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ÖNSÖZ 
Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG) 1987 yılında kuruluşundan itibaren sürekli düzenlediği 

faaliyetlere 2015 yılından itibaren her yıl belirli bir tema çerçevesinde yıllık çalıştaylarla devam 

etmektedir. Bu tematik çalıştaylar, 2015 yılında (SÇG 2015) “Traverten-Tufa” temasıyla 

Pamukkale Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Denizli’de; 2016 yılında  (SÇG 2016) “Sedimanter 

Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri” temasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ev 

sahipliğinde Eskişehir’de; 2017 yılında (SÇG 2017) “Karasal Çökelme Sistemleri” temasıyla 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Rize’de gerçekleştirilmiştir. 

 

Uluslararası katılımlı SÇG2018 “Yamaç, Kıyı ve Akarsu Depolanma Süreçlerinin Sedimanter 

Kayıtları” temasıyla Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde ve SAÜ Coğrafya Topluluğu’nun 

desteği ile düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında, temasına uygun olarak, “Genç Karasal 

Çökellerde Jeokronoloji” başlığı altında kozmojenik ve lüminesans tarihlendirme üzerine iki, 

bunların yanı sıra TAE- II seferinden Antarktika izlenimleri üzerine bir davetli konuşma ile 21 

bilimsel bildiri yer almıştır. SÇG2018 Uluslararası Sedimantologlar Birliği (IAS) seyahat bursu 

ile ödüllendirilmiştir. Bu kapsamda Fas ile Belçika/Türkiye’den bilim insanları çalıştaya bilimsel 

bildiri ile katkı koymuştur. Çalıştay, iki günlük sunumların ardından KAF boyunca Sakarya Nehri 

ve Mudurnu Çayı flüvyal ve yamaç çökel kayıtları ile Karadeniz Kıyı şeridinde Kefken-Kerpe-

Karasu boyunca aşınmalı kıyılar ve depolanmalı kıyı çökellerine gerçekleştirilecek iki günlük 

arazi gezileri ile son bulmuştur.  

 

SÇG2018’in SÇG kuruluş felsefesi uyarınca sedimantoloji ile ilgilenen insanların bir araya 

gelmesi, genç araştırmacıların deneyim kazanması, arazi çalışmaları süresince bilim insanları 

arasında bilgi alış-veriş fırsatı vermesi açısından Türk yerbilimlerinin önemli bir kazanımı 

olduğuna inanıyoruz. 

 

SÇG 2018’in düzenlenmesinde başta ev sahibimiz Sakarya Üniversitesi olmak üzere bütün 

destekçilerimize teşekkür ederiz. Çalıştaya bildiri sunarak katkıda bulunan araştırmacılara, 

katılımcılara, değerli bilim kurulu üyelerine, SAÜ Coğrafya Bölümü öğrencilerine teşekkürü bir 

borç biliriz.. 

 

Çalıştay Düzenleme Kurulu adına 

 

Mehmet Korhan Erturaç 

Sakarya Üniversitesi, Coğrafya Bölümü 
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PREFACE 
The Turkish Sedimentology Working Group (SÇG) began its activities in 1987 with a field trip. 

SÇG has been conducted many activities until today. The group has started to organize workshops 

on specific topics since 2015. SÇG 2015 on “Travertine-Tufa” theme; SÇG 2016 on 

“Sedimentary Basins, their infills, and stratigraphies” and SÇG2017 “Terrestrial Depositional 

Systems” themes were held and hosted by Pamukkale University (Denizli), Eskişehir Osmangazi 

University (Eskişehir), Recep Tayyip Erdoğan University (Rize) respectively.   

 

SÇG2018 is hosted by Sakarya University (Sakarya) with the theme “Sedimentary Records of 

Colluvial, Coastal and Fluvial Depositional Processes”. SCG2018 workshop represents two 

invited lectures on cosmogenic and luminescence dating of young terrestrial sediments and 

impressions from TAE-II expedition to Antarctica is represented as well as 21 scientific 

presentations. The support from International Association of Sedimentologists (IAS) travel grant 

resulted in two international contributions from Kingdom of Morocco and Belgium/Turkish joint 

program. The workshop concludes with two day field trip, Late Pleistocene fluvial archives of 

Sakarya River along the North Anatolian Fault and coastal features of the Black Sea coast 

between Kefken-Kerpe and Karasu. 

 

We believe that SCG2018 workshop succeeds in bringing people together who are interested in 

sedimentology, a valuable experience for young researchers, and in being an platform among 

scientists. We would like to thank all of our supporters, especially Sakarya University, who 

contributed to the organization of the SÇG 2018 Workshop. We sincerely thank researchers for 

attending and/or presenting their work and appreciate valuable members of the Organization 

Committee for their sincere effort in organizing the workshop. 

 
On behalf of Workshop Organizing Committee 

 

Mehmet Korhan Erturaç 

Sakarya University, Department of Geography 
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AKARSU TARAÇALARININ KOZMOJENİK İZOTOP YÖNTEMİ İLE 

TARİHLENDİRİLMESİ  

 
Naki Akçar 

Jeoloji Enstitüsü, Bern Üniversitesi, İsviçre 

(akcar@geo.unibe.ch) 

 

ÖZ 

 
Akarsu taraçaları, iklimsel dalgalanmalardan kaynaklanan akarsu aktivitesindeki değişimlerin ve/veya 

tektonik yükselmenin sonucu olarak oluşurlar. Depolama ve erozyon fazlarındaki değişimlere bağlı olarak, 

bu taraçaların oluşumu aşınımsal veya birikimseldir. Taraça kronolojileri genellikle, yaşlı çökellerin, genç 

çökellerden daha yüksek kotlarda bulunduğunun kabul edildiği tersine bir stratigrafik ilişkiye atfedilir. Son 

yıllarda, akarsu taraçalarının kozmojenik izotoplar ile tarihlendirilmesinde kaydedilen gelişmeler 

sayesinde, bu sediman kayıtlarının sayısal kronolojileri oluşturulmuştur. Kozmojenik izotoplarla tarihleme, 

OSL, Ar/Ar veya U/Pb yaşlandırma teknikleri haricinde, birkaç 100 binyıldan daha eski olan çökeller için 

kullanılabilen tek niceliksel yöntemdir. 

 

Yaşlı sediman arşivlerinin, özellikle de >500 binyıldan yaşlı arşivler için, kozmojenik izotoplar taraça 

oluşumundan bu yana geçen sürenin veya taraça çökellerinin gömülmesinden beri geçen süreyi belirlemek 

için kullanılabilir. Bunun için, ya kozmojenik izotopların radyoaktif çözünmesi ya da birikmesinden 

yararlanılır. Radyoaktif çözünme durumunda, gömülme süresi, kozmojenik 26Al'nın yarı ömrünün 
10Be'dan daha kısa olmasından dolayı zamanla azalan 26Al-10Be oranı kullanılarak, gömülme öncesinde var 

olan (kalıt) ve gömülme sonrasında biriken izotop miktarları bilindiği takdirde belirlenir. Klasik gömülme 

tarihlendirme uygulamasında ise gömülme öncesinde izotop birikiminin doygunluğa ulaştığı kabul ve 

gömülme sonrasında izotop birikimi göz ardı edilerek, derine gömülü (>10 metre) sedimanlar örneklenir. 

Son zamanlarda uygulamasına başlanan isokron-gömülme yaş tayininde, aynı kronozon’dan alınan 

çakılların gömülme sonrası tarihçelerinin aynı olduğu varsayılmaktadır. Bu çakıllardaki kozmojenik 10Be 

ve 26Al miktarları gömülme öncesi tarihçelerine bağlı olarak farklılık gösterdiği kabul edilir. İzotopların 

birikmesi kullanıldığı takdirde ise, kozmojenik izotopların birikiminin derinlikle değişmesi kullanılarak 

taraça oluşum yaşı belirlenir. Derinlik profili tarihlendirmesi olarak adlandırılan bu yöntemde; taraça 

oluşumundan sonra geçen zamana, yüzey erozyon hızına ve kalıt miktarına dayalı derinlik profilleri üreten 

Monte Carlo simülatörü ile modellenir.  

 

Son yapılan çalışmalar, derinlik profili ve isokron-gömülme tarihlendirme tekniklerinin çok başarılı 

olduğunu göstermiştir. Halen, bu yöntemler dünya çapında akarsu taraçalarının kronolojilerini belirlemek 

için uygulanmaktadır. Aynı taraçada hem derinlik profili hem de eşzamanlı gömülme yöntemleri 

uygulandığında, elde edilen yaşlar aynı olmayabilir. Derinlik profili yaş tayini taraça oluşumumu 

tarihlendirdiğinden dolayı, bu yaş çökelme zamanını ortaya çıkaran isokron-gömülme yaşından daha genç 

olmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Derinlik profili, yaş tayini, isokron-gömülme yaş tayini, gömülme yaş tayini 
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ABSTRACT 

 
River terraces are built as a result of changes in fluvial activity due to the climatic fluctuations and/or as 

a result of tectonic uplift. Based on alternating phases of deposition and erosion, their formation is either 

aggradational or degradational. Terrace chronologies are generally attributed to a reversed stratigraphic 

relationship, where older deposits occur at higher elevations than younger deposits. Recent progresses in 

the dating of fluvial terraces with terrestrial cosmogenic nuclides resulted in the reconstructions of 

numerical chronologies for these archives. Dating with cosmogenic nuclides is the only quantitative method 

that can be used to date deposits that are older than a few 100 ka, except for OSL or Ar/Ar or U/Pb dating 

techniques.  

 

In order to date older archives, especially >500 ka, cosmogenic nuclides can be used to determine the time 

elapsed since sediments were deposited in a terrace, i.e. time of aggradation or time elapsed since the 

terrace formation, i.e. time of degradation. For this, either the radioactive decay or accumulation of 

cosmogenic nuclides can be used. In the case of radioactive decay, the burial time is determined by the 
26Al vs. 10Be ratio, which decreases with time as the half-life of 26Al is shorter than that of 10Be, when the 

pre-burial and post-burial concentrations are known or estimated. In a classical burial dating application, 

pre-burial nuclide accumulation is assumed to be saturated and deeply buried sediments are sampled, 

where the post-burial accumulation is negligible. In the recently introduced isochron-burial dating, it is 

assumed that in a suite of samples from the same timeline (geologic unit) post-burial history is the same. 

They should have different inherited nuclide concentrations acquired during different pre-burial exposure 

histories. In the case of accumulation of cosmogenic nuclides, so called depth-profile dating, the variation 

of cosmogenic nuclide concentration with depth can be used to date the degradation. This depth-profile 

can be modelled with a Monte Carlo simulator, which generates depth profiles based on exposure age, 

erosion rate and inheritance. 

 

The depth-profile and isochron-burial dating techniques have proven to be very promising. Presently, these 

methods are applied worldwide to determine the chronologies of fluvial terraces. When both depth-profile 

and isochron-burial dating methods are applied to the same system, the ages may not be the same. As the 

timing of a terrace formation is determined from the depth profile, this age should be younger than the 

isochron-burial age, which reveals the time of deposition. 

 

Keywords: depth-profile dating, isochron-burial dating, burial dating 
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ÖZ 
 

Lüminesansın iki formu olan Termolüminesans (TL) ve Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL)’ ın dozimetrik 

ve tarihlendirme amaçlı kullanımı retrospektif ve katıhal dozimetri araştırma alanlarında oldukça önemli 

yer tutmaktadır. Bu tekniklerin, son birkaç on yıldır doğa bilimlerinde ve mühendislik uygulamalarındaki 

artan kullanımı sayesinde lüminesans dozimetri ve lüminesans tarihlendirme konusundaki çalışmalar 

günden güne gelişerek devam etmektedir. Dozimetri çalışmaları daha çok radyasyon fiziği uygulamalarına 

odaklanacak biçimde gelişirken, yaş tayini çalışmaları jeolojik ve arkeolojik materyallerin, Geç Kuvaterner 

döneme ait karasal çökellerin vb. en son ısıya veya ışığa maruz kaldığı zamanı bulmak üzere son derece 

önemli kronometrik bir araç haline gelmiştir. Lüminesans tarihlendirme için elde edilebilen yaş alt limitleri 

şimdilik en az birkaç yüz yıl ile sınırlandırılırken üst yaş limiti yeni ve gelişen teknikler (TA-OSL, TT-

OSL, mor uyarım) aracılığıyla birkaç yüz bin yıldan milyar yıl mertebesine çıkarılmıştır. 

 

Lüminesans tarihlendirme, tuzaklanmış yük tarihlendirme teknikleri prensiplerine dayanarak çalışır ve 

çökellerin gömü boyunca doğal radyasyon (doğal radyoaktif elementler ve uzay merkezcil kozmik 

radyasyon) nedeniyle maruz kaldığı toplam radyasyon dozunun ölçülmesiyle hesaplanır. Lüminesans 

tarihlendirme hipotezi doğadaki en yaygın bulunan kuvars feldispat gibi minerallerin kristal yapılarındaki 

kusurları sayesinde bir dozimetre gibi davranışına dayanır. Lüminesans ölçüm prosedürü, hedef 

malzemenin (arkeolojik kalıntılar veya jeolojik çökeller) laboratuvarda bir takım protokollerle ve uygun 

uyarım kaynaklarıyla (ısı veya farklı dalga boylarında ışık) uyarılarak yapılır. Daha sonra, uygun cihazlar 

yardımıyla bu sinyalin radyasyon dozuna karşı kalibrasyonu yapılarak toplam soğurulan doz hesaplanır. 

Numunenin lüminesans yaşı, toplam soğurulan dozun örneğin çevresinden alınan numunelerdeki 

radyonüklit konsantrasyonundan ve bölgenin coğrafi koordinatlarına göre hesaplanan kozmik radyasyon 

miktarının tespit edilmesiyle belirlenen yıllık doza oranlarak hesaplanır. 

 

Bu çalışma kapsamında lüminesans tarihlendirmenin temelleri, laboratuvar prosedürleri/protokolleri ve 

çeşitli ortamlarda depolanmış karasal çökellerde saha uygulamalarının yanı sıra TL/OSL tekniklerinin 

farklı ileri uygulama teknikleriyle kullanımından bahsedilecektir. Bu amaçla, aşağıdaki farklı uygulama 

konularından uygulamalara değinilecektir: 

 

 Arkeolojik çanak/çömlek parçalarının fırınlama sıcaklığının tespit edilerek dönemin fırınlama 

teknolojisinin araştırılması 

 Yüzey tarihlendirme ve uygulamaları 

 Metal (korozyon) tarihlendirme 

 Lüminesans termokronometri 

 Kristal kuvars, amorf silika cam, obsidiyen ve arkeolojik değerli taşların köken araştırması ve 

karakterizasyonu  

 Farklı uyarım teknikleriyle elde edilebilen yaş limitlerinin arttırılması  

 IRPL tarihlendirme 

 

Anahtar Kelimeler: Lüminesans tarihlendirme, dozimetre, TA-OSL, TT-OSL,  
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ABSTRACT 
 

Luminescence, in both forms of thermoluminescence (TL) as well as optically stimulated luminescence 

(OSL), has been increasingly used for dosimetric and dating purposes that presently constitute an important 

part of retrospective and solid-state dosimetry. Luminescence dosimetry and dating has been actively 

developed in the past several decades thanks to its successful applications in natural sciences and 

engineering. While the dosimetric researches focus various applications of radiation physics, the dating 

applications become an essential chronometric tool aging geo-archaeological objects, late quaternary 

sediments, landforms effectively by estimating the time elapsed since mineral grains were last exposed to 

daylight or heat. Ages can currently be obtained for samples merely a few hundred years old, and new 

luminescence techniques (e.g., TA-OSL, TT-OSL, violet stimulation) are being investigated in order to 

extend the age range back by at least one order of magnitude from a few ~100 kyr to ~1 Myr. 

