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Çankırı - Çorum Havzasi'nm Sungurlu Bölgesindeki Karasal
Formasyonların Sedimantolojik incelenmesi

Sedimentological Studies of the Continental Formations Around the Region of Çankın-Çorum Basin

MÜHÎTIÎN ŞENADP Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ : Yaşjarı Alt Eosen'dan Pliyosen'e kadar devam eden altta denizel, üstte karasal fasiyesdeki formasyonların oluşturdu,
ğu istif Sungurlu (Çorum) bölgesinde iyi bir şekilde korunmuştur. Sungurlu Gurubu (Alt ve Orta Eosen) denizel bir
ortam içinde çökelmiş olan Cevherli ve Kepir Tepe Formasyonları içerir. Cevherli Formasyonu bir türbidit istifi olup güneye
doğru ilerleyen denizaltı yelpazeleri tarafından çökeltilmiştir. İçlerinde büyük ölçekte olistolit ve olistostrom düzeyleri içe-
rir. Kepir Tepe Formasyonu kireçtaşı, marn ve çakütaşı-kumtap merceklerinden yapılmış olup sığ su ortamında çökemıiştir.

Sungurlu bölgesindeki denizel havzanın Orta Eosen sonunda tümüyle doldurulmuş olması nedeniyle bu zamandan iti-
baren karasal çökeller birikmeye başlamıştır. Büyükpolatlı Formasyonu (Üst Eosen-Miyosen) kırmızı renkli çakıl taşı,
kumtaşı ve çamurtaşı ile temsil edilmiş olup kuzeydoğudangüneybatıya doğru akan menderesli nehirlerin etkili olduğu
bir alüvyon ortamında çökelmiştir. Terzili Formasyonu jips, çamurtaşı ve az miktarda ince taneli kumtaışndan yapılmıştır.
Jips ikincil kökenli olup anhidritin su alması sonucu oluşmuştur. Bu formasyon playa (karasal sabkha) ortamında çökel-
miştir. Büyükşeyhefendi Tepe Formasyonu (Ponsiyen) kötü tabakalanmaiı ve kötü boylanman çakıltaşı, kumtaşı ve ça-
murtaşmdan yapılmış olup kendisinden yaşlı formasyonlar üzerinde açısal bir uyumsuzlukla oturur. Bu çökellerin, dağ sı-
ralanımlarının eteklerinde alüvyon yelpazeleri olarak çökeldikleri düşünülür.
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ABSTRACT : A succession of marine and continental rocks which ranges in age from. Lower Eocene to Pliocene has been
well preserved in the Sungurlu (Çorum) region of central Turkey. The Sungurlu Group consists of two marine formations.
The Cevherli Formation is a turbidite sequence which has been deposited by southward prograding submarine fan.
There are also olistoliths and oUstostromes which are closely associated with turbidites. The Kepir Tepe Formation is
composed of limestone, marl and lenses of conglomerate and sandstone. This formation has been deposited in a shallow
water environment.

Since Late Middle Eocene time, continental sediments have been deposited in the area. The Büyükpoîath Formation
(Upper Eocene-Miocene) consists of red coloured conglomerate, sandstone and mudstone. These sediments have been deposi-
ted in a fluvial environment dominated by meandering rivers. The direction of sediment transportation was from northeast
to southwest. The Terzili Formation is composed of alternations of gypsum, mudstone and fine-grained sandstone which
have been deposited in an interior playa (continental sabkha) environment. The Büyükşeyhefendi Tepe Formation
(Pontian) is composed of poorly bedded, poorly sorted conglomerate, sandstone and mudstone which appear to have been
originated in an alluvial fan environment on the foot of the high mountain range.

GİRÎŞ

Çalışma alanı Çankırı-Çorum Havzası'nın içinde ve Sun-
gurlu kazasının çevresindedir (§ekil 1). Ankara-Samsım kara
yolu çalışma alanının içinden geçer. Havzamn genel jeolojisi
son on yıl içinde gerek MTA Enstitüsü gerekse bazı petrol
şirketleri tarafından araştırma konusu olmuştur. Bu çalışma-
ların hemen tümü gizliliği olan petrol araştırmalarına yönelik
olduğu için sonuçları yaymlanamamıştır. Akarsu (1959) Sun-
gurlu bölgesinin jeolojisini, pek ayrıntıya girmeden çalışmış-
tır. Havzanın içindeki kalın stratigrafik istifin sedimantolojik
incelenmesi ilk defa yazar tarafından Sungurlu bölgesinde
yürütülmüştür (Şenalp, 1974). Havzada geniş alanlar kapla-
yan jipsli formasyonların daha ayrıntılı sedimantolojik özel-
likleri ise Ergun (1975) tarafindan çalışılmıştır, fakat bu ça-
lışma henüz yayınlanmamıştır.

