence Approach (CA) shows the presence of precipitation 
oscillations within the Pliocene. 13C analysis show that vegetation was dominated by C3 
plants. The identified ostracod assemblage indicates a dominance of fresh water conditions 
during the early late Miocene and of brackishwater conditions during the late late Miocene. 
The δ18Osulfate and 87Sr/86Sr isotopic ratios of Neogene non-marine gypsum are 
indistinguishable from the marine evaporites. This suggests recycling of older marine 
evaporites which is also supported by intense replacement of ostracods by gypsum.

The high-resolution palynological analysis of samples between 2100–760 cal yr BP 
show low pollen concentrations indicating low pollen productivity and scarce vegetation 
cover. The identified palynoflora is characterized by predominance of Pinus while 
Chenopodiaceae/Amaranthaceae dominates among herbs.  This Holocene palynoflora 
indicates presence of steppe vegetation and relatively arid climatic conditions. 

Key words: Palaeoclimate, palaeoenvironment, multiproxy analysis, Neogene,
Quaternary, Çankırı Basin
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Özet: Adana Havzası’nda orta-geç Miyosen deniz düzeyi değişimlerinin sedimanter 
kayıtlarını içeren Kuzgun Formasyonu bu çalışmanın konusunu oluşturur. Güvenç 
Formasyonu’nun kıyıötesi çamurtaşlarını aşınmalı uyumsuzlukla üzerleyen Kuzgun 
Formasyonu alttan üste doğru menderesli akarsu ve taşkın düzlüğü, gelgit-hakim haliç ve 
lagün olmak üzere üç fasiyes topluluğundan oluşur.

Akarsu çökelleri kırmızı-kiremit renkli çamurtaşı, silttaşı ve kumtaşı ile gri-açık kahve 
renkli kumtaşı, çakıllı kumtaşı ve çakıltaşından oluşur. Aşınmalı taban dokanağına sahip olan 
kumtaşları ve çakıltaşları yukarıya doğru tane boyu azalan ve tabaka kalınlığı incelen istifler 
oluşturur. Düzlemsel eğimli bu çökeller menderesli akarsuların dirsek barlarını yansıtır. 
Dirsek barları ile ardalanan kiremit renkli, ince tabakalı çamurtaşları ve silttaşları ise 
menderesli akarsuların taşkın düzlüğü çökellerini oluşturur. Akarsu çökelleri ufak-kaba taneli 
denizel kumtaşları tarafından üzerlenir. Bu düzeyler Ostrea fosilleri bakımından oldukça 
zengindir. Kumtaşları düzlemsel ve tekne türü çapraz katmanlardan, sigmoidal geometrili 
tabakalardan, balık kılçığı çapraz katmanlardan oluşur. Kum barlarını oluşturan bu çökeller 
150 cm’ye varan set yüksekliğine sahip olup, barlar reaktivasyon yüzeyleri ile sınırlanır. 
Farklı eğim yönlerine sahip olan bar çökelleri gelgit-hakim haliç içindeki gelgit barlarını 
yansıtır. Gelgit-hakim haliç çökelleri, istif içinde yukarıya doğru gri renkli masif 
çamurtaşlarından oluşan lagün çökellerine geçer. Çamurtaşları içinde saptanan Candona 
parallela pannonica Zalanyi, Ilyocypris cf. gibba (Ramdhor), Cyprideis cf. torosa (Jones), 
Ilyocypris bradyi G.O. Sars, Ilyocypris sp., Candona sp., Cypridopsis sp., Cyprideis sp., 
ostrakod fosilleri de acısu ortam koşullarını yansıtmaktadır.

Kuzgun Formasyonu, bir kazınma vadi dolgusunu yansıtmaktadır. Geç Serravaliyen bağıl 
deniz düzeyi düşmesi Adana Havzası’nın kısmen yüzeylenmesine ve Güvenç 
Formasyonu’nun kıyıötesi çamurtaşları üzerinde kazınma vadisinin oluşmasına neden 
olmuştur. Bu kazınma vadisi bölgesel ölçekte görülen zorunlu regresyonu ve uyumsuzluğu 
yansıtmaktadır. Kuzgun Formasyonu’na ait sedimanter fasiyesler bu kazınma vadisi içinde, 
erken Tortoniyen döneminde gelişen yeni bağıl deniz düzeyi yükselmesine bağlı olarak 
çökelmiştir. Adana Havzası’nı yapısal olarak sınırlayan Misis Yükselimi ve kazınma 
vadisinin oluşturduğu geometri vadi içinde çökelen sedimanları güçlü dalga ve fırtına 
aşındırma etkisine karşı korumuştur. Bu yapısal ve geometrik kontrol aynı zamanda gelgit 
dalgalarındaki rezonansı ve bunun sonucunda gelgit enerjisini artırarak kazınma vadisinin 
gelgit-hakim haliç ortamına dönüşmesine neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kazınma vadisi, Serravaliyen, Menderesli akarsu, Zorunlu regresyon.
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REINTERPRETATION OF KUZGUN FORMATION IN ADANA BASIN: 
THE IMPORTANCE OF THE FLUVIAL AND ESTUARINE DEPOSITS 

ON THE 
DETERMINATION OF THE MIDDLE–LATE MIOCENE SEA-LEVEL 

CHANGES

Ayhan Ilgar1, Tolga Esirtgen1, Aynur Hakyemez1,
Serap Demirkaya1, Banu Türkmen-Bozkurt1, Gönül Çulha1

¹MTA, Department of Geological Research, 06800, Ankara
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Abstract: Kuzgun Formation, containing the sedimentary records of middle-late Miocene 
sea-level changes in the Adana Basin, is the subject of this study. Kuzgun Formation, which 
disconformably overlies the offshore mudstones of the Güvenç Formation, is composed of 
three facies associations of meandering river and flood plain, tide-dominated estuarine, and 
lagoon from base to top.

