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ÖNSÖZ
Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG), faaliyetlerine 1987 yılında bir arazi gezisi ile başladı. SÇG
günümüze kadar birçok faaliyete imza attı. 2015 yılından itibaren her yıl belirli bir konuda
çalıştaylar düzenlemeye başladılar. 2015 çalıştayı (SÇG 2015) “Traverten-Tufa” temasıyla
Pamukkale Üniversitesinin ev sahipliğinde Denizli’de, 2016 Çalıştayı (SÇG 2016) “Sedimanter
Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri” temasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin ev
sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştirildi. Eskişehir’de alınan karar ile Sedimantoloji Çalışma
Grubu 2017 Çalıştayı (SÇG 2017)’nın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin ev sahipliğinde
Doğu Karadeniz bölgesinde mavi ile yeşilin birleştiği şehir olan Rize’de yapılmasına karar
verildi.
SÇG 2017’ nin bu yılki teması “Karasal Çökelme Sistemleri” olarak belirlendi. Bu kapsamda
SÇG 2017 bünyesinde “Karasal Çökelme Sistemleri” ve sedimantolojideki diğer konularla ilgili
sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirilecektir. Çalıştay, iki günlük sunumların ardından buzul
çökellerine yapılacak arazi gezisi ve sosyal gezi ile son bulacaktır. Çalıştay’ın, sedimantoloji ile
ilgilenen insanların bir araya gelmesi, genç araştırmacıların deneyim kazanması, bilim
insanları arasındaki bilgi alış-veriş fırsatı vermesi açısından önemli olduğuna inanıyoruz.
SÇG 2017 Çalıştayı’nın düzenlenmesinde katkı koyan başta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
olmak üzere bütün destekçilerimize teşekkür ederiz. Çalıştaya bildiri sunarak katkıda bulunan
araştırmacılara ve bildirileri değerlendiren değerli Bilimsel Kurul üyelerine içtenlikle teşekkür
ediyoruz.
Yeni toplantılarda buluşmak dileğiyle
Raif Kandemir
Çalıştay Düzenleme Kurulu Adına

PREFACE
The Sedimentology Working Group (SÇG) began its activities in 1987 with a field trip. SÇG has
been conducted many activities until today. The group has started to organize workshops on
specific topics since 2015. 2015 Workshop (SÇG 2015) on “Travertine-Tufa” theme and 2016
Workshop (SÇG 2016) on “Sedimentary Basins, their infills, and stratigraphies” theme were
held and hosted by Pamukkale University (Denizli) and Eskişehir Osmangazi University
(Eskişehir), respectively. In Eskişehir the decision was taken to hold the next Sedimentology
Working Group 2017 Workshop (SÇG 2017) at Recep Tayyip Erdoğan University in Rize, the
city where the blue and the green merged in the Eastern Black Sea region.
SCG 2017’s theme is “Terrestrial Depositional Systems” for this year. In this context, oral and
poster presentations discussing different aspects of sedimentology and “Terrestrial
Depositional Systems” will be realized in SÇG 2017. The workshop will end with a field trip to
glacier deposits and social trip after two days of programme. We believe that the workshop
is important in bringing people together who are interested in sedimentology, would like to
gain experience as young researchers, and to exchange information among scientists.
We would like to thank all of our supporters, especially Recep Tayyip Erdoğan University, who
contributed to the organization of the SÇG 2017 Workshop. We sincerely thank researchers
for attending and/or presenting their work and appreciate valuable members of the Scientific
Committee for their hardwork in organizing the workshop.
Looking forward to meeting in new organizations.
Raif Kandemir
On behalf of Workshop Organizing Committee
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BUZUL ÇÖKELLERİ VE AŞINIM ŞEKİLLERİ
a

Naki Akçara
Jeoloji Enstitüsü, Bern Üniversitesi, İsviçre
(akcar@geo.unibe.ch)

ÖZ
Kış mevsiminde yağan kar serin geçen yaz mevsimi nedeniyle erimez ve bu iklimsel koşullar art arda
tekrarlanırsa, yaz mevsimlerinde erimeyen karlar birikmeye başlar. Birikim esnasında ağırlıktan
dolayı kar kristalleri sıkışır ve förne (firn) dönüşür. Artan birikim ve basıncın etkisiyle, förn ise buz
kristallerine dönüşür ve akışkan hale geçerek buzulları oluşturur. Günümüzde benzer koşullara kutup
bölgelerinde ve dağlık alanlarda rastlanmaktadır. Örneğin yüksek birikim alanlarında oluşan buzullar
eğim doğrultusunda akmaya başlarlar. Diğer taşıyıcı etmenlere oranla taşıma ve aşındırma kapasitesi
çok yüksek olan buzullar, özellikle neve sınırının (equilibrium line) üzerinde anakaya ve daha önce
çökelmiş sedimanları aşındırır ve neve sınırının altına depolama alanlarına taşır ve şekillendirerek
biriktirir.
Törpüleme (abrasion), oyma (quarrying) ve buzul altı erime sularının etkisi geleneksel olarak buzul
aşındırmasının mekanizmaları olarak kabul edilirler. Törpüleme ve oyma, kayaçların parçalanarak
kırılmasına ve yer değiştirmesine sebep olur. Törpüleme, anakaya ile sediman yüklü buzul tabanının
temasta olduğu noktalarda gelişen büyük gerilme farklarından dolayı bu bölgelerdeki kayacın
parçalanmasıdır. Oyma ise, bu tip gerilmelerin sadece buz tarafından (genellikle geniş alanlarda ve
uzun süreli) oluşturulduğu zamanlarda, buzulun anakayayı kırarak, kaya parçalarını
uzaklaştırmasıdır. Yüksek debili ve aşındırıcı buzul altı erime suları, buzulun tabanından ayrıldığı
kısımlarda akarak, anakaya üzerinde bir dizi enine (transverse), boyuna (longitudinal) ve de yönsüz
(non-directional) şekiller oluşturur. Buzul aşınımının en geniş ölçekli ürünleri sirkler, buzul eşik ve
sürgüleri ve tekne tipli buzul vadileridir. Bu geniş ölçekli yapılar, yukarıda bahsedilen bütün küçük
ve orta ölçekli aşınım şekillerini içlerinde barındırır. Törpüleme sınırı (trimline) ise, buzul vadisinde
buzulun maksimum kalınlığındaki etkin buz yüzeyini belirler. Bu sınır, herhangi bir buzul ilerlemesi
durumunda buzul aşınımının vadi yamaçlarında ulaştığı en üst sınırdır.
Buzul neve sınırının altında, taşımakta olduğu çökelleri moren şeklinde biriktirir. Bilinen en yaygın
biriktirme şekilleri cephe moreni ve yanal morenlerdir. Cephe moreni buzul dilinin sona erdiği
noktada, yanal morenler ise törpüleme sınırında depolanarak şekillenirler. Bu sınır şekillerin yanı sıra,
buzul altında ise hörgüç depo (drumlin) ve buzul altındaki tünellerde erime suları tarafından
depolanan kanal depo (esker) şekillenirler. Bu ve benzeri biriktirme şekilleri farklı buzul
çökellerinden oluşmaktadır. Bunlar genel olarak till ya da moren olarak adlandırılırlar. Tillerin en
büyük özelliği çok kötü boylanma ve çok iyi derecelenme göstermeleridir. Tane boyu kilden bloğa
kadar geniş bir dağılım göstermektedir. Tane yuvarlaklığı ise genellikle çok köşeli – az yuvarlak
arasında değişmektedir. En yaygın bilinen till çeşidi ise buzulun altında kesme kuvvetleri ile
sıkıştırılıp depolanan taban morenidir (basal lodgement till).
Buzul aşınım ve birikim şekilleri ile buzul çökelleri geçmişteki buzul ilerlemelerinin
rekonstrüksiyonunda kullanılmaktadır. Buzul birikim şekillerinin detaylı haritalanması farklı buzul
ilerlemelerinin belirlenmesinde, buzul aşınım şekillerinin haritalanması ise buzul akış yönlerinin
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Buzul çökellerinin sedimentolojik analizi ise özellikle indlandsis
buzullarının dinamik evriminin ortaya koyulmasında önemli rol oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Buzul çökelleri, buzul şekilleri, buzullaşma, buzul rekonstrüksiyonu
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GLACIAL DEPOSITS AND EROSIONAL FEATURES
a

Naki Akçara
Institute of Geological Sciences, University of Bern, Switzerland
(akcar@geo.unibe.ch)

ABSTRACT
Snow fallen during a winter does not melt during a cool summer and it starts to accumulate when
these climatic conditions repeat. During the accumulation, snow is compacted due to its weight and
transforms into firn. With increasing accumulation and stress, firn transforms into ice crystals. Today,
similar climatic conditions are observed in Mountain and Polar Regions. For instance, ice from the
accumulation areas at high altitudes starts to flow down valley and builds the glaciers. Glaciers has
a great transport capacity in comparison to the other transport agents. Above the equilibrium line
altitude, glaciers mainly erode the bedrock and sediments. They transport these to the ablation area
and dump by depositing and shaping.
Abrasion, quarrying and the action of subglacial meltwater are traditionally considered mechanisms
of glacial erosion. The powerful, turbulent, subglacial meltwater flows in zones where ice has
separated from the bed erodes transverse, longitudinal and non-directional forms. The largest scale
features of glacial erosion are cirques, glacial troughs and U-shaped valleys. These features are
associated with small and intermediate scale erosional features. Trimline delineates the active ice
surface of a glaciation at its maximum thickness. Also it is the maximum erosion level on the flanks
of a valley faced to a glacier advance.
Below the equilibrium line altitude, glaciers accumulate the sediments in forms of moraine. The most
known glacial depositional features are terminal and lateral moraines. Terminal moraines are the
features deposited at the margin of the glacier tongue. As well as these marginal features, drumlins
and eskers are deposited under the ice. Eskers are glacio-fluvial sediments deposited in the subglacial meltwater channels. These and similar depositional features are composed of different glacial
sediments. Glacial sediments are named as till in general. Tills are very poorly sorted and well
graded. Grain size varies between clay and boulder. Grain morphology changes from angular to bubrounded. The most popular till type is the basal lodgment till, which is deposited under shearing and
compaction at the base of glacier.
Glacial erosional and depositional features are used to reconstruct the glacier advances in the past.
Detailed mapping of depositional features indicates the extent of the advance and that of erosional
features reveal the ice flow directions. Sedimentological analysis of glacial deposits play an important
role in tracking the pace of dynamic evolution of glaciers, e.g., ice sheets.
Keywords: Glacier deposits, glacier morphology, glaciation, glacial reconstruction
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KARASAL ÇÖKELLERDE KOZMOJENİK İZOTOP UYGULAMALARI
a

M. Akif Sarıkayaa
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sarıyer-İstanbul
(masarikaya@itu.edu.tr)

ÖZ
Kozmojenik izotoplar, evrende meydana gelen galaksi patlamaları ve güneşin radyoaktif ışınımları
sırasında açığa çıkan kozmik ışın parçacıkları (başlıca protonlar ve nötronlar) ile litosferik
elementlerin etkileşimi ile meydana gelirler. Kozmik ışınlar Dünya’ya ulaştıklarında atmosferik
elementlerle reaksiyona girerek ikincil nötronları oluştururlar. Bu sırada enerjilerinin bir kısmını
kaybederler. Bunlardan bazıları yeryüzüne kadar ulaşır ve kayaçların yüzeye yakın birkaç metrelik
kısımlarında kozmojenik izotopları oluştururlar. Kozmik ışın parçacık tipine ve kayaç içindeki hedef
elemente bağlı olarak çok çeşitli kozmojenik izotoplar (10Be, 36Cl, 3He, 21Ne) oluşabilmektedir. Kayaç
yüzeylerinden alınan örneklerdeki kozmojenik izotop derişimi ölçüldüğünde, bu kayaçların
yeryüzünde ne kadar süreden beri bulunduğu belirlenebilmektedir.
Kozmojenik izotoplar kullanılarak son bir milyon yıllık olay, yaş ve süreç temelli
sedimantolojik/jeomorfolojik gözlemler nicel olarak incelenebilmektedir. Bu yöntemin birçok
jeolojik uygulamaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 1) buzul ve buzul süreçleri
(örneğin; morenlerin ve buzul aşındırma şekillerinin yaşlandırılması), 2) volkanik araziler (lav
akıntıları, volkanik bombalar, sinder konilerin tarihlendirilmesi), 3) depolanma ve aşındırma
taraçaları (akarsu, göl, deniz), 4) alüvyal yelpazeler, 5) kıyı aşındırma ve biriktirme şekilleri (dalga
kesme yapıları, eski plaj seviyeleri), 6) göktaşı çarpma kraterleri, 7) faylar ile ilişkili yer şekilleri (fay
aynası ve fayların ötelediği yer şekilleri), 8) mağara çökelleri, 9) kıta yükselimleri (paleoyükseklik)
ve 10) arkeolojik yapıların tarihlendirilmesi. Bu sunumda karasal ortamlarda gelişen Kuvaterner
sedimanter yapılardan başlıca moren, alüvyal yelpaze ve akarsu taraçalarının tarihlendirilmesine ait
Türkiye’de yapılan çalışmalardan örnekler verilecektir.
Bu çalışma TÜBİTAK 114Y548 projesi tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kozmojenik izotoplar, Kuvaterner jeokronolojisi, buzul, moren, alüvyal
yelpazeler, akarsu depolar.
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COSMOGENIC ISOTOPE APPLICATIONS IN TERRESTRIAL DEPOSITS
a

M. Akif Sarıkayaa
Eurasia Institude of Earth Sciences, Istanbul Technical University, Sarıyer-Istanbul
(masarikaya@itu.edu.tr)

ABSTRACT
Cosmogenic dating methods are based on in-situ accumulation of rare nuclides in rocks exposed to
cosmic radiation. Although cosmic ray particles (principally protons and neutrons) are strongly
attenuated in the atmosphere, some reach to the earth’s surface and interact with lithospheric nuclei
within about 2-3 m of the Earth surface to produce cosmogenic isotopes. Depending on the type of
cosmic ray particle and target elements in the rock, many new cosmogenic nuclides can be produced,
including the 10Be, 36Cl, 3He, 21Ne. Because the production rates of these nuclides are known, their
measured concentrations in rocks can be used to calculate how long these rocks have been exposed
at the surface.
Cosmogenic isotopes can be used to investigate the event, age and process based sedimentological/
geomorphologic observations for the last one million years of the Earth history. This method has
many geological applications. Some of these are: 1) glacial and glacial processes (i.e. dating of
moraines and glacial erosional features), 2) volcanic landforms (lava flows, volcanic bombs, cinder
cones), 3) depositional and erosional processes of fluvial, lacustrine and marine deposits, 4) alluvial
fans, 5) coastal erosion and accumulation processes (wave notches, paleo beach levels), 6) impact
craters, 7) landforms associated with faults, 8) cave deposits, 9) paleo-altitude determinations and
10) archaeological structures. In this presentation, the applications of cosmogenic isotopes on
terrestrial Quaternary deposits of Turkey such as moraines, alluvial fans and fluvial terraces will be
presented.
This work was supported by the TÜBİTAK 114Y548 project.
Keywords: Cosmogenic isotopes, Quaternary geochronology, glacier, moraine, alluvial fans, fluvial
deposits
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KITASAL ÖLÇEKTE KRETASE KÜTLE AKINTILARI: ALACAATLI
OLİSTOSTROMLARI, ANKARA
a

Aral I. Okaya, Demir Altınerb
İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Ayazağa, İstanbul
b
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara
(okay@itu.edu.tr)

ÖZ
Ankara’nın batısında Haymana`dan Bağlum’un kuzeyine kadar uzanan 110 kilometrelik bir kuşakta,
stratigrafik kalınlığı iki kilometreye ulaşan Üst Kretase yaşında devasa boyutlarda kütle akıntıları
yüzeyler. Alacaatlı Olistostromları Bağlum kuzeyinde, Alacaatlı çevresinde ve Kargabedir-Alcı
bölgesinde ayrıntılı çalışılmıştır. Olistostromların tabanında stratigrafik bir dokanak ile Erken Jura
yaşında Bayırköy Formasyonu veya Karakaya Kompleksi bulunur. 600 metreyi geçen büyüklükte
bloklar içeren olistostromlardaki çakılların %90`dan fazlası pelajik kireçtaşlarından yapılmıştır.
Paleontolojik çalışmalar ile Sinemuriyen-Pliensbahiyen, Kalloviyen-Oksfordiyen, Tithoniyen,
Berriaziyen, Apsiyen, Albiyen, Senomaniyen ve Turoniyen yaşında kireçtaşı bloklarının varlığı
belirlenmiştir. Kireçtaşı blokları dışında olistostromlarda az oranda tüf, volkanoklastik kumtaşı,
radyolaryalı çört blokları da bulunur. Olistostromlar içinde, birincil yerleşme dışında, tektonik kökenli
ikinci bir deformasyon yoktur veya önemsizdir. Farklı kütle akıntıları birbirlerinden, kalınlığı 160
metreye çıkabilen ince taneli silttaşı, marn, kalsitürbidit, volkanojenik kumtaşı seviyeleri ile ayrılır.
Bu seviyelerden en geç Turoniyen ve Koniasiyen yaşları elde edilmiştir. Volkanojenik kumtaşlarında
yapılan detritik zirkon U-Pb tayinleri, kaynak alanın Albiyen yaşında magmatik kayalar olduğunu
göstermiştir.
Alacaatlı Olistostromları üzerinde stratigrafik bir dokanakla, bazalt, çört, serpantinit ve kireçtaşından
oluşan ofiyolitli melanj yer alır. Alacaatlı Olistostromları ve ofiyolitli melanj Koniasiyen`de havzaya
yerleşmiş, daha sonra kireçtaşı bloklu olistostromlar Santoniyen`de kırmızı pelajik kireçtaşları
tarafından uyumsuzlukla örtülmüştür. Erken Kampaniyen`de bölge deforme olmuş, yükselmiş,
aşınmış ve bu orojenik fazı takiben orta-üst Kampaniyen`de Kargabedir-Alcı bölgesinde karasal
çökeller, rudistli kireçtaşları ve volkanoklastik bileşenli türbiditler çökelmiştir.
Rudistli
kireçtaşlarındaki biyotitlerde yapılan Ar-Ar, ve bunların üzerine gelen volkanoklastik
kumtaşlarındaki zirkonlarda yapılan U-Pb yaş tayinleri, bu formasyonların Kampaniyen (~77 Ma)
yaşında olduğunu ve Haymana Formasyonu ile deneştirilebileceklerini göstermiştir.
Alacaatlı Olistostromları ve ofiyolitli melanjın yerleşmesi, aktif kıta kenarının uç kesimlerinin (yayönü havzasının okyanusa yakın kesimleri ve eklenir prizma) Koniasiyen’de tektonik kökenli olarak
yükselmesi ve kuzeybatıya doğru kütle akıntıları halinde aktarılmasına bağlıdır.
Bu çalışma TÜBİTAK 113R007 numaralı proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Olistostrom, biyostratigrafi, Ankara, tektonik, Kretase
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CRUSTAL SCALE CRETACEOUS MASS FLOWS: ALACAATLI
OLISTOSTROMES, ANKARA
a

Aral I. Okaya, Demir Altınerb

İstanbul Technical University (İTÜ), Eurasia Institute of Earth Sciences and Faculty of Mines,
Department of Geological Engineering, Ayazağa, Istanbul
b
Middle East Technical Univ. (METU), Department of Geological Engineering, Ankara, Turkey
(okay@itu.edu.tr)

ABSTRACT
Huge Upper Cretaceous olistostromes, with a stratigraphic thickness close to two kilometres, crop
out along an 110-km-long belt west and north of Ankara. The Alacaatlı Olistostromes are
stratigraphically underlain by the Lower Jurassic sandstones or by the Upper Triassic Karakaya
Complex. They include blocks exceeding 600 m in size; 90% of the blocks are made up of pelagic
limestones. Paleontological studies have shown the presence of limestones blocks of SinemurianPliensbachian, Callovian-Oxfordian, Tithonian, Berriasian, Aptian, Albian, Cenomanian and
Turonian ages. Apart from the dominant limestone blocks, there are minor amounts of tuff,
volcanoclastic sandstone and radiolarian chert blocks within the olistostromes. Tectonic deformation
in the olistostromes, apart from that induced during the emplacement, is insignificant. The individual
mass flows are separated by horizons, up to 160 m thick, made up of fine-grained siltstone, marl,
volcanoclastic sandstone and calciturbidite. The youngest ages obtained from these horizons are
latest Turonian and Coniacian. Detrital zircon U-Pb ages from the volcanogenic sandstones indicate
an Albian magmatic source.
The Alacaatlı Olistostromes are stratigraphically overlain by the ophiolitic melange made up of
basalt, chert, serpentinite and limestone. The Alacaatlı Olistostromes and the ophiolitic melange
were emplaced into the basin during the Coniacian and were later unconformably overlain by
Santonian red pelagic limestones. During the early Campanian the region was deformed, uplifted
and eroded and this phase was followed by the deposition during the middle-late Campanian of
continental sediments, rudist-bearing limestones and volcanoclastic turbidites. Biotites from the
rudist-bearing limestones, and zircons from the volcanoclastic sandstones were dated by Ar-Ar and
U-Pb techniques, respectively. The results show that these units are of Campanian (77 Ma) age, and
that they can be correlated with the Haymana Formation.
The emplacement of the Alacaatlı Olistostromes and the ophiolitic melange is related to the tectonic
uplift of the distal fore-arc and the accretionary ridge during the Coniacian, which resulted in the
collapse of the outer fore-arc and transport of the outer fore-arc sequence as mass flows towards the
continent.
This study was supported by the TÜBİTAK project 113R007.
Keywords: Olistostrome, biostratigraphy, Ankara, tectonic, Cretaceous
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GEYİKDAĞ (ORTA TOROSLAR) GEÇ KUVATERNER BUZUL
ÇÖKELLERİNİN SEDİMANTOLOJİSİ VE 36Cl KOZMOJENİK
ZAMANLAMASI
Attila Çinera, M. Akif Sarıkayaa, Cengiz Yıldırıma
a

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 34469, Sarıyer-İstanbul
(cinert@itu.edu.tr)

ÖZ
Bu çalışmada, Orta Toroslar’daki Geyikdağ'da (36.53oN, 32.10oE, 2877 m) gözlemlenen Geç
Kuvaterner yaşlı buzul çökellerinin sedimantolojik özellikleri ve kozmojenik 36Cl kronolojileri
sunulmuştur. 2350-2650 m’de bulunan ve yaklaşık 40 km2 kaplayan Geyikdağ buz takkesinden
kaynaklanan buzullar, kuzey yönündeki tepe yamaçlarını derinden oymuş ve dağönü buzulları olarak
Namaras Vadisi'nde (2000-2050 m) özellikle tümseksi morenleri oluşturmuşlardır. Tümseksi moren
dışbükey ve içbükey topoğrafyaları tanımlayan bir terim olup iklim iyileştirmelerine tepki olarak
ilerlemesini durduran ve üstü sedimanlar ile örtülü buzulların dağılma süreçleri ile ilişkilidir. Çalışma
alanında az çok eşit dağılım gösteren rastgele yönlenmiş tepecikler ve çöküntüler, tümseksi morenleri
karakterize etmektedir. 1-10 m yüksekliğinde ve 10-30 m genişliğinde 5-10o eğimli yamaçlar, 5-30
m genişliğinde ve birkaç metre derinliğindeki düzensiz çukurluklarla ayrılmıştır. Tane boyu ayrışması
ve tabakalanmanın olmaması ile kendini belli eden tilllerin oluşturduğu morenler içinde ütü taşı ve
kurşun taşı olarak bilinen ve buzulaltı taşınmanın ürünü çakıllar da içermektedirler. Karstlaşma
nedeniyle yüzey akışının bulunmadığı alanda zaman zaman gelişen çökeltilerde oluşan geçici göller
ince taneli sedimanlar ile dolmuştur.
Geyikdağ'ın güney ve batıya bakan vadilerinde (Susam, Çimi ve Güneycik; 1750-2200 m), Namaras
Vadisi morenlerine ek olarak tümseksi, erime, yanal ve cephe morenleri de bulunmaktadır. Yetmiş
dört adet örneğin kozmojenik 36Cl yüzey tarihlendirmesi sonucu Geç Kuvaterner’e ait en az dört adet
buzul dönemi belirlenmiştir: 1) Son Buzul Maksimum’u (LGM); 20.4 ± 4.4 ka ve 19.5 ± 2.5 ka önce
(1 ; ka = 1000 takvim yılı), 2) Geç buzul; 17.1 ± 3.8 ka ve 14.2 ± 1.5 ka önce, 3) Genç Dryas; 12.7
± 2.1 ka ve 11.6 ± 1.3 ka önce ve 4) Holosen 8.9 ± 1.2 ka ve 5.2 ± 1.0 ka önce. Daha sonraki
dönemlerde, buzullar çoğunlukla çalışma alanından çekilmiş ancak Geç Holosen'de birkaç kaya
buzulu varlığını sürdürmüştür. Bu çalışma TÜBİTAK # 112Y139 projesi tarafından desteklenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kozmojenik 36Cl, till, moren, kaya buzulu, Son Buzul Maksimumu, Geç buzul,
Genç Dryas, Holosen
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SEDIMENTOLOGY AND COSMOGENIC 36Cl CHRONOLOGIES OF THE
LATE QUATERNARY GLACIAL DEPOSITS IN GEYİKDAĞ, CENTRAL
TAURIDE MOUNTAINS, TURKEY
Attila Çinera, M. Akif Sarıkayaa, Cengiz Yıldırıma
a

Eurasia Institute of Earth Science, Istanbul Technical University, Sarıyer-Istanbul, 34469, Turkey
(cinert@itu.edu.tr)

ABSTRACT
In this study we present the sedimentological characteristics and 36Cl chronologies of different types
of Late Quaternary moraines observed in Geyikdağ (36.53oN, 32.10oE, 2877 m), the Central Tauride
Mountains, Turkey. Several piedmont glaciers that originated from the Geyikdağ ice cap (∼40 km2),
situated between 2350-2650 m above sea level, deeply carved the north-facing hill slopes before
reaching and depositing especially hummocky moraines in the Namaras Valley (2000-2050 m).
Hummocky moraine is a descriptive term designating knob-and-kettle (convex and concave)
topographies, and is related to ice-disintegration processes of wasting glaciers, which were thickly
covered by supraglacial debris. They are considered to result by more or less synchronous in-situ
glacier stagnation in response to marked climatic ameliorations. In the study area more or less
equally distributed, randomly oriented chaotic mounds and depressions characterize the hummocky
moraines. 1-10 m high and 10-30 m wide mounds, with 5-10o upper surface slopes, are separated by
5-30 m wide and a few meters deep irregular depressions. Within the non-stratified and non-sorted
sediments (till) that constitute the moraines, few clasts show characteristic flatiron and bullet shapes
indicating sub-glacial transport. Because of intense karstification in the area there is no surface flow.
As a result, wide depressions forming mostly ephemeral lakes are filled with much finer grained
sediments.
In addition to Namaras Valley moraines, hummocky, disintegration, lateral and terminal moraines
also exist in the southern and western facing valleys (Susam, Çimi and Güneycik; 1750-2200 m) of
Geyikdağ. By using terrestrial cosmogenic nuclide 36Cl surface exposure method, we dated a total of
seventy-four boulders from the mountain range that indicate at least four phases of deglaciation
during the Late Quaternary: 1) The Last Glacial Maximum (LGM); where glaciers reached their
maximum positions at 20.4±4.4 ka and 19.5±2.5 ka ago (1; ka = 1000 calendar years), 2) The Lateglacial; between 17.1±3.8 ka and 14.2±1.5 ka ago, 3) The Younger Dryas stadial between 12.7±2.1
ka and 11.6±1.3 ka ago and 4) The Holocene 8.9±1.2 ka and 5.21.0 ka ago. Later, glaciers mostly
vanished from the study area, but a few rock glaciers developed during the Late Holocene. This work
was supported by TÜBİTAK #112Y139 project.
Keywords: Cosmogenic 36Cl, till, moraine, rock glacier, Last Glacial Maximum, Late-glacial,
Younger Dryas, Holocene
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DEDEGÖL DAĞLARI’NDA BUZUL KRONOLOJİSİ VE FİZİKSEL
BUZUL AKIŞ MODELİ
Oğuzhan Kösea, Adem Candaşa, M. Akif Sarıkayaa, Attila Çinera, Ömer L. Şena
a