 

The method based on trapped charge dating method and it determines the age since burial of sediments by 

measuring the total accumulated luminescence signal resulting from exposure of the soil to a known annual 

dose of background radiation coming from natural radionuclides and cosmic radiation. The hypothesis of 

luminescence dating relies upon defects in the crystal lattice of dosimeter minerals, most commonly quartz 

and feldspar minerals. In the procedure of luminescence, the target samples (sediments, archaeological 

artefacts etc.) are exposed in the laboratory to the appropriate stimulation source (heating or light of 

appropriate wavelength in the cases of TL and OSL respectively). Luminescence is thus emitted during the 

stimulation period, the integral of which provides a measure of the dose of radiation absorbed by the 

mineral grains acting as a dosimeter. Through calibration of the signals against known doses of radiation, 

the absorbed dose can be obtained.  

 

In the framework of this presentation, not only essentials of luminescence dating on terrestrial sediments, 

laboratory procedures/protocols and applications on various terrestrial sedimentary deposits will be 

presented but also special and further emphasis will be given to a number of alternative applications of TL 

and OSL as a probe for:  

 

 Study of ancient pottery manufacturing technologies by assessing their firing temperature in the 

past.  

 Surface dating and applications 

 Metal (corrosion) dating  

 Luminescence thermochronometry 

 Provenance studies and characterization in the cases of crystalline quartz, amorphous silica 

glasses, obsidian and gemstones of archaeological interest 

 Age limit extension using different stimulation methods  

 IRPL Dating 

 

Keywords: Luminescence dating, dosimetry, TA-OSL, TT-OSL 
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ÖZ 

 
Antarktika, barış ve bilim için saklanmış, kimseye ait olmayan bir kıtadır. 14.2 milyon km2 yüzölçümüyle, 

yaklaşık Afrika’nın yarısı, Türkiye’nin 17 katı  büyüklüğünde, %98’i buz katmanı ile kaplı, giriş için 

vizenin gerekmediği, dünyanın ennkurak, en soğuk ve en rüzgarlı yeridir. 2017 yılındaki verilere göre 

kıtada en yüksek ısı 19.8 0C, en düşük ısı -94,7 0C olarak ölçülmüştür. Antarktika, bu özellikleriyle tüm 

bilim dallarının odaklandığı, ancak ulaşım ve çalışma şartlarının oldukça zor olduğu bir kıtadır. Bilim 

insanları kıta üzerinde; ekosistemler, deniz yaşamı, kara yaşamı, göller ve nehirler, buzul altı gölleri, jeoloji, 

jeomorfoloji ve paleontoloji, sismoloji ve volkanoloji, mineraller ve topraklar, fosiller, meteoritler, buz ve 

güney okyanusu, buzullar ve deniz buzu, iklimbilimi ve hava tahmini, atmosfer bilimleri, küresel ısınma ve 

sera gazları, jeomagnetizma, astronomi ve uzay bilimleri gibi konular üzerine odaklanmaktadırlar. Yer 

bilimleri açısından bakıldığında, Antarktika’daki kayaçların %0,5’den azı doğrudan çalışılmıştır. Bazı 

bilim adamlarının söylediği gibi, Antarktika’daki buzulların altındaki jeoloji ve topoğrafya Mars’ın 

topoğrafyasından daha az bilinmektedir.  

 

“Türk Antarktik Bilim Üssü Projesi” isimli proje kapsamında 7 Mart-24 Nisan 2018 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen Türk Antarktik Bilim Seferi-II (Turkish Antarctic Expedition-II, TAE-II) kapsamında, 23 

gün boyunca Robert Adası’nda (Güney Shetland Adaları-Antarktika) jeolojik amaçlı çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Türkiye, Antarktika’da şu anda “gözlemci ülke” statüsündedir. Bölgede “danışman ülke” statüsüne 

geçebilmek için şartlardan birisi Antarktika’ya 3 bilimsel sefer düzenlemektir. Bu kapsamda son yıllarda 

çok ciddi çalışmalar yürütülmüş ve bilimsel seferlerin ilki (TAE-I) 2017 yılında, TAE-II 2018 yılında 

başarıyla gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bilim seferinin (TAE-III) 2019 yılında gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. 

 

Tüm bu çalışmalar T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve 

İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinasyonunca desteklenmektedir. 

 

 
Anahtar Kelimeler: Antarktika, Türkiye, TAE-II, jeoloji 
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ABSTRACT 

 
Antarctica is a continent which was saved for peace and science and does not belong to anybody. Its surface 

area is 14.2 million sq km, about half of Africa's, 17 times the size of Turkey, 98% is covered by ice, no 

visas required, it is the driest, coldest and windiest place in the world. According to the data in 2017, the 

highest temperature was measured as 19.8 0C and the lowest temperature was -94.7 0C. Antarctica is a 

continent where many researchers focused due to these properties, but transportation and working 

conditions are very difficult. In particular, the scientists consider in ecosystems, marine life, terrestrial life, 

lakes and streams, subglacial lakes, geology, geomorphology and paleontology, seismology and 

volcanology, minerals and soils, fossils, meteorites, ice and oceans, glaciers and sea ice, climatology and 

weather forecasting, atmospheric science, greenhouse gases and global warming, geomagnetism, 

astronomy and space sciences on the continent. From the point of view of the earth sciences, less than 0,5% 

of Antarctica’s rock is accessible for direct examinations. Some scientists report that the geology and 

topography under the ice are less well known than the topography of Mars.  

 

Within the scope of the project titled "Turkish Antarctic Science Base Project", under the scope of Turkish 

Antarctic Expedition-II (TAE-II) conducted between March 7th and April 24th 2018, for 23 days on Robert 

Island (South Shetland Islands- Antarctica) geological works have been studied. 

 

Turkey has been currently "observer country" status in the Antarctic. In order to be able to elevate to the 

status of "consultative country" in the region, one of the conditions is to organize 3 scientific expeditions 

to Antarctica. In case, very strong studies have been carried out in recent years and first scientific 

expedition (TAE-I) was successfully completed in 2017, TAE-II in 2018. The third scientific expedition 

(TAE-III) will be scheduled to take place in 2019. 

 

All of these studies were carried under the auspices of Turkish Republic Presidency, supported by the 

Ministry of Industry and Technology, and coordinated by Istanbul Technical University (ITU) Polar 

Research Center (PolReC). 

 
Keywords: Antarctica, Turkey, TAE-II, geology 
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ÖZ 

 
GD Anadolu bölgesinde geniş yayılım gösteren Şelmo Formasyonu (Tortonian-Messinian), Bitlis-Zagros 

Orojenik Dağ Kuşağı’nın ön ülkesinde gelişmiştir. Formasyonun Adıyaman yöresindeki yüzleklerini 

oluşturan alüvyal ve göl çökelleri fasiyes özelliklerine göre Alt alüvyal topluluk, Göl topluluğu ve Üst 

alüvyal topluluk olmak üzere üç alt birime ayırılarak incelenmiştir. Alt alüvyal topluluk, kaba kırıntılıların 

baskın olduğu alüvyal/flüvyal yelpaze çökelleri ile temsil edilir. Göl çökelleri genellikle kumtaşı ve 

marn’lardan oluşmakta olup yoğun yumuşak sediment deformasyon yapıları içerir. Üst alüvyal topluluk da 

iri (konglomera ve kumtaşı) ve ince taneli (kırmızı çamurtaşları) kırıntılı kayaçların oluşturduğu 

birbirleriyle yanal-düşey ilişkili alüvyal/flüvyal fan çökellerinden oluşur. Bu istifler kuzeye, bölgesel 

yükselme alanına doğru kalınlaşan ve kabalaşan nitelikte asimetrik dolgu oluşturmuştur. Kalınlığı 300 m’ye 

ulaşan bu çökeller geniş bir drenaj alanından beslenmişlerdir.   

 

Alüvyal yelpazeler yüksek eğimli, nispeten kısa radial yayılıma (ender olarak 250 km2 aşar) sahip koni 

şekilli kırıntılı birikintilerdir. Kuruyan akarsu ve ani sellenmelerle depolanan düzensiz fasiyeslerle temsil 

edilirler. Flüvyal yelpazeler çoğunlukla aktif dağ kuşaklarına komşu ön ülke alanlarında gelişirler. İyi 

organize olmuş akarsu fasiyeslerinin baskın olduğu düşük eğimli yelpaze şeklinde gelişen fluvyal 

yelpazeler oldukça geniş alanlarda (103-105 km2) yayılım gösterirler. Şelmo Formasyonuna ait alüvyal 

yelpaze çökelleri, sınırlı yayılımlı olup çoğunlukla çamur matriksli konglomeraların oluşturduğu moloz 

akması ve kırmızı çamurtaşı fasiyesleri içerir. Geniş yayılım sunan flüvyal yelpaze çökelleri ise, çoğunlukla 

düşük sinüslü ve menderesli kanal ve kanallararası fasiyeslerden oluşmakta olup alüvyal yelpaze ve göl 

çökelleri ile yanal düşey ilişkilidir. Alüvyal/flüvyal yelpaze ve göl çökelleri arasındaki geçişler, göl seviyesi 

değişimi ve sübsidansla ilişkilidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, alüvyal yelpaze, akarsu yelpazesi, göl, Şelmo Formasyonu   
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ABSTRACT 

 
The Şelmo formation (Tortonian-Messinian) having extensive areal distribution in Southeast Anatolia 

region was deposited on the foreland basin along the Bitlis-Zağros orogenic belt. The sediments of the 

Şelmo formation in the Adıyaman area are divided into three units based on facies characteristics, from 

bottom to top, lower alluvial unit, lacustrine unit and upper alluvial unit. The lower alluvial unit is 

represented by matrix/grain supported and stratified conglomerates and lenticular, tabular/trough cross-

bedded sandstone of alluvial/fluvial fan deposits. The lacustrine unit comprises mainly marl and sandstone 

and also contains soft sediment deformation structures such as slumps, disturbed layers and load casts. 

The upper alluvial unit is characterized by vertically and laterally related alluvial and fluvial fan sediments 

comprising conglomerate, sandstone and red mudstone. Sequences comprising these units are 

characterized by an asymetric deposit which become thick and coarse toward   to the regional uplift area 

at the North.  These sediments up to 300 m thickness were fed from a wide drainage area.  

 

Alluvial fans are cone-shaped clastic accumulations of relatively high gradient and short radial extent 

(rarely exceeding 250 km2) and, generally are represented by disorganized sedimentary facies deposited 

by ephemeral and flash flow events. Fluvial fans mainly develop on the foreland basins along the margin 

of the active mountain belts. They are represented by well-organized and large (103-105 km2) low gradient 

fan shaped sediments deposited over distances of up to a few hundred kilometers by proper river systems. 

The alluvial fan deposits of the Şelmo Formation has limited areal distribution and mainly represented by 

debris flow conglomerate with muddy matrix and red mudstone facies. The fluvial fan deposits have 

outcrops distributed in a wide area and is mainly represented by low sinuous and meandering channel and 

inter-channel facies and, have lateral and vertical relations with alluvial fan and lacustrine sediments. The 

transition between fluvial/Alluvial fan deposits and lacustrine deposits is related to the lake level changes 

and subsidence rate. 

 

Keywords:  Adıyaman, Alluvial fan, Fluvial fan, Lacustrine, Şelmo formation.   
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ÖZ  

 
Narman Havzası (Erzurum) Kuzeydoğu Anadolu’da Üst Miyosen’de gerçekleşen akarsu ortamından göl 

ortamına geçişin kanıtlarını taşıyan tek örnektir. Çökelme ortamı içinde fasiyeslerin gelişimi, çok etkin 

biçimde havzanın kuzeyi ve doğusunu tanımlayan, denetleyen aktif faylarda oluşan hareketlerle 

biçimlenmiştir. Tabaka tabanı, içi ve yüzeylerinde gelişmiş ilksel çökelme yapıları büyük ölçüde 

korunmuştur. Burada yüzey yapıları yerel olarak çökelimin durakladığı dönemlerde erozyonla aşınmıştır. 

Çökelme ortamları tespitinde ilksel yapılar ile birlikte paleo-akıntı dağılımı, çimento ve kil mineralojisi 

verileri de kullanılmıştır.  

 

Paleoakıntı ölçümlerinde havzanın geometrisi, zaman içinde gösterdiği değişim, kırıntılı malzemenin çanak 

içindeki dağılımı, iki önemli yönden, KB ve GD’dan havzaya girişin gerçekleştiğini göstermektedir. 

 

Paleoakıntılar için çok sayıda çapraz tabakalanma türleri, tabaka tabanında oygu-dolgu yapıları, çakıl 

yönlenmesi vb ilksel yapılar kullanılmıştır. Kanal çökellerinde akıntı yönü ve çapraz tabaka eğimleri 

arasındaki açısal ilişki göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, havza kenarlarından 

merkeze doğru üç çökelme ortamı geliştiğini ortaya koymuştur. Bunlar, kenardan merkeze doğru Alüvyon 

Yelpaze, Örgülü Akarsu, Menderesli Akarsu ve Göl Merkezi olarak belirlenmiştir. Havzanın merkezi KD 

köşedir. Burada çanağın doğu kenarını tanımlayan Şekerli Fayları ile kuzey  kenarını tanımlayan Narman 

Fayları nın kesiştiği alandır. Bu havzada çökelim, KD köşede en fazla kalınlığa erişmiştir. Gölsel çökellerin 

en güzel kesiti Şekerli batısındaki Orta Tepe’de gözlenmiştir. Çökelimin sonlanması gölsel ortamda 

tamamlanmıştır.  

 

Fasiyes tanımlanması amacıyla kırmızı kırıntılı malzeme sedimanter yapılar, petrografi ve mineral bileşimi, 

jeokimyasal analizler, kil mineralleri kimyası verileri kullanıldı. Taneler hemen tamamen kırmızı hematit 

malzeme ile kaplıdır. Hematit bazı yerlerde kısmen bağlayıcı rolü de oynamıştır. Kalsit çimento egemendir. 

Kil fraksiyonu XRD, SEM ve TEM gibi yöntemlerle incelenmiştir. Montmorillonit, illit ve kaolinit yaygın 

kil mineralleridir.  

