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ÖNSÖZ 

Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG), Türkiye’deki çeşitli Kamu Kurumları ve 

Üniversitelerden araştırmacıların oluşturduğu; sedimantoloji çalışmalarını özendirmek, 

meslektaşlar arasında iletişim ve iş birliğinin arttırılmasını sağlamak, sedimantoloji eğitimi ve 

uygulamalarını geliştirmek, mesleki sorunları belirleyip çözüm yollarını araştırmak, yeni teknik 

ve bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla düzenlenen bir buluşma platformudur.  

1987 yılında etkinliklerine başlayan Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG), 2015 yılı 

itibariyle faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Yeni dönem çalıştayları Denizli’de yapılan SÇG 

2015 “Uluslararası Traverten ve Tufa Çalıştayı” ile başlamış Eskişehir (SÇG 2016), Rize (SÇG 

2017), Sakarya (SÇG 2018) ve Elazığ’da (SÇG 2019) yapılan çalıştaylarla devam etmiştir. 

Elazığ’da yapılan toplantıda SÇG 2020 Çalıştayı’nın “Gölsel Çökelme Sistemleri” konu başlığı 

(ana teması) altında 3-6 Eylül 2020 tarihleri arasında Uluslararası Katılımlı olarak Batı 

Anadolu'nun tarihi şehirlerinden biri olan, doğası ve jeolojik özellikleri zengin Balıkesir 

ilimizde, Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde yapılmasına 

karar verilmiştir. Ancak pandemi nedeniyle 2020 Eylül ayında yapılamayan Çalıştay 

Sedimantoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu’nun kararı doğrultusunda 2-5 Eylül 2021 

tarihlerine ertelenmiştir. Çalıştayımıza davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. Concha Arenas 

(Zaragoza Üniversitesi, İspanya) ve Prof. Dr. Massimo Moretti (Bari Üniversitesi, İtalya) 

katılacaktır. Çalıştay’da sırasıyla iki gün sunumlar yapılacak, ardından Bigadiç Bor açık 

işletmesi, Hisaralan Jeotermal Sahası ve Edremit Körfezi çevresindeki tarihi ve turistik alanlara 

yapılacak geziler ile son bulacaktır. 

Çalıştayın düzenlenmesinde katkıları olan başta Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi olmak üzere bütün destekçilerimize, çalıştayımıza gerek bildiri sunarak gerekse 

dinleyici olarak katılan araştırmacılara ve bildiri özetlerini değerlendiren Bilim Kurulu 

Üyeleri’ne teşekkür ederiz. 

 

Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN 

SÇG 2020 Çalıştayı Düzenleme Kurulu Adına 

 

 



II 

 

 

PREFACE 

The Sedimentology Working Group (SÇG) consists of researchers from various Public 

Institutions and Universities in Turkey; It is a meeting platform organized to encourage 

sedimentology studies, to increase communication and cooperation among colleagues, to 

develop sedimentology education and practices, to identify professional problems and research 

solutions, and to share new technical and scientific developments. 

Sedimentology Working Group (SÇG), started its activities in 1987, accelerated its 

activities in 2015. The new period workshops started with the International Travertine and Tufa 

Workshop held in Denizli in 2015 and continued with workshops in Eskişehir (SÇG 2016), 

Rize (SÇG 2017), Sakarya (SÇG 2018) and Elazığ (SÇG 2019). Department of Geological 

Engineering in Balıkesir University will host SÇG 2020 Workshop on “Lacustrine Depositional 

Systems” theme as a result of the decision taken at the meeting in SÇG 2019 Elazığ. Balıkesir, 

one of the oldest cities in western Anatolia in terms of both its naturel and geological 

characteristics, is home to Balıkesir University. However, the Workshop, which could not be 

held in September 2020 due to the Pandemic, was postponed to 2-5 September 2021 in line 

with the decision of the Sedimentology Working Group Executive Committee. Prof. Dr. 

Concha Arenas (University of Zaragoza, Spain) and Prof. Dr. Massimo Moretti (Universita di 

Bari, Italy) will be the invited speakers in the workshop. During the workshop, presentations 

will be made for two days respectively and will end with tours of Bigadiç Bor open pits, 

Hisaralan Geothermal Field and historical and touristic areas around Edremit Bay. 

We would like to thank all the supporters, particularly Balıkesir University and Balıkesir 

Metropolitan Municipality, that contributed to the organization of the workshop, the researchers 

who participated in our workshop both by presenting papers and as listeners, and the Scientific 

Committee Members who evaluated the abstracts. 

 

Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN 

On behalf of the Organizing Committee of SÇG 2020 Workshop 
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ÖZ 

 
Ebro Havzası İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda bir Senozoyik dağarası havzasıdır. Pireneler, İber ve 

Katalan sahil dağ sırları ile sınırlandırıl olan havza Paleojen’de İber ve Avrasya levhalarının çarpışması 

sonucu oluşmuştur. Ebro Havzası  Pirenelerin en geç ön ülke havzasıdır. Çökel kayıtları Paleosen’den geç 

Miyosen’e  kadar uzanan havza, denizel ve karasal tortullar içerir. Denizel tortullar Oligosen öncesine 

aittir. Geç Eosen’de havza denize kapanmış tamamen karasal bir havzaya dönüşmüştür.  Sedimanter 

kayıtlar  kökensel olarak  8 stratigrafik birime (T1-T8) ayrılmıştır. T4-T7 birimleri çevredeki dağlık 

alanlardan kaynaklanan alüvyal tortullara karşılık gelir ve bunlar yanal olarak gölsel kökenli karbonatlı ve 

sülfatlı tortullarla ilişkilidir. T8 birimi (Tortoniyen- ?), Orta-Geç Miyosen’de Akdenize açılan bir havzada 

depolanmıştır. T1-T7 birimleri memeli fosilleri ve mağnetostratigrafik çalışmalara dayanarak 

yaşlandırılmıştır.  Bu çalışmada, Pireneler’in iki ana akarsu sistemi (örn., doğudaki Huesca sistemi  ve 

batıda Luna sitemi) ile ilişkili olan T5, T6 ve T7 birimlerinin gölsel sistemleri üzerine odaklanılmıştır. Bu 

tabakalar, havzanın merkezinde az eğimli veya yataydır, buna karşılık, havza kenarlarında oldukça eğimli 

ve yer yer ters dönmüştür. Görünürde birimler birbiriyle uymludur. T6 ve T7’nin eş zamanlı tortulları 

havza kenarlarında yaşlandırılamamıştır. 

 

Sierra de Alcubierre’de üç birimin toplam kalınlığı yaklaşık olarak 630 m’dir. Yaşı 21.3-16.3-16.1 My 

arasında değişen ve yanal yönde güneye doğru kireçtaşlarına ve marnlara geçen 5 nolu birim (T5) kaba 

kırıntılı ıraksak alüvyal tortullardan oluşur. 6 nolu birim ise (yaş konağı: 16.3-16.1 to 14.4 My) başlıca 

kireçtaşı ve marnlar ile yersel jips ara seviyelerinden meydana gelmiştir. Diğer taraftan 7 nolu birim 

çamurtaşı, kumtaşı ve bunlara eşlik eden kireçtaşı ve marn ara düzeylerinden kuruludur. Sierra de 

Alcubierre'de istifin üst yaş konağı yaklaşık olarak13.5 My'a kadar çıkmaktadır. Birimin eksiksiz kaydı 

Havzanın güney kenarında görülür.  

 

Çok çeşitli karbonat ve sülfat fasiyesleri vardır. Bunlar  marnlar, laminalı kireçtaşları ve dolotaşları (L1), 

stromatolitik ve seyrek onkoidal kireçtaşları ve dolotaşları (Ls), massif biyoklastik (Lm) ve 

biyotürbasyonlu kireçtaşları (Lb) ile kalkerli kabuklardır. Laminalı karbonat fasiyesleri mikrit ve kırıntılı 

laminaların ardalanmasından ve merceklerden kuruludur. Laminalardaki kırıntılılar karbonat ve silis 

kökenlidir. Bu fasiyesler ripıllı, çapraz laminalı, hamaksı çapraz tabakalı ve yatay laminalı olarak 

depolanmıştır. Stromatolitler daima laminalı karbonatlarla birliktedir ve ince düzeyler, stratiform kütleler 

ve küçük çaplı biyohermler oluşturur. Biyokırıntılı kireçtaşları mollüsk, ostracod ve karofit içerir. Ayrıca 

biyotürbasyon (kök izleri), kuruma çatlakları, yumrular ve breşler ‘biyotürbasyonlu kireçtaşı’ olarak 

adlandırılır ve palustrine ve su üstü koşulları temsil eder. Sülfat fasiyesi yumrulu, ripıllı ve laminalı ve 

masif makrokristalin jips seviyelerinden oluşur. Ayrıca massif tabakalar ve saçılmış hopperler halinde halit 

mevcuttur. Bu fasiyersler, bir bütün olarak, tuzlalarda ve bunların çamur düzlüklerinde sülfat ve halit 

depolanmasının gerçekleştiği bir playa göl ortamını yansıtır. Basitçe düşey istiflerde birarada bulunan bu 

fasiyesler, A) distal alüvyal tortullar üzerinde gelişen yaygın bir karbonat çökelimini, B) marnlarla temsil 

edilen ani bir derinleşmeden sonraki karmaşık karbonat sığlaşması, C) karbonat derinleşmesi ve onu 

izleyen sığlaşma süreçlerini ve D) tuzlu koşullardaki karmaşık sığlaşmayı yansıtırlar. Bu istifler su 

derinliğindeki değişimlerin, tuzluluğun ve akış şartlarının (hidrodinamiğin) kayıtlarıdır. δ13C ve δ18O  

değerleri, Lm ve Lb fasiyeslerinin tatlısu koşullarında oluştuğunu, buna karşılık, Ll ve Ls fasiyeslerinin 

daha az su yenilenmesinin olduğu tuzlu su koşullarında depolandığını gösterir. Litofasiyes, mineraloji ve 
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duraylı izotop bileşimine göre, T5 biriminden T7 birimine daha nemli ve daha soğuk şartlara doğru bir 

değişim olduğu düşünülür.  

 

Litofasiyeslerin mekansal dağılımına (merkezi konumlarda evaporitler, iç saçakları oluşturan Ll ve Ls 

fasiyesleri, dış saçakları örten Lm ve Lb fasiyesleri) ve bunların kararlı izotop bileşimine göre T5 ve T6 

birimleri için gölsel bir fasiyes modeli  önerilir. Bu modeled, fasiyes oluşumları ve onların mekansal 

dağılımdan  göl seviyesi değişimleri sorumludur. Yüksek göl seviyesi dönemlerinde tatlısu karbonatları 

biyoklastik ve palustrine fasiyesleri ortaya çıkmasına neden olur. Devam eden göl seviyesindeki düşüş 

tuzluluk artışına yol açar, bu da tuzlu karbonatların (Ll ve Ls fasiyesleri) çökelimini teşvik eder. Böylece 

palustrin saçaklar kurumaya ve benzeri süreçlere maruz kalacaklardır. Daha sonra sığ göllerdeki su 

seviyesinin düşmesi, sığ göllerdeki sülfat çökelimine ve tuzlu çamur düzlüklerinde evaporitik 

pompalanmaya neden olacaktır. Bu sırada su üstüne çıkmış en dış saçaklar kurumaya, aşınmaya ve 

breşleşmeye uğrayacaktır. Su seviyesinin daha da düşmesiyle  çevredeki çamur düzlükleri düzensiz 

yağışların etkisi altında kalırken, tuzlalarda halit çökelimi meydana gelecektir. Basit düşey sekanslara 

karşılık gelen bu su seviyesi döngüleri yavaş sevreden ortamsal döngülere karşılık gelecektir. 

 

Bu modelde stromatolitler, tuzlu karbonat depolanma koşullarında, orta su derinliklerinde gelişir. 

Stromatolit oluşumları farklı geometri, kalınlık ve çökelme/aşınma özelliklerine sahip tabakalanmalarla, 

hem sığlaşma, hem de derinleşme süreçlerinde oluşabilir. Koyu mikrit, açık mikrit ve mikrospar laminaları, 

basit ardışık ve kompozit laminalaşmalara neden olan farklı tarzda kombinasyonlar sergilerler. Ardışık 

laminaların δ13C ve δ18O değerleri döngüsel bir patern gösterir. Açık renkli laminalar, koyu laminalara 

göre daha negatif değerlere sahiptir.  Bu özellik, yağış/buharlaşma ve 12CO2 katkısındaki değişimlerin  

yorumlanmasında kullanılabilir. İyi bir δ13C ve δ18O korelasyonu kapalı göl koşullarıyla uyumludur. Bu 

değişimler, temsil eden üç farklı aşamada tespit edilir. Lamina kalınlığına ve parlaklığa dayalı periyodiklik 

analizi, her bir açık ve koyurenkli basit lamina çiftinin bir yıla karşılık geldiği varsayımıyla, bu aşamaların 

güneş lekesi, NAO ve ENSO olayları ile bağıntılı olduğunu gösterir.   

 
Anahtar Kelimeler: Tatlısu ve tuzlusu karbonatları, gölsel fasiyes modeli, stromatolitler, laminalaşma 

periyodu, Ebro Basin. 
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ABSTRACT 

 
The Ebro basin is a cenozoic intermontane basin in the northeast of the Iberian Peninsula. It is bounded 

by the Pyrenean, Iberian and Catalan Coastal Ranges. It formed during the Paleogene as a result of the 

collision of the Iberian and Eurasian plates. The Ebro Basin is the latest foreland basin of the Pyrenees. 

The sedimentary record spans from the Paleocene to the late Miocene, and includes marine and continental 

deposits. The marine deposits are pre-Oligocene. In the late Eocene the basin closed to the ocean and 

became fully continental. The sedimentary record has been divided into 8 genetic stratigraphic units, 

named T1 to T8. Units T4 to T7 correspond to alluvial deposits originating from the bounding ranges, and 

carbonate and sulphate deposits formed in laterally related lacustrine areas. Unit T8 (Tortonian to 

unknown age) deposited coinciding with the basin opening to the Mediterranean Sea in the middle-late 

Miocene. Units T1 to T7 have been dated by fossil mammal sites and magnetostratigraphic studies. This 

work focusses on the lacustrine systems of units T5, T6 and T7 in the Sierra de Alcubierre and Montes de 

Castejón, related to the two main fluvial systems from the Pyrenees (i.e., respectively, the Huesca system 

to the east and the Luna system to the west). The corresponding strata are slightly inclined or horizontal 

in the central areas, with apparent conformities between the units; the strata can be highly inclined and 

overturned in the basin margin; time-equivalent deposits of units T6 and T7 have not been dated in the 

Pyrenean margin.  

 

Total thickness is approximately 630 m in the Sierra de Alcubierre, where the three units are present. Unit 

T5 (21.3 to 16.3-16.1 Ma) is formed of coarse distal alluvial deposits that pass laterally to the south to 

limestones and marls, and then to gypsum and marls toward the center. Unit 6 (16.3-16.1 to 14.4 Ma) 

consists mainly of limestones and marls, locally with thin gypsum intercalations. Unit 7 is formed of 

mudstones and sandstones with interbedded limestones and marls; it crops out in the Sierra de Alcubierre, 

where the record spans until ca. 13.5 Ma. The complete record of this unit is present in the southern margin 

of the basin. 

 

There is a wide array of carbonate and sulphate facies: Marls, laminated limestones and dolostones (Ll), 

stromatolitic and rare oncolitic limestones and dolostones (Ls), massive bioclastic (Lm) and bioburbated 

limestones (Lb), and calcareous crusts. The laminated carbonate facies consist of alternating micrite and 

grain-made laminae and lenses, the grains being carbonate or siliceous in nature. These facies are 

arranged into rippled and cross lamination, hummock cross stratification and horizontal lamination. 

Stromatolites are always associated with the laminated carbonates, and can form thin layers, stratiform 

bodies and small bioherms. Bioclastic limestones contain mollusks, ostracods and charophytes. Additional 

bioturbation (root traces), desiccation cracks, nodules and breccia represent a set of palustrine and 

subaerial features together named “bioturbated limestones”. Sulphate facies are nodular, rippled and 

laminated and massive macrocrystalline gypsum beds. Halite is also present as massive beds and disperse 

hoppers. Overall, these facies reflect a playa-lake environment with sulphate and halite deposition in 

salinas and saline mud flats. These facies are associated into simple vertical sequences that reflect: A) 

Lacustrine carbonate expansion over distal alluvial deposits; B) Complex carbonate shallowing after a 

sudden deepening, represented by the marls; C) Carbonate deepening and then shallowing processes, and 

D) Complex shallowing in saline conditions. These sequences record variations of water depth, salinity 

and flow conditions (hydrodynamics). δ13C and δ18O show that facies Lm and Lb formed in freshwater 
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conditions, while facies Ll and Ls formed in saline conditions due to less frequent water renewal. Based 

on lithofacies, mineralogy and stable isotope composition, a change towards more humid and cooler 

conditions is suggested from unit T5 to T7. 

 

A lacustrine facies model is proposed for units T5 and T6 based on the spatial distribution of lithofacies 

(evaporites in central positions, Ll and Ls forming inner fringes and Lm and Lb occupying outer fringes) 

and the stable isotope composition of facies. In this model lake level variations are responsible for the 

facies formation and their spatial distribution. During high lake level, freshwater carbonates form 

producing bioclastic facies and palustrine facies. Continued lake level drop causes salinity increase 

favouring formation of saline carbonates, i.e., Ll and Ls facies. The palustrine fringes would then 

experience desiccation and other processes. Subsequent water level lowering would produce sulphate 

precipitation in shallow lakes, and evaporitic pumping in saline mud flats. Meanwhile, the outermost 

exposed fringes would experience desiccation, erosion and brecciation. Further lowering would cause 

halite precipitation in salinas, while the surrounding mud flats are overprinted by interstitial precipitation. 

These water level cycles corresponding to simple vertical sequences could reflect precession cycles. 

 

In this model, stromatolites develop at intermediate water levels, in saline carbonate-depositing 

conditions. Their formation occurs both through shallowing and deepening processes, giving rise to beds 

with different geometry, thickness and depositional/erosional features. Dark micrite and light micrite and 

microspar laminae exhibit diverse styles of combination causing simple alternating and composite 

laminations (Martin-Bello et al., 2019a). δ13C and δ18O values of consecutive laminae show a cyclic 

pattern: light laminae have more negative values than those of the dark laminae, which is interpreted in 

terms of variations of Precipitation/Evaporation and 12CO2 contribution. Good δ13C and δ18O 

correlation accords with closed lake conditions These changes are detected at three different ranks 

representing. Periodicity analysis based on lamina thickness and luminance indicates these ranks are 

correlatable to sunspot, NAO and ENSO phenomena, assuming each light and dark simple lamina couplet 

correspond to a year.  

 
Keywords: Freshwater and saline carbonates, lacustrine facies model, stromatolites, lamination 

periodicity, Ebro Basin 
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GÖLCÜK GÖLÜ (GB ANADOLU) ÇÖKEL KAYITLARINDA SON 1600 YIL 

İKLİM DEĞİŞİMLERİNİN REKONSTRÜKSİYONU 

 
Iliya Bauchi Danladia,b, Sena Akçer Öna, Thomas Littb, Zeki Bora Öna 

aJeoloji Mühendisliği Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kötekli, 48000, Muğla, Turkiye 
bPaleobotany, Geosciences, University of Bonn, Nußallee 8, 53115, Bonn Germany 

(akcer@mu.edu.tr) 

 

ÖZ 

 
Bu çalışma da, Isparta Gölcük (GB Anadolu) volkanik krater gölünden alınan 2 m uzunluğundaki karotta 

yapılan yüksek çözünürlüklü polen, manyetik duyarlılık ve jeokimyasal çoklu vekil ölçümleri kullanılarak 

Gölcük Gölü ve çevresindeki son 1600 yıldaki iklim değişiklikleri sunulmaktadır. 

 

Altı radyokarbon tarihlendirmeme noktasından yaş-derinlik modeli oluşturulmuştur. Yaklaşık MS 400-770, 

900-1300 ve 1400-1850 yılları arasında, sırasıyla Karanlık Çağlar Soğuk Dönemi (KÇSD), Ortaçağ İklim 

Anomalisi (OIA) ve Küçük Buz Devri (KBÇ) tarihsel olaylarına karşılık gelen çoklu vekil kayıtlarında 

önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Yağışlı dönemlerde Pinus ve Juniperus olan odunsu pöleninde 

artış, manyetik duyarlılıkta artış, Ca/K oranında artış ve izotop (δ13C and δ18O) oranın azaldığı 

gözlemlenmiştir. Kurak dönemlerde ise Artemisia ve Poaceae poleninde artış, Ca/K oranında azalış ve 

izotop oranının arttığı gözlemlenmiştir.  Çoklu vekil sonuçlarına göre, KÇSD dönemi, odunsu bitki poleni 

oranının ve Ca/K elementlerinin azaldığı soğuk bir dönemdir. Sonrasında gözlemlenen OIA dönemi, 

odunsu bitki poleni oranının yükseldiği, manyetik duyarlılığın arttığı ve izotop verilerin azaldığı ılık ve 

yağışlı bir dönemidir. Bu ılık ve yağışlı iklim dönemden sonra, odunsu bitki poleni oranının ve Ca/K`nın 

azaldığı soğuk ve kurak iklim dönemi olan KBÇ dönemi görülmüştür.  

 

Gölcük Gölü'nün çoklu vekil kayıtları iklim mekanizmalarıyla kıyaslandığında, yağışlı dönemlerin yüksek 

güneş aktivitesi ve negatif Kuzey Atlantik Salınım indeksi (NAO-) ile ilişkili olduğu, kurak dönemlerin ise 

düşük güneş aktivitesi ve NAO+ ile ilişkili olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, güneş aktivitesi ve NAO 

iklim etkenlerinin son 1600 yıl boyunca GB Anadolu iklimi üzerindeki en etkili indisler oldukları 

belirlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Geç Holosen, polen, volkanik krater gölü, çoklu vekil, Gölcük (GB Anadolu) 
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CLIMATE RECONSTRUCTION THROUGH SEDIMENT RECORDS OF LAKE 

GÖLCÜK (ISPARTA, SW ANATOLIA) SINCE THE LAST 1600 YEARS 

 
Iliya Bauchi Danladia,b, Sena Akçer Öna, Thomas Littb, Zeki Bora Öna 

aJeoloji Mühendisliği Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kötekli, 48000, Muğla, Turkiye 
bPaleobotany, Geosciences, University of Bonn, Nußallee 8, 53115, Bonn Germany 

(akcer@mu.edu.tr) 

 

ABSTRACT 

 
We present preliminary results of multiproxy data of a 2 m long sediment core that was recovered from the 

volcanic crater Lake Gölcük, Isparta, SW Anatolia. Using an array of multiple proxies of pollen, magnetic 

susceptibility, and geochemical results, we reconstruct the climate changes in the sedimentary record of 

the lake during the last 1600 years. 

 

The age-depth model is constructed from six radiocarbon dating points. We observed significant changes 

in the multiproxy records between ~ 400-770 CE, 900-1300 CE, and 1400-1850 CE, which respectively 

correspond to the Dark Ages Cold Period (DACP), Medieval Climate Anomaly (MCA), and the Little Ice 

Age (LIA) historical events. The wet/warm periods are characterized by high Pinus and Juniperus in tree 

pollen, high magnetic susceptibility, high Ca/K and reduced isotopes (δ13C and δ18O). On the otherhand, 

the dry/cold periods are characterized by increase in Artemisia and Poaceae pollen, reduced Ca/K and 

increase in isotopes. Based on the multiproxy results, the DACP is a period with reduced arboreal pollen 

and Ca/K indicating cold/dry climate condition. Following the DACP, the MCA was wet/warm as with high 

arboreal pollen and MS, and reduced isotopes wet climate. After this period, the LIA appeared as a period 

with cold/dry climate with low arboreal pollen and Ca/K.     

 

Upon correlating the Lake Gölcük multiproxy records with the climate mechanisms of the last 1600 years, 

we observed that wet periods are related to high solar activity and negative North Atlantic Oscillation index 

(NAO-), whereas dry periods are related with low solar activity and NAO+. We consequently suggest the 

influence of solar activity and NAO on the climate development in SW Anatolia during the last 1600 years.  

 
Keywords: Late Holocene, pollen, volcanic crater lake, multiproxy, Gölcük (SW Anatolia) 
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SON 1.35 MİLYON YILI TEMSİL EDEN 296 M UZUNLUĞUNDA ACIGÖL 

(GB ANADOLU) ÇÖKEL İSTİFİNİN KRONOLOJİSİ  

 
Zeki Bora Öna, Mehmet Serkan Akkirazb, Bassam Ghalebc, Sabine Wulfd, Sena Akçer Öna 

aMuğla SK Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 48000, Muğla, Türkiye 
bDumlupınar Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kütahya, Türkiye 

cGEOTOP, Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada 
dSchool of the Environment, Geography and Geosciences, University of Portsmouth, United Kingdom 

(boraon@mu.edu.tr) 

 

ÖZ 

 
Geçmiş iklim ve ortam değişimlerinin anlaşılabilmesi için Acıgöl Grabeni’nde (Denizli) bulunan 

Acıgöl’den 2009 yılında Alkim A.Ş. tarafından 296 m uzunluğunda karot (Acigol2009-B03) 

alınmıştır. Karotun hangi zamansal dönemi temsil ettiğini anlayabilmek adına sediman istifinden 

üç farklı seviyeden radyokarbon ve üç farklı seviyeden U/Th tarihlendirmesi yapılmıştır. Bunların 

dışında, karotun 47 metre derinliğinde GÖ 161.03±0.1 ka yaşlı Kos Plato patlamasına ait tefra 

seviyesi bulunmuştur. Daha önce yapılan çalışmalarda karotta bulunan Brunhes/Matuyama 

paleomanyetik geçişi ve Jaramillo paleomanyetik altkronunun sınırları belirlenmiş ve bu 

çalışmada da kronoloji oluştururken bu bilgilerden faydalanılmıştır. Karotun yaş derinlik 

modelini oluşturabilmek için, karotta 1 m aralıklarla elde edilen odunsu bitki polen yüzdesi ile 

Denizel İzotop Katları (MIS) karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre, Acigol2009-B03 karotu yaklaşık 

olarak son 1.35 milyon yılı (MIS 1 ila MIS 42 arasını) temsil etmektedir. Çevresel değişimleri 

tartışmak adına ayrıca, Acigol2009-B03 karotundan elde edilen μ-XRF Fe sayımlarını ve ostrakod 

bolluk verilerini sunmaktayız. 

 
Anahtar Kelimeler: Kuaterner, Pleyistosen, Denizel İzotop Katları, paleoiklim. 
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CHRONOLOGY OF A 296 M LONG SEDIMENT SEQUENCE SPANNING THE 

LAST 1.35 MYR FROM LAKE ACIGÖL (SW ANATOLIA) 

 
Zeki Bora Öna, Mehmet Serkan Akkirazb, Bassam Ghalebc, Sabine Wulfd, Sena Akçer Öna 

aMuğla SK Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 48000, Muğla, Türkiye 
bDumlupınar Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kütahya, Türkiye 

cGEOTOP, Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada 
dSchool of the Environment, Geography and Geosciences, University of Portsmouth, United Kingdom 

(boraon@mu.edu.tr) 

 

ABSTRACT 

 
In order to understand past climatic and environmental changes in the Eastern Mediterranean region, a 

296 m long sediment core (Acigol2009-B03) was drilled in Lake Acıgöl that is located in the Acıgöl Graben, 

Denizli-southwest Turkey. An age-depth model of this exceptional long terrestrial sequence was established 

using three radiocarbon ages and three U/Th dates, in addition to the age of the Kos Plateau Tuff 

(161.3±0.1 ka) at 47 m depth. Additionally, paleomagnetic studies identified the Brunhes/Matuyama 

transition and the boundary of the Jaramillo subchron and these ages have been used to constrain the 

chronology in the lower part of the sequence. According to the results, the Acigol2009-B03 sequence spans 

approximately the last 1.35 myr, corresponding to the time interval between MIS 1 and MIS 42. We 

furthermore present μ-XRF Fe counts and ostracod abundance data of the Acigol2009-B0. 

 
Keywords: Quaternary, Pleistocene, Marine Isotope Stages, paleoclimate 
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DOĞU ANADOLU VE GÜNEY SİBİRYA’DA SON BİN YILLIK KURAKLIK 

DEĞİŞKENLİĞİ 
 

Ayşegül Feray Meydana, Ivan Kalugınb 

aVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van/Türkiye 
bInstitute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch Russian Academy of Science, Novosibirsk/Rusya 

(feraygokdere@yyu.edu.tr) 

 

ÖZ 

 
İklim değişikliğinin çevre ve insan üzerinde etkileri giderek artmaktadır. Yakın gelecekteki iklim 

değişikliğinin boyutlarının anlaşılması ve gerçekçi modeller oluşturulması için geçmiş iklim değişimlerinin 

anlaşılması önemlidir. Gölsel sedimanlar kesintisiz kayıtları barındırdığından paleoiklim çalışmaları için 

önemli arşivlerdir. Bu nedenle göller üzerindeki paleoiklim çalışmaları hızla artmaktadır. Bu çalışmada son 

bin yıllık süreçte yeryüzünde hakim olan kuraklık dinamikleri, Doğu Anadolu’da yer alan Erçek Gölü ve 

Güney Sibirya’da yer alan Shira Gölü dip sedimanlarında karşılaştırmalı olarak çalışılmıştır.  

 

Erçek Gölü, Doğu Anadolu’da Van Gölü’nün 30 km doğusunda ve deniz seviyesinden 1809 m yükseklikte 

yer almaktadır. Alanı 106 km2 olan gölün en derin yeri 38 metredir. Shira Gölü, Hakasya Cumhuriyeti, 

Güney Sibirya/Rusya’da yer almaktadır. Yüzey alanı 35.9 km2 ve maksimum derinliği 24 metredir. 