Bu çalışmanın amacı, bölgede Orta Eosen sonundan iti-
baren çökelmeye başlayan karasal fasiyesdeki formasyonların
sedimantolojik incelenmesini yaparak çökelme ortamlarını
ortaya çıkarmaktır. Sungurlu bölgesindeki stratigrafik isti-
fin Alt ve Orta Eosen yaşlı denizel birimlerin incelenmesi baş-
ka bir yayında ele alındığı için (Şenalp, yayında) bu yazıda
yalnızca bölgede Orta Eosen sonundan itibaren çökelmeye
başlayan karasal fasiyesdeki formasyonların (şekil 2) sedi-
mentolojik özellikleri belirtilerek çökelme ortamları yorumlan-
maya çalışılacaktır. Bölgenin tüm stratigrafisinin anlaşıla-
bilmesi için bu iki yayının beraberce değerlendirilmesi zorun-
luğu vardır. Bu çalışmada sözü edilen formasyon isimleri ye-
nidir. Kumtasımn tane boyu sınıflandırılması Wentworth
(1922)'e göre, petrolojik sınıflandırılması Williams ve diğerleri
(1954)'ne göre, jipsler içindeki ilksel çökelme yapılan da
Maiklem ve diğerleri (1969)'ne göre yapılmıştır.

SUNGURLU BÖLGESÎ'NİN GENEL STRATİGRAFİSİ

Sungurlu Bölgesi'nin stratigrafik istifi îpreziyen (Alt
Eosen)'den başlayıp hiçbir kesiklik göstermeden Ponsiyen
(Alt Pliyosen)'e kadar devam eder.

Sungurlu Grubu (Alt ve Orta Eosen) denizel bir ortam
içinde çökelmiş olan Cevherli Formasyonu'nu ve Kepir Tepe
Formasyonu'nu içerir. Cevherli Formasyonu içinde beş üye
ayırtlanmıştır. Küçükpolatlı Üyesi başlıca çamurtası ve milta-
şı ile az miktarda kumtasmdan yapılmış olup kaim bir tür-
bidit istifinin alt bölümünü oluşturur.' Kıraakışla Üyesi yak-

laşık eşit orandaki çamurtası ile kumtaşının düzenli bir tarzda
ardalanmasından yapılmış olup türbidit istifinin orta bölüm-
lerini oluşturur. Karababa Tepe Üyesi başlıca kalın tabakalı
kumtaşı ve çakıltaşı ardalanmasından oluşur. Çamurtası sey-
rek olarak ince ve devamsız seviyeler halinde görülür. Bu üye
türbidit istifinin en üst bölümünü oluşturur. Bu üç üye gü-
neye doğru ilerleyen denizaltı yelpazesi tarafından çökeltilmiş-
tir. Kambeü Tepe GlistoJiti bazik ve ultrabazik kayaçlar ile
radyolarit ve kireçtaşmdan oluşan ofiyolitik melanjm bir par-
çasıdır. Bu yörede birlikte bulunduğu türbidit istifi içine çe-
kim kaymaları ile taşınmıştır. Büytiküıcesu Oîistostaroıao ise
ofiyolitik melanjdan türemiş, türbiditlerle aratabakalı, kaotik
yapıdaki büyük ölçekli merceksel birimlerdir. Kepir Tepe For-
masyonu çoğunlukla kireçtaşı ve marn ile az miktarda ça-
kıltaşı-kumtaşı merceklerinden yapılmış olup kıta sahanlığı
üzerindeki sığ su ortamında ye bu kıta sahanlığım kesen
denizaltı vadilerinin içinde çökelmiştir. Buyükpolaih For-
masyonu (Üst Eosen-Miyosen) kırmızı renkli çakıltagı, kum-
taşı ve çamurtası ile temsil edilmig olup menderesi! nehirle-
rin etkili olduğu bir alüvyon ortamının ürünüdür. Terzili For-
masyonu jips, çamurtası, miltaşı ve az miktarda kumtasmdan
yapılmış olup playa (karasal sabkha) ortamında çökelmiştir.
Büyükgeyhefendi Tepe Formasyonu kırmızı renkli, kötü boy-
lanmış çakıltaşı, kumtagı, çamurtası ve çakıllı çamurtaşın-
dan yapılmış olup kendisinden yaşlı formasyonlar üzerinde
açısal uyumsuzlukla oturur. Bu çökellerin, kıvrımlanma sonu-
cu ortaya çıkan dağ sıralanmalarının eteklerinde alüvyon yel-
pazeleri olarak çökeldikleri düşünülür.

BÜYÜKPOLATLI FORMASYONU

Büyükpolatlı Formasyonu Sungurlu bölgesinin stratigra-
fik istifini oluşturan karasal formasyonların en kaimi ve en
geniş yayılımlı olanıdır. Başlıca değişik oranlardaki çakılta-
şı, kumtagı ve çamurtası ile az miktardaki evaporitlerden ya-
pılmıştır. Formasyon, kendi içerisinde ve eski akıntı yönünde
fasiyes değişimleri gösterir. Alt kısımları dereceli olarak Ke-
pir Tepe Formasyonu'na (şekil 3), üst kısımları ise uyumlu
olarak Terzili Formasyonu'nun jipslerine geçer.

Tip Yeri ve Coğrafi Dağılımı

Bu formasyonun en tipik olarak görüldüğü yer Büyükpo-
latîı köyü dolayıdır (şekil 1). Burada formasyon çok iyi ko-
runmuş olduğu gibi tabakaların doğrultusu boyunca olan yanal
fasiyes değişimleri de kolayca görülebilir. Tip kesit Sankaya
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köyü ile Büyükpolath köyü arasında ölçülmü§tür. Kesitin baş-
langıç yeri Sarıkaya köyünün yanındaki Kepir Tepe Pormas-
yonu'na ait kireçtaşmdan başlar ve Büyükpolatlı köyünün ya-
kınından geçen senklinal ekseninde son bulur. Birimin kalın-
lığı bu kesitte 1870 m olarak ölçülmüştür. Büyükpolatlı For-
masyonu tüm Çankın-Çorum havzasına yayılmış olup Ankara-
Samsun karayolu Delice ve Sungurlu kazalarının arasında bu
formasyon içinden geçer.