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sarıyer-İstanbul
(koseogu@itu.edu.tr)

ÖZ
Türkiye’de Kuvaterner buzul dönemlerine ait sedimanlar yüksek dağlık alanlarda yaygın bir şekilde
gelişmiştir. Özellikle yüksekliği 2000-3000 m’nin üzerinde yer alan birçok bölgede Geç Pleyistosen
ve kısmen de Holosen’de gelişen buzulların oluşturduğu morenler içindeki tiller ve glasiyo-flüvyal
kökenli sandur çökelleri bulunmaktadır. Genellikle vadi tabanlarıyla sınırlı dar alanlarda gelişen bu
sedimanlar Türkiye’nin eski iklim değişimlerine ait önemli veriler içermektedirler. Önceki
çalışmalardan, Türkiye’nin Geç Kuvaterner’de çeşitli buzullaşma evreleri geçirdiği ortaya
çıkartılmıştır. Batı Toroslar’da yer alan Dedegöl Dağları’nda ise Son Buzul Maksimumu’na (Last
Glacial Maximum, LGM) ait buzulların varlığı önceki çalışmalar tarafından ortaya konmasına
rağmen, dağın kuzeyinde yer alan önemli buzul vadilerindeki çökellere ait yaş verileri
bulunmamaktadır. Bu çalışmada Dedegöl Dağı’nın kuzey vadilerindeki buzul jeomorfolojisine ait
unsurlar incelenmiş ve moren depolarından kozmojenik 36Cl yüzey tarihlendirmesi ile elde edilen
kronoloji sunulmuştur.
Buna ek olarak bölgedeki eski iklim koşullarını anlamak için buzul yayılım alanlarının 3 boyutlu
sayısal buzul akış modeli ile rekonstrüksüyonu yapılmıştır. Bunun için Parallel Ice Sheet Model
(PISM) ismi verilen açık kaynak kodlu bir buzul akış modeli yazılımı kullanılmıştır. Bu model
sayesinde geniş bir yelpazede iklim koşulları değiştirilerek kararlı bir buzul için yayılım alanları
oluşturulmuş; önceden belirlenmiş iklim koşullarına göre elde edilen buzul yayılımı ile saha
gözlemleri karşılaştırılarak, eski iklim şartları ortaya çıkartılmıştır.
Bu doğrultuda Dedegöl Dağı’nın Sayacak, Kisbe ve Karagöl vadilerinde toplam 17 örnek üzerinden
üç adet buzullaşma dönemi belirlenmiştir. En eski buzullaşma günümüzden 29.1±1.7 bin yıl önce
gelişmiş ve LGM’de (21.5±1.5 bin yıl) en büyük boyutlarına ulaşmıştır. Daha sonra buzullar eriyerek
küçülmüş ve günümüzden 16.4±1.1 bin yıl ile 13.5±0.7 bin yılları arasında (Geç Buzul dönemi, Late
Glacial) tekrar ilerlemişlerdir. En son buzullaşma ise Holosen başında 10.9±0.8 bin yıl önce sona
ermiştir. Buna ek olarak buzul modellerinden elde edilen sonuçlara göre LGM’de iklimin
günümüzden 10oC daha soğuk ve 1.5 kat daha yağışlı olduğu sonucu ortaya çıkartılmıştır. Holosen’de
ise iklimin daha ılıman ve günümüze yakın yağış koşullarına yaklaştığı belirlenmiştir.
Bu çalışma TÜBİTAK 114Y548 projesi tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Buzul, kozmojenik tarihlendirme, paleoiklim, PISM, Kuvaterner, Dedegöl
Dağları
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GLACIAL CHRONOLOGY AND PHYSICAL ICE FLOW MODELS ON THE
DEDEGÖL MOUNTAINS
Oğuzhan Kösea, Adem Candaşa, M. Akif Sarıkayaa, Attila Çinera, Ömer L. Şena
a

Eurasia Institude of Earth Sciences, Istanbul Technical University, Sarıyer-Istanbul
(koseogu@itu.edu.tr)

ABSTRACT
Quaternary glacial sedimentation extensively developed in high-mountainous areas in Turkey. In
several areas over 2000-3000 m above sea level, glaciers deposited moraines and outwash deposits
during the Late Pleistocene and partly in the Holocene. This sedimentation is usually limited to
glacial valleys and provides proxies for the paleoclimate. It is known that there have been several
glaciation phases in Turkey during the Late Quaternary. Although the existence of Last Glacial
Maximum (LGM) glaciers in the Dedegöl Mountains was already known, there is no age-control on
the northern valleys of the mountain. In this study, we investigated the glacial geomorphology and
cosmogenic 36Cl geochronology of the mountain.
Furthermore, glacial reconstruction was made by a 3D numerical glacier flow model in order to
understand the paleoclimatic conditions in the region. To do this, an open-source glacier flow model
software named Parallel Ice Sheet Model (PISM) was used. With the PISM, a wide range of predetermined climatic conditions were forced to create equilibrium glacial conditions. Comparing the
extent of modelled glaciers with those obtained from the field observations revealed the paleoclimate
state.
Three glaciations were observed on Sayacak, Kisbe and Karagöl valleys of Dedegöl Mountain based
on 17 cosmogenic surface samples. The oldest glaciation was developed 29.1 ± 1.7 thousand years
ago and reached their greatest sizes in the LGM (21.5 ± 1.5 thousand years ago). Later, glaciers
retreated and progressed again between 16.4 ± 1.1 thousand years and 13.5 ± 0.7 thousand years
during Late Glacial stage. The last glacial advance was developed by 10.9 ± 0.8 thousand years ago
at the beginning of the Holocene. Furthermore, glacier model results indicate that the LGM climate
was 9oC colder and 1.5 times wetter than today. In the Holocene, climate evolved into more similar
conditions as today.
This work was supported by the TÜBİTAK 114Y548 project.
Keywords: Glacier, cosmogenic dating, paleoclimate, PISM, Quaternary, Dedegöl Mountains
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KIZILÖREN GRABENİ (KONYA, ORTA ANADOLU) KUZEYDOĞU
KENARINDA MİYOSEN YAŞLI SEDİMANTER (NEPTÜNYEN)
DAYKLAR
a

b

Yaşar Erena, Ramazan Demircioğlub, Berkant Coşkunera

Selçuk Üniv., Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, 42075, Kampüs/Konya
Aksaray Üniv., Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Aksaray
(yeren@selcuk.edu.tr)

ÖZ
Kızılören Grabeni (havzası) BKB-DGD gidişli eğim atımlı normal faylar ile sınırlı Miyosen-Pliyosen
yaşlı bir çöküntü havzasıdır. Havzanın temel kayaçlarını Paleozoyik-Mesozoyik metamorfitler ve
Mesozoyik ofiyolitli karışık ve ofiyolitler oluşturmaktadır. Temel üzerinde açılı uyumsuzlukla
havzanın en alt birimi olan Miyosen yaşlı kırmızı ve kahve renkli alüviyal yelpaze ve akarsu
çökellerinden oluşan Sille Formasyonu yer alır. Bu birim yanal ve düşey bir geçişle gölsel
stromatolitik ve onkolitli kireçtaşı, marn ve kırıntılılardan oluşan Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı
Ulumuhsine Formasyonu tarafından uyumlu olarak örtülür. Bu sedimanter istif yine yanal ve düşey
geçişli olarak Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı Küçükmuhsine Formasyonuna ait volkaniklastik
kayaçlar tarafından örtülür. Havza çökelleri mutlak yaşları 22.37-3.35 my arasında değişen dayk, sil,
boyun ve dom şeklindeki volkanik kayaçlar tarafından kesilmektedir. Havzanın en genç birimlerini
ise Erken Pliyosen yaşlı alüviyal kompleks şeklindeki Yürükler Formasyonu oluşturur. Tüm bu
kayaçlar Geç Pliyosen- Kuvaterner yaşlı alüviyal yelpaze çökelleri tarafından uyumsuz olarak örtülür.
Yaklaşık D-B gidişli Miyosen yaşlı blok faylarla sınırlanan havza içinde, yine Erken Pliyosen yaşlı
ters ve bindirme fayları da izlenmektedir. KKD-GGB gidişli Konya Fay Zonu Kızılören Grabenine
ait kayaçları ve yapıları keserek onları yükseltmiş ve askıya almıştır.
Havzanın kuzeydoğu kenarında Sile civarında egemen olarak doğu-batı doğrultulu büyük boyutlu
sedimanter (neptünyen) dayklar yüzeylemektedir. Dayklar yoğun olarak ezilmiş, breşleşmiş ve
aragonit damarları tarafından kesilmiş Mesozoyik yaşlı kristalize kireçtaşı ve dolomitler içinde
gelişmiştir. Daykların görünürdeki uzunlukları 500 m’yi aşmakta, genişlikleri ise 5 m’ye kadar
varmaktadır. Bazılarının derinlikleri ise 20 m’yi bulmaktadır. Yan kayaç ile olan sınırları keskin olup
aşağıya doğru kapanan V-şekli sunmaktadırlar. Daykların içi çakıl ile blok arasında değişen boylarda,
genelde çok iyi tutturulmuş kırmızı-kahve renkli kırıntılı bir malzeme ile dolguludur. Çakıl ve ufak
bloklar oldukça köşelidir ve dolgu çoğunlukla breşiktir. Kırıntılar genellikle yan kayaçtan türemiştir.
Litolojik olarak Sille Formasyonuna ait kırıntılı kayaçlara büyük bir benzerlik göstermektedir. Yan
kayaç ile olan her iki kenarında kalınlığı 20 cm’ye varan kenara paralel aragonit bantları da yer
almaktadır. Kenarlarla beraber yer yer kırıntılı dolgunun ortasında da aragonit damarları izlenir. Dayk
dolgusunun litolojik özellikleri ve yöredeki ana yapısal unsurlarla ilişkisi, söz konusu daykların
Miyosen sürecinde havzayı oluşturan blok faylanmalara bağlı olarak gelişmiş açılma yarıklarının
üstten dolgulanması sonucu oluştuklarını kanıtlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konya, Kızılören Grabeni, sedimanter (neptünyen dayk), blok faylanma,
Miyosen
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MIOCENE SEDIMENTARY (NEPTUNIAN) DYKES AT THE NORTHEAST
MARGIN OF THE KIZILÖREN GRABEN (KONYA, CENTRAL ANATOLIA)
Yaşar Erena, Ramazan Demircioğlub, Berkant Coşkunera

b

a
Selçuk Univ., Engineering Faculty, Geol. Eng. Department, 42075, Campus-Konya
Aksaray Univ., Faculty of Health Sci., Emergency and Disaster Management Administration,
Aksaray
(yeren@selcuk.edu.tr)

ABSTRACT
The Kızılören Graben (basin) is bounded by WNW-ESE trending normal faults and filled mainly with
Miocene-Pliocene rocks. The basin is underlain by the Palaeozoic-Mesozoic metamorphites and
Mesozoic ophiolitic melanges and ophiolites. The basement is unconformably overlain by Miocene
Sille Formation as a the oldest unit of the basin, which is made up of red-brown coloured alluvial
fans and river deposits. These rocks pass laterally and vertically into the Miocene-Lower Pliocene
Ulumuhsine Formation consisting of lacustrine stromatolitic-oncolitic limestone, marl and clastics.
The units pass gradually upwards into Miocene-Lower Pliocene volcanoclastics of the Küçükmuhsine
Formation. The above mentioned rocks of the basin are intruded by the dykes, sills, necks and domes
of Sulutas volcanics. The ages of volcanics range from 22.37 to 3.35 million years. The youngest
formation of the basin is the Lower Pliocene Yürükler Formation that consists of alluvial fan complex.
The Upper Pliocene-Quaternary alluvial fan deposits are resting unconformably on the basin units.
The Kızılören Graben is formed by WNW-ESE trending block faultings during the Miocene time and
also contain early Pliocene aged thrust and reverse faults. The NNE-SSW trending Konya Fault zone
cuts the basin rocks and uplifts them, producing a spectacular terraced feature in the region
The large sedimentary clastic dykes (neptunian dikes) that are extensional features, crop out at the
norttheastern margine of the basin, near the Sille district. The dykes were developed in the Mesozoic
aged crystallized limestones and dolomites, which are intensively brecciated and cut by aragonite
veins. The apparent lenghts of dykes are over 500 m and widths reach up to 5 m. Some of them exceed
20 m in height. The boundaries with the wall rock are sharp and close downward forming a V-shaped
structures. The clastic dykes are red and brown in colour, and filled with matrix supported and poorly
sorted pebble and small boulder sized rock fragments. Pebbles and finer clasts are highly angular
and the dyke infill deposits could be called breccia. The clasts derived mainly from the host rocks.
They show close similarities in lithology with the rocks of the Sille Formation. There is growth of
banded aragonite minerals with the thickness of 1 to 20 cm on both sides of te dyke walls. The growth
banding is parallel to the dyke wall. In addition, some dykes consist of another aragonite vein in the
middle of the clastic infill. The lithological properties of the dyke infill and their relationship with the
main structures of the region indicate that the dykes are formed first opening then downward infilling
the open fissures by the block faultings acted during the Miocene.
Keywords: Konya, Kızılören Graben, sedimentary (neptunian) dyke, block faulting, Miocene
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KARADENİZ’İN AÇILMASI VE KRETASE TÜRBİDİTLERİNİN
KAYNAK ALANLARINA ETKİSİ, ORTA PONTİDLER
Remziye Akdoğana,b,c, Aral I. Okaya,b, Gürsel Sunala, Gabor Tarid, István Dunklc,
Guido Meinholdc, Andrew R.C. Kylander-Clarke
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d
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ÖZ
Karadeniz’in açılması ile doğrudan ilişkili olan Erken ve Geç Kretase yaşlı tortul havzalar Orta
Pontidler’de geniş alanlar kaplamaktadır. Erken Kretase yaşlı (Barremiyen-Apsiyen) çökeller ~400 x
~90 km’lik bir alanda yüzeylenmekte olup, >2000 m kalınlığa sahiptir. Buna karşılık, Geç Kretase
yaşlı (Kampaniyen-Maastrihtiyen) çökeller ~300 x ~30 km’lik bir alanda yüzeylenmekte ve kalınlığı
bazı alanlarda 2000 m’ye ulaşmaktadır. Bu istiflerin beslenme alanları belirlemek üzere paleoakıntı
izleri ölçülmüş ve derlenen örneklerden U-Pb kırıntı zirkon yaş analizleri yapılmıştır.
Alt Kretase istifine ait paleoakıntı izleri havzanın doğu kesiminin bariz şekilde kuzeyden gelen
akıntılarca beslenmiş olduğunu göstermektedir. Havzanın batı kesiminde ise farklı yönlerde
paleoakıntı izleri olmasına karşın, paleoakıntı izleri genel olarak kuzeydeki bir kaynağa işaret
etmektedir. İki tanesi şelf çökellerinden olacak şekilde toplam 13 örnekten elde edilen 1194 kırıntı
zirkon yaşı havzanın doğu, batı ve orta kesiminde farklılıklar sunmaktadır. Arkeen-Mezoproterozoik
yaşlı kırıntı zirkonlar tüm yaşların %43’ünü oluşturmakta olup, genellikle havzanın doğu ve orta
kesimine ait örneklerden elde edilmiştir. Alt Kretase çökellerine ait kırıntı zirkon yaşları ve
paleoakıntı izleri Karadeniz’in kuzeyindeki Arkeen ve Paleoproterozoik temel kayalarca temsil edilen
Doğu Avrupa Platformu’nun (EEP) havzanın doğu ve orta kesimi için en önemli kaynaklar olduğunu
göstermiştir. Buna zıt olarak havzanın batı kesimini temsil eden dört örneğe ait kırıntı zirkon yaşları
Karbonifer ve Kambriyen-geç Neoproterozoik zamanlarında en belirgin pikleri oluşturmuş ve
havzanın bu kesiminin İstanbul Zonu ile Moesya Platformu’na ait temel kayalarca beslendiğini
göstermiştir. Alt Kretase kırıntılılarının Karadeniz’in riftleşmesi ile eş yaşlı olarak çökeldiği
düşünülmesine karşın havzasının büyük kesimin kuzeydeki EEP’na ait temel kayalardan beslenmiş
olması aslında Karadeniz’in henüz açılmadığını ve söz konusu riftleşmenin bu kayaların
çökelmesinden sonra gerçekleştiğini göstermiştir.
Orta Pontidler’in doğu kesiminde yüzeyleme veren Geç Kretase yaşlı (Kampaniyen-Maastrihtiyen)
çökeller ise Karadeniz’in açılmasından sonra çökelen ilk türbiditik istiftir. Üst Kretase
türbiditlerinden derlenen yedi kumtaşı örneğinden 519 tane U-Pb kırıntı zirkon yaşı elde edilmiştir.
Tüm kırıntı zirkonların %46’sının Mesozoik, %37’sinin Paleozoik, %11’inin Neoproterozoik,
%1’inin Mezoproterozoik, %4’ünün Paleoproterozoik ve %1’inin ise Arkeen zamanlarında toplandığı
görülmüştür. Üst Kretase çökellerine ait kırıntı zirkon dağılımları, Pontidler’e ait temel kayalar ve
Karadeniz’in açılması ile ilişkilendirilen Geç Kretase yay magmatizmasının bu çökeller için en
önemli kaynak alanlar olduğunu göstermiştir. Arkeen-Mezoproterozoik yaşlı kırıntı zirkonlar ise tüm
yaşların sadece %6’sını temsil etmektedir.
Alt Kretase çökellerine ait kırıntı zirkon dağılımlarının aksine Geç Kretase yaşlı türbiditlerden elde
edilen Arkeen-Mezoproterozoik yaşlı zirkonların önemsenmeyecek kadar az oluşu Doğu Avrupa
Platformu’nun bu dönemde kaynak alan durumunda olmadığını göstermektedir. Bu durum
Karadeniz’in açılması ile değişen tektonik ortamın en önemli yansımasıdır.
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Kretase, kaynak alan, kırıntı zirkon yaşları, Orta Pontidler.
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THE OPENING OF THE BLACK SEA AND ITS EFFECTS ON THE
PROVENANCE OF THE CRETACEOUS TURBIDITES, CENTRAL
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ABSTRACT
Early and Late Cretaceous sedimentary basins, related to opening of the Black Sea, cover a large
area in the Central Pontides. Lower Cretaceous (Barremian-Aptian) sediments have >2000 m of
thickness and are exposed in an area of ~400 x ~90 km. Upper Cretaceous (CampanianMaastrichtian) sedimentary rocks crop out in a ~300 x ~30 km area and have thickness up to 2000
m. In order to reveal the provenance of these successions we measured paleoflow directions and
performed U-Pb detrital zircon dating.
Paleocurrent measurements from the Lower Cretaceous turbidites show that the source area was to
the north in the eastern part of the basin. The main paleocurrent indicators also show northerly
sources in the western part of the basin, but the indicators are more scattered. The age distribution
of 1194 detrital zircons from 13 samples, two of them were from the shelf sediments, show a different
pattern in the western, central and eastern parts. Archean-Mesoproterozoic zircons make up 43% of
the total detrital zircons, they are mainly concentrated in the eastern and central parts of the basin.
The detrital zircon results and paleocurrent measurements indicate that the major source of the
turbidites in the eastern and central parts of the basin was the East European Platform (EEP) in the
north of Black Sea, which has Paleoproterozoic-Archean basement. In contrast, Carboniferous and
Cambrian-Late Neoproterozoic zircons constitute the main population in the western part, suggesting
derivation from Istanbul Zone and Moesian Platform which have late Neoproterozoic crystalline
basement. Lower Cretaceous sediments are regarded as contemporaneous with rifting of the Black
Sea, however derivation of sediment from the EEP post-dates Barremian-Aptian.
Upper Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) sediments which crop out in the eastern part of the
Central Pontides, constitute the first turbiditic sequence deposited after the opening of the Black Sea.
We obtained 519 U-Pb detrital zircon ages from seven sandstone samples from the Upper Cretaceous
turbidites. 46% of the all detrital zircons is Mesozoic, 37% is Paleozoic, 11% is Neoproterozoic, 1%
is Mesoproterozoic, 4% is Paleoproterozoic, and 1% is Archean. Detrital zircon age distributions of
the Upper Cretaceous sandstones, indicate that the basement rocks of the Pontides and the Late
Cretaceous arc volcanics-formed during opening of the Black Sea-were the main sources for the Late
Cretaceous basin. Archean and Mesoproterozoic zircons represent only 5% of the all detrital zircons.
The negligible Archean-Mesoproterozoic detrital zircon population in the Upper Cretaceous
turbidites in contrast to their abundance in the Lower Cretaceous turbidites show that East European
Platform was not in a source position during Late Cretaceous. This is a reflection of the different
tectonic setting triggered by the opening of the Black Sea.
Keywords: Black Sea, Cretaceous, provenance, detrital zircon ages, Central Pontides.
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DOĞU PONTİDLER’DE DENİZEL TARAÇALARIN SEDİMANTASYON
HIZI VE GEÇ KUVATERNER-HOLOSEN DÖNEMİ YÜKSELİM HIZI:
YENİ BULGULAR
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ÖZ
Doğu Pontidler’de 1800’lü yıllardan günümüze kadar çeşitli araştırmacılar Kuvaterner dönemi
çökellerinden biri olan denizel taraçalar üzerinde araştırmalar yapmıştır. Bu çalışmalara göre, bölgede
görülen taraçaların farklı yükseltilerde bulunmakta ve organik materyal olarak makro fosil/parçası
içermemektedir. Ancak 2011 yılında Trabzon ilinde araştırma yapan çalışmacılar, bu taraçalarda
özellikle kıyı kesimlerinde fosil birikintilerine rastlamış bu fosillerden yararlanarak ESR (Elektron
Spin Resonance) yöntemiyle bu taraçaların oluşum yaşlarını hesaplamıştır. Tarafımızdan yapılan
arazi ve laboratuvar çalışmalarında bölgede belirli aralıklarla gerçekleşen sellenme etkisiyle taraçalar
içindeki fosillerin taşınmış olabileceği, mikron ölçeğindeki fosillerin bile ortamda barınamadığı
gözlenmiştir. Bu sebeple bu çalışmada, doğrudan ya da dolaylı olarak fosillerle tarihleme
çalışmalarının Doğu Pontidler için kullanılması durumunda hatalı sonuçlar elde edilebileceği için
Optik Uyarımlı Lüminesans (OSL) Tekniği ile Tarihleme gerçekleştirilmiştir.
Kuvaterner çalışmalarında paleontolojik yaş tayini ve radyometrik yaş tayinlerinden 14C
(Radyokarbon) ilk akla gelen ve en çok kullanılan yaşlandırma metotlarından biridir. Ancak çalışma
alanında organik materyal bulunmaması ve tarihleme aralığının maksimum 60.000 yıla dayanması bu
yöntemlerin kullanımını kısıtlamaktadır. Bunun yanında lüminesans tarihleme teknikleri ve
kozmojenik yaşlandırma tekniği organik materyallere gereksinim duymadan Kuvaterner dönemi
çökellerinin üzerinde Türkiye’de kullanılmaya başlanan yeni yöntemlerdendir. OSL Tekniği
yaşlandırılacak malzemenin bulunduğu çevrenin yıllık radyasyon doz hızının ölçülmesi (yıllık doz)
ve malzemenin bu ortamda kaldığı süre boyunca soğurduğu toplam radyasyon dozunun belirlenmesi
(eşdeğer doz) üzerine kuruludur.
Doğu Pontidler’de ilk kez uygulanan OSL tekniği ile yapılan çalışmalar sonucunda, (i) üç farklı
seviyede tespit edilen denizel taraçalar tarihlenmiş ve sırasıyla 8.3 ± 2.5 bin yıl, 42 ± 1.8 bin yıl ve
78.3 ± 6.1 bin yıl, (ii) taraçaların orta-yüksek enerjili bir ortamda çökeldikleri ve sedimantasyon
hızlarının 3cm/1000 yıl ile 25 cm/1000 yıl arasında değiştiği, (iii) bölgenin Geç Kuvaterner-Holosen
donemi boyunca 0.59 ile 1 mm/yıl arasında aktif ve kademeli olarak yükseldiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Pontidler, yükselim hızı, sedimantasyon hızı, optik uyarımlı lüminesans
(OSL)
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SEDIMENTATION RATE OF MARINE TERRACES AND UPLIFT RATE OF
THE EASTERN PONTIDES IN LATE QUATERNARY-HOLOCENE: NEW
FINDINGS
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ABSTRACT
Numerous studies from the 1800’s to the present day in the Eastern Pontides conducted research on
Quaternary marine terraces. According to these studies, the terraces do not contain macro fossils /
fragments as organic material at different elevations in the region. However, the researchers in the
city of Trabzon in 2011, have encountered fossil deposits especially in coastal areas in these terraces,
calculated the age of formation of these terraces using these fossils by ESR (Electron Spin
Resonance). Based on our field and laboratory studies, apart from macro fossils even micro-sized
fossils may have been transported within the terraces with the effect of flooding occurring at certain
intervals in the area. For this reason, if the studies of direct or indirect dating with fossils are used
for eastern Pontides, it is possible to obtain inaccurate results, so the Optically Stimulated
Luminescence (OSL) technique was used for dating in this study.
Age determination with paleontological and radiometric dating 14C (Radiocarbon) is one of come
immediately to mind and most commonly used dating methods in the Quaternary studies. However,
the paucity of organic material in the study area and the fact that the dating range is limited to a
maximum of 60,000 year restricts the use of these methods. Luminescence and cosmogenic dating
techniques are new methods that have been used in Turkey over the Quaternary sediments without
organic materials. The OSL technique is based on the measurement of the annual radiation dose rate
(annual dose) of the environment in which the material to be aged is located and the total dose of
radiation (equivalent dose) that the material absorbs over the period.
Using the OSL dating for the first time in the eastern Pontides our findings indicate: (i) obtained age
data at 8.3 ± 2.5 ka, 42 ± 1.8 ka and 78.3 ± 6.1 ka, respectively; (ii) the terraces were deposited in a
medium-high energy environment and the sedimentation rates is ranging from 3 cm/1000 yr to 25
cm/1000 yr (iii) the apparent vertical movement is ranging from 1.0 mm/yr to 0.59 mm/yr during the
Quaternary-Holocene time interval.
Keywords: Eastern Pontides, uplift rate, sedimentation rate, optically luminescence dating (OSL)
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BATI ANADOLU’DA MİYOSEN TRANSTANSİYONEL HAVZA
GELİŞİMİNE BİR ÖRNEK: KUŞADASI HAVZASI
a
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ÖZ
Kuşadası Havzası, Batı Anadolu’nun en batı ucunda yaklaşık K-G uzanımlı romboidal geometrili
Orta-Üst Miyosen yaşlı transtansiyonel bir havzadır. Havza, Batı Anadolu ölçeğinde bugüne kadar
bilinen ve Kikladik Masif üzerinde gelişmiş tek havza olma özelliğini taşımaktadır.
Havzanın kuzey kenarı, baskın olarak kaba kırıntılı Karatepe Çakıltaşı, güney kenarı Davutlar
Çakıltaşı, orta bölümü ince kırıntılı ve karbonat kayalarla temsil edilen Kuşadası Formasyonu ve
bununla eş yaşlı peperitik dokular gösteren Hisartepe Volkanitlerinden oluşur. Kinematik analiz
çalışmalarına göre, havzanın kuzey ve güney sınırı eğim atımlı Karagedik ve Ortaburun normal
fayları; batı ve doğu sınırları ise sağ yanal doğrultu atımlı Mahmutdağ ve Priene-Sazlı fayları ile
kontrol edilir. Havza isitifinde ayırt edilen 18 kırıntılı ve karbonat litofasiyesi 7 fasiyes topluluğu
altında toplanmıştır. Bu fasiyes toplulukları; Kolüviyal yelpaze çökelleri (FA1), döküntü akması
alüvyon yelpazesi çökelleri (FA2a), örgülü akarsu yelpaze çökelleri (FA2b), örgülü ve düşük sinüslü
akarsu çökelleri (FA3), göl kıyısı ve akarsu deltası/alüvyon düzlüğü çökelleri (FA4), sığ karbonat göl
kıyısı ve yamaç çökelleri (FA5) ve tatlı su karbonat gölü kıyı açığı çökelleridir (FA6). FA1 ve FA3
havzanın kuzey kenarında, FA2, FA4 ve FA5 güney kenarında, FA6 ise orta bölümünde geniş
yayılım sunar. Havzanın kuzey ve güney kenarlarındaki kırıntılı litofasiyeslerin egemen bileşenleri
baskın olarak Kikladik Masif’in metamorfik kayalarından türeme mermer, gnays, şist gibi
litolojilerden yapılı iken, güney kenar metamorfik kayalar dışında az miktarda Alt – Orta Miyosen
Söke Formasyonu’nun karbonat kaya kırıntılarından da tane içerir. Paleoakıntı yönleri kuzey kenarda
baskın olarak kuzeyden güneye doğru 1780 ile 2370 arasında değişim gösterirken, güney kenarda 3450
ile 510 arasında değişen çoğunlukla K – KB’ye taşınmalarla karakteristiktir.
Kuşadası Havzası Orta Miyosen’de gelişmeye başlamıştır. Daha sonra 11–12 My aralığında, havzanın
orta ve güney bölümünde, transtansiyonel tektoniğe uygun baskın olarak dom fasiyesinde asidik-ortaç
volkanizma gelişmiştir. Orta Miyosen sonlarında havzadaki karbonat gölü kısmen derinleşmiş,
karbonat baskın fasiyesler artmış, göl olasılıkla Üst Miyosen başlarında genişleyip havzayı güneyden
ve kuzeyden aşarak günümüzde Batı Anadolu’nun batı bölümünde yaygın olarak gözlenen karbonat
kayaların oluşmasına imkan sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Fasiyes analizi, kinematik analiz, transtansiyonel havza, Miyosen, Batı Anadolu
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AN EXAMPLE OF TRANSTENSIONAL BASIN FORMATION IN WESTERN
ANATOLIA: KUŞADASI BASIN
a