Çalışmaya konu olan iki gölün suları oldukça tuzludur ve kesintisiz olarak yıllık laminalar 

barındırmaktadırlar. 

 

Çalışma kapsamında Erçek Gölü ve Shira Gölü’nden 2015 yılında gravite yöntemi ile alınan kısa karotlar 

üzerinde yüksek çözünürlüklü XRF analizleri (ITRAX core scanner) ve duraylı izotop analizleri yapılmıştır. 

Sedimanların jeokronolojik değerlendirmesi 137Cs-210Pb, 14C (AMS) ve varv sayımı metodu kullanılarak 

yapılmıştır.  

 

Erçek Gölü’nde MS 1280-1400, MS 1540-1740 ve MS 1790-1980 yılları arasında kurak/soğuk iklim 

koşulları hakimken, Shira Gölü’nde bu periyotlar MS 1015-1220, MS 1420-1660 ve MS 1810-1980 yılları 

arasındadır. Kuraklığın zamanlaması bölgeden bölgeye farklılık gösterse de, Küçük Buzul Çağı olarak 

adlandırılan dönemde her iki bölgede kurak/soğuk iklim koşulları hakimdir.  

 

Bu çalışma TÜBİTAK-RFBR Ortak Projesi (Proje Numarası:114Y225) kapsamında desteklenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Kuraklık, XRF, Duraylı izotop, Shira Gölü, Erçek Gölü 
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LAST THOUSAND YEARS OF DROUGHT VARIABILITY IN THE EASTERN 

ANATOLIA AND SOUTHERN SIBERIA 

 
Ayşegül Feray Meydana, Ivan Kalugınb 

aVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van/Turkey 
bInstitute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch Russian Academy of Science, Novosibirsk/Rusya 

(feraygokdere@yyu.edu.tr) 

 

ABSTRACT 

 
The effects of climate change on the environment and people are increasing. It is important to investigate 

past climate changes in order to understand the extend of climate change in the near future and to create 

realistic models. Since lacustrine sediments contain continuous records, they are important archives for 

paleoclimate studies. Therefore, paleoclimate studies on lakes are increasing. In this study, the drought 

dynamics observed in the last thousand years were comparatively studied in the bottom sediments of Lake 

Erçek in Eastern Anatolia and Lake Shira in Southern Siberia. 

 

Lake Erçek is located at an altitude of 1809 m above sea level, 30 km east of Lake Van in Eastern 

Anatolia/Turkey. The area of the lake is 106 km2 and a maximum depth 38 m.   Lake Shira is located in the 

Republic of Khaskassia, Southern Siberia/Russia. Its surface area is 35.9 km2 and a maximum depth is 24 

m. The waters of two lakes which are subjects of the study are quite salty and have undisturbed annual 

laminated sediments. 

 

Within the scope of the study, high resolution XRF analysis (ITRAX core scanner) and stable isotopes 

analyses were performed on the short cores which are taken by gravity method from Lake Erçek and Lake 

Shira in 2015. The geochronology determined using 137Cs-210Pb, 14C (AMS) and varve counting 

methods.  

 

According to the results obtained from this study, the dry/cold period were observed in Lake Erçek between 

1280-1400 AD, 1540-1740 AD, 1790-1980 AD. The dry/cold period were observed in Lake Shira between 

1015-1220 AD, 1420-1660 AD and 1810-1980 AD. Although the timing of the drought differs from region 

to region, arid/cold climatic conditions prevailed in both regions during the Little Ice Age.   

 

This study is supported by the TUBİTAK-RFBR Joint Project (PROJECT NUMBER 114Y225)  

 
Keywords: Drought, XRF, Stable isotope, Lake Shira, Lake Erçek 
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YUMUŞAK SEDIMENT DEFORMASYON YAPILARI, BİGADİÇ HAVZASI, 

KB TÜRKİYE 

 
Calibe Koç Taşgına, İbrahim Türkmenb, Cansu Diniz Akarcab 
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ÖZ 

 
Bu çalışma, Bigadiç ve yakın civarında yüzeyleyen Erken Miyosen çökellerinde tanımlanan yumuşak 

sediment deformasyon yapılarının özelliklerini ve oluşum mekanizmasını ortaya çıkarmak amacıyla 

yapılmıştır. 

 

Bölgede, temeli oluşturan Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı kayaçlarda Miyosen öncesi meydana gelen blok 

faylanmalar ve dislokasyonlar sonucu farklı yükselme ve alçalmalarla ilişkili olarak gelişen göl havzasında 

Neojen tortulları çökelmiştir. İnceleme alanında gözlenen özgün istif; temel kayaçları birimi, taban 

volkaniti birimi, taban kireçtaşı birimi, alt tüf birimi, alt boratlı birim, üst tüf birimi, üst boratlı birim ve 

Kuvaterner oluşuklardır. Çalışma alanında yapılan fasiyes analizi sonucu masif konglomera, masif kumtaşı, 

silttaşı, organik malzemeli kiltaşı, masif kireçtaşı, tabakalı kireçtaşı, organik malzemeli kireçtaşı, organik 

malzemeli kiltaşı – kireçtaşı ardalanması, marn ve boratlar tanımlanmıştır. Aglomera, lapilli taşı ve tüflerle 

de yanal ve düşey yönde ilişkili olan bu fasiyesler genellikle derin göl ortamında çökelmiştir. Çalışma 

alanında taban kireçtaşı birimi, alt boratlı ve üst boratlı birimlerde tanımlanan yumuşak çökel deformasyon 

yapıları; Kayma-oturma yapıları, konvolüt laminasyon, yük kalıpları-alev yapısı, klastik dayklar,  kaotik 

yapılar, kaya düşmeleri, breşik kireçtaşları ve sin-sedimanter faylardır. Buradaki deformasyon mekanizması 

sıvılaşma, suyun düşey yönde hareketi, makaslama gerilmesi, yoğunluk farkı ve gevrek davranışlarla 

ilişkilidir. Bu deformasyon yapılarının oluşumu, depolanma ile eş yaşlı normal faylanma ve volkanik 

püskürmelerle ilgili olarak sismo-tektonik ve sismo-volkanik faaliyetlerle ilişkilidir. Havza tabanının 

magma sokulumu sonucu yükselmesi ve bununla ilişkili sismik sarsıntılar, yüksek atımlı normal faylara ve 

onlarca metre kalınlığında havza içi kayma-oturma yapılarının oluşumuna neden olmuştur.  

 

Bu çalışma ile bölgenin sismo-tektonik, mağmatik, paleocoğrafik ve sedimantasyon tarihi ortaya 

çıkarılacak ve elde edilen veriler kuzeybatı Anadolu'nun diğer Neojen havzalarındaki benzer deformasyon 

yapılarını tanımlamaya ve oluşum mekanizmalarını açıklamaya önemli katkılar sağlayacaktır.   

 
Anahtar kelimeler: Göl, yumuşak sediman deformasyon yapıları, kayma-oturma yapısı, Bigadiç, borat. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to investigate the characteristics and formation mechanism of soft sediment deformation 

structures in early Miocene sediments cropping out near Bigadiç in the west of Balıkesir.  

 

In the region, on the Paleozoic and Mesozoic-aged basement rocks, the growth faults and dislocations 

caused significant uplifts and subsidences in pre-Miocene times. As a result, lacustrine depositional 

environments were formed and the Neogene sediments were deposited here. Original sequence observed in 

the study area comprises bedrock unit, basal volcanic unit, bedded limestone unit, lower tuff unit, lower 

borate unit, upper tuff unit, upper borate unit and the Quaternary formations. Sedimentological 

examination of the study area enabled the description of the following facies: massive conglomerate, 

massive sandstone, siltstone, organic-rich claystone, massive limestone, stratified limestone, organic rich 

limestone, the intercalated limestone-organic rich claystone, marl and borates. These facies, in association 

with agglomerate, lapilli stone and tuffs, were generally deposited in a deep lake setting. Soft sediment 

deformation structures defined in the baset limestone unit, lower borate and upper borate units in the study 

area; slumps, convolute lamination, load cast-flame structure, clastic dikes, chaotic structures, rock falls, 

breccia limestone and syn-sedimentary faults. Deformation mechanism of these structures is related to 

liquefaction, fluidization, shear stress, density difference and brittle behavior. These deformation features 

are interpreted to be of seismo-tectonic and seismo-volcanic origin, related to syndepositional strike-slip 

faulting and volcanic eruptions. Seismic tremors combined with the basin floor updoming by magma 

intrusions caused deep-rooted normal faults and intra-basinal slumps tens of metres thick.  

 

With this study, the seismo-tectonic, magmatic, paleogeographic and sedimentation history of the region 

will be revealed and the data obtained will make important contributions to describing similar deformation 

structures and explaining the formation mechanisms in other Neogene basins of northwest Anatolia. 

 
Keywords: Lacustrine, soft sediment deformation structures, slump, Bigadiç, borate.  
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ÖZ 
 

Alpin (yüksek dağ) gölleri belki de iklim değişiminden ilk etkilenen iç sulardır. Onların sedimanları 

paleolimnolojik yaklaşım yardımıyla geçmiş iklim ve çevresel değişimi yeniden inşa etmek için 

kullanılabilirler. Göl sedimanlarında korunan, geçmiş çevresel ve iklimsel değişimleri yeniden inşa etmek 

için kullanılan biyolojik paleolimnolojik indikatörlerden biri de tatlısu (Podocopid) ostrakodlarıdır. İz 

metaller de bu erişilmesi zor bölgelere taşınabilir ve sonra onların gölsel sedimanlarında birikebilirler. 

 

Çalışma alanı, güney orta Anadolu’da, Bolkar dağlarında, Karagöl Gölü (rakım: 2600 m) ve onun çıktısı 

ile hidrolojik olarak bağlantılı çok sığ bir sulak alandır. Bu çalışma ile bir projenin ön sonuçlarını 

sunulacak ve alpin göl sedimanlarının geçmiş iklim ve çevresel değişimin takibi için potansiyel kullanımları 

tartışılacaktır. Her iki bölgede fiziksel limnolojik parametreler ölçüldü ve yüzey sedimanları toplandı. Alpin 

sulak alandan kısa sediman karotu alındı. Ostracod ve iz metal analizleri yüzey ve kısa karot 

sedimanlarından alınan örneklerde gerçekleştirildi. 

 

Yılda altı ay buzla kaplı olan, oksijence zengin, tatlısu alpin sulak alanından toplanan kısa karot boyunca 

dört podocopid ostrakod türü bulunmuştur: Stenocypria fischeri (Lilljeborg, 1883), Potamocypris 

zschokkei (Kaufmann, 1900), Heterocypris incongruens (Ramdohr, 1808) ve Candona muelleri Hartwig, 

1899. İz metallerin (Pb, Zn, Cd, Cu, and Ni) birikimi düşük konsantrasyonlar ile ve sadece Pb ve Cu 

konsantrasyonlarında hafif dalgalanmaları kaydeden çok az bir değişim ile saptanmıştır. Bu ostrakod 

taksonları bu tip aşırı soğuk koşullara dayanabiliyor ve hayatta kalabiliyorlar. Gözlemlerimiz aynı 

zamanda şu soruyu da gündeme getiriyor: Mevcut küresel ısınma (üreme ve gelişimlerini kolaylaştıracak 

erken ilkbahar ve daha sıcak yaz koşulları yaratarak) tatlısu ostrakodlarının bu tip alpin sulak alanlarda 

daha başarılı bir şekilde kolonileşmesine ve üremesine izin veriyor olabilir mi? Atmosferik kirleticiler ise 

göl ve havzası için bir tehdit oluşturmamakta. 

 
Anahtar Kelimeler: Ostrakodlar, yüzey sedimanı, iz metaller, alpin göller, Türkiye 
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ABSTRACT 

 
Alpine (high mountain) lakes may be the first affected inland waters by climate change. Their sediments 

can be used to reconstruct past climate and environmental changes with the help of a paleolimnological 

approach. One of the biological paleolimnological indicators preserved in lacustrine sediments and used 

for the reconstruction of past environmental and climate changes is freshwater (Podocopid) ostracods. 

Trace metals can also be transported to those remote areas, and then they can be deposited in their 

lacustrine sediments. 

 

Our study sites are Karagöl lake (altitude: 2600m) and a very shallow wetland hydrologically connected 

to Karagöl lake through its outlet, in the Bolkar Mountains, in south central Anatolia, Turkey. With this 

study I will present preliminary results of a project and discuss the potential usage of alpine lake sediments 

for tracking past climate and environmental changes. Physical limnological parameters were measured 

and surface sediments were collected from both of them. Short sediment core was collected from the alpine 

wetland. Ostracod and trace metal analyses were applied to the surface and short core samples.    

 

Throughout the short core collected from oxygen rich, freshwater alpine wetland covered with ice during 

six months in a year, four podocopid ostracod species were recorded: Stenocypria fischeri (Lilljeborg, 

1883), Potamocypris zschokkei (Kaufmann, 1900), Heterocypris incongruens (Ramdohr, 1808) ve Candona 

muelleri Hartwig, 1899. Deposition of trace metals (Pb, Zn, Cd, Cu, and Ni) were detected with low 

concentrations and a little change recording only slight fluctuations in Pb and Cu concentrations. These 

ostracod taxa can tolerate and survive at such an extreme cold conditions. Our observations are also raise 

the question: Can current climate warming (possibly related early springs and warmer summer that would 

favour their hatching and reproduction) allow freshwater ostracods to colonise and breed more 

successfully in those alpine wetlands? Atmospheric pollutants are not a threat to the lake and its catchment.  

 
Keywords: Ostracods, surface sediment, trace metals, alpine lakes, Turkey 
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ÖZ 

 
Orta-Geç Triyas Tetis Okyanusu paleocoğrafyasında karbonat platformları çok yaygındır. Bu çalışmada, 

GB Türkiye’de Karamanlı (Burdur) çevresinde yüzeyleyen allokton konumlu Geç Triyas platform 

karbonatlarının (Dutdere Kireçtaşı) sedimantolojik ve jeokimyasal özellikleri konu edilmiştir. Söz konusu 

birimin yüzeylemelerinde çok sayıda doğaltaş ocağı açılmıştır.   

 

Arazi çalışmalarının yapıldığı iki ocakta (Çelikkol ve Sirmersan ocakları) kahverengi-yeşil çamurtaşı 

fasiyesi (fasiyes A), alg yaygılarından oluşan gel-git arası laminalı kireçtaşı fasiyesi (fasiyes B) ve yer yer 

megalodontlu, biyotürbasyonlu gelgit altı kireçtaşı fasiyesi (fasiyes C) tanımlanmıştır. Tanımlanan fasiyes 

birlikteliklerine göre kalınlıkları birkaç metre arasında değişen ‘Lofer’ döngüleri (Fischer, 1964; Haas, 

1994; Haas vd. 2007) ortaya konmuştur.  Lofer döngüleri transgresif, regresif ve bazen tıraşlanmış olarak 

izlenir. Bazı döngülerde siyahlaşmış intraklast/çakıl ara seviyelerine rastlanır. Fasiyes C’nin ince 

kesitlerinde alg (Cayeuxia sp., Griphoporella sp., Thaumatoporella sp.) ve bentik formamiferler 

(Auloconus sp., Aulotortus (Involutina) sp., Aulotortus gr.sinuous, Frauducularia sp., Endoteba sp. ve 

Endotebanella sp.) tayin edilmiştir.  

 

Dutdere kireçtaşının bazı örneklerinde, özellikle laminalı kireçtaşlarında %82’ye kadar çıkan dolomitleşme 

nedeniyle orijinal çökelme dokusu değişik oranlarda tahrip edilmiştir. 0.707995±48 ile 0.708041±40 

arasında değişen Sr izotop verileri Triyas kayıtları ile uyumludur. Tüm kaya duraylı izotop değerleri, δ13C 

için 3.64 - 1.42 (‰V-PDB), δ18O için -1,70–(-0.14)(‰V-PDB)’dir.  Kuzeydeki Sirmersan Ocağı’ndan 

alınan örneklerin δ13C değerleri daha az pozitif (1.42–1.84), buna karşılık δ18O değerleri daha az negatiftir. 

Diğer taraftan, siyahlaşmış çakıl örneklerinde, organik madde içeriği nedeniyle az negatif değerler (-1,57 

ile -0,05 arası) elde edilmiştir. Bu verilere göre kuzeydeki Sirmersan ocağından alınan örneklerin organik 

maddece daha zengin olduğu söylenebilir. 

 

Sonuç olarak, çalışma alanındaki Orta-Geç Triyas platform karbonatları (Dutdere Kireçtaşı) mikrobiyal 

faaliyetlerin baskın olduğu deniz seviyesi salınımları etkisinde Lofer döngülerinin geliştiği gelgit altı ve 

gel-git arası ortamlarda çökelmiştir Ocaklar arası izotop değerlerindeki farklılıklar, karşılaştırma için 

kullanılabilir potansiyele sahiptir.  

 
Anahtar Kelimeler: Orta-Geç Triyas, Dutdere Kireçtaşı, Platform karbonatları, Lofer döngüleri, 

sedimantoloji, jeokimya  
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ABSTRACT 

 
Carbonate platforms are widespread in the paleogeography of Middle-Late Triassic Tetis Ocean. In this 

study, sedimentological and geochemical properties of the allochtonous middle-late Triassic platform 

carbonates (Dutdere Limestone) exposed around Karamanlı (Burdur), SW Turkey have been carried out. 

Presently, many quarries are being intensely worked in the exposures of this carbonate unit. 

 

In two quarries (i.e. Çelikkol and Sirmersan) in which field studies were performed, brown-green mudstone 

facies (facies A), intertital laminated limestone facies (facies B) composed of algal mats and subtidal 

limestone facies (facies C) with megalodont and bioturbated have been described. Lofer cycles of which 

thicknesses are varied in several metres, have been revealed depending on the facies associations. The 

Lofer cycles are followed as transgressive, regressive and tuncated in some cases. In some Lofer cycles, 

intercalations of the blackened intraclasts/pebbles were observed. In thin sections of facies C, algae 

(Cayeuxia sp., Griphoporella sp., Thaumatoporella sp.) Fasiyes C’nin ince kesitlerinde alg (i.e. Cayeuxia 

sp., Griphoporella sp., Thaumatoporella sp.) and benthic foramifers (i.e. Auloconus sp., Aulotortus 

(Involutina) sp., Aulotortus gr. sinuous, Frauducularia sp., Endoteba sp. ve Endotebanella sp.) were 

described. 

 

Original depositional textures were destroyed in various rate up to 82% of some samples of the Dutdere 

Limestone, particularly in the laminated limestones because of dolomitization. The Sr isotope records, 

ranging between 0.707995±48 ile 0.708041±40, are compatible with Triassic. The bulk rock isotope values 

are 3.64 to 1.42 (‰V-PDB) for δ13C and -1,70 to -0.14 (‰V-PDB) for δ18O. The δ13C values from the 

Sirmersan quarry at the north are less positive (1.42–1.84), whereas, the δ18O are less negative. On the 

otherhand, in the black pebble samples, less negative δ18O values (-1,57 ile -0,05 arası) were yielded.  Based 

on the data yielded, it could be said that the samples from the Sirmersan quarry at the north are rich in 

organic matter.   

 

In conclusion, the Middle-Late Triassic platform carbonates (Dutdere Kireçtaşı) studied was deposited in 

intertidal and subtidal environments in which Lofer cycles were developed under the influence of microbial 

mediation and sea level fluctations. Differences in the stable isotopic values have suitable potential between 

the quarries for comparion. 

 
Keywords: Middle-Late Triassic, Dutdere Limestone, Platform carbonates, Lofer cycles, sedimentology, 

geochemistry  
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ÖZ  

 
Arap Platformu karbonatlarında Geç Senomaniyen-Turoniyen aralığı ölçülü kesitler ile çalışılmış ve 

Derdere ve Karababa Formasyonlarına ait veriler sunmaktadır. Çalışılan formasyonlar arasındaki 

dokanağın çalışma alanlarında uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Fakat, Mardin-Mazıdağ bölgesinde 

dokanağın uyumsuz olduğu ortaya konulmuştur (Yılmaz vd., 2018). Çalışılan formasyonların dokanağında 

kısa süreli ve yeni gelişmiş, ince bir sert zemin yüzeyi (Hardground) tespit edilmiştir (Mülayim vd., 2019). 

İnişdere ölçülü stratigrafi kesitinde 13C izotop değerleri 2.15‰ ile 0.13‰ arası ve 18O verileri ise -

7.95‰ ile -3.65‰ arasında değişmektedir. Derdere-Karababa sınır aralığı  +1.86‰ ye kadar ulaşan 13C 

değerlerine sahiptir. Derdere Formasyonu Türkoğlu ölçülü stratigrafi kesitinde 18O değerleri -5,68‰ ile 

-2,02‰ arası ve 13C izotop değerleri ise 1,97‰ ile 0,21‰ arası değişen değerler sunmaktadır. Derdere-

Karababa sınır aralığı +1.97‰ kadar varan yüksek 13C sunmaktadır. Sabunsuyu kesitinde ortalama 13C 

ve 18O değerleri 1.068‰ ile -3.36 ‰ arası değerler sunmaktadır. Derdere and Karababa Formasyonları 

arasındakı sınır izotop değerlerindeki ani değişim ile rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Türkiye de Arap 

Karbonat Platformu istiflerinde ilk defa gerçekleştirilen duraylı izotop uygulaması sonuçları küresel izotop 

uygulamaları ile uyumluluk göstermektedir.  

İzotop analizi sonuçlarından elde edilen eski sıcaklık değerleri iki formasyon arasında ani bir farklılık 

göstermektedir. Derdere Formasyonu’nda ortalama eski sıcaklık değeri 30.5 ℃ civarındadır ve Karababa 

Formasyonu’ndaki ortalama eski sıcaklık değeri ise 28.39 ℃ civarındadır. Bu farklılık (2.11 ℃) çökelme 

ve gömülme sırasında olası sıcaklık değişimini göstermektedir. Değişim miktarı istiften istife değişmektedir 

ve kesitler arası çökelim ve gömülme farklılıklarını anlamakta yardımcı olabilecektir. 

Sıcaklık değerleri Küresel Kretase Okyanusu sıcaklık değerlerine parallelik sunmaktadır ve izotop değerleri 

okyanusal olayların Arap Platformu üzerindeki olası kayıtlarının karşılaştırması için kullanılabilir. Örnekler 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Merkez Laboratuvarı Duraylı İzotop kısmında analiz edilmiştir. 

Bu çalışma 2844 nolu ODTU-BAP Projesi tarafından desteklenmiştir ve 118Y425 nolu TUBITAK 

projesinin bir parçasıdır. 

 

Anahtar kelimeler: Arap Karbonat Platformu, Derdere ve Karababa Formasyonları, Duraylı İzotop, Eski 
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ABSTRACT  

 
Studied measured stratigraphic sections on Arabian Carbonate Platform represent Late Cenomanian 

Turonian interval including Derdere and Karababa Formations. Contact between studied formations 

exposing in studied areas is recognised as conformable. However, it is recorded as unconformable in 

Mardin-Mazıdağ area (Yılmaz vd., 2018). A thin hardground surface is also recognised on the contact 

between studied formations (Mülayim vd., 2019). 

The 13C values generally range between 2.15‰ and 0.13‰ at İnişdere section. The Derdere-Karababa 

boundary interval is marked by generally high 13C values reaching up to +1.86‰. 18O values are 

negative and range between -7.95‰ and -3.65‰ at the İnişdere section. Carbon Isotope values in the 

Derdere Formation generally range from 1,97% to 0,21% in the Türkoğlu section. The Derdere-Karababa 

boundary interval is marked by generally high 13C values reaching up to +1.97%. 18O values ranges 

between -5,68% and -2,02%.  In the Sabunsuyu section, average 13C and 18O isotope values are 1.068‰ 

and -3.36 ‰ respectively. The boundary between Derdere and Karababa Formations are easily recognized 

by sudden shifts in isotope values. Stable isotope analysis conducted for the first time on Arabian Carbonate 

Platform in Turkey display conformable values with global equivalents. 

The contact between studied formations is conformable in the studied areas. However, disconformable 

contact is observed around the Mardin-Mazıdağ region (Yılmaz et al, 2018). An incipient hardground 

surface with a short duration is recorded at the contact between these formations in the studied areas 

(Mülayim et al., 2019).  

Paleotemperature values obtained by stable isotope data in these sections display a sharp difference 

between two formations. The average paleotemperature value obtained in Derdere Formation is around 

30.5 ℃ and the average paleotemperature value for the Karababa Formation is around 28.39 ℃. This 

difference (2.11 ℃) presents a possible change in temperature during deposition and burial. The amount 

of difference changes from section to section and helps to understand possible changes in conditions of 

burial and deposition between the sections. 

Temperature values are parallel with the Global Cretaceous Ocean water values and isotope values can 

be used for correlation of possible records of oceanic events on the Arabian Platform. The samples are 

analysed in the stable isotope section in the central laboratory of the Middle East Technical University, 

Ankara, Turkey. 

This study is supported by ODTU-BAP Project with no: 2844 and also a part of the Turkish Scientific 

Research Project (TUBITAK-118Y425). 

 

Keywords: Arabian Carbonate Platform, Derdere and Karababa Formations, Late Cenomanian-Turonian, 

Paleotemperature, SE Turkey, Stable Isotopes. 
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ÖZ 

 
Üst Jura-Alt Kretase karbonatları (Berdiga Formasyonu) Gümüşhane yöresinde (Doğu Pontidler, KD 

Türkiye) yaygın olarak yüzeylenir. Karbonatlar platform karbonatlardan oluşur, gelgit üstü ile derin şelf 

arasında değişen farklı mikrofasiyes özellikler gösterir ve bu karbonatlar yaygın olarak dolomitleşmiştir. 

Masif dolomitleşmenin en tipik örneklerinden biri Eski Gümüşhane yöresinde (Gümüşhane) yer almaktadır. 

Burada, dolomitleşmenin kökenine yeni yaklaşımlarda bulunmak için yeni petrografi, izotop, ana, iz 

element verilerini sunuyoruz. Eski Gümüşhane yöresinde, üç farklı yer değiştirme dolomit dokuları 

tanımlanmıştır: (1) Mikrokristalen dolomit (2) Doku koruyucu dolomit ve (3) Doku yıkıcı orta ila kaba 

kristalli dolomit. Bu dolomitler kalsiyumca zengindir ve stokiyometrik değildir (Ca56-58Mg42-44). Oldukça 

düşük d18O (–11.38 ila -4.05‰ V-PDB) ve positif d13C (0.69 ila 3.13 ‰V-PDB) ve nispeten değişken  
87Sr/86Sr oranları (0.70753 ila 0.70884) değerlerine ve son derece yüksek Fe (2727-21053 ppm) ve Mn 

(1548-27726 ppm) içeriklerine sahiptir. Dolomitler, Geç Jura-Erken Kretase deniz suyundan ve/veya 

kısmen modifiye deniz suyundan, su/kaya etkileşimi sonucu sığ-orta gömme derinliklerinde kompaksiyon 

öncesi oluşmuşlar. Buna ek olarak, devam eden gömülme süreçlerinde polimetalik mineralizasyonun 

hidrotermal yerleşmesi ile ilişkili olarak yüksek sıcaklıklarda rekristalize olmuşlardır.  

 
Anahtar Kelimeler: Dolomiteler, jeokimya, karbonatlar, iz elementler, KD Türkiye 
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ABSTRACT 

 
Upper Jurassic- Lower Cretaceous carbonates (Berdiga Formation) extensively crops out in the 

Gümüşhane area (Eastern Pontides, NE Turkey). The carbonates are composed of platform carbonates and 

shows different microfacies changing from supratidal to deep shelf, and the carbonates are pervasively 

dolomitized. One of the best typical examples of massive dolomitization is located in the studied Eski 

Gümüşhane area (Gümüşhane).  Here, we present new petrography, isotopes, major, trace element data to 

reveal new insights into origin of the dolomitization.  In this study area, three different types of the replasive 

dolomite textures are recognized: (1) Microcrystalline dolomite (2) Fabric-preserving dolomite and (3) 

Fabric-destructive medium to coarse crystalline dolomite.  These dolomites are Ca-rich and non-

stoichiometric (Ca56-58Mg42-44) and have highly variable but low d18O (–11.38 to –4.05‰ V-PDB) and d13C 

(0.69 to 3.13 ‰V-PDB) values, 87Sr/86Sr ratios (0.70753 to 0.70884), extremely high Fe (2727-21053 ppm) 

and Mn (1548-27726 ppm) contents. The dolomites are formed prior to compaction at shallow-moderate 

burial depths from Late Jurassic-Early Cretaceous seawater and/or partly modified seawater as a result of 

water/rock interaction and they were recrystallized at elevated temperatures with the hydrothermal 

emplacement of the polymetallic mineralization during subsequent burial.  

 
Keywords: Dolomites, geochemistry, carbonates, trace elements, NE turkey 
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ÖZ 

 
Karabük çevresindeki Akcapınar Formasyonu stratigrafik ve sedimantolojik özellikleri ile Batı Karadeniz 

Bölgesi Eosen dönemi jeolojik tarihçesi için önemli bir litostratigrafi birimidir. Formasyon Karabük il 

sınırları içinde bulunan Soğanlı Çayı civarı ile Araç Nehri’nin güney kesimlerinde yaygın mostra vermekte 

olup, bölgede doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 50 km uzunluğunda, kuzey-güney doğrultusunda ise 

yaklaşık 11 km genişliğinde bir alanda izlenmektedir. Akçapınar Formasyonu tabanda, bölgedeki Eosen 

regresyonunun son denizel ürünleri olan Soğanlı Formasyonu (Orta Eosen) şelf karbonatları ile düşük açılı 

uyumsuz ilişkili ve sınırlı alanda mostra veren Pürçükören Formasyonu (Orta-?Üst Eosen) evaporitleri ile 

uyumlu dokanak ilişkisine sahiptir. Formasyon tavanda ise Yunuslar Formasyonu (Alt Oligosen) 

kırıntılılarına uyumlu geçiş gösterir. 