Fluvial deposits consist of reddish mudstone, siltstone, sandstone and grey-light brown 
sandstone, gravelly sandstone and conglomerate. The sandstones and conglomerates with 
erosional base form fining and thinning upward sequences. These inclined-bedded deposits 
represent point bars of the meandering rivers. The brick colour, thin-bedded mudstones and 
siltstones, which alternate with the point bars, constitute the flood-plain deposits of the 
meandering rivers. Fluvial deposits are overlain by fine to coarse-grained marine sandstones 
rich in Ostrea fossils at the boundary. Sandstones are composed of planar and trough cross-
stratification, sigmoidal beds, herringbone cross-stratifications. These sand bars, up to 150 cm 
in height, are bounded by reactivation surfaces. The bi-directional bar deposits indicate tidal-
bars within the tide-dominated estuarine. The tide-dominated estuarine deposits pass upward 
to the grey massive mudstones of lagoon deposits. The Ostracoda fossils, Candona parallela 
pannonica Zalanyi, Ilyocypris cf. gibba (Ramdhor), Cyprideis cf. torosa (Jones), Ilyocypris
bradyi G.O. Sars, Ilyocypris sp., Candona sp., Cypridopsis sp., Cyprideis sp., determined in 
mudstones reflect brackish water environment as well.

The Kuzgun Formation shows an incised valley-fill. Late Serravallian relative sea-level 
fall, partially exposed the Adana Basin, created an incised valley on the offshore mudstones 
of the Güvenç Formation. This incised valley represents a regional forced regression and 
unconformity. Sedimentary facies of the Kuzgun Formation were deposited within this 
incised valley depending on relative rise in sea-level in early Tortonian. Misis Structural 
High, which structurally restricted the Adana Basin, and the geometry of the incised valley 
protected the incised valley fill against to the strong wave and storm erosion. This structural 
and geometric control increased the resonance that eventually amplified tidal wave energy
allowing the incised valley to become a tide-dominated estuarine.

Key words: Incised valley, Serravallian, Meandering river, Forced regression.
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SEYITÖMER VE TUNÇBILEK ALT-HAVZALARINDA LINYIT 
İÇERIKLI ALT-ORTA MIYOSEN TORTULLARININ PALEOFLORASI 