Ökmen Sümera, Uğur İncia
Dokuz Eylül University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, İzmir
(okmen.sumer@deu.edu.tr)

ABSTRACT
The Kuşadası Basin is an approximately N-S extending romboidal Middle-Upper Miocene
transtensional basin which is located at the westernmost end of Western Anatolia. The basin is also
known up to date as the only basin which is formed on the Cycladic Massif in the Western Anatolian
scale.
The northern and southern margins of the basin are represented by the Karatepe and Davutlar
Conglomerates respectively which are made of coarse-grained sedimentary rocks. The middle part
of the basin is characterized by the Kuşadası Formation which is composed of fine-grained and
carbonate rocks, and coeval Hisartepe Volcanites with peperitic textures. The kinematic analysis
reveal that the basin is controlled by the dip-slip normal Karagedik and Ortaburun faults at the
northern and southern boundaries, while the western and eastern margins are determined by the
Mahmutdağ and Priene-Sazlı right lateral strike-slip faults. Based on conventional sedimentological
analysis, 18 clastic and carbonate lithofacies have been distinguished under the headings of seven
different facies associations (FAs). These are: colluvial fan deposits (FA1), debris flow dominated
alluvial fan deposits (FA2a), braided fluvial fan deposits (FA2b), braided to low sinuosity fluvial
deposits (FA3), river delta / alluvial plain and lake shore deposits (FA4), shallow lacustrine
carbonate nearshore and slope deposits (FA5), freshwater lacustrine carbonate offshore deposits
(FA6). Geometric relationship of facies associations in the basin indicates that, FA1 and FA3 are
dominated in the northern margin, FA2, FA4 and FA5 are dominantly deposited in the southern part,
whereas the FA6 is widely exposed in the middle part of the basin. Rock fragment composition of
northern and southern margin clastic lithofacies made up of predominantly metamorphic rocks such
as marble, gneisses and schists derived from Cycladic Massif,but the southern margin facies
additionally contain limestone clasts belonging to lower - middle Miocene Söke Formation. The
palaeocurrent directions from the clastic sedimentary units are ranging from 1780 to 2370 on the
northern part, while the southern margin facies are characterized by predominantly northward
transportation ranging from 3450 to 510.
The basin began to open in the Middle Miocene. Afterwards, in the interval of 11 - 12 Ma, acidic to
intermediate volcanic dome facies developed in the middle and southern part of the basin in
accordance with transtentional tectonics. After this period at the end of middle Miocene, the basin
was completely surrounded with carbonate facies influence of lake deepening process. Possibly at the
beginning of the upper Miocene, the lake inundated across the south and north margins the basin
from, and allowed the formation of widespread carbonate rocks which extended in the western part
of Western Anatolia today.
Keywords: : Facies analysis, kinematic analysis, transtensional basin, Miocene, Western Anatolia
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ÖZ
Kaynak karbonat çökellerinin (traverten, tufa) element ve izotop değerleri incelenerek kökensel
değerlendirmeler yapmak mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ve Dünya’da iyi çalışılmış
traverten ve tufa oluşumlarının jeokimyalarına bakarak nasıl ortamsal ve iklimsel değerlendirmeler
yapılabileceğini ortaya koymaktır. Travertenlerin Sr değerleri tufalara göre yüksektir. Özellikle
aragonitik travertenlerde daha yüksek Sr değerleri ile karşılaşılır. Pamukkale’de aragonit bileşimli
damar tipi travertenlerden 7392 ppm’e varan Sr değerleri elde edilmiştir.
Diğer taraftan hidrotermal kökenli travertenlerde δ13C değerleri çoğunlukla pozitiftir. Buna karşılık
tufaların δ13C değerleri daha çok negatiftir. Güncel traverten yamaçlarında δ13C, δ18O ve Sr
değerlerinde akış aşağı artışlar gözlenir. Örneğin, Pamukkale’de yamaç başında +6.1 (‰ PDB) olan
δ13C değeri, yamaç tabanında +12 (‰ PDB)’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca enlem, yükselti ve karasallığa
bağlı olarak tufaların δ13C değerlerinde farklılıklar gözlenir. Denizel karbonatlarla travertenlerin aynı
87
Sr/86Sr izotop değerlerine sahip olması durumunda, söz konusu denizel karbonatların traverten
çökelimi için kaynak kaya olabileceği düşünülür.
Traverten ve tufa gibi karbonatlı kaynak çökellerinden elde edilen jeokimyasal kayıtlar, yaş verileri
ile birlikte, ait oldukları dönemlerin ortam ve iklim değerlendirmelerinde oldukça güvenilir sonuçlar
verebilir.
Anahtar Kelimeler: Karbonatlı kaynak çökelleri, jeokimyasal kayıtlar

22

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı, 14-17 Eylül 2017, Rize
Sedimentology Working Group 2017 Workshop, 14-17 September 2017, Rize

GEOCHEMICAL RECORDS OF SPRING CARBONATE DEPOSITS
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ABSTRACT
Examining elemental and isotopic values of spring carbonate deposits (traverten, tufa), genetic
evaluations could be possible. Aim of this study is to reveal considering the geochemistry of travertine
and tufa occurrences that are well-studied in the World and Tuırkey, how can environmental and
climatic evaluations made. Sr contents of travertines are higher than those in tufas. In particular,
higher Sr values are encountered in aragonitic travertines. In Pamukkale, Sr values of up to 7392
ppm were obtained from aragonite-containing vein type travertines.
On the other hand, δ13C values of hydrothermal travertines are mostly positive. However, δ13C values
of tufas are more negative. On the recent travertine slopes, δ13C, δ18O and Sr values increase
downstream. For example, at Pamukkale, at the beginning of slope, δ13C value of +6.1 (‰ PDB)
reach up to +12 (‰ PDB) at slope base. In addition, some differences of δ13C values of tufas are
observed based on latitude, altitude and continentality. In case of marine carbonates and travertines
have same 87Sr / 86Sr isotope values, it is regarded that the marine carbonates could be source rock
for travertine precipitation.
Geochemical records together with age data yielded from carbonate spring deposits such as
travertine and tufa could give significantly reliable results for environmental and climatic
assessments of the time span that they belong.
Keywords: Carbonate spring deposits, geochemical records
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ÖZ
Brezilya ve Angola açıklarında keşfedilen karasal karbonat rezervuar kayaçların heterojen doğası,
petrol ve gaz hidrokarbonların elde edilmesinde çok fazla zorluklar açığa çıkarmaktadır. Denizli
havzasının farklı alanlarından alınan bu kompleks karbonatlar, kayaç dokusu, kalsit kabukların
makroskobik morfolojik yapısı ve görsel miktarı gibi ana sedimanter özellikler aracılığıyla makro
ölçekte mikrit ve sparit bakımından baskın alt-litotipler halinde gruplandırıldı. Sparit-bakımından
baskın alt-litotipler, diyajenetik radyal uzun sparit, spar ile kabuklaşmış zarflı mikrit ve masif sparit
dokularının baskın olduğu (i) fibroz laminali kabuklar ve (ii) (süngerimsi) baglamtasindan oluşur.
Diger bir yandan, mikrit-bakımından baskın alt-litotipler, (i) yelpaze şekilli ışınsal kristalin kabuklar,
(ii) dendriform ve (iii) pustular çalılar, (iv) homojen ve (v) heterojen kireçli çamurtaşi ile (vi)
kabuklaşmış ot ve kamışlardan meydana gelir. Birleştirilmiş metot için fluoresans ışık mikroskop,
taramalı elektron mikroskop (SEM) ile helyum porozimetre ve kararlı hal koşulları altında nitrojen
gaz geçirimlilik testi kullanıldı. Porozite ve geçirimlilik değerleri, litofasiyesten (düşük eğimli yamaç,
yarı-yatay) ziyade alt-litotiplere uyarlandığında, alt-litotipler içindeki mikrit ve sparit bakımından
baskın dokuların yoğunluğunun poro-perm özellikleri üzerinde ana bir kontrol mekanizmasi
oluşturduğu sonucuna varıldı. Sparit bakımından baskın alt-litotipler, mikrit bakımından baskın altlitotiplere (k/ϕ oranlari < 1) nazaran birden daha yüksek k/ϕ oranlari ve porozite ve geçirimlilik aralığı
sergiler. Böylece bu sparit bakımından baskın alt-litotipler, en iyi rezervuar kayaç olarak hizmet eder.
k/ϕ oranının yüksek değeri, iyi bağlantılı ve bazen çözünme ile büyüyen fito-çatı, fito-kalıp, büyüme
arası, peloid arası ve mikro/mezo porozite boşluk ağlarına dayandırılmış olabilir. Fibröz laminalı
kabuklar, bağlamtaşları ve dendriform çalılarda, sparimikritleşme ve rekristalizasyon diyajenez
süreçleri genellikle mikroboşluklar, büyüme arası ve büyüme arası çatı boşluk ağlarının daha iyi
bağlanmasına yol açarken boşluk boyutlarını arttırır. Ancak, k/ϕ’nun düşük değeri başlıca
bağlamtaşından pustular çalıya ve kabuklaşmış kamış/ot alt litotiplerine doğru giderek artan
çimentolanma derecesi ile ilgilidir.
Anahtar kelimeler: Alt-litotipler, porozite, geçirimlilik, boşluk türü ve diyajenez süreçler
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ABSTRACT
The heterogeneous nature of continental carbonate reservoir rocks discovered offshore Brazil and
Angola pose too many challenges to be elucidated in terms of petroleum exploration. The complex
carbonates from different areas of Denizli Basin macroscopically were grouped into the micrite- and
sparite-dominated sub-lithotypes, with main sedimentary properties such as rock texture, the visual
dominance and the macroscopic morphological structure of calcite crusts. Sparite-dominated sublithotypes comprise (i) fibrous laminated crusts and (ii) (spongy) boundstones dominated by
diagenetic radial palisade sparite, spar-encrusted clotted micrite fabrics and massive sparite fabrics.
On the other hand, the micrite-dominated sub-lithotypes consists of (i) fan/ray crystalline crusts, (ii)
dendriform and (iii) pustular shrubs, (iv) pure and (v) impure lime mudstone, and (vi) encrusted
reeds/grasses. For integrated method, fluorescence light microscopy, SEM and helium expansion
porosimeter and nitrogen gas permeameter under steady state conditions were used. Adapting the
porosity and permeability values to sub-lithotypes, rather than the lithofacies (cascade,
subhorizontal), it has been concluded that the density of micrite and sparite-dominated fabrics within
sub-lithotypes exerts a major control on the poro-perm characteristics. Sparite-dominated sublithotypes exhibit higher k/ϕ ratios ˃ 1 and range of porosity and permeability values in contrast to
micrite-dominated lithotypes (with k/ϕ ratios < 1), and thus serving as the best reservoir rocks. The
high value of k/ϕ ratio can be attributed to the well-connected, and sometimes dissolution enhanced
phyto-framework, phyto-mouldic, intergrowth, interpeloidal and micro/mesoporosity pore networks.
Sparmicritization and recrystallization diagenetic overprints usually enhance the pores size, leading
to a better connection of micropores, intergrowth and intergrowth framework pores in the fibrous
laminated crusts, boundstones and dendriform shrubs, however the low value of k/ϕ ratio mainly is
related to the degree of cementation that increases from the (spongy) boundstone to pustular shrub
and to the encrusted reed/grass sub-lithotypes.
Keywords: Sub-lithotypes, porosity, permeability, pore type and diagenetic overprints
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ÖZ
Çalışma alanı, Denizli ilinin 70 km kuzeydoğusunda, Afyon iline bağlı Sarıkavak Köyü ve çevresinde
yer almaktadır. KD-GB uzanımlı Acıgöl Grabeni’nin kuzey kenarında yaklaşık 20 metre kalınlığa ve
birkaç kilometrelik yanal devamlılığa sahip karasal karbonat çökellerinin sedimantolojik özellikleri
(litotipi, litofasiyesleri gibi) ve paleoortamsal gelişimi açıdan açısından incelenmesi, çalışmanın temel
amacını oluşturmaktadır. Acıgöl Grabeni, Geç Miyosen’den itibaren başlayan sıkışma-çekme
fazlarından sonra Erken Kuvaterner döneminde, hakim olan genişleme rejimi ile bugünkü şeklini
kazanmıştır.
İnceleme alanındaki karasal karbonatlar, Acıgöl Grabeni’ni sınırlayan fayların yüzeye ulaştırdığı
termal sularla sığ göl veya çöküntü depolanma sistemi içinde çökelmeye başlamışlar ve daha sonra
akarsular tarafından graben havzasına doğru taşınarak çökelimlerine devam etmişlerdir. Bu karasal
karbonatlar, egemen olarak traverten ve tufa çökellerinden oluşmaktadır. Travertenler, Sarıkavak
Köyü’nün yaklaşık 4 km kuzeyindeki Örtülü köyü ve çevresinde gözlenmekte ve egemen olarak
laminalı, kristalin kabuk, ince-zarflar, kamış, çalı tipi, pizolit, havza-içi ve havza-dışı tane
litotiplerinden oluşmaktadır. Paleosoller, karstik boşluklarda ve traverten çökeliminin durakladığı
dönemlerde belirgin olarak gözlenmektedir. Tufa çökelleri ise, başlıca briyofit ve makrofitlerden
oluşan yosun, fitoklastik, onkolitik, stromatolitik, havza içi ve dışı tanelerden oluşan klastik ve
sapropelitik tufa fasiyeslerinden oluşmaktadır.
Elde edilen U/Th yaş verileri, traverten çökeliminin yaklaşık 500 ky önce başladığını ve 308 ky’da
sonlandığını göstermektedir. Ancak bölgedeki karbonat çökelimi, tufa olarak çalışma alanında devam
etmiş ve akarsular boyunca yer yer paludal ortamlar oluşturarak yaklaşık 80 ky’a kadar çökelimini
sürdürmüştür. Duraylı izotop sonuçlarına bakıldığında, δ13C değerleri ‰ -1.6 ile +1.5‰ (V-PDB)
arasında iken δ18O değerleri ise ‰ -7.4 ile ‰ -10.8 (V-PDB) arasında değişmektedir. δ18O izotop
verilerinin daha negatif değerlere sahip olması depolanma ortamındaki buharlaşma (evoporasyon) ile
ilişkilendirilebilir. Elde edilen daha az negatif ve pozitif δ13C değerleri, derin kökenli sularla taşınan
CO2’in yüzey sularıyla karışarak C izotop değerlerini düşürmesi olarak yorumlanabilir.
Ostracod ve gastropod kavkıları oldukça yaygın olarak görülen fosil bulgularıdır. Charofitler’ler tufa
çökelleri içinde sıklıkla rastlanmaktadır. Elde edilen ilk polen verilerine göre, genellikle otsul ve açık
tohumlu bitkilere ait polenlerin varlığı (Pinaceae, Cedrus, Artemisia, Quercus) bölgede iklimsel
salınımlar açısından da önemli veriler içermektedir. İncelenen örneklerde Artemisia formunun varlığı,
Sarıkavak karasal karbonatların çökeliminde serin ve kurak iklim koşullarını işaret etmektedir.
Bu çalışma, 115Y493 no’lu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Traverten, tufa, karasal karbonat çökelleri, Sarıkavak, GB-Türkiye
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ABSTRACT
Study area is situated in Sarıkavak village and surrounding of Afyon province which is 70 km
northeast of the Denizli province. The main purpose of this study is to investigate sedimentological
properties (such as lithotype, lithofacies) and palaeoenvironmental development of terrestrial
carbonates, approximately 20 meters thick and a few kilometres lateral continuity, where located in
the northern part of the NE-SW trending Acıgöl Graben. The Acıgöl Graben after the compressionextension phases started from Late Miocene has gained its present form because of prevailing
extensional regime in the region during Early Quaternary period.
Terrestrial carbonates in the investigated area began to precipitate in the shallow lake or depression
depositional system with the thermal waters reached to the surface by the faults that bordered Acıgöl
Graben and later they continued to precipitate by rivers to the graben basin. These terrestrial
carbonates dominantly consist of travertine and tufa deposits. Travertines are observed at the Örtülü
village and surrounding which are approximately 4 km north of the Sarıkavak village and they
compose of laminated, crystalline crust, paper-thin rafts, reed, shrub, pizolit, intraclast and extraclast
litothypes. Palaeosols are significantly observed in karstic cavities and during the periods where the
travertine precipitation ceased. Tufa deposits mainly compose of moss -included bryophytes, and
macrophytes-, phytoclastic, oncolitic, stromatolitic, clastic consisted in intra and extra formational
clasts and sapropelitic facies.
The U/Th datings obtained indicate that the travertine precipitation commenced about 500 ka ago
and ceased at 308 ka. However, the carbonate precipitation in the region continued as a tufa deposit
in the study area and continued to precipitate at palustrine environments in some places throughout
the rivers until 80 ka. According to stable isotopic results δ13C values are between ‰ -1.6 and + 1.5
‰ (V-PDB) while δ18O values are between ‰ -7.4 and ‰ -10.8 (V-PDB). The more negative data of
δ18O isotope values could be related to the evaporation in the depositional environment. The less
negative and positive δ13C results could be interpreted as mixing the surface water of CO2 transported
with deep thermal waters and decreasing the C isotope values.
Osctracods and gastropods shells are common fossil findings observed. Charophytes are observed in
tufa deposits. According to the first pollen data, the existence of pollens (Pinaceae, Cedrus, Artemisia,
Quercus), which are generally belonging to herbaceous and gymnosperms plants, are important data
of climatic fluctuation. The presence of the Artemisia form in the investigated samples suggests the
cool and arid climatic conditions in the precipitation of the Sarıkavak terrestrial carbonates.
This study is financially supported by TUBİTAK project (project no 115Y493).
Keywords: Travertine, tufa, terrestrial carbonates, Sarıkavak, SW-Turkey
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ÖZ
Dereiçi Köyü Van İli'ne bağlı Başkale ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Dereiçi (Akçalı)
Travertenleri Pamukkale Travertenleri’ne benzerliği ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada
travertenlerin morfolojik ve fasiyes özellikleri ile jeomiras öğeleri değerlendirilecektir.
Dereiçi Travertenleri morfolojik olarak; tabaka tipi, sırt tipi, teras tipi ve çok küçük alanlarda gelişen
mağara tipi travertenlerden oluşmaktadır. Travertenler; kristalin kabuk, sal tipi, gaz boşluklu ve
pizolitik traverten fasiyeslerinden oluşmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, Dereiçi
Travertenleri’nin, K 220 B ve K 350 D doğrultularında gelişen makaslama çatlağı boyunca yüzeye
çıkan uçucu bileşence yoğun hidrotermal suların yamaç aşağı akarak oluştuğu belirlenmiştir.
Travertenlerin jeomiras öğeleri ise; iki tane sırt tipi traverten, bir traverten köprüsü, bir kısmı aktif
olmayan teras tipi traverten ve bir şelale ile dikkat çekmektedir. Bunlara ek olarak sırt tipi travertenin
kuzeydoğu yamacı boyunca eğimin etkisiyle aşağı süzülen suların oluşturduğu doğal duvar
görünümleri ile jeomiras bölgeleri arasında yer almaya değer ender güzelliklerdendir.
Dereiçi Travertenleri, gerek bölgedeki mermer işletmeleri gerekse oluşumunu ve gelişimini sağlayan
suyun azalması sonucu risk altındadır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde zamanla tüm güzelliğini
yitirecektir. Bölgede var olan jeolojik oluşumların birçoğu miras niteliğindedir. Yavuzlar Köyü
Peribacaları, Tandoğdu (Çamlık) Travertenleri sıcak su havuzları bunlara birer örnektir. Tüm bu
jeolojik oluşumların tespit edilerek koruma altına alınması ve gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde
yaşatılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dereiçi, jeomiras, teras tipi traverten, jeosit
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ABSTRACT
Dereiçi Village is located within the borders of the Bashkale district of Van Province. Dereici (Akçalı)
Travertines point out with its similarity to Pamukkale Travertines. In this study, morphological and
facies characteristics of travertines and geoheritage items will be evaluated.
Dereliçi Travertines morphologically; It consists of layer type, ridge type, terrace type and cave type
travertines that develop in very small areas. Travertines are consist of crystalline crust, salty type,
gas-filled and pizolitic travertine facies. As a result of the investigations, it was determined that the
volalite component rich hydrothermal waters flowing down the slope down the surface of the Dereliçi
Travertines along the shear crack developed in the K 220 B and K 350 D directions.
The travertines' geoheritage are; two ridge type travertine, a traverten bridge, some inactive terraced
travertine, and a waterfall. In addition to these, the back-type travertine is a rare beauty among the
geoheritage regions with the natural wall appearances of the downwaters due to the inclination of
the northeast patchwork.
Dereiçi Travertenleri, marble enterprises in the region are at risk of declining water quality which
leads to formation and development. If necessary precautions are not taken, it will lose all its beauty
over time. Many of the geological formations that exist in the region are inherited. Yavuzlar Village
Peribacaları, Tandoğdu (Çamlık) Travertines hot water pools are examples of these. All of these
geological formations should be identified and protected and kept alive for future generations.
Keywords: Dereiçi, geoheritage, terraced type travertine, geosite.
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ÖZ
Orta-Geç Miyosen (12 My) sırasında Arap ve Avrasya Plakaları arasında meydana gelen kıtasal
çarpışmaya bağlı olarak Doğu Anadolu'daki yükselme, Neo-Tetis Okyanusu’nun kapanmasına, deniz
sahasının sona ermesine ve geniş alanlarda gölsel çökelmeye neden olmuştur. Bu gibi bölgelerde
evaporitler akarsu kırıntılarıyla birlikte çöker. Doğu Anadolu'da çalışma alanının tabanında bulunan
Kurtdeliği Formasyonu, bölgesel sıkıştırma tektoniği rejiminin bir ürünü olan ve gölsel-fluvyal
yataklarla temsil edilen karasal havzalardan biridir. Bu nehirlerden oluşan alüvyonlu fanlar, göl suları
altında fan deltasına dönüşmüştür. Önceki çalışmalara göre, Kurtdeliği Formasyonu’nun jipsli
birimleri Koluz üyesi olarak adlandırılmış ancak fasiyes dağılımı, çökelme koşulları (sıcaklık, basınç,
tuzluluk, su jeokimyası, Eh, pH, bakteri etkileri), diyajenetik evrim, karasal evaporit ortamı türü (iç
sabka, playa gölü, salina), havza derinliği değişiklikleri ve evaporitleşme oluşum süreçleri henüz
incelenmemiştir.
Bu bağlamda, bu çalışmada, bölgesel sıkışmanın etkisi altında son derece deforme olmuş Orta-Geç
Miyosen yaşlı Kurtdeliği Formasyonu’na ait Koluz üyesinin jipsli birimlerinin sedimantolojik,
mineralojik ve petrografik özelliklerinin incelenmesiyle diyajenetik süreçler, çökelme koşulları ve
modeli ile paleocoğrafik gelişimi üzerinde durulmaktadır.
Sonuç olarak; genellikle jips ağırlıklı, karbonatlar ve kırıntılılarla arakatkılı 200 m kalınlığındaki
Koluz üyesinde, hem tektonizma hem de iklimsel değişimlerin etkisi altında, evaporitik bir playa
gölünü karakterize eden bazı litofasiyesler ayırtlanmıştır. Bu litofasiyelere göre; satin spar jipsli
çamurtaşı ve nodüler breşik jipsler, çamur düzlüğünde; jips arenitler, playa gölü kenarlarında; birincil
(selenit) alçıtaşı ve radyal jipsler, göl kenarı-sığ kısımlarında; laminasyonlu bantlı jipsler, gölün sığ
bölgelerinde; diyajenetik sürece bağlı olarak gelişen masif jipsler, Orta-Geç Miyosen'de gölün daha
derin bölümlerinde çökelmiştir. Buna ek olarak, Koluz üyesi evaporitlerinin litofasiyesleri ve
sedimantolojik özellikleri ve birimdeki bu litofasiyeslerin tekrarlanması, tektonizma, mevsimsel
şartlar, taşkınlık, tuzluluk ve havzanın su seviyesindeki değişmeler nedeniyle meydana gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Koluz, Kurtdeliği Formasyonu, sedimantoloji, paleocoğrafya, playa gölü
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SEDIMENTOLOGIC PARAMETERS WITH PALEOGEOGRAPHIC
EVOLUTION OF THE MIDDLE-LATE MIOCENE GYPSIFERIOUS UNITS
IN THE KOLUZ MEMBER, EASTERN ANATOLIA (NE, VAN), TURKEY: AN
INLAND BASIN RELATED TO THE CLOSURE OF THE NEO-TETHYS
OCEAN
a