 

Bölgede gerçekleştirilen arazi, sedimantolojik ve petrografik çalışmalar ile Akçapınar Formasyonu 

kireçtaşları; altı farklı mikrofasiyese ayrılmıştır. Bunlar şu şekildedir; 1. Seyrek fosilli vaketaşı 

mikrofasiyesi (Mf1), bu fasiyes çökellerine depolanma sistemi içerisinde sıklıkla rastlanılmamaktadır, 2. 

Algli istiftaşı mikrofasiyesi (Mf2), havza içerisinde yaygın olmamakla beraber küçük algal yaygılar 

şeklinde gözlenmektedir. Bu fasiyeste iki alt mikrofasiyes tanımlanmıştır. Bunlar manganlı istiftaşı (Mf2a) 

ve bitümlü istiftaşı (Mf2b) alt mikrofasiyesleridir. Mf2a alt mikrofasiyesi drenaj sistemiyle gelen detritik 

ve/veya havza içerisindeki bitkisel malzemenin ayrışması sonucu tabaka ara yüzeylerinde izlenen manganlı 

seviyeler şeklindedir. Mf2b alt mikrofasiyesi ise havza içerisinde korunan organik malzemenin çok az bir 

kısmının kılcal bitümler şeklinde depolandığı alt fasiyestir. 3. Pelletli tanetaşı mikrofasiyesinde de (Mf3)  

karbonat çamurunu tüketen canlılar fekal pelletli seviyeleri oluşturmuştur. 4. Çört ara bantlı çamurtaşı 

mikrofasiyesi (Mf4), olası silisce zengin hidrotermal eriyiklerin ürünü olan çört ara bantları şeklindedir. 5. 

Jipsli çamurtaşı-vaketaşı mikrofasiyesi (Mf5), zaman içerisinde havzada gelişen buharlaşmanın da etkisi 

ile tabandaki evaporit karakterli (jips+anhidrit) Pürçükören Formasyonu’ndan yeniden çözülüp 

kristallenmesiyle oluşmuştur. 6. Limonitli çamurtaşı-vaketaşı mikrofasiyesi (Mf6), son dönem çökel 

sistemi içinde sedimanın tamamen kuruyarak atmosferik etkiye maruz kaldığı dönemde sediman üzerinde 

bol miktarda kuruma çatlakları oluşmuş ve içerisinde demir elementi ihtiva eden mineraller de 

oksitlenmiştir.  

 

Tüm bu sedimantolojik veriler Akçapınar Formasyonu kireçtaşlarının çökeliminin çok özel kapalı-sınırlı 

ortamsal koşullarda gerçekleştiğini işaret etmektedir. Bu koşullar başlangıçta çok sığ ve sınırlı denizel 

etkinin izlerini yansıtan mikrofasiyes (Mf1, Mf2, Mf3) çökelimlerini gösterirken, devam eden süreçte tatlı 

su girişine bağlı olarak gelişen acı su karakterli bir ortamın ürünü mikrofasiyesleri (Mf4, Mf5) çökeltmiştir. 

Bu depolanma sürecinde bölgedeki tektonik olaylar da (yükselim) etkili olmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Akçapınar Formasyonu, Üst Eosen-?Alt Oligosen, Karabük (Batı Karadeniz), 

Mikrofasiyes, Sedimantoloji 
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ABSTRACT  

 
The Akcapınar Formation around Karabük is an important lithostratigraphic unit for the geological history 

of the Eocene period of the Western Black Sea region with its stratigraphic and sedimentological properties. 

The formation is widely outcropped in the southern parts of the Araç River and Soğanlı River, which is 

located within the borders of Karabük province, and is observed in an area of about 50 km in the east-west 

direction and about 11 km in the north-south direction. Akçapınar Formation has the low angular 

unconformity relation with shelf carbonates of the Soğanli Formation (middle Eocene) which are the last 

products of the Eocene regression in the region and conformity relation with evaporites of the Pürçükören 

Formation (middle-?upper Eocene). At the top the Akçapınar Formation shows a conformable relation with 

the detritics of the Yunuslar Formation (lower Oligocene). 

 

The field, sedimentological and petrographic studies carried out in the region, and Akçapınar Formation 

limestones were divided into six different microfacies. These are as follows; 1. Rare fossilized wackestone 

microfacies (Mf1), these microfacies deposits were not frequently encountered in the sedimentary system. 

2. Algal packstone microfacies (Mf2), although not common in the basin, are observed as small algal mats. 

Two sub-microfacies hase been identified in this microfacies. These are manganese bearing packstone sub-

microfacies (Mf2a) and bituminous bearing packstone (Mf2b) sub-microfacies. Mf2a sub-microfacies are 

in the form of manganese levels, which was observed at the layer interfaces because of the decomposition 

of the detritic and/or vegetable material from the drainage area in the basin. Mf2b sub-microfacies are the 

sub-microfacies in which a small part of the organic material preserved in the basin is stored as capillary 

bitumens. 3. Pelloidal grainstone microfacies (Mf3), living beings consuming carbonate mud caused the 

formation of fecal pellet levels. 4. The chert intermediate mudstone microfacies (Mf4) are in the form of 

chert intermediate bands, which are the products of possible silica-rich hydrothermal fluids. 5. Gypsum 

bearing mudstone-wackestone microfacies (Mf5) was formed by the re-dissolution and crystallization of 

the evaporitic character (gypsum+anhydride) Pürçükören Formation at the bottom with the effect of 

evaporation developing in the basin over time. 6. limonite bearing mudstone-wackestone microfacies (Mf6), 

the last period deposits in the system, during the period when the sediment was completely dried and 

exposed to atmospheric effect, abundant mud cracks occurred on the sediment and the minerals containing 

iron element were oxidized. 

 

All these sedimentological data indicate that the precipitation of Akçapınar Formation limestones occurs 

in very special closed- restricted environmental conditions. While these conditions initially showed the 

microfacies(Mf1, Mf2, Mf3)  deposits reflecting the traces of very shallow and limited marine effect, 

microfacies (Mf4, Mf5) of the brackish-water environment that developed due to freshwater inflow in the 

ongoing process precipitated. This deposition process was partly effective in tectonic events (uplift) in the 

region. 

 
Keywords: Akçapınar Formation, Upper Eocene-?Lower Oligocene, Karabük (West Black Sea Region), 

Microfacies, Sedimentology 
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ÖZ 

 
Bu çalışma Alp Tipi Triyas istifinin dünyadaki en iyi örneklerinden biri olan Kocaeli Triyas istifinde 

gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda Triyas foraminiferleri çalışılmış ve bölgeden derlenen örneklerde 

Triyas karbonat kayalarının izotop analizleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Kocaeli Triyas istifinin jeolojik tarihçesinin daha ayrıntılı olarak ortaya konması ve ortamsal yorumlara 

sayısal verilerle ulaşılabilmesi amacıyla bölgede ilk kez gerçekleştirilen oksijen ve karbon duraylı izotop 

(δ18O ve δ13C) analizleri kapsamında elde edilen verilerin kılavuz verilerle karşılaştırılarak yorumlanması 

ve belirlenen sapma değerlerinin ortaya konulmasıyla Olenekiyen ve Anisiyen’de δ18O ve δ13C izotop 

eğrilerinde anomaliler tespit edilmiştir. Bu anomaliler Orta Olenekiyen’de ve Orta Anisiyen’de ikişer farklı 

seviyede etkin diyajenezin varlığına dikkate çekmektedir, değişen sıcaklık değişimleri ile dönemsel deniz 

hareketlerinin ilişkili olabileceği sonucunu vermektedir. 

  

Kocaeli Triyası’na ait İnduen-Anisiyen kayalarından elde edilen mikropaleontoloji ve oksijen ve karbon 

izotop verilerine göre organizmaların yaşam koşulları, yerel karasallaşmalar, toplu yok oluş ve sonrasındaki 

toparlanma evreleri ile fosil boyutlarındaki farklılıklar ve kavkı bileşimi değerlendirilmiştir.  

 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda denizel özellik gösteren Triyas istifi için paleoortam ve paleoekolojik 

veriler literatüre kazandırılmış, global korelasyonda kullanılabilecek kalitede bir veri seti oluşturulmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: İzotop Analizi, Gebze, Kocaeli Yarımadası, Foraminifera, Triyas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

24 

 

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı, 02-05 Eylül 2021, Balıkesir 

Sedimentology Working Group Workshop 2020, 02-05 September 2021, Balıkesir 

THE FIRST RESULTS OF STABLEISOTOPE ANALAYSIS OF TRIASSIC 

CARBONATES IN KOCAELI, NW TURKEY 

 
Kübra Okura, İsmail Ömer Yılmazb, Hatice Kutluka, Ali Murat Kılıçc 

aEskişehir Osmangazi University, Department of Geological Engineering, Eskişehir, Turkey 
bMiddle East Techical University, Department of Geological Engineering, Ankara, Turkey 

cBalıkesir University, Department of Geological Engineering, Balıkesir, Turkey 

(kokur@ogu.edu.tr) 

 

ABSTRACT 

 
This study was carried out in Kocaeli Triassic sequence, one of the best examples of the Alpine Triassic 

sequence in the world, and in this context, Triassic foraminifera were studied and stable isotope analyses 

of Triassic rocks sampled in the region were carried out. 

 

In order to reveal the geological history of the Kocaeli Triassic sequence in more detail and to reach 

environmental interpretations with numerical data, the data obtained within the scope of the oxygen and 

carbon stable isotope analyzes performed for the first time in the region were compared with the guideline 

data and the determined deviation values were interpreted. The anomalies along the δ18O and δ13C isotope 

curves in the Olenekian and Anisian levels were detected. These anomalies give the result thateffective 

diagenesis in two different levels in Middle Olenecian and in Middle Anisian were present and periodic sea 

level changes and temperature fluctuations might be mutually related in this time periods. 

 

The living conditions of organisms, local terrestrialization, mass extinction and subsequent recovery 

phases, differences in fossil sizes and shell composition were evaluated according to oxygen and carbon 

isotope values and micropaleontological data obtained from Induan-Anisian rocks of Kocaeli Triassic. 

 

As a result of these studies, paleoenvironment and paleoecological data for the Triassic succession with 

marine characteristics were brought to the literature, and a quality data set that could be used in global 

correlation was created. 

 
Keywords: Isotope Analysis, Gebze, Kocaeli Peninsula, Foraminifera, Triassic 
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ÖZ 

  
Yerbilimleri, Yerkürede gerçekleşen oldukça karmaşık süreçlerin çalışma şeklinin tüm yönlerini, varlığımız 

için gerekli kaynakları (tatlı su, hava, enerji, toprak, okyanus ve endüstriyel hammaddeler) ve Yerkürede 

gerçekleşen doğal afetlerin sebeplerinin incelenmesini kapsayan bir bilimdir ve genel olarak insanlar için 

hayati öneme sahiptir. 

 

Yerkürede yaşayan insanların büyük bir kısmı, yerkürenin işleyişinin nasıl olduğu ve hangi doğal 

kaynaklara sahip olduğunun ve gelecekte ne tür küresel krizlere (Depremler, Tsunami, Volkan patlaması, 

küresel ısınma, tatlı su kaynakları vs.) sebep olacağının farkında değildir. Yerkürenin sunduğu kaynakların 

en iyi şekilde değerlendirilmesi, oluşacak olan doğal afetleri en az kayıp ve zararla kapatabilmesi için 

herkesin yerkürenin işletim sistemi, kaynakları ve sebep olduğu afetlerin farkında olması ve yerbilimleri 

açısından okuryazar ve sorumlu bir dünya vatandaşı olarak büyümesi önemlidir. 

 

Son bir yıl içerisinde Türkiye’de meydana gelen, can ve mal kaybına sebep olan doğal afetler (deprem, çığ, 

sel) halkımızın Yerbilimleri konusunda neredeyse hiç bilgilerinin ve farkındalıklarının olmadığını 

göstermiş ve Yerbilimleri eğitiminin önemini ortaya çıkarmıştır.  

 

Türkiye’deki ilk ve orta eğitim kurumlarında, ne yazık ki, Yerbilimleri, eğitim müfredatında kapsamlı bir 

şekilde temsil edilmemektedir. İlk ve orta öğretimdeki Yerbilimleri eğitimi esas olarak uygulama ve 

tartışmanın olmadığı teorik dersler şeklinde oldukça kısıtlı bir şekilde verilmektedir.  Araştırmaya dayalı 

öğrenme ve öğretme becerileri yetersizdir. Öğrenciler herhangi bir gözlem ve analiz yapmaksızın teorik 

bilgileri ve rakamları ezberler. Bundan dolayı da öğrenciler sınıfta öğretilenlerini çevrelerinde gördükleri 

ile ilişkilendiremezler. Ayrıca Okul öğretmenleri de Yerbilimleri konusunda yeterli derecede 

eğitilmedikleri için hem teorik hem de Yerbilimleri eğitiminin olmazsa olmazı olan laboratuvar ve arazi 

gözlemlerini kullanarak öğretme konusunda yetersizdirler. 

 

İnsanlar, eğitimlerinin başında yerbilimlerinde iyi bir şekilde bilgilendirilir ve farkındalık yaratılırsa, 

Dünya’nın işletim sistemine bağlı olarak gelişen yıkıcı olayların (Depremler, Tsunami, Volkan patlaması, 

küresel ısınma, tatlı su kaynakları vb.) etkisini azaltmanın ve doğal kaynakların daha iyi bir şekilde 

kullanmanın yollarını bulacaklardır. 

   
Anahtar Kelimeler: Yerbilimleri Eğitimi, İlk ve orta öğretim  
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ABSTRACT 

 
Earth sciences is a science that covers all aspects of how highly complex processes on Earth work, that 

searches the resources necessary for our existence (fresh water, air, energy, soil, ocean and industrial raw 

materials) and the causes of natural disasters occurring on Earth. Therefore, it is vital for people in general. 

 

Most of the people living on earth are not aware of how the earth works and what natural resources it has 

and what kind of global crises it will cause in the future. It is important that everyone is aware of the earth's 

operating system, resources and disasters, and grows as a literate and responsible world citizen in terms 

of earth sciences in order to make the best use of the resources offered by the earth, to cover natural 

disasters with the least loss and damage. 

 

In the last year, several natural disasters (earthquakes, avalanches, unpredictable weather events, floods 

etc.) have occurred in Turkey, and caused life and property losses. These have shown that our people have 

virtually no information and awareness of Geosciences and have revealed the importance of Earth sciences 

education. 

 

In the primary and secondary education institutions in Turkey, unfortunately, Geosciences are not 

represented in a comprehensive manner in the curriculum. Earth Sciences education in primary and 

secondary education is given very limitedly, mainly in the form of theoretical lessons without practice and 

discussion. Research-based learning and teaching skills are inadequate. Students memorize theoretical 

information and numbers without any observation and analysis. Therefore, students cannot associate what 

they are taught in the classroom with what they see in their environment. In addition, since school teachers 

are not sufficiently trained in earth sciences, they are insufficient to teach both theoretically and practically 

using laboratory and field observations, which are indispensable to earth sciences education. 

 

If people are well informed and raised awareness in Earth sciences at the beginning of their education, 

they  will find ways to reduce the impact of destructive events (Earthquakes, Tsunami, Volcano eruption, 

global warming, fresh water resources, etc.) that develop depending on the Earth's operating system and  

a better way to  use of natural resources. 
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ÖZ 
  

Erzincan Havzasının güney ve batı kesimlerinde yüzeyleyen Miyosen yaşlı istif, genellikle jips ağırlıklı 

olup, jipsler, volkanoklastik, karbonat ve yeşil-kırmızı renkli kırıntılı kayaçlarla (kiltaşı, çakıltaşı, çamurtaşı 

ve kumtaşı) arakatkılı, arabantlı ve ardalanmalıdır. İstif içerisinde sedimantolojik çalışmalara göre birincil 

ince-orta- iri taneli, şeffaf- kahverengi-siyah renkli, ikizlenmeli ve dilinimli selenitler, jips arenitler, 

diskoidal jips gülleri ile ikincil laminalı, masiv- laminalı, masiv-tabakalı, yumrulu, yumrulu-laminalı, 

intraklastik-breşik gibi birçok ikincil jips litofasiyesi ile yumrulu anhidritler ayırt edilmiştir. Bazı 

seviyelerde birincil ve ikincil jips ardalanması tipiktir. Ayrıca, bu litofasiyeslerde ondüleler, paralel 

tabakalar, çamur çatlakları, kümesteli, bağırsağımsı ve çapraz tabakalanma gibi sedimanter yapılar tespit 

edilmiştir. Bölge tektoniğinin etkisi havzadaki evaporitler içerisinde bazı fay ve mikrofaylanmaların 

oluşmasına, kırık, çatlak ve kıvrımlanma gibi bazı deformasyon yapılarına ve erozyanal düzeylere sebebiyet 

vermiştir. Bunlarla beraber arazi çalışmalarında istifin bazı düzeylerinde Fe-oksit ve kükürtlü alterasyon 

sıvamalarına, manganlı ara bantlara ve karbonatlaşmalara rastlanmıştır. Petrografik ve mineralojik 

incelemeler, bu ikincil jipslerin bir kısmının birincil anhidritten diğer kısmınında birincil jipslerden erken 

ve/veya geç diyajenetik süreçlerle türediğini kanıtlamıştır. Bu ikincil dokuların genellikle alabastrin, 

porfiroblastik, mikrokristalen-masiv ve mozaik doku tipinde oldukları ve canlı girişim renkleri gösteren 

anhidrit kalıntıları içerdikleri izlenmiştir. Ayrıca litofasiyesler içinde pelloidal ve algal yapılar da tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla tüm bu veriler, çalışma alanında çökelen bu jips ağırlıklı çökellerin çok kısıtlanmış 

bir platformdan kıta içine kadar uzanan bir playa gölünde çökeldiğini göstermiştir. Bu çökelme sırasında 

tatlı su girişleri, hidrotermal çözeltiler, organik madde aktivitesi, sıcaklık, tuzluluk ve basınç koşulları etkili 

olmuştur.  
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ABSTRACT 

 
The Miocene aged sequence, outcropped in the southern and western parts of the Erzincan Basin, is 

generally gypsum-dominated and gypsums are intercalated, interbanded and alternated with carbonates 

and green-red clastic rocks. According to sedimentological studies, primary thin-medium-coarse-grained, 

transparent-brown-black in color, twinned and cleaved selenites, gypsarenites, discoidal gypsum rosettes, 

and secondary laminated, massive-laminated, massive-bedded, nodular, nodular-laminated, intraclastic-

brecciated type secondary gypsum lithofacies was distinguished within the sequence. Alternation of primary 

and secondary gypsum is typical at some levels. In addition, sedimentary structures such as undulations, 

parallel bedding, mud-cracks, chicken-wire, enterolithic-like and cross bedding were detected in these 

facies. The effect of the regional tectonics caused the formation of some faults, microfaults, some 

deformation structures such as fractures, cracks and folding and erosional levels in the evaporites in the 

basin. In addition to, Fe-oxide and sulphurous alteration coatings, manganese intermediate bands and 

carbonation were encountered at some levels of the sequence during the field studies. Petrographic studies 

have proven that some of these secondary gypsum are derived from primary anhydrite and some are derived 

from primary gypsum by early and/or late diagenetic processes. It was observed that these secondary 

tissues are generally alabastrine, porphyroblastic, microcrystalline-massive and mosaic texture type and 

contain anhydrite relicts with vivid interference colors. In addition, pelloidal and algal structures were 

detected in the lithofacies. Therefore, all these data showed that these gypsum-weighted sediments 

deposited in the study area were deposited in a playa lake extending from a very restricted platform to the 

interior of the continent. Fresh water inlets, hydrothermal solutions, organic matter activity, temperature, 

salinity and pressure conditions were effective on these gypsum deposits during the precipitation. 

 
Keywords: Lithofacies, Erzincan, gypsum, playa lake, diagenesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

29 

 

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı, 02-05 Eylül 2021, Balıkesir 

Sedimentology Working Group Workshop 2020, 02-05 September 2021, Balıkesir 

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ PALİNOLOJİK İNCELEME İLE ÇANKIRI 

HAVZASI-ORTA ANADOLU PLAYA GÖLÜNDEN GEÇ HOLOSEN İKLİM VE 

BİTKİ ÖRTÜSÜ KAYITLARI 

 
Nurdan Yavuza, Şükrü Sinan Demirera 

aMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara  

 (nurdanyavuz@hotmail.com) 

 

ÖZ  

 
Bu çalışmada, Çankırı Havzası-Aşağı Pelitözü Köyü yakınında (Orta Anadolu) bir playa gölünden alınan 

40cm uzunluğundaki karot üzerinde yapılan palinolojik inceleme sonuçları sunulmuştur. Yüksek 

çözünürlüklü palinolojik analizler 2100 cal yr BP den günümüze olan zamanı kapsamaktadır. Palinolojik 

analizler için karot 0,5cm kalınlığında dilimlere bölünmüş ve toplam 63 adet örneğe palinolojik analiz için 

mesarasyon işlemi uygulanmış ve polence zengin oldukları görülmüştür. Örneklerin palinomorf 

konsatrasyonunu belirlemek için, her örneğe bir adet Lycopodium tableti eklenmiştir. Örneklerden 14 tanesi 

üzerinde δ13C analizi yapılmıştır. Dört adet örnek üzerinde radyokarbon yaşlandırması (AMS) yapılmıştır.   

 

Örneklerde tanımlanan palinoflora Chenopodiaceae-Amaranthacea ve Pinus’un ardalanan baskın 

mevcudiyetleri ile karakterize edilmektedir. 9,8 ile 53,0 tane/gr arasında değişen polen konsatrasyonu 

değerleri,  örneklerin çökelimi sırasında polen üretimindeki değişkenliği yansıtmaktadır. Polen üretkenliği 

yüksek olduğu için Pinus genellikle palinolojik çalışmalarda diğer bitkilere göre daha yüksek yüzdelerle 

temsil edilmekle birlikte, bu çalışmada %95’e varan değerler ile temsil edilmesi playa gölü yakınında bir 

çam ormanının varlığını belirtmektedir. Otsul bitkiler arasında, az sayıda polen ile temsil edilen Asteraceae, 

Dipsacaceae, Poaceaea ve Caryophyllaceae yanında baskın olan Chenopodiaceae/Amaranthaceae %3 ile 

62 arasındaki değerler ile temsil edilmektedir. Yüksek yüzdelerle temsil edilen 

Chenopodiaceae/Amaranthaceae polenlerinin sıklıkla kümeler halinde gözlenmesi, bu bitkinin playa 

gölünün çok yakınlarında bulunduğunun bir göstergesidir.  Günümüzde orta Anadolu bozkırlarının 

karakteristik bitki türü olan Chenopodiaceae/Amaranthaceae’nin, örneklerde yüksek yüzdelerle temsil 

edilmesi 2100 cal yr BP’den günümüze olan zamanda orta Anadolu’da bozkır bitki örtüsünün var olduğunu 

göstermektedir. Çankırı Havzası çevresindeki bitki örtüsü 2100 cal BP ile ~ 900 cal BP arasında orman- 

bozkırı olarak tanımlanabilir. Bu zaman aralığında iklim, baskın Pinus yanında az sayıda olmakla birlikte 

mikrotermik Abies gibi, yüksek irtifada yetişen kozalaklı ağaçların göl etrafında büyümesine imkan verecek 

şekilde, ılık ve yarı-kurakdır. Yaklaşık 900 cal BP’de bitki örtüsü, aniden artan polen konsatrasyonları ile, 

odunsu-bozkıra dönerken seyrek olarak görülmeye başlayan yapraklı ağaçlar (Quercus, 

Castanea/Castanopsis, Ulmus, Juglans, Carpinus orientalis) sıcaklığın göreceli olarak artmaya başladığına 

işaret etmektedir.   

 

Örneklerin δ13C değerlerinin, ortama değer olan -22.4‰’e olan yakınlığı, halofitik 

Chenopodiaceae/Amaranthaceae’nin örneklerdeki varlığını destekler niteliktedir. Örneklerden elde edilen  

palinolojik verilerin, Anadolu ve diğer ülkelerden, palinoloji haricindeki Geç Holosen paleoiklim 

belirteçleri ile karşılaştırılması ile küresel yayılıma sahip iklim değişikliklerinin etkilerinin farklı bölgelerde 

birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Örneklerin AP/NAP oranındaki değişikliğin iklimsel koşullardaki 

değişiklikten kaynaklandığı çıkarsanmıştır. 
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ABSTRACT  

 
This study presents a palynological record from a 40 cm long fine sediment core obtained from a playa 

lake near to Aşağı Pelitözü village in the Çankırı Basin (central Anatolia). The high-resolution 

palynological analysis presented here covers 2100 cal yr BP to present.  The core is cut into 0,5cm thick 

slices for palynological analysis. A total of 63 samples were treated for pollen analysis and found to be 

palynologically rich. One tablet of Lycopodium spores was added to each sample in order to calculate 

palynomorph concentrations. δ13C analysis was carried out on 14 subsamples adjacent to those used for 

pollen analysis. Four radiocarbon ages on the bulk organic matter were obtained by accelerator mass 

spectrometry (AMS).  

 

The identified palynoflora is characterized by mutually exclusive dominance of Pinus and Chenopodiaceae-

Amaranthaceae. The pollen concentration changing from 9,8 to 53,0 grains/gr indicates varying pollen 

productivity. Although Pinus is usually overrepresented due to its high pollen productivity, abundance 

values up to 95% indicate the presence of a Pinus forest close to the playa lake. 

Chenopodiaceae/Amaranthaceae, ranging from 3 to 62%, dominates among herbs with lesser (less than 

3%) amounts of Asteraceae, Dipsacaceae, Poaceaea and Caryophyllaceae. The high percentage of 

Chenopodiaceae/Amaranthaceae pollen grains, often found in clumps, indicates close proximity of this 

vegetation type. Chenopodiaceae/Amaranthaceae, currently being characteristic plant species of central 

Anatolian salt steppes, indicates presence of steppe vegetation from 2100 cal yr BP to present in the central 

Anatolia. The overall vegetation can be defined as forest-steppe during 2100 cal BP to ~ 900 cal BP around 

Çankırı Basin. During this time interval climate was warm and semi-dry so that high elevation conifers, 

dominantly Pinus and minor amounts of microthermic Abies, were growing around the lake basin. The 

pollen concentrations sharply increased and the vegetation turned to be wood steppe ~ 900 cal BP with the 

scattered appearance of deciduous trees (Quercus, Castanea/Castanopsis, Ulmus, Juglans, Carpinus 

orientalis) which points to a relative increase in temperature.    

 

The δ13C values of samples being fairly uniform with an average of -22.4‰ supports the persistent 

presence of halophytic Chenopodiaceae in the samples. It has been seen that all sites respond in a different 

way to global climate changes by comparing our late Holocene palynological data with other paleoclimate 

proxies in Anatolia and other parts of the World. The changes in the AP/NAP ratio of the samples are 

inferred to be due to changes in climatic conditions.    

 
Keywords: late Holocene, palaeoclimate, palynology, δ13C, central Anatolia 
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ÖZ 

 
Sedimanter partiküllerin yoğunluk akıntı bileşeni olarak bulunduğu ortamdaki yer değiştirmelerin çevreyle 

olan elektrokimyasal etkileşim özellikleri henüz tam olarak ortaya konmamıştır. Bu amaçla 

çalışmalarımızın ilk başta polen ile test edilmeye başlamasının nedeni, bünyelerindeki kalsiyum 

elementinin hidrojel (biyopolimer) yapımına yardımcı olması ve su yüzeyindeki hidrofobik davranışları 

nedeniyle su akımı olmadan hareket edebilmeleridir. Jel yapı, manyetotaktik bakteriler, virüsler veya diğer 

büyük organizmalar için barınak ve besinler oluşturur. Bakteriyel veya sucul ortamdaki yaşamın etkilerine 

ek olarak, manyetik alan veya iyonik alışverişler yapan anoksik veya oksik ortama bağlı olarak farklı 

biyokimyasal ürünlerin ara reaksiyonları da burada önemlidir. Kurulan ve geliştirilecek fiziksel deneylerde 

elektrik veya manyetik alan uygulaması sırasında gelen tepkiler doğrudan polenin kendisinden 

kaynaklanabilir. Bununla birlikte, farklı elektrik alan veya manyetik kuvvetlerin polen üzerindeki olası 

hareketlendirici etkileri su akışındaki zayıflıkları nedeniyle gizlenebilir. Ayrıca su yüzeyinde olma ile suda 

askıda bulunma farklı deneysel kurgulara ihtiyaç duyar. Çalışmalarda polenin serpilmesiyle su yüzeyinde 

kuru biyofilm oluştuğu ve sonrasında kuru hidrofobik polen filmi (6 gün ) ve kalıcı ıslak biyojel film olarak 

2 formu olduğu gözlenmiştir. Biyofilm yapının sedimantasyon öncesinde doğal kalsiyum zenginleştirme 

işlevi görmesi yapılan XRF element ölçümlerimizle ortaya çıkmıştır. Normalde, karbon ve kalsiyum 

elementleri günümüzde akü teknolojisinde polar indirgeme ve yükseltgenme gibi elektron yer 

değiştirmesinin kontrolünde önemli bir role sahiptir. Sedimantoloji için diğer bir bilgi ise, suya düşen 

polenin ıslanması ve şişmesi sırasında bazı iyonik etkileşimlerin olması ve Kalsiyum entegre yapısı dışında 

anoksik ortamdan pozitif Kalsiyum iyonları toplayabilmesidir. Bu nedenle polenler kabuklu canlılarla 

birlikte bir diğer biyojenik kalsiyum kaynağı olarak görülmelidir. 
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ABSTRACT 

 
The interaction of the displacements in the environment where the sedimentary particles are located as the 

density current component, their properties in electrochemical relations with the environment are not yet 

fully revealed. The reason why our studies for this purpose started to be tested with pollen at first is that 

they can move without of the water current, due to their hydrophobic behaviour on the water surface, at 

the same time calcium element in their body helps to make hydrogels as a biopolymer structure creates 

shelter and nutrients for magnetotactic bacteria, viruses or other large organisms. In addition to the effects 

of life in the bacterial or aquatic environment, intermediate reactions of different biochemical products 

depending on the anoxic or oxic environment that make a magnetic field or ionic exchanges are also 

important here. Therefore, it is not clear yet about the response movements may occur during the electric 

or magnetic field application arise directly from the pollen itself at the physical experiments established 

and to be developed. However, the moving of pollen effects of different kinds of electric or magnetic forces 

on pollen may be hidden due to their weakness in the water stream. During our experiment studies that the 

pollen are spreaded as a dry biofilm on the water surface, and we can classify all film forms as a dry 

hydrophobic pollen film (average 6 days ) and permanent wet bio gel film. XRF element measurement shows 

that the biofilm structure functions as a natural calcium enrichment process before sedimentation. 