 

Anahtar Kelimeler: Miyosen, Narman, Akarsu, Göl, Montmorillonit 
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Narman Basin  (Erzurum, NE Anatolia) is one the best example of fluvial sedimentary deposition  developed 

into lacustrine sequences, in Upper  Miocene. Development of Facies and motion of depo centre in Basin, 

strongly controlled by oblique Master Faults defining North and East margins. Primary structures bottom, 

internal and top surface are well conserved. Surface structures are eroded in many places, due to erosional 

periods between successive heavy flows and floods. Most primary surfacial features were eroded when 

deposition ceased, just following dry periods. Recognition of depositional environments based not only on 

primary structures, but palaeocurrent directions, cement, and clay mineralogy, as well.  

 

Areal and  time distribution of palaeocurrent directions in basin, primary structures, grain texture, 

migration of depo-centre, types of bedding show two main  clastic sediment sources feeding the lacustrine  

area, from WNW and  SSE. Primary texture and struxtures like grain imbrications, flute casts, various types 

of cross bedding provided current directions and facies (meandering river) characteristics. Angular 

relations between flow direction and dip of cross-bedding carefully analised, in channel deposites. Data 

obtained from all these features reveal three main facial environments, from margin towards NE, alluvial 

fan with braided pattern, meandering river and central lacustrine. Location of depo-centre of the basin at 

northeast corner controlled by Narman and Sekerli Faults. The area, west of Sekerli and southwest of 

Mahmutcavus villages are deflined by crossing of two marginal faults, namely Narman Fault along N 

margin and Sekerli Fault along E margin. Total thickness of sedimentary squence reaches maximum value, 

possibly around 800-900 meters. Best type section of  lacustrine sediments oberved in Orta Tepe, at several 

hundred  meters SW of Sekerli. It is like relicts of lacustrine sequence, rescued from erosion of Sekerli 

Creek. This outcrop should be conserved against floods and erosional effects. Otherwise, young 

sedimentolgists who may like to study characteristic lacustrine bedding features, will  find only river bed. 

Orta Tepe will be erased completely.  

 

In general, basin infill deposite has NE wards thickening wedge shaped geometry. Sedimentation completed 

by lake deposits. Beside primary structures  petrography of sand and mudstones, geochemistry of cementing 

material except hematite coating, clay minerals ( XRD, SEM and TEM data) provided significant evidences 

for facies recognition. Kaolinite, Montmorillonie, Illite and Smectite are common clay minerals. 

 

Keywords: Miocene, Narman, Fluvial, Lacustrine, Montmorillonite 
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ÖZ  

 
Pliyo-Kuvaterner yaşlı Yoldere Formasyonu Alüvyal yelpaze istifi özellikle Kuzeydoğu Anadolu, Narman, 

Erzurum bölgesinde geniş alanlar kapsar. Kaba taneli, yatay kırmızı tabakalı ve jips içerikli Yoldere 

Formasyonu kurak bölgelerde ve tektonik olarak aktif rejimde gelişmiştir. 

 

150 metre kalınlığı aşan Plio-Kuvaterner yaşlı Yoldere Formasyonu uyumsuz olarak temel kayaçları 

üzerlemektedir. Plio-Kuvaterner yaşlı Yoldere Formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, kırmızı çamurtaşı ve jips 

den oluşur. 

 

Bu çalışmada Yoldere Formasyonu esas olarak su akışının aktif alanları, kütle akış yatakları ve moloz 

akması, akışkanlı akma ve elek çökellerinden oluşmaktadır. Yoldere Formasyonu iç alüvyal yelpaze, orta 

alüvyal yelpaze ve uzak yelpaze birikintileri ile karakterize olmakla birlikte alüvyon düzlükleri de vardır. 

İç alüvyal yelpaze çökelleri masif, matriks destekli bloklu çakıl ve masif veya kaba tabakalı çakıl 

fasiyeslerinden oluşmaktadır. Orta yelpaze çökelleri, matriks destekli çakıltaşı, tane destekli çakıltaşı, 

teknemsi çapraz tabakalı kumtaşı ve yatay tabakalı kumtaşı fasiyesleri ile temsil edilen örgülü kanallardan 

oluşur. Kalişli düzeyler içeren kırmızı çamurtaşları ve ince taneli kumtaşı fasiyesi, dış yelpaze fasiyes 

topluluğunu karakterize eder. 

 

Karbonat nodüllü kırmızı çamurtaşı ve merceksel gövdeli jips fasiyesi alüvyal düzlük ve bataklık 

çökellerini oluşturmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Narman, Yoldere Formasyonu, Alüvyal yelpaze, fasiyes, sedimantoloji 
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ABSTRACT 

 
Plio-Quaternary aged Yoldere Formation alluvial fan sequence extensively covers norteastern Turkey, 

specially in the area around Narman, Erzurum region. The coarse grained, horizontal red beds and 

gypsum-bearing  Yoldere Formation developed in arid regions and in tectonically active regime. 

 

The Plio-Quaternary aged Yoldere Formation with more than 150 m thickness rests unconformably on the 

basement rocks and includes lignite beds. The Plio-Quaternary aged Yoldere Formation is composed of 

conglomerate, sandstone, red mudstone and gypsum.  

 

In this study Yoldere Formation consist of primarily through the active areas of water flow, mass flow 

deposits and debris flows, fluidized flow  and sieve deposits. Yoldere Formation is characterized by inner 

alluvial fan, middle alluvial fan and distal fan deposits, but there are also alluvial plain deposits. Inner 

alluvial fan deposits is composed of massive, matrix supported gravel and  massive or crudely bedded 

gravel facies. Middle fan deposits is composed of matrix supported conglomerate, clast supported 

conglomerate, trough crossbedded sandstone and horizontal stratified sandstone facies characterizing 

braided channels. Distal alluvial fan deposits consist of fine grained sandstone and caliche bearing red 

mudstone facies. 

 

Carbonate nodules bearing red mudstone and lenticular body gypsum-bearing  facies is composed of 

alluvial plain deposits and swamp deposits. 

 
Keywords: Sedimentology, alluvial fan, facies, Yoldere Formation, Narman. 
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ÖZ  

 
Kuzeybatı Anadolu’nun en büyük akarsuyu olan Sakarya Nehri, orta çığırında Orta Sakarya Platoları olarak 

bilinen geniş bir sahanın sularını akaçlamaktadır. Orta Sakarya Vadisi boyunca gözlenen boğazlar ve seki 

sistemleri bölgenin tektonik ve jeomorfolojik gelişiminin ortaya konulabilmesi açısından son derece önemli 

yer şekilleridir. Bu bağlamda yapılan çalışmamızın amacı, Sakarya Nehri’nin İnhisar ve Gemiciköy 

yerleşmeleri arasında kalan kesimindeki seki sistemlerinin morfometrik ve sedimantolojik özelliklerini 

ortaya koyarak bölgenin jeomorfolojik gelişimi konusundaki çalışmalara bir katkı sunmaktır. 

  

Neotektonik dönemle birlikte, K-G yönlü sıkışmalara bağlı olarak yükselmeye başlayan bölge, çeşitli 

yönlerde eğimlenerek bloklu bir yapı özelliği kazanmıştır. Bunun sonucunda, bölgedeki çöken blokların 

içerisinde Alt Pliyosen sırasında göllerle işgal edilecek olan kapalı havzalar (Hamitabat, Geçitli ve 

Gemiciköy gibi) gelişmiştir. Üst Pliyosen’den itibaren bu havzalar, Sakarya Nehri’nin açmış olduğu dar ve 

derin birleştirme boğazları - Hamitabat Boğazı (derinlik 350 m), Şeytankaya Boğazı (370m) ve Kıralbağı 

Boğazı (140m) - aracılığıyla birbirine bağlanmıştır. Kuvaterner sırasında ise bu havzalardaki depolar, 

süregelen tektonik hareketler ve kaide seviyesi değişmelerinin kontrolünde ya birkaç basamak halinde 

izlenebilen sekileri oluşturmuş ya da tamamen süpürülerek ortadan kaldırılmıştır.  

 

Çalışma alanında, Gemiciköy çevresinde vadi tabanından +29 m ve +11 m yükseklikte iki seviye, 

Hamitabat - İnhisar arasında ise +50 m, +25 m ve +13 m yükseklikteki üç seviye halinde izlenebilen seki 

basamakları tespit edilmiştir. Sakarya Nehri’nin vadisi boyunca düzensiz bir şekilde dağılış gösteren bu 

sekilerin yüksekte bulunanları daha çok yarı yuvarlaklaştırılmış-yuvarlaklaştırılmış, iri çakıllardan, alçakta 

olanları ise az yuvarlatılmış, küçük çakıllar ve kil-silt boyutundaki taşkın ovası malzemelerinden 

oluşmaktadır. Bu durum, Kuvaterner sırasındaki bol yağışlı iklim koşullarının günümüzdeki daha az yağışlı 

iklim koşullarına doğru değişiminin de bir göstergesidir. 
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ABSTRACT 
 

Sakarya River which is the biggest one in northwest Anatolia, is draining waters of a large area known as 

the Central Sakarya Plateau in the middle line. The gorges and terraces systems observed during the 

Central Sakarya valley are very crucial landforms in regard to present the tectonic and geomorphological 

formation of the region. In this regard, aim of our study is to offer a contribution to the geomorphological 

formation of the region by demonstrating the morphometric and sedimentological features of the terrace 

systems in the section between the Sakarya River and Inhisar and Gemiciköy settlements. 

 

Along with the neotectonic era, the area which started to rise due to the N-S directions compressions, has 

gained a block structure characteristic by tilting in various directions. As a result of this, closed basins 

(such as Hamitabat, Geçitli and Gemiciköy) were formed within the Cretaceous blocks in the region that 

would be occupied with lakes during the Lower Pliocene. From the Upper Pliocene, these basins are 

connected to each other by narrow and deep joining gorges - the Hamitabat (350 m in depth), Şeytankaya 

(370 m) and Kıralbağı (140 m) – that was opened by Sakarya River. During the Quaternary, the deposits 

in these basins whether formed terraces which can be observed with few steps or were completely removed 

by sweeping, under the control of the continuing tectonic movements and pedestal level changes.  

 

In the study area, two terraces levels of +29 m and +11 m height from the valley floor in Gemiciköy 

environs, and three terraces level of +50 m, +25 m and +13 m height between the Hamitabat and Inhisar 

were found. These terrace formations, which are distributed irregularly along the valley of the Sakarya 

River, at the high elevations ones are mostly semi-rounded-rounded, from large gravels, and the lower ones 

are made of small gravels and flood-resistant materials in the size of clay-silt. 

 

Keywords: Central Sakarya Plateau, Sakarya River, tectonic geomorphology, terrace, gorge. 
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ÖZ 

 
Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü, yüzey alanı ve hacmi itibariyle de dünyanın en büyük soda 

gölüdür. Günümüzden 600.000 yıl önce oluştuğu belirtilen Van Gölü farklı kıyı tiplerinin bir arada 

görülebildiği yerlerden bir tanesidir. Bu farklılık kayaç türleri, iklimsel faktörler ve tektonizma ile doğrudan 

ilişkilidir. Delta, plaj, kıyı dili gelişiminin yaygın olarak gözlendiği Van Gölü kıyılarında, yapıcı ve dağıtıcı 

faktörlerin etkisi kıyı şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Erciş, Bendimahi, Karasu ve Engil deltaları 

kıyı gelişiminin ve değişiminin en güzel gözlenebildiği yerler arasındadır.  

 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Bendimahi Deltası (Muradiye-Van) Van Gölü’nün kuzeydoğusunda yer 

almaktadır. Delta, Tendürek Dağı yamaçları ve İran sınırındaki yükseltilerden doğan aynı isimli akarsuyun, 

yaklaşık 1200 km2’lik drenaj alanından topladığı sedimanları, Van Gölü kıyısına depolaması ile 

oluşmaktadır. Van Gölü’nün kuzeyinde bulunan Etrüsk Volkanı’nın Kuvaterner yaşlı bazaltlarını 

aşındırarak ve farklı büyüklüklerde şelaleler oluşturarak Muradiye Ovası’nı geçen nehir, Van Gölü’nün 

eski çökellerinin içerisinden geçerek göle ulaşmaktadır. Günümüzden 27.900 yıl önce göl su seviyesinin 

34 metre daha yüksekte olduğu dönemde, bugünkü konumundan 11 km daha içerde bulunan delta, su 

seviyesindeki alçalma sonucu şimdiki yerinde depolanmaya başlamıştır. Bendimahi Deltası’nın gelişimi, 

gelen sediman miktarı, kıyı süreçleri ve tektonizmanın etkisine bağlı olarak değişim göstermektedir.  
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ABSTRACT  

 
Lake Van is the biggest lake of the Turkey and the largest soda lake of the world in terms of surface area 

and volume. 600.000 years old Lake Van, is one of the best places where different coastal types can be seen 

together. This difference is directly related with climatic factors, rock types, and tectonism. Deltas, beaches, 

and spits are very common for the Lake Van coasts. The constructive and destructive factors play  important 

roles in coastal formation. Erciş, Bendimahi, Karasu, and Engil deltas are the best places for observing 

the coastal evolution and variation.  

 

Bendimahi Delta (Muradiye-Van), which constitutes topic of this study, is located on the northeastern part 

of the Lake Van.  The delta is formed by Bendimahi River sediments, collected from 1200 km2 drainage 

area including the Mount Tendürek slopes and ridges of Iran border. River reaches the Muradiye Plain by 

eroding the Quaternary basalts of Etrüsk Volcanoe and forming waterfalls in different sizes. After that, 

river passes the ancient lacustrine deposits and discharges to the Lake Van. Ancient sediments of 

Bendimahi Delta  deposited 27.900 years ago, are 11 km far from current shoreline. These deposits 

represent 34 m higher water level term than today. Delta moved to current position with a regression 

period. Evolution of the Bendimahi Delta is related with amount of transported sediments, coastal 

processes, and tectonism. 

 
Keywords: Lake Van, Bendimahi Delta, sedimentology, fluvial deposits, lacustrine deposits 
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ÖZ  
 

Göynük yerleşim merkezinin hemen güneyinde Üst Kretase filişi ve üzerleyen karbonat kayaçları içinde 

kilometrik bir heyelan gelişmiştir. Birikim zonunun tamamen aşınıp gitmesi nedeniyle heyelanın yaşlı 

olduğu tahmin edilebilmektedir. Bu heyelanın yaşının tam olarak bilinmesi, muhtemel bir tetikleyici büyük 

depremin yaşını tam olarak belirlemek açısından önemlidir. 