Pelin Güngör Yeşilovaa, Deniz Gökmenb, Çetin Yeşilovaa
Yüzüncü Yıl University, Department of Geological Engineering, Van, Turkey
b
Yüzüncü Yıl University, Institute of Science and Technology, Van, Turkey
(yesilovapelin@gmail.com)

ABSTRACT
Uplift in Eastern Anatolia due to the continental collision occurred between Arabian and Eurasian
Plates during Middle-Late Miocene (12 Ma) resulted in the final closure of the Neo-Tethys Ocean
and commencement of lacustrine deposition on large highlands after the termination of marine
deposition. In such areas, evaporites are deposited together with river clastics. Kurtdeliği Formation
exposed in the Eastern Anatolia at the base of the study area, is one of the terrestrial basin which is
a product of regional compressional tectonic regime, and is represented by lacustrine-fluvial
deposits. Alluvial fans formed by these rivers transformed to fan delta under the effect of lake waters.
According to the previous studies gypsiferous units of Kurtdeliği formation was named as Koluz
Member, but the facies distribution, depositional conditions (temperature, pressure, salinity, water
geochemistry, Eh, pH, bacterial effects), diagenetic evolution, type of the terrestrial evaporitic
environment (inland sabhka, playa lake, salina), changes in basin depth and the processes of
evaporites formation in the basin have not been studied yet.
In this respect, this study focuses on the diagenetic processes, depositional conditions, deposition
model and the paleogeographic evolution of the gypsiferous units of the Koluz member belonging to
the highly deformed Middle-Late Miocene Kurtdeliği Formation under the effect of the regional
compression by examining their sedimantologic, mineralogic and petrographic characteristics.
According to the results; some lithofacies charaterizing an evaporitic playa lake environment formed
both under the effect of tectonism and climate changes were defined in the 200 m thick Koluz Member
dominated by gypsums which are intercalated with carbonates and clastics. According to the these
lithofacies; fibrous gypsy mudstones and nodular-breccia gypsum were deposited in mud flat, gypsum
arenites were deposited at the margins of playa lakes, primary (selenitic) gypsums and radial
gypsums were deposited at the marginal-shallow portions of the lake, laminated-banded gypsums
were deposited at the shallow areas of the lake, and massive gypsums developed due to the diagenetic
processes were deposited at the deeper portions of the lake in Middle-Late Miocene. In addition,
lithofacies and sedimantologic characteristics of evaporites of the Koluz member, and the repetition
of these lithofacies in the unit was interpreted to occur due to the tectonism, seasonal conditions,
flooding, salinity, and changes in water level of the basin.
Keywords: Koluz Member, Kurtdeliği Formation, sedimentology, paleogeography, playa lake
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KIRKGEÇİT FORMASYONU’NUN (ORTA EOSEN- OLİGOSEN) BASKİL
(ELAZIĞ) GÜNEYBATISINDAKİ FASİYES ÖZELLİKLERİNE AİT ÖN
BULGULAR
a

Onur Alkaça, Ercan Aksoya, Calibe Koç Taşgına
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ/Merkez
(oalkac@firat.edu.tr)

ÖZ
Bu çalışma Baskil (Elazığ) güneybatısında KD-GB doğrultusunda yüzeyleyen Kırkgeçit Formasyonu
(Orta Eosen-Oligosen) çökellerinin fasiyes özelliklerine ait ön bulguları kapsamaktadır.
Kırkgeçit Formasyonu Orta Eosen başlarında güneydeki Arabistan levhasının kuzeye doğru Avrasya
levhası altına dalımı sırasında, Doğu Toros orojenik kuşağı üzerinde ortaya çıkan gerilmelere bağlı
olarak meydana gelmiş subsidans bir havzanın çökellerinden oluşmaktadır. Elazığ çevresinde geniş
yayılımı olan Kırkgeçit Formasyonu diğer alanlarda birçok araştırmacı tarafından çalışılmış olmakla
birlikte Baskil güneybatısındaki çökellerin fasiyes özelliklerindeki eksikliğin tamamlanması amacıyla
bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Formasyon inceleme alanında farklı fasiyes özellikleri gösterir.
Fasiyesler; organize olmamış, kötü yuvarlaklaşma ve boylanma gösteren konglomeralar, kumtaşıkonglomera litolojisine sahip kanal çökelleri, içerisinde düzlemsel ve sigmoidal çapraz tabakalardan
oluşan iyi yuvarlaklaşmış, kötü boylanmış konglomeralar, kumtaşı litolojisi baskın kanallar,
genellikle bentik foraminifer içeren kırıntılı kireçtaşları, çakıllı kumtaşı ve kiltaşı/şeyl litolojisine
sahip yamaç çökelleridir.
Farklı yüzeylemelerden alınan ölçülü stratigrafik kesitlerde tanımlanan fasiyesler, 34 farklı fasiyes
kodlarıyla sınıflandırılmıştır. Taban fasiyeslerine ait kodlar FB ve FB.1 iken Kırkgeçit
Formasyonu’nun çökel fasiyeslerine ait kodlar F1, F2, F2.1, F3, F4, F5, F6, F7,F8, F9, F9.1, F10,
F11, F12, F13, F13.1, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28,
F29’ dur. Bu fasiyesler derin denizel proseslerde tanımlanmış bilinen fasiyeslerle karşılaştırılmıştır.
Buna göre; F16, F9.1, F14, F24, F4, F25, F12, F19 kodlu fasiyesler, Ta, Tb ve Tc fasiyeslerine karşılık
gelir. Aynı zamanda F16, F9.1, F24, F25, F12 ve F19’un en üst seviyeleri To, F14 ve F4 ise T1
fasiyesi ile benzerdir. F9, F13.1, F7, F5 ve F13 kodlu fasiyesler Ta ve Tb fasiyesleriyle eşleştirilebilir.
F3, F2.1, FB, FB.1, F28, F29, F11, F10, F6, F17, F21 ve F26 kodlu fasiyesler Ta, masif
kumtaşlarından oluşan F3, F2.1, FB, FB.1, F28, F29 kodlu fasiyesler aynı zamanda S3’e eşittir. F20,
F15, F22, F23, F1 fasiyesleri ise traksiyon ile çökelmiş birimleri temsil eder ve R1 ile benzerlik
gösterir.
İyi organize olmuş, iyi yuvarlaklaşmış ve kötü boylanmış, uzun eksen kiremitlenmesi gösteren
konglomeralardan alınmış paleoakıntı ölçümlerine göre Kırkgeçit Formasyonu’nun Baskil
güneybatısındaki bölümüne ait çökellerinin genel beslenme yönü K’den G’ye doğru (220-2300)
olduğu görülmüştür.
Çalışma alanının kuzeybatısında gözlenen kiltaşı/şeyl türü litolojilerden alınan örneklerde Lütesiyen’i
karakterize eden planktik foraminiferlerden Acarinina bullbrooki, Acarinina spinuloinflata,
Catapsydrx unicavus, Globigerinatheka barri, Globigerinatheka index, Globigerinatheka
subconglobata, Globigerinatheka sub. curryi, Sebbotina eocaena, Subbotiina cryptomphala,
Subbotina hagni, Subbotina senni ve Bartoniyen’i temsil eden Acarinina topilensis, Acarinina rohri,
Globigerinatheka sp., Turborotalia pomeroli, Dentoglobigerina sp., türü fosiller tanımlanmıştır.
Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından MF.17.02 proje numarasıyla
desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Baskil güneybatısı, fasiyes özellikleri, Kırkgeçit Formasyonu
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INITIAL FINDINGS BELONGING TO FACIES FEATURES OF KIRKGEÇİT
FORMATION (MIDDLE EOCENE- OLIGOCENE) AT SOUTHWEST BASKIL
(ELAZIĞ)
a
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ABSTRACT
This study involves initial findings belonging to facies features of the Kırkgeçit Formation deposits
outcropping at NE-SW direction in the southwestern Baskil (Elazığ, Eastern Turkey).
The Kırkgeçit Formation is composed of deposits subsidance of a basin that occured depending on
stress on the Eastern Taurus Orogenic Belt during the Arabian plate in south subduction under the
Eurasian plate to the north beginning of Middle Eocene. As well as the Kırkgeçit Formation which
has a wide sclaled outcropes around Elazığ, being studied by many researcher in other fields, this
study was carried out in order to complete the deficiency of facies characteristics of sediments at
southwest Baskil. The Formation shows different facies features in the investigation area. Facies are;
unorganised, poorly rounded and sorted conglomerates, chanel deposits having sandstoneconglomerate lithologies with well rounded, poorly sorted conglomerates occured with planar and
sigmoidal cross bedding, channel sandstones, clastic limestone with generally bentic foraminifera,
pebbly sandstone and slope deposits with claystone/shale lithologies.
The facies identified in the measured sections from different outcropping are classified into 34
different facies codes. While the codes belonging to basal facies are FB and FB.1, the codes belonging
to sediment facies of Kırkgeçit Formation are F1, F2, F2.1, F3, F4, F5, F6, F7,F8, F9, F9.1, F10,
F11, F12, F13, F13.1, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28,
F29. These facies are compared with other known facies in deep marine processes. Accordingly; F16,
F9.1, F14, F24, F4, F25, F12, F19 coded facies equal to Ta, Tb and Tc facies. At the same time upper
part of F16, F9.1, F24 F25, F12 and F19 similar to T0 while F4 similar to T1 facies. F9, F13.1, F7,
F5 and F13 coded facies equatable to Ta and Tb. F3, F2.1, FB, FB.1, F28, F29 coded facies equal
to S3. Besides F20, F15, F22, F23, F1 facies are represent sediments deposited by traction and
similar to R1.
According to paleocurrent measurements taken from the conglomerates which have well organised,
well rounded and poorly sorted, long axis imbrication, general feding direction of the conglomerates
belonging to Kırkgeçit Formation at southwest part of Baskil has been assigned as north to south
(2200-2300).
In the samples of claystone/shale type lithologies observed in the northwestern part of study area
Lutetian aged planktic foraminiferas are recognised; Acarinina bullbrooki, Acarinina spinuloinflata,
Catapsydrx unicavus, Globigerinatheka barri, Globigerinatheka index, Globigerinatheka
subconglobata, Globigerinatheka sub. curryi, Sebbotina eocaena, Subbotiina cryptomphala,
Subbotina hagni, Subbotina senni and Bartonian characterized; Acarinina topilensis, Acarinina
rohri, Globigerinatheka sp., Turborotalia pomeroli, Dentoglobigerina sp., type fossils.
This study is supported by Fırat University Scientific Research Projects with Project number
MF.17.02.
Keywords: Soutwestern Baskil, facies features, Kırkgeçit Formation
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ODAKÖY (DURSUNBEY-BALIKESİR) YÖRESİNDEKİ KÖMÜRLÜ
NEOJEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ VE SEDİMANTOLOJİSİ
a

Cüneyt Bircana, İbrahim Türkmena
Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balıkesir
(cuneytbircan@hotmail.com)

ÖZ
Bu çalışmada, Odaköy (Dursunbey - Balıkesir) ve yakın civarında yüzeyleyen Neojen Çökellerinin
stratigrafik ve sedimantolojik özellikleri incelenmiştir. İnceleme alanı ve yakın çevresinin temel
birimlerini, Fazlıkonağı formasyonu, Yayla Melanjı ve örtü birimlerini ise Neojen çökelleri
oluşturmaktadır.
Odaköy yöresinde yüzeyleyen Neojen çökellerinin stratigrafik ve sedimantolojik özelliklerini ortaya
koymak için altı adet stratigrafik kesit ölçülmüştür. Bu kesitleri oluşturan çökellerde 14 fasiyes ve 3
fasiyes topluluğu tanımlanmıştır. Bu fasiyesler; matriks destekli konglomeralar, tane destekli
konglomeralar, çakıllı kumtaşları, kaba taneli kumtaşları, tüflü kumtaşları, masif çamurtaşları, çakıllı
çamurtaşları, organik malzemeli kiltaşları, gri-yeşil kiltaşları, sarı-bej laminalı kiltaşları, masif
marnlar, kireçtaşları, kömür ve tüflerdir. Bu fasiyesler bataklık, kıyı yakını göl ve açık göl fasiyes
topluluklarını oluşturur.
İnceleme alanından derlenen kömür örneklerinin kalori değerleri 2538-6789 kcal/kg arasında
değişmektedir. Ayrıca Nohutçu açık ocak işletmesinden derlenen 24 adet kömür örneğinin kömür
petrografisi çalışmaları devam etmektedir.
Bölgede bulunan açık işletmelerden derlenen 52 adet örnek üzerinde yapılan palinolojik analizlerde
polen içeriğinin oldukça kısıtlı olduğu görülmüştür. Ancak yine de yaş ve ortamsal sonuçlar verecek
palinomorflar kaydedilmiştir. Bunlar; Laevigatosporites haardti, Cupressaceae sp., Alnus sp.,
Engelhardia sp., Quercus sp., Cyrillaceae-Clethraceae, Dicolpopollis kockelii (Calamus)
formlarından oluşmaktadır. Bu veriler Odaköy yöresindeki kömürlü tortulların erken Miyosen’de
çökeldiğini göstermektedir. Polen topluluğu, sıcak ve nemli iklim şartlarında tatlı su turba
bataklığında (?göl) çökelimin gerçekleştiğine işaret eder.
Anahtar Kelimeler: Sedimantoloji, göl, bataklık, kömür, Odaköy, Dursunbey
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SEDIMENTOLOGY AND STRATIGRAPHY OF COAL-BEARING NEOGENE
SEDIMENTS IN ODAKÖY (DURSUNBEY-BALIKESİR) DISTRICT
a
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Balıkesir University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, Balıkesir
(cuneytbircan@hotmail.com)

ABSTRACT
In this study, stratigraphic and sedimentological properties of Neogene sediments exposed in Odaköy
(Dursunbey-Balıkesir) and its adjacent area are investigated. The basement rocks comprise the
metamorphics of Paleozoic Fazlıkonağı fm. This unit is overthrusted by the ophiollitic mélange,
consisting of the serpentinite, radiolarite and limestone blocks. These mélange and metamorphic
rocks are overlain by the lignite-bearing Neogene sediments.
In order to determine the stratigraphic and sedimentologic properties of Neogene coal-bearing
sediments, six stratigraphic section are measured. 14 facies and 3 facies commities are defined in
sediments observed in these sections. These facies are; matrix supported conglomerates, grain
supported conglomerates, pebbly sandstones, coarse grained sandstones, tuff bearing sandstones,
massive mudstones, pebbly mudstones, claystones with organic material, grey-green claystones,
yellow-beige laminated claystones, massive marls, limestones, coal and tuffs. These facieses form
marsh, near-shore lakes and open-lake facies groups.
The calorie values of coal samples collected from the study area vary between 2538 and 6789 kcal/kg.
Furthermore, coal petrography study of 24 samples compiled from Nohutçu open coal pit has been
undergoing.
Palinological analyses of 52 samples compiled from open pits in the region revealed that, pollen
content is very limited. However, polinomorphes indicated age and environmental outcomes were
also recorded. These consist mainly of Laevigatosporites haardti, Cupressaceae sp., Alnus sp.,
Engelhardia sp., Quercus sp., Cyrillaceae-Clethraceae, Dicolpopollis kockelii (Calamus) forms.
These data indicate that coal-bearing sediments in Odaköy district are sedimented in Early Miocene.
Warm and humid climatic conditions suggest that pollen community precipitated in freshwater peat
swamp.
Keywords: Sedimentology, lake, swamp, coal, Odaköy, Dursunbey
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VAN GÖLÜ TABANINDA YER ALAN SUALTI KANALLARININ
SEDİMANTOLOJİK KOMPOZİSYONU
a
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ÖZ
Van Gölü, hacmi bakımından dünyanın dördüncü büyük gölü olmasının yanı sıra kapladığı alan
bakımından dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Van Gölü aktif volkanlarla çevrili olması, tektonik
olarak aktif bir noktada olması ve iklimsel açıdan hassas bir noktada bulunması nedeniyle
paleolimnolojik çalışmalar için oldukça uygundur. Paleoortamsal, paleotektonik ve paleoiklimsel
çalışmalar için uygun olduğundan dolayı 2010 yılında ICDP (Uluslararası Kıta Delme Programı)
tarafından desteklenen PaleoVan Projesine ev sahipliği yapmış ve bu proje sonucunda Van Gölü’nün
oluşum yaşı ortalama olarak Orta Pleyistosen olarak güncellenmiştir. 2010 yılında gerçekleşen
PaleoVan Projesi kapsamında ve aynı zamanda 2012 yılında yine uluslararası boyutta yapılan
“BathyVan” projesi kapsamında gölün tabanından yüksek çözünürlüklü sismik ve batimetrik veriler
alınmıştır. Bu veriler Van Gölü’nün doğu şelfinde, 50-150 metre su derinliğinde iki adet sualtı
kanalının olduğunu göstermiştir. Kanalların, göl su seviyesinin düşük olduğu dönemlerde flüviyal
süreçlerle oluştuğu tahmin edilmektedir. Kanal sistemlerinden biri Karasu Deresi ile diğeri ise Engil
Deresi ile örtüşmektedir. Sualtı kanalları göreceli olarak doğuda daha sığ ve batıya doğru
derinleşmektedir.
Bu çalışma kapsamında Van Gölü’nün doğu şelfinde yer alan sualtı kanallarından, su derinliği
ortalama 70-100 metre olan ve uzunluğu 1.75 metre ile 2.40 metre olan 6 adet kısa karot alınmıştır.
Kısa karotlar iki kısma ayrılmış ve litolojik tanımlamaları yapılmıştır. Tanımlaması yapılan
sedimanter yapılar batimetrik veriler ile birleştirilmiştir ve su altı kanallarının sedimantolojik
kompozisyonu açıklanmaya çalışılmıştır.
Batimetrik çalışmalar esnasında incelenen su altı kanallarının tabanında yer alan sedimanlar iyi
tabakalanma göstermektedir. Bu tabakalanma yapıları aynı zamanda bu kanalların artık aktif
olmadığının göstergesidir. Sualtı kanallarının tabanından alınan karotlarda laminalı yapıların
gözlenmesi bu durumu desteklemektedir.
Bazı sualtı kanallarının duvarlarında hörgüç yapıları mevcuttur. Bu hörgüçlü yapılar sedimanların
slump oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Slump yapılarının bu noktalardan alınan sediman karotların
içerisinde bulunması bu durumu desteklemektedir. Slump yapılarının tektonik faaliyetlerle ilişkili
depremlerle oluştuğu düşünülmektedir.
Sualtı kanallarından alınan karotlarda tefra seviyeleride saptanmıştır. Karotlara ait yaşlandırma
analizleri (14C, Ar/Ar) ve jeokimyasal analizleri devam ettiğinden, malzemenin hangi volkanik
sisteme ait olduğu ve yaşı henüz belli değildir.
Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü’nce 2015MİM-B106 No’lu proje kapsamında desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lamina, slump, sualtı kanalı, tefra, Van Gölü

36

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı, 14-17 Eylül 2017, Rize
Sedimentology Working Group 2017 Workshop, 14-17 September 2017, Rize

SEDIMENTOLOGICAL COMPOSITION OF SUBLACUSTRINE CHANNELS
AT THE BOTTOM OF LAKE VAN
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ABSTRACT
Lake Van is the fourth largest lake in terms of volume and the largest soda lake in the world in terms
of its area of coverage. Lake Van is very suitable for paleolimnological studies because it is
surrounded by active volcanoes, located in a tectonically active spot and a sensitive point regarding
climate. Since it is suitable for palaeoenvironmental, palaeotectonic and palaeoclimatic studies, Lake
Van was drilled by ICDP (International Continental Scientific Drilling Program) in 2010, and as a
result of this project, Lake Van formation age was updated to Middle Pleistocene. Under the
international PaleoVan project in 2010 and BathyVan Project in 2012, high-resolution seismic and
bathymetric data were taken from the bottom of the lake. These data shows that there are two
sublacustrine channels in the eastern shelf of Lake Van, at a water depth of 50-150 meters. It is
estimated that the channels are formed by fluvial processes during periods when the lake water level
is low. One channel network corresponds to the Karasu river system, and the other to the Engil river.
The sublacustrine channels are relatively shallow in the east and deepen westward.
Within the scope of this study, six short cores with a depth of water of 70-100 meters and a length of
1.75 meters to 2.40 meters were taken from the sublacustrine channels in the eastern shelf of Van
Lake. The short cores are divided into two sections and lithological descriptions have been made.
Described sediment structures were combined with bathymetric data and the sedimentological
composition of the sublacustrine channels was tried to be explained.
Sublacustrine channel floors appear to have been filled with well-stratified sediments which are
studied during bathymetric surveys. This stratification is also evidence that these channels are no
longer active. The presence of laminated structures in cores taken from the floors of sublacustrine
channels supports this situation.
Some sublacustrine upper channel walls show hummocky sediments. These hummocky sediments
suggest slumping. This is evidenced by the presence slumps in the sediment cores which is taken from
this point. The slumps might have been triggered by earthquakes associated with the tectonic activity.
Tephra layers were also determined from cores taken from sublacustrine channels. The age dating
(14C, Ar/Ar) and geochemical analyses of the cores are still continues and it is not clear yet this tephra
layer belongs to which volcanic system and the age.
This study is supported by Yüzüncü Yıl University, Scientific Research Projects Coordinatorship
under the project number 2015-MİM-B106.
Keywords: Lamina, slump, sublacustrine channel, tephra, Lake Van
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KAHRAMANMARAŞ, DOĞU TOROSLAR
a
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ÖZ
Elbistan Havzası, Doğu Torosların iç kesiminde etrafı dağlar ile çevrili tektonik kökenli havza olup,
geç Devoniyen-erken Tersiyer yaşlı temel üzerinde gelişmiştir. Havzanın Neojen dolgusu, bölgesel
ölçekte açısal bir uyumsuzlukla ayrılan iki farklı istiften oluşur. Bunlar, kıvrımlı ve faylı Miyosen
yaşlı sığ denizel-karasal ve gölsel çökeller ile, üstüne gelen yataya yakın konumlu Pliyo-Kuvaterner
yaşlı Ahmetçik Formasyonu’nun linyitli göl (Alt Birim) ve akarsu (Üst Birim) çökelleridir. Havzayı
dolduran göl, çöküntü kenarlarını aşarak bugünkü Afşin ve yakın doğusu ile Elbistan’nın doğukuzeydoğu alanlarında linyit içeren kırıntılı kayaçların ve karbonatların (Alt Birim) çökelmesine
neden olmuştur. Sınırlı alanlarda yüzeyleyen Alt Birim’in en iyi yüzlekleri Termik Santral için açılan
ocaklarda gözlenir. Kalın kömür tabakasının altında saçılmış kum boyutunda taneler ve pirit içeren
yeşil-mavi renkli kalın marn ve kiltaşları yer alır. Bu kömür düzeyinden itibaren istif üste doğru gidya,
linyit-turba ve kiltaşı-çamurtaşı ardalanması ile devam eder. İstif Üst Birim’in sınırına yakın
düzeylerinde ise ince tabakalı çakıltaşı ve memeli fosilleri içeren bataklık-kıyı fasiyesini gösteren
kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşları (fluvial influx) ile temsil edilir. İstifin en üst kesimleri ise sınırlı yanal
yayılımlı yeşil-gri renkli marn, ince linyit-turba ve kiltaşı-çamurtaşı arakatkılı Gastropod’lu sığ gölsel
kireçtaşlarından oluşmaktadır.
Uygun iklim koşulları ve tektonik duraysızlık ile birlikte hızla aşınan malzeme sözkonusu göl alanını
doldurmuş ve kendi içinde de geçici göller oluşturan bir akarsu sistemine dönüşmüştür. Üst Birim bu
sistem içerisinde çökelmiştir. Elbistan Havzasında geniş yayılıma sahip olan ve yersel aşındırmalı bir
dokanakla Alt Birimi uyumlu olarak örten Üst Birim, alüvyon yelpaze ve örgülü nehir çökellerinden
oluşmaktadır. Dağ önündeki topografik yamaçlarda oluşan kesikliklerde gelişen, moloz akmaları
ürünü iri taneli çakıltaşları alüvyon yelpaze çökellerini oluştururken, yelpaze üzerinde havza eksenine
doğru akaçlanan örgülü nehir ortamında ise dönemsel istifleri oluşturan yersel aşındırmalı tabanlı
çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve kaliş bantlı çamurtaşları çökelmiştir. Sellenmeler sonrası gelişen akarsu
kökenli göllerde kalişli karbonatlar çökelmiştir. Afşin ile Elbistan’ın kuzey kesimlerinde, linyit içeren
göl çökelleri ile fluviyal kırıntılılarda, kıvrım, fay ve sıvılaşma gibi tektonik kökenli deformasyon
yapıları gözlenmiştir.
Sonuç olarak, Elbistan Havzası Arabistan Levhası’nın Avrasya ile ilerleyen çarpışması sırasında ve
Türkiye’nin neotektonik çatısı içerisinde, açılmalı doğrultu atımlı fay rejiminin denetiminde gelişen;
altta kömürlü göl (Alt Birim), üstte ise akarsu çökelleri (Üst Birim) ile temsil edilen Pliyo-Kuvaterner
yaşlı bir istif dolgusuna sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Elbistan Havzası, Neojen, stratigrafi, sedimantoloji
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ABSTRACT
The Elbistan Basin is tectonic depression surrounded by mountains in the interior part of the Eastern
Taurides and develops on the upper Devonian to lower Tertiary basement. The Neogene infill of the
Basin is composed of two different sequences separated by a regional scale angular unconformity.
These are the folded and faulted Miocene shallow marine to terrestrial and lacustrine sediments and
the overlying nearly horizontal lignite-bearing lacustrine (Lower Unit) and fluvial (Upper Unit)
sediments of Plio-Quaternary Ahmetçik Formation. The basin was filled by lake which flooded over
boundaries of depression and caused the deposition of lignite-bearing clastics and carbonates(Lower
unit) at near east of Afşin and east-northeast of Elbistan. The best exposures of Lower Unit exposed
in limited areas, are observed at open-pit quarries excavated for Thermal Power Plant. The level
below the thick lignite layer is composed of green-blue colored thick marl-claystone horizon with
scattered sand-sized particles and pyrite occurences. From this coal layer, the sequence continues
upwards by the gyttja, lignite-peat and claystone-mudstone alternations. Towards the boundary of
Upper Unit, the sequence is represented by thin-bedded conglomerate, sandstone, siltstone and
mudstone (fluvial influx) which display swamp to coastal facies including mammalian fossils. The
topmost of the sequence is composed of lateraly pinched out gastropod-bearing shallow lacustrine
limestones with green-grey colored marl, thin lignite-peat and clay-mud intercalations.
The increment in eroded material together with tectonic instability and suitable climate conditions
filled the mentioned lake and developed into a fluvial system comprising also temporary lakes. The
Upper Unit was deposited within this system. The Upper Unit which has extensive exposures in
Elbistan Basin and conformably covers the lignite-bearing lacustrine deposits of Lower Unit, consists
of alluvial fan and braided river deposits. While the coarse-grained conglomerates which were
deposited by debrisflows and developed along the breaks in topographic slopes of moutain fronts
formed the alluvial fan sediments, the cyclic sequences composed of conglomerates with local scored
bases, sandstone, siltstone and mudstones with caliche bands were deposited in braided river
environment which washed over these fans and drained to the basin center. The carbonates with
caliche bands were deposited in fluvial lakes developed after floodings. The tectonic induced
deformational structures such as; fold, fault and liquefaction have been observed in fluvial clastics
and lignite-bearing lacustrine deposits cropped out around Afşin and northern part of Elbistan.
As a concluding remarks, the Elbistan Basin has an infill sequence of Plio-Quaternary age which is
composed of lignite-bearing lacustrine (Lower unit) and fluvial (Upper unit) and developed within
the progressive collision of Arabian Plate with Eurasia in the context of the extensional strike-slip
regime of neotectonical framework of Turkey.
Keywords: Elbistan Basin, Neogene, stratigraphy, sedimentology