VE İKLİMİ, KÜTAHYA ALANI, KUZEYBATI TÜRKIYE

Mehmet Serkan Akkiraz 1, Funda Akgün2,Torsten Utescher3, Volker Wilde4, Angela
Anneliese Bruch 4, Volker Mosbrugger4 Sariye Duygu Üçbaş1
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Özet: Paleoiklim ve vejetasyonu yeniden kurmak için, Kütahya alanının (Seyitömer ve 
Tunçbilek alt-havzaları) Alt-Orta Miyosen istifleri incelenmiştir. Bölgedeki Miyosen 
istifleri kırıntılılarla başlayıp karbonatlı tortullarla son bulmaktadır ve bunlarla girik 
haldeki volkanikleri de barındırmaktadır. Linyit oluşumları iki farklı seviyede 
gözlenmektedir. Bunlardan ilki istiflerin tabanına yakın diğeri ise üstte yer almaktadır. 
Alttaki linyit oluşumları ekonomik öneme sahiptir. Bu çalışmada her iki ast havzanın
palinolojik özellikleri incelenmiştir. Sporomorfların arasında, zengin bir konifer ormanı 
baskın bileşenleri oluşturmaktadır ve başlıca belirlenemeyen Pinaceae, Pinus haploxylon
tip, Pinus diploxylon tip, Picea, Cedrus, Cathaya, Keteleeria ve Podocarpus’tan meydana 
gelmektedir. Polen verileri, bazı eğreltilerin (Osmunda, Polypodiaceae, Schizeaceae) 
Selaginella ve Lycopodium’ların varlığını da belirtir. Cupressaceae her iki alt-havzanın 
tüm örneklerinde sıklıkla bulunur ve karışık orman topluluğuna katılırlar. İki odunsu bitki, 
Castanea-Castanopsis ve her daim yeşil Quercus da topluluklarda baskındır. Paleoiklimi 
yeniden kurma Coexistence Approach (CA) yöntemine dayalıdır ve istifte dönemsel 
değişimli subtropikal/sıcak-ılık iklimin olduğunu belgelemektedir. Çalışılan istifler 
boyunca bitki örtüsü belirgin bir değişim göstermemektedir. Polenlerin (örnek, termofil ve 
aktotersiyer) miktarındaki küçük değişimler, tortulların çökelimi süresince, küçük ölçekli 
dönemsel sıcaklık ve yağış miktarlarındaki dalgalanmaları belirtmektedir. CA yöntemine 
gore, yedi iklimsel değişken elde edilmiştir. Sayısal paleoiklimsel veriler, yıllık ortlama 
sıcaklığın 17-18 oC, kış sıcaklıklarının 8-10 oC ve yaz sıcaklıklarının 27-28 oC olduğunu 
belirtir. Yıllık yağış miktarı 1200 mm’yi aşmaktadır. En kurak ay yağış miktarı 20 ve 25 
mm arasındadır. Nemli ay yağış miktarı büyük çoğunlukla 200 ve 250 mm ve yaz yağış 
miktarı 100-150 mm arasındadır. Bu veriler, Kütahya alanının Erken-Orta Miyosen 
süresince sıcak ve günümüzdeki iklimsel kayıtlardan daha fazla yağış aldığını 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alt-Orta Miyosen, Seyitömer, Tunçbilek, Kütahya, Paleoekoloji, 
Palinoloji, alt-havza
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PALAEOFLORA AND CLIMATE OF LIGNITE–BEARING LOWER-
MIDDLE MIOCENE SEDIMENTS IN SEYITÖMER AND TUNÇBILEK 
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Abstract: Lower - Middle Miocene successions from the Kütahya province (Seyitömer 
and Tunçbilek sub-basins) were analyzed to reconstruct the palaeoclimate and vegetation 
of the interval. In the area, Miocene sequences start with clastics and come to end 
calcareous sediments with interfingering volcanic rocks. Lignite formations are observed 
on two different levels. The first of these takes place near the base of the sequence, and 
other one occurs on higher stratigraphic level.  The lower lignite formations are of 
economic importance. In this study, palynological characteristics of both sub-basins were 
investigated. A rich coniferous forest forms the dominant components among sporomorphs 
and consists mainly of undeterminable Pinaceae, Pinus haploxylon type, Pinus diploxylon 
type, Picea, Cedrus, Cathaya, Keteleeria and Podocarpus.  Pollen data also indicate the 
presence of some fern taxa (Osmunda, Polypodiaceae, Schizeaceae) Selaginella and 
Lycopodium. Cupressaceae frequently occur in all samples of both sub-basins, and join in 
the mixed forest assemblage. Two woody plants Castanea-Castanopsis and evergreen
Quercus predominate in the assemblages as well. The reconstruction of palaeoclimate is 
based on the Coexistence Approach (CA) method and documents subtropical with cyclic 
variation in the sediment sequence. The vegetation does not show a clear change through 
the sequences studied. Small changes in the quantity of pollen taxa (e.g., thermophilous 
and arctotertiary) indicate small-scale cyclic temperature and precipitation oscillations 
along the deposition of the sediments. On the basis of CA, seven palaeoclimate parameters 
are estimated. Quantitative palaeoclimate data indicate values of mean annual temperature 
of 17-18 oC, with winter temperatures of 8-10 oC and summer temperatures of 27-28 oC. 
Mean annual precipitation exceeds 1200 mm. Driest month precipitation is between 20 and 
25 mm. Wettest month precipitation most frequently ranges between 200 and 250 mm and 
summer precipitation of 100-150 mm. These values imply that Kütahya area was warm and 
receiving more precipitation during the Early-Middle Miocene than the modern climate 
records.

Keywords: Lower-Middle Miocene, Seyitömer, Tunçbilek, Kütahya, Palaeoecology, 
Palynology, sub-basin
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SUBTROPİK KIYI SABKASI İSTİFİNİN (SİVAS HAVZASI) YAŞI VE
NANNOFOSİL BİYOSTRATİGRAFİSİ

Ayşegül Aydın1, Faruk Ocakoğlu2, Nurdan Yavuz1,
İ. Ömer Yılmaz2

1Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara, 2Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, 3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

Özet: Sivas Havzası Geç Eosen’den Geç Miyosen’e kadar farklı ortamlarda çökelmiş 
çoğunlukla kalın evaporit istiflerini içerir. Bunlardan Karaman Jips üyesi olarak 
adlandırılan birim, önceki biyostratigrafik çalışmalarda Erken Burdigaliyen olarak 
yaşlandırılan denizel bir istif içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada paleocoğrafya, 
paleoiklim ve potansiyel petrol kapanları açısından önem arz eden Karaman Jips üyesinin 
nannofosil içeriği ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Baskın olarak jips ve çamurtaşı ardalanmasından oluşan ve kalınlığı 72 metre olan bir 
ölçülü istif boyunca toplanan, daha önce detaylı sedimantolojik ve palinolojik incelemesi 
gerçekleştirilmiş, toplam 119 adet örneğin nannofosil içeriği belirlenmiştir. Sphenolithus 
belemnos Bramlette and Wilcoxon fosilinin kesit boyunca gözlenen devamlı mevcudiyeti, 
incelenen kesitin yaşının NN3 zonu içerisinde yer aldığını belirlemektedir.

Örnekler içerisinde Sphenolithus belemnos Bramlette and Wilcoxon ile birlikte bulunan 
diğer nannofosiller şunlardır; Sphenolithus disbelemnos Fornaciari ve Rio, Sphenolithus 
calyculus Bukry, Sphenolithus delphix Bukry, Sphenolithus conicus Bukry, Sphenolithus 
conspicuus Martini, Sphenolithus capricornutus Bukry ve Percival, Sphenolithus dissimilis 
Bukry ve Percival, Sphenolithus moriformis (Brönnimann ve Stradner), Helicosphaera 
kamptneri Hay ve Mohler, Helicosphaera recta Haq, Helicosphaera euphratis Haq, 
Reticulofenestra haqii Backman, Reticulofenestra minuta Roth, Reticulofenestra hillae 
Bukry ve Percival, Reticulofenestra reticulata (Gartner ve Smith), Discoaster deflandrei
Bramlette ve Riedel, Discoaster kuepperi Stradner, Cyclicargolithus abisectus  (Müller),
Cyclicargolithus  floridanus (Roth ve Hay), Calcidiscus macintyrei (Bukry ve Bramlette), 
Calcidiscus leptoporus (Murray ve Blackman), Micrantholithus crenulatus Bramlette ve 
Sullivan, Braarudosphaera bigelowi (Gran ve Braarud), Pemma papillatum Martini, 
Zygrhablithus bijugatus (Deflandre), Pontosphaera multipora (Kamptner) Roth.