Normally, carbon and calcium elements have an important role in controlling electron displacement such 

as polar reduction and oxidation in battery technology today. Another information for sedimentology is 

that there are some ionic interactions during the wetting and swelling of the pollen falling into the water 

and it can collect positive Calcium ions from the environment (anoxia) except for its Calcium integrated 

structure. Therefore, pollen should be seen as another important source of biogenic calcium, along with 

shelly organisms. 

 
Keywords: Pollen, sediment, magnetic field, calcium, electricity 
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ÖZ 

 
Konya-Karaman Kapalı Havzası’nın bir bölümünü oluşturan Dilekçi yöresinde, Neo-otokton kayalar olarak 

da bilinen, oldukça kalın bir karasal istif bulunmaktadır. Paleozoyik-Mesozoyik temel üzerinde, heterojen-

polijenik çakıltaşı egemen kırıntılılar (Sille formasyonu) ile başlayan bu karasal istif, üste doğru yanal ve 

düşey geçişli olarak killi-karbonatlı göl çökellerine (Ulumuhsine formasyonu) geçmektedir. Ulumuhsine 

birimi yoğun kamış izleri ve stromatolitlerin gözlendiği marn-şeyl-çamurtaşı ara katkılı karbonatlar ile 

temsil olunur. Bu formasyonun alt kesimlerinde koyu sarı renkli, orta-kalın tabakalı, az kumlu çamurtaşları 

da olağandır. Ulumuhsine biriminin orta kesimleri, daha ziyade killi kireçtaşı-marn ve kireçtaşı ardışımı 

şeklindedir. Bu kireçtaşları bazen haritalanabilecek boyutlardaki kama ve mercekler halindedirler. 

Ulumuhsine biriminin en üst seviyelerinde çok ince mercek ve kamalar halinde çoğun dasitik bileşimli tüfit 

seviyecikleri izlenebilmektedir. Bölgede Neojen sürecinde etkin olan ortaç bileşimli volkanizma 

neticesinde, Ulumuhsine formasyonu üzerinde ve onunla yanal ve düşey geçişli olarak, volkano-sedimanter 

bir istif (Küçükmuhsine formasyonu) şekillenmiştir. Bu birim, ekseri orta-kalın tabakalı, pembemsi-gül 

kurusu renklerde ve yoğun olarak dasitik bileşimli tüfitlerdir. Sözü edilen volkano-tortullar içinde yer yer 

siller halinde çoğun dasitik-andezitik bazen de bazaltik kayalar izlenebilir. 

 

Bölgede yer yer 1000 m kalınlığa erişen ve Dilekçi grubunu oluşturan bu akarsu ve göl tortulları ile volkano-

tortul kayalar, Geç Pliyosen-Pleyistosen yaşlı dağ eteği- alüvyal yelpaze çökellerinin oluşturduğu çakıltaşı 

egemen kırıntılılar ile örtülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Dilekçi, Neojen, göl çökelleri, Ulumuhsine,  Küçükmuhsine formasyonları. 
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ABSTRACT 

 
In the Dilekçi region, which forms a part of the Konya-Karaman Closed Basin, there is a very thick In the 

Dilekçi region, which forms a part of the Konya-Karaman Closed Basin, there is a very thick terrestrial 

succession, also known as Neo-autochthonous rocks. This terrestrial succession, which starts with 

heterogeneous-polygenic conglomerate-dominated clastics (Sille formation) on Paleozoic-Mesozoic 

basement, passes into clayey-carbonate lacustrine deposits (Ulumuhsine formation) with a lateral and 

vertical transition upwards. Ulumuhsine unit is represented by carbonates interbedded with marl-shale-

mudstone with dense reed traces and stromatolites. In the lower parts of this formation, dark yellow colored, 

medium-thick bedded mudstones with less sand are also common. The middle parts of the Ulumuhsine unit 

are mostly in the form of clayey limestone-marl and limestone succession. These limestones are sometimes 

in the form of wedges and lenses that can be mapped. At the uppermost levels of the Ulumuhsine unit, tuffite 

levels, mostly of dacitic composition, can be observed in the form of very thin lenses and wedges. As a result 

of the intermediate composition volcanism active in the Neogene period in the region, a volcano-

sedimentary succession (Küçükmuhsine formation) was formed on and with lateral and vertical transitions 

with the Ulumuhsine formation. This unit is mostly medium-thickbedded tuffites with pinkish-rose-dry 

colors and dense dacitic composition. Mostly dacitic-andesitic and sometimes basaltic rocks can be 

observed in the form of sills in places within the aforementioned volcanic sediments. 

 

These fluvial and lake sediments and volcano-sedimentary rocks, which reach a thickness of 1000 m in 

places in the region and form the Dilekçi group, are covered with conglomerate dominant clastics formed 

by Late Pliocene-Pleistocene aged mountain foothills-alluvial fan deposits.  

 
Keywords: Dilekçi, Neogene, lacustrine deposits, Ulumuhsine, Küçükmuhsine formations. 
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ÖZ 

 
Yumuşak çökel deformasyon yapıları (YÇDY), sedimantasyon ve diyajenez arasında (yani sıkılaşma 

sırasında) sınırlı bir evrede oluşur. Bu evre esnasında, yumuşak ve suya doymuş sedimentler, sedimanter 

havzada birçok sedimanter, erozyonal ve tektonik prosesler sonucu kolayca deforme olabilir. YÇDY, farklı 

yaştaki sedimanter çökellerde, sedimanter havzalarda ve tektonik ortamlarda yaygın olarak, aynı anda 

birden fazla yerde bulunabilir. 

 

Bazı deformasyon mekanizmaları (örneğin sıvılaşma ve akışkanlaşma), yumuşak çökellerde makaslama 

gerilmesinin büyük oranda azalmasına veya ani kaybına neden olabilir. Sıvılaşma ve akışkanlaşma için 

birçok potansiyel tetikleyici etken vardır ve bu nedenle YÇDY'nın kökeninin tanınması çok zor olabilir. 

Öte yandan, YÇDY esas olarak fırtına dalgası hareketi, aşırı yükleme, eşit olmayan yükleme, su tablası 

seviyesindeki ani değişiklikler, karstik çökmeler, sismik şoklar …vb. etkileri kaydetme duyarlılıklarıyla 

ilişkilidir. Çoğu durumda, YÇDY, belirli bir alanın hem paleoortamsal evriminin hem de paleosismik 

tarihinin analizi için ilgili verileri ekleyerek bu süreçleri nicel bir şekilde belgeleyebilir. 

 

Bu çalışmada, farklı tektonik ve sedimanter süreçler tarafından oluşturulan YÇDY’nin birçok saha örneği 

gösterilmektedir. Temel olarak fasiyes analizi sonuçlarına ve YÇDY’nin morfolojisinin ayrıntılı 

çalışmasına dayanan çok aşamalı bir yaklaşım önerilmiştir. Ayrıca, YÇDY’nin oluşumunun güvenilir bir 

şekilde yorumlanmasını desteklemek için kıyaslama ve matematiksel modellerden elde edilen veriler 

sunulmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Yumuşak çökel deformasyon, tetikleyici mekanizmalar. 
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ABSTRACT 

 
Soft-sediment deformation structures (SSDS) form during the poorly-known stage which is comprised 

between sedimentation and diagenesis, i.e. the consolidation. During this stage, soft and water-saturated 

sediments can easily deform as result of many sedimentary, erosional and tectonic processes which are 

active in a given sedimentary basin. SSDS are virtually ubiquitous being widespread in sedimentary 

deposits of different age, sedimentary environment and tectonic setting. 

 

Some mechanisms of deformation (e.g. liquefaction and fluidization) are able to induce drastic decrease 

or sudden loss of shear strength in soft-sediments. There are many potential trigger agents for liquefaction 

and fluidization and, for this reason, the recognition of the origin of the SSDS can be very difficult. On the 

other hand, the main interest of SSDS is exactly related with their susceptibility to record storm-wave 

action, overloading, unequal loading, sudden changes in the water-table level, karstic collapses, seismic 

shocks, etc. In many cases, the SSDS can document these processes in a quantitative way, adding relevant 

data for the analysis of both the paleoenvironmental evolution and the paleoseismic history of a given 

area.  

 

In this work, many field examples of SSDS induced by different tectonic and sedimentary processes are 

shown. A multistage approach based mainly on facies analysis results and on the detailed study of the 

SSDS morphology is proposed. Furthermore, data coming from analogical and mathematical models are 

presented to support a reliable interpretation of the genesis of SSDS.  

 
Keywords: Soft-sediment deformation, trigger mechanisms. 
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ÖZ 

 
Urmiye Gölü (KB İran) giderek kurumakta ve bu durum gölün tuzluluğunun önemli ölçüde artmasına 

neden olmaktadır. Artan tuzluluk, endemik bir tuzlu su karidesi türü olan Artemia urmiana da dahil olmak 

üzere birçok değerli biyoçeşitliliğin yaşamını tehlikeye atmaktadır. Bu çalışma, Urmiye Gölü'nün kuzey 

kesiminden alınan 25 m uzunluğundaki sediman karotunun çoklu-parametre analizlerine dayanmaktadır. 

Sonuçlar Erken Holosen’den günümüze kadar olan iklim değişimleri hakkında önemli ipuçları 

vermektedir. Göldeki iklim koşullarının zamanlaması, radyokarbon tarihlendirilmesiyle elde edilen yaş-

derinlik modeliyle belirlenmiştir. Litolojik gözlem ve fiziksel özellikleri içeren sedimantolojik analizler, 

sediman karotu boyunca keskin litofasiyes değişimleri göstermektedir. Sedimanter istif, başlıca Artemia 

urmiana fekal (dışkı) pelletleri, zarflı taneler, kil mineralleri ve evaporitleri içeren kil ve siltli kilden 

oluşmaktadır. Bu dört sedimanter birim karot boyunca ayrıntılı olarak incelenmiştir. Karotun taban kısmı 

(24.80 – 22.50 m), koyu gri masif giysili-zarflı tanelerden oluşmakta ve üzerine kahverengiden yeşilimsi 

griye değişen ve fekal pellet ile giysili-zarflı tanelerin ardalanmasını içeren siltli killi birim (22.50 - 15.80 

m) gelmektedir. Bu birimin üzerinde kahverengi renkli kil mineralleri ve fekal pelletlerinden oluşan birim 

(15.80 – 9.80 m) yer almaktadır. Son olarak, karotun üst kesimi (9.80 – 3.20 m), jips ve fekal pellet 

ardalanması ile başlamakta ve yoğun fekal pellet içeriği ile devam etmektedir. Karotun  en üstüne doğru 

fekal pelletler daha azdır ve karbonatlı matriks içinde bulunmaktadır. Bu bulgular, yüksek çözünürlüklü 

µ-XRF ve toplam organik karbon (TOC) analizleri ile birleştirilmiştir. Karot boyunca yapılan yüksek 

çözünürlüklü sürme slayt gözlemi, yüksek TOC içeriğinin fekal pelletçe zengin seviyelere karşılık 

geldiğini göstermektedir. Göl çevresindeki paleoiklimsel değişimlere bağlı göl seviyesi değişimleri, µ-

XRF analizi element profillerinde güçlü dalgalanmalar ile ortaya çıkmaktadır. Karotta µ-XRF Ca-Ti oranı, 

TOC içeriği ile pozitif ilişkilidir ki bu da gölün etrafındaki sıcak ve kuru iklim nedeniyle endojenik 

karbonat üretimini göstermektedir. Göl seviyesinin olasılıkla düşük olmasıyla sonuçlanan bu tür iklim 

koşulları, derin sularda yetersiz oksijene neden olması beklenen yüksek organik üretim dönemlerinde 

olabilmektedir. Karot boyunca genel olarak düşük µ-XRF Fe-Mn oranı, göldeki derin su sütununun asla 

anoksik olamayacağını, ancak çok sığ göl seviyesinin bir sonucu olarak, yüksek su dolaşımı nedeniyle 

çoğunlukla yarıoksik ile oksik olabileceğini kuvvetle önermektedir. Sıcak ve yağışlı iklim dönemi, kısmen 

yüksek manyetik duyarlılık değerleriyle desteklenen µ-XRF K, Fe ve Ti element profillerindeki belirgin 

değişimler ile kaydedilmiştir. µ-XRF'deki düşük Ca-Sr oranları, çoğunlukla jips ile temsil edilen 

evaporitlere karşılık gelmektedir. Bu çalışma TÜBİTAK 118C329 projesi tarafından desteklenmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: çoklu-parametre analizleri, hipersalin, Urmiye Gölü, paleoiklim, sediman karotu, 

KB İran, 
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ABSTRACT 
 
Lake Urmia in NW Iran has been gradually desiccating, leading to increased salinity that endangers its 

precious biodiversity, including an endemic brine shrimp species, Artemia urmiana. The present study 

documents multiproxy analyses of 25 m-long sediment core recovered from the northern part of Lake 

Urmia. Multiproxy analyses of lake sediments provide valuable insights for identifying and characterising 

climatic changes since the Holocene. The timing of climatic conditions in the lake is determined by the age-

depth model of the core based on radiocarbon dating. The sedimentological analysis, including visual 

lithological observation and physical properties, shows distinct lithofacies variations through the sediment 

core. The sedimentary sequence consists of clay to silty clay, including fecal pellets of Artemia urmiana, 

coated grains, clay minerals, and evaporate minerals. It is subdivided into four sedimentary units. The 

lowermost part of the core (24.80 – 22.50 m) consists of dark gray massive coated grains. The overlying 

unit (22.50 - 15.80 m) comprises silty clay, which changes from brown to greenish-grey and includes 

alternations of fecal pellets and coated grains. The subsequent unit (15.80 – 9.80 m) is composed of brown-

colored clay minerals and fecal pellets. Finally, the uppermost unit (9.80 – 3.20 m) begins with gypsum 

pellet alternation, continues with dense pellet content. Towards the top, pellets are fewer and found within 

a carbonate matrix. These findings are combined with high-resolution µ-XRF and total organic carbon 

(TOC) analyses. The high-resolution smear-slide observation within the core indicates that high TOC 

content mainly corresponds to the rich fecal pellet layers. Lake level changes due to paleoclimatic changes 

around the lake are revealed by strong fluctuations in µ-XRF analysis element profiles. µ-XRF Ca-Ti ratio 

in the core is positively correlated with TOC content, indicating endogenic carbonate production due to the 

warm and dry climate around the lake. Such climate conditions likely resulted in the low lake level during 

high organic production expected to induce insufficient oxygen in the deep waters. The general low µ-XRF 

Fe-Mn ratio throughout the core strongly suggests that the deep-water column in the lake could have never 

been anoxic, but mostly suboxic to oxic due to high water circulation as a consequence of very shallow lake 

level. The warm and wet climate period can be documented by remarkable excursions in µ-XRF K, Fe and, 

Ti profiles, partly supported by high magnetic susceptibility values. Lower Ca-Sr ratios in the µ-XRF mostly 

correspond to the evaporites represented by gypsum. This study is supported by the TÜBİTAK 118C329 

project. 

 
Keywords: hypersaline, Lake Urmia, multiproxy analyses, paleoclimate, sediment core, NW-Iran 
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ÖZ  

 
İklim değişikliği veya insan müdahaleleri nedeniyle su dengesindeki oluşacak küçük bir değişiklik, 

hipersalin göllerin fizikokimyasal koşullarında hızlı bir değişikliğe neden olabilir ve bu değişiklik 

sedimanter sistemde hızlı bir değişikliğe yol açabilir. Kuzeybatı İran’da yer alan Urmiye Gölü, dünyanın 

ikinci büyük hipersalin gölüdür ve son 25 yılda insan etkisi nedeniyle çok hızlı bir su seviyesi düşüşü 

yaşamıştır. Son yirmi yılda oluşan tuz kabuğu katmanı (300 cm'ye kadar), gölün 6 m'lik son derece hızlı 

gerçekleşen su seviyesi düşüşüne tepkisidir. Ancak tuz kabuğunun mineralojik, dokusal ve yapısal 

özellikleri iyi bilinmemektedir. Urmiye Gölü tuz kabuğu çalışması, hipersalin göllerin hızlı su seviyesi 

değişmesi sedimantolojik tepkisi hakkında fikir edinmek için iyi bir imkân sağlar. 

 

Tuz kabuğunun ana mineral fazlarını belirlemek için 65 evaporit numunesi XRD kullanılarak analiz 

edilmiştir. Ek olarak, birkaç saha çalışması sırasında tuz kabuğunun dokusal ve yapısal özellikleri 

incelenmiştir. Sonuçlarımız, halitin tuz kabuğunun (>%97) temel mineral fazı olduğunu göstermektedir. 

Klorür grubundan silvit, bischofit ve karnalit ile sülfat grubundan jips, polihalit, bloedit, heksahidrit, 

kieserit, tenardit ve starkeyit minör mineral fazlardır. Halit, göl tabanında huni ve kübik karnabahar şekilli 

kristaller oluştururken, levha şeklindeki halit göl yüzeyinden göl tabanına yerçekimi etkisiyle çöker. Jips 

mineralleri, çok sayıda tuz tepesi etrafındaki mikrobiyal aktivite ile ilişkilidir.  

 

Tuz kabuğu yapıları çözünme ve çökelme yapıları olarak sınıflandırılır. Makro ve mikro boşluklar, oluklar, 

kanal şekilleri ve jeodlar ana çözünme yapılarıdır. Yağmurlar ve nehir taşkınları ile tuzun çözünmesi 

nedeniyle yağışlı mevsimlerden sonra oluşurlar. Asimetrik tuz ripılları, tuz poligonları, tuz mantarları, tuz 

tepecikleri, tuz kumsalları ve bariyerleri, tuz at nalı yapıları, tuz mağarası ve tuz yarıkları başlıca çökelme 

özellikleridir. Göl seviyesinin düştüğü kurak dönemlerde ve mevsimlerde göl tabanının açığa çıkması ile 

oluşurlar. Tuz kabuğunun mineralojisi ve dokusu büyük ölçüde tuzlu su evrimi ve tuzluluk tarafından 

kontrol edilir. Tuz kabuğu yapılarının morfolojisi ve dağılımını içeren yapısal özellikler, göl seviyesi 

dalgalanması, suyun tuzluluğu ve gölün rüzgar rejimi tarafından kontrol edilir. Urmiye Gölü tuz kabuğunun 

mineralojisi, dokusu ve yapıları kararsızdır. Göl seviyesinin yıllık ve mevsimlik değişimleri ve gölün fiziko-

kimyasal koşulları altında yeniden düzenlenirler.  

 
Anahtar Kelimeler: Urmiye Gölü, hipersalin göller, tuz kabuğu, halit, jips 
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ABSTRACT  

 
A small change in the water balance due to climate change or human manipulations can cause a rapid 

change in the physicochemical conditions of hypersaline lakes and can lead to a rapid modification in the 

sedimentary system. Urmia Lake in NW Iran is the second large hypersaline lake of the world and 

experienced a very rapid water level fall in the last 25 years due to human manipulation. The formation of 

a salt crust (up to 300 cm) in the last two decades is the reaction of the lake to an extremely rapid water 

level fall by 6 m. However, mineralogical, textural, and structural characteristics of the salt crust are not 

well known. Urmia Lake salt crust study provides an excellent opportunity to gain insight into the 

sedimentological response of hypersaline lakes to rapid water level fluctuations. 

 

To identify the main mineral phases of the salt crust, 65 evaporite samples were analysed using XRD. In 

addition, textural and structural characteristics of the salt crust have been studied during several field 

campaigns. Our results indicate that halite is the major mineral phase of the salt crust (>97%). Sylvite, 

bischofite, and carnallite from the chloride group, and gypsum, polyhalite, bloedite, hexahydrite, kieserite, 

thenardite, and starkeyite from the sulphate group are minor mineral phases. Halite forms as hopper and 

cubic-cauliflower crystals on the lake floor, while the sheet-shaped halite precipitates from the lake surface 

to the lake floor by gravity. Gypsum minerals are associated with microbial activity around numerous salt 

mounds.     

 

Salt crust structures are classified into dissolution and deposition structures. Macro- and micro-cavities, 

grooves, channel shapes, and geodes are the main dissolution structures. They form during the wet season 

due to salt dissolution after rain events and river flooding. Asymmetric salt ripples, salt polygons, salt 

mushrooms, salt mounds, salt beaches and barriers, salt horseshoe structures, salt cave, and salt ruptures 

are main depositional features. They form during times of lake level fall and lake floor exposure in dry 

periods and seasons. The mineralogy and texture of the salt crust is largely controls by brine evolution and 

salinity. Structural features including morphology and distribution of the salt crust structures are controls 

by lake level fluctuation, brine salinity, and wind regime of the lake. The mineralogy, texture, and structures 

of the Urmia Lake salt crust are unstable. They reorganize under annual and seasonal variations of the 

lake level and physico-chemical conditions of the lake.  

 
Keywords: Urmia Lake, hypersaline lakes, salt crust, halite, gypsum  
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ÖZ  

 
Hipersalin göller, baskın olarak kimyasal ve biyokimyasal çökeller, aşırı doymuş tuzlu su ve gözenek suları 

ile karakterize edilir. Hipersalin göllerde erken sedimanter diyajenezi, göl sedimanlarında ikincil sülfat 

mineral büyümesiyle belirginleşir. Dünyanın en büyük ikinci hipersalin gölü olan Kuzeybatı İran'daki 

Urmiye Gölü iyi bir örnek olarak incelenebilir. Gölün kuzeybatı kesiminden alınan 25 m- uzunluğundaki 

sediman karotu, derinlerde diyajenetik sülfat minerallerinin tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. 

 

Karotun farklı seviyelerinden yüz kırk tane sedimandan örnekleme yapılıp binoküler ve polarize mikroskop 

altında incelenmiştir. Artemia dışkı pelletleri, oolitler, mikritik matris, sülfat mineralleri ve kırıntılı 

mineraller, göl sedimanının ana bileşenleridir. Sülfat minerallerindeki çeşitli şekil, boyut, ikizlenme, 

parlaklık ve safsızlıklar gözlemlenmesi, kristal büyümesini kontrol eden çeşitli faktörleri ifade eder. Ayrıca, 

temel sülfat mineral fazlarını belirlemek için farklı derinliklerden on numune alınıp XRD (X-Işını Kırınımı) 

analizi yapılmıştır. Sonuçlar, majör mineral olarak jips, minör mineral olarak globerit varlığını ortaya koyar. 

Sülfat minerallerinin dağılımına, bolluğuna, şekline ve bunlara eşlik eden başka minerallere bağlı olarak, 

karot aşağıdan yukarıya beş fasiyeye bölünebilir: 2500 ile 1580 cm arasında sülfat mineralleri, özşekillsiz 

jips ve jips çimentosu, bu fasiyesteki oolitlerle ilişkilidir.  İri taneli, üst üste çevresel büyüyen  jips 

çimentosu, aşırı doymuş gözenek sularından hızlı çimentolaşmaya işaret eden, rastgele yönlendirilmiş oolit 

ve dışkı pelletleri içerir. 1580 ile 815 cm arasında, çok ince taneli jips ve halit mineralleri, kahverengimsi 

çamurla ilişkili bulunur. Halit ve jipsli kil minerallerinin varlığı, düşük bir göl seviyesi boyunca kurak bir 

iklimde birincil bir çökelime işaret eder. Bununla birlikte, iyi yuvarlanmış jipsler, eski çökellerin taşınıma 

uğradığını gösterir. 1500 ile 1480 cm arasında, 20 cm kalınlığında bir globerit katmanı gözlenmektedir. 815 

ile 480 cm arasında büyük (1400 µm uzunluğa kadar), parlak, özşekilli, nadiren de penetrasyon ikizlenme 

yapısı gösteren jips kristalleri grimsi bir matris içinde serpilmiştir. Bu jipslerin özşekilli olması erken 

diyajenez etkisinde yavaş yavaş büyümesiyle ilişkilidir. 480 ile 320 cm arasında, sülfat mineralleri seyrek 

şekilde bulunur. 320 ila 0 cm arasında, göl yataklarında evaporitik depositler (halit >%95) hakimdir.  

 

Sonuçlarımız, Urmiye Gölü sedimanında jips ve globerit sülfat mineral tüleri bulunmaktadır. İnce taneli ve 

yuvarlaklakmış jipsler, kurak iklim ve düşük göl seviyesi ile ilişkilidir. İri taneli, özşekilli penetrasyon 

ikizlenme jipsleri ve üst üste çevresel büyüyen jips çimentosu erken diyajenetik koşullar altında oluşur. 
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ABSTRACT  

 
Hypersaline lakes are characterised by dominant chemical and biochemical deposits and over-saturated 

brine and pore-waters. Early sedimentary diagenesis in hypersaline lakes becomes obvious when secondary 

sulphate minerals start to grow in the lake deposits. Urmia Lake in NW Iran can be exemplarily studied for 

this, as it is the second-largest hypersaline lake in the world. A 25 m long sediment core from the north-

western section of the lake provides the opportunity for identifying diagenetic sulphate minerals at depth.  

 

One hundred and forty sediment sub-samples from different core layers have been studied using a binocular 

and a polarised microscope. Artemia fecal pellets, coated grains, a micritic matrix, sulphate minerals and 

clastic minerals are the main components of the lake sediments. The sulphate minerals show a variety of 

shape, size, twinning, brightness and impurity, which suggests a variety of crystal growth controlling 

factors. Furthermore, to identify main sulphate mineral phases, ten samples from different depths were 

analysed using XRD. Results show that gypsum is the major and glauberite is the minor mineral. Based on 

sulphate mineral distribution, abundance, shape, and admixed minerals, the core can be subdivided into 

five facies from bottom to top: from 2500 to 1580 cm sulphate minerals such as anhedral gypsum and 

gypsum cement are associated with coated grains. Large, overgrowth gypsum cement contains randomly 

oriented coated grains, which point to rapid cementation from oversaturated pore-waters in highly 

permeable and porous facies. From 1580 to 815 cm, very fine-grained gypsum and halite are associated 

with brownish mud. The presence of halite and clay minerals with gypsum points to a primary deposition 

in a dry climate during a low lake level. However, the occurrence of rounded gypsum indicates the recycling 

of older deposits. A 20-cm thick laminated glauberite is observed between 1500 and 1480 cm. From 815 to 

480 cm large (up to 1400 µm long), bright, euhedral, partly penetration-twinning gypsum crystals are 

interspersed within a greyish matrix. This gypsum grew up slowly during a period of early diagenesis. From 

480 to 320 cm, sulphate minerals are scattered. From 320 to 0 cm, lake   

 

Our results demonstrate that gypsum and glauberite are the main sulphate minerals in the Urmia Lake 

record. Fine-grained and rounded gypsum is related to a dry climate and a low lake level. Large euhedral 

twinned gypsum and overgrowth gypsum cement were formed under early diagenetic conditions.  
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ÖZ 

 
Kuzeybatı İran'daki Urmiye Gölü, küresel olarak en büyük ikinci hipersalin göldür (130 km uzunluğunda 

K-G, 30 km genişliğe kadar D-B). Geçtiğimiz on yıllar boyunca bu sığ göl (<3 m su derinliği), çeşitli 

çalışmalardan da anlaşılacağı gibi ağır bir çevresel krizden geçmektedir. Örneğin, son 20 yıldaki uydu 

verilerinin geçici bir dizisi, gölün küçülmekte olduğunu ve göl çevresi km çapındaki tuzludan çamurlu 

marjlara yol açtığını gösteriyor. Göl sedimanından alınan karotlarda özellikle daha derin göl kısımlarında 

3 m kalınlığa kadar tuzlu bir kabuğun geliştiği gözlenmektedir. Bir sonraki çalışmada, bu şiddetli çevresel 

değişim gerçekleşmeye başlamadan önce oluşmuş sediman varyasyonu değerlendirmek için bir dizi göl 

sediman karotunu inceleyeceğiz. 

 

Sediman karotları, göle giriş yapan nehire yakın olacak şekilde doğu kıyı şeridinin ortası (2 karot) ve gölün 

GD kısmından (5 karot) olmak üzere iki bölgeyi temsi edecek şekilde alınmıştır. Karotlar 2.40 m ile 8.40 

m arasında uzunluklara sahip olup, uzun olanlar gölün iç kısımlarından alınmıştır. Tüm çekirdekler, iç göle 

doğru artan ve 1,5 m'den fazla kalınlığa ulaşan bir tuz kabuğuna sahiptir. 

