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ÖZ: Çankırı ile Kalecik arasında geniş alan kaplayan Neojen havzasının stratigrafisinin aydınlatılmasına çalışılmış, bu
amaçla omurgalı faunası kullanılmıştır. Polen incelemeleriyle de istifin doğruluğunun kanıtlanması yoluna gidilmiştir.

Neojen bölgede Orta Miyosen ve Alt Pliyosen serileriyle temsil edilmektedir. Miyosen serisi iki fosilli seviye bulun-
durur. Alt seviyede AncMtherium aurelianense COVIER, Mieromeryx flourensianus LARTET, Listriodon splendens MA-
YET, üst seviyede Amphicyon major BLAINVILLE, Trilophodon angustidens CUVIER, Pliosende ise, Trilophodon penteli-
cus LARTET, Hipparion gracile KAUP, Gazella gaudryi SCHLOSSER, Paleoreas lmdes-mayeri GAUDRY, Tragoceros
anıaltheus ROTH et WAGNER gibi karakteristik fosil temsilcileri ele geçirilmiştir. Bulunmuş olan bu fosiller Türkiye'yi
Asya ve Avrupa ile tür birliğine götürebilmektedir.

Bölgedeki Neojen gölünün sınırları çizilebilmiştir.

ABSTRACT: The stratigraphy of the Neogene basin between Çankırı and Kalecik has been studied by vertebrate fossils
and pollen determinations.

In the region studied Neogene is represented by the Middle Miocene and Pliocene series. The Middle Miocene series
consists of two fossiliferous parts. The lower part of this is characterized by Anchitherium aurelianense CUVIER, Mic-
romeryx flourensianus LARTET, Ustriodon splendens MAYET, and the upper part by Amphicyon major BLAINVILLE,
Trilophodon angustidens CUVIER fossils. Trilopmo don pentelicus LARTET, Hipparion gracile KAUP, Gazella gaudryi
SCHLOSSER, Paleoreas lindermayeri GAUDRY, Tragoceros amaltheus ROTH et WAGNER are collected from the Lower
Pliocene series. The Neogene lagoon is bordered by this studies. The correlation of the species found in Turkey with those
of Asia and Europe shows that the similar species existed in these places.
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Orta Miyosea Üst Seviye
Üst Eoseni temsil eden kızıl kımıtaşlı, konglomeralı, jipsli

kayaların üzerinde, omurgalı faunasıyla belirgin, kırmızı ve
yeşil renkli Miyosen, karasal çökellerî uyumsuz olarak otur-
maktadır.

Çandır Formasyonu. Bu. birim,, üstüne gelen jipsli ve jipssiz
çökellerden fosilleri ve litolojisiyle ayırt, edilebilmiştir. Kır-
mızı ve- yeşil maralıdır. Marnların .içinde kil, kumlası, ince
Mum ve. bol kireçtaşı bulunmaktadır.. Birimin, talınlığı 150 m..,
dir. Bu formasyon iki seviyede incelenebilir,.

1) Alt Serviye: Kırmızı renkli, killi,, în.ce kumlu, bol ki-
reçtaşlı ve jipssiz ınarnlı bir seri ile temsil edilir,.

%) "Üst Seviye: Yeşil renkli, killi, ince kumlu, bol kireç-
taşlı ve marnlıdır. Bu seri üst seviyelerine: doğru jips billur-
ları taşımaktadır...

Çandır formasyonu Hırsızderesi'nin doğusunda, Çandır
bucağının, kuzey ve güneyini de serpantinitler üzerine oturur
ve Çandır kuzeyinden .Afşar'a geçer. Karkın köyü kayalıkla-
rında Eosen, filişleri ve serpantinlerin, Hasayaz havzasında.
Alcçatag, Yılanlı köylerinde ve. Kumartaş-Bozundûzü'nde Pa-
leozoik, şistlerinin,, Gündoğmuş ve Karahacı 'köylerinde ser-
pantinlerin, Gdkçeören köyünde ise filiş VB kırmızı kumlu,
konglomeralı, . jipsli birimlerin üzerine uyumsuz olarak gel-
mektedir... Çankırı'ya doğru Term.eyeni.ce ve Satılar köyünün
doğusunda beyaz marnlı, jipsli birimlerin, altında kaybolurlar.
Babas köyü yakınlarına doğru ise, .gevşek yapılı yeşil, kır-
mızı serilerle uyumsuzluk gösterirler.