Braarudosphaera bigelowi (Gran ve Braarud), Zygrhablithus bijugatus (Deflandre),
Micrantholithus crenulatus Bramlette ve Sullivan, ve Pemma papillatum Martini
fosillerinin bolluğundaki artış kıyıya yakınlığı ve sığ suyun varlığını göstermektedir.
Reticulofenestra, Sphenolithus ve Helicosphaera fosillerinin bolluklarındaki artış ise
sırasıyla ılıman ve sıcak suyun varlığını göstermektedir. Nannofosil incelemelerinden elde 
edilen bu bulgular, kesit üzerinde daha önce yapılan sedimantolojik ve palinolojik 
analizlerden elde edilen bulgular ile uyum içerisindedir. 

Anahtar Kelimeler: Nannofosil, biyostratigrafi, erken Burdigaliyen (NN3 Zonu),
paleo-ortam, paleoiklim, Sivas Havzası
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Abstract: Thick evaporitic sequences were deposited in various settings within the
Sivas Basin from Late Eocene to Late Miocene. The Karaman Gypsum Member is one of
these sequences and included within a marine succession which was dated as Early
Burdigalian by previous studies. In this study detailed calcareous nannofossil analyses
were conducted on Karaman Gypsum Member which is important in terms of
palaeogeography, palaeoclimatology and potential petroleum traps.

The nannofossil content of 119 samples, which were already studied by means of
sedimentology and palynology, collected from a measured section of alternations of
mudstone and gypsum was identified. The persistent presence of Sphenolithus belemnos 
Bramlette and Wilcoxon in the samples shows that the age of the studied section lies
entirely within NN3 Zone.

Other nannofossils identified in the samples in association with Sphenolithus belemnos 
Bramlette and Wilcoxon are; Sphenolithus disbelemnos Fornaciari and Rio, Sphenolithus 
calyculus Bukry, Sphenolithus delphix Bukry, Sphenolithus conicus Bukry, Sphenolithus 
conspicuus Martini, Sphenolithus capricornutus Bukry and Percival, Sphenolithus 
dissimilis Bukry and Percival, Sphenolithus moriformis (Brönnimann and 
Stradner), Helicosphaera kamptneri Hay and Mohler, Helicosphaera recta Haq, 
Helicosphaera euphratis Haq, Reticulofenestra haqii Backman,  Reticulofenestra minuta 
Roth, Reticulofenestra hillae Bukry and Percival, Reticulofenestra reticulata (Gartner and 
Smith), Discoaster deflandrei Bramlette and Riedel, Discoaster kuepperi Stradner,
Cyclicargolithus  abisectus  (Müller), Cyclicargolithus  floridanus (Roth and Hay),
Calcidiscus macintyrei (Bukry and Bramlette), Calcidiscus leptoporus (Murray and 
Blackman), Micrantholithus crenulatus Bramlette and Sullivan, Braarudosphaera bigelowi 
(Gran and Braarud), Pemma papillatum Martini, Zygrhablithus bijugatus (Deflandre), 
Pontosphaera multipora (Kamptner) Roth.

The increasing abundances of Braarudosphaera bigelowi (Gran and Braarud),
Zygrhablithus bijugatus (Deflandre), Micrantholithus crenulatus Bramlette and Sullivan, 
and Pemma papillatum Martini show proximity to shore and presence of very shallow
water. The increasing abundances of Reticulofenestra and, Sphenolithus and
Helicosphaera indicates presence of temperate and warm waters respectively. These
palaeoenvironmental interpretations driven from nannofossils are in good agreement with
previous sedimentological and palynological data.

Keywords: Nannofossil biostratigraphy, early Burdigalian (NN3 Zone),
palaeoenvironment, palaeoclimate, Sivas Basin
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KARAİSALI FORMASYONU’NUN FASİYES-MİKROFASİYES 
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Özet: Bu çalışma, Neojen yaşlı Adana Baseni’nin kuzey-kuzeybatı kesimlerinde 
yüzeyleyen Karaisalı Formasyonu’nun fasiyes-mikrofasiyes özelliklerini ve çökelme
ortamını incelemeyi amaçlamaktadır. Karaisalı Formasyonu, beyaz-krem renkli, algli, 
mercanımsı algli, mercanlı, gastropodlu, lamellibranşlı, ekinidli, foraminiferli ve 
çoğunlukla masif, bazı yerlerde tabakalı resifal özellikte kireçtaşlarından oluşmaktadır. 