 

Haritalama ve gözlemlerimiz heyelandan etkilenmediği açıkça belli olan geniş alanlarda kaynaklarla 

beslenen bir tufa gelişiminin mevcudiyetini göstermektedir. Ayrıca heyelanın kenarı boyunca gelişmiş bir 

vadinin her iki yamacına karşı aşmalar yapan farklı tufa fasiyesleri de gözlenmiştir. Bu vadi dolgusunun 

orta ve en üst kesimlerinde, tufalarla ardalanan çamurlu koluviyal fasiyeslerdeki odun kömürlerinden elde 

edilen radyokarbon yaşları (kalibre edilmiş) sırasıyla GÖ 7620 yıl ve GÖ 5700 yıldır. Bu ikinci tarihten 

sonra vadide tufa çökeliminin aniden kesilip bir kazınmanın başladığı anlaşılmaktadır. Heyelan içinde tufa 

fasiyeslerinin hiç gözükmemesi Göynük heyelanının GÖ 5700 yıl önce geliştiğine ve heyelanın yolaçtığı 

dengesiz akarsu profili nedeniyle vadideki tufa çökeliminin sonlanıp deşilmenin başladığına işaret 

etmektedir. 
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ABSTRACT  

 
We observed a kilometre-sized landslide that developed within the Upper Cretaceous flysch and the 

overlying deep-marine carbonate rocks, just to the south of the Göynük town. Since the accumulation zone 

was completely swept out, one can postulate that the Göynük landslide is very old. The precise dating of 

this landslide is considered important since it is supposedly triggered by a large earthquake sourced from 

the North Anatolian Fault Zone in the further north. 

 

Our observations and mapping studies demonstrated the widespread spring-fed tufa deposition in the areas 

unaffected by the landslide. Additionally, we discovered onlapping tufa facies against both margins of a 

fluvial valley located just at the upstream of the landslide. Radiocarbon dating of charcoals from two muddy 

colluvial levels, one in the middle and the other at the very top, interleaved in the tufa succession yield 

calibrated ages of 7620 BP and 5700 BP respectively. It seems that after this last date, tufa deposition 

ceased and incision initiated in the valley. Based on the fact that there is no tufa deposition in the crone of 

the landslide, we suggest that the Göynük landslide occurred at 5700 BP and due to unbalanced river 

profile resulted from sliding, tufa deposition ceased and river incision started in the upstream areas.     

 

Keywords: NW Anatolia, Holocene, Paleo-landslide, radiocarbon dating, tufa 
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ÖZ 

 

Mudurnu-Göynük havzasında yaygın yüzlek veren Soğukçam Kireçtaşı ve Yosunlukbayırı Formasyonları 

birbirlerinden kalsitürbidit fasiyeslerinin yoğunluğundan ve tiplerinden ayırt edilirler. Yosunlukbayırı 

Formasyonu kalın tabakalı, kaba taneli kalsitürbidit fasiyesleri ve yer yer küçük ve büyük ölçekli slump 

yapıları ile karakterize olurken sratigrafik olarak üzerleyen Soğukçam Kireçtaşı ince taneli ve ince-orta 

tabakalı pelajik kireçtaşı ve yer yer ince-orta taneli kalsitürbidit fasiyesleri ile tanımlanabilir. (Altıner vd., 

1991; Yılmaz, 2008; Hu vd., 2012; Yılmaz vd., 2010) 

 

Bu iki formasyonu yer yer deniz altı diskordansı ile örten Yenipazar Formasyonu ise silisiklastik türbiditler 

ile karakterize olmakta ve yer yer su altı kütle akması/heyelanları ve volkanoklastik türbiditler içermektedir 

(Yılmaz, 2008; Yılmaz vd., 2010; Wolfgring vd.; 2017). 

 

Özellikle Üst Kretase (Kampaniyen-Maastrihtiyen) aralığında kaba taneli kanal konglomeraları ve hemen 

üzerine gelen su altı heyelan çökelleri silisiklastik türbiditler ile ardalanma gösterir ve havzada yay 

volkanizmasının baskın olduğu dönemde su altı volkanik akıntı çökellerini (aglomera, surge çökeli) çok 

uzun mesafeli olarak takip etmek mümkündür. 

 

Hemen üzerine yine silisiklastik türbidit istiflerini tipik Bauma tipi fasiyeslerle izlemek mümkündür. 

Bu havzada denizel yamaç istiflerinin özellikleri ve zamansal ve mekansal değişimleri Kretase evriminde 

farklı tektonik ve denizel değişimlerin kayıtlarını ortaya koymakta önemli rol oynamaktadır. 
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Referanslar: 
Hu, X., Zhao, K., Yılmaz, İ. Ö.,Li, Y. 2012. Stratigraphic transition and palaeoenvironmental changes from the Aptian 

oceanic anoxic event 1a (OAE1a) to the oceanic red bed 1 (ORB1) in the Yenicesihlar section, central Turkey. 

Cretaceous Research 38, 40-51 

Wolfgring, E., Wagreich, M., Dinares-Turel, J., Yılmaz, İ. Ö., Böhm, K. 2017. Plankton Biostratigraphy and 

Magnetostratigraphy of the Santonian-Campanian Boundary Interval in the Mudurnu-Göynük Basin, northwestern 

Turkey, Cretaceous Research, 87, 1, 296-311. 

Yılmaz, İ. Ö. 2008. Cretaceous Pelagic Red Beds and Black Shales (Aptian−Santonian), NW Turkey: Global Oceanic 

Anoxic and Oxic Events. Turkish Journal of Earth Sciences, 17, 263-296 

Yılmaz, İ. Ö. , Altiner,  D..,  Tekin, U. K.,  Tuysuz, O., Ocakoglu, F., and Acikalin, S. 2010. Cenomanian – Turonian 

Oceanic Anoxic Event (OAE2) in the Sakarya Zone, northwestern Turkey: Sedimentological, cyclostratigraphic, and 

geochemical records. Cretaceous Research 31, 207–226. 

 

 

  



   

24 
 

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2018 Çalıştayı, 6-9 Eylül 2018, Sakarya 

Sedimentology Working Group of Turkey 2018 Workshop, 6-9 September 2018, Sakarya 

SEDIMENTOLOGICAL PROPERTIES OF CRETACEOUS MARINE SLOPE 

SUCCESSIONS, MUDURNU GÖYNÜK BASIN, CENTRAL SAKARYA 

 

İsmail Ömer Yılmaz 
Department of Geological Engineering, Middle East Technical University, 06800, Çankaya, Ankara 

(ioyilmaz@metu.edu.tr) 

 
ABSTRACT 

 
Soğukçam Limestone and Yosunlukbayırı Formations widely cropping out in Mudurnu-Göynük Basin are 

differentiated from each other by frequency of calciturbidites and their types. Yosunlukbayırı Formation is 

characterized by presence of thick-bedded, coarse grained calciturbidites, and small and large scale slump 

structures. However, Soğukçam Limestone is determined by thin to medium-bedded, fine grained pelagic 

limestones and occasionally present fine to medium grained calciturbidite facies (Altıner et al., 1991; 

Yılmaz, 2008; Hu et al., 2012; Yılmaz et al., 2010). 

 

Yenipazar Formation which locally overlies these two formations by submarine unconformity is 

characterized by presence of siliciclastic turbidites and submarine mass flow/slide deposits and 

volcaniclastic turbidites (Yılmaz, 2008; Yılmaz et al., 2010; Wolfgring et al., 2017). 

 

Especially, coarse grained conglomerates and overlying submarine mass flow deposits display alternation 

with siliciclastic turbidites in upper Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) interval and submarine 

volcanic mass flow deposits (agglomerate, surge deposits) can be tracked for long distances in the basin 

during the period of dominant arc volcanism (Tuysuz et al., 2012). Siliciclastic turbidite successions with 

typical Bauma structure is possible to observe just over these lithofacies. 

Properties and changes of the marine slope successions in time and space in this basin play an important 

role to reveal the different tectonic and sea level changes in the Cretaceous evolution of the basin. 
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ÖZ 

 
Bu çalışma, Acıgöl havzasının kuzey tarafında yüzeylenen birbirine kenetlenmiş karasal karbonatların 

çökelme sistemini, farklı dokulardan oluşan litotiplere bağlı olarak çözümlemeyi hedefler. Bu havza, 

alansal olarak güneye doğru değişen iki farklı fasiyes topluklularını kapsar: (i) yarı yatay ve kamış tümseği 

fasiyeslerinden oluşan 6 metre kalınlıklı yatay traverten ve (ii) tufa tümseği/havuz fasiyes toplulukları. ICP-

OES analizleri ve flüoresans ince kesitler, 10 km2 ile 15 km2’lik yüzey alanlarında yapılan sondaj 

kuyularından alınmış karot parçalarına uygulanmıştır. Bu kayaçların kuzeydeki Baklan Grabeni ile 

güneydeki Acıgöl grabeni arasında meydana geldiği dikkate alındığında, farklı ana kayaçlar boyunca 

dolaşan akışkanlar, litotiplerin doku ve jeokimyasal bilesiminde göz çarpıcı farklılıklar açığa çıkarır. Yatay 

traverten fasiyes topluluğu, yarı yatay ve kamış tümseği fasiyeslerini meydana getiren fitoklast ve intraklast 

içerikli bitki-taşı litotipi ile kireçli çamurtaşını üzerleyen biyotürbasyonlu ve 10 cm kalınlıklı mikrosparit 

vaketaşı-intraklast istiftaşı litotipinden oluşur. Kamış tümseği fasiyesi, ekstra-formasyonel kırıntıları içine 

alan intraklast istiftaşından oluşmuş yaklaşık 4 metre kalınlıklı paleosol yüzeyini üzerler. (ii) Tufa 

tümseği/havuz fasiyes toplulukları, yaygın biçimde mikrosparit vaketaşı-intraklast istiftaşı ile ardalanan 

başlıca fitoklast ve intraklast içerikli bitki-taşı ve biyoklast istiftaşı litotipleri ile karakterize edilmiştir. 

Biyoklast istiftaşı litotipinin dokusu, güneydeki Acıgöle doğru “phylloid” kırmızı alg ile halka şekilli 

“microcodium” yeşil alglerden, mavi-yeşil alg ve gastropod organizmalara değişilik gösterir. Bentik 

organizmalar, tufa tümseği fasiyesinde daha baskındır, ancak havuz fasiyesinde seyrek olarak bulunmuştur. 

Buna ilaveten, paleosol yüzeyini temsil eden kireçli çamurtaşı litotipinin kalınlığı Acıgöl’e doğru incelir. 

Jeokimyasal olarak, mikrosparit vaketaşı-intraklast istiftaşı litotipi, Al (473-6902 ppm), K (94-1743 ppm), 

Fe (303-4377 ppm), Mn (11-202 ppm), Na (134-627 ppm) ve Ba (18-74 ppm) elementlerinin çok daha 

geniş bir aralığını içerirken, fitoklast ve intraklast içerikli bitki-taşı litotipi, sırasıyla ortalama 613 ve 1112 

ppm değerlikli Sr ve S elementlerin geniş bir aralığını sergiler.  

 

Litotiplerde ortaya çıkan benzer element bileşimleri, yatay traverten ve tufa tümseği/havuz fasiyes 

toplulukların benzer akışkanlar tarafindan çökelmiş olabildiğini doğrular. Doku bileşimindeki farklılıklar 

da bir flüvyaldan gölsel çökelme sistemine geçişi gösterebilir. Diğer bir taraftan, sadece Ba elementin 

miktarı, flüvyaldan Acıgöl çökelme sistemine doğru artarak belirgin değişiklik göstermektedir.  
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ABSTRACT 

 
This study aims at unravelling the depositional system of interlocked terrestrial carbonates outcropped in 

the northern side of the Acıgöl Basin by depending on lithotypes, each characterized by various fabrics, 

and their geochemical characteristics. This basin encompasses two different facies associations changing 

spatially southward, namely (i) 6 meter thick planar travertine which consists of subhorizontal and 

biohermal reed facies and (ii) the tufa barrage/dammed facies associations. The ICP-OES analyses and 

fluorescence thin-sections were applied to the pieces of cores from seven boreholes taken in the surface 

area of 10 to 15 km2. The fluids circulating through different source rocks create outstanding differences 

in fabrics and geochemical characteristics, considering to be formed between the Baklan Graben to the 

north and the Acıgöl Graben to the south. The (i) planar travertine consists of 10 cm thick microsparite 

wackestone to intraclast packstone lithotype with bioturbation overlying lime mudstone and rudstone of 

phytoclasts and intraclasts lithotypes producing biohermal reed facies and the subhorizontal facies. The 

biohermal reed facies overlie a ± 4 meter thick palaeosol surface composed of intraclast packstone 

including the extra-formational clasts. The (ii) tufa barrage/dammed facies associations are mainly 

characterized by bioclastic packstone and rudstone lithotypes containing phytoclasts and intraclasts that 

commonly alternate with microsparite wackestone to intraclast packstone lithotype. The fabric of the 

bioclastic packstone lithotype changes from “phylloid” red algae and ring-shaped “microcodium” green 

algae to “cyanobacteria” and gastropods towards Acıgöl in the south. The benthic organisms predominate 

the tufa barrage facies, however, are barely found in the dammed part. Furthermore, the lime mudstone 

lithotype representing the palaeosol surface is thinner to Acıgöl Lake. Geochemically, the microsparite 

wackestone to intraclast packstone lithotype possesses a much larger range of Al (473 to 6902 ppm), K (94 

to 1743 ppm), Fe (303 to 4377 ppm), Mn (11 to 202 ppm), Na (134 to 627 ppm) and Ba (18 to 74 ppm) 

elements, whereas the rudstone of phytoclasts and intraclasts lithotype exhibits a broad range of Sr and S 

elements with average values of 613 and 1112 ppm, respectively.  

The resultant similar elemental compositions in lithotypes confirmed that the planar travertine and tufa 

barrage/dammed facies associations could be precipitated by similar fluids. The variations in their fabric 

also should indicate transition from a fluvial to lacustrine depositional system. On the one hand, the 

abundance of the only Ba element is differed, increasing from fluvial to lacustrine, towards to the Acıgöl 

Lake.  

Keywords: fabric, facies associations, lithotype, travertine, tufa 

  



   

27 
 

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2018 Çalıştayı, 6-9 Eylül 2018, Sakarya 

Sedimentology Working Group of Turkey 2018 Workshop, 6-9 September 2018, Sakarya 

TONYA FORMASYONU’NUN K-PG GEÇİŞİNE STRATİGRAFİK 

BİR YAKLAŞIM: PALEOJEN GEÇİŞİ VAR MI? 

DOĞU PONTİDLER, TRABZON, KD TÜRKİYE 

 
Fatih Köroğlu, Raif Kandemir 

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

(fkoroglu1985@gmail.com) 

 

ÖZ 

 
Doğu Pontidler; Geç Kretase zamanında derin denizel çökeller ile başlayan Tonya Formasyonu ve yanal 

yönde geçişli karbonat çökelim ortamından türeyen bileşenler içeren Şahinkaya Üyesi ile temsil 

edilmektedir. Bölgenin Kuzey Zonunda, yaygın olarak yüzeyleyen bu birimler için bentonik-planktonik 

foraminiferler ve nannoplankton türlerine dayanarak Kampaniyen-Tanesiyen yaş aralığı farklı çalışmalarda 

ortaya konulmuştur. Tonya Formasyonu’nun bu kadar farklı yaş aralığında birimlere sahip olması; 

formasyonun kalsitürbidit çökelleri olarak tanımlanması ve ölçülü stratigrafik kesit alınabilen alanların 

sınırlı olarak yüzeyleme vermesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Tonya Formasyonu’nu K-Pg geçişinde 

uyumlu bir istif olarak tanımlayan hem bentonik hem de planktonik foraminifer biyostratigrafisi çalışmaları 

da yapılmıştır. 