Kayatürü Özellikleri

Büyükpolatlı Formasyonu başlıca çakıltaşı, kumtaşı, mii-
taşı ve çamurtaşıâle az miktardaki evaporitlerden oluşmuş-
tur. Evaporitler ince taneli kırıntılı çökeîler içerisinde ve ö-
zellikle bu formasyonun Terzili Formasyonu'na yanal olarak
geçtiği yerlerde bol olarak görülebilir. Formasyonun en belir-
gin özelliği yukarıda sayılan kayatürlerinin belirli bir sıraîa-
nım içerisinde görülmeleridir. Kayatürlerinin tabaka kalınlık-
larının ve tane boylarının üstedoğru incelmesi ile tortul çö-
kelme yapılarının düşey sıralanımı "Üste Doğru İncelen İstif1'
(Fining Upward Sequence)'lerin oluşumuna yol açar (şekil
4). İstifin her biri alttan ve üstten aşınma yüzeyleri ile sınır-
landırılmıştır. Aşınma yüzeyinin üzerine alttan üste doğru sı-
rasıyla çakıl taşı veya çakıllı kumtaşı; iri ve çok iri taneli, bü-

yük ölçekli çapraz tabakalı kumtaşı; orta taneli, paralel ta-
bakalı kumtaşı; ince ve çok ince taneli, paralel laminalı kum-
taşı ve en üstte de tabakalanmasız çamurtaşı ve biraz da
miltaşı bulunur. Büyükpolatlı Formasyonu büyük bir bölü-
müyle kalınlığı 1.20-5.30 m arasında değişen bu tür istiflerin
çok sayıdaki yinelenmelerinden oluşmuştur.

Çakıitaşı. Çakıltaşı kanalların tabanını doldurmuş olarak
görülür. Üstte doğru dereceli olarak kumtaşma geçer. Çalışılan
bölgenin doğusunda kalınlıkları daha fazla, tane boyları daha
iri olduğu halde batıya doğru yani eski akıntı yönünde gidil-
dikçe bu unsurlar belirgin bir inceleme gösterirler. Çakıltaş-
îarınm hamur kapsamı çok değişiktir. Çakıllar birbirleri ile
kısmen dokanaklı olup aralarındaki boşluklar kumla doldurul-
muştur. Çakılların petrografik incelemeleri sonunda bunların
%53.4'ünün kireçtaşı; j%20.5'inin bazik magmatik; %12.6'sı-
nın kuvars, metamorfik kuvarsit ve çört; % 1.5'unun ise rad-
yolarit kökenli olduğu anlaşılmıştır. Çakıltaşı içerisindeki en
yaygın çökelme yapılan çakıl binimli yapısı ve kötü gelişmiş
tekne şekilli çapraz tabakalanmadır.

Kumtaşı. Kırmızı veya kırmızımsı kahverenkli kumtaşı
formasyonun yansından fazlasını oluşturur. Mercek veya ka-
ma şekilli kanal dolguları olarak görülen bu birim üste doğru
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dereceli olarak miltaşı ve çamurtaşına geçer. Bilegimleri litik
arenitden litik vakeye kadar değişir. Başlıca kaya parçacık-
ları andezit, bazalt, kuvarsit, fillit, oolitik ve algli kireçtaşı,
radyolaryalı çört ve mika-§ist kökenlidir. Birkaç kumtagı ör-
neğinde glokofan-şist taneleri bulunmuştur. Volkanik kökenli
kuvars kayacın hacimce %10-20'sini oluşturur. Plajioklas %
5-20 arasında değişir ve çoğu zonlu yapıda olan bu taneler vol-
kanik kayalardan türemiştir. Kumtaşlarmm çimento maddesi
çoğunlukla iri kristalli kalsittir. Ancak, bölgenin doğusunda
jipslerle birlikte bulunan kumtalgarının çimento maddesi jips-
dir.

Çökelme Yapılan. Kumtaşı içerisindeki en yaygın çökel-
me yapısı tekne şekilli çapraz tabakalanma olup teknelerin
çukurlukları çakılcıklar veya formasyon içi çamurtaşı topa-
cıkları (pellets) ile doldurulmuştur (şekil 4). Bu özellik akar-
sular tarafından meydana getirien çapraz tabakaların yaygın
bir özelliğidir (Kukal, 1971). Kumtasinin doğrudan doğruya
çamurtaşı üzerine geldiği yerlerde kumtaşmın tabanında ka-
val yapısı (flute cast) yiv markası (groove cast) ve yük kalıbı
(load cast) yaygın olarak görülür. Paralel ve çapraz lamina-
lanma özellikle orta ve ince taneli kumtaşlan ile miltaşı içe-
risinde yaygındır. Çökellerin taşınması sırasında uzunca mine-
rallerin akıntı doğrultusuna paralel olarak yönlenmeleri so-
nucu gelişen akıntı çizgiaelliği (current lineation) orta ve ince
taneli kumtaşlannda iyi gelişmiş olarak görülür.