39

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı, 14-17 Eylül 2017, Rize
Sedimentology Working Group 2017 Workshop, 14-17 September 2017, Rize
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ÖZ
Bu çalışma, Malatya Kuzeybatısında (Türkiye) yüzeyleyen Lütesiyen- Priyaboniyen (Orta-Geç
Eosen) yaşlı Tohma Formasyonu’nun mikrofasiyes özelliklerini ve çökelme ortamını incelemeyi
amaçlamaktadır. Tohma Formasyonu; çakıltaşı, kumtaşı- çamurtaşı ardalanması, tabanı çakıltaşıkumtaşı seviyeli kireçtaşı- marn ardalanması, çamurtaşı- kumtaşı- killi kireçtaşı ardalanması, marnkireçtaşı ardalanması ve marn ara katkılı masif kireçtaşı çökel istifinden oluşmaktadır.
Çivril köyü dolaylarında, yaklaşık 350 m kalınlığında stratigrafik kesit ölçülmüş ve mikrofasiyes
analizi için örnekler derlenmiştir. Alınan örneklerden ince kesitler hazırlanmış ve istifin mikrofasiyes
özellikleri mikroskop altında incelenmiştir. Ölçülen stratigrafik kesitin ayrıntılı sedimantolojik
analizleri sonucu on mikrofasiyes tanımlanmıştır. Bunlar; 1- Fosilsiz Çamurtaşı- Silttaşı
mikrofasiyesi, 2- Miliolidae’li istiftaşı mikrofasiyesi, 3- Kırmızı algli- Miliolidae’li Vaketaşı
mikrofasiyesi, 4- Biyoklastik Vaketaşı/ İstiftaşı mikrofasiyesi, 5- Nummulitidae’li İstiftaşı
mikrofasiyesi, 6- Büyük Bentik Foraminiferli İstiftaşı mikrofasiyesi, 7- Büyük Bentik ForaminiferliAlgli İstiftaşı mikrofasiyesi, 8- Büyük Bentik Foraminiferli Vaketaşı mikrofasiyesi, 9- Küçük Bentik
Foraminiferli İstiftaşı mikrofasiyesi, 10- Küçük Bentik Foraminiferli Vaketaşı mikrofasiyesidir.
Tanımlanan on mikrofasiyes türü ile ilgili, dört karbonat çökelme ortamı belirlenmiştir. Bu çökelme
ortamları havza içinden kenara doğru; açık şelf, sığ şelf, kumsal ve lagündür.
Anahtar Kelimeler: Mikrofasiyes, sedimantoloji, çökelme ortamı, Tohma Formasyonu, Malatya.
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ABSTRACT
This study aims to determine microfacies characteristics and deposition environment of the LutetıanPriabonian Tohma Formation cropping out in the northwestern parts of the Malatya city. Tohma
Formation consists of conglomerate, Sandstone-mudstone alternation, sandstone-sandstone
limestone-marl alternation, mudstone-sandstone-clayey limestone alternation, marl-limestone
alternation and marl intercalated massive limestone sedimentary sequence.
In Çivril village, stratigraphic section about 350 m in thickness was measured and samples were
collected for microfacies analysis. Thin sections were prepared from the samples and microfacies
characteristics of the succession were examined under the microscope. Ten microfacies were
identified as a result of detailed sedimentologic analyses of the measured section. These are; 1Fossil-Free mudstone-siltstone microfacies, 2- Packstone microfacies with Miliolidae, 3- Wackestone
microfacies with Red Algae-Miliolidae, 4- Bioclastic wackestone/ packstone microfacies, 5Packstone microfacies with Nummulitidae, 6- Large benthic foraminiferal packstone microfacies, 7Large benthic foraminiferal- algal packstone microfacies, 8- Large benthic foraminiferal wackestone
microfacies, 9- Small benthic foraminiferal packstone microfacies, 10- Small benthic foraminiferal
wackestone microfacies.
Four carbonate depositional environments were determined related to identified ten microfacies
types. These depositional environments, from interior part of the basin to margin, are; open shelf,
shallow shelf, beach and lagoon.
Keywords: Microfacies, sedimentology, depositional environment, Tohma Formation, Malatya.
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ÖZ
Bu çalışmada, Bafa Gölü çökellerinin yüksek çözünürlüklü sedimentolojik ve jeokimyasal analizleri
doğrultusunda, son 2500 yıllık bir süreçte çökelmiş jeolojik arşiv incelenmiştir. Çalışma alanı olan
Bafa Gölü, acı su koşulları gösteren bir kalıntı göl olup, Batı Anadolu’nun Ege Deniziyle olan
kıyısında ve Menderes Havzasında yer alan en önemli göl sistemidir. Göl günümüzde 315 km2 su
yüzeyi ve 692 hm3 hacim ve en derin kısmı 20 m derinlikteki bir göl havzası özellikleri sunmaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı, enerji seviyesindeki değişimler, kırıntılı taşınma süreçleri ve kaynakları
gibi Bafa Gölü çökelme ortamına etki eden dışsal etkenlerin belirlenmesidir.
Çalışma kapsamında, lazer difraksiyonu sistemi ile tane boyu analizi, çok sensörlü karot logu (MSCL)
ve ITRAX mikro-X-ışını floresans (XRF) karot tarayıcısı, göl çökellerinin (BAF 37 karotu; 4.2m)
fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Çökellerin kimyasal özellikleri
30 farklı değişkenin yarı kantitatif değişimlerine göre belirlenmiştir. Jeokronolojik değerlendirmeler
hızlandırılmış kütle spektrometrisi uygulanarak (AMS) C14 radyokarbon metodu ile belirlenmiştir.
Manyetik geçirimlilik (MS) değerleri çökellerin magnetizasyon seviyesini yansıtmaktadır, temel
olarak yüksek değerler çökellerin paramagnetik, ferromagnetik ya da antiferromagnetik özelliklerine
işaret etmektedir. Çökel kayıtları başlıca homojen killi silt bileşimindedir. Bunun yanı sıra silt ve kil
ardalanmalı kum seviyeleri de karotun alt kesimlerinde belirlenmiştir. Üstteki homojen killi silt birimi
düşük MS değerleri (1.5-4 u.S.I.) göstermektedir. Kum seviyeleri içeren alt kesimlerde ise ortalama
MS değerleri belirlenmiştir (0.5-7u.S.I.).
Karotun alt kesimlerindeki sedimantolojik karakteristikler, yüksek enerji koşullarının oluşturduğu
kütle akması olaylarının sinyallerini içermektedir. Buna karşın, karotun en üst 1 m kesimindeki
homojen çamur seviyeleri, sürekli bir göl fazında çökelmiştir. Özellikle son 100 yıllık dönemde
yüksek enerji koşullarına doğru bir geçiş eğilimi gözlenmektedir.
Bu çalışma TUBİTAK-ARDEP (Proje Numarası: 113Y070 ve 115Y766) ve İstanbul Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje Numarası: 28942 ve 17828) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bafa Gölü, jeokimya, ITRAX karot tarayıcı, Multi Sensor Karot Logu, Paleoçevre
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ABSTRACT
A high resolution sedimentological and geochemical study was performed on Lake Bafa sediments
(core: BAF37), covering the geological archive of the last 2500 years. The study area of Lake Bafa
is a brackish residual lake located in Menderes Basin is one of the major recent lake in the Aegean
cost of the Western Anatolia. Recent characteristics of the lake basin exhibits a water surface of 315
km2, volume of 692hm3 and a maximum depth 20 m. The aim of the study is to define the main external
effects which control the depositional environment of Lake Bafa, in terms of energy level variations,
changes of the main transport mechanisms and their sources.
Basically, laser diffraction for particle size analysis, Multi Sensor Core Logger (MSCL) and ITRAX
micro-X-ray fluoresence (XRF) core scanner were applied for investigation of physical and chemical
characteristics of the lake sediments (Core BAF37; 4.2m). Chemical properties of the sediments are
defined in respect to the fluctuations of 30 variables. The geochronology was determined using
Accelerator Mass Spectrometry (AMS) radiocarbon method. Sedimentary record contain mainly
homogenous clayey silts, however sandy layers intercalated with silt and clay layers are also
observed in the lower parts of the corresponding cores. Basically, Magnetic susceptibility values (MS)
indicate magnetization degree of the sediments, basically positive values suggest that the analyzed
sediment might be paramagnetic, ferromagnetic, ferromagnetic or antiferromagnetic. Uppermost
homogenous clayey silt unit along the core reflect low MS values (1.5-4 u.S.I.). Sediment units
containing sandy layers would reflect average MS values (0.5-7u.S.I.).
The main sedimentary characteristics of the lowest part of the core is high energy environment
producing the mass flow events. Contrarily, homogenous thick mud layers of the uppermost 1 m of
the core probably is deposed in a permanent lake environment. Especially, a tendency through the
higher energy environment is suggested, for the last 100 years.
This study is supported by the TUBITAK-ARDEB (Project Numbers: 113Y070 and 115Y766) and
Istanbul University research foundations (Project Numbers: 28942 and 17828).
Keywords: Lake Bafa, geochemistry, ITRAX core scanner, Multi Sensor Core Logger, Environment
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ÖZ
Batı Anadolu, bazı tarihsel yerleşimlerde uygarlığın Erken Holosen’e kadar gerilere uzandığı tarihsel
açıdan önemli bir bölgedir; ancak burada üretilen paleoklimatolojik veriler yeterli değildir. 1950’lerde
tamamen kurutulana kadar km-boyutlu bir göle sahip faylarla oluşmuş Simav Grabeni bu yüzden
paleoklimatolojik açıdan ümitli bulunmuştur. Geçmiş iklimleri ortaya çıkarmak üzere eski gölün batı
ucunda bir hendek, ortasında ise livingstone karotiyer ile bir sondaj yapıldı. Yükseklik kontrolleri için
mm-çözünürlüklü dGPS ve insansız hava aracı verilerinden yararlanıldı.
Livingstone karotiyerle yapılan sondajda 4 m kalınlığında gri-yeşil organik çamur geçildi. Karotun
190. cm’si radyokarbon ile ca. MÖ. 435 yılına tarihlendi. Göl tabanından bir kaç metre yukarıdan
başlayan göl kıyısındaki derin (520 cm) hendekte ise stratigrafik kayıt 50 cm kalınlığında çamur ile
başlar. Bu çamurun tabanı düzeltilmiş radyokarbon verilerine göre MS. 1100’dür. Bu sediman örtüsü
üste doğru 781.60 m yükseltide bir gölsel taraçaya karşılık gelir. Alta doğru 100 cm kalınlığındaki bir
çakıllı kolüvyonun altında 50 cm kalınlığında göl kıyısı fasiyesleri (çamur ve turba) ve odunkömürü
ve seramik parçaları içeren daha ince bir kolüvyon yer alır. Bu seviyenin düzeltilmiş yaşı MÖ 287’dir.
Daha alta, 1 m kalınlığında yukarı doğru incelen bir kolüvyon ve onun da altında kahverengi-siyah
renkli turba ile istif devam eder. Bu en alt kesimde turba içinde 400-420 cm arasında yeniden
kolüvyona rastlanır. Altı örneğin düzeltilmiş radyokarbon yaş sonuçlarına göre hendeğin tabanı MÖ
3400 yılına kadar uzanır.
Hendek ve karotun yaş modeli, göl kıyısı fasiyesleri (özellikle turba ve kumlu sahil fasiyesleri) ile
birleştirildiğinde geçmiş göl seviyesi tahminlerini mümkün kılmaktadır. Buna göre, göl seviyesi MÖ
4000 ile MÖ 800 arasında neredeyse sabitken, MÖ 800 ile MS 1100 arasında (3.8-4.2 m arası) biraz
azalmıştır. Sonrasında göl seviyesi hızla artmış ve MS 1800-1850 sularında 6.1 m derinliğe ulaşmıştır.
Daha sonra derinlik radikal bir şekilde 3.4 m’ye düşmüş, 1950’lerde insan eliyle kurutulana kadar da
o seviyede kalmıştır. Önerilen derinlik tarihçesi yeterli bir şekilde planktik/bentik alg oranları ile de
doğrulanmıştır. Gelecekteki GIS-tabanlı çalışmalarda modern meteorolojik veriler ile geçmiş göl
derinlik değişimleri ilişkilendirilerek Simav Grabeni’ndeki Geç Holosen nicel yağış değişimlerine
yaklaşım sergilenmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Geç Holosen, göl seviyesi, diyatom, kollüvüyon, B Anadolu
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ABSTRACT
West Anatolia is a historically important area where civilization goes back to Early Holocene in
certain sites. Yet, paleoclimatological data produced is not adequate. In this respect, the Simav
Graben, a fault-induced depression with a km-sized lake until late 1950s when it was drained
completely, is considered promising. We employed a trench in the west end, a livingstone core with
in the ancient lake in order to figure out past lake levels. We also benefited mm-resolution dGPS and
UAV images for spatial control.
In the livingstone core, we passed 4 m-thick gray-to-green organaceous mud whose 190. cm is
radiocarbon dated to cal. BC 435. The deep (520 cm) lake margin trench that stands several metres
above the present lake bottom and starts with 50 cm thick lake mud at the top whose uppermost level
apparently corresponds a lake terrace. The age of the basal part of this mud level is AD 1100
according to our corrected radiocarbon ages.
This sediment blanket ends up at a prominent lake terrace at 781,60 m asl. Below, 100 cm-thick
gravelly colluvium is underlain by 50 cm of lake margin facies (mud and peat) and thinner colluvium
with some anthropogenic elements (charcoal and ceramics). The age of this anthropogenic level is
BC 287. Further below, another 1 m thick thickening-upward gravelly colluvium, the trench section
continues with brown to black peat down to the base of the trench with an exception of colluvium
between 400cm and 420 cm. Radiocarbon dating of 6 samples (calibrated) indicates that the base of
the section goes back to BC 3400.
The age models of the core and trench coupled with the lake margin facies (basically peat and sandy
shoreline) enabled the estimation of the past lake depths. Accordingly, lake level was stationary at
2.8-3.2 m between BC 4000 and BC 800 (with a sharp drop ca. BC 2000), but it became slightly
shallower (3.8-4.2 m) between BC 800 and AD 1100. Afterward, lake level increased rapidly and
reached the depth of 6.1 m around AD 1800-1850. Subsequently, it radically dropped back to 3.4 m
deep until late 1950s just before the human-induced desiccation of the lake. The proposed depth
history is satisfyingly verified with planktic/benthic algae ratio. The future GIS-based studies that
integrate modern meteorological data with the past lake depths is expected to produce quantitative
precipitation changes of the Late Holocene in the Simav Basin.
Keywords: Late Holocene, lake level, diatom, colluvium, W Anatolia
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BİR MENDERESLİ GÖMÜLÜ VADİDE ALÜVİYAL SETLENME İLE
GÖL GELİŞİMLERİ VE MUHTEMEL İKLİM ETKİSİ: MOGAN
HAVZASI (ANKARA) ÖRNEĞİ
a

Faruk Ocakoğlua, Tolga Görümb, Ahmet Apaydınc
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 26480, Eskişehir, Türkiye
b
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ÖZ
Mogan Havzası, Ankara kent merkezinin hemen güneyinde K-G doğrultusunda uzanan bir PliyoKuvaterner çöküntüsüdür. Halen havza, kuzeydeki Ankara çayına bağlanan İmrahor vadisi ile yan
kollarının etkinliğinde hızlı bir şekilde kazınmayı sürdürmektedir. Alanın orta kesiminde İmrahor
Vadisi içine kurulmuş iki göl (Eymir ve Mogan) yer alır.
Morfolojik ve sedimantolojik verilerimiz, bugün kuzeye akan ana eksenel vadinin kazınmasından
önce, havzanın faylı doğu kenarı ile tektonik etkinliğin mevcut olmadığı batı kenarından havzanın
ortasına doğru gelişmiş alüvyal yelpazelerin varlığını göstermektedir. Paleoakıntı verileri ve
sedimanter fasiyesler, bu yelpazelerin havza batı kenarına yakın güneye akan bir akarsu sistemini
beslediğini de göstermektedir. Çoğunlukla derince deşilmiş alüvyal yelpazalerin en üst kesimlerinden
el ettiğimiz kozmojenik radyonüklit ve OSL yaşları uyumlu bir şekilde yelpazelerdeki çökelimin 5060 ka önceye kadar devam ettiğini göstermektedir.
Eksenel gömülü menderesli vadi içindeki iki gölün suüstü kesimlerinde yaptığımız sondajlar, gölde
40 m’yi aşkın sediman birikiminin varlığını ve ilk gölsel çökellerin Mogan Gölü’nde 8000 y, Eymir
gölünde ise 6700 y yaşında olduğunu göstermektedir.
Mevcut verilerden çıkarılan paleocoğrafik senaryoya göre; Mogan Havzası’nda önceki bir buzularası
dönem başlarında (~MIS 3c) kuzeydeki Ankara Çayı’nın bir kolunun kapması yüzünden Mogan
Havzası dış drenaja açılarak kazınmaya başlamış ve kısa zamanda drenaj terslenmesine maruz
kalmıştır. Erken Holosen’e kadar geçen 30-40 by zaman içinde çok hızlı bir deşilme ile bugünkü
eksenel gömülü menderesli vadi gelişmiştir. Holosen’de iki görece kurak dönemde (muhtemelen 8.2
by ve 6.9 by iklim olayları) yan kollardan getirilen sedimanlar, eksenel sistemin enerjisi yeterli
gelmediğinden taşınarak uzaklaştırılamamış ve ana vadiyi setleyerek göllerin oluşmasına yol
açmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Alüviyal setleme, Geç Kuvaterner, kazınma, OSL, yüzey tarihlendirmesi
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ABSTRACT
Mogan Basin is N-S oriented Plio-Quaternary depression just in the south of the Ankara city. Actually,
a rapid denudation is in progress by means of the tributaries and the main trunk of the İmrahor valley
that joins the Ankara Creek in the North. Across the central part of the basin, Eymir and Mogan lakes
are formed in the incised İmrahor Valley.
Our morphological and sedimentological data indicate that before the incision of the axial northflowing main valley, alluvial fans were sourced from the eastern faulted margin and the western nontectonic edge towards the centre of the basin. We also discovered, based on the paleocurrent
directions and sedimentary facies, a south-flowing main fluvial trunk that transports the marginal
material. The cosmogenic radionuclide and OSL ages coming from the upper most part of the mostly
deeply incised alluvial terrace yield 50-60 ka ages, which strongly suggests the continuous deposition
until that time.
The drillholes situated in the suaerial part of both lakes demonstrated lacustrine sediment deposition
as thick as 40 m. The radiocarbon ages coming from the very base of the lake sediments are cal. 8000
y and ca. 6700 y for the Mogan and Eymir lakes respectively.
These data enable the following paleogeographic scenario: The Mogan Basin started to be incised at
the beginning of a warm interglacial period (~MIS 3c) as the result of capture by a branch of the
Ankara Creek in the north, which resulted in a rapid drainage reversal all over the basin. In a time
period of 30-40 ky until the Early Holocene, the actual incised İmrahor Valley was developed. Two
relatively dry periods most probably corresponding to 8.2 and 6.9 ka events, resulted in the
accumulation of heavy sediment influx from the confluents due to low energy of axial river. This
process caused the alluvial damming and formation of lakes in the incised valley.
Keywords: Alluvial damming, Late Quaternary, denudation; OSL, exposure age
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SAKARYA NEHRİ BOYUNCA TARAÇA SİSTEMİ GELİŞİMİNİN GEÇ
PLEYİSTOSEN KRONOLOJİSİ
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c
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ÖZ
Sakarya Nehri, ~60000 km2 drenaj alanı ile Kuzey Anadolu’nun önemli akarsu sistemlerinden birini
oluşturmaktadır. Nehir, Karadeniz’de sonlanan rotası boyunca Pontid Dağ kuşağının belirgin
yükselimlerini, boğazlar ve KAFZ üzerinde gelişmiş havzalar içerisinden aşarak geçer. İklim
değişiklikleri, Karadeniz seviye değişiklikleri ve KAFZ üzerindeki düşey deformasyon tarafından
kontrol edilen nehrin Pleyistosen evrimine ait ipuçları depolanmalı taraça sistematiğinde
bulunmaktadır. Bu çalışmada, Geyve Boğazı ve Adapazarı Ovası arasında kalan taraçaların
sistematiğinin belirlenmesi ve kronolojisinin ortaya konulması çalışmaları, TÜBİTAK 115Y132
programı desteğinde yürütülmektedir.
Çalışma, inceleme alanında depolanmalı taraça yüzey ve kesitlerinin arazi gözlemleri ile belirlenmesi,
jeodezik yöntemlerle (rtk-GPS ve Drone fotogrametri) ölçülmesi ve lüminesans yöntemi protokolleri
(kuvars OSL ve k-feldispat p-IRIR) ile sistematik olarak tarihlendirilmesi üzerine kuruludur. İlk
sonuçlar çalışma alanında 3 farklı seviyede taraça oluşumunu ortaya koymaktadır. Bu seviyeler, +25
m yüzey yüksekliğine sahip ~10 m kalınlığındaki T3; +10 m yüzey yüksekliğine sahip T2; +3 m
yüzey yüksekliğinde T1 ve güncel taşkın ovası (T0) olarak belirlenmiştir. Tarihlendirme çalışmaları,
tüm bu taraçaların son buzul çağı içerisinde oluştuğunu ve gelişimlerindeki tektonik yükselme ve
deniz seviyesi değişimlerinin etkisini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sakarya Nehri, taraça, lüminesans tarihlendirme
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LATE PLEISTOCENE CHRONOLOGY OF SAKARYA RIVER TERRACES
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ABSTRACT
Sakarya River stands among the largest fluvial systems of the southern Black Sea basin, draining
~60000 km2 of NW Anatolia, crossing the high relief of the Pontide mountain range through
successive narrow gorges and strike-slip basins formed by the North Anatolian Fault (NAF) System.
We investigated the fluvial terraces along the course of the main channel, especially at its middle to
lower reaches within the framework TUBITAK research grant (115Y132). These terraces are formed
in response to sea level changes and recent tectonic uplift/subsidence. The focus site belongs to the
northernmost terrace system, which is located between Geyve Gorge and Adapazarı Basin, ~50 km
inland to the Black Sea.
Firstly, a 3D spatial distribution mapping of these depositional terraces was performed by drone
photogrammetry and rtk-gps surveys and then luminescence geochronology was applied to pure
Quartz (OSL) and K-Feldspar (p-IRIR) fine grain crystals in order to construct the spatio-temporal
relationships. Three distinct terrace levels are identified, T3 with ~10 m sediment thickness and +25
m surface elevation. T2 with 10 m and T1 with +3 m surface elevation. Systematic dating of the
terraces yield that all terraces are formed within the last glacial period with response to Black Sea
level changes and tectonic uplift.
Keywords: Sakarya River, terrace, luminescence dating
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ÖZ
Ankara ili Çayırhan-Davutoğlan ilçeleri arasında yüzlek veren Miyosen yaşlı gölsel-karasal çökelleri
çalışılmış ve 89 m kalınlığında detaylı stratigrafik kesit ölçülmüştür. İstif boyunca seçilen örneklerde
sedimantolojik, palinolojik, kil minerali, ana ve iz element ve duraylı izotop analizleri yapılmış ve
paleoklimatik açıdan yorumlanmıştır. Devirsel fasiyes ardalanmaları ritmik dokuda olup istifin alt
kısmı ile üst kısmı arasında farklı renk ve fasiyeste ardalanmalar olarak gözlenmektedir. Ölçülü istifin
alt kısmında, kalın koyu gri-gri çamurtaşları ile ince jips, kireçtaşı, çört veya kumtaşı ardalanması
hakimdir. İstifin orta kısmında koyu gri-gri veya yeşilimsi çamurtaşları ile fosil kabukları içeren ooidli
kireçtaşları veya jipslerin ardalanması yer almaktadır. İstifin üst kısmında ise yeşilimsi çamurtaşları
ile kızıl-kahve çamurtaşlarının ardalanması yer almaktadır. Kızıl-kahve çamurtaşlarında eski toprak
oluşumu izlerine rastlanmıştır. Dolayısı ile yeşilimsi çamurtaşları devir altlarında, kızıl-kahve
çamurtaşları ise devir üstlerinde yer aldığı tespit edilmiştir. İstifin en üstünde ise yeşilimsi
çamurtaşları yerine açık gri renkli kalın marnlar kızıl-kahve çamurtaşları ile ardalanma sunmaktadır.
Marnlar içerisinde stromatolitik lensler gözlenmiş ve eski toprak oluşumları ile örtülmüştür.
Küçük ölçekli ritmik ardalanmaların yanı sıra fasiyes topluluklarının oluşturduğu büyük ölçekli
devirsel değişimlerde dikkat çekmektedir. Fasiyes değişimlerine jeokimyasal değişimler açısından
bakıldığında CaCO3, SiO2, Mg/Ca ve Sr/Ca yüzdelerindeki değişimler dikkat çekmektedir. Fe/Mn,
Ti/Al, Si/Al, Fe/Al oranlarındaki değişimler ve Fe, Ti, Al, Mn, K, P, Na elementlerindeki artış ve
azalışlar ise göl suyunun kimyasının değişiminde ve kuruma dönemlerinde aşınma ve ayrışma ile
desteklenen sediman bileşiminde etken olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, mineralojik değişimlere
bakıldığında simektit, illit, sepiolit, kalsit, dolomit ve analsim minerallerinin ardışık olarak mevcut
olması çökelim sırasında bazik ve asidik şartların ardalandığını göstermektedir. Bunlara ek ve
bağımsız olarak, palinolojik verilerdeki değişimler incelendiğinde istifin palinomorfça daha zengin
alt kısmında gymnosperm ve odunsu angiospermlere ait pollenler gözlenirken, istifin üst kısmına ait
örnekler genellikle palinomorf içermemekte ya da daha kurak dönemde çökelime işaret eden çok az
sayıda otsu angiosperm pollenleri gözlenmektedir.
Duraylı izotop 13C ve 18O ortalama değerleri sırasıyla 3.79‰ ve -1.24‰ olarak kaydedilmiştir. İstif
boyunca 13C yukarı doğru devirler boyunca ardalanarak azalmakta ve istifin alt kısmı ile üstü
arasında ortalama 2‰ fark oluşturmaktadır. 18O ise çok daha farklı değişim göstermekte ve istifin
orta kısmında yaklaşık 6‰ sapma oluşturmaktadır. İstif boyunca toplam 18O değerlerindeki değişim
küresel Miyosen 18O eğrisi ile kısmen paralellik göstermektedir. Bu parallellik Miyosen döneminde
gölsel çökellerin oluşumunda iklim değişiminin ciddi etki bıraktığını göstermektedir. Fasiyes
devirleri boyunca devir tabanlarında ve üstünde farklı fasiyeslere ait olmalarına rağmen duraylı izotop
sapmaları birbirleri ile tutarlı sapmalar göstermektedir.
Bu değişimler birbirleri ile ilişkili küçük ve büyük ölçekli devriler şeklinde gözlenebilmektedir.
Dolayısı ile Milankovitch tipi devirlerine denk geldiği düşünülmektedir. Kısa dönemde ıslak-kurak
ve uzun dönemde ise soğuk– sıcak iklim ardalanmalarını yansıtan bir iklim değişimini yansıtmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Miosen, paleoklima, gölsel-karasal, Çayırhan, Ankara