 

Bu sunumda, zaman içinde çevresel değişkenliği anlamak için altta yatan tuzsuz tortuların kil bileşimindeki 

değişikliklere odaklanıyoruz. Silisiklastik malzemedeki ortalama sedimantasyon hızının önceki 

çalışmalardan 0,3 mm/yıl olduğu bilinmektedir. Bu durumda sedimanlardaki maksimum yaş Son Buzul 

Maksimuma (~21 kyr BP) işaret etmektedir.  

 

Sediman karotları genel olarak Artemia dışkı peletleri açısından zengin olan çamurdan oluşmaktadır. Bu 

sediman birimi, her bir karotun %50'sinden fazlasını oluşturur. Kısmen dm kalınlığında marn veya siltli 

çamur tabakaları ara katkılıdır. Alt düzeyde dm-kalınlığındaki kumlu tabakalar belirgindir. SE kesitinden 

alınan üç karot, alt karot kısımlarında ikincil jips bakımından zenginken, üst karot kısımlarında organik 

maddece zengin balçık katmanları gözlenir. 

 

Ana sediman birimlerinden toplanan numuneler karbonat, organik madde, Fe-oksitler ve kuvarstan 

arındırılmıştır. Kil türleri, KCl'ye doymuş, MgCl'ye doymuş, ısıtılmış (550°C) ve etilenle işlenmiş alt 

numuneler kullanılarak incelenmiştir. Kil minerali incelemesi, klorit, illit, kaolinit ve smektit minerallerinin 

oransal artış trendlerini kullanır. Paleoçevresel yorumumuz, sediman tipi varyasyonunu, su seviyesi 

dalgalanmalarını ve olası kaynak sinyali değişimini dikkate alır.  
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ABSTRACT 

 
Urmia Lake in NW Iran is globally the second largest hypersaline lake (130 km long N-S, up to 30 km wide 

E-W). During the past decades this shallow lake (<3 m water depth) is undergoing a heavy environmental 

crisis as obvious from various studies. For example, a temporal series of satellite data over the past 20 

years shows that the lake has been shrinking and giving way to a circum-lacustrine km-wide salty to muddy 

margin. Multiple lake sediment cores demonstrate that over the same time a salty crust up to 3 m thick has 

been evolving especially over the deeper lake parts. In a follow-up study we examine a set of lake cores in 

order to assess the sedimentary variation before this drastic environmental change started to take place. 

 

The sediment cores are aligned in two transects close to the central E shoreline (two cores) and in the SE 

lake part (five cores), close to the area where much of the riverine load enters the lake. The cores are 

individually 2.40 m to 8.40 m in length with the longer ones retrieved from the inner-lake positions. All 

cores have an overlying salt crust that increases towards the inner lake to more than 1.5 m thickness.  

 

In this presentation we focus on clay compositional changes of the underlying non-salty deposits for 

inferring environmental variability back in time. The average sedimentation rate in the siliciclastic material 

is known to be 0.3 mm/yr from previous studies, which then points to a maximum age of our records to the 

Last Glacial Maximum (~21 kyr BP).   

 

Cored sediments are dominated by mud, which is rich in Artemia pellets. This sediment unit makes up more 

than 50% of each core. Partly dm-thick layers of marl or silty mud are intercalated. Subordinately dm-thick 

sandy layers are distinct. Three cores from the SE transect are rich in secondary gypsum in the lower core 

parts, whereas in the upper core parts prominent layers of organic-matter rich ooze are observed.  

 

Samples collected from the main sediment units have been cleared from carbonate, organic matter, Fe-

oxides, and quartz. Clay types are inspected using KCl saturated, MgCl saturated, heated (550°C), and 

ethylene treated subsamples. The clay mineral inspection uses proportional upcore trends of chlorite, illite, 

kaolinite, and smectite minerals. Our palaeoenvironmental interpretation considers sediment type 

variation, water level fluctuations, and possible provenance signal change.   
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ÖZ 

 
Denizli il merkezinin 15 km doğusunda, kuzeybatıya doğru akan Gökpınar Çayı vadisi boyunca tufa 

çökelleri yüzeylemiştir. Çalışmanın amacı, Gökpınar tufa çökellerinin depolanma mimarisini ve 

jeokimyasal özelliklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla arazi çalışmaları sırasında tufalarda ve tufalara eşlik 

eden diğer kırıntılı çökellerde kaba çakıltaşı, stromatolitik tufa, onkolitik tufa, kırıntılı tufa, yosun tufa ve 

kamış tufa olmak üzere 6 adet fasiyes tanımlanmıştır. Onkolitik tufa fasiyesi istifin orta ve üst kesimlerinde 

oldukça yaygındır. 70 m’nin üzerinde kalınlığı sahip tufalar yukarı doğru incelen bir istif özelliği taşır.  

 

Gökpınar Vadisi içinde ayni adla yer alan Gökpınar karstik kaynağı δ18O ve δD değerlerine göre “Küresel 

Meteorik Su Doğrusu” (KMSD) ile, daha yakın olarak “Akdeniz Meteorik Su Doğrusu” (AMSD) arasında 

yer alır. Buna göre Gökpınar kaynak suyu meteorik kökenli olup, Akdeniz kaynaklı nemin oluşturduğu 

yağışlardan beslenmektedir. Kaynak suyu kalsit, aragonit, barit ve kuvars gibi mineraller bakımından 

doygundur. 

 

Tufa çökellerinin duraylı izotop değerleri δ13C için -7.46 - +2.65 (V-PDB), δ18O için -9.07 - -6.47 (V-

PDB)’dir. δ13C ve δ18O değerleri arasında R2=0.78’lik yüksek bir kovaryans söz konusudur. Bu değerler 

bölgedeki ve Güney Avrupa’daki diğer bazı tufa oluşumlarının duraylı izotop bileşimleri ile uyumludur. 

Tufaların 87Sr/86Sr izotop değerleri ise 0.70832±22-0.70838±16 arasındadır. Bu değerler dikkate 

alındığında, tufa çökelten suların Triyas karbonat kayaç birimleri içinde dolaştığı düşünülür.  

 

Arazi ve laboratuvar verilerine göre Gökpınar tufası, yatak eğiminin zaman içinde azaldığı ve genişlediği 

bir akarsu vadisi içinde karstik kaynaklar tarafından çökeltilmiştir. 
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ABSTRACT 

 
In 15 km east of the Denizli city center, tufa deposits exposed along the Gökpınar stream valley flowing 

towards the northwest. Aim of the study is to carry out depositional architecture and geochemical 

characteristics of the Gökpınar tufa deposits. For this aim, during field studies, facies were described such 

as coarse pebble, stromatolitic tufa, onkolitic tufa, detrital tufa, moss tufa and reed tufa. Tufa sequence 

studied, with a thickness of over 70 m, was deposited in a fluvial system where the bed slope decreased and 

widened over time. Tufas studied, with a thickness of more than 70 m, have the characteristic of a finining 

and thining upward sequence. 

 

According to the δ18O and δD values of the current karstic spring in the Gökpınar Valley, was located 

between the "Global Meteoric Water Line" (KMSD) and more closely the "Mediterranean Meteoric Water 

Line" (AMSD). Consequently, the Gökpınar spring water is of meteoric origin and is fed by the precipitation 

caused by the moisture originating from the Mediterranean. The spring water is saturated with respect to 

calcite, aragonite, barite and quartz minerals.    

 

Stable isotope values of the tufa deposits are -7.46 to +2.65 (V-PDB) for δ13C and -9.07 to -6.47 (V-PDB) 

for δ18O. There is a high covariance of R2 = 0.78 between δ13C and δ18O values. These values are compatible 

with stable isotope compositions of some other tufa formations in the region and southern Europe. The 87Sr 

/ 86Sr isotope values of the tufas are between 0.70832 ± 22 and 0.70838 ± 16. When these values are taken 

into account, it is considered that tufa precipitating waters circulate in the Triassic carbonate rock units. 

 

The Gökpınar tufa deposits were precipitated by the karstic springs in a stream valley where the bed slope 

decreased and widened over time. 

  
Keywords: fluvial tufa, sedimentology, geochemistry, Gökpınar 
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ÖZ 

 
Çanakkale, Etili Bölgesi'ndeki Oligosen-Miyosen silisli sinter çökelleri, halen aktif olan Etili jeotermal 

sisteminin fosil kaplıca tezahürleridir. Bu sinter yatakları kuzey Çan-Etili-Bayramiç-Ezine bölgesinde aktif 

aralıklı ve aşamalı fay sistemi içinde yüzeylenmektedir. Bölgede D-B ve KD-GB doğrultulu aktif fay 

sistemleri, faylara dik olarak gelişmiş (KB-GD gidişli) bölgesel stres alanını kontrol eder. 

 

Sinter çökelleri, fiziksel ve kimyasal aşınmaya karşı yüksek dirençleri nedeniyle genellikle topografik 

yükseklikler oluşturmasına rağmen, erozyondan oldukça fazla etkilenmiştir. Bu nedenle silika sinterlerin 

birçok birincil morfolojik özelliği, özellikle orta ve distal apron fasiyerlerine ait morfolojiler kaybolmuştur. 

Çalışma alanında sadece proksimal apron litofasiyeslerine ait morfolojiler tanımlanmıştır. Proksimal apron 

morfolojileri; silis sızıntıları, yay kanalları, nodüler ve ince tabakalı gayzerit, sinter klast breşleri, silisleşmiş 

volkanik kayalar ve epitermal damarlar olarak belirlenmiştir. Proksimal aprona ait matlarda mikrofosiller ve 

organik malzemelere ait kalıntılar belirlenmiştir. Etili silika sinter çökellerinde kaolinit, halloysit, alunit 

+/- jarosit vb. alterasyon mineralleri ve nadiren kuvars polimorfları da tespit edilmiştir. 

 

Bölgedeki litofasiyes ve mineralojik birliktelikler, Etili fosil epitermal bölgesinde iki farklı jeotermal sıvının 

varlığına işaret etmektedir; i) asit-sülfat çözeltiler: hidrotermal aktivitelerin çok erken evresinin 

göstergesidirler; bu düşük pH'lı çözeltiler, minerallerin alterasyonuna neden olmuştur ve ii) alkali klorür 

çözeltiler: bölgede hidrotermal aktivitelerin geç döneminde silikanın çökelmesinden sorumludurlar. Bu 

gözlemler, jeotermal akışkanların pH’sı  ve  kimyasının zaman  içinde nasıl  değişimini açıkça  ortaya 

koymaktadır. 
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ABSTRACT 

 
The Oligocene-Miocene siliceous sinter deposits in the Etili Region, Çanakkale are the fossil hot spring 

manifestations of the Etili geothermal system, which is still active. The Etili siliceous sinter deposits outcrop 

in the northern Çan-Etili-Bayramiç-Ezine region within an active en-echelon fault system. In the region E- 

W and NE-SW trending fault systems with perpendicular subsidiaries (NW-SE trending) control the 

regional stress field. 

 

Although the sinter deposits usually form topographical highs due to their high resistance against physical 

and chemical weathering, they were highly affected by erosion. Thus, many characteristics of primary 

morphological of silica sinters, especially the middle and distal apron, were lost. Only the proximal apron 

lithofacies were described in the study area. Morphologies of the proximal apron were defined by 

lithofacies that included silica infiltrates, spring conduits, nodular and finely laminated geyserite, sinter 

clast breccia, silicified volcanic rocks, and epithermal veins. Microfossils were detected in mat structures 

developed in the proximal apron. The altered mineralogical composition of the Etili silica sinter deposits 

consists of kaolinite, halloysite, alunite +/- jarosite ect. and occasional quartz polymorphs. 

 

The lithofacies and mineralogical associations indicated the existence of two different geothermal fluids in 

the Etili fossil epithermal region, including i) acid-sulphate fluids: indication of very early-stage of 

hydrothermal activities; this low pH fluid caused to altered minerals association and ii) late-stage, alkali 

chloride fluids: responsible for the precipitation of silica in the region. These observations indicate how 

pH and chemistry of geothermal fluids changed trough time. 

 

Keywords: Silica sinter, silica lithofacies, proximal apron, kaolinite; alteration 
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ÖZ  

 
Bu çalışmada, Gümüşhane'de (KD-Türkiye) yer alan Bahçecik travertenleri, sedimantolojik (litofasiyes, 

çökelme sistemi), petrografik (ince kesit analizi), radyometrik 230Th yaşlandırma, jeokimyasal analiz 

(kararlı izotoplar), palinomorflar (polen, spor vb.) ve jeofizik (GPR) yöntemler kullanılarak çoklu-disiplinli 

olarak ilk kez incelenmiştir. Kalınlığı 12 metreyi bulan traverten istifi, orta Pleistosen döneminde bazı 

kesintilerle oluşmuştur. Bu çalışma için paleoortamsal ve paleoiklimsel vekilleri ortaya çıkarmak için iki 

traverten kesiti kapsamlı olarak kullanılmıştır. Eski toprak seviyeleri ile ayrılan başlıca çökelim evreleri, 

sedimantolojik bir bakış açısıyla tanımlanmış ve yorumlanmıştır.  

 

Karbonat çökellerinin litotipleri; çalılar, kristal kabuk, kamış, lamina (mikritik), pizoidler, onkoidler, kalsit 

ince sal yapıları ve çevrelenmiş gaz kabarcıkları, litoklastlar ve eski toprak seviyelerinden oluşmaktadır. 

Sedimantolojik arazi çalışmaları ve petrografik analizler, Bahçecik travertenlerinin çöküntü depolanma ve 

yamaç depolanma sistemlerinde oluştuğunu göstermektedir. 

 

Ayrıca bu çalışmadan elde edilen ilk 230Th yaşları, kararlı izotop sonuçları ve palinofloral veriler, Bahçecik 

travertenlerinin iklimsel ve tektonik nedenlere bağlı olarak çökelmede duraksamalar yaşadığını 

göstermiştir. Yaşlandırma sonuçlarına göre, traverten oluşumları 353 bin (MIS 9) buzullar arası dönemde 

çökelmeye başlamış ve 263 bin (MIS 8) buzul dönemine kadar devam etmiştir. Palinolojik verilere 

dayanarak, Deniz İzotop Aşamaları (MIS 9 ve 8) sırasında iklimin ısınma döneminde bol miktarda otsu 

bitki türü kaydedilmiştir.  

 

Bahçecik travertenlerinin kalınlıkları 2 ila 12 metre arasında değişmektedir. Bu traverten istifinin kalınlığı 

ve eski toprak aşınma yüzeyi ile ayrılmış iki farklı traverten oluşumunun varlığı, jeofizik yöntemle 

kaydedilmiştir. Jeofizik yöntem için traverten istiflerinde 100 MHz GPR (Yeraltı Radarı) radargramları 

kullanılmıştır. GPR profil kesiti sonucunda, Bahçecik traverten istifinin alt kısmının, çoğunlukla çalılardan 

oluşan üst seviyeye göre daha kompakt olduğu net bir şekilde görülmüştür.   
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ABSTRACT 

 
In this study, the Bahçecik travertines, located in Gümüşhane (NE-Turkey) have been investigated for the 

first time using a multi-disciplinary approach, which included sedimentological (lithofacies, depositional 

system), petrographic (thin section analysis), radiometric 230Th dating, geochemical analysis (stable 

isotopes), palynomorphs (pollen, spors etc.) and geophysics (GPR). The travertine body is up to 12 meter 

thick, was formed with some interruptions, through the middle Pleistocene period. For this study, two 

travertine sections were inclusively determined to reveal palaeoenvironmental and palaeoclimatic proxies.  

 

The main precipitation cycles, separated by palaeosol levels, have been described and interpreted from a 

sedimentological perspective. Lithotypes of the carbonate deposits consist of shrubs, crystalline crust, reed, 

laminated (micritic), pisoids, oncoids, calcite thin rafts and coated gas bubbles, lithoclasts, and palaeosol 

levels. The sedimentological fieldwork and petrographic analysis show that the Bahçecik travertines 

formed in depression depositional and slope depositional systems.  

 

Moreover, the first 230Th ages, stable isotopic results and palynofloral data in this study, stated that the 

Bahçecik travertines might have been affected by climatic and tectonic interruptions. According to dating 

results, the travertine occurrences began to precipitate during the 353 ka (MIS 9) interglacial period and 

continued into the 263 ka (MIS 8) glacial period. Based on the palynological data, an abundance of 

herbaceous plants species was recorded in the warming period of climate during the Marine Isotopic Stages 

(MISs 9 and 8).  

 

The thickness ranges from 2 to 12 meters of the Bahçecik travertines. This precise thickness and also the 

presence of two different travertine formations, separated by a palaeosol erosional surface, were recorded 

geophysical method. For geophysical method, 100 MHz GPR (Ground Penetrating Radar) radargrams 

have been used on the travertine sequences. With regard to the GPR profile section, the lower part of the 

Bahçecik travertine sequence is more compact than the upper level, which is mostly composed of shrubs. 

 
Keywords: Travertine, depositional system, Middle Pleistocene, Gümüşhane, NE-Turkey 
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ÖZ 

 
Yaklaşık 42 bin km2 den oluşan Konya Kapalı Havzası içerisinde yer alan Karapınar Bölgesi (Sultaniye 

Havzası), batıda Seyithacı Fay Zonu, doğuda ise Nasuhpınarı Fay Zonu ile sınırlandırılmıştır. Konya 

bölgesinde 12.000 yıl önce kurak iklim rejimi başlamış ve son 6.000 yıl içinde ise sulak alanlar neredeyse 

tümüyle kurumuştur. Bölgede kalan son sulak alanlar ise 50 yıl içerisinde tamamen kurumuştur. Özellikle 

Karapınar bölgesinde hem kuraklık hem de yoğun tarımsal sulama nedeni ile yeraltı su tablası son 20 yıl 

içerisinde yaklaşık 40 metre düşüş göstermiştir. 

 

Karapınar Sultaniye havzasını kontrol eden her iki fayın yükselen bloklarında kireçtaşı-marn-çamurtaşı-

kumtaşı ardalanmasından oluşan Geç Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı İnsuyu Formasyonu ve bu formasyonu 

kesen genç volkanikler yer almaktadır. Sultaniye havzası içerisinde İnsuyu Formasyonu’nun üzerinde 

uyumsuzlukla Kuvaterner yaşlı çamurtaşı-marn-kumtaşı ve jips ara katkılarından oluşan Hotamış 

Formasyonu bulunmaktadır. 

 

Karapınar bölgesindeki obruklar, İnsuyu Formasyonu içerisinde gelişen karstik boşlukların çökmesi 

sonucu oluşmuşlardır. Obruklar genelde 5-50 metre çapa ve 2-55 metre derinliğe sahiptir. Oluşan obruklar 

genellikle dairesel ve oval geometrilidir. Sultaniye Ovası’nın batısında yeralan Seyithacı Fay Zonu 

üzerinde görülen yüzlerce obruk, genellikle düşen blokların üzerinde meydana gelmiştir. Ovanın 

doğusundaki Nasuhpınarı Fay Zonu üzerinde de onlarca obruk izlenmektedir. Ovanın doğu kesimindeki 

obrukların çapı 2-20 metre arasında değişmekte olup derinlikleri ise 5 metreye ulaşabilmektedirler. Havza 

içerisinde ise obruklar genellikle havzanın kuzeyinde 2-30 metre çapında, 2-5 metre derinliğinde sarkma 

ve çökme şeklinde izlenmektedir.  

 

Karapınar bölgesinde yer alan Permo-Mesozoyik yaşlı denizel çökeller ve İnsuyu Formasyonu’na ait 

karbonatlı kayaçlar içerinde çok büyük iç karstlaşma bulunmaktadır. Karstlaşma binlerce yıldır 

paleotopografya, kırık hatları, yağışlar ve özellikle genç volkaniklerden gelen CO2 ve SO2 gazlarının yeraltı 

sularına karışması nedeni ile yeraltı sularının hafif asidik özellik kazanması sonucunda karbonatlı 

kayaçların çözünmesi ile meydana gelmiştir. Bölgedeki fay ve çatlak sistemlerinin çözünebilir kayaçlar 

içerisinde bu suların dolaşımını kolaylaştırması ve mevcut boşlukları tahrip etmesi nedeniyle bölgede fay 

kontrollü yüzlerce obruk meydana gelmiştir. Bölge gerek yapısal jeolojik gerekse hidrojeolojik bakımdan 

oldukça aktif olduğundan halen obruk oluşumları artarak devam etmektedir. 
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ABSTRACT 

 
The Karapınar region (Sultaniye basin) located within the Konya Closed Basin, which consists of 

approximately 42.000 km2, is bounded by the Seyithacı fault zone in the west and the Nasuhpınarı fault 

zone in the east. Arid climate regime started 12.000 years ago in Konya region and wetlands have almost 

completely dried up in the last 6.000 years. The last remaining wetlands in the region have completely 

dried up within 50 years. Particularly in the Karapınar region, the underground water table has decreased 

by approximately 40 meters in the last 20 years due to both drought and intensive agricultural irrigation. 

 

In the rising blocks of both faults controlling the Karapınar Sultaniye basin, there are the Late Miocene-

Early Pliocene aged İnsuyu formation, which consists of limestone-marl-mudstone-sandstone alternation, 

and young volcanics that cut this formation. The Hotamış formation, consisting of Quaternary mudstone-

marl-sandstone and gypsum intercalations, unconformably overlies the İnsuyu formation in the Sultaniye 

basin. 

 

The sinkholes in the Karapınar region were formed as a result of the collapse of karstic cavities developed 

within the İnsuyu formation. Sinkholes generally have a diameter of 5-50 meters and a depth of 2-55 meters. 

The formed sinkholes are generally circular and oval in shape. Hundreds of sinkholes seen on the Seyithacı 

fault zone, located in the west of the Sultaniye plain, generally occurred on falling blocks. Dozens of 

sinkholes are also observed on the Nasuhpınarı fault zone in the east of the plain. The diameter of the 

sinkholes in the eastern part of the plain varies between 2-20 meters and their depth can reach 5 meters. 

In the basin, the sinkholes are generally observed in the north of the basin as sagging and collapsing, with 

a diameter of 2-30 meters and a depth of 2-5 meters. 

 

There is a very large internal karstification in the carbonate rocks of the Permian-Mesozoic Marine 

deposits and İnsuyu formation in the Karapınar region. Karstification has occurred with the dissolution of 

carbonate rocks as a result of paleotopography, fault zone and the precipitation of thousands of years and 

the slightly acidic character of groundwater due to the mixing of CO2 and SO2 gases, especially from young 

volcanics, into the groundwater. Hundreds of fault-controlled sinkholes have occurred in the region 

because the active faults in the region facilitate the circulation of these waters in the soluble rocks and 

destroy the existing voids. As the region is very active in terms of both structural geology and hydrogeology, 

sinkhole formations continue to increase. 

 
Keywords: Konya Closed Basin, Sinkhole, Seyithacı, Karapınar 
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ÖZ 

 
Heybeli traverten ve tufaları, Van Gölü’nün kuzeyinde, Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Heybeli Köyü sınırları 

içerisinde yüzeylemektedir.  

 

Toplam kalınlığı 76 metre olan istifin son 21 metresi tufa oluşumu olarak izlenmektedir. 55 m kalınlığındaki 

travertenlerin büyük bir kısmı örtülü olduğundan, travertenlerin tamamının belirlenmesi amacıyla karotlu 

sondaj yapılmıştır. Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda, Heybeli travertenlerinde; 1- Breşik-

litoklastlı fasiyes, 2- Kristalin kabuk fasiyesi, 3- Çalı tipi fasiyes, 4- Sal tipi fasiyes, 5- Gaz boşluklu fasiyes 

ayıtlanmıştır. Heybeli tufalarında ise; 1- Fitoherm çakıltaşı fasiyesi, 2- Fitoherm bağlamtaşı fasiyesi, 3- 

Mikritik tufa fasiyesi ayırtlanmıştır. Tüm bunların ışığında travertenlerin sıcak/ılık ve uçucu bileşen 

yönünden yoğun sular tarafından oluştukları ve yamaç ve göl-bataklık ortamında depolandıkları 

belirlenmiştir. Bunlarla beraber tufalar ise göl ortamında oluşmuşlardır. 

 

İstif tabandan tavana incelendiğinde, göl ile etkileşimi işaret edecek 2 tutturulmamış kumlu seviye ve 4 

adet karbonca zengin seviye tespit edilmiştir. Travertenlerin üzerinde yer alan 21 m kalınlığındaki tufa 

seviyesi ve tufa fasiyesleri, bu traverten ve tufaların gelişimi boyunca su seviyesi dalgalanmalarının etkili 

olduğunu göstermiştir. Elde edilen veriler, Van Gölü su seviyesinin 1746 metreye kadar yükseldiğini 

göstermektedir. 
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ABSTRACT 

 
Heybeli travertine and tufas crop out in the north of Lake Van, within the borders of Heybeli village of 

Adilcevaz District of Bitlis Province. 

 

The last 21 meters of the succession, which is 76 meters in total, is observed as tufa formation. Since most 

of the 55 m thick travertines are covered, core drilling was carried out to determine all of the travertines. 

As a result of field and laboratory studies, in Heybeli travertines; 1- Brecciated-lithoclastic facies, 2- 

Crystalline crustal facies, 3- Shrub facies, 4- Sal type facies, 5- Gas porous facies. In the Heybeli tufas; 1- 

Phytoherm gravelstone facies, 2- Phytoherm contextstone facies, 3- Micritic tufa facies were distinguished.  

 

In the light of all these, it has been determined that travertines are formed by hot/warm and dense waters 

in terms of volatile components and are stored in a slope and lake-swamp environment. Along with these, 

tufas were formed in the lake environment. 

 

When the sequence was examined from bottom to top, 2 unconsolidated sandy levels and 4 carbon-rich 

levels were detected, which would indicate interaction with the lake. The 21 m thick tufa level and tufa 

facies overlying the travertines showed that the water level fluctuations were effective during the 

development of these travertines and tufas. The data obtained show that the water level of Van Lake has 

risen up to 1746 meters. 

 
Keywords: Facies, tufa, travertine, Lake Van, Heybeli 
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ÖZ  

 
Alt Miyosen türbidit ve derin deniz yelpazesi çökelleri Van Gölü doğusunda geniş yayılım göstermektedir. 

Arap-Avrasya sıkışma zonunda, Neotetis Okyanusu’nun kapanma dönemini temsil eden bu çökellerin 

büyük çoğunluğu tektonik aktivite sebebiyle yoğun şekilde deformasyona uğramıştır. Bu çalışmanın 

konusunu oluşturan Görendağı Derin Deniz Yelpazesi çökelleri ise ilksel yelpaze morfolojisini 

korumaktadır. Bu çalışma, Görendağı Derin Deniz Yelpazesi çökellerinin depolanma özelliklerinin ve 

yapısal karakteristiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Çalışmada sedimantolojik veriler yüzey araştırmalarından ve 39 metre uzunluğundaki sondaj karotundan 

elde edilmiştir. Besleyici kanal, dağıtım kanalı, set ve lob çökelleri ile Bouma istifinin bazı kısımlarını (Ta-

d) içeren yelpaze çökelleri sedimantolojik ve morfolojik özellikleri yardımıyla iç, orta ve dış yelpaze olarak 

bölümlere ayrılmıştır. Kuzeyden ve güneyden Özyurt ve Göktepe ters fayları tarafından sınırlandırılan bu 

çökeller, zıt eğimli bu fayların arasındaki üçgen bölgede yer almaktadır. Alt Miyosen Görendağı Derin 

Deniz Yelpazesi çökellerinin ilksel morfolojisini koruması, bu fayların konumları ve aktivitesi ile doğrudan 

ilişkilidir.  
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ABSTRACT  

 
Lower Miocene turbidite and submarine fan deposits are widely spread out at the east of Lake Van. These 

deposits represent the closure period of the Neotethys Ocean on Arabian–Eurasian contraction zone. Most 

of them have been intensively deformed due to ongoing tectonic activity. However, the Miocene Görendağı 

Submarine Fan preserved its original fan morphology. This study was performed to understand 

depositional features and structural characteristics of the Görendağı Submarine Fan. 

 

Sedimentological data were collected from both surface investigations and 39 meter-long core samples. 

Fan body formed by feeder or distributary channel, overbank, distal lobe sediments that contain  parts of 

Bouma sequence (Ta–d) was subdivided as inner, middle, and outer-fan owing to sedimentological and 

morphological properties. These deposits are bounded by Özyurt and Göktepe reverse faults from the north 

and south, respectively. They are located on a triangular zone formed by these opposite-inclined reverse 

faults. We evaluate that the Lower Miocene Görendağı Submarine Fan deposits preserved their original 

fan morphology because of the position and activity of these reverse faults. 

 
Keywords: Deep-sea fan, turbidity deposits, sedimentology, Van, Eastern Anatolia 
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ÖZ 
 

Çalışma, Doğu Anadolu Bölgesi’nin jeolojisinin ve paleocoğrafyasının ortaya konulmasında önemli rol 

oynayan sedimanter havzalardan biri olan Elazığ havzasının batı kesiminde yapılmıştır. Geç Paleosen’den 

itibaren Toros Orojenik Kuşağı’nın doğu bölümünde açılmaya başlayan Elazığ havzası, varlığını Erken 

Miyosen sonlarına kadar sürdürmüştür.  

 

Bu çalışmada, söz konusu havzada depolanan Orta Eosen - Oligosen yaşlı Kırkgeçit Formasyonu’na ait 

kaba taneli türbidit sistemin oluşum mekanizması konu edilmiştir.  Çökelme ilişkilerini tanımlamak ve 

yanal yöndeki stratigrafik değişimlerin tespiti amacıyla ölçülü stratigrafik kesitler (ÖSK) alınmıştır. 

Türbidit sistemin çok sayıda kanal dolgularından oluştuğu saptanmış ve kanal dolguları içerisinde 5 fasiyes 

sınıfı ayırt edilmiştir. Bunlar: (A) tane ve matriks destekli çakıltaşları, (B) kumtaşları, (C) kumtaşı-silttaşı 

ardalanmaları, (D) silttaşları ve (F) kaotik çökellerdir. Kanal dolgularının sedimantolojik özelliklerin 

değerlendirilmesi sonucunda, 31 adet fasiyes grubu ve 2 adet fasiyes topluluğu tanımlanmıştır.  