Çalışma alanında, beş stratigrafik kesit ölçülmüş ve toplam doksan beş örnek 
derlenmiştir. Alınan örneklerden ince kesitler hazırlanmış ve petrografik mikroskop altında 
incelenmiştir. Her örnek, Folk (1962), Dunham (1962) ve Embry ve Klovan (1971) 
sınıflamaları kullanılarak sınıflandırılmıştır. İnceleme alanına ait beş ölçülü stratigrafik 
kesitin ayrıntılı sedimantolojik analizleri sonucu on dört mikrofasiyes tanımlanmıştır. 
Bunlar; 1- Mercanımsı algli bağtaşı/ çatıtaşı mikrofasiyesi, 2- Mercanlı çatıtaşı 
mikrofasiyesi, 3- Kırmızı algli bağtaşı mikrofasiyesi; 4- Kırmızı algli- mercanlı bağtaşı 
mikrofasiyesi, 5- Kırmızı algli istiftaşı/ bağtaşı mikrofasiyesi, 6- Algli, bentik- planktik 
foraminiferli biyoklastik istiftaşı mikrofasiyesi, 7- Miliolidae’li istiftaşı mikrofasiyesi, 8-
Kırmızı algli biyoklastik istiftaşı mikrofasiyesi, 9- Foraminiferli (delikli ve deliksiz)
biyoklastik istiftaşı mikrofasiyesi, 10- Lagüner bentik foraminiferli biyoklastik istiftaşı 
mikrofasiyesi, 11- Rhodolit’li yüzentaş mikrofasiyesi, 12- Foraminiferli (delikli ve
deliksiz) biyoklastik vaketaşı/ istiftaşı mikrofasiyesi, 13- Rotaliidae’li çamurtaşı 
mikrofasiyesi ve 14- Makro fosilli vaketaşı/ istiftaşı mikrofasiyesidir.

Tanımlanan on dört mikrofasiyes türü ile ilgili, dört karbonat çökelme ortamı 
belirlenmiştir. Bu çökelme ortamları havza içinden kenara doğru; platform-yamaç ve resif 
(dış rampada), açık şelf lagünü (orta rampa ve iç rampa arasında yüzeyleyen) ve iç 
rampada oluşan sınırlı lagündür. 

Anahtar Kelimeler: Mikrofasiyes, Sedimantoloji, Çökelme Ortamı, Karaisalı 
Formasyonu, Adana Baseni.
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Abstract: This study aims to determine facies-microfacies characteristics and 
deposition environment of the Karaisalı Formation cropping out in the north and 
northwestern parts of the Neogene Adana Basin. The Karaisalı Formation is composed of 
white-cream coloured, mostly massive and partly layered reefal limestones with algae, 
coralline algae, coral, gastropoda, lamellibranch, echinoid and foraminifera. 

In the study area, five stratigraphical sections were measured and ninety- five samples 
in total were collected. Thin sections were prepared from the taken samples and examined 
under a petrographic microscope. Each sample has been classified using classifications of 
Folk (1962), Dunham (1962) and Embry and Klovan (1971). Fourteen microfacies were 
identified as a result of detailed sedimentologic analyses of five measured sections within 
the study area. These are; 1- Coralgal bindstone/framestone microfacies, 2- Coralline 
framestone microfacies, 3- Red algal bindstone microfacies, 4- Red algal-coralline 
bindstone microfacies, 5- Red algal packstone/bindstone microfacies, 6- Algal, benthic-
planktonic foraminiferal bioclastic packstone microfacies, 7- Miliolids packstone 
microfacies, 8- Red algal bioclastic pakstone microfacies, 9- Foraminiferal (perforate and 
imperforate) bioclastic pakstone microfacies,  10- Lagoonal benthic foraminiferal 
bioclastic packstone microfacies, 11- Rhodolith floatstone microfacies, 12- Foraminiferal 
(perforate and imperforate) bioclastic wackestone/ packstone microfacies, 13- Rotaliids 
wackestone microfacies, and 14- Macrofossil bearing  wackestone/ packstone microfacies.

 Four carbonate depositional environments were determined related to identified 
fourteen microfacies types. These depositional environments, from interior part of the 
basin to margin, are; platform-slope and reef (in outer ramp), open shelf lagoon (located 
between middle ramp and internal ramp), and restricted lagoon formed in the internal 
ramp.

 Keywords: Microfacies, Sedimentology, Depositional Environment, Karaisalı 
Formation, Adana Basin.
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Özet: Sultandağlarının güneybatısında KB–GD doğrultusunda uzanan Yalvaç Havzası 
asimetrik graben olarak gelişmiştir. Havzanın kuzeydoğu kenarı KB–GD doğrultulu, kuzey 
kenarı ise KD–GB doğrultulu normal faylarla sınırlanır. Yalvaç Havzası’nın gölsel çökelleri 
ince tabakalı kireçtaşı, marn, çamurtaşı, silttaşı ile orta-kalın tabakalı kumtaşı ve çakıltaşından 
oluşur. 

Havzanın gölsel karbonat çökelleri üzerinde havza güneyinde sığ su delta çökelleri ile 
havza kuzeyinde Gilbert-tipi delta çökelleri tanımlanmıştır. Kıyıya paralel kesitlerde merceksi
geometriler sunan sığ su delta çökelleri 1-2.5 metre kalınlığa ve 20-50 metre genişliğe 
sahiptir. Bu deltalar ağız barları ile bu barlar üzerinde aşınmalı taban dokanağına sahip 
dağıtıcı kanal çökellerinden oluşur. Her bir delta çökeli yanal yönde ve havza yönünde 
kıyıyüzü çökellerine geçer. Yanal yönde yer değiştiren pek çok sığ su deltası düşey yönde de 
istiflenerek sığ su delta kompleksini oluşturur. Havzanın kuzeyinde ise Gilbert-tipi deltalar 
için karakteristik olan havzaya doğru eğimli delta öntakımı, yatay alüvyal delta düzlüğü ve 
havza tabanına teğetsel olarak geçen delta alttakımı çökelleri yer alır. Çakıltaşı ve 
kumtaşından oluşan bu çökellerde delta öntakımı 150 metre’ye varan set yüksekliğine 
sahiptir.