50

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı, 14-17 Eylül 2017, Rize
Sedimentology Working Group 2017 Workshop, 14-17 September 2017, Rize

CYCLOSTRATIGRAPHY, STABLE ISOTOPES AND
PALEOCLIMATOLOGICAL APPROACHES FOR THE MIOCENE
LACUSTRINE-CONTINENTAL SEDIMENTS (ÇAYIRHAN, ANKARA)
a

İsmail Ömer Yılmaza, Asuman Türkmenoğlua, Zühtü Batıb
Middle East Technical University, Department of Geological Engineering , 06531, Ankara
b
Turkish Petroleum Corporation, Department of Research, Ankara

(ioyilmaz@metu.edu.tr)

ABSTRACT
Miocene lacustrine-continental sediments of Çayırhan Formation cropping out around ÇayırhanDovutoğlan villages have been studied and 89m-thick detailed stratigraphic section has been
measured. Sedimentological, palynological, clay mineral, major and trace element analysis and
stable isotope analysis are carried out on the selected samples and interpreted for
paleoclimatological point of view. Cyclic facies has rhythmic character and displays difference in
alternation of facies and color at the bottom and the top of the section. At the bottom part of the
section, thick, dark grey-grey mudstones alternate with thin gypsum, limestone, chert or sandstone.
In the middle part of the section, dark grey-grey or greenish mudstones alternate with ooidal
limestones with fossil fragments or gypsums. In the upper part of the section, greenish mudstones
alternate with reddish-brownish mudstones. Paleosoil structures are observed within reddishbrownish mudstones and indicate exposure conditions developed over the greenish mudstones
towards the top of the cycles. At the top part of the section, light grey marls alternate with reddishbrownish mudstones and display lensoidal stromatolite developments. This type of cycles is also
capped by paleosoil structures.
Independently, when geochemical changes are analyzed, changes in CaCO3 and SiO2 percentages
were noticeable. These changes display fluctuations greater than or in the same scale with cycles in
opposite directions. Changes in Mg/Ca and Sr/Ca display parallel fluctuations with cyclicity.
Changes in Fe/Mn, Ti/Al, Si/Al, Fe/Al ratios and in element concentrations of Fe, Ti, Al, Mn, K, P,
and Na indicate chemistry of lake water changes and sediment influx. Weathering also takes role in
the sediment composition during exposure conditions. According to mineralogical analyses,
alternation of smectite, illite, sepiolite, calcite, dolomite and analsime minerals indicate that
fluctuating acidic and alkaline conditions were present in the lake. Moreover, independently,
palynological analysis displayed that relative abundance in palynomorphs at the bottom of the section
decreases towards top. At the bottom, woody angiosperms and gymnosperms are recorded and
palynomorphs are not observed towards the top or few herbaceous angiosperm which indicates dryer
conditions.
Stable isotope average values of 13C and 18O are 3.79‰ and -1.24‰ respectively. Along the whole
section, 13C values decreses with alternation and present a difference between bottom and top with
an average value of 2‰. 18O displays very different fluctuations and 6‰ shift is recorded at the
middle part. Changes in the curve of 18O presents a partial paralel trend with Miocene 18O global
curve. This parallel trend displays that climate had serious effect on deposition of Miocene lacustrine
deposits.
Cyclic variations are observed in composite form of small and large scales. Therefore, Milankovitch
type cycles are most likely. In short period, wet and dry type climate change is dominant, however in
long term, cold – and hot climate changes are observed.
Keywords: Miocene, paleoclimate, lacustrine-continental, Çayırhan, Ankara
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ÖZ
Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) bölgesinin güney kesiminde yer alan Boyabat havzasının temelini
metamorfik kayaçlar oluşturur. Bu temel üzerinde Geç Kretase-Erken Oligosen zaman aralığında
çökelmiş kırıntılı tortular yer alır. Havza yaygın olarak Lütesyen yaşlı türbiditik çökeller tarafından
doldurulmuş olup, bu istifin kalınlığı yer yer 2750 metreye kadar ulaşmaktadır. Havzanın en üst
dolgusunu ise Geç Eosen-Erken Oligosen yaşlı akarsu çökelleri oluşturur. Akarsu çökellerinin
tabanında orta-kalın katmanlı kumtaşı ve jipsli marnlardan oluşan 50 m kalınlıkta bir istif yer alır.
Havzada yüzeyleyen akarsu çökelleri Bağlıca ve Sakızdağ Formasyonları olarak iki birime
ayrılmıştır.
Bağlıca Formasyonu: Bu formasyon tane boyu üste doğru incelen "tortul dönemlerin"
ardalanmasından oluşur. Her dönem çakıllı bir aşınma yüzeyi (kanal fasiyesi) ile başlayıp, üste doğru
büyük ölçekli çapraz katmanlı ve paralel laminalı kumtaşları (nokta barı) ile devam eder. Çapraz
katmanların çukurlarında yer yer çakıllar gözlenmektedir. Bu özellik akarsular tarafından oluşturulan
çapraz katmanları simgeler. Bu tortul dönemlerin en üst seviyesi ise silttaşı, kiltaşı ve
çamurtaşlarından oluşur (taşkın düzlüğü çökelleri). Çamurtaşları içerisinde tatlı ve acı su
gastropodları bulunur. Bağlıca kesitinde 11 adet tortul dönem olup, toplam 400 m kalınlık
ölçülmüştür. İstifin sedimantolojik ve paleontolojik özellikleri menderesli akarsu ortamında
çökeldiğini göstermektedir.
Sakızdağ Formasyonu: Formasyon kalın katmanlı gri, boz renkli, gevşek çimentolu, polijenik
heterojen çakıltaşlarından oluşmaktadır. Birim içinde yer yer büyük ölçekli çapraz katmanlanma,
aşınma kanalları içeren kumtaşı ile yeşilimsi renkli çamurtaşı ve kil mercekleri içermektedir. Birim
kötü boylanmalı olup, fosil içermez. İri tane boyu, akıntı değişkenliği ve ince tanelerin azlığı yüksek
enerjili bir ortamı gösterir. Bu özellikler örgülü akarsuların alüvyon çökeli ve ortamı olarak
yorumlanmıştır. İstifin kalınlığı 750 m olarak ölçülmüştür. İstifin en üst kesiminde yersel olarak
yüzeyleyen kırmızı renkli çakıllı, jipsli kil ve çamurtaşları havzanın son karasal ürünleridir.
Boyabat havzası Geç Eosen-Erken Oligosen sonunda, gerek havzanın sığlaşması ve gerekse sıkışma
tektoniği sonucu kara durumuna geçmiştir.
Anahtar Kelimeler: Menderesli akarsu, örgülü akarsu, çapraz katmanlanma, tortul dönem, havza
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SEDIMENTOLOGY OF LATE EOCENE-EARLY OLIGOCENE AGED
FLUVIAL DEPOSITS IN THE BOYABAT BASIN, SİNOP/NORTHERN
TURKEY
a

Sadettin Korkmaza
Karadeniz Technical University, Faculty of Engineering, Department of Geological Eng., Trabzon
(korkmaz@ktu.edu.tr)

ABSTRACT
Metamorphic rocks covered by Late Cretaceous-Early Oligocene clastic deposits comprise the
basement of Boyabat basin at south of the central Black Sea region. The basin has been filled mostly
by Lutetian turbiditic sediments which attain thickness up to 2750 m. The uppermost fill of basin is
made up by Late Eocene-Early Oligocene aged fluvial deposits. At the base of fluvial deposits there
is a sequence of medium-thick bedded sandstone and gypsiferous marls with thickness of 50 m fluvial
deposits exposed in the basin are divided into two units: Bağlıca and Sakızdağ formations.
Bağlıca formation: This formation is composed of alternations of fining-upward sedimentary cycles.
The bottom of each cycle starts with an erosional surface floored by pebbles and continues upward
with large-scale cross bedded and parallel laminated sandstones (point bar). Recognition of pebbles
in holes of cross beds indicates that cross-beds are formed by rivers. The uppermost part of these
cycle consists of siltstone, claystone and mudstone (flood-plain deposits). Freshwater and brackish
water gastropods are quite common in mudstones. The Bağlıca section has 11 sedimentary cycles
with a total thickness of 400 m. Sedimentological and paleontological characteristics of the sequence
indicate that it was deposited in a meandering fluvial environment.
Sakızdağ formation: Formation is composed of thick, gray, multi-colored, loosely cemented,
polygenic heterogeneous conglomerates. The unit also contains greenish mudstone, clay lenses and
large-scale cross bedded sandstone with erosion channels. The unit is poorly sorted and contains no
fossil. Coarse grain size as well as shortage of fine grains and variations in current direction is
indicative of high-energy environment. These characteristics specify an alluvium deposition by
braided rivers. Thickness of sequence is measured 750 m. Pebbls, gypsiferous, red-colored clays and
mudstones exposed at the upper most part of sequence are the latest terrestrial products of basin.
As a result of compressional tectonics and completion of shoaling process, the Boyabat basin was
dominated by terrestrial conditions by the end of Late Eocene-Early Oligocene.
Keywords: Meandering river, braided river, cross-bed, sedimentary cycle, basin
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TUZ GÖLÜ HAVZASI KUVATERNER ÇÖKELLERİNİN DAĞILIMI,
ORTA TÜRKİYE
a
b

Alper Gürbüza, Nizamettin Kazancıb

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 51240, Niğde
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06830, Gölbaşı, Ankara
(agurbuz@ohu.edu.tr)

ÖZ
Türkiye’nin mevcut en büyük karasal havzası olan Tuz Gölü Havzası’nın Kuvaterner çökelleri
hakkında bilgi oldukça sınırlıdır. Bu çalışma kapsamında, uzun bir jeolojik tarihçeye sahip bu
havzanın Kuvaterner devresinde depolanmış ürünlerin havza ölçeğinde dağılımlarının tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Üretilen veriler bölgenin özellikle aktif tektonik ve iklimsel özelliklerinin ve
süreçlerinin ortaya konulması açısından önemlidir. Bunların yan sıra mühendislik uygulamalarına
altlık oluşturmaları bağlamında da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda arazi, laboratuvar ve
uzaktan algılama tabanlı yürütülen çalışmalar ışığında bu döneme ait çökellerin dağılımlarının
haritalanması yapılmıştır. Yerüstü ve yeraltı verileri ile litofasiyeslerin tespit edilmesi, mümkün
noktalarda düşey ve yanal olarak çökellerin yaş ilişkilerinin kurulması ve jeomorfolojinin dikkate
alınmasıyla doğrudan sahadan üretilen veriler uzaktan algılama verileriyle deneştirilmiştir. Elde
edilen veriler alt depolanma ortamlarına göre gruplandırılarak haritalanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Depolanma ortamları, fasiyes, kapalı havza, Kuvaterner jeoloji haritası, Orta
Anadolu.
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SPATIAL DISTRIBUTION OF QUATERNARY DEPOSITS IN THE LAKE
TUZ BASIN, CENTRAL TURKEY
a

b

Alper Gürbüza, Nizamettin Kazancıb

Ömer Halisdemir Univ., Faculty of Engineering, Department of Geological Eng., 51240, Niğde
Ankara University, Engineering Faculty, Department of Geological Eng., 06830, Gölbaşı, Ankara
(agurbuz@ohu.edu.tr)

ABSTRACT
Information about the Quaternary deposits of the Lake Tuz Basin, which is the largest terrestrial
basin of Turkey, is rather limited. The aim of our study is to determine the spatial variations of
Quaternary deposits this basin. The produced data are particularly important in terms of revealing
the active tectonic and climatic characteristics and processes of the region. These data are also
having great importance in the context of developing a basis for engineering applications. In this
context, we mapped the distributions of sediments that belong to Quaternary period according to
field, laboratory and remote sensing based studies. Lithofacies obtained in the light of surface and
subsurface data directly from the field, the establishment of age relations vertically and laterally by
taking into account the geomorphology at possible points, have been correlated with the remote
sensing data. The obtained data were grouped and mapped according to depositional environments.
Keywords: Depositional environments, facies, closed basin, Quaternary geology map, Central
Anatolia.
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KARAİSALI FORMASYONU’NUN (ADANA BASENİ) ÇÖKELME
ORTAMI VE DİYAJENETİK ÖZELLİKLERİ: ÇUKURKÖY (KARAİSALIADANA)
a

Fatma Taraf a, Kemal Gürbüza
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 01330, Adana,
Türkiye
(fatmataraf@hotmail.com)

ÖZ
Bu çalışmada, Karaisalı Formasyonu’nun diyajenetik özelliklerini ve çökelme ortamını belirlemek
için, Çukurköy (Karaisalı kuzeyi) mevki seçilmiştir. İnceleme alanında sedimanter istif; en altta temel
kayaçlar üzerinde diskordan olarak gelen karasal özellikteki Gildirli Formasyonu ile başlamaktadır.
Gildirli Formasyonu üzerine ise ilk denizel transgresyon ürünü sığ denizel özellikteki Kaplankaya
Formasyonu geçişli olarak gelmektedir. Kaplankaya Formasyonu kırıntılı istifi; deniz seviyesinin
yükselmesi ve karbonat miktarındaki artış sonucunda Karaisalı Formasyonu’na geçiş göstermektedir.
Çoğunlukla masif görünümlü resifal özellikte kireçtaşlarından oluşan Karaisalı Formasyonu genel
olarak; vaketaşı, çamurtaşı, istiftaşı ve yer yer bağlamtaşı-çatıtaşı ile temsil edilmektedir. Çalışma
alanında, beş stratigrafik kesit ölçülmüştür. Alınan örneklerden ince kesitler hazırlanmış ve
petrografik mikroskop altında incelenmiştir. İnceleme alanına ait beş ölçülü stratigrafik kesitin
ayrıntılı sedimantolojik analizleri sonucu altı mikrofasiyes tanımlanmıştır. Tanımlanan altı
mikrofasiyes türü ile ilgili, dört karbonat çökelme ortamı belirlenmiştir. Bu çökelme ortamları; resif
çekirdeği, resif tepesi, resif ardı ve lagündür.
Çalışma alanında; Karaisalı Formasyonu'nun sedimanter-petrografik analizlerine bağlı olarak
incelenen ince kesitlerde mikrit, biyoerozyon, çimentolanma (taneli kalsit çimentolanma, sintaksiyal
çimentolanma, köpek dişi çimentolanma, demir oksit çimentolanma), çözünme (vuggy porozite),
jeopedal yapılar, stilolitler, çatlaklar ve dolomitleşmeler belirlenmiştir. Bu yapılar sığ denizel,
meteorik ve gömülme diyajenetik ortamlarını içeren üç diyajenetik ortamda oluşmuştur. Jeopedal
yapılar ve köpek dişi çimetolanma, vadoz ortamındaki çimento çökelimini göstermektedir. Ayrıca
resif çekirdeğindeki jeopedal yapılar, deniz seviyesi salınımlarına bağlı olarak resifin, farklı zaman
periyodlarında atmosferik şartlara maruz kaldığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Mikrofasiyes, diyajenetik özellikler, çökelme ortamı, Karaisalı Formasyonu,
Adana Baseni.
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DEPOSITIONAL ENVIRONMENT AND DIAGENETIC FEATURES OF THE
KARAİSALI FORMATION (ADANA BASIN): ÇUKURKOY (KARAISALIADANA)
a

Fatma Taraf a, Kemal Gürbüza
Çukurova University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, 01330,
Adana, Turkey
(fatmataraf@hotmail.com)

ABSTRACT
In this study, Çukurköy (North of Karaisalı) location was chosen to determine the diagenetic
properties and sedimentation environment of Karaisalı Formation. The sedimantary sequence in the
study area; starts with terrestrial Gildirli Formation discordantly overlies basement rocks. The first
marine transgression product, is shallow marine Kaplankaya Formation, transitionally overlies the
Gildirli Formation. Clastic sequence of Kaplankaya Formation passes up into Karaisalı Formation
as a result of increasing carbonate production and sea level rise.
Karaisalı Formation which is mostly composed of massive reefal limestones, generally represented
by wackestone, mudstone, packstone and boundstone- framestone at some places. In the study area,
five stratigraphical sections were measured. Thin sections were prepared from the taken samples and
examined under a petrographic microscope. Six microfacies were identified as a result of detailed
sedimentologic analyses of five measured sections within the study area. Four carbonate depositional
environments were determined related to identified six microfacies types. These depositional
environments; reef core, reef high, back reef and lagoon.
In the study area; based on sedimentary- petrographic analysis of the Karaisalı Formation several
diagenetic features are identified in the studied thin sections include micritization, bioturbation,
cementation (blocky calcite cement, syntaxial cement, dogtooth cement, iron oxide cement),
dissolution (vuggy porosity), geopetal structures, stylolite, fracturing and dolomitization. These
features are formed to three major diagenetic settings including shallow water marine, meteoric, and
burial diagenetic environments. Geopetal structures and dogtooth cement indicate cement
precipitation in vadose environments. Also geopetal structures in the reef core indicates that the reef
was subjected to atmospheric conditions at different time periods due to sea- level fluctuation.
Keywords: Microfacies, diagenetic features, depositional environment, Karaisalı Formation, Adana
Basin.
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DENİZEL ORTAMLARDA OLUŞAN YUMUŞAK ÇÖKEL
DEFORMASYON YAPILARINA ÖRNEKLER, KIRKGEÇİT
FORMASYONU (ORTA EOSEN), BASKİL (ELAZIĞ) KUZEYBATISI
a

Calibe Koç Taşgına, Fırat Altuna
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ
(calibekoc@firat.edu.tr)

ÖZ
Bu çalışma Baskil’in (Elazığ) kuzeybatısında yüzeyleyen Kırkgeçit Formasyonu’nda gözlenen
yumuşak çökel deformasyon yapılarını morfolojik olarak tanımlamak ve oluşum mekanizmasını
yorumlamak amacıyla yapılmıştır. Kırkgeçit Formasyonu Elazığ çevresinde Neo-Tetis’in güney
kolunun orta Eosen-geç Oligosen yaşlı çökellerini oluşturur. Birim Elazığ dolaylarında KD-GB
doğrultulu dar bir havzada çökelmiştir. Havzanın kuzey kısmını sığ deniz (karbonat şelfi, kırıntılı gelgit düzlüğü) ve kanyon çökelleri, güneye doğru yamaç, yamaç kanalları, yamaç eteği ve havza
düzlüğü fasiyesleri oluşturur.
Kırkgeçit Formasyonu çalışma alanının güneyinde yoğun kanal çökellerinden oluşan konglomera,
kumtaşı ve marn fasiyeslerinden kurulu yüksek eğimli yamaç çökellerinden oluşur. Birim, kuzeyde
kalkarenit-karbonat çamurtaşı (marn) ardalanması ve algli mercanlı bağlamtaşı-istiftaşı
fasiyeslerinden oluşan düşük eğimli yamaç ve resif çökelleri, daha kuzeyde ise bank önü ve bank
gerisi çökellerinin oluşturduğu karbonat şelfi çökellerine geçiş göstermektedir. Söz konusu
fasiyeslerde çeşitli yumuşak çökel deformasyon yapıları gözlenmiştir. Bunlar kayma-oturma yapıları,
kaotik çökeller, yük kalıpları, alev yapıları, konvolüt laminasyon, klastik dayklar ve sinsedimanter
faylardır. Çalışma alanında yaygın olarak gözlenen kayma-oturma yapıları kalkarenit-karbonat
çamurtaşı ve kumtaşı-marn ardalanmasından oluşan fasiyeslerde gözlenmiştir. 4 km kadar devamlılık
gösteren kayma-oturma yapılarının hareket yönü güney-güneybatı olarak belirlenmiştir. Tanımlanan
yumuşak çökel deformasyon yapılarının deformasyon mekanizması sıvılaşma, su kaçma olayı, gevrek
davranış ve zıt yoğunluk farkı ile ilişkilidir. Deformasyonu başlatan mekanizma hızlı sedimantasyon,
yamaç eğimi ve bölgede gelişen sismik aktivitelerle ilişkilidir.
Bu çalışma TÜBİTAK 116Y017 nolu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yumuşak çökel deformasyon yapıları, kayma-oturma yapısı, Kırkgeçit
Formasyonu, Elazığ.
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EXAMPLES OF SOFT-SEDIMENT DEFORMATION STRUCTURES
DEVELOPED IN MARINE ENVIRONMENTS, KIRKGEÇİT FORMATION
(MIDDLE EOCENE), NORTHWESTERN BASKİL (ELAZIĞ)
a

Calibe Koç Taşgına, Fırat Altuna
Fırat University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, Elazığ
(calibekoc@firat.edu.tr)

ABSTRACT
This study was carried out in order to describe morphologically and to interpreted the formation of
soft sediment deformation structures observed in Kırkgeçit Formation, which is located in the
northwest of Baskil (Elazığ). The Kırkgeçit Formation forms the middle Eocene-upper Oligocene
sediments of the southern limb of Neo-tetis around Elazığ. The unit has been deposited in a narrow
basin in NE-SW direction around Elazığ. The northern part of the basin forms the shallow marine
(carbonate shelf, clastic tidal flat) and canyon deposits, southward slope, slope channels, slope apron
and basin plain facies.
In the south of the study area, Kırkgeçit Formation composed of high angle slope sediments built of
conglomerate, sandstone and marl facies contained dense channel sediments. In the north, the unit
represented by low angle slope and reef deposits composed of calcarenite-carbonate mudstone (marl)
alternations and algal-coral boundstone-packstone. Carbonate shelf consists of packstone,
wackestone and grainstone facies in the farther north of the study area. Various soft sedimentary
deformations were observed in these facies. These structures; slumps, chaotic deposits, load casts,
flame structures, convolute lamination, clastic dykes, and syn-sedimentary faults. The slumps
commonly observed in the study area developed in calcarenite-carbonate mudstone alternations and
sandstone-marl intercalations. The direction of movement of slumps continuing up to 4 km in the
study area is south-southwest. The deformation mechanism and driving forces in the formation soft
sedimentary deformation structures is related to the liquefaction, fluidization, brittle failure and
reverse density gradient. The mechanism that initiates deformation is related to rapid sedimentation,
slope inclination and seismic activity in the region.
This study was supported by the TUBITAK project no: 116Y017.
Keywords: Soft sedimentary deformation structures, slump, Kırkgeçit Formation, Elazığ.
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VAN GÖLÜ HAVZASI GÖLSEL ÇÖKELLERİNDE BELİRLENEN
FIRTINA İZLERİ: SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BÖLGESEL
ÖNEMİ
a

Serkan Ünera
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 65080, Zeve Kampüsü, Van
(suner@yyu.edu.tr)

ÖZ
Günümüzden 600.000 yıl önce oluşan Van Gölü’nde meydana gelen önemli jeolojik olaylar,
günümüzde Van Gölü doğusunda bulunan eski gölsel çökellerden elde edilen veriler yardımıyla
anlaşılabilmektedir. Van Gölü Havzası’nın bu Geç Kuvaterner yaşlı sedimanlarında fırtına sebepli
depolanmaya ait veriler belirlenmiştir.
Van Gölü’nün gölsel çökellerinde belirlenen fırtına etkisiyle meydana gelen sedimanter yapılar;
erozyonal yüzeyler, hummocky türü çapraz tabakalar, dereceli tabakalanma, kavkı parçalarından
oluşan tabakalar ve canlı kaçış izleri olmak üzere aşınma ve depolanma yapılarından oluşmaktadır.
Hem kıyı hem de derin göl fasiyeslerinde belirlenen bu sedimantolojik ve paleontolojik özellikler,
Van Gölü’nün güncel fırtına kayıtlarıyla beraber değerlendirildiğinde, fırtınaların sedimantasyon
üzerindeki yoğun etkisini göstermektedir. Van Gölü Havzası’ndaki fırtına çökellerinin jeolojik
özellikleri ve meteorolojik kayıtlar, kıyı bölgesinde mevcut bulunan ve gelecekte yapılacak yerleşim
ve sanayi alanlarının planlanması için de önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Fırtına çökelleri, tümseğimsi çapraz tabakalanma, sedimantoloji, Van Gölü
Havzası.
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STORM TRACES DETERMINED IN LACUSTRINE DEPOSITS OF LAKE
VAN BASIN: SEDIMENTOLOGICAL FEATURES AND REGIONAL
SIGNIFICANCE
a

Serkan Ünera
Yüzüncü Yıl University, Department of Geological Engineering, 65080, Zeve Campus, Van
(suner@yyu.edu.tr)

ABSTRACT
Significant geological events occured in the Lake Van, formed 600.000 years ago, can be identified
by the help of ancient lacustrine deposits. These past geological events can understand from ancient
lacustrine deposits observed at the east of Lake Van. Storm-induced lacustrine deposits are rare
structures some of which are determined in Late Quaternary sediments of the Lake Van Basin.
The storm-induced sedimentary structures evaluated in lacustrine deposits of Lake Van contain
erosional and depositional storm processes such as erosional surfaces, hummocky crossstratification, graded bedding, shell beds and biogenetic escape structures. Evaluation of
sedimentological and palaeontological features of storm deposits, exist in both marginal and deep
lacustrine facies, together with modern storm records of the Lake Van indicate intense storm effect
on sedimentation. These geological features of storm deposits in the Lake Van Basin and regional
meteorological records are also important for planning present and future residental and industrial
areas near the coastal zone.
Keywords: Storm deposit, hummocky cross-stratification, sedimentology, Lake Van Basin.
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TOSYA HAVZASI PLİYOSEN-PLEYİSTOSEN DEPOLANMA
ALANLARI: MİKROMEMELİ BULUNTULARI VE HAVZA
BİYOSTRATİGRAFİSİ
a
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 34469, Maslak, Istanbul
b
Sakarya Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, 54187, Sakarya
c
Paris Ulusal Tabiat Tarihi Müzesi, 8, rue Buffon, 75005 Paris, Fransa
(erdalo@itu.edu.tr)