Miltaşı ve Çamurtaşı. Kırmızımsı kahverenkli miltaşı ve
çamurtaşı kumtaşı mercekleriyle ara tabakalıdır. Özellikle
bölgenin batısında kalın istilfer oluşturur ve yanal olarak
jipslere geçer. Kalınlıkları 15-20 santimetreden birkaç metre-
ye kadar değişir. Yer yer jips damarları ile kesilmiştir. Kaliçi
denen kireç yumruları çok yaygındır. Çamurtaşınm X—Ray
difraksiyon yöntemi ile incelenmesi sonucu bunların kuvars,

plajioklas, kalsit ve kil minerallerinden yapılmış olduğu an-
laşılmıştır. Çamurtaşı ve miltaşı içindeki en önemli çökelme
yapılan kuruma çatlakları ve paralel laminalanmadır.

Evaporîtler. ince taneli çökellerin egemen olduğu ça-
lışma alanının doğu kesimlerinde, evaporitler mercek şeklinde
ve çamurtaşı ile ara tabakalı olarak görülürler. Bunlar çamur.
taşı ile aynı zamanda çökelmişlerdir. Çamurtaşını kesen
jipsler ise ikincil kökenlidirler. Tuz yüzeyde görülmez fakat
çamurtaşı içinde vardır. Sarıkaya ve Akçakoyun tuzlaları bu
formasyondan çıkan tuzlu yeraltı sularını havuzlarda topla-
yıp buharlaştırma yöntemiyle tuz üretimi yapmaktadır.

Eski Akıntı Yönleri

Büyükpolath Formasyonu'nua çökelmesini sağlayan akın-
tıların yönlerini bulmada başlıca çapraz tabakalaşmadan, çakıl
binimli yapısından ve akıntı çizgiselliğinden yararlanılmıştır.
Ortaya çıkan örnek şekil l'de görülebilir. Çökellerin genel
taşınma yönü doğu ve kuzeydoğudan batı ve güneybatıyadır.
Bu genel gidişe dik hatta terslenen yönler bulunmuştur. Bu
tür bir akıntı yönü örneği menderesli bir nehir ortamının bağ-
lıca özelliğidir. Çökelme yapılarından ortaya çıkarılan genel
akıntı yönü formasyonun kendi içindeki yanal fasiyes değişim-
leri ile uygunluk içindedir. Çünkü çökeller çalışılan bölgenin
doğusunda daha iri taneli olduğu halde akıntı yönünde ince-
lenerek sırasıyla kumtaşı, çamurtaşı ve sonunda da jipslere
geçer (şekil 1).

Fosil Topluluğu v»

Büyükpolatlı Formasyonu'nun çamurtaşı düzeyleri içinde
Uııio sp, Melanopsis cf. sandhergeıi (Tour), Planorbis sp.,
Cyprldeis cf. littoralis (Brady), Eyocypris gibba (Ramdohr)
fosilleri ve omurgalılara ait dişler bulunur. Bu fosillerden yal-
nız Cypridels cf. littoralis'in Miyoaen'den beri yaşamakta ol-
duğu ve acı su fasiyesini simgelediği bilinmektedir.
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Çökelme Ortamı

Formasyonun kayatürü ve paleontolojik özellikleri ile ba-
zı çökelme yapıları (örneğin kuruma çatlakları) bu formas-
yonun karasal bir ortamda çökeldiğini gösterir. Büyükpolatlı
Formasyonu'nun büyük bir bölümünü olugturan Üste Doğru
İncelen İstifler Güney İngiltere'deki Eski Kırmızı Kumta§la-
rı'nda (Ailen, 1964; 1965), Amerika'nın kuzeydoğusundaki
Spitsbergen ve Catskill fasiyeslerinde gözlenmiştir (Friend,
1965). Bu tür istiflerin menderesli nehirler tarafından çökel-
tildiği yorumlanmıştır. Bu İstifin tabanını olugturan ve çakıl-
taşı ile kaplı aşınma yüzeyleri kanalların tabanını olugturur.
Ortalama tabaka kalınlıkları ve tane boyları üste doğru ince-
len mercek veya kama şekilli kum taşları ise menderesli nehir-
lerde görülen nokta barlarının (şekil 5) sürekli olarak yanla-
ra doğru büyümeleri ile oluşmuşlardır. İstifin üst bölümünü
oluşturan som görünüşlü çamuıtaşiarı ise nehrin taşlan za-
manlarında kanallar arasındaki taşkın ovalarında çökelmiş
düşey büyüme çökelleridir. İstif içerisinde kaliçi yumrularının
ve jipsli düzeylerin bulunuşu bu formasyonun büyük bir ola-
sılıkla kurak ve yarı kurak iklim koşulları altında çökeldiğini
ve bu nedenle de bölgenin bitki örtüsünden yoksun bulundu-
ğunu gösterir.

TERZİLİ FORMASYONU

Terzili Formasyonu jips, çamurtaşı ve ince taneli kumta-
şının belirgin ardalanmasından oluşmuştur. Jipsler çoğunlukla
ikincil kökenli olup anhidritin su alması sonucu ortaya çık-

mıştır. Tuz yüzeyde görülmez fakat bu formasyondan çıkan
tuzlu su kaynakları ve küçük tuz göllerinin bulunması tuzun
istif içindeki varlığını kanıtlar. Terzili Formasyonu uyumlu
olarak Büyükpolatlı Formasyonu üzerine oturur.Bazı yerler-
de ise Büyükpolatlı Formasyonu'nun üst kısımları ile Terzili
Formasyonu'nun alt kısımları yanal geçişlidir. Terzili Formas-
yonu ile üzerine gelen Büyükşeyhefendi Tepe formasyonu ara-
sında belirgin bir açısal uyumsuzluk vardır.