 

Böylelikle, türbiditik çökellerin bu çalışmada belirlenen sedimantolojik özelliklerinden yararlanılarak 

havzanın kaba taneli bileşenler ve türbiditik istif birlikteliklerinden oluşan çökel evrimi ortaya konulmuştur. 

Elde edilen verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda paleocoğrafik model hazırlanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Kırkgeçit Formasyonu, Kaba taneli türbidit sistemi, Havza modeli 
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ABSTRACT 

 
The study was carried out in the western part of Elazığ Basin, which played an important role for revealing 

the geology and paleography of the Eastern Anatolian Region. The Elazığ Basin that started to develop in 

eastern sector of the Eastern Taurus Orogenic Belt in the begining of the Late Paleocene, continued its 

existence until the end of the Early Miocene. 

 

In this study, we analyse the evolution of Kırgeçit Formation, which is a coarse-grained turbidite system 

developed in Middle Eocene – Oligocene . To identify the sediment relationships and determine the 

stratigraphic changes in lateral direction, stratigraphic sections were measured. It was established that 

turbidite system consists of several channel fills, where five facies classes have been distinguished. These 

are: (A) clast and matrix supported conglomerate, (B) sandstones, (C) sandstone-siltstone couples, (D) 

siltstones and (F) chaotic deposits. As a result of evaluating the sedimentological features in channel 

fillings, 31 facies and 2 facies communites were identified. 

 

Thus, sedimentary evolution consisting of coarse grained components and turbiditic sequence associations 

of the basin has been revealed by using the sedimentological features of turbiditic sediments determined in 

this study. As a result of evaluating the obtained data together, the paleogeographic model was prepared. 

 
Keywords: Kırkgeçit Formation, Coarse-grained turbidite system, Basin model 
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ÖZ 

 
Keles (Bursa) Neojen havzası, Batı Anadolu horst-graben sisteminin kuzeydoğusunda yer almaktadır. 

Havza Erken Miyosen’de başlayan açılma tektoniği rejimi altında gelişmiş kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı 

bir grabendir. Havzanın temelini; Paleozoyik yaşlı metamorfikler, Mesozoyik yaşlı ofiyolitik kayaçlar ve 

Alt Tersiyer yaşlı granitoidler oluşturur. 

 

Havza içi faylar ve havza sınır fayları, Keles havzasının tektonik çatısının kontrolünü ve litofasiyes ve 

fasiyes dağılımını şekillenmesini oluşturur. 

 

Keles havzasının litostratigrafik istifi, alttan üste doğru 2 üniteye ayrılarak incelenmiştir. Havzadaki ilk 

sedimanter ünite, alüvyal yelpaze çökellerin depolanmasıya başlar. Bu alt ünite, başlıca çakıltaşları ve 

çamurtaşlarından oluşur ve gölsel çökeller ile sonlanır. 

 

Bu ilk ünite üzerine linyit içerikli ikinci ünite sedimanları gelir. Linyit içerikli bu çökeller, matriks destekli 

çakıltaşı, tane destekli çakıltaşı, yatay tabakalı kumtaşı, tüflü kumtaşı, kumtaşı ve marn ardalanması, 

organikçe zengin çamurtaşı, kireçli çamurtaşı, marn, kireçtaşı, kömür, karbonlu killi diatomit ve tüf 

fasiyeslerinden oluşur.  

 

Ünite 2 çökelleri alüvyal-göl ortamında depolanmıştır, ancak Harmanalan-Keles çevresinde yelpaze deltası 

girişleri sonucunda, bloklu, tüflü kumtaşları ve tüf birlikteliği ile volkanik akıntılar ve serpintiler 

görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Alüvyal yelpaze çökelleri, Göl çökelleri, Kömür, Diatomit ve Keles havzası 
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ABSTRACT 

 
The Neogene Keles (Bursa) basin is situated at the northeastern part of a horst-graben system in western 

Turkey. This basin formed under extensional tectonic regime, beginning in Early Miocene and is a 

northeast-southwest trending graben. Metamorphics, Mesozoic ophiolitic rocks and Lower Tertiary 

granitoids form the basement. 

 

Intrabasinal faults and basin-bounding faults which cause a range of lithofacies, and the facies distribution 

controll the tectonic framework of the Keles basin. 

 

The lithostratigraphic sequence of the Keles basin, from base upward, is subdivided into two informal units. 

The first sedimentary unit in the basin begins with alluvial fan sediments deposited as a basal unit. This 

basal unit consists mainly of conglomerate and mudstone, and ends with lacustrine sediments. 

 

Unit 1 deposits are overlain by the lignite-bearing Unit 2 sediments. Unit 2 formation consist mainly of 

matrix-supported blocky conglomerates, clast-supported conglomerates, horizontal stratified sandstones, 

tuffaceous sandstone, sandstone and marl alternation, organic-rich mudstone, calcareous claystones, 

limestone, marl, lignite, carbonaceous clayey diatomite and tuff facies.  

 

Deposits of unit 2 were deposited in an alluvial-lacustrine environment, but around Harmanalan-Keles fan 

deltaic input was boulders, tuffaceous sandstone, together with tuffs and volcanic fall and flows 

intercalations. 

 
Keywords: Alluvial fan deposits, Lacustrine deposits, Coal, Diatomite, Keles basin 
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ÖZ  
 

Güneybatı Anadolu’da Likya Molas havzasını kapsayan alanda erken Miyosen boyunca birçok bölgesel 

transgresif ve regresif olaylar gerçekleşmiştir. Kale-Tavas (Denizli) alt havzasının erken Miyosen yaşlı 

Yenidere Formasyonu içerisinde ekonomik olarak işletilebilir kalınlığa sahip toplam 5 kömür damarı (alttan 

üstte Meriç, Polat, Şentürk, Şerif ve Ziyaçavuş) bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında Yenidere 

Formasyonu içerisindeki paralik kömür oluşumlarının paleobitki örtüsü ile kömür karakteristikleri üzerine 

olan etkisinin disiplinler arası çalışmalarla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla kömür içerikli Yenidere 

formasyonu içerisinde açılan kömür ocaklarından ve kömür arama sondajlarının karotlarından kömür ve 

kayaç örnekleri alınmıştır. Yapılan palinolojik çalışmalarla Yenidere formasyonun yaşının erken 

Akitaniyen’den erken Burdigaliyen’e kadar uzandığı belirlenmiştir. İncelenen damarların tavantaşları 

genellikle pekişmemiş kumtaşları iken tabantaşları ise kiltaşı, marn ve pekişmemiş kumtaşlarından 

oluşmaktadır. Özellikle Şentürk, Şerif ve Ziyaçavuş damarlarına ait tavantaşlarında yaygın olarak sığ 

denizel (lagüner ve haliç) ve mangrov gerisi koşulları işaret edecek molusk kavkıları (Mesohalina 

margaritacea, Anadara cardiformis, Melongena lainei, Turritella gradata, Crassotrea gryphoides) tespit 

edilmiştir. Ayrıca Polat ve Ziyaçavuş damarlarında yerli yerinde korunan fosil ağaç kökleri ve gövdeleri de 

gözlenmiştir.  

 

Bu formasyon içindeki kömürlerden ölçülen ortalama rastgele hüminit yansıtma değerleri (0,30-0,33±0,02 

%Rr) oldukça düşük olup, incelenen damarların kömürleşme derecesi düşük ranklı B (linyit) olarak tespit 

edilmiştir. Bu formasyon içindeki kömür damarlarından alınan kömür örneklerin maseral, palinolojik ve 

biyomarker içerikleri kömürlerin oluşumu sırasında denizel etkiye ve tropikal-sıcak subtropikalden, 

subtropik iklim koşullarına doğru değişime bağlı olarak ilksel turbalıklardaki hakim bitki örtüsünde 

değişimlerin olduğunu göstermektedir. Yenidere Formasyonu içindeki kömür damarları, genellikle anoksik 

koşullara bağlı olarak organik madde korunumunun yüksek olduğu delta ve taşkın düzlüğü koşullarında, 

odunsu turba yapıcı bitkilerin yaygın olduğu ıslak orman turbalıklarında gelişmişlerdir. Bunun sonucunda 

kömür örneklerinde framboidal piritler ile telohüminit maseralleri yaygın olarak tespit edilirken uzun zincir 

n-alkanlara ait belirgin ve yoğun pikler tespit edilmiştir. Ancak, bazı damarlar (örneğin Meriç ve Ziyaçavuş) 

zaman zaman denizel etkiye açık mangrov gerisi fasiyes koşullarında gelişmiştir. Bu değişimlere bağlı 

olarak Yenidere Formasyonu içindeki kömürler, yüksek toplam S (%0,8-8,8, havada kuru bazda) içeriğine 

ve geniş bir aralıkta kül (%1,9-68.9, havada kuru bazda) ve TOC (%5,5-55,5) içeriğine sahiptirler. Yüksek 

toplam S içeriğinin, turbalaşma sonrasında deniz suyu girdisine bağlı olarak çoğunlukla tavantaşlarından 

süzülen sülfatca zengin gözenek sularıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

 

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 117Y377 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kale-Tavas, paleoiklim, paralik kömür, kömür petrografisi, biyomarker 
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ABSTRACT  

 
Several regional transgression and regression took place during early Miocene in the Lycian Mollasse 

basin (SW Anatolia). In the Kale-Tavas (Denizli) molasse sub-basin, a total of 5 mineable coal seam (from 

bottom to top: Meriç, Polat, Şentürk, Şerif and Ziyaçavuş) are located within the early Miocene Yenidere 

Formation. This study aims to identify changes on palaeovegetational and depositional conditions within 

the palaeomires of early Miocene paralic coal seams of Yenidere Formation using multidisciplinary 

approaches. For this purposes, coal and inorganic sediment samples from the Yenidere Formation were 

obtained from coal mines and coal exploration wells. The age of coal-bearing Yenidere Formation in the 

present study is revised as early Aquitanian to early Burdigalian according to identified palynoflora from 

studied profile samples from coal mines and core samples from exploration wells. The roof rocks of the 

studied coal seams are generally weakly solidified sandstones, while bottom rocks mainly compose of 

claystone, marl and weakly solidified sandstone. The roof rocks of Şentürk, Şerif and Ziyaçavuş coal seams 

especially contain mollusk remains (e.g., Mesohalina margaritacea, Anadara cardiformis, Melongena 

lainei, Turritella gradata, Crassotrea gryphoides) which indicates shallow marine (lagoon and estuary) 

and back-mangrove conditions. Furthermore, in-situ tree roots and trunks were also identified from the 

Polat and Ziyaçavuş coal seams.  

 

The random huminite reflectance values of studied samples from Yenidere Formation are slightly low (0.30-

0.33±0.02), and the rank of the studied samples are low rank-B (lignite). The maceral, palynological and 

biomarker compositions of the studied coal seams denote that the common vegetation within the 

palaeomires were changed due to marine influences and changes from tropical to warm subtropical climate 

conditions during early Miocene. The palaeomires of Yenidere Formation were generally accumulated in 

wet forest mires where woody peat-forming plants were common and the preservation of organic matter 

was high due to the development of anoxic conditions. Thus, framboidal pyrite grains and telohuminite 

macerals were commonly identified and the peaks of long chain n-alkenes were dense and distinct. 

Nevertheless, the palaeomires of some seams (e.g. Meriç and Ziyaçavuş) were accumulated in marine 

influenced back mangrove conditions. Therefore, total S contents of the studied coal seams are high (0.8-

8.8%, on air-dry basis), and ash yields (1.9-68.9%, on air-dry basis) and TOC contents (5.5-55.5%) display 

wide range. The high total S contents of the studied coal seams could mainly be related with the 

precipitation of penetration of leached sulphate-rich porewater originated from seawater influence after 

peat-accumulation.  

 

This study is supported by TÜBİTAK under a project 117Y377 

 
Keywords: Kale-Tavas, paleoclimate, paralic coal, coal petrography, biomarker 
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ÖZ 

 
Erken-Orta Jura yaşlı kayaçlar (Şenköy Formasyonu), doğu Sakarya Zonu'nun (Doğu Pontidler, KD 

Türkiye) Mesozoyik tektonik evriminin açıklanmasında önemli bir birimdir. Şenköy Formasyonu’nun 

önemli bir bölümünü oluşturan kumtaşları Gümüşhane’de yaygın olarak yüzeylemektedir. Bu çalışmada, 

kumtaşlarının sedimantolojik tarihçesi, paleo-çevre koşulları, kökenleri ve tektonik ortamları hakkında 

bilgi edinmek için petrografik ve jeokimyasal analizlerden oluşan yeni veriler sunulmuştur. İncelenen 

kumtaşları zayıf dokusal olgunluktaki, arkozlar ve litik arenitlerden oluşmaktadır. Kumtaşları nispeten 

yüksek ICV, düşük CIA, yüksek K2O/Al2O3, Fe2O3+MgO, TiO2, Th/U ve nispeten negatif Eu anomalisi 

göstermektedirler. Kumtaşları ayrıca yüksek GdN/YbN, low Ce/Ce*, Ni/Co, La/V ve Zr/Ti anomalileri 

göstermektedirler. Erken Jura kumtaşlarının oluşturduğu istif transgresif bir seri özelliğine sahip ve 

oksidasyon koşullarında baskın olarak açık bir deniz ortamını göstermektedir. İncelenen kumtaşları granitik 

ve metamorfik kayaçlardan oluşan heterojen bir kaynaktan türemişlerdir.  Elde edilen yeni veriler kaynak 

alanda asidik ve bazik volkanik kayaçların da olduğunu göstermektedir. İncelenen kumtaşlarının Neo-

Tetis'in kuzeydeki pasif kıta kenarında çökelmiş olduğu düşünülmektedir. Kumtaşları, güneye doğru dalan 

Paleo-Tetis'in, Jura öncesi öncesi riftleşme ile gelişmiş, yay arkasındaki havzalarda çökelmiştir. İncelenen 

kumtaşı örneklerinin kökenindeki değişikliklerin, havzanın izole yarım graben ve/veya asimetrik 

geometrisinin genişlemeli tektonik rejim kontrolünde geliştiği düşünülmektedir. Jeokimyasal bileşim 

farklılıkları muhtemelen temel ile ilgili yakın kökenleri ve az oranda farklı kaynaktan türeyen 

petrografilerin etkileri ve çökelme prosesleriyle ilişkilidir.  
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ABSTRACT 

  
Early-Middle Jurassic volcano-sedimentary successions (Şenköy Formation) is a critical unit to obtain 

more information on the Mesozoic tectonic evolution of the eastern Sakarya Zone (Eastern Pontides, NE 

Turkey). One of the important units of the Şenköy Formation is sandstone succession, which is widely 

exposed in the Gümüşhane area. In this study, we present a new dataset including petrography and 

geochemistry to gain insight into their sedimentological history, paleoenvironmental conditions, 

provenance, and tectonic settings. The sandstones are mainly arkosic to lithic arenites in lithology showing 

poor textural maturities. They are mostly represented by relatively high ICV, low CIA, high K2O/Al2O3, 

Fe2O3+MgO, TiO2, Th/U, pronounced negative Eu anomaly, enriched LREEs, elevated GdN/YbN, low 

Ce/Ce*, Ni/Co, La/V and Zr/Ti. Early Jurassic sandstone succession is interpreted as a transgressive series, 

showing a predominantly open sea environment with oxidizing paleoenvironmental conditions. Lower 

Jurassic sandstones were probably derived from multi genetic source rocks, including (i) granite and (ii) 

metamorphic rocks. Our new data also indicate that other source rocks can include fundamental to felsic 

and basic volcanic succession. Investigated sandstones from the Şenköy Formation deposited in the 

northern passive continental margin of the northern Neotethys. The basins developed by rifting before pre-

Jurasic in the back-arc setting of the southerly subducting Palaeo-Tethys. The extensional and trans-

extensional tectonic regime might have played an essential role in controlling the isolated-half graben 

and/or asymmetric geometry of the basin leading to changes in the provenance of studied sandstone 

samples. Thus, the geochemical signature differences are likely associated with basement-related proximal 

origins and minor effects of the multi-phases petrogenesis that experienced different source to sink 

processes.  

 

Keywords: Sandstones, Geochemistry, Provenance, Tectonic settings, NE Turkey 
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ÖZ  

 
Karadeniz Dünya’nın sayılı kapalı deniz havzalarından birisidir ve değerli kaynakları (balıkçılık, ulaşım, 

hidrokarbon ve turizm) ile farklı uluslardan ~140 milyon insanı kıyılarındaki barındırmaktadır. Karadeniz, 

kırılgan bir ekosistem olarak kabul edilmektedir ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de çevre krizlerine 

maruz kalabileceği öngörülmektedir. Günümüzde Karadeniz üzerinde iklim değişikliğinin yanı sıra önemli 

altyapı projelerinin de baskısı bulunmaktadır. 

 

Karadeniz’in Kuvaterner evriminin anlaşılmasına yönelik deniz tabanındaki çökel kayıtların çalışılması 

uzun bir geçmişe sahiptir, bununla birlikte özellikle de güney ve güneybatısında yer alan kıyı kayıtları 

görece az çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında Sinop ve Varna arasında yer alan kıyı (taraça ve kumul) ve 

flüvyal kayıtlar Karadeniz’in son ~125bin yıl içerisinde geçirdiği çevresel değişimlerin anlaşılması 

açısından detaylandırılacaktır. Çalışmanın odaklandığı kıyı şeridi boyunca kıyı jeomorfolojisi oldukça 

değişkendir ve çoğunlukla dar bir kıta sahanlığı ve yüksek dağlık topografya ile temsil edilir. 

 

Çalışmanın geçmiş araştırmalar ve ön çalışmalar sonucunda belirlenen özgün yaklaşımı, bütünleşik ve çok 

disiplinli bir araştırma programı içermektedir. Yaklaşık 750 km uzunluğundaki kıyı şeridi boyunca yüzlek 

veren Kuvaterner çökelleri saha ve uzaktan algılama çalışmaları ile haritalanarak, geometrileri yüksek 

hassasiyetle belirlenecektir. Çökel paketlerinin sedimantolojik, jeokimyasal ve paleontolojik özellikleri 

detaylandırılacak, lüminesans ve radyokarbon yöntemleri ile sistematik olarak tarihlendirilerek önemli 

çevresel değişimlere (deniz seviyesi değişimleri) karşılık gelen olay kronolojisi ortaya konulacaktır.  

 

Çalışmanın temel amaçları, Kuvaterner içerisinde inceleme alanı boyunca gözlenen farklılaşmış bölgesel 

yükselmenin tanımlanması ile Marmara-Karadeniz ve Hazar sisteminin etkileşiminin belirlenmesi olarak 

özetlenebilir.  

 

Bu çalışma TÜBİTAK 220N053 no’lu proje kapsamında desteklenmektedir.   

 
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, kıyı ve akarsu taraçaları, Kuvaterner, lüminesans tarihlendirme  
 

 

 

 



   

 

 

66 

 

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı, 02-05 Eylül 2021, Balıkesir 

Sedimentology Working Group Workshop 2020, 02-05 September 2021, Balıkesir 

COMPARATIVE STUDY OF THE BLACK SEA TERRACES (TURKEY AND 

BULGARIA) FOR DETERMINATION OF TECTONIC AND ENVIRONMENTAL 

EFFECTS ON RISING COASTS 

 
Mehmet Korhan Erturaça, Konstantin Kostovb, Nizamettin Kazancıc, Radoslav Nakovb, Eren 

Şahinerd, Azad Sağlam Selçuke, Anna Lazarovab, Meltem Koçal Çelenf, Petar Nikolovb, Raif 

Kandemirg, Hilal Okurf 

aSakarya University, Faculty of Art and Sciences, Department of Geography, Serdivan, Sakarya  
bBulgarian Academy of Sciences, Geological Institute “Strashimir Dimitrov”, Sofia 

cAnkara University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, Gölbaşı, Ankara 
dAnkara University, Institute of Nucleer Sciences, Beşevler Ankara 

eYüzüncü Yıl University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, Tuşba, Van  
fGebze Technical University, Institute of Earth and Marine Sciences, Gebze, Kocaeli 

g Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, Rize 
(erturac@sakarya.edu.tr) 

 

ABSTRACT  

 
The Black Sea is the world’s biggest semi-closed basin where numerous nations share its coastline with 

~140 million inhabitants, most living in harbour cities, and exploit vast resources (fisheries, transportation, 

hydrocarbons, and recreation). The Black Sea is regarded as a fragile environment, susceptible to past and 

future environmental crisis and subject to major infrastructure projects in the near future. 

 

The Quaternary history of the Black Sea is a long-studied phenomenon with offshore drilling programs 

focusing on the sedimentary record of the sea while the coastal records, especially for the southern portion, 

is relatively understudied. We aim to contribute to building up the timescale for the last ~125 thousands of 

years with respect to past environmental changes by detailing fluvial and coastal records of the SW and S 

part of the sea. The coastal geomorphology of the Black Sea is highly variable where the focus zone is 

characterized with high slope mountain ranges and a narrow shelf zone.  

 

Our novel perspective based on our previous observations and preliminary results on coastal sedimentary 

archive led to an integrative and multidisciplinary methodology. Prospection and conventional mapping of 

the sedimentary record along the ~750 km long focus coastal zone will be accompanied with precise 

measurement tools. Systematic absolute dating of these records by techniques focusing on inorganic 

(luminescence) and organic (radiocarbon and Uranium series) sediments is a key for building a precise 

timeline of events and for correlation. The sedimentary records will be detailed by conventional methods 

(facies analysis, grain size and shape analysis), by faunal assemblages, analytical (stables isotopes 18O/16O 

and 13C/12C, trace elements) signatures searching for clues on environmental changes, Our aim is to 

determine the differential rate of regional vertical tectonic deformation controlling this morphology and in 

contrast, our findings will shed light to the connections between the Mediterranean-Marmara-Black Sea 

and Caspian realms during the Quaternary. 

 

This study is funded by TÜBİTAK 220N053 project. 

 
Keywords: Black Sea, coastal and fluvial record, luminescence dating, Quaternary 
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ÖZ  

 
Van Gölü Havzası, Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı’nın hemen kuzeyinde ve aynı zamanda Kuzey Anadolu 

Fayı’nın Doğu Anadolu Fayı ile kesiştiği Karlıova Üçlü Eklemi’nin yaklaşık 125 km doğusunda yer 

almaktadır. Doğu Anadolu Yüksek Platosu’nda yer alan Van Gölü’nün kıyıları boyunca farklı yükseltilerde 

konumlanmış göl taraçaları yer almaktadır. Bu taraça çökelleri, Van Gölü Havzası’nın uzun dönemli 

jeolojik geçmişini yansıtmakta olup, taraçaların depolanma süreçlerinin günümüzden önceki son 600 bin 

yıl içinde gerçekleştiği düşünülmektedir.  

 

Van Gölü, 15.496 km2 yüz ölçümüne sahip kapalı bir havza içerisinde yaklaşık 3573 km2 alan 

kaplamaktadır ve dünyanın en büyük sodalı gölü konumundadır. Çevresinde yer alan bazıları volkanik 

kökenli yüksek dağlardan dolayı bir çanak morfolojisine sahip olup, gölü sürekli besleyen bir drenaj sistemi 

(kuzeyde Zilan ve Bendihami, doğuda Karasu ve Engil vb.) içerisinde yer alır. Çalışma alanın oluşturan 

Van Gölü Havzası, Kuvaterner dönemi boyunca buzul ve buzul arası dönemlerden etkilenmiş, bu etkileşime 

bağlı olarak göl seviyesinde değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimlerin net olarak ortaya konması bu 

taraça seviyelerinin ayrıntılı yaşlandırılması ve bu seviyelerin birbiri ile korelasyonu ile mümkündür. 

Ancak, Van Gölü çevresindeki taraça çökellerinin yaşlarının yeterince bilinmemesi ve yapılan çalışmalarda 

genel olarak 100 bin yıla kadar olan taraçaların yaşlandırılması bu taraçalar arasında tam anlamıyla bir 

deneştirme yapılamasını engellemektedir. Ayrıca, Van Gölü taraçalarının günümüz konumlarını kontrol 

eden faktörlerden biri olduğu değerlendirilen tektonik yükselmenin katkısı ve bölgesel değişimi 

bilinmemektedir.  

 

Bu çalışmada, Van Gölü Havzası’nın kıyı şeridi boyunca yer alan taraça çökellerinin fasiyes özelliklerinden 

depolanma derinliklerinin kestirimi ile yaş ve konum korelasyonu yapılarak orta-geç Pleyistosen boyunca 

göreceli/mutlak göl seviye değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bölgesel anlamda 

zamansal ve mekânsal olarak farklılaşmış yükselme hızlarının tespit edilmesi de hedeflenmektedir. Bu 

sunumda 120Y212 kodlu TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ön sonuçları 

tanıtılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Van Gölü Havzası, göl taraçaları, göl su seviye değişimi, lüminesans tarihlendirme, 

Doğu Anadolu Yüksek Platosu. 
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ABSTRACT 

 
The Lake Van Basin is located just north of the Bitlis-Zagros Thrust Belt and approximately 125 km east 

of the Karlıova Triple Joint, where the North Anatolian Fault intersects with the East Anatolian Fault. 

Along the shores of the Lake Van, located in Eastern Anatolia, there are lake terraces exposed at different 

elevations. These terrace deposits reflect the long-term geological history of the Van Lake Basin, and it is 

thought that the deposition processes of the terraces took place in the last 600 thousand years before the 

present. 

 

Lake Van covers an area of approximately 3573 km2 in a closed basin with a surface area of 15,496 km2 

and is the largest soda lake in the world. Due to the high mountains around it, it has a bowl morphology 

and is located in a drainage system that constantly feeds the lake (Zilan in the north and south, Karasu and 

Engil in the west, etc.). The Lake Van Basin, which constitutes the study area, was affected by the glacial 

and interglacial periods during the Quaternary period, and changes occurred in the lake level due to this 

interaction. Clearly revealing these changes is possible by detailed dating of these terrace levels and the 

correlation of these levels with each other. However, the fact that the ages of the terrace deposits around 

Lake Van are not known enough and the aging of the terraces in general up to 100 thousand years in the 

studies prevents a full correlation between these terraces.    

 

In this study, the preliminary results of the studies carried out within the scope of the TUBITAK project 

with the code 120Y212, which aims to determine the facies characteristics of the terrace levels along the 

shores of the Lake Van Basin, reveal the lake level changes and to determine t temporally and spatially 

differentiated regional uplift rates by correlating absolute dating and spatial position. 

 
Keywords: Lake Van basin, lake terraces, lake water-level changes, luminescence dating, East Anatolia 

High Plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

69 

 

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı, 02-05 Eylül 2021, Balıkesir 

Sedimentology Working Group Workshop 2020, 02-05 September 2021, Balıkesir 

GEÇMİŞ HİDROLOJİK EKSTREMLERİN AKARSU TAŞKIN OVASI 

ÇÖKELLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ: SAKARYA NEHRİ 

 
Hilal Okura, Mehmet Korhan Erturaçb, Meltem Koçal-Çelena, Eren Şahinerc, Alper 

Gürbüzd, Özlem Makaroğlue, Sena Akçer Önf, Nurgül Karlıoğlu Kılıçg, Burçin Aşkım 

Gümüşh, Hüseyin Tuncay Günerg, , Zeki Bora Önf, Emrah Buluti, Fatma Küçükj, Burak 

Berkay Babadağj, kDamase Mouralis Nesibe Köseg, Mehmet Salim Öncel a;l 

a Gebze Teknik Üniversitesi, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gebze, Kocaeli  
b Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Sakarya  

c Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara 
d Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Niğde 
e İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul 

f Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Muğla 
g İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, İstanbul 

h Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara 
i Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Sakarya 

j Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 
k Rouen Üniversitesi, IDEES Laboraruvarı, Coğrafya Bölümü, Mont Saint Aignan, Fransa 

l Gebze Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze, Kocaeli 

 (h.okur2021@gtu.edu.tr) 

 

ÖZ 

 
Son buzul döneminin ardından içinde yaşadığımız Holosen buzul arası devresinde (GÖ son 11700 yıl) 

gerçekleşen iklim salınımları birçok farklı zaman ve detayda veri sunan geçmiş iklim kayıtları ile (göl 

çökelleri, stalagmitler, ağaç kayıtları vb.) detaylandırılmış ve ani iklim değişiklikleri bulgulanmıştır. 

Dünya’da pek çok nehir üzerinde uygulanan değişen çözünürlükte akarsu taraçalarından iklim, kaide 

seviyesi değişimi ve tektonik aktivite yorumları başta olmak üzere çeşitli yorumların yapılabildiği 

çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Hidrolojik ekstrem ve kritik olaylar (HEX) bir nehrin olağan akış rejimi içerisinde gözlenen, kritik bir 

eşikten daha yüksek (taşkın) veya daha düşük (kuraklık) değerler olarak tanımlanmaktadır. Günümüzden 

geçmişe doğru, meterolojik ve hidrolojik rasatların yanı sıra tarihsel kayıtlar ile çeşitli jeolojik kayıtların 

(vekil/proxy) kullanılarak gerçekleştirildiği HEX araştırmaları; akarsuların havzalarındaki geçmiş 

hidrolojik ve klimatolojik evrimlerinin araştırılması ile son yıllarda öne çıkmaktadır.  