ÖZ
Avrasya ve Anadolu levhaları arasında yanal atımlı bir fay sınırı teşkil eden Kuzey Anadolu Fay Zonu
(KAFZ), oluşumu geç Miyosen'den Pleistosen'e kadar uzanan birçok havzayı beraberinde
barındırmaktadır. Bu havzalar genellikle tektonik ve litostratigrafi açısından 50 yılı aşkın bir süredir
gerek MTA, gerek akademik araştırmacılar tarafından çalışılmış, ulusal veya uluslararası birçok yayın
üretilmiştir. Buna rağmen, depolanma alanlarının yaşı, çoğunlukla polen ya da kısmen de olsa çeşitli
memeli fauna topluluklarıyla verilmiş olmasına rağmen, biyokronolojik verilerin sınırlı olmasından
dolayı genellikle yeterince sınırlandırılamamıştır. Bununla birlikte, KAFZ üzerindeki havzaların
potansiyel olarak barındırdığı Geç Senozoyik memelilerin keşfi için büyük bir önemi vardır ve
jeolojik açıdan bölgenin, paleontolojik açıdan da memeli faunasının evrimsel süreçlerini anlamak ve
kronolojisini daha iyi kurmamız için fırsat sunar.
Bu çalışmada, mikromemeli paleontolojisi üzerine bir doktora programı kapsamında değerlendirilen
havzalardan biri olan Tosya Havza’sının ön sonuçları tartışılacaktır. Önceliği mikromemeli faunası
(kemirgenler, tavşanlar, böcekçiller) ve tanımı olmakla birlikte, Pliyosen-Pleyistosen devrelerine ait
faunal ardıllığı ve biyostratigrafiyi ortaya koyabilmek bu çalışmanın amaçlarından biridir.
Daha önceki bir çalışmada, Tosya Havzası’ndan iki lokalite incelenmiş ve Mimomys gracilis ile
Mimomys cf. pliocaenicus temel alınarak bu havzaya geç Ruscinian (MN15-16; geç Pliyosen) ve geç
Villanyian (MN17; erken Pleyistosen) yaşları verilmiştir. Fakat Tosya dahil, diğer KAF kontrolüyle
gelişmiş havzalarda buna benzer yapılan çalışma sayısının çok az olmasından dolayı, bu yeni
çalışmayla bilgilerin güncellenmesi, örnek alımlarının stratigrafik kesitler boyunca yapılması ve
bununla anlamlandırılması, ayrıca fosil verilerin arttırılarak daha detaylı incelenmesi literatüre katkı
sağlayacaktır. Buradan hareketle, havza stratigrafisi boyunca elde edilen Muridae, Arvicolidae,
Gliridae, Cricetidae gibi kemirgen ailelerinin yanı sıra lagomorph örnekleriyle de, havzanın taban ve
tavan kesitleri sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Öte yandan, Tosya Havza’sından başlayarak, bu
çalışmaların diğer havzalara da uygulanması, öncül koleksiyonların devamlı olarak genişletilmesi ve
söz konusu havzaların depolanma tarihini detaylandırabilecek biyokronoloji elde edilmesi de ileri
dönemler için hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kuzey Anadolu Fay Zonu, mikromemeli, kemirgen, biyostratigrafi
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ABSTRACT
The North Anatolian Fault Zone (NAFZ), which consists of a transform fault boundary between the
Anatolian and Eurasian plates, hosts many basins spanning in age from the late Miocene to the
Pleistocene. For almost five decades, those basins are well explored generally by means of tectonics
and lithostratigraphy thanks to MTA prospections and academic researchers. As a consequence,
many national and international scientific publications have been generated. Nevertheless, the age of
deposits is not accurately constrained in overall due to scarce biochronological data although, in
most case, ages are provided by pollen analyses and some mammalian faunas. Additionally, basins
along the NAFZ have importance for the discovery of Late Cenozoic mammals and provide us an
opportunity to better understand the geological evolution of the area as well as the evolution of
mammalian fauna in a paleontological manner besides the better refined chronology of their infill.
In this present work, preliminary results gathered from Tosya Basin as a part of a PhD study on
micromammalian paleontology, will be discussed. Although the priority constitutes the definition of
the micromammalian fauna of the area (rodents, hares, soricid insectivores), establishment of the
faunal succession and biostratigraphy for the Pliocene-Pleistocene epoch are one of our aim.
In a previous study concerning the Tosya Basin, only two localities is prospected and their geological
ages are attributed as late Ruscinian (MN15-16; late Pliocene) and late Villanyian (MN17; early
Pleistocene) based on two “index rodent taxa” which are Mimomys gracilis and Mimomys cf.
pliocaenicus. On the other hand, similar studies conducted on basins of which evolution controlled
by the North Anatolian Fault, including Tosya Basin, are considerably scarce. Therefore, this present
study is promising for its contribution to the literature by increasing the fossil samples and rather
considering a sampling strategy along the stratigraphic sections of the relevant basins and their
correlation and consequently, by bringing our knowledge up-to-date. In this regard, the lower and
upper sections of the Tosya basin is constrained with some rodent families such as Muridae,
Arvicolidae, Gliridae, Cricetidae besides lagomorphs samples gathered all along the basin
stratigraphy. Furthermore, this present study on Tosya Basin is aimed to be applied similarly to other
NAFZ basins in order to increase the amount of initial fossil material collection and indeed, to obtain
biochronological data which would allow us to detail the timing of depositional events on those
basins.
Keywords: North Anatolian Fault Zone, micromammals, rodents, biostratigraphy
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TÜRKİYE’DE ANTROPOSEN’İN ARAŞTIRILMASI
a
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ÖZ
Doğal süreçlerin dışında gelişen antropojenik (insan etkili) işlevlerin güncel jeolojik süreçler üzerinde
gözlenebilir ve hatta ölçülebilir boyutlara ulaşması, son yıllarda, uluslararası düzeydeki birçok
bilimsel çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Özellikle Antropojenik izlerin güncel kırıntılı
sedimanlar üzerindeki kayıtlarının ölçülmesi ile, içinde bulunduğumuz jeolojik seri olan Holosen’in
zamansal olarak sonlanarak Antroposen şeklinde yeni bir jeolojik seriye girilmesi gerektiği, önemli
bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda yapılan paleoiklim, çevre ve yerbilimsel
araştırmalar, Antroposen’in bilimsel varlığı yönünde bir fikir birliğine varmış olsa da, zamanlama
olarak Holosen ile Antroposen sınırı hakkındaki uluslararası çalışmalar halen devam etmektedir.
Ülkemizde ise, Antroposen’in mutlak yaş verileriyle araştırılması ve zamansal olarak ayırtlanmasına
dair çalışmalar, ilk kez bu bildirinin ilk iki yazarı tarafından gerçekleştirilmiş, bu kapsamda Karadeniz
ve Marmara Denizi’nden alınan karotlardaki ince kırıntılı sedimanlar üzerinde çoklu element
analizleri yapılarak, Pb, Zn, Cr ve As gibi ağır metal konsantrasyonlarının stratigrafideki değişimleri
araştırılmıştır. Konsantrasyonlardaki ana değişimlerin gerçekleştiği seviyelerden 420±55 (GÖ) ile
500±50 (GÖ) arasında değişen radyokarbon yaşları elde edilmiştir. Bu yaş aralıklarının Dünya’da
Antroposen’in başlangıcına yönelik öne sürülen ana hipotezler ile uyum sağladığı görülmüştür. Bu
doğrultuda tarafımızdan, Antroposen’in varlığı ve zamansal ayrımı hakkında daha fazla bilimsel veri
elde edebilmek için, Doğu Karadeniz ve İzmir Körfezi havzalarında iki yeni proje önerilmiştir. Bu
projeler ile Antroposen araştırmalarında ilk kez; (i) kaya türü, tane boyu ve mevsimsel değişimlerden
kaynaklanan ikincil etkiler hesaplanacak, (ii) insan etkisinin mevcut olduğu ve olmadığı alanlardaki
yeni uygulanacak örnekleme metodu ile etki faktörü ortaya konulacak ve (iii) karot örnekleri üzerinde
antropojenik değişimlerin gerçekleştiği stratigrafik seviyeler 14C (radyokarbon) ve OSL (Optik
Uyarımlı Lüminesans) metodları ile tarihlendirilecektir.
Bu tebliğde, Türkiye’de yeni başlayan ve Antroposen’in varlığını stratigrafi, sedimantoloji, çoklu
element analizi ve mutlak yaş yöntemleriyle araştırmayı amaçlayan çalışmalarımız hakkında bilgi
verilecek, özellikle, bu çalışmalarda uygulanacak yöntemlerin ışığında ileride üretilebilecek bilimsel
çalışmalarda kullanılacak yeni yöntemlerin geliştirilmesi adına konu bilimsel tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Antroposen, kırıntılı sediman, çoklu element analizi, mutlak yaş tayini, Türkiye
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ABSTRACT
Based on the fact that unnatural anthropogenic impact has been reached observable and quantifiable
amount on the recent geological processes, this subject became a main topic of many international
scientific researches. Especially, with the measurement of anthropogenic traces in the recent clastic
sediments, it has become a matter of debate that the Holocene as the recent geological time now,
should be ended and the Anthropocene as a new epoch has started. Although paleoclimatic,
environmental and earth science studies have general consensus on the scientific existence of
Anthropocene time interval, researches on the absolute age boundary between the Holocene and
Anthropocene is still continuing.
In Turkey, the absolute age of Anthropocene and its geologically separation studies have been carried
out for the first time by the authors of this abstract. In this context, multi-elements within the marine
sediments taken from Black Sea and Marmara Sea onshore have been analysed and heavy metal (Pb,
Zn, Cr, etc.) concentration changes in stratigraphy have been manifested. Radiocarbon ages ranging
between 420±55 (BP) and 500±50 (BP) are obtained from the peaks of heavy metal concentration.
These results fit with the worldwide idea on the age of the beginning of Anthropocene. In this direction
we have proposed two new projects on the basins of eastern Black Sea and İzmir Bay to obtain more
scientific data about the existence of Anthropocene and its spatiotemporal separation. With these
projects, for the first time on Anthropocene investigations; (i) lithogenic root influence and grain size
effects and seasonal variations will be measured, (ii) by a new sediment sampling method with and
without anthropogenic effect, anthropogenic impact factor will be revealed, and (iii) stratigraphic
levels of anthropogenic changes on core samples will be dated with 14C (radiocarbon) and OSL
(Optically Stimulated Luminescence) methods.
In this presentation, we will give detailed information about our studies on the existence of
Anthropocene using with stratigraphy, sedimentology, multi-element analysis and absolute age
methods. In particular, in the light of the methods to be applied in these studies, the subject will be
opened to scientific discussion for improving current methods to be used in scientific studies and
developing new ones that can be performed in the future.
Keywords: Anthropocene, clastic sediments, multi-element analysis, absolute dating, Turkey
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ÖZ
Elektron Spin Rezonans (ESR) tarihlendirme metodu, örneğin jeolojik yaşı süresince doğal radyasyon
nedeniyle minerallerin kristal örgüsü içinde biriken serbest elektron ve hollerin belirlenmesi temeline
dayanır. Mağara çökelleriyle ilgili ilk başarılı ESR tarihlendirme çalışmasının ardından diğer
Kuvaterner tarihlendirme metotlarına göre daha geniş yaş aralığı (birkaç bin yıldan 5 milyon yıllara
varan) ölçebilme avantajı sayesinde jeolojik örnekler için önemli hale gelmiştir. Bununla birlikte,
ESR tekniğinin hasarsız (tekrarlanabilir) analiz sağlaması ve hem organik hem de inorganik
materyallere uygulanabilmesi diğer önemli avantajlarıdır.
Bu çalışmada, ESR tekniğinin prensipleri ve kapsamı tanıtılmış ayrıca Konya bölgesindeki
Kuvaterner yaşlı tufa ve molluska örnekleri üzerinden ESR tekniğinin karasal karbonat çökellerindeki
uygulamaları tartışılmıştır. ESR ile elde edilen yaşları karşılaştırmak üzere 230Th/234U ve 14C metotları
kullanılmıştır. 230Th/234U ve 14C tarihlendirme işlemlerindeki problemler göz önüne alınarak
Kuvaterner karasal karbonat çökellerinde ESR tarihlendirme metodunun avantajları ve başarısı ortaya
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: ESR tarihlendirme metodu, karasal karbonat çökelleri
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ABSTRACT
Electron Spin Resonance (ESR) dating method is based on determining the accumulated free
electrons and holes in the crystal lattice of minerals due to the absorbed natural radiation dose during
the geological age of sample. After a successful work on ESR dating of a speleothem, the method
become important for geological samples because its larger time range advantage than any of the
other Quaternary dating methods, extending from a few thousand to about 5 million years. In
addition, ESR provides non-destructive analysis and can be applied to both organic and inorganic
materials.
In this study, the principles and the scope of ESR dating were introduced and the applications in
continental carbonate deposits were discussed by the examples of dating attempts for Quaternary
aged tufa and mollusca samples from the Konya Basin. In order to compare the ages of the samples
obtained by ESR, 230Th/234U and 14C methods were also used. The advantages and success of ESR
dating method were pointed out for Quaternary continental carbonate deposits by considering the
problems occurred in 230Th/234U and 14C dating process.
Keywords: ESR dating method, continental carbonate deposits
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ÖZ
Traverten ve ikincil oluşumlu karbonatların yaşlandırılmasında, U serisi yaşlandırma tekniği, yaygın
olarak kullanılmaktadır. Travertenlerden, 230Th/234U dengesizliği kullanılmak suretiyle günümüzden
geçmişe doğru 800.000 yıla kadar yaş verisi elde edilebilmektedir. Bu yöntemin temel dayanağını, U
izotopunun akifer olan ana kayaçtan çok kolay bir şekilde yeraltı suyuna geçebilmesi ve
taşınabilmesine karşın, radyoaktif ayrışma sonucu oluşan yüksek zerrecikli 230Th izotopunun yeraltı
suyunda bulunmayışı oluşturur.
Bu izotopların belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan cihazlardan biri de alfa-spekrometredir. Bu
cihaz ile bilinmeyen radyoaktif örneğin kompozisyonunun niteliğini ya da bilinen radyoaktif bir
örneğin ana ve kız nüklidleri belirlenebilmektedir. U serisi yöntemi ile Orta Anadolu'da gömülü fay
olarak tanımlanmış olan K30°-35°B uzanımlı Keçiboyunduran-Melendiz Fayı’nın kuzeybatısındaki
Yaprakhisar köyünde (Güzelyurt-Aksaray) yüzeyleyen çatlak sırtı traverten oluşumları
yaşlandırılmıştır. Bu örneklerin yaş analizleri Bozok Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Jeokronoloji
laboratuvarında yapılmış ve traverten kütlelerinin yaşlarının geç Pleistosen yaşlı oldukları tespit
edilmiştir. Bu sonuç fayın aktif bir yapı olduğunun önemli bir kanıtıdır.
Anahtar Kelimeler: Keçiboyunduran-Melendiz Fayı, Yaprakhisar, alfa-spekrometre, U-serisi
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ABSTRACT
U series dating method is widely used for aging of travertine and secondary carbonate formations.
By using disequilibrium of 230Th/234U in travertines, dating data can be measured up to 800.000 years
from past to now. This method is based on the U isotope which can easily pass through porous host
rocks and transported by underground water and absence of 230Th isotope in underground water
which occurs consequence of radioactive decay.
Alpha-spectrometer is one of the common instruments which can measure these isotopes. Both quality
of composition of unknown radioactive sample and daughter and mother nuclides of known
radioactive sample can be determined. Fissure ridge travertine formations are exposed in
Yaprakhisar village (Güzelyurt-Aksaray) which is located in northwest of N30°-35°W trending
Keçiboyunduran-Melendiz fault that identified as submerged fault in Central Anatolia have been aged
by U series aging method. Samples taken from these travertine formations were analyzed in
geochronology laboratory of Bozok University geological engineering department and the age of
these travertine formations were determined as Pleistocene. This result is an evidence for this fault
which indicates it is an active fault.
Keywords: Keçiboyunduran-Melendiz Fault, Yaprakhisar, alpha-spectrometry, U-series
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ÖZ
Simav grabeninin KB kanadında bulunan Hisaralan jeotermal sahası (Sındırgı-Balıkesir), termal
suları ve bu suların oluşturduğu traverten kuleleri ile bir doğal sit alanıdır. Bu çalışmada termal suların
boşalım koşullarındaki kimyasal kompozisyonlarından yararlanarak, PhreeqC yazılımıyla kalsit,
aragonit, amorf silis, kalsedon ve kuvars minerallerinin doygunluk indeksi (SI) değerlerinin
hesaplanması ve çökelme eğilimli minerallerin traverten mineralojisi ile uyumlu olup olmadığının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Hisaralan sahasında başlıca Mesozoyik yaşlı kireçtaşlarından boşalan
çok sayıdaki termal kaynağın sıcaklıkları 54.1- 98.9°C, elektriksel iletkenlikleri 1175-1493 µS/cm ve
pH değerleri 6.82-8.44 arasında değişmektedir. Termal suların hemen hemen tamamında katyon ve
anyon sıralanımı Na>Ca>K>Mg ve HCO3>Cl>SO4 şeklindedir ve sular Na-HCO3 tipindedir.
Sulardaki Ca 12.4-50.5 mg/l, CO3 0-54 mg/l, HCO3 470-641 mg/l ve SiO2 değerleri 92-122 mg/l
arasındadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, termal suların boşalım koşullarında kalsit (SI: 0,011.20), aragonit (SI: 0.06-1.10; bir örnekte -0.11) ve kuvars (SI: 0.01-0.46) minerallerince doygun
olduğu, buna karşın amorf silis (SI: -0.61 to -0.82) ve kalsedonca (SI: -0.01 to -0.24; üç örnek doygun)
doygun olmadığı belirlenmiştir. Suların değişik sıcaklıklarda bu minerallere gore doygunluklarını
saptamak için, doygunluklar 10-100°C sıcaklık aralığında 10°C’lik adımlarla tekrar hesaplanmıştır.
Bu durumda kalsit ve aragonitin 50°C’den daha yüksek, kalsedonun 60°C’den daha düşük, kuvarsın
ise tüm sıcaklıklarda doygun olduğu, amorf silisin de tüm sıcaklıklarda doygunluk altı değerler
verdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak Hisaralan sahasındaki termal sulardan kalsit, aragonit, kalsedon
ve kuvars minerallerinin çökelme eğiliminde olduğu ortaya konmuştur. Sahadaki sıcak sulardan
çökelen travertenlerde yapılan XRD analizlerinde her traverten örneğinde kalsit ve bazı örneklerde
de aragonit ve kuvars minerallerinin belirlenmesi, su kimyasından yapılan doygunluk
hesaplamalarının traverten mineralojisi ile uyumlu olduğunu göstermektedir.
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (115Y141 nolu proje).
Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Hisaralan, termal kaynak, traverten, doygunluk indeksi, çökelme
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ABSTRACT
The Hisaralan geothermal field, located to the north-west flank of the Simav Graben, a natural site
with its thermal waters and travertine towers that were resulted from these waters. In this study, it
was aimed to determine the saturation index (SI) values of calcite, aragonite, amorphous silica,
chalcedony and quartz minerals and whether travertine mineralogy are compatible with
precipitation-tended minerals by PhreeqC software taking into account the chemical composition of
thermal waters at outlet conditions. At the Hisaralan field, temperature, electrical conductivity and
pH values of many thermal springs that discharge from mainly Mesozoic limestone are 54.1 to 98.9°C,
1175 to 1493 µS/cm and 6.82 to8.44, respectively. In almost thermal waters, cation and anion orders
are those of Na>Ca>K>Mg and HCO3>Cl>SO4 and the waters are of Na-HCO3 type. In the waters,
Ca: 12.4 to 50.5 mg/l, CO3: 0 to 54 mg/l, HCO3: 470 to 641 mg/l and SiO2: 92 to 122 mg/l. As a result
of the calculations made, it was determined that the thermal waters are saturated in calcite (SI: 0.011.20), aragonite (SI: 0,06-1.10; -0.11 in one sample), quartz (SI: 0.01-0.46) and undersaturated in
amorphous silica (SI: -0.61 to -0.82) and chalcedony (SI: -0.01 to -0.24; three samples saturated)
minerals under the discharge conditions. In order to calculate the saturation of the waters with
respect to these minerals at different temperatures, the saturations were re-calculated with 10°C steps
in the temperature range of 10 to 100°C. In this case, it was found that calcite and aragonite
precipitated at a temperature of more than 50°C, chalcedony less than 60°C, while the quartz was
saturated in all temperatures and amorphous silica have undersaturated values in all temperatures.
As a result, calcite, aragonite, chalcedony and quartz minerals tend to precipitate from thermal
waters in the Hisaralan area. Based on the XRD analyzes of travertines that were precipitated from
hot water in the field, presence of calcite in all travertine samples, detection of aragonite and quartz
minerals in some specimens show that the saturation calculations made by water chemistry overlap
with travertine mineralogy.
This study was supported financially by TÜBİTAK (Project No: 115Y141).
Keywords: Balıkesir, Hisaralan, thermal spring, travertine, saturation index, precipitation
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ÖZ
Beyşehir Gölü yaklaşık 656 km2’lik yüzey alanıyla yalnızca ülkemizin değil aynı zamanda Akdeniz
Bölgesi’nin de en büyük tatlı su gölüdür. Bu özelliğine rağmen, bu önemli su kütlesinin güncel
sedimantolojik özelliklerinin ortaya konulmasına dönük çalışmalar oldukça azdır. Oysaki bu
özellikler ve denetleyen süreçlerin anlaşılmaları zengin bir doğal ortama sahip gölün ve çevresindeki
irili-ufaklı yerleşim yerlerinin yakın geleceği üzerinde önemli etkilere sahiptir. Diğer taraftan hassas
bir doğal ortama sahip bu gölün üzerindeki mevcut antropojenik etkinin doğru bir şekilde anlaşılması
da gölün ve ekosisteminin korunmasına katkı sağlayacaktır. Çalışma kapsamında Beyşehir Gölü’nün
kıyı çökellerinin sedimantolojik özelliklerinin ve bu çökelleri denetleyen süreçlerin ortaya konulması
amaçlanmıştır. Kıyı ortamının morfolojik özellikleri ile plaj çökellerinin granülometrik ve bileşen
özellikleri saha ve laboratuvar çalışmalarıyla, kıyı değişimlerinin zamansal ve mekansal özellikleri
ise uzaktan algılama çalışmalarıyla incelenmiştir. Elde edilen verilerle kıyı ortamları ve çökelleri
üzerinde, dalga, rüzgar ve su seviyesi değişimi gibi dinamik koşulların hangisinin, ne ölçüde etkin
olduğu ile mevsimsel ve iklimsel koşulların süreçteki rolleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göl dinamiği, göl seviyesi değişimi, plaj çökelleri, kıyı değişimi, granülometri,
Göller Yöresi
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HYDRODYNAMIC PROCESSES CONTROLS THE COASTAL DEPOSITS OF
LAKE BEYŞEHİR, CENTRAL-WEST TURKEY
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ABSTRACT
Lake Beyşehir is the largest fresh water lake not only for Turkey but also for the Mediterranean region
with its surface area of approximately 656 km2. Despite this feature, very little work is being done to
determine the current sedimentological properties of this important water mass. However,
understanding these sedimentological features and the controlling processes would have significant
effects on the near future of the lake due to its rich natural environment and the small-to-small
settlements around it. On the other hand, understanding of the anthropogenic impact on this lake will
also contribute to the protection of the lake water and its ecosystem. Within the scope of the study, it
was aimed to reveal the sedimentological characteristics of the coastal sediments of Lake Beyşehir
and the processes controlling the deposition. The morphological characteristics of the coastal
environment and the granulometric and compositional properties of the beach sediments were
investigated by field and laboratory studies, and temporal and spatial characteristics of coastal
changes by remote sensing studies. On the basis of the obtained data, the effects of dynamic conditions
such as wave, wind and water level change on coastal environments and sediments and the role of
seasonal and climatic conditions are discussed.
Keywords: Lake Dynamics, lake level change, beach deposits, coastal change, granulometry, Lakes
District
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ÖZ
Göksu vadisinin Çiftepınar Yerköprü (Hadim–Konya) kesiminde değişik seviyelerde gelişmiş çok
sayıda Kuvaterner yaşlı tufa oluşumları bulunmaktadır. Bu tufa oluşumlarının yaşlarının belirlenmesi
Göksu vadisinin gelişiminin ve bölgedeki tektonik aktivitenin belirlenmesinde oldukça önemlidirler.
Bu çalışmayla bölgede yer alan tufaların ESR metoduyla yaşlandırılıp yaşlandırılmayacakları
araştırılmıştır
Yapılan ön çalışmalarda bölgedeki tufaların genelde faylarla ilişkili olarak geliştiği görülmüştür.
Eğim atımlı normal fayların oluşturduğu basamaklardaki düzlüklerde havuzlar oluşurken, fay
sarplıklarında şelale oluşumları izlenmiştir. Havuzlarda yatay tabakalı mikritik tufa fasiyesi, şelale
ortamında ise fitoherm çatıtaşı ve fitoherm bağlamtaşı fasiyesleri gözlenmiştir. Ayrıca şelale ortamı
içerisinde mağaralar bulunmaktadır ve mağara içlerinde spelotemler yer almaktadır.
İnceleme alanındaki bir lokasyonda şelale çökellerinin tabanından ve yaklaşık tavanından ve havuz
kesiminin en üst seviyesinden alınan mikritik tufa örneklerinden ESR tekniği ile sırasıyla 33443 ky,
17823 ky ve 10712 ky yaşları belirlenmiştir. Bu da örneklenen lokasyondaki tufa oluşumunun
yaklaşık 300 kyıl ile 100 kyıl zaman aralığında çökeldiğine işaret etmektedir.
Bu çalışmayla inceleme alanındaki bir lokasyonda üç farklı seviyeden alınan örneklerden olumlu
sonuçlar elde edilmesi ESR yöntemiyle bölgedeki tufa oluşumlarında yapılacak detaylı bir
tarihlendirmenin bölgenin jeolojik, paleoiklimsel ve paleocoğrafik çalışmalarına önemli katkısı
olacağını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Tufa, ESR tarihlendirme, fitoherm, Hadim, Konya
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ABSTRACT
There are several tufa occurrences which were deposited at different level at the Çiftepınar Yerköprü
(Hadim –Konya) portion of the Göksu valley. Dating these tufa deposition is very important in
evaluating the development of Göksu valley and neotectonic activities in the region. With this
preliminary study, it has been searched whether the deposits in the area can be dated by using the
ESR method.
The preliminary study in the area point that the tufa depositions took place in relation with the faults.
While the pools were developed on the floor of fault steps and cascades were developped at the fault
steepness. The horizontally bedded micritic tufa facies deposited in the pools, phytoherm framestone
and phytoherm boundstone facies at the cascade environment. Also, there are speleothems which
were developed in caves within the cascade facies.
Three samples taken from the base and approximately top of cascade and upper part of the pool
deposits at one location were dated as 33443 ky, 17823 ky and 10712 ky respectively by using
ESR technique. This showed that the development of the tufa deposits in sampled area took place
during a period between 300 ky and 100ky.
Obtaining raisonable results from the samples taken from three different levels in the studied location
point that detailed dating of the tufa deposits in the study area by ESR method will have important
contributions in the studies related to the geological, paleoclimatical and paleogeographical studies
of the region.
Keywords: Tufa, ESR dating, phytoherm, Hadim, Konya
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ÖZ
Bu çalışma Tunceli il merkezinin yakın güneyinde yer alan Aktuluk Köyü çevresinde gözlenen tufa
çökellerinin fasiyes özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanında temel
kayaçları Permiyen yaşlı kireçtaşı, şist-kuvarsit, Eosen yaşlı fliş çökelleri, Eosen yaşlı kireçtaşları,
Miyosen yaşlı kireçtaşları ve andezit-bazalt birimleri oluşturmaktadır. Tufa çökelleri çalışma alanında
Eosen yaşlı fliş çökelleri üzerinde uyumsuz olarak yer almaktadır. Fasiyeslerin iyi gözlendiği
yüzeylemelerden 5 kesit ölçülmüştür. Tufaların sedimantolojik özelliklerinin incelenmesi sonucu 11
fasiyes tanımlanmıştır. Bunlar: 1. Masif konglomeralar (inorganik ve organik kökenli-formasyon içi),
2. Düzlemsel çapraz tabakalı kumtaşları, 3. Laminalı kumtaşları 4. Marn 5. Fitoherm çatıtaşı (aşağı
ve yukarı yönde büyüyen bitkiler), 6. Fitoherm bağlamtaşı (stromatolitik tufa, yatay, düşey ve dom
şekilli) 7. Yosun (Bryofit) fitoherm tufa, 8. Fitoklastik tufa, 9. İntraklastik tufa, 10. Spelotem (sarkıt,
dikit ve kristalin kabuk alt fasiyesleri) ve 11. Eski toprak. Tufa çökellerinin kalınlığı çalışma alanında
batıdan doğuya ve kuzeyden güneye doğru artmaktadır. Bitkilerin büyüme yönleri ve çapraz
tabakalardan alınan eski akıntı yönü verileri, kırıntı beslenme yönünün K’den G’ye doğru olduğunu
göstermektedir. Elde edilen sedimantolojik bulgular, Aktuluk tufa çökellerinin flüvyal bir sistem
içinde geliştiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tufa, Tunceli, fitoherm, stromatolit, spelotem.
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Burcu Kayaa, Gamze Karvara, Calibe Koç Taşgına, Mehmet Özkulb
a

b

Fırat University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, Elazığ
Pamukkale University, Faculty of Engineering Department of Geological Engineering, Denizli
(calibekoc@firat.edu.tr)