Tip Yeri ve Coğrafi Bağılımı

Terzili Formasyonu çalışılan saha içerisinde geniş alanlar
kaplarsa da en iyi istifler harita alanının dışındaki Terzili kö-
yü yakınında bulunmuştur. Tip kesit köyün 1 km kuzeyinde
ve Budaközü deresiyle Aktepe arasında ölçülmüştür. For-
masyonun buradaki kalınlığı 326 m dir. Formasyonun coğra-
fi dağılımı düzensizdir. Kuzucak köyü ile Akçakoyunköyü
arasmda ve Sarıkaya tuzlası dolaylarında tüm ayırtman özel-
likleri ile korunabilmiştir (Şekil 1).

Kayatürü Özellikleri

Terzili Formasyonu'nun önemli bir bölümünü jips oluş-
turur. Bu kaya türü, çamurtaşı ve daha az olarak ince taneli
kumtaşı ile ara tabakalıdır.

Jips. Formasyonu oluşturan jips seviyelerinin kalınlığı
1-28 m arasında değişir. Ara tabakalı olarak bulunduğu ki-

Tîtkna • f*fciKi çapreı • tabakal
( ftstoon - tjpt atPt$ • ıfro-tiffed sondston* t

şica cwnmo yüzeyi , kanoi tabanı
( htqior woe fon sur fact, oteraM/ ffoor)
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rmtili kayaçlar ile olan dokanakları keskin ve düzensizdir.
Jipsli seviyelersaf olmayıp 1 değişik miktarlarda Mİ, mil veya
kum içerir. Jipsler çoğunlukla porfiroblastik ve alabaştır tü-
ründendir. Bu iki jis türü çoğu durumlarda, aynı bir örnek için-
de görülebilir. Porfiroblastik jipsin en tipik özelliği çok iri
kristalli olması ve kristallerin ortalarında değişmeden kalmış
anhidrit kristallerini içermesidir. Bu doku, jipsin ikincil kö-
kenli olduğunu ve anhidritten türedisini kanıtlar. Alabaştır
denilen jips türü ise ince veya çok ince taneli olup kalıntı
anhidrit kristali içermez.

Çökelme Yapıları. Terzili Formasyonu'nun büyük bir bö-
lümünü oluşturan jips düzeyleri içerisinde yumrulu (nodular),
mozayik (mosaic veya chicken-wire), ve burulmuş mozayik
(contorted mosaic veya entrolithic) yapılar yaygın olup bunlar
arasında her türlü geçiş görülebilir. Jipsler hemen hemen her
yerde yumrulu yapıdadır (Şekil 6). Çok kalın tabakalar bile
tümüyle yumrulu jipslerden yapılmıştır. Büyüklükleri çok
değişebilen yumrular genellikle küre şeklinde, seyrek olarak da
ovaldir. Bu yumruların herbiri terijen kökenli bir hamur ta-
rafından sarılmıştır. Yumrular bu kırıntılı hamur (kil ve mil)
içinde ve çökelmenin erken aşamasında diyajenetik olarak
gelişip büyümüşlerdir. îlk oluştukları zaman anhidrit bileşi-
minde olan bu yumrular zamanla su alarak jipse dönügmüş-
lerdir. Mozayik yapıda jips yumruları hemen hemen aynı boy-
da olup yumrular arasındaki hamur çok azdır hatta bazan
yumrular etrafında yalnız ince bir flim şeklinde görülür. Bu-
rulmuş mozayik yapısı diğer yapılarla birlikte görülür. Bu
yapı, jips tabakaları içinde kalın bağırsağa benzer
izoklinal kıvrımlar şeklinde görülür. Kıvrımlar, tabakaların

altına ve üstüne doğru yumrulu yapıdaki jipslere geçer. Bu
kıvrımlı yapı yakından incelendiği zaman onun yine çok sa-
yıda ve birbirleriyle birle§mi§ jips yumrularından yapılmış
olduğu görülür (Şekil 7).

Çamurtası. Bu kaya türü jipslerle ara tabakalı olarak bu-
lunur, îstif içindeki tüm kalınlığı çalışılan bölge içinde deği-
şiklik gösterir. Jipsin daha egemen olduğu havzanın orta kı-
sımlarında kalınlıkları azalır. Terzili köyü yakınında ölçülen
tip kesitte herbir seviyenin kalınlığı 3.50 - 108 m arasında
değişir. Çamurtaşı, düzenli olarak tekrarlanan kil ve mil Ia-
minalanndan yapılmıştır. Yeşilimsi gri renkli kıl laminalan-
mn kalınlığı İ-10 mm arasında değişir. Mil laminaları ise
kahve renkli olup kalınlıkları da 2-5 mm arasında değigir.
Kalın laminalar iyi gelişmiş kırışık markaları (ripple-marks)
ile kuruma çatlakları gösterirler. Çanıurtaşlarmm X—Ray
difraksiyon yöntemi ile incelenmesi sonucu bunların kuvars,
kalsit, ve değişik kil minerallerinden yapılmış olduğu anlaşıl-
mıştır.