 

Çalışma alanı, Anadolu’nun Kuzeybatı’sında, Doğu Marmara Bölgesi’nde, Sakarya Nehri’nin Adapazarı 

Ovası güneyi kesiminde yer almaktadır. Bu çalışma, MS 1300 yılından Küçük Buz Çağı (Little Ice Age, 

LIA) başından itibaren günümüze kadar depolanan Sakarya Nehri günümüz taşkın ovasını (T0) konu 

almaktadır. Bu zaman aralığı aynı zamanda tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlik 

dönemine karşılık gelir. Çalışma kapsamında, 4-4.5 m kalınlığında kesit sunan bu flüviyal çökel kaydın 

çok disiplinli ve çoklu vekil (multi-proxy) yöntemi ile araştırılmasını ve bölgede gerçekleşen HEX’lerin 

tespit edilerek, kronolojisinin mutlak yöntemlerle kurulması hedeflenmektedir.  

 

Bu çalışma TÜBİTAK 121Y110 kodlu proje tarafından desteklenmektedir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Hidrolojik Ekstremler (HEX), Holosen, Sakarya Nehri, taşkın ovası 
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ABSTRACT 

 
The Holocene interglacial (last 11700 years BP) witnessed high degree of climate variability that is 

documented by geological records (lake sediments, stalagmites, tree rings etc. In our study, fluvial record 

has been evaluated and used as a proxy to understand past climate, base level change and tectonic activity. 

 

Hydrological extremes and critical events (HEX) are defined as abrupt changes in river’s discharge being 

above (flood) or below (drought) average threshold. HEX studies now extend beyond the instrumental (long 

term monitoring) data towards compiling historical records and detailing fluvial records for past 

hydrological and climatological changes in the river’s basin. 

 

The study area is the flood plain of the Sakarya River at Adapazarı Basin, east of Marmara Sea in NW 

Turkey. We detail the fluvial record of the recent floodplain of the river which deposited 4.5 meters of fine 

grained sediment since 1300 CE. This time period corresponds to the Little Ice Age (LIA) and the ruling 

period of the Ottoman Empire. Our multi-disciplinary and multi-proxy approach aims to determine the 

HEX events with absolute dating methods.  

 

This study is funded by TÜBİTAK 121Y110 project.  

  

Keywords: flood plain, Hydrological Extremes (HEX), Holocene, Sakarya River, Rapid climate change 
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ÖZ 

 
Torid bindirme-kıvrım kuşağı, Afrika ve Avrasya plakalarının Kretase’den günümüze değin devam eden 

yaklaşık K-G doğrultulu yakınsama hareketine bağlı olarak oluşmuştur. Bu hareket yönüne oblik gelişen 

KB-GD uzanımlı Orta Torosların batı ucunun, Beydağları ve Likya naplarının da içinde bulunduğu KD-

GB doğrultulu Batı Torosların doğu ucuyla birleşmesi, Isparta Büklümü olarak tanımlanan kompleks 

tektonik bir yapının gelişmesine neden olmuştur. Neojen’de ise, Batı ve Orta Toroslar ile Isparta 

Büklümü’nün iç kesimleri, klastik sedimanlar ve karbonatlarla karakterize edilen denizel havza dolguları 

ile örtülmüştür. Bu denizel havzalardan biri olan ve Isparta Büklümü’nün doğu kanadının iç kısmında yer 

alan Köprüçay Havzası’nın Tortoniyen öncesi çökelleri, daha yaşlı birimleri aşmalı uyumsuzluk ile örtmüş, 

oluşumunu izleyen dönemdeki yoğun bir deformasyon ile batıya doğru eğim kazanmıştır. Havzayı doğudan 

kontrol eden tektonik yapı ise Kırkkavak Fayı olarak adlandırılmaktadır. 

 

Köprüçay Havzası’nın stratigrafisi, geometrisi ve evrimini oluşturan gerilim koşullarının belirlenmesi, 

Isparta Büklümü olarak tanımlanan bölgede Neojen kabuk deformasyonuna dair veri sağlaması açısından 

önemlidir. Bu nedenle, hedeflenen çalışma kapsamında, Köprüçay havza dolgusu içerisinde gözlemlenen 

mezoskopik ölçekteki faylardan 42 farklı lokasyonda 700’ün üzerinde kinematik ölçüm alınmış (doğrultu, 

eğim, kayma çizikleri ve hareket yönü) ve ters çözüm metodu kullanılarak ana stres yönlerinin (σ1, σ2, σ3) 

belirlenmesine çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, iki farklı gerilim türü ve yöneliminin varlığına işaret 

etmektedir. Bunlardan ilki çok yönlü (K-B ve D-B doğrultulu) açılmalı bir fazı tanımlarken, diğeri ise D-B 

doğrultulu sıkışmalı bir gerilim yönelimi vermektedir. Fay kayma verilerinden elde edilen gerilim 

yönlerinin test edilmesi amacı ile Manyetik Duyarlılık Anizotropisi (MDA) verileri bağımsız bir yöntem 

olarak kullanılmış ve kayacın manyetik doku anizotropisinden deformasyon elipsoidinin belirlenmesine 

çalışılmıştır. Bu amaçla, 21 farklı lokasyondan (Manavgat Havzası da dahil olmak üzere), Erken-Geç 

Miyosen yaşlı çamurtaşları ve ince taneli kumtaşlarından alınan toplam 198 adet yönlü örnek toplanmış ve 

Forth Hoofddijk Paleomanyetik Laboratuvarı’nda (Utrecht Üniversitesi, Hollanda) ölçülmüştür. MDA 

ölçümleri analiz edildiğinde Köprüçay Havzası’nda tek bir maksimum uzama ekseninin (Kmax, K-G 

doğrultulu) varlığı dikkati çekmektedir.  

 

MDA analizi sonucunda belirlenen K-G doğrultulu uzama eksenleri Köprüçay Havzası’ndaki deformasyon 

(dolaylı olarak gerilim) koşullarının çok değişken olmadığını göstermektedir. Arazi çalışmalarında elde 

edilen kıvrım eksenlerinin yönelimleri ile paleogerilim yönleri dikkate alındığında, MDA sonuçlarından 

elde edilen yönelimin kıvrım kökenli geliştiği anlaşılmaktadır ki K-G doğrultulu Kırkkavak Fayı’nın 

mekanizması burada önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, MDA sonuçları ile paleogerilim çözümleri 

arasında belirgin bir uyumsuzluk göze çarpmaktadır. Bu durum, Köprüçay Havzası’nın tektonik evriminin 

bölgesel tektonik çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini göstermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Isparta Büklümü, Köprüçay Havzası, Paleogerilim, Manyetik Duyarlılık Anizotropisi 
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ABSTRACT 

 
The Tauride fold-thrusts belt formed during ~S–N convergence between Africa and Eurasia since 

Cretaceous time. The western end of the central Taurides strike NW–SE, highly obliquely to the overall 

convergence direction, and connect to the NE–SW Beydağları–Lycian Nappe flank of the western Taurides, 

forming the so-called ‘Isparta Angle’. In Neogene time, the western and central Taurides and the inner 

part of the Isparta Angle became overlain by Neogene sedimentary basins including Manavgat, Köprüçay, 

and Aksu, characterized by marine clastics and carbonates. Köprüçay Basin, which is one of these marine 

basins and is located in the inner part of the eastern limb of the Isparta Angle, unconformably overlies 

Taurides basement units and later older pre-Tortonian basin infill was intensely deformed and is dipping 

to the west. The most prominent tectonic structure, namely Kırkkavak Lineament, controls the eastern 

boundary of the basin. 

 

Determination of the Köprüçay Basin’s stratigraphy, geometry and evolution of the stress conditions 

provide a very useful information about Miocene crust deformation of the Isparta Angle. In the context, it 

was aimed to determine the main stress directions (σ1, σ2, σ3) that have been effective in the Köprüçay 

Basin using paleostress inversion methods. For this purpose, more than 700 fault-slip measurements 

(strike, dip, striation, and sense of motion) from the mesoscopic faults observed in the basin infill were 

collected from the 42 different sites. Our results show that the presence of the two different stress types and 

orientations. The first one roughly describes an extensional phase with N-S and E-W directions while the 

other indicates E-W compressional phase. In order to test the main stress orientations obtained from fault-

slip data, we also use Anisotropy of Magnetic Susceptibility (AMS) as an independent method which was 

used to determine the deformation ellipsoid. For this purpose, a total of 198 oriented samples from the 21 

sites (including Manavgat Basin) in the Early/Late Miocene mudstone and fine sandstone units were 

collected and measured in Fort Hoofddijk Paleomagnetic Laboratory (Utrecht University, the 

Netherlands). It is noticed that AMS results showing the only one dominant maximum extension (N-S 

oriented Kmax) direction. 

 

The N-S elongation axis obtained from AMS results demonstrated that the strain (indirectly stress) 

condition in the Köprüçay Basin is not so variable. When the orientation of the fold axes obtained in the 

field study and result of the paleostress measurements are taken into consideration, it is understood that 

the AMS orientations developed under folding process, which increase the importance of the mechanism of 

the N-S oriented Kırkkavak lineament. There is, however, a clear inconsistency between these AMS results 

and the paleostress axes. This shows that the evolution of the Köprüçay Basin needs to be re-evaluated 

within the framework of the regional tectonic. 

 
Keywords: Isparta Angle, Köprüçay Basin, Paleostress, Anisotropy of Magnetic Susceptibility 
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ÖZ 

 
Orta Sakarya’da yer alan Yenipazar Havzası batıda Bilecik ili Gölpazarı ilçesi, doğuda ise Bolu ili 

Kuyupınar köyü arasında yer alan doğu-batı yönünde uzamış, kuzey kenarı fayla sınırlanan, mercek şekilli 

bir sedimenter havzadır. Bu havzanın güney kenarında yüzlek veren Paleojen istif, Paleosen yaşlı akarsu 

çökelleri (Kızılçay Formasyonu) ile başlar ve erken Eosen yaşlı gölsel çökeller (Kabalar Formasyonu) ile 

devam eder. Paleosen-erken Eosen boyunca karasal olan havza erken Eosen sonrasında sığ denizel ortama 

dönüşmüş ve Güvenç Formasyonu çökelmiştir. Denizel etki geç Oligosen sonuna kadar devam etmiştir. Bu 

süreçte çökelen istif içinde Paratetis faunasını temsil eden Egeriyen (Ör: Gari protracta Mayer, Globularia 

gibberosa santistephani (Grateloup), Amphistegina cf. mammilla Fitchel and Moll, Globorotalia fohsi 

Cushman and Ellisor) fosilleri bulunmaktadır. Denizel havza, geç Oligosen’den itibaren bölgeyi etkileyen 

K-G sıkışma kuvvetleri etkisiyle sığlaşmış, kıyı-lagün ortamı halini almış ve sonrasında kapanmıştır. Bu 

süreçte Orta Sakarya yükselmeye devam etmiştir. Erken Miyosen sonrasında ise Yenipazar Havzasında 

erozyonel etki görülmeye başlamıştır. Yeniden karasal ortam haline gelen havzada akarsu egemenliği 

görülmektedir. Bu ortamda çökelen Selim Formasyonu, daha yaşlı birimleri açısal uyumsuzlukla örter. 

 

Selim Formasyonu, Yenipazar Havzası boyunca doğu-batı yönlü bir yayılım gösterir ve havzanın geometrik 

şekline uygun olarak doğu ve batıda dar, orta bölgelerde ise geniş alanlarda yüzeylemeler verir. Tabanda 

ince bir çakıltaşı tabakasıyla başlayan birim kiltaşı, çamurtaşı ardalanması ve yer yer çapraz tabakalanma 

gösteren kumtaşı tabakasıyla devam eder. Formasyonun tavan seviyelerine kadar çakıltaşı-kiltaşı-çamurtaşı 

ve kumtaşı tabakaları ardalanmalı olarak gözlenmiştir. Bu tabakalar içinde taşınmış fosil ve fosil kavkıları 

da bulunmaktadır. Selim Formasyonu’nun tavan seviyelerini ise binik yapıların gözlemlendiği iri 

çakıltaşları oluşturur. Binik yapılar, özellikle havzanın kuzey sınırını oluşturan fayın yakınlarında 

gözlemlenir ve havza içinde farklı eski-akıntı yönleri vermektedir. Farklı eski akıntı yönleri, Selim 

Formasyonu’nun menderesli akarsu rejiminde ve tektonik etkilerin kontrolünde çökeldiğine işaret 

etmektedir. Selim Formasyonu içerisinde faylar ve kıvrımlar da gözlenmektedir. Saha gözlem ve bulguları 

Orta Sakarya’da yer alan Yenipazar Havzası’nın tektonik etkilerle Paleosen’deki karasal ortamın, gölsel ve 

sığ denizel ortamlara değiştiğini ve Miyosen’de bölgede yine karasal ortamın hakim olduğunu 

göstermektedir. 
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ABSTRACT 

 
The Yenipazar Basin of Central Sakarya, is located between Gölpazarı district of Bilecik province in the 

west and Kuyupınar village in Bolu province in the east. It is a lens-shaped sedimentary basin elongated 

in an east-west direction, bordered by a fault along its northern margin. The Paleogene sequence 

outcropping at the southern edge of this basin begins with the Paleocene aged fluvial deposits (Kızılçay 

Formation) and continues with the early Eocene aged lacustrine deposits (Kabalar Formation). The basin 

which had a terrestrial setting during the Paleocene-early Eocene became a shallow marine environment 

after the early Eocene, and the Güvenç Formation was deposited. The marine setting continued until the 

end of the late Oligocene and there are the Egerian fossils (e.g: Gari protracta Mayer, Globularia 

gibberosa santistephani (Grateloup), Amphistegina cf. mammilla Fitchel and Moll, Globorotalia fohsi 

Cushman and Ellisor) representing the Paratethys fauna in the sequence. The marine basin became shallow 

with the N-S compressional forces affecting the region during the post-late Oligocene period, transpiring 

it into a coastal-lagoonal environment before it was closed. During this process, Central Sakarya continued 

to rise. Erosional effects started to be effective in the Yenipazar Basin after the early Miocene. Fluvial 

deposits are observed in the basin, indicating it again represents a terrestrial setting. The Selim Formation 

deposited in this environment overlies older units with an angular unconformity. 

 
The Selim Formation outcrops in east-west orientation in the Yenipazar Basin. In line with the geometry of 

the basin, it is narrow in the east and west, and wide in the central part. It starts with a thin conglomerate 

layer at the bottom, continues with claystone, mudstone intercalation and sandstone layers, showing cross-

beddings locally. The conglomerate-claystone-mudstone and sandstone intercalation continues up to the 

top levels of the formation. There are also reworked fossils within these layers. Top levels of the Selim 

Formation are formed by large conglomerates in which gravel imbrications are observed. They are 

observed especially near the fault forming the northern boundary of the basin and give different 

paleocurrent directions in the basin. Different paleocurrent directions indicate that the Selim Formation 

was deposited in a meandering fluvial regime and under the influence of tectonic effects. Faults and folds 

are also observed within the Selim Formation. Field observations and the findings show that the terrestrial 

setting of the Yenipazar Basin during the Paleocene changed to lacustrine and shallow marine 

environments, and a terrestrial environment became dominant once more in the region during the Miocene. 
 
Keywords: Change of depositional setting, Unconformity, Tectonic Structure, Selim Formation 
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ÖZ  

 
Lourinha Formasyonu ismini Portekiz’in doğu sahil kesiminde, Lizbon şehrinin yaklaşık 60 km kuzey 

doğusunda bulunan Lourinha kasabasından almıştır. Alt Jura-Üst Kretase yaşlı olan bu formasyon yaklaşık 

600-1100 m kalınlığındadır. Lusitanian baseninin alt havzaları olan Consolaçao ve Turfical havzaları 

içerisinde gözlenen bu formasyon Atlas Okyanusu kıyı şeridi boyunca iç yapısının gözlemlendiği pek çok 

kesit sunmaktadır. Farklı çalışmacılar tarafından değişik isimlerle üyelere ayrılan bu formasyon için bu 

çalışmada Mateus ve diğ. 2017’nin sınıflaması kullanılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre Consolaçao alt 

havzası içerisinde sırasıyla alttan üste doğru Praia da Amoreira+Porto Novo, Praia Azul, Santa Rita üyeleri 

gözlemlenirken, Turfical alt havzasında Assenta Üyesi gözlenmektedir. Stratigrafik olarak Consolaçao 

Formasyonu/Üyesi kireçtaşları üzerinde bulunan bu formasyon genellikle kırıntılı fasiyeslerden (içerisinde 

menderesli flüvyal çökellerin ve distal fanların bulunduğu kıyı ovası alüvyonları, kalın kumtaşları, 

çamurtaşları gibi) oluşmasına karşın Praia Azul Üyesi marn ve çamurtaşı ardalanmalı fasiyesleri içerisinde 

3 adet regresif özellikli kireçtaşı fasiyesi bulunmaktadır. 

 

Atlas Okyanusu kıyısınca gözlemlenen bu formasyonun en önemli özelliği içerisinde oldukça zengin 

ostracod, gastropod, bivalv, mercan fosillerinin yanı sıra dinozor fosilleri, dinozor yumurta fosilleri, 

dinozor ayak iz fosilleri, timsah fosilleri ve daha pek çok omurgalı fosiline ev sahipliği yapmasıdır. Uzun 

uğraşlar neticesinde bu formasyondan çıkartılan bu fosiller Lourinhã Müzesinde sergilenmektedir.  

 

Not: Bu çalışma yazarın 2019 bahar döneminde Erasmus öğrenci hareketliliği ile gerçekleştirilen arazi 

gözlemlerinin yanı sıra bölgede çeşitli araştırmacılar tarafından (Octávio Mateus, Anderew M. Taylor, 

Graham Hill) gerçekleştirilen çalışmalardan bir özet derleme niteliğindedir.  
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ABSTRACT  

 
The Lourinha Formation was named in the eastern coastal part of Portugal at the Lourinha town, about 

60 km north-east of the city of Lisbon. Lower Jurassic-Upper Cretaceous aged formation is approximately 

600-1100 m thick. This formation, which is observed within the sub basins of the Lusitanian basin, 

Consolaçao and Turfical basins, offers many sections in which the inner structure along the coastline of 

the Atlantic Ocean is observed. In this study for this formation which is divided into different member names 

by different researchers Mateus et al. 2017 classification was used. According to this classification, Praia 

da Amoreira+Porto Novo, Praia Azul and Santa Rita members are observed from bottom to top in 

Consolaçao sub-basin, while Assenta Member is observed in Turfical sub basin. Stratigraphically on the 

limestones of Consolaçao Formation/Member, however, this formation consists of three regressive 

limestone facies within Praia Azul member marl and mudstone intercalations although it is generally 

composed of clastic facies (coastal plain alluvium, including distal fan and meandering fluvial systems, 

thick sandstone, mudstone). 

 

The most important feature of this formation observing the Atlantic Ocean coastal is that it contains a wide 

range of ostracod, gastropod, bivalv, coral fossils as well as dinosaur fossils, dinosaur egg fossils, dinosaur 

foot trace fossils, crocodile fossils and many other vertebrate fossils. This fossils which were taken out as 

a result of long efforts, are exhibited in the Lourinhã Museum. 

 

Note: This study is a summary compilation of the authors' field observations in the 2019 spring semester 

with Erasmus student mobility, as well as the studies conducted by various researchers in the region 

(Octávio Mateus, Anderew M. Taylor, Graham Hill). 

 
Keywords: Lourinhã formation, Lusitanian basin, Lower Jurassic-Upper Cretaceous, Dinosaur fossils 
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ÖZ  

 
Avrasya ve Arabistan plakaları arasında gerçekleşen Kuzey-Güney doğrultulu sıkışma ve sonrasında 

meydana gelen kıta-kıta çarpışma Van Gölü Havzası’nın da içinde bulunduğu bölgenin yükselmesine ve 

havzanın denizel ortam koşullarından karasal ortama geçiş yapmasına sebep olmuştur. Buna bağlı olarak 

orta-geç Miyosen ve sonrasında bölge gölsel çökeller, akarsu çökelleri ve alüvyon yelpazesi çökelleri ile 

temsil edilmektedir. Bu çalışma Van Gölü Havzası’nın doğusunda, Güzelsu (Gürpınar-Van) sınırları 

içerisinde, yaklaşık 200 km2 alana sahip Taşdöndüren Alt Havzası’nın çökel dolgusunun sedimantolojik ve 

yapısal jeolojik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

 

Pliyosen Taşdöndüren Alt Havzası, Bitlis metamorfitleri, Yüksekova karmaşığının ofiyolitik kayaçları ve 

Van formasyonu türbiditlerinden oluşan bir temel üzerinde bulunmaktadır. Kuzey-Güney gidişli normal 

faylar tarafından oluşturulan graben şekilli havzanın dolgusunu, Pliyosen-Kuvaterner yaşlı Büyükçay 

formasyonu flüvyal çökelleri oluşmaktadır. Sedimanter fasiyes analizine göre, 10 adet fasiyese ayrılabilen 

çökellerin, örgülü ve menderesli akarsu kanal sistemlerinde depolandığı belirlenmiştir. Yapılan arazi 

çalışmalarında, kaba taneli Pliyosen yaşlı örgülü akarsu çökellerinden, nispeten genç ince taneli menderesli 

akarsu çökellerine geçiş açıkça gözlenmektedir. Yüksek enerjili bir akış sisteminden, düşük enerjili bir 

akışa geçiş, günümüzden 600.000 yıl önce oluşan Van Gölü’nün yerel taban seviyesi oluşturması ile 

açıklanabilir. Buna ek olarak, havza faylarının güncel deprem aktivitesi, akarsu çökellerin depolanması 

sırasında tektonizmanın da önemli rol oynadığı göstermektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Taşdöndüren Alt Havzası, fasiyes analizi, flüvyal çökel, Van Gölü  
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ABSTRACT  

 
North-South trending compression and next continental collision between Eurasian and Arabian plates 

were caused regional uplift and transition from marine to terrestrial environment in Lake Van Basin and 

surrounding area. Accordingly, the region is represented by lacustrine deposits, fluvial deposits and 

alluvial fan deposits inthe middle-late Miocene to Recent. This study is aimed to reveal the sedimentological 

and structural characteristics of the sedimentary fill of the Taşdöndüren Sub Basin, which has an area of 

approximately 200 km2, within the borders of Güzelsu (Gürpınar-Van), in the east of the Lake Van Basin. 

 

The Pliocene Taşdöndüren Sub Basin is located on a basement consisting of Bitlis metamorphites, the 

ophiolitic rocks of the Yüksekova complex and the Van formation turbidites. Pliocene-Quaternary 

Büyükçay formation fluvial deposits constitute the infill of the graben-shaped basin which formed by the 

North-South trending normal faults. According to the sedimentary facies analysis, it was determined that 

these sediments, which can be distinguished into 10 facies, were deposited in braided and meandering 

fluvial channel systems. In the field studies, the transition from coarse-grained Pliocene aged braided 

fluvial deposits to relatively young, fine-grained meandering fluvial deposits is clearly observed. The 

transition from a high-energy flow system to a low-energy flow can be explained by the formation of local 

base level of Lake Van, which was formed 600,000 years ago. In addition, the current earthquake activity 

of the basin faults shows that tectonism also plays an important role in the deposition of fluvial sediments. 

 
Keywords: Taşdöndüren Sub Basin, facies analysis, fluvial deposits, Lake Van 
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ÖZ 

 
Trakya Havzası kuzeyinde yer alan az sayıdaki kömür damarlarının depolanma ortamlarını oluşturan 

çökellerin, stratigrafik konumları ve birbirleri ile olan ilişkilerini belirlemek amacıyla çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaç kapsamında yapılan sedimantolojik çalışmalar gözlemlerin temelini 

oluşturmaktadır.  

 

Kömür damarlarının öneminin yanı sıra çevre kayaçların da son derece önemli oldukları ortaya 

konulmuştur. Kömür damarlarının çevre kayaçları ile olan ilişkileri kömürlere verilen değeri daha da 

artırmaktadır. 

Çalışmalar sırasında alınan birçok örnekten toplam olarak 138 adet örnek incelenmiştir. İncelenen örnekler 

24 adet XRD, 46 adet ince kesit, 16 adet kömür kısa analizleridir. 

 

Sonuç olarak, arazi çalışmaları sırasında biri kömür damarlarını belirlemek için hazırlanan kesit dışında 

toplam 3 adet düşey kesit oluşturuldu. 17 adet kuyu verisi bir arada değerlendirilerek, 3-boyutlu 

modellemeler oluşturuldu. Tektonik yapı, kömür damarı gidişleri, sedimantolojik ilişkileri de belirlemek 

amacıyla 2-boyutlu kesitler hazırlanmıştır. 

  

Kömür ve uranyum içerikli istiflerden oluşan Süloğlu Formasyonunun üst seviyelerinde bulunan kumtaşları 

Edirköy üyesi adı altında ayrı bir üye olarak incelenmiştir. Üye ağırlıklı olarak menderesli akarsu 

fasiyeslerinden oluşmaktadır. Edirköy Üyesi; teknemsi çapraz tabakalanmalı kumtaşlarının 

tekrarlanmasından oluşmuş olması sebebiyle, Süloğlu Formasyonunun taban seviyelerinden farklılaşır. 

Büyük ve yanal devamlılığı yüksek kanal kompleksleri delta gelişimine neden olmuştur. Farklı seviyelerde 

Gilbert tip tabakalanmaları işaret eden alın setlerinin varlığı delta düzlüğünde oluşmuş sığ su deltalarının 

doldurulmasını işaret etmektedir. 

 

İki ana çökelim ortamı belirlenmiş ve çökellerin delta ve sığ göl ortamında oluştukları sonucuna varılmıştır. 

Oluşan fasiyes toplulukları hem Süloğlu Formasyonu hem de Edirköy Üyesi için benzerdir. Menderesli 

akarsu deltalarının düşeyde üst üste geldiği gözlemlenmiştir Temel fasiyes toplulukları olarak; dağıtım 

kanalları, terkedilmiş kanallar, taşkın düzlüğü, nokta barı, delta alınsetleri, sığ göl fasiyesleri gibi 

topluluklar belirlenmiştir 

 
Anahtar Kelimeler: Delta çökelleri, Göl çökelleri, Kömür, Saray-Vize ve Trakya havzası 
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ABSTRACT 

 
Studies were carried out to determine the stratigraphic positions and their relations with each other of the 

sediments that form the deposition environments of the few coal seams in the north of the Thrace basin. 

For this purpose, sedimentological studies form the basis of our observations.  

 

In addition to the importance of coal seams, the surrounding rocks were also extremely significant. 

Moreover, the relationships of coal seams with the surrounding rocks will further increase the value given 

to coal. 

 

The findings were collectively evaluated as a result of both field and laboratory studies. A total of 138 

samples were examined from the many samples taken during the studies. The samples examined were 24 

XRD, 46 thin section and 16 coal proximate analyses.  

 

A total of 3 vertical sections were created, except for one of which was prepared to clear the coal seams 

during the field work. 3-dimensional modelling was created by evaluating the 17 well data together. 2-

dimensional sections were also prepared to determine the tectonic structure, coal seams direction and 

sedimantological relations. 

 

It is proper to name the sandstones at the upper parts of coal and uranium bearing Süloğlu Formation 

under the name of a separate Member. The member densely consist of facies of meandering river dominant 

sediments. Edirköy Member; due to the repetition seen of trough cross-bedded sandstones, the Süloğlu 

Formation differs from the base levels. The channel complexes with large and lateral continuity caused 

delta development. However, mainly lithological differences were prioritized in distinguishing the member. 

The presence of fore-sets, indicating Gilbert type stratification at different levels, indicates the filling of 

shallow water deltas.  

 

Two main environments were identified, concluding that sediments were deposited in delta and shallow 

lake. Generated facies associations are similar for both Süloğlu Formation and Edirköy Member. It is 

understood that the meandering river deltas stacked vertically. As the basic facies associations; such as 

distribution channels, abandoned channels, flood plain, point bar, delta fore-sets, shallow lake facies have 

been identified. 

 
Keywords: Delta deposits, Lacustrine deposits, Coal, Saray-Vize, Thrace basin 
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ÖZ 

  
Güneybatı Anadolu’da yer alan Köyceğiz Gölü yaklaşık 52 km²’lik bir yüzey alanına sahip meromiktik 

karakterde bir göldür. Oluşum olarak alüvyal set gölü niteliğinde olan göl, Dalyan kanal sistemi ile 

Akdeniz’e bağlanmaktadır. Göle sediman gelimini sağlayan derelerin uzunlukları Namnam Çayı yaklaşık 

olarak 52 km, Yuvarlak Çay 25 km, Kargıcak Deresi 18 km ve Çamlı Çay ise 8 km’lik uzunluğa sahiptir. 

Bahsi geçen akarsular başta olmak üzere gölü besleyen diğer derelerin de oluşturduğu göl drenaj havzasında 

Mezozoyik ve Senozoyik yaşlı peridotitler, kireçtaşları, volkanik kayaçlar ve kırıntılı kayaçlar 

bulunmaktadır. Turistik açıdan önemli olan bu göl ve çevresi için son yıllarda yapılan jeolojik çalışmaların 

sayısının artmasına rağmen göl tabanında çökelen tortulların sedimantolojik özelliklerine yönelik daha 

fazla veriye ihtiyaç vardır. Köyceğiz Gölü ve Dalyan boğazı sistemini kapsayan bu çalışmada göl içerisinde 

49 ve Dalyan kanalında 12 adet olmak üzere toplam 61 adet dip çökeli numunesi Ekman kepçe örnekleyici 

ile alınmıştır. Alınan numunelerin tane özelliklerinin yanı sıra bu çalışma kapsamında sunulacak sedimanter 

jeokimyalarına dönük olarak XRF ve karbon (TIC/TOC) analizleri yapılmış ve elde edilen veriler ışığında 

göl dip sediman özelliklerine dönük haritalar üretilmiştir. Hazırlanan jeokimya haritalarında gölün KB 

kesiminde TiO2, SiO2, P2O5, K2O, Fe2O3 ve Al2O3 majör oksitlerinde ofiyolitik birimlerden kırıntı geliminin 

çok olmasından dolayı yüksek değerler gözlenmiştir. Ayrıca sualtı sıcak su ç ık ış la r ın ın  o lduğu 

kesimlerde Cl, Na ve SO3 elementlerinin değerlerinde alansal olarak artış dikkat çekmiştir. Eldeki 

bulgular gölü besleyen akarsuların drenaj özellikleri, gölün taban fizyografisi ve hidrodinamik özellikleri 

bağlamında değerlendirilerek Köyceğiz Gölü’nün güncel doğal sedimantasyonunu denetleyen süreçler 

birlikte ele alınmıştır. 