Delta çökellerinin oluşumu genel olarak bağıl su düzeyi değişimi, akarsu, dalga ve gelgit 
enerjisi gibi etkenler tarafından kontrol edilir. Bunun yanı sıra aynı çökelme ortamındaki 
farklı yersel etkenler de farklı delta türlerinin gelişimine neden olur. Gölsel Yalvaç 
Havzası’nda depolanmış farklı delta türleri bu konunun en güzel örneklerinden birini 
oluşturur. Büyük ölçekli tektonik etkilerin bulunmadığı, sığ ortam koşullarına ve yayvan bir 
havza tabanı topoğrafyasına sahip olan havza güneyinde sığ su delta kompleksi gelişmiştir. 
Sığ su delta kompleksi içinde deltaların yanal yönde yer değiştirmesi sabit su düzeyi 
koşullarını; üst üste istiflenmiş delta gelişimleri ise havza kenarında bağıl su düzeyi 
yükselimlerini işaret eder. Bağıl göl düzeyi yükselimleri sığ su deltalarının kalınlıkları ile 
orantılıdır. Yalvaç Havzası’nın dik bir havza kenarına sahip kuzey kenarında ise Gilbert-tipi 
delta depolanmıştır. Havzanın kuzeyini sınırlayan normal faylar havza kenarında bağıl olarak 
ani derinleşmelere neden olmuştur. Bu etki kaide seviyesinin düşerek kaynak alanda yoğun 
aşınmalara ve havzaya yüklü sediman getirimine neden olmuştur. Böylece havzaya taşınan 
sedimanların dik havza kenarında depolanması Gilbert-tipi deltanın oluşumuna olanak 
sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sığ su deltası, Gilbert-tipi delta, Sultandağları, Asimetrik graben
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Abstract: The Yalvaç Basin extending in NW–SE direction at the southwest of the 
Sultandağları was developed as an asymmetric graben. The northeastern and northern margins 
of the basin are bounded by NW–SE and NE–SW directed normal faults, respectively. The 
lacustrine deposits of the Yalvaç Basin consist of thin-bedded limestone, marl, mudstone, 
siltstone and medium-thick-bedded sandstone and conglomerate.

Shoal-water delta deposits at the southern margin and Gilbert-type delta deposits at the 
northern margin were identified on the lacustrine carbonates of the basin. Shoal-water delta 
deposits showing lenticular geometry in shore-parallel sections are 1–2.5 m in thickness and 
20–50 m in lateral extent. These are composed of mouth-bars and distributary channel 
deposits with erosional base on the mouth-bars. Each delta deposits pass basinward and 
laterally into coeval shoreface deposits. Lateral shifting and vertical stacking of shoal-water 
delta deposits form a shoal-water delta complex. At the northern margin of the basin there are 
basinward inclined foreset, horizontal alluvial topset and tangential bottomset deposits which 
show the characteristic architecture of Gilbert-type delta. These deposits consisting of 
conglomerate and sandstone have foresets reaching up to 150 meters in height.

Formation of the delta deposits are mainly controlled by relative water-level changes, 
fluvial, wave and tidal processes. Besides, different local factors also lead to the development 
of different delta types in the same basin. Different delta types deposited in the lacustrine 
Yalvaç Basin is one of the best examples of this issue. Shoal-water delta complex were 
developed at the southern margin of the basin which is characterized by the absence of large-
scale tectonic effects, shallow water depth and broad basin floor topography. Lateral shifting 
of the deltas indicates a constant water depth, whereas the deltas stacked upon one another 
reflect the relative rise in water level in the basin margin within the shoal-water delta 
complex. Relative lake level rise is proportional to the thickness of the shoal-water deltas. A
Gilbert-type delta was deposited on the steep northern margin of the Yalvaç Basin. The 
normal faults bordering the basin in the North caused to a rapid deepening in the basin
margin. This tectonic effect caused to an intense erosion in the source area and abundant 
sediment supply to the basin by a fall in the base level. Thus, the sediments carried to the 
basin were deposited at the steep basin margin and gave rise to the formation of the Gilbert-
type delta.    

Key words: Shoal-water delta, Gilbert-type delta, Sultandağları, Asymmetric graben
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Özet: Konya ilinin 90 km batısında Beyşehir ile Seydişehir arasında kalan bölgede Geç 
Miyosen-Pliyosen yaşlı genelde çamurtaşı ve şeyl ağırlıklı gölsel sedimentler 
yüzeylemektedir. Gölsel istif içerisinde değişik kalınlıklarda kömür seviyeleri ve bitümlü 
sedimentler bulunmaktadır.  Bayafşar köyünün güneyinde yer alan Akçalar linyit 
havzasındaki kömür ocaklarından iki adet ölçülü stratigrafik kesit yapılarak alınan 
örneklerin organik karbon içerikleri ve özellikleri (türü, olgunlaşma dereceleri ve 
hidrokarbon türüm potansiyelleri) incelenmiştir. 

TOC ve Piroliz analiz (S1, S2, S3, Tmax, PI, HI ve OI) sonuçlarına göre, incelenen 
örneklerin TOC değerleri % 0,4 ile %50 arasında olup ortalama değeri ise %20,6’dır. 
Örneklerin kerojen tipi genelde Tip III ‘tür ancak çok az da olsa Tip II ve Tip IV örnekler
de mevcuttur. Bölgedeki bitümlü şeyllerin ısısal olgunlaşma düzeyleri genelde 
olgunlaşmamış-erken olgun seviyesindedir.