Kunıtaşı. Kumtaşı genellikle kırmızı renkli olup istif
içinde seyrek olarak görülür. Mercek veya kama şeklinde
olan bu birimin kalınlığı 10-27 cm arasında değişir ve ya-
nal devamlılıkları 30 metreden fazla değildir. Birimin taba-
nı belirgin bir aşınma yüzeyi ile sınırlandığı halde üst kı-
sımları dereceli olarak çamurtaşına geçer. Kumtagı, taba-
kaların alt kısımlarında orta, iri taneli ve paralel laminah
olduğu halde üst kısımlarında çok ince taneli olup akıntı
kırışıkları iyi gelişmiştir.
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Formasyonum Yaşı -

Terzili Formasyonu içinde fosil bulunamadığı için yaş,
stratigrafik ilişkilerden ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu
formasyon her yerde uyumlu olarak BüyÜkpolatlı Formasyonu
üzerinde oturur. Bazı yerlerde ise bu iki formasyon yanal
geçişlidir. Üstüne gelen Fonsiyen yaşlı Büyükşeyhefendi Tepe
Formasyonu ile aralarında açısal bir uyumsuzluk vardır. Bu
nedenle Terzili Formasyonu'nun yaklaşık Oligosen'den Pon-
siyen öncesine kadar süren bir zaman aralığında çökeldiği dü-
şünülür.

Çökelme Ortamı

Terzili Formasyonu'nun önemli bir bölümünü oluşturan
jipslerin, kırıntılı kayaçlar ile ardalanma göstermesi ve içer-
diği erken çökelme yapıları bu birimin en belirgin özellikle-
ridir. Erken çökelme yapıları bu formasyonun çökelme orta-
mım yorumlamada en güvenilir ipuçları verirler. Anhibritten
türemiş jipslerin yeraltı su tablasının üzerindeki kırıntılı çö-
keller içinde ve henüz bu çökeller taşlaşmadan önce diyajenetik
olarak kristailenip büyümesi ile oluştuklarına inanılır. Terzili
Formasyonu'nu oluşturan jipslerin de aynı tarzda çökeldikîeri
düşünülür. Bu jipslerde görülen yapılar tümüyle, Basra Kör-
fezfni çevreleyen modern gel-git üstü düzlüklerinde (sup-

. ratidal flats) bulunmuştur (Shearmen, 1966; Kinsman, 1966
ve Butler, 1970). Jipslerle ara tabakalı olan kırıntılı kayaçlar
içinde fosil bulunmayışı buna karşılık kumtaşmın kanal dol-
gusu olarak görülmesi ve çamurtaşmdaki kuruma çatlakları-
nın yaygınlığı bu çökellerin kurak ve yarı kurak iklim koşul-
ları altında geçici akarsular tarafından çökeltilmig olduğunu
gösterir. Bu karasal çökelme alanı oldukça düz, geniş ve dü-
şük eğimli olup üzerinde zaman zaman yaygı şeklindeki akar-
sular playa denilen geçici göller oluşturmuşlardır (şe-
kil 8). Jips ve tuzla kaplanmış bu tür ortamlar günümüzde
Kuzey Afrika'da ve Arabistan'da yaygın olup Sabkha adıyla
bilinir. Sabkha düzlükleri hem deniz kenarlarında hem de
denizden uzak ve kapalı bir akaçlama şebekesine sahip olan
kara içlerinde gelişebildiği nedeniyle bu iki ortamın sırasıyla

Şekil 7: Terzili Formasyonu'nun jipsleri içindeki mozayık ve bu-
rulmuş mozayık yapıları

Figure 1: Mosaic and contorted masaic structures *¥İt!ıîn the
gypsums of the Terzili Formation.

layı sabkhası ve karasal sabkha olarak ayrılmaları gereği
duyulmuştur (Glennie, 1970). Bu tanımlamaya göre Tenzili
Formasyonu'nu oluşturan çökellerin karasal sabkha ortamına
benzer alanlarda çökeldiği düşünülür.BÜYÜKŞEYHEFBNDİ TEFE F0BMASY0NU

Büyükşeyhefendi Tepe Formasyonu kırmızı renkli, kötü
boylanmış çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşmdan oluşmuştur.
Bu birim açısal bir uyumsuzlukla daha önceki formasyonlar
üzerine oturur. Bu açısal uyumsuzluk yüzeği en açık bir şe-
kilde Büyükşeyhefendi Tepesinde ve Akçalı köyü ile Oflaközü
köyü arasında görülebilir.

Tip Yeri ve Coğrafi Dağılımı

Formasyonun en tipik ve en kalın olarak görüldüğü yer
Alembeyli köyünün 3 km kuzeyindeki Büyükşeyhefendi Te-
pesidir (Şekil 1). Burada ölçülen tip kesitin kalınlığı 110 met-
redir. Büyükşeyhefendi Tepe Formasyonu Sungurlu bölge-
sinde dar alanlar kaplamasına karşın havzamn kuzey ve ku-
zeydoğu kesimlerinde daha geniş yayüımlıdır.