Çandır bucağı, Hirsi.zderesfn.de açılan, iki fosil yatağın-'
da bulunan ve seriye kesin olarak yaş verebilecek, fosiller şu.
şekilde sıralanabilir:

Yatak: Alt Seviye. - Sirapitheeas alpani TEKKAYA,
Progenatta glU&ril MAJOR, AmpMcyon major BLAIMVIL-
LE, Blesiogido »p., BseadaelnnB» aff. quatridentatus B-LAIN-
VILL'E, Machaivodus sp,, Mnstela pentelioe GAUDRY, Trilop-
hodon angustidens CUVIBR var, minors Aceratfaefinm tetra-
dadylnm LtARTET, Hispanatbesrium ,gr,îmmi HBIS.SIG, üs t-
plodoa spfenâems MAYET,? .AmpMtragas sp., Fatootragus
sp.» Gazella deperdita GERVAIS, Mleiroiiieryx .fiourensianus
LARTET.

Yalak B̂ : Üst Seviye. Ailoptox anatoUensis ÜNA.Y ve
Cıicetodon sp., Progenatta gilardi MAJOR, .AımpMcyoıı

major RLAINVILJLE-, Mostela pentelice GAUDRY» Trlloplıo-
dlon angiıstideııs CUV.IER var., minor» AnjMtheziunı aurella-
nense CUVIER, Aceratlıerliıııı tetradactylmn LARTET, His-
panatlıeriıım grimmi HBISSIG, Llstriodoii splendens MAYET,
Trlceromeryx sp.;l Gazella deperdita GERVAIS, BDcromeryx
flonrensianııs LıAR'TET, FrocerviılıiB sp.» Profaragoceros sp.»
Hypsodcmtııs sp,, PalecvtraguB sp., Orycteropiıg sp., •

Her iki, yataktan çıkan bu fosiller,, Çandır Formasyonu-
nun Orta. Miyosen'in üst. seviyesine ait olduğunu göstermek-
tedir. (Ozansoy, 1957; 1965, 1970; Lewis,. 1934; Leakey, 1960;
Gregory-Hellman-Le.wis» 1938; Genet-Vergin, 1963; 1,969; Zit-
tel, 1925; Mayet, 1908; Richard, 1946;: Pavlovîc, 1.969; Veresc-
hagin, 1967; Dawson, 1,961; Young,, 1931; Stehlin-Schaub,
1,951; Sehaub, 1925; Bergounioux-Crouzel, 1973; Colbert, 1939;
Deperet, 1,887; Frick, 1926; Gînaburg, 1966; Gînsburg^Telîe-
santunes, 1968; Helbing, 1,9,28'; Roman-Viret, 1934).

Çandır1 çokellerinde bulduğumuz fosil anthropoid, alt çe-
nesi bugüne dek Türkiye'de rastlanılmamış bîr cinsîn tem-
silcisidir... Günümüze 'kadar yapılan araştırmalarda» bu cinsin
temsilcileri yalnızca Hindistan'daki Siwalik serilerinde Pliyo-
sen yaşta ele geçmiştir. Çandır anthropoid! yeni bir tür olup
daha yaşlı bir seviyede bulunmuştur2. Ayrıca, bu çökellerde
AlloptoK cinsinin yeni bir türüne de rastlanılmıştır. Bu cins
şimdiye kadar bir tek türle temsil edilmekteydiı.

Gündoğmuş - Elifder.esi ve. Karahacı - Söğütlüpınar*da
kırmızı» yeşil marnlar arasındaki linyit oluşumlarından, alı-
nan, örneklerin palînolojik .spektralannın bazıları şunlardır:
,L»6\%atıısp«>rites baaardtt (POT., VEN-) TEL PF..,, dngnlas-
porfltes 'inarxiieimeiisls 'MÜRR. PP., Pt^ospoıites micfoalatus
(POT..) TH:... PF? : I . »iatriopollenites. bltıdtı» (POT?) TH. PF. t

PolyvesfîİMilopoIleııites^ v©:nıs (POT.) TH:.. PF.,, -Tricolpopoîle-
nites miopotonrici (POT.) TH.. PF...'i Saptanmış olan bu spor
nites ıtıîcrohenrici (POT.) TH,.. PF.s Sıaptanmış olan bu spor
ve polenlere, göre bu birimlere Orta Miyosen yaşı. verilmiştir.
Dolayısıyla, bu görüş Çandır1 Formasyonuna verilen, yaşı des-
tekler niteliktedir.