 

Geç Kretase zamanı boyunca devam eden denizel çökeller, farklı doku-yapı kompozisyonları ve kısa 

mesafelerde ortaya çıkan pelajik, neritik veya yarı pelajik geçişler olarak yayılım göstermektedirler. 
Bölgede, Geç Kretase istifinde birçok ara seviyede gözlenen kırmızı biyomikritler, volkanizma ve 

sedimantasyonun eş zamanlı olarak devam ettiğini göstermektedir. Geç Kretase yaşlı volkanizmanın 

bölgedeki paleocoğrafyayı şekillendirmesinden dolayı, sedimanter birimler değişken kalınlıklar 

göstermektedirler. Maastrihtiyen döneminde, yaklaşık 100 m civarındaki östatik deniz seviyesi 

değişimlerinden dolayı çökel farklılaşması olduğu söylenebilir. Şahinkaya Üyesi’nden 3 adet ölçülü 

stratigrafik kesit alınmıştır. Bu kesitler üzerinden, birimin ortalama kalınlığı 100 m olarak belirlenmiştir. 

Şahinkaya Üyesi içerisinde ilk kez tanımlanan konglomera seviyesi, hem içerdiği dasit-riyodasit çakılları 

hem de stratigrafik konumundan dolayı önemlidir. Bu konglomeralar, deniz seviyesi değişimleri ve granitik 

kütlelerin sokulumu ile bölgenin Maastrihtiyen zamanında kısa süreli olarak karasal ortama geçişini kanıtlar 

niteliktedir. Şahinkaya Üyesi’nin orta bölümüne karşılık gelen konglomera seviyesinin alt ve üst tabakaları 

arasında açısal uyumsuzluklar olduğu tespit edilmiştir. Şahinkaya Üyesi’ndeki fasiyeslerde incelenen fosil 

faunanın yapısındaki kırıklar ile yuvarlaklaşma, sığ kaynak alandan taşınma süreçleri geçirerek, yamaç-

yamaç önü bir ortamda çökeldiklerini işaret etmektedir. Üyenin yaşı, Orbitoides gruenbachensis türünün 

stratigrafik konumundan dolayı geç Maastrihtiyen olarak verilmiştir. Şahinkaya Üyesi’ndeki önceki 

çalışmalara rağmen, Şahinkaya Üyesi içerisindeki paleontolojik veriler açısından, K-Pg geçişini gösteren 

hiçbir kanıta rastlanmamıştır. 

 

Bu çalışma, Tonya Formasyonu/Şahinkaya Üyesi için yaş, litoloji ve tip kesit yeri olarak daha önceden 

verilen tanımlamaların, yeni bulgular ışığında revize edilerek, yeniden adlandırılmasının gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır. 
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ABSTRACT 

 
The Late Cretaceous in the Eastern Pontides; Tonya Formation, which started with deep sea sediments, 

derived from carbonate sedimentation environment contain components are represented by the lateral-

transitive Şahinkaya Member. In the North Zone of the region, the Campanian-Thanetian age range was 

revealed in different studies based on benthonic, planktonic foraminifera and nannoplankton species for 

these commonly outcrops units. The fact that Tonya Formation has units in such a different age range; 

calciturbidite of the formation is defined as range of sediments and due to the limited outcrop of the areas 

where the measured stratigraphic section can be obtained. In addition, both benthonic and planktonic 

foraminifera biostratigraphy have been performed to describe the Tonya Formation as a conformable stack 

of the K-Pg transition. 

 

During the Late Cretaceous Period, ongoing marine sediments are spread as pelagic, neritic or semi-

pelagic transitions occurring in different texture-structure compositions and short distances. In the region, 

the marine sediments accompanying densely bimodal volcanic and pyroclastic, as evidenced by the 

sedimentation of the region along with volcanism, continued throughout the Late Cretaceous red bio-

micrite were highlighted in many studies. Because of the Late Cretaceous volcanism shapes the 

paleogeography in the region, sedimentary units show varying thicknesses. In the Maastrichtian period, it 

can be said that sediment differentiation is due to the eustatic sea level changes of about 100 m. Three 

stratigraphic sections were taken from Şahinkaya Member. Through these sections, the average thickness 

of the unit was determined as 100 m. The level of conglomerates defined to first time within the Şahinkaya 

member is important due to both the dacite-rhyodacite gravel and the stratigraphic position. These 

conglomerates, sea level variations and the inclusion of granitic stocks prove to be a short-term transition 

to the terrestrial environment in the Maastrichtian time of the region. There are angular unconformities 

between the lower and upper bed layers of the conglomerate level corresponding to the central part of the 

Şahinkaya Member. The facies of the Şahinkaya Member are examined with fractures in the structure of 

the fossil fauna was precipitated in a slope-toe of slope environment by passing the moving processes from 

the shallow source area. The age of the member was given as late Maastrichtian due to the stratigraphic 

position of the Orbitoides gruenbachensis species. Despite previous studies in Şahinkaya Member, there 

was no evidence showing the K-Pg transition in terms of the paleontological data in Şahinkaya Member. 

 

This study reveals the necessity of renaming the previously given definitions; age, lithology and type section 

of the Tonya Formation/Şahinkaya Member by revising them in the light of new findings. 

 
Keywords: Eastern Pontides, Late Cretaceous, K-Pg transition, Şahinkaya Member, Tonya Formation 
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ÖZ 

 
Bu çalışmada, Pınarbaşı (Kayseri) kuzeyinde yüzeyleyen Paleosen yaşlı Yağlıpınar Formasyonu’nun 

fasiyes özellikleri, çökelme ortamları ve bölgenin paleo-iklimsel özellikleri araştırılmıştır. Formasyon 

genel olarak konglomera, çakıllı kumtaşı, kırmızı kumtaşı, gri-yeşil çamurtaşı, kalişli kırmızı çamurtaşı ve 

kireçtaşı ile temsil edilmektedir.  

 

Yağlıpınar Formasyonu, Altıkesek ve Karaboğaz üyesi olmak üzere iki üyeden oluşur. Altıkesek üyesini 

oluşturan çökeller orta ve dış yelpaze fasiyes topluluklarını karakterize eder. Orta yelpaze fasiyes topluluğu 

matriks destekli konglomera, tane destekli konglomera, teknemsi çapraz tabakalı kumtaşı ve yatay tabakalı 

kumtaşı fasiyeslerinin oluşturduğu örgülü kanallarla temsil edilir. İnce taneli kumtaşı ve merceksi 

geometrili kireçtaşları içeren kalişli kırmızı çamurtaşı fasiyesleri ise dış yelpaze çökellerini karakterize 

etmektedir. Karaboğaz üyesi ise, çamur düzlüğü ve göl çökellerinden kuruludur. Havzada geniş yayılım 

gösteren yoğun karbonat yumrulu (kalişli) kırmızı masif çamurtaşları, çamur düzlüğü fasiyes topluluğunu 

oluşturur. Kuruma çatlakları, vadoz silti, mikrokarst yapıları ve Chara fosilleri içeren masif kireçtaşları ise 

göl tortullarını temsil eder. 

 

Havza dolgusu havza kenarının tektoniği, morfolojisi ve litolojisi ile denetlenmiştir. Formasyonun alt 

düzeylerini oluşturan Altıkesek üyesine ait kırmızı konglomera ve kumtaşları kırmızı çamurtaşları ile yanal-

düşey geçişlidir. Bu çamurtaşları sık sık kuruma çatlakları, paleosol ve kalişli düzeyler içermektedir. 

Formasyonun orta-üst seviyelerini oluşturan Karaboğaz üyesi ise, çamur düzlüğü çökelleri ile ardalanmalı 

sığ göl karbonatlarından kuruludur. Üyeler arasındaki bu fasiyes ilişkisi, yelpazelerin gerileyerek yerini 

göle bıraktığını göstermektedir. Bu durum zamanla iklimin değiştiğine ve kaynak alanındaki tektonik 

aktivitenin azaldığına işaret etmektedir. Yoğun kuruma çatlakları içeren kireçtaşları ve kırmızı çamurtaşı 

ardalanması, iklime bağlı olarak göllerin sık sık kuru çamur düzlüğüne dönüştüğünü gösterir. Formasyonu 

oluşturan fasiyeslerin yoğun kırmızı renkli olması, kuruma çatlakları ve kaliş yumruları içermesi, 

Paleosen’de bölgede yarı kurak iklimin hakim olduğunu göstermektedir.   

 
Anahtar Kelimeler: Pınarbaşı, Kayseri, Paleosen, Alüvyal Yelpaze, Göl, Paleo-iklim. 
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ABSTRACT 

 
In this study has been researched facies characteristics, deposition environments of the Paleocene aged 

Yağlıpınar Formation cropping out north of Pınarbaşı (Kayseri) and paleo-climatic characteristics of the 

region. The formation is generally represented by conglomerate, pebbly sandstone, red sandstone, gray-

green mudstone, red mudstone with caliche and limestone. 

 

Yağlıpınar Formation consists of two members, namely, Altıkesek and Karaboğaz Member. The sediments 

forming the Altıkesek Member characterize the middle and outer fan facies associations. The Middle fan 

facies association is represented by braided channels which composed of matrix-supported conglomerates, 

grain-supported conglomerates, tectonic cross-bedded sandstone and horizontal stratified sandstone 

facies. Fine grained sandstone and red mudstone facies with caliche containing lenticular geometric 

limestones characterize the outer fan deposits. The Karaboğaz member is composed of mud plain deposits 

and lacustrine deposits. Red massive mudstone with intensive carbonate nodules (with caliche) with 

widespread in the basin form the facies association of mud plain. Also; Massive limestones, which 

composed of dry cracks, vadose wax, micro- karst structures and fossil charophytes, represent Lacustrine 

deposit.  

 

The basin filling was controlled by tectonics, morphology and lithology of the basin edge. The red 

conglomerate and sandstones belonging to the Altıkesek Member which formed the lower levels of the 

formation, laterally and vertically transitionally with red mudstones. These mudstones often contain dry 

cracks, paleosol and caliche levels. The Karaboğaz Member, which formed the middle-upper levels of the 

formation, is composed of  shallow  lacustrine carbonates which alternation with mud-flat sediments. This 

facies relationship between the members indicates that the fans give up to lake their place by regressing. 

This indicates that the climate has changed over time and the tectonic activity in the source area has 

decreased. Limestones including intense drying cracks and red mudstone alternation indicate that lakes 

often turn into dry mud plain depending on the climate. The presence of intense red colored of the facies 

forming the formation, the presence of drying cracks and caliche suggest that there was a semi-arid climate 

at Paleocene in the area.   

 
Keywords: Pınarbaşı, Kayseri, Paleocene, Alluvial Fan, Lacustrine, Paleo- climate. 
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ABSTRACT 

 
In the Moroccan Sahara, the Upper Cretaceous reflects a great gulf that could be referred to the “Tarfaya-

Dakhla” gulf which materializes the remains of a trans-Saharan epicontinental sea (Popoff, 1988). The 

Laayoune Basin, aim of this study, is a coastal basin that is part of a stable passive margin. It is composed 

of very complex structures made up of horsts and grabens, and half-grabens covered by undeformed 

formations of age ranging from Jurassic to Cretaceous (El Khatib, 1995). The Upper Cretaceous 

formations contain mainly bituminous and phosphate deposits. Here, we apply integrated methods 

including sedimentology, mineralogy, geochemistry and micropaleontology to study the sea floor and water 

column depositional environments during the Campanian - Maastrichtian transition. The main conclusions 

that can be drawn from the study of the Campanian-Maastrichtian succession of Laayoune Basin are:  

(1) The sections outcropped in this basin display a thick bituminous formation. The biostratigraphical 

analysis based on benthic foraminifera has attributed to this formation a Campanian-Maastrichtian 

age. 

(2) The bituminous shows different mineral phases, dominated by the silica phases, contain more clay 

minerals (montmorillonite, illite…) and are characterized by a minor apatite phase. 

(3) Fossil total organic matter is relatively abundant in the bituminous facies. In the time, it increases 

from the bottom to the top and the highest level recorded is 15%. 

(4) The organic matter is immature. Its composition is dominated by primary amines, secondary 

amines, alkyls groups, amides and ethers. In time, this composition is characterized by not very 

significant changes of the amines, alkyls and amides groups, but very marked changes in the ethers 

groups and alcohols. These changes are probably related to the redox potential variation and/or the 

pH changes of the paleoenvironment. 

In conclusion, we further hypothesize that the studied succession may be associated to a subsident marine 

environment that evolves to from an open and oxidizing environment to an anoxic environment unfavorable 

for phosphatogenesis and had led to the closure of the Cretaceous basin. The other primary factor is the 

waters stratification which marks the interface of the Oxygen layer and the Oxygen minimum layer (O2/O2 

minimum). The latter (euxinic bottom water) is the optimum zone of bituminous facies formation. 

Keywords: Bituminous deposits, Campanian-Maastrichtian, Phosphatogenesis, Sedimentology, 

Micropaleontology, Geochemistry, Laayoune basin. 
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ÖZ 

 
Karasal  karbonatlar (travertine, tufa gibi) günümüzde birçok farklı açılardan (paleoiklim, petrol ve doğal 

gaz rezervuarları gibi) araştırmacıların ilgi  odağını oluşturmaktadır. Kalkerli tufa çökelleri, diğer karasal 

karbonatlara göre iklimsel değişimlere daha fazla duyarlılık göstermektedirler. Bu çalışmada, GB-

Türkiye’de Afyon yerleşim alanının Sarıkavak Köyü’nde gelişen akarsu tufa sistemi ayrıntılı olarak 

tanımlanmış ve Kuvaterner dönemi boyunca tufa oluşumunun bir modeli yapılmıştır. Bu akarsu sistemi 

coğrafik  olarak KD-GB uzanımlı Acıgöl Graben havzası tarafından sınırlandırılmıştır.  

 

Bu çalışmanın amacı, ayrıntılı arazi gözlemleri, duraylı izotop ve yaşlandırma yöntemleri kullanarak buzul 

ve buzul-arası dönemde çökelen kalkerli tufa çökellerinin depolanma aşamalarını ortaya çıkarmaktır. Tufa 

oluşumları, akarsu sistemi içinde barajlı/veya barajsız ve şelale fasiyeslerinde gelişmiştir. Kanal dolgu 

fasiyesleri, çalışma alanında, onkoidler, briyofitler, fitoklastlar ve stromatolitlerle karakterize edilerek 

barajsız akarsu  sisteminde çökelmişlerdir. Diğer taraftan, kaba taneli konglomera, kumtaşı gibi kırıntılılar 

akarsu istifinin tabanında görülmüşlerdir. Bunlar  yüksek enerji ortamının varlığını göstermektedir. 