Itey&tfirfi ÖzeîMMeri

Sungurlu bölgesinde Büyükşeyhefendi Tepe Formasyonu
çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşmdan yapılmış kötü tabakalan-
malı ve kötü boylanmak bir istiftir. Bu çökeller pek çok kere-
ler fakat düzensiz bir tarzda yinelenmişlerdir. Taneler blok
boyundan kil boyuna kadar değişir. Formasyonun en göze
çarpan özelliği istif içerisinde çok kısa mesafelerde yanal ve
düşey fasiyes değişimlerinin bulunmasıdır. Birkaç metre ka-
lınlığındaki bir çakıltaşı birimi 5-10 m içerisinde kamalanarak
tümüyle çamurtaşma geçebilir.

Çakıltaşı. Formasyon içerisinde iki ayrı türde çakıltaşı
ayırtlanmıştır. Birinci türdeki çakıltaşı kanal dolguları ola-
rak görülür. Kanallar çamurtap içine açılmış eski nehir ya-
taklarıdır. Kanalların genişlikleri 17-20 m arasında, derinlik-
leri ise 0.10-1.90 m arasında değişir. Çoğu kanalların yamaçla-



n dik, tabanları ise geniş ve yayvandır. Çakıltaşlannda taba.
kalanma kötü olduğu halde boylanma oldukça iyidir. Çoğu
durumlarda çakıllar birbirleriyle dokanakta olup aralarında
değişik miktarda kum hamuru bulunur. Mil ve kil boyu gereç
ise tümüyle yıkanıp götürülmüştür. Çakıltaşı üste doğru de-
receli olarak kumtaşına geçer. Çakılların %38.8 i kireçtaşı;
%27.5 i magmatik; ı%18.9 u kuvars, kuvarsit, radyolaryalı
çört; %9 u kumtaşı; ı%6.8 i sleyt, fillit, mikaşist kökenlidir.

îkinci türdeki çakıltaşı, çamurtagı içinde ve kalınlığı
10-45 cm arasında değişen devamlı seviyeler olarak görülür.
Çamurtaşı ile çakıltaşı arasında kesin bir sınır yoktur. Tane
boyu büyük blok boyundan kum boyuna kadar değişir. Çakıl-
lar çamurtaşı içine gömülmüşlerdir, hatta yer yer çakıllı ça-
murtaşma geçerler. Tabakalanma hiç gelişmemiştir. Bu birim
alttan ve ve üstten dereceli olarak çamurtaşına geçer. Bu ça-

kıltaşı türünün yüksek kıvamdaki (viscocity) çamur akıntıları
ile çökeltildiği düşünülür.

Çökelme Tapılan. Kanal dolguları olarak görülen birinci
türdeki çakıltaşında en yaygın çökelme yapıları çapraz taba-
kalanma, çakıl binimli yapısı ve oygu-dolgu yapısıdır. İkinci
türdeki çakıltaşı hiçbir çökelme yapısı içermez. Çapraz taba-
kalanma tekne şekilli olup, kanalların doldurulması ve yanla-
ra göçmesi sonucu gelişmiştir. Çakıl binimli yapısı çakıltaşı
içinde yassı çakılların bol bulunması durumlarında iyi geliş-
miştir. Çakılların eğimi 5° . 51° arasında değişir, fakat yak-
laşık %86 sının eğimi 20° - 50° arasındadır' 250 çakılda yapılan
ölçümler akıntıların yönünün kuzeydoğudan güneybatıya
doğru olduğunu göstermiştir.

Kumtaşı. Soluk kırmızı renkdeki kumtaşı, kalınlığı 10-60
cm arasında değişen kama veya mercek şekilli kanal dolguları
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olarak görülür ve üste doğru dereceli olarak çamurtaşına
geçer. Kumta§ı, kanal dolgularının alt kısımlarında iri taneli
olduğu halde üst tosunlarında ince ve çok ince tanelidir.

Kumlası ütik arenit bileşiminde olup başlıca volkanik ve
metamorfik kaya parçacıkları, kuvars ve plajoklasdan yapıî-
mişdır. Volkanik kökenli olanlar trakit, andezit ve bazalt tü-
ründendiF. Metamorfik kaya parçacıkları sleyt, fillit, mika-
şist ve kuvarsit kökenlidir. Tortul kayaç parçacükan başlıca
kireçtaşı, çört, kumtaşı ve çamurtaşından türemişlerdir. Tüm
kayaç parçacıkları kumtaşının hacimce %70-75 ini oluşturur.
Kuvars yaklaşık %20 oranında olup çoğu volkanik kö-
kenlidir. PlajioMas kum taşınınhacimce %5 den az bir bö-
lümünü oluşturur. Çoğunluğu zonlu yapıda olan bu taneler de
büyük bir olasılıkla andezit ve bazalt gibi volkanik kayalar-
dan türemiştir.

Çökelme Yapıları. Kumtaşı içindeki en yaygın çökelme
yapılan çapraz tabakalanma, oygu-dolgu yapısı, yük kalıplan
ve akıntı kmşıklandır. Çapraz tabakaîanma tekne şekilli
olup kanalların doldurulması ve sürekli olarak yön değiştir-
mesi sonucu oluşmuştur. Yük kalıplan, çamurtaşı üzerine
gelen kumtaşı tabakalarının tabanında şişkinlikler şeklinde
görülür. Çapları 2-42 cm arasında değişir. Şişkinlikleri doldu-
ran kumtaşının tane boyu, kumtaşı tabakasının ortalama tane
boyundan daha iridir. Akıntı kmşıklan oldukça yâygm olup
kumtaşı tabakalarının daima üst kısımlannda gelişmiştir.