İncelenen örnekler TOC içeriklerine göre zayıftan mükemmele değişen kaynak kaya 
potansiyeline sahiptir, ancak ısısal olgunlaşma dereceleri düşüktür. Ayrıca incelenen 
bitümlü örneklerin Rezidüel Karbon (RC) ve piroliz edilebilen karbon (PC) değerleri 
onların zayıf türüm potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelime: Akçalar linyit havzası, organik jeokimya, TOC, Piroliz
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Abstract: Late Miocene- Pliocene aged lacustrine sediments comprising mainly 
mudstone and shale crop out in the area between Beyşehir and Seydişehir, 90 km West of 
Konya. The lacustrine sediment include coal and bituminous shale levels. The organic 
carbon content and characteristics (Type, maturation degree and hydrocarbon production 
potential) of samples collected from two sectioned measured in the Akçalar coal mine at 
the South of Bayafşar village.

The TOC and Pyrolysis analysis (HI, OI, Tmax, S1, S2, S3) show that  the TOC 
contents of the studied samples are in the range of % wt 0,4 and % wt 50, with an average 
of % wt 20,6 showing that an average of the total organic carbon content is % wt 20.6. The 
kerogen type for the vast majority of the studied samples is type III and few of them are 
type II and IV kerogen. 

According to the TOC content, the studied samples have source rock potential ranging 
from weak to excellent, but their thermal maturity degrees are low.  Based on the residual 
carbon (RC) and pyrolyzable carbon (PC) values, studied samples have low genesis
potential.

Keywords: Akçalar lignite basin, organic geochemistry, TOC, Pyrolysis
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Özet: Yoğun bir yerleşime sahip olan Eskişehir ili şehir yerleşimi, Porsuk çayı alüvyon 
çökelimleri üzerinde yer almaktadır. Yeraltısuyu seviyesi genelde yüzeyden 10 m derinlik 
içerisindedir. Sıvılaşma riski Eskişehir yerleşim alanında önemli bir jeoteknik sorundur. 1999 
Kocaeli depremi (17 Ağustos 1999, 7.4 Mw ), 1999 Düzce depremi (12 Kasım 1999,  7.2 
Mw), 1967 Mudurnu Adapazarı depremi (22 Temmuz 1967,  6.8 Ms), Kütahya fayı ve 
Eskişehir-İnönü fay zonu depremi (20 Şubat1956, 6.4 Mw)  ile  son yıllarda araştırmacıların 
belirlediği Eskişehir il merkezinden geçen Çukurhisar-Sultandere doğrultu atımlı fay 
segmentinin oluşturabileceği  en büyük ivme değerleri bu çalışmada kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda deprem oluşturması durumunda yaklaşık 40 km uzunluğundaki Çukurhisar-
Sultandere fay segmentinin en büyük yatay deprem ivmesini oluşturabileceği belirlenmiştir.  
Bu segmentin oluşturabileceği bir deprem sonucunda önceki çalışmalarda sıvılaşma riskinin 
olmayan bazı lokasyonların sıvılaşabileceği  belirlenmiştir. Bir seri yapı temel kazısında 
kapak zemin-sıvılaşabilir zemin kalınlığına yönelik değerlendirmelerde bulunulmuş ve
sıvılaşmanın yüzeyde deformasyon oluşturabileceği temel kazıları belirlenmiştir. Temel kazı 
incelemelerinde önceki  sıvılaşma izlerine rastlanılmamakla birlikte üst birimlere fırlamış bazı 
kum mercekleri belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Eskişehir, Sıvılaşma, Kapak zemin, Deprem
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Abstract: Eskişehir city has a dense foundation structuring. City settlement area locate on 
Porsuk river alluvial deposits. Underground water level is in 10 m depth generally. Soil 
liquefaction is an important geotechnical problem in Eskişehir settlement area. The peak 
accelerations of 1999 Kocaeli earhtquake (17 August 1999, 7.4 Mw), 1999 Düzce earthquake 
(12 November 1999, 7.2 Mw), 1967 Mudurnu Adapazarı earthquake (22 July 1967, 7.2 Mw) 
Kütahya Fault, Eskişehir-İnönü Fault zone earthquake (20 February 1956, 6.4 Mw) and  
Çukurhisar-Sultandere strike slip fault segment which is determined by investigators in latest 
years  are used in this study. As a result of this study  If 40 km length Çukurhisar-Sultandere
fault segment creates earthquake, it may cause highest horizontal ground acceleration.   Some 
locations determined with previous investigations as  unliquefable may  liquefy. A series of 
foundation excavation surfaces  were evaluated for  cap rock (non liqueable layer)-liquable 
layer interactions.  Surface deformations  may ocur at some foundation excavation locations.
The traces of old liquefactions were also investigated. Old liquefaction traces were not 
encountered in excavation inspections but some sand lenses popped up inside the upper layers 
are determined.