Progresif olarak büyüyen yoğun bitki yığışımları ve fitoklastlar, barajın set kesimlerini karakterize 

etmektedir. Stromatolitler ve asılı bitki perde yapıları, akarsu sisteminin şelale fasiyesinde gelişmişlerdir. 

İncelenen tufa oluşumları, yüksek eğimli ve yamaç, dik akarsu koşullarında baraj, set alanları ve şelale 

fasiyesleri içinde oluşmuşlardır. Karbonat kumları, sapropelik kömür ve organikçe zengin çamurlar, suyun 

durgun olarak kaldığı paludal ortamı yansıtmaktadır.  

 

Akarsu  tufa çökellerinin duraylı izotop oranları (δ13C ve δ18O) genel olarak  paleoortamsal ve paleoiklimsel 

değişimler hakkında önemli ipuçları vermektedir. δ13C değerleri az negatif (-1.6 ‰ ve +1.5‰ V-PDB 

arasında) ve δ18O değerleri daha negatif (-7.4 ‰ ve -10.8 ‰ V-PDB arasında) sonuçlar vermiştir. Karbon 

izotop değerlerindeki bu pozitif artış, akış boyunca CO2  çıkışları, yüksek hızdaki akıntı koşulları, topraktaki 

CO2 değişimleri ve fotosentez gibi çeşitli nedenlerle ilişkili olabilir. δ18O değerleri, büyük olasılıkla 

ortamdaki buharlaşma etkilerine bağlı olarak değişim göstermektedir.  

 

İncelenen akarsu tufalarından elde edilen U/Th yaşlarına göre, tufalar, hem  buzul-arası (MIS 9, MIS 7 ve 

MIS 5 gibi) ve hem de buzul (MIS 8 ve MIS 6 gibi) dönemlerde de depolanmıştır. Akarsu tufa çökelleri 

MIS 5 (yaklaşık 80by) boyunca çökelime devam etmiş ve Acıgöl Grabeni’nin ana fayı ile sınırlandırılarak 

tufa oluşumu tamamen sonlanmıştır.  

 

Bu çalışma, 115Y493 no’lu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenen bazı verileri içermektedir.  
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ABSTRACT 
 

Terrestrial carbonates (travertine, tufa etc.) are presently of high attention for many different aspects 

(palaeoclimate, oil and gas reservoirs). Calcareous tufas as well as other type of terrestrial carbonates are 

more sensitive for climatic fluctuations. In this study, fluvial tufa system in which terrestrial carbonates 

formed in Sarıkavak village of Afyon province in SW-Turkey, is described in detail, and a model proposed 

for the development of this tufa precipitation through the Quaternary period.  This fluvial system with 

geographically was restricted by NE-SW trending Acıgöl Graben basin.   

 

The aim of this study is reveal to stages of calcareous tufa precipitation during the glacial and inter-glacial 

periods using by detail field observations, stable isotopes and dating.  Tufa occurrences developed with/or 

without barrages in fluvial systems and also with cascades. The channel fill facies represented with oncoids, 

bryophytes, phytoclasts and stromatolites in without barrage of fluvial system in the study area. On the 

other hand, coarse detrital materials such as conglomerates and sandstones are characteristics base of 

fluvial sequences. They represent dominantly high energy condition existed. The stacking moss layers, 

pythoclasts with progressive growth characterized dammed areas upstream of barrage. Stromatolites and 

curtains of hanging plants developed in cascade and waterfall of fluvial system. The investigated tufa 

occurrences precipitated in high-gradient and stepped fluvial conditions with development of barrage, 

dammed areas and waterfalls. Ponded areas with carbonate sands, sapropelic coal and organic-rich muds 

represented stagnation of water on palustrine environment. 

 

The stable isotopic ratios (δ13C and δ18O) of fluvial tufa deposits generally give important clues about 

palaeoenvironmental and palaeoclimatic changes. The results of δ13C values are less negative (between 

‰-1.6 and ‰+1.5 V-PDB) and δ18O values are more negative (between ‰-7.4 and ‰-10.8 V-PDB). The 

increasing carbon isotopic values could be related to couple of reasons, for instance the progressive 

downstream CO2 degassing, enhanced by high-velocity current conditions, changes in the soil-CO2 

contribution and photosynthesis. The changes of δ18O values are most probably related to variable effects 

of evaporation in depositional environment. 

 

According to U/Th dating results from investigated fluvial tufas, precipitation continued both interglacial 

(MIS 9, MIS 7 and MIS 5 etc.) and also glacial (MIS 8, MIS 6) periods. Fluvial tufa deposits continued to 

accumulate during MIS 5 (till approx.80 ka) and confined by main fault of the Acıgöl Graben.  

 

This study consists of the part of TUBITAK project and this work is financially supported by 115Y493 

TUBITAK project.  

 

Keywords: fluvial tufa facies, stable isotopes, dating, Acıgöl Graben, SW-Turkey 
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ÖZ 

 
Bu çalışmanın konusunu oluşturan yumuşak çökel deformasyon yapıları Elazığ çevresinde Kırkgeçit 

Formasyonu içerisinde yoğun olarak gözlenmektedir. Bu çalışma Kırkgeçit Formasyonu’nun Güneyçayırı 

köyünün doğusunda yüzeyleyen istiflerde belirlenen yumuşak çökel deformasyon yapılarının morfolojik 

olarak tanımlanmasını, deformasyon mekanizmasını ve deformasyonu tetikleyen mekanizmaları 

yorumlamak amacıyla yapılmıştır. Güncel KD-GB yönünde uzanan Elazığ havzası Doğu Toroslar’da yer 

almaktadır. Elazığ Havzası’nda yaklaşık DKD-BGB doğrultusunda yayılım gösteren Kırkgeçit 

Formasyonu denizel ortamın farklı fasiyesleri (sığ–derin) ile temsil edilir. Bu çalışma sırasında yumuşak 

çökel deformasyon yapılarının gözlendiği özellikle kayma oturma yapılarının yer aldığı lokasyonlardan 6 

kesit ölçülmüştür. Kesitlerden yararlanarak fasiyes analizi yapılmıştır. Derin deniz ortamında marnca 

zengin yamaç çökellerinde kanal çökelleri tanımlanmıştır. Kanal kenarlarında yer alan set çökelleri yanal 

ve düşey yönde marnlarla ilişkilidir. Marnlar içerisinde bazı düzeylerde çakılca zengin seviyeler (debrit) 

tanımlanmıştır. Kumtaşlarında özellikle derin deniz ortamlarını temsil eden iz fosiller gözlenmiştir. Yamaç 

çökelleri, ilerleyen şelf kumları (kalkaranitler) ile örtülmüştür. 

 

Yaygın oranda kayma-oturma yapılarının gözlendiği bölgede yoğun sinsedimanter faylanmalar 

gözlenmiştir. Ayrıca yük kalıpları, alev yapıları, su kaçma yapıları, yastık yapıları ve neptüniyen dayklar 

da tanımlanmıştır. Burada tanımlanan yumuşak çökel deformasyon yapılarının deformasyon mekanizması 

olarak yamaç eğimi, yoğunluk farkı, sıvılaşma, su kaçma hareketi önemli faktörlerdir. Elazığ havzasında 

çökelen Kırkgeçit Formasyonu bir dalma-batma kuşağının (Arabistan levhası, Avrasya levhası altına 

dalıyor) gerisinde yay-gerisi bir havzada genişlemeli rejime bağlı olarak gelişen denizel çökellerin yer 

aldığı bir birimdir. Söz konusu birim havza tabanındaki blok faylanmalara bağlı olarak Orta Eosen’de en 

geniş yayılımını sunmaktadır. Yumuşak çökel deformasyon yapılarının oluşumunda deformasyonu 

başlatan mekanizma hızlı sedimantasyon (aşırı yükleme) ve sismik-tektonik hareketlerdir. Özellikle blok 

faylanmalı sinsedimanter faylar ve ilişkili büyük ölçekli neptüniyen dayklar tektonik hareketlerin 

sonuçlarıdır. Dolayısıyla tektonizma ve tektonik hareketler sonucu oluşan sismik aktiviteler yumuşak çökel 

deformasyon yapılarının oluşumunda önemli tetikleyici mekanizmadır. Elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi sonucu bölgede en az 6 veya daha büyük magnütüdlü sismik aktivitelerin oluşmuş 

olabileceği belirlenmiştir.  

 

Bu çalışma TÜBİTAK 116Y017 nolu proje ile desteklenmiştir.   
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Elazığ. 
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ABSTRACT 
 

The soft-sediment deformation structures comprising the subject of this work are observed commonly in 

the Kırkgeçit Formation around Elazığ. This study was carried out in order to describe morphologically, 

and interpret deformation mechanism and trigger mechanisms of soft sediment deformation structures 

determined in the sequences in the east of Güneyçayırı village in the Kırkgeçit Formation. The Elazığ basin 

extending in the NE-SW direction is located in the Eastern Taurus Mountains. The Kırkgeçit Formation 

spreading in the ENE-WSW direction in the Elazığ Basin is represented by different facies (shallow-deep) 

of the marine environment. During this study, 6 sections were measured from locations where soft-sediment 

deformation structures are observed, especially where slump structures are located. Facies analysis was 

carried out using the sections. In the deep marine environment, channel deposits are defined in the marl 

rich slope deposits.  Levee sediments located at the edges of the channels are associated with laterally and 

vertically marls. Rich levels of gravel are defined at some levels in marl (debrit). In the sandstones, trace 

fossils representing especially deep marine environments were observed. The slope deposits are covered 

with prograding shelf sands (calcarenites). 

 

There is extensive synsedimentary faulting in the area where slump structures are  widely observed. In 

addition, load casts, flame structures, water escape structures, pillow structures and neptunian dykes are 

also defined. Slope gradient, density difference, liquefaction, fluidization are important factors in the 

deformation mechanism of soft sediment deformation structures described here. The Kırkgeçit Formation, 

which deposited in the Elazığ basin, is a unit where marine sediments developed due to a back-arc extensive 

regime behind a subduction (Arabia plate, diving below the Eurasian plate). The unit presents the widest 

extent in the Middle Eocene due to block faults at the base of the basin. The mechanism that initiates 

deformation in the formation of soft sedimentary deformation structures is rapid sedimentation 

(overloading) and seismic-tectonic movements. In particular, block faulted synsedimentary faults and 

associated large-scale neptunian dykes are the results of tectonic movements. Therefore, seismic activities 

resulting from tectonism and tectonic movements are important trigger mechanisms in the formation of soft 

sedimentary deformation structures. It has been determined that seismic activity with magnitude of at least 

6 or more may have been formed in the evaluation of the obtained data. This study was supported by the 

TUBITAK project no: 116Y017. 
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ÖZ 

 
Çalışma alanı, Malatya Havzası’nın Akçadağ-Develi bölümünde yer almaktadır. Havzanın bu bölümünde, 

Eosen yaşlı Darende Formasyonu, Oligosen yaşlı Muratlı Formasyonu, Erken Miyosen yaşlı Alibonca 

Formasyonu, Orta-Geç Miyosen yaşlı Kepezdağı volkanitleri ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar 

yüzeylemektedir. Çalışma konusunu, Darende Formasyonu’nun Geç Lütesiyen-Bartoniyen yaşlı Yenice ve 

Asartepe üyeleri oluşturur. 

 

Bu üyelerde ölçülen 6 stratigrafik kesit boyunca alınan sert kayaç ve tane örneklerdeki fosillerden 

yararlanarak SBZ 16 ve SBZ17-SBZ18 biyozonları tesbit edilmiştir. Tüm ölçülü kesitler boyunca alınan 

tane örneklerde tanımlanan iri bentik foraminiferlerin aritmetik ortalaması alındığında %51 oranında 

Assilina, %42 oranında Nummulites, %6 oranında orthophragminid ve %1 oranında Operculina bulunduğu 

belirlenmiştir. Paleobiyoçeşitlilik analizi sonuçları, Geç Lütesiyen’de daha derin olan ortam koşullarının 

Bartoniyen’de sığlaştığına işaret eder. Orthophragminidlerin sıklık analizi değerlerindeki değişim, deniz 

seviyesinde zaman zaman nisbi değişmeler olduğunu gösterir. Orthophragminidlerin sıklık ve baskınlık 

analiz değerlerinin düşük olması, Geç Lütesiyen-Bartoniyen yaşlı Yenice ve Asartepe üyelerinin oluşum 

ortamının yamaç ortamına geçilemeyecek kadar derinleşmediğinin göstergesi olarak yorumlanmıştır. 

 

Bu çalışma 115Y035 numaralı TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında desteklenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Bentik foraminifer, Deniz seviyesi değişimi, Geç Lütesiyen-Bartoniyen istifi, Malatya 

Havzası 
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ABSTRACT 

 
The study area is located in the Akçadağ-Develi part of Malatya Basin. In this area, Eocene Darende 

Formation, Oligocene Muratlı Formation, early Miocene Alibonca Formation, mid-late Miocene 

Kepezdağı volcanics and Quaternary alluvium crop out. Late Lutetian-Bartonian Yenice and Asartepe 

members of the Darende Formation consist of this study’s subject. 
 

SBZ 16 and SBZ17-SBZ18 biozones were determined on the basis of the fossils of rock and free samples 

collected from 6 stratigraphical sections measured in the mentioned members of the Eocene Darende 

Formation. The arithmetical mean of the determined larger benthic foraminifera of free samples are 51% 

for Assilina, 42% for Nummulites, 6% for orthophragminid and 1% for Operculina. The results of the 

paleobiodiversity analysis indicate that the deeper environmental conditions in the late Lutetian begun 

getting shallower in Bartonian. The change in the frequency analysis values of the orthophragminids 

indicates that there are relative changes at the sea level of the depositional environment in time. The lower 

frequency and dominance analyses values of orthophragminid are indicative of the depositional 

environment of the Yenice and Asartepe members of the Darende Formation was not deep enough to 

convert from shelf  to slope. 

 

This study was supported by the TÜBİTAK 1002 project (Project number 115Y035). 
 

Keywords: Benthic foraminifera, Sea level changes, Late Lutetian-Bartonian succession, Malatya Basin 
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ÖZ 

 

Bu çalışmada, Tunceli il merkezi ve yakın çevresinde yüzeyleyen tufa çökelleri ve mikrobiyal kayaçların 

jeokimyasal özellikleri sedimantolojik karakterleri ile ilişkilendirilerek bu karbonatları çökelten akışkanın 

CO2 kaynağının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma alanının güneyinde Dinar vadisi boyunca 

oluşmuş mikrobiyal kayaçlar, kuzeyde yerini tufa karbonatlarına bırakmaktadır. Her iki mostra da Miyosen-

Pliosen yaşlı piroklastik kayaçlar, Kretase yaşlı ofiyolit melanjı, Permiyen yaşlı mermerler ve Karbonifer-

Permiyen yaşlı metamorfik kayaçları ile etkileşim halindedir. 30 metre kalınlığındaki mikrobiyal kayaçlar, 

(i) dom şekilli onkoidal olmayan stromatolit ve (ii) dom şekilli onkoidal stromatolit olmak üzere iki litotipe 

ayrılmaktadır. Dom şekilli onkoidal stromatolitler, tane-destekli alüvyal konglomeralarla ardalanmalı 

olarak gözlenmektedir. Her iki tip stromatolitin ortak dokusal özelliği olan, konkav ve konveks dalgalı, 

laminalı, lifsi, masif kalsit ve mikritik chironomid lavra laminaları (boşluklu) belirgin ritmik bir ardalanma 

oluşturur. Onkoidal stromatolitlerin onkoidal olmayan stromatolitlerden farkı, küçük dom şekilli 

mikrobiyal filementler, tüp şeklindeki ağaç gövdeleri ve makrofitlerin kalıntılarını içermesidir. Bu 

stromatolitler, kuzeye doğru oolitik karbonat kumları ile ardalanan grimsi pembemsi, çapraz tabakalı 

istiftaşlarına yerini bırakır. Öte yandan, tufa çökelleri, mikrosparitik vaketaşı veya istiftaşı üzerinde yer 

alan masif çalı tanetaşı ile çevrelenmiş fitoherm bağlamtaşlarından oluşmaktadır. 