ABSTRACT
This study was carried out to determine the facies characteristics of the tufa deposits observed in the
village of Aktuluk in the south of Tunceli city center. The basic rocks in the study area are Permian
limestone, Eocene flysch sediments, Eocene limestones, Miocene limestones and andesite-basalt
units. Tufa deposits rest on the Eocene flysch deposits in the study area. Five sections were measured
from the tufa deposits where the facies were well observed. 11 facies were defined based on the
sedimentological properties. These are: 1. Massive conglomerates (organic and inorganic in originintraformation), 2. Planar cross-bedded sandstones, 3. Laminated sandstone, 4. Marl, 5. Phytoherm
framestone (up and down growing plants), 6. Phytoherm boundstone (stromatolitic tufa, horizontal,
vertical and dome shaped) 7. Bryophytes phytohrem tufa, 8. Phytoclastic tufa, 9. Intraclastic tufa, 10.
Speleothem (stalactite, stalagmite and crystalline crustal lower subfacies) and 11. Paleosol. The
thickness of tufa deposits increase from west to east and from north to south in the study area. It
shows that the growth directions of the tufa bodies and the direction of the paleo-current direction of
the detritals measured from the cross bedded sandstones are from N to S. The obtained results from
the sedimantological data show that tufa around Aktuluk deposited in a fluvial system.
Keywords: Tufa, Tunceli, phytoherm, stromatolite, speleothem.
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ÖZ
Ulukışla Havzası Orta Anadolu’da Geç Kretase-Senozoyik döneminde gelişen önemli depolanma
alanlarından bir tanesidir. Havza güneyde İvriz Sıyrılma Fayı ve ardındaki Torid Platformuna ait
Bolkar Dağları, kuzeyde Niğde Masifi ve doğuda Aladağlar ve önündeki Ecemiş Fay Zonu ile
sınırlanır. Havzanın gelişimi ve sedimantolojisi ile ilişkili bir kısım çalışmalar bulunmakla beraber
özellikle Neojen çökellerine dönük çalışma sayısı oldukça sınırlıdır.
Çalışma kapsamında Ulukışla Havzası’ndaki Oligosen-Orta Miyosen ve Üst Miyosen-Pliyosen
birimlerinin depolanma şartları ve ortamlarının anlaşılması için 6 ölçülü istif kesiti boyunca 27 adet
litofasiyes tanımlanmıştır. Birimler kesit hatları boyunca, tane ve doku özellikleri, sedimanter yapı,
geometrik ilişkiler ve mineralojik bileşenleri bakımından incelenmiştir. Elde edilen sedimantolojik
özellikler ile birimlerin litofasiyes tanımlamaları yapılarak ilişkili oldukları fasiyes birlikleri
ayırtlanmış ve bölgenin Geç Senozoyik boyunca geçirmiş olduğu coğrafik değişimler anlaşılmaya
çalışılmıştır.
Yapılan sedimantolojik incelemeler çerçevesinde, Oligosen-Orta Miyosen istifinin; örgülü akarsu,
kıyı/taşkın ovası, playa ve göl ortamlarını yansıtan başlıca karasal tortullardan meydana geldiği
anlaşılmıştır. Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı birimlerin ise alüvyal yelpaze, örgülü nehir, yelpaze
deltası/delta ve göl ortamlarında depolanmış kalın bir karasal istif özelliği sunduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fasiyes özellikleri, Ulukışla Havzası, Orta Anadolu
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ABSTRACT
The Ulukışla Basin is one of the important depositional areas that developed during the Late
Cretaceous-Cenozoic period in Central Anatolia. The basin is bounded by the Bolkar Mountains
belonging to the Taurid Platform in the south, the Niğde Massif in the north, the Ecemiş Fault Zone
and the Aladağlar in the east. Although there are some studies related to development of the basin
and sedimentology, studies related to Neogene basin deposits is very limited.
In the scope of the study, 27 lithofacies were defined along 6 measured sections for the understanding
of the depositional conditions and environments of the Oligocene-Middle Miocene and Upper
Miocene-Pliocene units in the Ulukışla Basin. The units have been investigated along the
stratigraphic sections in terms of grain and texture features, sedimentary structures, geometric
relations and mineralogical components. With the obtained sedimentological properties, lithofacies
and the related facies associations were defined and the distinguished geographical changes that the
region had undergone during the Late Cenozoic were tried to be understood.
According to our studies, while the Oligocene-Middle Miocene sequence consists of terrestrial
deposits deposited in braided river, shoreline/flood plain, playa and lake environments, the Late
Miocene-Pliocene units were deposited in the alluvial fan, braided river, fan delta / delta and lake
environments.
Keywords: Facies features, Ulukışla Basin, Central Anatolia

81

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı, 14-17 Eylül 2017, Rize
Sedimentology Working Group 2017 Workshop, 14-17 September 2017, Rize

ARİN GÖLÜ (DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE) KAROTLARININ
SEDİMANTOLOJİSİ VE PALİNOLOJİSİ
a

Güldem Kamar a, Serkan Üner a
Yüzücü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van
(guldemkamar@yyu.edu.tr)

ÖZ
Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Arin Gölü, 18 km2 yüzey alanına ve maksimum 6.8 m su derinliğine
sahiptir. Bu çalışmada, Arin Gölü’nün tabanından 4 farklı lokasyondan gravite karotiyer ile alınan
karot örnekleri incelenmiştir. Karotlar çakıl, kum ve kil içeren farklı tane boylarına sahip malzeme
içermektedir ve ritmik sedimantasyon, tabakalanma, türbiditik çökeller, volkanik malzemeler ve
slump yapıları kesilen istifler boyunca gözlenmiştir. Litolojik özellikleri temel alınarak, Arin
Gölü’nün batı kesiminden alınan A1 ve A3 karotları korele edilebilmiştir. Gölün doğu kısmından
alınan A4 ve A5 karotları ise ne birbirleri ile ne de diğer karotları ile karşılaştırılabilir özellik
sunmamaktadır. Bu durum, göl batimetrisinin ve su seviyesindeki değişimlerin bir sonucu olarak
yorumlanmıştır. Jeolojik zaman içerisinde su seviyesi değişimleri sebebiyle, gölün bazı
kesimlerindeki suyun tamamen kuruduğu ve pekişmemiş sedimanların üst yüzeylerinin aşındığı ve
Van Gölü’nün su seviyesi değişimlerinden önemli şekilde etkilendiği çalışmalar sonucu ortaya
konulmuştur. Palinolojik bulgular da bu sonuçları desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Arin Gölü, sedimantoloji, palinoloji
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ABSTRACT
Lake Arin is located at the northern part of Lake Van with 18 km2 surface area and 6.8 maximum
water depth. In this study, core samples taken from lake bottom with gravity corer from 4 different
locations, have been investigated. Core samples include different sized material such as clay, sand
and gravel and rhytmic and they have been observed turbiditic sediments, bedding, volcanic material
and slump structures along the drilled sequences. Based on lithological features, core A1 and A3
taken from western part of the lake have been correlated. Cores A4 and A5 from eastern part of lake
are not comparable neither to each other nor to the other cores. That condition has been interpreted
as a result of lake bathymetry and changes of lake water levels. It has been revealed that because of
the water level changes during geological time, some part of lake completely dried, upper surface
sediments erroded and affected water level changes of Lake Van dramatically. Palynological findings
also supported those results.
Keywords: Lake Arin, sedimentology, palynology
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ÖZ
İstanbul Paleozoyik’ine ait kayaçlar, Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde; Üst Miyosen-Pliyosen
aralığında çökeldiği düşünülen az tutturulmuş çökel örtüsüyle uyumsuz olarak örtülmektedir. Bu örtü
birim “Belgrad Formasyonu” olarak adlandırılmaktadır. Bölgede KB-GD gidişe sahip olan bu birim,
güneydoğuya doğru genişleyen fan şekilli bir yayılım sergilemektedir. Birime ait stratigrafik
özellikler, Garipçe ile Odayeri yerleşim merkezleri aralığında, D-B yönünde uzanan haritalama ve
sondaj çalışmalarından elde edilerek değerlendirilmiştir.
Belgrad Formasyonu çökelim yaş aralığı, stratigrafik özellikleri, barındırdığı süreksizlikler ve
tektonik yapıları sayesinde Neotektonik Dönem etkilerinin en sağlıklı gözlenebildiği birimlerden
biridir. Dolayısıyla, İstanbul ve yakın dolayında gelişmiş Neotektonik aktivitenin yorumlanabilmesi
açısından, Belgrad Formasyonu’na ait veriler önem taşımaktadır. Çalışma alanında bu birim,
Paleozoyik yaşlı temel birimler üzerinde uyumsuz olarak çakıllı bir seviye ile başlayarak üste doğru
yer yer killi kireçtaşlarının egemen olduğu gölsel seviyelere ait birimlere geçiş göstermektedir.
Formasyona ait birimler arazide çoğunlukla düşük dereceli eğimli veya yatay olmakla beraber, yer
yer yüksek açılı eğim değerlerinde de gözlenmektedir. Elde edilen sondaj verileri ve gerçekleştirilen
haritalama çalışmaları sonucunda; Paleozoyik temeli uyumsuz olarak örten birimin taban kotunun
farklı alanlarda farklı yüksekliklerde olduğu belirlenmiştir. Bu verilerden Belgrad Formasyonu’nun
çökeliminden evvelki süreç içerisinde, yani Üst Miyosen öncesinde, bölgede peneplenleşmenin
oluşmadığı ya da birimin çökeliminden sonra bölgenin tektonik hareketlerden etkilendiği sonucu
çıkarılabilir.
Anahtar Kelimeler: Belgrad Formasyonu, neotektonik, stratigrafi, Sarıyer.
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STRATIGRAPHICAL IMPLICATIONS OF THE BELGRAD FORMATION IN
VICINITY OF GARİPÇE-ODAYERİ (NORTHERN İSTANBUL)
a
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ABSTRACT
The rocks belonging to the Paleozoic sequence of Istanbul crop out in the northern sectors of the city.
They are unconformably overlain by a sedimentary cover which is thought to have been deposited in
the Upper Miocene-Pliocene. This covering unit is called the "Belgrad Formation". It has a NW-SE
dip direction in the area and exhibits a fan shaped spread to the southeast. The stratigraphic
characteristics of the unit have been evaluated by mapping and drilling studies in E-W direction
between Garipçe and Odayeri settlement centers.
The Belgrad Formation is a representative unit of the Neotectonic Period, due to age range,
stratigraphic characteristics, fractures and tectonic structures. Therefore, data obtained from the
Belgrad Formation is important in order to interpret the neotectonic activity affected the Istanbul
area. In the study area, the Belgrad Formation unconformably overlies the Palaeozoic age basement
rocks, beginning with a pebbly horizon and passing upward to a lacustrine horizon where the clayey
limestones dominate. The Belgrad Formation has mostly a low angle of dip, but also has high angle
of dip values owing to tectonics in some places. From drilling data and mapping studies, it has been
determined that the base level of the unit covering the Paleozoic basement unconformably is at
different heights along its extension. In the light of these data, it can be deduced that the region was
affected by tectonic movements, or peneplane formation did not occur in the region before the
deposition of the Belgrad Formation of the Upper Miocene.
Keywords: Belgrad Formation, Neotectonics, stratigraphy, Sarıyer.
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KONYA FAY ZONU (KONYA, TÜRKİYE) İLE İLİŞKİLİ GELİŞEN
KALİŞ OLUŞUMLARININ ESR ANALİZİ
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a
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ÖZ
Kaliş oluşumları Konya merkez ve çevresinde çoğunlukla Konya fay zonu ile ilişkili olarak
izlenmektedir. Kalişlerin çoğunluğu kırmızı renkli toprak zonu içesinde nodüler ve kısmen tabakalı
şekilde bulunmaktadır. Karbonatlı kayaçların hakim olduğu bölgelerde ise genelde fay kenarlarında
tabakalı olarak gözlenmektedir. Ayrıca karbonatlı kayaçların içerisindeki genç fayların aynalarında
gelişen aragonit kristalleri de belirlenmiştir.
Elektron Spin Rezonans (ESR) hem paramanyetik merkezlerin direk tayinine izin veren hem de doğal
radyasyonla oluşmuş radyasyona duyarlı kararlı kusurların kullanılmasıyla örneklerin
tarihlendirilmesini sağlayan spektroskopik bir tekniktir. Bu çalışmada fay çatlağı kaynaklı beş adet
tabakalı ve nodüler kaliş ve bir adet aragonite kristal örnekleri paramanyetik merkezlerin ve böylece
örneklerin ESR tarihlendirmeye uygunluğunun belirlenmesi amacıyla ESR tekniği ile incelenmiştir.
Örnekler, karbonat minerallerinin ESR analizine uygun örnek hazırlama protokolüne göre
hazırlanmıştır. Doğal ve 500 Gy ışınlanmış örneklerin ESR spektrumları 0.1 mW ve 40 mW
mikrodalga güç aralığında farklı sıcaklıklarda Selçuk Üniversitesi İLTEK’ de bulunan JEOL JesFa300 ESR spektrometresi ile kaydedilmiştir. Dört örnekte g=2.0040 değerine sahip yüksek sinyal
şiddetli ESR tarihlendirme sinyali bulunmuştur. Diğer iki örnekte ise şiddetli mangan ve demir oksit
spektrumu nedeniyle bu sinyal gözlenememiştir. Tarihlendirme sinyalinin kinetik özelliğini
belirlemek amacıyla ışınlanmış örnekler için eş süreli tavlama deneyi gerçekleştirilmiştir. Mineral
yapısını belirlemek amacıyla örneklerin XRD spektrumları alınmıştır. İncelenen karasal karbonat
çökelleri bölgedeki fay geçmişini anlamak için önemli olduğundan örneklerin ESR tarihlendirmeye
uygun olup olmadığının belirlenmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kaliş, ESR spektroskopi, Konya Fay Zonu
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ABSTRACT
Caliche formations are commonly observed around the Konya fault zone in Konya. The majority of
them are nodular and partly stratified in the red soil zone. In regions where carbonated rocks
dominate, it is generally observed as stratified on fault edges. Aragonite layers were also found on
the fault plains of the young faults in the carbonate rocks.
Electron Spin Resonance (ESR) is a spectroscopic technique that both allows a direct view of the
paramagnetic defects of crystalline solids and provide the dating of samples using radiation sensitive
of stable defects created by the natural radiation. In this study five stratified and nodular caliche and
one aragonite samples developed in relation with the Konya fault were investigated by ESR technique
to determine the paramagnetic properties of defects and thus suitability of samples for ESR dating.
The samples were prepared according to sample preparation protocol for ESR analysis of carbonate
minerals. ESR spectra of natural and 500 Gy irradiated samples were recorded at between 0.1 mW
and 40 mW microwave powers at different temperatures with JEOL JesFa-300 X-band ESR
spectrometer located in ILTEK of Selcuk University. A useful ESR dating signal, g=2.0040, with
higher signal intensity were found in four samples. Due to strong manganese and iron oxide spectra
this signal could not be observed in the other two samples. In order to determine the kinetic behavior
of this signal, isochronal annealing experiment were performed for irradiated samples. Furthermore,
XRD spectra were obtained to identify the mineral structure. Since these terrestrial carbonate
deposits are important for understanding the fault history in this region, it is important to determine
whether the samples are appropriate for ESR dating.
Keywords: Caliche, ESR spectroscopy, Konya Fault Zone
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YOLLUYAZI-AĞRI CİVARINDA BELİRLENEN YUMUŞAK ÇÖKEL
DEFORMASYON YAPILARININ OLUŞUM MEKANİZMASININ
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ÖZ
Zayıf pekişmiş ya da pekişmemiş sedimanlarda gözlenen deformasyon yapıları sismik sarsıntılar,
fırtına kökenli dalgalar veya ani üst basınç etkisiyle oluşabilmektedir. Bu yapıların türlerinin ve
içerisinde bulunduğu çökellerin sedimantolojik özelliklerinin belirlenmesi, yapıları oluşturan
tetikleyici mekanizmanın ortaya konulması için önemli verileri sağlamaktadır. Bu çalışma Ağrı
Havzası güneyinde, Ağrı merkeze bağlı Yolluyazı Köyü civarında, karasal çökeller içerisinde (gölakarsu) gözlenen yumuşak çökel deformasyon yapılarının oluşum mekanizmalarının belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Ağrı Havzası’nda, Yolluyazı Köyü kuzeydoğusunda, Pliyosen yaşlı Bulanık Formasyonu’nda
belirlenen yumuşak çökel deformasyon yapıları morfolojik özelliklerine göre; alev yapıları, büklümlü
yapılar, tabak-sütun yapıları ve top-yastık yapıları olarak ayrılmaktadır. Bu yapıların bulunduğu
katmanların sedimanter fasiyes özellikleri, yanal-düşey stratigrafik konumları ve bölgesel jeolojik
koşullar beraber değerlendirildiğinde, yumuşak çökel deformasyon yapılarının oluşumunda sismik
sarsıntıların etkili olduğu ve sismit olarak isimlendirilebileceği belirlenmiştir. Çalışma alanında
gözlenen bu yapıların çok yakınında bulunan Hamur, Tutak ve Ağrı Fayları bu yapıları
oluşturabilecek tektonik etkinliğe sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Yumuşak çökel deformasyon yapısı, sismit, sismik sarsıntı, Ağrı Havzası.
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INVESTIGATION OF TRIGGERING MECHANISM OF SOFT-SEDIMENT
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ABSTRACT
Soft-sediment deformation structures can occur by seismic shakings, storm waves or sudden overpressure in unconsolidated or semi-consolidated sediments. Types and sedimentological properties
of these structures provide important data for the determination of triggering mechanism of the
structures. This study aims to reveal the formation mechanism of the soft-sediment deformation
structures observed in terrestrial deposits (lacustrine-fluvial) of the Yolluyazı village and surrounding
area at the south of Ağrı Basin.
Deformation structures determined in Pliocene Bulanık Formation at the Ağrı Basin (northeast of the
Yolluyazı village) can be classified as flame structures, convolute structures (simple and complex
convolutions), dish-and-pillar structures, and ball-and-pillow structures according to their
morphological features. Triggering mechanism is identified as seismic waves and can be named as
seismites considering sedimentary facies, stratigraphic position of the structures and the regional
geological conditions. Hamur, Tutak and Ağrı Faults located nearby these structures have sufficient
tectonic activity to produce them.
Keywords: Soft-sediment deformation structures, seismites, seismic waves, Ağrı Basin
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ÖZ
Çayırbağı (Trabzon) yöresindeki en yaşlı birim ayrışmış bazalt, andezit ve piroklastlardan oluşan
erken-orta Jura yaşlı Şenköy Formasyonu’dur. Bu birimin üzerine uyumlu olarak geç Jura-erken
Kretase yaşlı masif ve kalın tabakalı neritik kireçtaşlarından oluşan Berdiga Formasyonu gelmektedir.
Berdiga Formasyonu’nun üzerine uyumlu olarak geç Kretase yaşlı kırmızı renkli mikritik kireçtaşı
ara seviyeleri içeren andezitler, bazaltlar ve dasitler ile bu volkanik kayaçların çeşitli piroklastlarından
oluşan kalın bir volkano-sedimanter istif gelir. Geç Kretase istifi tabandan-tavana; Çatak, Kızılkaya,
Çağlayan ve Tirebolu Formasyonlarından oluşmaktadır. Geç Kretase volcano-tortul istifi üzerine
Kretase-Paleosen yaşlı Tonya Formasyonu uyumlu olarak gelir. Tonya Formasyonu türbiditik
karakterli olup, beyaz, açık gri, sarımsı renkli kireçtaşı, killi-kumlu-kireçtaşı, marn ardalanmasından
oluşmaktadır. Tonya Formasyonu ayrıca geç Kretase-Tanesiyen yaşlı neritik fasiyeste masif
kireçtaşlarından oluşan Şahinkaya Üyesi’ni içermektedir. Tonya Formasyonu üzerine Lütesiyen yaşlı
andezit, bazalt ve piroklastlarından oluşan Kabaköy Formasyonu uyumsuz olarak gelmektedir.
Bu çalışmada, Tonya Formasyonu Şahinkaya Kireçtaşı Üyesi içerisinde yer alan konglomeratik
seviyelerin varlığı belirlenmiş ve bu çökellerin anlamı vurgulanmıştır. Şahinkaya Üyesi; tabanda grisarı, beyaz renkli, ince-orta, kalın tabakalı, yumrulu, kumlu kireçtaşları ile başlamaktadır. İstif, üste
doğru dasit-riyodasit çakılı içeren intraklastlı kireçtaşı seviyeleri ile Paleosen yaşlı çökellerin
tabanında 3 m kalınlıkta, çeşitli boyutta iyi yuvarlaklaşmış uzun ekseni 15 cm’ye kadar ulaşan
elipsoidal dasit-riyodasit çakılı içeren matriks destekli oligomiktik konglomeralar ile devam
etmektedir. İstif, üst kısımlara doğru orta-kalın tabakalı beyaz renkli kireçtaşlarıyla son bulmaktadır.
Şahinkaya Üyesi’nin petrografik incelemelerinde; bol bentik foraminifer, kırmızı alg, rudist parçası
içeren biyojenler ile tanetaşı ve moloztaşı olarak tanımlanmıştır. Şahinkaya Üyesi’nde bölgede
yapılan daha önceki çalışmalarda, bentik foraminifer yaş verilerine dayalı bentik-bentik geçişli ve KPg sınırının uyumlu olduğu belirtilmiştir. Şahinkaya Üyesi’nin sığ denizel yay-içi havza ortamında;
çok çeşitli, kırıklı ve kötü boylanmalı yapıda bentik organizmalar içeriyor ve bu organizmaların resifal
ortamdaki iskeletsel tanelerden türemiş olması, incelenen kireçtaşlarının yamaç önü bir ortamda
çökeldiğini işaret etmektedir.
Elde edilen veriler ışığında, Şahinkaya Üyesi aşınma-taşınma süreçleri ile beraber denizeldenkarasala fasiyes geçişleri göstermektedir. Bölgede, Lütesiyen zamanına kadar uyumlu olarak verilen
stratigrafinin aksine Şahinkaya Üyesi içerisindeki kireçtaşı tabakalarının içerdiği açısal farklılıklar ve
konglomera seviyesi, K-Pg sınırında uyumsuzluğu işaret etmektedir. Bu uyumsuzluk K-Pg geçişi
sırasında Doğu Pontidler'de, deniz seviyesinde değişiklikler ve karasal alanlarda yükselme olarak
gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çayırbağı, Doğu Pontidler, konglomera, Şahinkaya Üyesi, sedimantoloji
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GEODYNAMIC MEANING OF CONGLOMERATES IN LATE
CRETACEOUS-THANETIAN AGED ŞAHİNKAYA LIMESTONE MEMBER
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ABSTRACT
The oldest unit is early-middle Jurassic aged Şenköy Formation in the Çayırbağı (Trabzon) area. It
consists of weathered basalt, andesite and their pyroclastics. This Formation is conformably overlain
by massive and thick-bedded limestone of upper Jurassic-lower Cretaceous aged Berdiga Formation.
The Berdiga Formation is unconformably overlain by late Cratecous aged thick volcano-sedimentary
successions containing andesite, basalt and dacites and their pyroclastics intercalated with red
micritic limestones. The Uper Cretaceous volcano-sedimentary successions comprise from bottom to
top, Çatak, Kızılkaya, Çağlayan and Tirebolu Formations in the study area. The late Cretaceous
Tirebolu Formation passes over the late Cretaceous-Paleocene Tonya Formation. Late CretaceousPaleocene aged Tonya Formation shows characteristics of turbidities and made up white, light grey,
yellowish colored limestone, clayey-sandy-limestone and marl alternations. The Tonya Formation
contains Şahinkaya Member of late Cretaceous-Thanetian aged, which consists of massive limestone.
The Kabaköy Formation, composed of Lutetian aged andesite, basalt and their pyroclastics
unconformable overlies the Tonya Formation.
The presence of conglomeratic levels was determined in the Şahinkaya Limestone Member of Tonya
Formation and was emphasized that the significance of these sediments in this study. The Şahinkaya
Member starts with gray-yellow, white colored, thin-middle, thick bedded, nodular, sandy limestones
at the bottom. The dacite-rhyodacite limestone-bearing intraclastic limestone levels with Paleocene
aged sediments are 3 m thickness, supported by oligomictic conglomerates containing ellipsoidal
dacite-rhyodacite gravels that reach well-rounded long axes up to 15 cm in various sizes. It ends up
with white-colored limestones with medium-thick beddings towards the upper parts. In the
petrographic examinations of Şahinkaya Member are defined as grainstone and rudstone with
skeletal components containing abundant benthic foraminifera, red algae and rudist fragments. The
unit has been reported to be compatible with the K-Pg boundary as benthic-benthic transition based
on benthic foraminifera dating in previous studies in the region. In the obtained data, in shallow
intra-arc basin environment of Şahinkaya Member contains benthic organisms in a wide variety of
fragile and poorly sorted structure, and the fact that these organisms are derived from skeletal grains
in the reefal environment suggest that the studied limestone were deposit in a fore slope environment.
In the data obtained, Şahinkaya Member shows that the transition from sea to continental facies
together with erosion-migration processes. In contrast to the stratigraphy given conformably so far
in the study area, limestone bedded including angular differences and conglomerate level indicate
that an unconformity on the K-Pg boundary. This unconformity is observed that changes in the sea
level and elevation in terrestrial areas in the Eastern Pontides during the K-Pg transition.
Keywords: Çayırbağı, Eastern Pontides, conglomerate, Şahinkaya Member, sedimentology
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