Çamurtaşı. Kırmızı veya kırmızımsı kahve renkli ça-
murtaşı, çakütaşı ve kumtaşı ile ara tabakalıdır. Kalınlığı
L3Q - 9 m arasında değişir. Som görünüşlü olup belirgin şe-
kilde ilksel çökelme yapısı göstermezler. İçlerinde kaliçi de-
npen kireç yumruları boldur. Çamurtaşı seviyelerinin üstü
çakıltaşıve kumtaşının doldurduğu kanallar tarafından aşm-
dınlmıştır. Çamurtaşı içinde yer yer kum yamaları ve çap-
lan 1 metreden fazla olabilen kireçtaşı ve volkanik kaya blok-
lan bulunur. Çamurtaşından alınan örneklerin analizinden,
onlann başlıca kuvars, kalsit, plajioklasile değişik kil mine-
rallerinden yapılmış olduğu anlaşılmıştır.

Fosil Topluluğu ve Yaş

Bu çalışma sırasında BüyükşeyhefendiTepe Fonnasyonu
içinde bol miktarda atlara ait çene, diş ve kemik fosilleri
bulunmuştur. Bu çene ye dilşerin Hipparion'a ait olduğu ve
yaşının da Ponsiyen (Alt Pliyosen) olabileceği söylenmiştir
(R.J.G. Savage, 1973, sözlü görüşme).

Çökelme Ortamı

Bu formasyonun karasal kökenli olduğu önceki araştır-
macılar tarafından ileri sürülmüştür (Ketin, 1962). Formas-
yon içinde denizel fosillerin bulunmayışı buna karşılık omur-
galı fosillerinin varlığı,, kırmızı renk, kötü gelişmiş tabakaîan-
ma, çökellerin kötü boylanmış olması, sık ve kısa mesafeler-
de görülen fasiyes değişimleri bu görüşü kuvvetlendirmektedir.
İstifte görülen çakıllı ve bloklu çamurtaşlan bunlan çökelten
akıntıların kıvamlılıklarının ve plastisitelerinin yüksele oldu-
ğunu" bu nedenle de çakıl ve blokların kil ve mil boyu gereç-
den seçilemediğini ortaya koyar. Yukandaki verilerin ışığı

altında, Büyükşeyhefendi Tepe Formasyonu'nun kurak ve
yarı kurak iklim kuşağı altında gelişmiş alüvyon yelpazeleri
olarak çökeldiği düşünülür. Kanal dolgulan olarak görülen ça.
kıtaşı, çakıllı kumtaşı ve kumtaşı alüvyon yelpazeleri üzerin-
deki örgülü kanallar içinde, çamurtaşlan ise kanallardan olan
taşkınlarla veya zaman zaman görülen çamur akıntılan ile
çökeltilmişlerdir. Bu formsyon Çankın-Çorum havzasında ge-
lişen güncel alüvyon yelpazeleri ile büyük benzerlik gösterir.

SONUÇ ,

Sungurlu bölgesi Çankın-Çorum Havzası'mn bir bölümü-
nü oluşturur. Her nekadar bu bölgede görülen en yaşlı formas-
yon Alt Eosen yaşında ise de havzadaki çökelmenin en azın-
dan Üst Kretase'den beri sürekli olduğu önceki çalışmalarla
saptanmıştır (Norman ve diğerleri, 1080). Bölge Alt Eosen sı-
rasında D - B gidişîi derin ve dar bir havza niteliğinde olup
içinde türbiditler ve bunlarla yakın ilişkili olarak da olistolit
ve olistostrom fasiyesleri çökelmiştir. Orta Eosen sırasında
bölgedeki hareketli kuşak koşullan (mobile belt conditions)
hemen hemen tümüyle durmuş ve sığ su fasiyesinde tortullar
çökelmiştir. Orta Eosen sonunda deniz tamamenkurumuş ve
bölgede karasal fasiyesde çökeller birikmeye başlamıştır. De-
nizel birimler ile üstüne gelen karasal birimler uyumlu olup
çökelme Üst Miyosen sonuna kadar hiçbir kesiklik gösteraıe-

- den sürmüvtür. Düşey tektonik hareketler bölgede kapalı liav-
zalann gelişimine yol açmıştır. Büyükpolatlı Formasyonumu
çökelten menderesli nehirler taşıdıklan çökelleri denize ka-
dar ulaştırma olanağı bulamadıkları için bölgede kaim istifler
oluşmuştur. Miyosen zamanında bölgedeki kuraklık iyice
artmış buna karşılık yağış azalmıştır. Bu koşullar altında
kapalı havzalann orta kısımlarındaki playa göllerinde ince
taneli kırıntılı kayaçlar ile ara tabakalı anhidritîer çökelmiş-
tir. Anhidritler zamanla su alarak jipse dönüşmüşlerdir. Ger-
çek bir dağ oluşumu ile sonuçlanan kuvvetli tektonik olaylar
Miyosen sonunda etkin olmuşlardır. Ponsiyen (AltPliyosen)
yaşlı karasal çökeller, alüvyon yelpazeleri olarak kendisinden
önceki birimler üzerinde gelişen uyumsuzluk yüzeyi üzerin.de
yatay veya düşük eğimli olarak çökelmişlerdir. Yaklaşık Üst
Eosen'den beri egemen olan çökelme koşulları bu havzadaki
etkisini günümüzde de sürdürmektedir.
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