 

Jeokimyasal açıdan bakıldığında, ICP-OES element analizi sırasında, dört farklı asit yöntemiyle işlem 

gören 85 toz numunesi kullanılmıştır. Munzur tufa çökelleri, Dinar mikrobiyal kayaçlarından Co, Cr, Cu, 

Li, Ni, Pb, Rb, Ti, V, Zn elementlerini içeren ağır metal oranının yüksek olması da dahil olmak üzere, Al 

(23708 ppm ile 99.5 ppm), Ca (405404 ppm ile 222915 ppm), Fe (32746 ppm ile 46.8 ppm), K (5037 ppm 

ile 30 ppm), Mn (1320 ppm ile 2 ppm) elementlerinin oranlarında büyük farklılık gösterir. Bunun yanısıra, 

Dinar mikrobiyalitleri Munzur tufa çökellerine göre Ba (44 ile 119 ppm), Na (60 ile 1690 ppm), Sr (390 ile 

2090 ppm) ve S (396 ile 2206 ppm) elementleri bakımından daha zengindir. Güneydeki stromatolitlerin 

Ba, Na, Sr ve S elementlerinin yüksek değeri, buharlaşma ve atmosfer ile ilişkili bozunmayı gösterir. Aynı 

zamanda göl ortamın düşük eğimli ve yüksek enerjili rampa tipi fasiyesini karakterize eder. Ba-Sr grafiği, 

mikrobiyal kayaçları oluşturan akışkanların karbondioksiti, mafik veya granitik temel kayaçlardan sağlanır 

ve derin-dolaşımlı (hidrotermal) akışkanların varlığını işaret eder. Öte yandan, tufa çökelleri, karstik 

kireçtaşları boyunca dolaşan sığ (meteorik) veya hidrotermal akışkanlar tarafından çökeltilmiştir. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to reveal the CO2 source of the fluids precipitating these carbonates with the link the 

sedimentological characteristics to geochemical ones of tufa and microbialite deposits sediments 

outcropped around or in Tunceli province. From the south towards the north, the microbialites occurred 

along Dinar valley are replaced by the tufa deposits formed along Munzur valley, and both outcrops occur 

interacted with the bedrocks of Miocene-Pliosen pyroclastic rocks, Cretaceous ophiolite melange, Permian 

marbles and Carboniferous-Permian schist metamorphic rocks. 30 meter thick microbialites are divided 

into two stromatolite lithotypes, namely (i) domal non-oncoidal stromatolite and (ii) domal oncoidal 

stromatolite. The latter continuously interlayers with the basal alluvial conglomerates with grain-

supported. The common textural property of both stromatolites is that concave to convex shaped wavy-

laminated fibrous to massive calcite and micrite laminae of chironomid larvae pores form a clear rhythmic 

layering. The difference of the domal oncoidal stromatolites from the non-oncoidal ones is   the remains of 

tube-shaped tree trunks and macrophytes, along with small dome-shaped microbial filaments. To the north, 

these stromatolites are replaced by the grey to pinky-coloured cross-bedded packstone alternating with 

oolitic carbonate sands. On the other hand, the tufa deposits consist of the phyto boundstone surrounded 

by massive shrubby grainstone lithotype overlying microsparitic wackestone to packstone lithotype.   

 

From the geochemical perspective, the ICP-OES elements were carried using 85 powder samples processed 

with four different acid methods. Munzur tufa deposits differentiate from Dinar microbialites by a broad 

range of Al (23708 to 99.5 ppm), Ca (405404 to 222915 ppm), Fe (32746 to 46.8 ppm), K (5037 to 30 ppm), 

Mn (1320 to 2 ppm), besides by heavy metal enrichments including Co, Cr, Cu, Li, Ni, Pb, Rb, Ti, V, Zn 

elements. On the one hand, Dinar microbialites are more enriched in Ba (44 to 119 ppm), Na (60 to 1690 

ppm), Sr (390 to 2090 ppm) and S (396 to 2206 ppm) elements, relative to the Munzur tufa deposits. The 

high value of Ba, Na, Sr and S elements exists where the stromatolites at the south were formed, indicating 

the evaporation and subaerial exposures. The latter typically characterizes the formation of low-gradient 

and high energy ramp-type facies of lacustrine environment.  In the function of the plot of Ba versus Sr, 

CO2 of the fluids forming the microbialites both comes from mafic or granitic bedrocks and refers to deep-

circulated (hydrothermal) fluids. On the one hand, the tufa deposits were precipitated by shallow (meteoric) 

to deep fluids that were circulated through karstic limestones.    

 

Keywords: Tufa, microbialite, stromatolite, Tunceli. 
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ÖZ 

 
Karofitler (Charophytes), Charophyceae ailesinin üyesi olan, tatlı-acı su, akarsu, lagün, alüvyal yelpaze ve 

tuzlu su ortamlarında, sucul ekosistemlerde yaşayan, makroskobik ipliksi yapıya sahip bentik alglerdir. 

Bunların fosilleşen mikroskobik üreme organlarına gyrogonite denir. Eşeysiz üreme organları (hareketli 

sperm hücreleri üreten anterdialarve hareketsiz bir yumurta hücresi içeren oogonia veya oosporangia) ve 

sarmal dikişlerle örülmüş ayırt edici oosporları bulunmaktadır. Karofitler, ostrakodlar, pelesipodlar, 

gastropodlar, foraminiferler ve balıklar ile birlikte tatlı, acı, denizel sucul ortamlarda gözlenmişlerdir. Aşırı 

tuzlu ortamlarda bulunmazlar. Fosil örnekleri Silüriyen’den günümüze kadar gelen Karofitler, daha çok 

organik (kömür, turba) sedimanlar ile diğer kırıntılı ve karbonatlı çökellerde gözlenebilmektedirler. 

Karofitler, Miyosen'de Afrika-Arabistan levhası ile Avrasya levhasının çarpışması ve Anadolu 

Yarımadası’nın yükselmesi, Akdeniz ile Karadeniz’in çekilmesi ile birlikte gelişen tüm Eosen-Kuvaterner 

yaşlı karasal, geçiş ve kıyı havzaları kapsamında oldukça yaygındırlar. Anadolu’da tüm Senozoyik boyunca 

Eosen’den başlayarak Kuvaterner sonuna kadar farklı fasiyes ve ortamlara ait sedimanter istiflerin büyük 

bir kısmında Karofitler yaygın olarak gözlenmekle birlikte, mevcut ayrıntılı çalışmalar Türkiye Senozoik 

karofitlerini yeterince tanıtmaktan çok uzaktır. Diğer taraftan Anadolu’ya özgü endemik formların ve yeni 

fosil türlerinin yaygın olabileceği de düşünülmektedir.   
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ABSTRACT 

 
Charophytes (Charophytes), which are members of the Charophyceae family, are microscopic reproductive 

organs of benthic algae with macroscopic filamentous structure that live in aquatic ecosystems such as the 

fresh-brackish water, river, lagoon, alluvial fan, salty water environments. The asexual reproductive 

organs (oogonia or oosporangia containing anterodial and immobile egg cells producing mobile sperm 

cells) have distinctive oospores with spiral stitches. Their fossilized microscopic reproductive organs are 

called gyrogonite. Charophytes were observed in fresh-brackish, marine aquatic environments together 

with ostracods, pelecypods, gastropods, foraminiferas and fishes. They are not found in extremely salty 

environments. The fossil specimens of Charophytes, from Silurian to present, can be observed mostly in 

organic-rich (coal, peat) sediments and also in clastic and carbonated deposits. The collision of Africa-

Arabia plates with Eurasia and the rise of Anatolian Peninsula, with the withdrawal of the Black Sea with 

the Mediterranean, developed numerous basins that are infilled with Eocene to recent terrestrial and/or 

coastal deposits In Anatolia, the Charophytes have been observed in almost all basins in sedimentary series 

at different facies and environments from Eocene to Quaternary. Despite this, the available data are far 

from giving a reliable knowledge of the Cenozoic charophyte assemblages of Turkey due to the lack of 

detailed studies., It is thought that endemic forms and new fossils species are certainly to be discovered. 
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ÖZ  

 
Bilecik ili Yenipazar ilçesi ve civarını kapsayan çalışma alanının sınırları batıda Bilecik ili Gölpazarı ilçesi, 

doğuda ise Bolu ili Göynük ilçesine kadar uzanmaktadır. Bu alanda yüzlek veren Paleojen istif, Paleosen 

yaşlı karasal çökeller (Kızılçay Grubu) ile başlar. Bu çökellerin üzerine gelen Eosen yaşlı denizel birimler, 

sarı renkli, iri taneli, pekişmiş, sert kumtaşlarıyla başlayıp, kahve renkli, tutturulmamış, dağılgan kumtaşı 

seviyeleriyle devam eden (Güvenç Formasyonu) bir litoloji sunar. Bu kumtaşı seviyesi içinde bolca 

Nummulit fosili bulunmaktadır. Stratigrafik olarak, Nummulitli seviyenin üzerine, Geç Eosen sığ denizinde 

yaşamış Routalia spirulina (Lamarck), Ampullina cf. vulcani (Brongniart) türlerinin tanımlandığı kumtaşı, 

birimleri gelmektedir. Bu kumtaşı seviyesi çalışma alanının orta kesimlerinde bol miktarda Turitella sp. 

örneklerinin tanımlandığı çamurtaşı ve marn litolojisiyle (Güvenç Formasyonu) sonlanır. Bu birimin 

kendinden daha genç karasal çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı birimleriyle açısal uyumsuz olarak gelişmiş sınır 

ilişkisi, inceleme alanının orta kesimlerinde açıkça görülmektedir. Çalışılan havzanın en doğusundaki 

(Kürnüç Köyü, Göynük ilçesi, Bolu ili) Kürnüç Vadisinde kumtaşı-çamurtaşı birimlerinden alınan 

örneklerden Polymesoda convexa (Brogniart), Gari protracta Mayer, Globularia gibberosa santistephani 

(Grateloup) vb. gibi türler tanımlanmıştır. Böylece bu vadideki söz konusu kumtaşı-çamurtaşı birimleri, 

çalışma alanında varlığı daha önceden bilinmeyen Egeriyen (Geç Oligosen) zamanında çökelmiş acı su, 

lagün, sığ denizel koşulları temsil eden yeni bir seviye olarak tanımlanmıştır. 
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ABSTRACT  

 
Limits of the study area which encompasses Yenipazar district of Bilecik province extend to the Gölpazarı 

district of Bilecik province in the west and the Göynük district of Bolu province in the east. The Paleogene 

sequence exposed in the area begins with Paleocene age terrestrial sediments (Kızılçay Group). Eocene 

age marine units and overlying sediments have a lithology starting with yellow colored, coarse, firm 

sandstones and continuing with brown colored, loose sandstone levels (Güvenç Formation). There are a 

lot of Nummulite fossils in this sandstone level. Stratigraphically, the Nummulite-bearing level is overlain 

by the sandstone containing Routalia spirulina (Lamarck) and Ampullina cf. vulcani (Brongniart) species 

that lived in the Late Eocene shallow sea. This sandstone level ends with the mudstone and marl lithology 

(Güvenç Formation), which is in the central parts of the study area is defined by a lot of Turritella sp.-

bearing samples. A boundary relationship of angular unconformity between this unit and a younger 

continental conglomerate, sandstone and mudstone unit is clearly visible in the central parts of the study 

area. Specimens such as Polymesoda convexa (Brogniart), Gari protracta Mayer and Globularia 

gibberosa santistephani (Grateloup) are identified from the samples taken from the sandstone-mudstones 

in the Kürnüç valley in the easternmost part of the study area (Kürnüç village, Göynük district, Bolu 

province,). Thus, the sandstone-mudstone unit in this valley is described as a new level representing the 

brackish water, lagoon, shallow marine conditions during the Egerian (Late Oligocene) time, previously 

unknown in the study area. 
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ÖZ 

 
Bu çalışma, Bahçecik (Tekke-Gümüşhane) Travertenlerinin sedimantolojik, petrografik ve jeofizik 

verilerin paleoiklimsel açıdan yorumlanmasını içermektedir. Çalışma alanı içerisinde, yer radarı ile 100 

MHz ve 250 MHz’lik antenler kullanılarak veriler elde edilmiştir. Radargramlardan, travertenlerin ortalama 

10-14 metre kalınlıkta olduğu ve iki ana bölümden oluştuğu belirlenmiştir. Bu veriler sahadaki traverten 

ocağından alınan ölçülü kesit yardımıyla doğrulanmıştır. Traverten istifini oluşturan alt seviyenin daha 

masif ve kompakt, üst seviyenin ise daha gözenekli ve genellikle bitki saplarının yoğun olarak gözlendiği 

çalı tipi fasiyesinden oluştuğu bu çalışmada belirlenmiştir. Ayrıca, radargramlardan travertenleri kesen 

kırıklı yapılar, yer yer yönelimi değişen yüksek genlikli yansıtıcı sınırlar olarak yorumlanan daha boşluklu 

seviyeler de bu çalışmada saptanmıştır. Yapılan petrografik incelemeler sonucunda, traverten ince 

kesitlerinden çalı tipi fasiyesler ve biyolojik yapı fasiyesleri ayırtlanmış ve alt fasiyesleri tanımlanmıştır. 

Travertenlerden sistematik olarak elde edilen δ18O izotop değerlerinin, traverten istifinin oluşumu sırasında 

düzenli olarak ısı değerinin arttığı belirlenmiştir. Travertenlerin üst seviyelerinde gözlenen bitki içerikli 

fasiyeslerdeki artış, iklimsel ve ortamsal koşullardaki değişim ile ilişkilendirilmiştir. Bahçecik 

Travertenleri, Kocabaş (Denizli, GB-Türkiye) travertenlerinin  δ18O duraylı izotop değerleri ile 

karşılaştırıldığında, Bahçecik Travertenleri’nin daha kuzeyde yer alması gerektiği düşünülmüştür. 