 

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 

117Y017 no’lu proje kapsamında kısmen desteklenmiştir.  

  
Anahtar Kelimeler: Köyceğiz Gölü, göl sedimantasyonu, sedimanter jeokimya, güneybatı Türkiye 
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ABSTRACT 

  
Lake Köyceğiz, located in southwestern Anatolia, is a meromictic lake with a surface area of approximately 

52 km². The lake, which is an alluvial blockage lake, is connected to the Mediterranean Sea with the Dalyan 

strait system. The lengths of the streams that provide sediment development to the lake are approximately 

52 km for Namnam Stream, 25 km for Round Stream, 18 km for Kargicak Stream and 8 km for Çamlı 

Stream. There are peridotites, limestones, volcanic rocks and clastic rocks with ages of Mesozoic and 

Cenozoic in the lake drainage basin formed by the mentioned streams and several short ones. Although the 

number of geological studies in recent years has increased for this lake and its surroundings, more data 

are required for the sedimentological features of the sediments deposited on the lake bottom. In this study, 

which covers Lake Köyceğiz and the Dalyan strait system, a total of 61 bottom sediment samples, 49 in the 

lake and 12 in the Dalyan channel, were sampled with the Ekman grab sampler. In addition to the grain 

characteristics of the sediment samples, XRF and carbon (TIC / TOC) analyses were conducted for the 

sedimentary geochemistry to be presented within the scope of this study, and maps for lake bottom sediment 

characteristics were produced. In the geochemical maps prepared, high values were observed in the major 

oxides of TiO2, SiO2, P2O5, K2O, Fe2O3 and Al2O3 in the NW part of the lake, due to the large amount 

of detritus input from the ophiolitic units. In addition, the spatial increase in the values of Cl, Na and SO3 

elements in areas where underwater hot springs located was noteworthy. The findings are evaluated in the 

context of the drainage basin characteristics of the streams flowing into the lake, the bottom physiography 

and hydrodynamic properties, and the processes controlling the recent natural sedimentation of Lake 

Köyceğiz have been discussed together. 

 

This study was partly supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK 

Project No. 117Y017).  

  

Keywords: Lake Köyceğiz, lake sedimentation, sedimentary geochemistry, southwest Turkey 
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ÖZ  

 
Üst Jura-Üst Kretase çökelleri, Doğu Pontidlerin (KD Türkiye) güney zonunda oldukça yaygın olarak 

yüzeylenmektedir. Bu çalışmada Mescitli'de (Gümüşhane, KD Türkiye) bir stratigrafik kesit üzerinde 

durulmuştur. İncelenen bu kesit üç farklı birim ile temsil edilmektedir. Bunlar: (1) 400 m orta-kalın-masif 

neritik kireçtaşları (sırasıyla, dolomitler, bentik foraminiferal istiftaşı, allokton iskeletsel/peloidal tanetaşı, 

sünger spiküllü istiftaşı/vaketaşı ve allokton iskeletsel istiftaşı fasiyesi); (2) 15 m neritik kireçtaşlarından 

türemiş sarımsı kumlu kireçtaşları; (3) 5 m kırmızı, Globutruncana zengin pelajik kireçtaşları. Elde edilen 

sedimantolojik ve mikrofasiyes analizleri Mescitli bölgesinde Oxfordian-Albian sırasında sığ deniz 

koşullarının mevcut olduğunu göstermektedir. Ancak bu koşullar Geç Albiyen genişlemeli tektonik rejimi 

sırasında havzanın hafifçe derinleşmeye başlaması ve iç platform ortamının derin şelften şev ortamına 

dönüşmesiyle sona ermiştir. Genişlemeli tektonik rejimin etkisinin artması, havzanın daha fazla 

derinleşmesine neden olmuş ve ardından karbonat platformu parçalanmıştır. Bu durum sarımsı kumlu 

kireçtaşının fay-yamaç ortamında çökelmesine neden olmuştur. Havzanın derinleşmesi, Kampaniyen'e 

kadar devam etmiş, kırmızı Globutruncana’ca zengin, pelajik kireçtaşlarının çökelimini sonuçlamıştır ve 

inceleme alanının tamamı derin deniz çökelme ortamına dönüşmüştür.  

 
Anahtar Kelimeler: Kireçtaşı, Jura, Kretase, Doğu Pontidler, KD Türkiye 
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ABSTRACT  

  
The Upper Jurassic to Upper Cretaceous sediments are widely exposed in the southern zone of the Eastern 

Pontides (NE Turkey). In this study, we focused on one stratigraphic section in the Mescitli area 

(Gümüşhane, NE Turkey). The studied section is represented by the following three units: 400 m medium-

thick to massive neritic limestones (dolostone, benthic foraminiferal packstone, allochthonous skeletal/ 

peloidal grainstone, sponge spicule packstone/wackestone, and allochthonous skeletal packstone facies, 

respectively). The 15 m yellowish sandy limestones are derived mainly from neritic limestone. The 5 m red 

Globutruncana-bearing pelagic limestones. The sedimentological and microfacies analyses indicate that 

shallow marine conditions were present during the Oxfordian - Albian in the Mescitli area. However, these 

conditions ended during the Late Albian extensional tectonic regime, when the basin slightly started to 

deepen, and the inner platform environment turned into the deep shelf to slope environment. The increase 

of influence of the extensional tectonic regime led to getting the basin deeper and then the carbonate 

platform was broken up. This resulted in the deposition of the yellowish sandy limestone in the fault-slope 

environment. The deepening of the basin continued until the deposition of red Globutruncana-bearing 

pelagic limestones up to Campanian and the entire study area had become a deep-marine depositional 

environment. 

 
Keywords: Limestone, Jurassic, Cretaceous, Eastern Pontidler, NE Turkey 
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ÖZ  

 
Kuzey Anadolu Fayı’nın Doğu Anadolu Fayı ile kesiştiği Karlıova Üçlü Eklemi’nin yaklaşık 125 km 

doğusunda, Doğu Anadolu Yüksek Platosu üzerinde yer alan Van Gölü Havzası, Miyosen’den itibaren 

morfotektonik evrimini sürdürmektedir. Havza içerisinde yer alan çökeller günümüz deformasyonunun ve 

yükseliminin izlerini taşırlar. Havzanın kuzeyi ve doğusunda özellikle sürekli çökel taşıyan ve bu havzayı 

akaçlayan birkaç farklı akarsu (Bendimahi, Deliçay, Zilan, Engil, Karasu) bulunmaktadır. Bu akarsulardan 

biri de 130 km uzunluğunda Karasu olup bu alanda, Van Gölü’nün doğu kesiminde, kuzeyi ve güneyi 

bindirme fayları ile kontrol edilen Kuvaterner yaşlı bir ova mevcuttur.  

 

Bölgesel/küresel iklim değişimleri ve tektonizmaya bağlı olarak Van Gölü Havzası’nda farklı seviyelerde 

çökelmiş gölsel ve akarsu taraça çökelleri yer almaktadır. Karasu ovasında akarsu, Gilbert-tipi delta, plaj, 

sığ/derin göl çökelleri olarak birden fazla çökel paketi tanımlanmıştır. Bu çökeller, havzanın sedimantolojik 

ve tektonik evriminin anlaşılıp/yorumlanmasında kilit rol üstlenmektedir. Van Gölü Havzası’nda taraçalar 

üzerine yapılan birden fazla çalışma bulunmaktadır. Ancak, Karasu ovası boyunca farklı yüksekliklerde yer 

alan gölsel ve akarsu istiflerinin fasiyes özelliklerinin belirlenerek, yaş ve konum korelasyonu yapılması 

bir ilk niteliği taşımaktadır.  

  

Karasu ovasında yer alan akarsu ve göl taraçaları günümüz göl seviyesinden +7m ile +75 m arasında 

değişen farklı yüksekliklerde yer almaktadır. Ayrıca bu alan içerisinde göl çökelleri ile Gilbert-tipi delta 

istifinin ardalanmalı olarak devam ettiği gözlenir. Karasu ovası boyunca yer alan akarsu ve göl çökellerinin 

fasiyes özellikleri ile bu çökellerin yaş ve konum ilişkileri kurularak farklılaşmış yükselme hızlarınının 

ortaya konulması hedeflenmiştir. Sunum kapsamında 120Y212 kodlu TÜBİTAK projesi kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmaların ön sonuçları tanıtılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Karasu havzası, Van Gölü doğusu, Taraça, Gilbert-tipi delta. 
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ABSTRACT  

 
Lake Van Basin is located on the East Anatolian High Plateau, 125 km east of the Karlıova Triple Junction, 

where the North Anatolian Fault intersects with the East Anatolian Fault. The morphotectonic evolution of 

the lake and its basin has been controlled by contractional post-collisional tectonics since the Miocene. 

The sediments in the basin bear the traces of today's deformation and uplift.The sediments in the basin bear 

the traces of this deformation and uplift. In the north and east of the basin, there are several different rivers 

(Bendimahi, Deliçay, Zilan, Engil, Karasu) that constantly carry sediments and drain this basin. One of 

these rivers is the 130 km long Karasu Stream located in the east of Van Lake and is controlled by thrust 

faults in the north and south. 

 

Depending on regional/global climate changes and tectonism, there are lacustrine and fluvial terrace 

sediments deposited at different levels in the Van Lake Basin.  In the Karasu plain, we have identified and 

mapped terrace staircases which are fluvial, beach, Gilbert-type delta, shallow/deep lake sediments in 

origin. These sediments play a key role in understanding/interpreting the sedimentological and tectonic 

evolution of the basin as well as reflecting the lake level changes during the Quaternary. There are more 

than one study on terraces in the Van Lake basin. However, determining the facies characteristics of 

lacustrine and fluvial successions at different heights along the Karasu plain and making an age and 

position correlation is a first. 

 

The river and lake terraces in the Karasu plain are located at different heights ranging from +7 m to +75 

m from the current lake level. In addition, it is observed that the lake sediments and Gilbert-type delta 

sequence continue alternately in this basin. The preliminary results of the studies carried out within the 

scope of the TÜBİTAK project with the code 120Y212, which is one of the objectives of revealing the 

differentiated uplift rates by making the age and position correlation of the fluvial and lake sediments along 

the Karasu plain, will be introduced. 

 
Keywords: Karasu basin, east of Van lake, terraces, Gilbert-type delta 
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ÖZ  

 
Bu çalışma Yalınçevre Köyünün (Hadim, Konya) batısında yüzeyleyen Triyas yaşlı Kayabaşı 

Formasyonuna ait kireçtaşlarının stratigrafik ve sedimantolojik özelliklerini ortaya koymayı amaçlar. 

Kayabaşı Formasyonu, altta dolomit, neritik kireçtaşı, değişen boyutlarda resifal kireçtaşı mercekli 

kırıntılılar, üstte ise çört yumrulu, pelesipod ve radyolarya kavkılı pelajik kireçtaşı ile iki farklı seviyeyi 

içerir. Formasyon Başkışla karışığı ile Huğlu grubunun Dedemli Formasyonu tarafından tektonik olarak 

üstlenmektedir. Bolkar Dağı Birliğinin geç Senoniyen yaşlı Söğüt Formasyonuna ait kırıntılıları tektonik 

olarak üstler. Formasyonun kalınlığı tip kesit yerinde 450 metredir. Formasyon çoğunlukla az fosillidir. 

Ancak tip kesit yerindeki şeyl ara katkılı karbonatlardan meydana gelen alt kısımlarında kaprolit, ostrakod 

ve nadir olarak kristalleşmiş bentonik foraminifer içermesine rağmen yaş bulgusu verebilecek ayırtman 

fosil içermez. Formasyonun başvuru kesit yerinde Geç Triyas’ı (olasılıklı Noriyen) ifade eden bentonik 

foraminiferler bulunur. İstifin üst seviyesinde yer alan kumtaşı-şeyl ardışığı kapsamında resifal kireçtaşı 

mercekleri, sünger, krinoid, alg, mercan, lamellibranş gibi makrofosillere ek olarak Geç Triyas döneminde 

yaşamış büyük Megalodontidae içerir. Formasyona ait birimler şelften kıta yamacı havza ortamına geçişi 

ifade eder. 

 

Bu çalışma kapsamında Yalınçevre Köyünün (Hadim, Konya) batısında yüzeyleyen Triyas yaşlı 

kireçtaşlarının petrografik ve mikrofasiyes özellikleri incelenmiş ve havza ortamını yansıtan Karbonat 

Çamurtaşı / Mikritli fasiyes ve açık şelf ortamını yansıtan Ekstraklastlı - İntraklastlı Vaketaşı / Ekstraklastlı 

intramikritli fasiyes olmak üzere iki mikrofasiyes topluluğu tanımlanmıştır. 

 

Bu çalışma Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAÜN-BAP)  tarafından desteklenmiştir. 
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ABSTRACT  

 
This study is aimed to reveals the stratigraphic and sedimantological properties of the Triassic limestones 

of the Kayabaşı Formation of the Bozkır Unit in the West of Yalınçevre village (Hadim, Konya). The 

Kayabaşı Formation is divided into two distinct levels, with dolomite, neritic limestone, detritic bearing 

reefal limestone lenses with varying sizes at the bottom, and pelagic cherty limestones including bivalves 

and radiolaria at the upper level. It is tectonically underlaid by the Dedemli Formation of Huğlu Group 

and overlied the Upper Senonian Söğüt Formation of the Bolkardağı Unit tectonically. The thickness of the 

formation is 450 m. at the type section site. The formation, in its type section, doesn’t contain fossil that 

may give an absolute age but rarely caprolite, ostracod and crystallized bentonic foraminifera are present 

in the lower parts of shale intercalated carbonates. There are Upper Triassic (probably Norian) benthonic 

foraminifera at the reference section of the formation. In the upper level of the sequence, in sandstone-

shale intercalation part, there are reefal limestone lenses which contain macrofossils such as sponges, 

crinoids, algae, corals and bivalvia, as well as large Upper Triassic Megalodontidae. Formation refers to 

be deposited in the transition from shelf to continental slope basin environment. In this study, petrographic 

and microfacies features of Triassic limestones cropping out in the west of Yalınçevre Village (Hadım, 

Konya) were investigated and two microfacies associations were defined as carbonate mudstone / Micrit 

facies reflecting the basin environment and extraclastic – Intraclast Wackestone / Extraclastic intramicrit 

facies reflecting the open shelf environment. 

 

This study supported by Balıkesir University Scientific Research Project Unit grant. 

 

Keywords: Taurides, Central Taurus, Triassic, Korualan, Kayabaşı,  
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ÖZ  

 
Konya Kapalı Havzası (KKH) yaklaşık 42 bin km2’dir. Konya yerleşim alanının hemen doğusundaki Konya 

Grabeni batıda Konya Fay Zonu, kuzeyde Karaömerler Fay Zonu ve doğuda ise Divanlar- Göçü fayları ile 

kontrol edilmektedir. Konya bölgesi Geç Miyosen döneminden bu yana gölsel rejim etkisinde kalmıştır. 

Konya bölgesi son 12 bin yıldan günümüze kadar kurak iklim rejimi etkisi altında bu günkü yüzey sulak 

alanlardan yoksun konuma gelmiştir. KKH’nda devam eden kuraklığa ilave olarak aşırı ve kontrolsüz 

tarımsal su kullanımı nedeni ile yeraltı su tablası son 20 yıl içerisinde yaklaşık 45 metre düşmüştür. 

İnceleme alanı yakın çevresindeki sulak ve bataklık alanlarla birlikte bölgedeki Akyay Gölü ve bölgenin 

güneyindeki Hotamış Gölü gibi son sulak alanlar ise son 50 yıl içerisinde tamamen kurumuştur.  

 

Karatay (Konya) bölgesinde tabanda yer yer kırıntılı ara düzeyler içeren kireçtaşı, killi kireçtaşı ve marn-

çamurtaşı ardalanmasından oluşan Geç Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı İnsuyu formasyonu yer alır. İnsuyu 

formasyonunun üzerine uyumsuzlukla Kuvaterner-Holosen yaşlı Hotamış formasyonuna ait Küpbasan, 

Sazlıpınar ve Bataklık üyelerine ait yer yer karbonat ara düzeyleri içeren kumlu, siltli kil ve çamurtaşları 

yer alır. Bölgede Sazlıpınar formasyonu olarak tanımlanan Hotamış formasyonuna ait üye kiltaşı çamurtaşı-

marn-ve jips arakatkılarından oluşmaktadır. 

 

Karatay-Aslımyayla bölgesinde obruklar Hotamış Formasyonuna ait Sazlıpınar üyesi ve İnsuyu 

Formasyonu içerisinde gelişen boşluk ve karstik boşluklar ile ilişkili olarak oluşmuşlardır. Obruklar 

genelde 2-30 metre çapında ve 20 cm-6 metre derinliğe sahiptir. Oluşan obruklar genellikle dairesel ve oval 

geometrilidir. Karatay-Aslım özel organize sanayi yerleşkesinde izlenen obruklar kumlu siltli formasyonlar 

içerisinde en fazla 0.2-2 m arasında sarkma şeklindedir. Formasyonun doğu kısmındaki marn-çamurtaşı 

ağırlıklı alanlarda ise 2-6 m derinliklerde çökme şeklinde izlenmektedir. Bölgede obruklar Konya Fay 

Zonuna paralel gelişen havza içi yüzey yarıklarının kontrolünde oluşmaktadırlar. Bu yarıkların muhtemelen 

gömülü aktif faylar ile ilişkili oluştukları düşünülmektedir. Yarıklar bölgede kilometrelerce izlenmektedir. 

Bölgede yoğun şekilde sanayi yapılaşması bulunmakta olup bölgedeki obruk, çökme ve yüzey yarılmaları 

gibi deformasyonların ayrıntılı araştırılması gerekmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Konya, Obruk, Yüzey faylanması, Konya Fay zonu, sarkma obrukları 
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ABSTRACT  

 
Konya Closed Basin (KCB) is approximately 42.000 km2. The Konya Graben located at east of the Konya 

settlement area, is controlled by the Konya fault zone in the west, the Karaömerler Fault Zone in the north, 

and the Divanlar - Göçü faults in the east. Konya region has been under the influence of the lacustrine 

regime since the Late Miocene period. Konya region has been deprived of today's surface wetlands under 

the influence of the arid climate regime for the last 12.000 years. In addition to the ongoing drought in the 

KCB, the groundwater table has decreased by approximately 45 meters in the last 20 years due to excessive 

and uncontrolled use of agricultural water. The wetlands and swamps in the immediate vicinity of the study 

area, as well as the last wetlands in the region such as Akyay Lake and Hotamış Lake in the south of the 

region, have completely dried up in the last 50 years. 

 

In the Karatay (Konya) region, there is the Late Miocene-Early Pliocene aged İnsuyu formation, which 

consists of intercalations of limestone, clayey limestone and marl-mudstone with clastic intercalations at 

the bottom. On top of the İnsuyu formation, sandy, silty clay and mudstones containing carbonate 

intercalations from Küpbasan, Sazlıpınar and Bataklık members of the Quaternary-Holocene aged 

Hotamış formation unconformably overlie. Sazlıpınar member of the Hotamış formation consists of 

mudstone-marl- and gypsum intercalations. 

 

In the Karatay-Aslımyayla region, the sinkholes were formed in relation to the SAzlıpınar member of the 

Hotamış formation and the voids and karstic voids developed within the İnsuyu formation. Sinkholes are 

generally 2-30 meters in diameter and 20 cm-6 m deep. The formed sinkholes are generally circular and 

oval in shape. The sinkholes observed in the Karatay-Aslım private organized industrial campus are in the 

form of sagging of maximum 0.2-2 m in sandy silty formations. It is observed as subsidence at 2-6 m depths 

in marl-mudstone-dominated areas in the eastern part of the formation. The sinkholes in the region are 

formed under the control of the intra-basin surface fissures that develop parallel to the Konya fault zone. 

It is thought that these rifts probably formed in relation to buried active faults. The rifts are observed for 

kilometers in the region. There is intense industrial construction in the region and deformations such as 

sinkholes, collapses and surface cracks in the region should be investigated in detail. 

 
Keywords: Konya, sinkhole, surface faulting, Konya Fault zone, sagging sinkholes 
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ÖZ 

 
İncelenen Geç Triyas yaşlı istifler, Kuzeybatı Anadolu'da İstanbul-Zonguldak bölgesinde büyük ölçekli 

üçlü bir çökelme ortamı sekansını göstermektedir. Ölçülmüş altı adet istifin depolanma ortamını ve fasiyes 

özelliklerini belirlemek için sedimantoloji ve petrografi analizleri yapılmıştır.  

 

Fasiyeslerin detaylı analizine göre, çökelme ortamı doğudan batıya doğru akarsu, sığ göl ve derin göl ile 

karakterizedir. İncelenen istiflerde karbonatlar (kireçtaşı, marn ve pedojenik karbonat) ve silisiklastikler 

(çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı) dahil olmak üzere çeşitli litofasiyesler tanımlanmıştır. Akarsu ortamı 

çökelleri menderesli nehir kumtaşları ve taşkın yatağı çamurtaşlarından oluşmaktadır. Başköy-2 ve Başköy-

3 kesitlerinin tabakaları çakıl boyutunda tanelerin depolanması ile başlar ve depolanma sırasıyla kaba, orta 

ve ince boyutlu kum taneleri ile devam eder. Sığ göl çökelleri, nemli ve kurak iklim koşullarıyla ilişkili 

olarak çökelen yeşilimsi-gri ve kahverengimsi-gri renkli marnların ritmik ardalanması ve uzun süren 

pedojeneze bağlı olarak oluşan kırmızımsı-kahverengi renkteki pedojenik karbonatlar ile temsil 

edilmektedir. Bozköy, Başköy-1 ve İncigez kesitleri yaygın olarak karasal kireçtaşı fasiyesinden 

müteşekkildir ve sığ göl ortamında depolanmayı işaret etmektedir. Ayrıca, nadiren akarsu çökelleri 

içermektedir. Kesitlerde tanımlanan sığ göl fasiyesleri alacalı kireçtaşı, dikey kök boşluklu kireçtaşı, 

laminalı kireçtaşı, yeşil-kahverengi marn ve yumrulu ve breşli kireçtaşı fasiyesleridir. Bu istifler, genellikle 

düşük enerjili rampa gölü kenarlarındaki litoral bölgede gelişmiş sığ göl fasiyeslerine benzer özellikler 

sunan fasiyeslere sahiptir. Göl çökelleri, karbonatlı çamurtaşları, vaketaşları ve istiftaşlarından 

oluşmaktadır. Çakrazboz kesitinde istiftaşı ve vaketaşı mikrofasiyesleri ile ardalanan çamurtaşı fasiyesinin 

nispeten derin disoksik ortam koşullarında çökeldiği ve kireçtaşı fasiyeslerinin oksijenli sığ sublittoral 

ortam koşullarında çökeldiği düşünülmektedir. İncelenen kesitteki vaketaşı-istiftaşı mikrofasiyesleri 

genellikle ostrakodlar, karofitler, peloidler ve pelletler içermektedir. Ostrakodlarla birlikte bulunan nadir 

tatlı su karofitlerine dayanılarak, incelenen kesitin depolanma ortamı, tatlı su göl ortamı olarak 

yorumlanmıştır. 

 

Detaylı fasiyes analizleri, sedimantolojik analizler ve saha gözlemlerine dayanan bu çalışma, Çakrazboz 

formasyonunun, genişleme rejimli ön ülke ortamındaki dengeli dolgu tipi göl havzasında çökeldiğini 

göstermektedir.  
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ABSTRACT 

 
The studied Upper Triassic-aged successions indicate a large-scale tripartite sequence of depositional 

environments in the İstanbul-Zonguldak Terrane, the NW Anatolia. Sedimentological and petrographic 

analyses are carried out to determine the facies characteristics and the types of depositional environment 

where six stratigraphic sections were measured.  

 

Based on the detailed analysis of facies, the depositional environment is characterized by a fluvial, shallow 

lake and deep lake from east to west. Various lithofacies are identified in the studied sections, including 

carbonates (limestone, marl, and calcrete) and siliciclastics (conglomerate, sandstone, siltstone, and 

mudstone). The fluvial environment sequences consist of meandering river sandstones and floodplain 

mudstones. Başköy-2 and Başköy-3 sections’ layers start deposition with pebble-sized grains and continue 

deposition with coarse, medium, and fine sand-size grains relatively. Palustrine deposits represent the 

rhythmic alternation of greenish-grey and brownish-grey marlstones related to wetting and drying climate 

conditions and reddish-brown pedogenic calcretes related to extended pedogenesis. In Bozköy, Başköy-1 

and, İncigez sections are commonly composed of terrestrial limestone facies and indicate deposition in the 

palustrine environment. They also rarely include fluvial sediments. Identified palustrine facies in the 

sections are mottled limestone, limestone with vertical root cavities, laminar calcrete, green to brown 

marlstone and, nodular and brecciated limestone facies. These sections have similar features of low-energy 

ramp lake margins that generally have palustrine facies developed in the littoral zone. Lacustrine deposits 

are composed of carbonated mudstones, wackestones, and packstones. In the Çakrazboz section, the 

intercalated mudstone facies with packstone and wackestone microfacies were considered the mudstone 

facies deposited in the relatively deeper environment with the dysoxic condition, and limestone facies were 

deposited in the sublittoral shallower environment under oxygenated environment conditions. The 

wackestone-packstone microfacies in the studied sections commonly include ostracods, charophytes, 

peloids and, pellets. Based on the existence of ostracods with the association of rare freshwater 

charophytes, it is interpreted as the studied section was deposited in a freshwater lacustrine setting.  

 

Based on detailed facies analysis, sedimentological analysis, and field observations, this study suggests 

that Çakrazboz formation was deposited in a balanced-fill type lake basin within the extensional regime in 

foreland settings. 

 
Keywords: Çakrazboz Formation, Geç Triyas, Fasiyes Analizi, Depositional Environments 
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ÖZ 

 
Konya yakın çevresinin volkanik-sedimanter istifleri, Geç Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı Küçükmuhsine 

formasyonu ile temsil olunur. Bu çalışma ile söz konusu gölsel havzanın volkanizma ilintili olduğu, 

düşüncesinin doğruluğu ortaya konulmak istenmiştir. Bu amaçla yörede detay bir haritalama ve kesit 

ölçümüne ilaveten, yörenin volkanik ve volkano-sedimanter kayalarından, numuneler alınarak ayrıntılı 

petrografik ve sedimanter petrografik determinasyonlar yapılmıştır. Dilekçi grubuna dahil Küçükmuhsine 

formasyonu, Neojen havzasının killi göl karbonatları içinde mercek ve kamalar halinde veya üzerinde 

uyumlu-geçişli bir sedimanter dokanakla yer almaktadır. Birimin litolojileri genelde orta-kalın tabakalı, 

gri-bej ve pembemsi-gül kurusu renkli tüfitlerden, yer yer dasitik-andezitik volkanik breş ve 

aglomeralardan ve yer yer de tüf seviyelerinden oluşmaktadır. Kalın tüfit seviyeleri arasında ise ince killi 

kireçtaşı, marn ve şeyl ara katkıları görülebilmektedir.    Sonuçta Konya batısında büyük ölçüde dasitik, 

kısmen andezitik çok sınırlı olarak da bazaltik bileşimli Takkeli Dağ ve Büyük Gevelle Dağı ana volkan 

konilerinin yoğun materyal sağladığı Miyo-Pliyosen göl ortamında yığışan bu volkano-tortullar 

(Küçükmuhsine formasyonu), Pliyo-Kuvaterner yaşlı ve yatay tabakalı kaba kırıntılılar (Topraklı 

formasyonu)  tarafından, açılı uyumsuzlukla örtmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Konya batısı, Küçükmuhsine formasyonu, tüf, tüfit, volkanik breş, aglomera 
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ABSTRACT 

 
The volcanico-sedimentary successions of the Konya vicinity are represented by the Late Miocene-Early 

Pliocene Küçükmuhsine formation. In this study, the relationship of the lacustrine basin examined with 

volcanic activities was tried to be explained. Along with the detailed geological mapping and section 

measurement studies carried out for this purpose, the volcano-sedimentary and volcanic rocks in the region 

were also sampled and examined in detail with petrographic and sedimentary petrographic microscope 

studies. The Küçükmuhsine formation, which is included in the Dilekçi group, is located in the clayey lake 

carbonates of the Neogene basin as lenses and wedges or with a conformative-transitive sedimentary 

contact on it. The lithologies of the unit generally consist of medium-thick bedded, gray-beige colored 

tuffites and tuff levels in the parts where dacitic volcanic breccia and agglomerates are concentrated. 

Between the thick tuffite levels, intercalations of fine clayey limestone, marl and shale can be seen. As a 

result, these volcano-sediments (Küçükmuhsine formation) accumulated in the Mio-Pliocene lake 

environment, where the main volcanic cones of Takkeli Mountain and Büyük Gevelle Mountain, which are 

mostly dacitic, partly andesitic, and very limitedly basaltic in the west of Konya, provide dense material. 

The Küçükmuhsine formation is overlain by Plio-Quaternary aged and horizontally bedded coarse grained 

clastics oft he Topraklı formation with an angular unconformity. 

 
Keywords: West of Konya, Küçükmuhsine formation, tuff, tuffite, volcanic breccia, agglomerate 
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