Keywords: Eskişehir, Liquefaction, Cap layer, Earthquake
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Özet: Miyosen yaşlı Yamanlar kompozit volkanı Batı Anadolu’daki bir makaslama 
zonu’nun orta kesiminde yer alır. Volkanik merkezin derin bir şekilde aşınması, kaldera 
tabanı ve kaldera içi kayaçlar ile kaldera dışındaki ignimbiritlerin gözlenmesi adına, üç 
boyutlu gözlem imkânı sunmaktadır. Kaldera dışında gözlenen Erken-Orta Miyosen 
Yamanlar Formasyonu’nun yakın ve orta kesimlerindeki fasiyes özelliklerinin belirlenmesi 
için litofasiyes analizleri gerçekleştirilmiştir. Piroklastik yoğunluk çökellerinin genel 
özelliklerini göstermesi açısından birincil volkanoklastik terminoloji (breş, tüf, lapilli-tüf, 
ignimbirit) kullanılmıştır. Piroklastik Yoğunluk Akışı (PYA) terimi tüm gaz içerikli 
piroklastik malzeme taşıyan akışkanlar ve pümisli ignimbiritler için kullanılmıştır. 
Piroklastik kayaçlar için yapılan litofasiyes tanımlamaları, sedimanter özellikler, tane boyu 
ve boylanma gibi özelliklere göre gerçekleştirilmiştir.

Yamanlar Kalderası etrafında dört farklı andezitik ignimbirit yüzeylenmiştir. Her biri 
piroklastik aktivitenin durgunluk aşaması verilerine (döküntü çökelleri vb.) ve akıntı 
ürünleri arasındaki keskin dokanak ilişkilerine dayanarak sınıflandırılmıştır. Akıntı 
ürünleri ignimbirit, bunlara eşlik eden tüf ve litik breşlerden oluşmaktadır. Bu akıntı 
ürünleri sekiz adet masif ve tabakalı ign-1’den ign-10’a dek ürünlerden oluşmaktadır. 
Burada Yamanlar Volkanı örneğinde olduğu gibi, bir kaldera volkanının parçalanma 
sürecinde gözlenebilecek lithofasiyesler: mLT (masif lapilli tüff), lmLT (litikçe zengin), 
dbLT (yayılmış-tabakalı lapilli tüf), ldbLT (litikçe zengin), sLT (tabakalı lapilli tüf), xsLT 
(çapraz katmanlı lapilli tüf), mlBr (masif litik breş) sunulmuştur. Saha verileri kaldera 
oluşturan püskürümlere işaret etmektedir. Elde edilen verilere göre kaldera oluşumunun, 
büyük bir yıkıcı patlama ve birbirlerinden piroklastik döküntü çökelleri ile ayrılmış 
bununla ilişkili art arda püsküren piroklastik yoğunluk akışları (PYA) ile ilişkili olduğunu 
ortaya koymaktadır. Tüm bu volkanik ürünler, çevre havzaya ait Erken Miyosen yaşlı 
akarsu-gölsel karakterli sedimanlar (Kızıldere Formasyonu) üzerine uyumsuz, ancak 
Erken-Orta Miyosen gölsel kireçtaşları (Foça Formasyonu) ile pepertitik dokanak ilişkileri 
sergileyerek, giriklik özelliğinin olduğunu göstermektedir  

Anahtar Kelimeler: Kaldera, Patlamalı volkanizma; piroklastik yoğunluk akışı; 
ignimbirit
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Abstract: The Miocene Yamanlar composite volcano is located in the central part of a 
shear zone in western Turkey. The volcano’s deeply-eroded interior provides excellent 
three-dimensional exposure of a faulted caldera-floor and caldera-fill rocks as well as 
surrounding extracaldera ignimbrites. Lithofacies architecture analysis is applied to the 
proximal and medial exposures of the Early-Middle Yamanlar Formation, which occurs 
outside of the caldera. We use primary volcaniclastic terminology (e.g. breccia, tuff, 
lapilli-tuff, ignimbrite) since they show features common of deposits of pyroclastic 
density. The term pyroclastic density current (PDC) is used for any type of gaseous current 
carrying pyroclastic material, and ignimbrite for the pumiceous deposit of a PDC. 
Lithofacies descriptions for the pyroclastic rocks are based upon sedimentary structure, 
grain size, sorting. 

Four andesitic ignimbrite flow units outcrop outside of the Yamanlar Caldera. Each four 
flow units is separated by clear evidence for pauses in pyroclastic density current activity 
(e.g. fall deposits) and contacts between flow units are sharp.  The flow units are composed 
of ignimbrites, co-ignimbrite tuff layers and lithic breccias. Flow units comprise eight 
massive to diffusely stratified beds, from ign-1 to ign-10. I present new lithofacies such as 
mLT (massive lapilli tuff), lmLT (lithic-rich), dbLT (diffuse-bedded lapilli tuff), ldbLT 
(lithic-rich), sLT (stratified lapilli tuff), xsLT (cross-stratified lapilli), mlBr (massive lithic 
breccia), for better understanding degradation processes of a caldera volcano such as the 
Yamanlar Volcano. Field evidence of the succession indicates a caldera-forming eruption. 
Our results indicate that the formation of the Yamanlar caldera resulted from one major
catastrophic eruption that generated several sustained pyroclastic density currents (PDCs) 
subdivided by fall deposits with sharp contacts. The ignimbrite sheet is composed of four 
flow units. The presence of numerous coarse-grained lithic-rich horizons within the 
ignimbrite sheet is consistent with caldera subsidence. The volcanic products 
unconformably overlie Early Miocene fluvio-lacustrine sediments (Kızıldere Formation), 
whilst interfinger with Early-Middle Miocene lacustrine limestones (Foça Formation).

Keywords: Caldera; Explosive volcanism; pyroclastic density current; ignimbrite
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