Bahçecik travertenlerindeki oksijen değerlerinin negatif çıkması travertenlerin kaynağa çok yakın bir yerde 

çökelmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bahçecik Travertenlerinin özellikle yağışlı dönemlerde daha 

fazla traverten biriktirdiği belirlenmiştir. İncelenen travertenlerin yörede yer alan büyük ölçekli faylara 

bağlı olarak yüzeye çıkan mineralce zengin sular tarafından oluşturulduğu ve bu traverten oluşumunun 

halen devam ettiği saptanmıştır. 
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ABSTRACT 

 
This study consists of sedimentological, petrographic and geophysical data of Bahçecik (Tekke-

Gümüşhane) Travertines for interpretation of palaeoclimatic aspect. ground penetrating radar (GPR) 

records obtained from. The geophysical data were obtained for using 100 MHz and 250 MHz antennas 

with Ground Penetrating Radar (GPR) in the stuy area. The radargrams revealed that travertine 

sequence is approximately 10-14 meters in thickness consisting of two main sections. The lower section of 

Bahçecik Travertine sequence is more massif and compact and the upper level of the travertines is more 

porous and usually composed of shrub-plant facies from different radargrams. Shrub type facies and 

biological structure facies were determined from thin sections of travertine in petrographic studies of 

travertines. The δ18O stable isotope values of the samples increase along the section, which indicates that 

the heat value increased regularly during the defined travertine formation. When the δ18O stable isotopic 

values of the Bahçecik Travertines compared to Kocabaş (Denizli, SW-Turkey) travertines it was 

determined that the Gümüşhane-Bahçecik area should be located to the north even though they were 

deposited at different times. The negative value of the oxygen values in the Bahçecik Travertines suggests 

that the travertines may have been deposited in proximal to the source. The Bahçecik travertines 

increased to precipitate especially during rainy –wet periods. The travertine accumulation is related to 

not only tectonic activities but also palaeoclimatic changes. When the tectonic and geological features of 

the investigated area are examined, it is observed that the accumulation of the travertine precipitation 

still continues. Large-scale faults in the studied field have caused mineral-rich waters to rise to surface, 

which helped forming Bahçecik Travertines.  
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ÖZ 

 
Bu çalışma, Denizli karasal karbonatlar (traverten veya tufa gibi çökeller) üzerinde belirlenen litotip ve 

dokuların birleştirilmesi ile fasiyes heterojenliğini çözmeye yöneliktir. Ayrıca, bu litotipler ile kuru koşullar 

altında gerçekleştirilen akustik dalga hızı ile helyum porozite ve Klinkenberg geçirimlilik gibi petrofiziksel 

parametreler ilişkilendirilmiştir. 

 

Arazi çalışması, kireçli çamur, karbonat ve zarflı tanelerin miktarı ile iskeletsel organizmaların farklı türleri 

ve laminalanmanın hacmine dayalı dört farklı litotipleri tanımlamaya olanak sağlamıştır. Bu litotipler, (i) 

mikrosparit vaketaşı, (ii) intraklast istiftaşı, (iii) masif çalı tanetaşı ve (iv) bağlamtaşı olarak ayırt edilmiştir. 

Bağlamtaşı litotipinde, ilave beş alt litotipler tanımlanmıştır: (iva) çalı, (ivb) tanesel çalı, (ivc) lamınalı, (ivd) 

zarflı kamış ve (ive) fito. Petrografik çalışmalar, litik peloidler ve peloidal çalıların paketlenmesi ve 

organizasyonuna göre bu litotip veya alt litotiplerin karakteristik sedimentar dokular tarafından ayırt 

edilmesine izin vermiştir. Çalışılan karbonat litotiplerin boyuna ve enine dalga hızları, sırasıyla 4192 m s-1 

ve 6077 m s-1 ile 2207 m s-1 ve 3873 m s-1 arasında değişir. Efektif porozite, 2.78% ile 36.54% aralığında 

iken, nitrojen (N) gaz geçirimliliği 0.002 mD ile 58060 mD arasındadır. Vp/Vs oranları, 1.5 ile 2.19 

aralığında ölçülmüştür. Kütlesel (K), kesme (G) ve young modülü (E)’den oluşan dinamik elastik modülü, 

dikkate alınan litotiplerde ölçülmüş aküstik dalga hızları ve kütle yoğunluğundan hesaplanmıştır. 

Poroziteye karşı elastik modüli grafiklendiğinde, mikrosparit vaketaşı (i) litotipi ile çalı (iva) ve fito 

bağlamtaşı (ive) alt litotipleri farklı olarak kümelenmiştir. Porozite ve kütle modülü bakımından fito 

bağlamtaşı, diğer litotiplerden farklılaşır. Efektif porozite ve elastik modülü arasında bir artışın gözlendiği 

çalı bağlamtaşının (iva) hariç tutulması ile diğer tüm litotiplerde efektif porozite arttıkça, elastik modülü 

doğrusal olarak azalır. Mikrosparit vaketaşı (i) litotipi, laminalı (ivc) ve fito bağlamtaşı (ive) alt litotipleri, 

en fazla çimentolanma ve çözünme ile ilişkilendirilen masif sparit, zarflı-kafes ağı ve sferulit dokuları 

içermesinden dolayı, bunlar, porozite ve Vp arasında en iyi ilişkiyi göstermiştir. Sonuç olarak, bu çalışma 

litotipler arasında petrofiziksel parametrelerde farklılaşmaların meydana geldiğini vurgular. Buna ilaveten, 

her bir litotipin porozite ve gecirimlilik (R2 ˃ 0.5) arasında güçlü bir ilişki meydana gelirken, porozite ve 

akustik dalga hızları arasında ters orantılı bir ilişki ortaya çıkmıştır. 
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ABSTRACT 

 
This study is subject to figure out facies heterogeneity by the integrated approach of lithotype and fabric 

determined over Denizli continental carbonates (travertine or tufa-like deposits). Besides, the petrophysical 

characteristics, such as acoustic-wave velocities carried out under dry-saturated conditions, helium 

porosity and Klinkenberg permeability were correlated with these lithotypes.  

 

Field analysis enables four different lithotypes to be identified based on the quantity of lime mud, carbonate 

and coated grains, the different types of skeletal organisms, and the volume of lamination. These lithotypes 

were differentiated: (i) microsparite wackestone, (ii) intraclast packstone, (iii) massive shrubby grainstone, 

and (iv) boundstone. In the (iv) boundstone lithotype, five further sub-lithotypes were identified: (iva) 

shrubby, (ivb) granular shrubby, (ivc) laminated, (ivd) coated reed, and (ive) phyto. Petrographical studies 

allowed for each lithotype or sub-lithotype to be identified by their characteristic sedimentary fabrics 

according to the packing and organization of lithic peloids and peloidal shrubs. The compressional-wave 

(Vp) and shear-wave (Vs) velocities of the studied carbonate lithotypes vary between 4192 m s-1 to 6077 m 

s-1, and 2207 m s-1 to 3873 m s-1, respectively. Effective porosity ranges between 2.78% to 36.54%, while 

nitrogen (N) gas permeability varies between 0.002 mD to 58060 mD. The Vp/Vs ratios were measured 

between 1.5 and 2.19. Dynamic elastic moduli that consist of bulk (K), shear (G) and young’s modulus (E) 

were calculated from measured acoustic-wave velocities and bulk density in given lithotypes. (i) 

Microsparite wackestone lithotype, (iva) shrubby and (ive) phyto boundstone sub-lithotypes are differently 

clustered in the plot of the elastic moduli versus porosity. (ive) The phyto boundstone differs from other 

lithotypes in terms of porosity and bulk modulus. As effective porosity increases, the elastic moduli linearly 

decrease in all lithotypes, with the exception of the (iva) shrubby boundstone, in which an increase is 

observed. The (i) microsparite wackestone lithotype, the (ivc) laminated and (ive) phyto boundstone sub-

lithotypes display the best correlation between porosity and Vp due to the fact that they possess massive 

sparite, clotted to mesh-work and spherulite fabrics that are associated with the highest degree of 

cementation and dissolution. Consequently, this study highlights that differences in petrophysical 

parameters occur between lithotypes. In addition, a strong relationship between porosity and permeability 

(R2 ˃ 0.5) is formed in each lithotype in which an inversely proportional is generated between porosity and 

acoustic-wave velocities.  
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ÖZ  

 
Karacasu Grabeni’nin merkezi kesimindeki Dandalas Mahallesi civarında, geç Kuvaterner deşilmesi ile 

oluşan vadi kenarında kilometrik boyutta, 20-30 m kalınlıkta bir tufa istifi (Dandalas Tufası) gözlenmiştir. 

İstif flüviyal kökenli çakıl ve kumlarla ardalanan şelale, fitoherm çatıtaşı, fitoklastik tufa, onkoidal tufa gibi 

bir dizi tufa fasiyesinin karmaşık organizasyonundan oluşur.  

 

İzotopik analizler, tufaların 18O değerlerinin -8 ile -8.5 ‰ arasında dar bir aralıkta değiştiğini ve bunun 

modern karbonatlarınkine çok yakın olduğunu göstermektedir. Tufalardan yaptırılan U-serisi 

tarihlendirmesi başarısız olmuştur, ancak karbonat ve çamurlardan yaptırılan radyokarbon analizleri tufa 

istifinin 30-26 ka arasında MIS 3 döneminde çökeldiğini kanıtlamaktadır. Ayrıca tufa istifi içinde gelişmiş 

normal faylar ve açılma çatlakları bölgenin yerel olarak D-B doğrultusunda çekildiğini doğrulamaktadır. 

Tufa istifinin morfolojik konumu son buzul dönemi başından bu yana Dandalas Vadisi’nde 30 m civarında 

bir kazınmanın gerçekleştiğini göstermektedir. 
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ABSTRACT  

 
We observed at the flank of the Dandalas Valley that was incised in the late Quaternary times, a kilometre-

sized tufa body (the Dandalas Tufa) with the estimated thickness of 20-30 metres. This tufa body is 

composed of the complex organisation of various tufa facies (waterfall, phytoherm, oncoidal tufa, 

phytoclastic tufa, etc.) that seldom alternate with the coarse siliciclastic facies. Isotopic analysis revealed 

that the 18O values of the tufa vary in a narrow interval between -8 and -8.5 which also match with the 

actively depositing modern tufa facies. U-series dating analysis failed, but the radiocarbon analysis from 

tufa and organaceous mud confirm that the tufa deposition took place between 30-26 ka which corresponds 

to MIS 3 warm period. Additionally, normal faults and extensional cracks developed within the tufa body 

verify a modern local E-W extension in the Karacasu Graben. Based on the geomorphological position of 

the tufa succession, we suggest about 30 m of incision subsequent to the onset of the Last Glacial period in 

the study area. 

 

Keywords: Active tectonics, MIS 3, paleoclimate, tufa facies, incision 
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ÖZ  

 
Hisaralan Jeotermal Sahası, Sındırgı İlçesi’nin (Balıkesir) 25 km kuzeydoğusunda, deniz seviyesinden 300-

450 m yukarıda, güneybatıya eğimli bir yamaç üzerinde bulunur. Çalışma alanında en yaşlı birim ofiyolitik 

kayalar ve kireçtaşı blokları ile temsil olunan İzmir-Ankara Fliş Zonu’dur. Bunlar üzerine uyumsuz olarak 

dasit-riyodasit bileşimli Miyosen volkanik kayaçları gelir.  

 

Sıcak kaynak suları Na-HCO3 tipinde sulardır. Su sıcaklıkları 54-97°C, pH değerleri 6.55-8.13, elektriksel 

iletkenlikler (EC) 1125-1429 μS/cm ve bikarbonat değerleri 470-640 mg/l arasında değişmektedir. Sıcak 

suların tamamına yakını kalsit, aragonit ve dolomit minerallerine doygundur. Kalsit için doyma indisi 0.01-

1.43, aragonit için 0.04-1.33 ve dolomit için 0.25-1.79’dur. Bazı kaynak suları kuvarsça doygundur (kuvars 

doyma indisi 0.07-0.44 arasındadır). 

 

Ender olarak görülen ‘nilüfer yaprağı’ ve ‘rafsı’ traverten formları, çalışma alanının doğusundaki HS-1 

kaynağı ağzında ve devamında yer alan 11 metre uzunluğundaki boşalım kanalında, hava-su ara yüzeyinde 

ya da hemen altında oluşmuşlardır. Kaynak ağzında su sıcaklığı 96.4°C, pH 7.2’dir. Boşalım kanalının 

sonunda sıcaklık 82.8°C’a düşmekte, buna karşılık pH 8.03’e yükselmektedir. Alınan traverten 

örneklerinde yapılan XRD analizlerine göre kalsit 36-100 (%), aragonit 13-64 (%) arasındadır. Bir 

çekirdekten itibaren dışa doğru büyümüş bu formların çapları birkaç cm’den 10 cm’ye kadar değişmektedir. 

Üstleri düz, dairesel-oval şekilli ve alttan kanal tabanına tutunmuşlardır. Dış kenarları beyaz, orta kısımları 

ise yeşil-kahverengi mikrobiyal yaygılarla kaplıdır. 

 

Bu ender traverten formlarının oluşumunda hızlı CO2 kaçışı ve yüksek su sıcaklığının (75°C’nin üzerinde) 

en önemli faktörler olduğu düşünülmektedir.  

 

Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir 

(Proje No: 115Y141). 
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ABSTRACT 

 
The Hisaralan Geothermal Field, 25 km northeast of the Sındırgı town, Balıkesir, was located at elevations 

from 300 to 450 m on a southwest-facing slope. In the study area, the oldest units are ophiolitic rocks and 

limestone blocks within the İzmir-Ankara Flysch Zone. The Miocene volcanic rocks, composed mostly of 

dacite-riyodacite, rest unconformably on these bedrocks. 

 

The travertine-depositing hot spring waters are those of Na-HCO3 type. Temperature, pH, EC and HCO3 

values of the hot waters range between 54 to 97°C, 6.55 to 8.13, 1125-1429 μS/cm and 470-640 mg/l, 

respectively. Almost of these hot waters 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. 

 

‘Lilypad’ and ‘ledge’ travertine forms that are rarely observed, have formed at or near the air-water 

interface in the vent pool of the spring HS-1 and within the discharge channel of 11m long to the east of 

the study area. The water temperature and pH are respectively 96.4°C and pH 7.2. At the end of the 

discharge channel the temperature drops to 82.8°C, whereas the pH rises to 8.03. According to the XRD 

analyzes performed on the travertine samples, calcite ranges from 36 to100 (%) and aragonite is between 

13 and 64 (%).‘Lilypad’ and ‘ledge’ forms, which grow outward from a nucleus, vary in diameter from a 

few centimeters to 10 centimeters.  

They are circular to oval in shape with flat top and attached to the channel bottom. Their outer edges are 

white and the central parts are covered with green-brown microbial mats. 

 

Rapid CO2 degassing and high water temperature (over 75°C) are considered to be the most leading factors 

in the formation of these rare travertine forms.  

 

This study was supported financially by The Scientific and Technological Research Council of Turkey 

(project no: 115Y141). 
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