Alt Pliyosen

Bölgede Pliyosen serisi, geniş yayılım gösterirler., Fauna-
sına dayanılarak. Miyosen serisinden, ayırt edilebilmen Pliyo-
sen göl çökellerif kapsadıkları karakteristik fosillere ,göre
farklı seviyelerle temsil edilmiştir. Altta 'bulunan kırmızı, ye-
şil, çok az jipsli (Orta. Miyosen) bîrimin üzerine uyumsuz ola-
rak koyu yeşil,, yer1 yer maviye çalan, killi, kireçtasb, ince
komin» maralı bir birim .gelmektedir. •

Bu birim Elmapınan, Çandır - Hırsızderesî ve Angıttepe*-
ûe görülmektedir. Kalınlık 20-30 m dir.

Eilnıapınan. dolaylarında, Probossddien defansı, Gaasella
boynuz parçası ve tayini yapılamayan bîr kalça kemiği ile
alt çene parçası bulunmuştur. Angıttepe'de aynı birim için-
de GazeDa gandryî SCHI/>SSER'e ait bir metakarp parçası
saptanmıştır. Bu fosillere dayanılarak ,bu seviyenin. Alt Pliyo-
senin alt seviyesini temsil ettiği anlaşılmıştır.

(1, 2) Bu konularla ilgili yayınlar baskıdadır.
(3) Palînolojik tayinler1 Nesrin Koçak, tarafından yapılmıştır.
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Bu birimin dışındaki Pliyosen serisi iki kısımda incele-
nebilir:

1) Kırmızı, beyaz maralı jipsli birim: Ankara - Çankırı as-
faltının doğusunda görünür. Termeyenice ve Çankırı arasın-
da çok geniş alanlara yayılır. Ayrıca, Kızılırmak havzası, El-
mapınarı, Bozkır dağları ve Çankırı dolayındaki Acısu ırmağı
çevresinde görülür. Kalınlıkları 300-400 m dir. Bu birimde
aşağıda belirtilen köylerde omurgalı fosil yatakları saptan-
mıştır:

Çankırı - Yeniköy - Yarmatepe Yatağı: Litolojisi kır-
mızı renkli, killi, ince kumlu, kireçtaşlı, jipsli ve marnlıdır.
Bu fosil yatağında, Trilopnodon pentelicus LARTET, Hippa-
rion gracile KAUP, Paleotragus sp., Helladotherium sp., Ga-
zella. gaudryi SCHLOSSER, Gazella sp., Protoryx cf. erassi-
cornis ANDREE, Paleoreas lindermayeri GAUDRY, Trago-
ceros amaltheus ROTH et WAGNER, Cervus sp., temsilcileri
bulunmuştur.

Çankırı - Yeniköy - Kaynaktepe Yatağı: Beyaz renkli,
killi, kireçtaşlı, ince kumlu, jipsli ve marnlıdır. Bu yatakda
Diceros paghygnafjhus WAGNER temsilcisi ele geçirilmiştir.

Bu iki yataktan çıkan fosillere göre bu birimler Pikermien
yaştadırlar (Ozansoy, 1957, 1965; Zittel, 1925; Gaudry, 1862;
1867; Mecquenem, 1924; Gervais, 1848, 1852; Tekkaya, 1974).
2) Kırmızı ve beyaz marn, kumtaşı birimi: Antoara-Çankırı
asfaltının batısında görülürler. Marnlar Kalecik yakınlarında
kırmızı renkli, ince kumlu ve killidir. Bu seri Hasayaz hav-
zasında Minkati, Kuyucak ve Koyunbaba köylerinde .beyaz
marn ve kumtaşı ardalanmalı birimlerle yanal geçişlidir. Ka-
lınlıkları 250-300 m dir. Bu seride Hasayaz ve Münkati köy-
leri arasında Testudo sp., Gazella gaudryi SCHLOSSER, Yüz-
beyli köyünde ise, beyaz marnlar arasında Paleotragus sp. a
ait Pliyosen yaşta etraf kemiği parçaları saptanmıştır.

Kırmızı, beyaz marnlı ve kumtaşlı birim Hasayaz, Mün-
kati, Yüzbeyli, Şemseddin ve Demirtaş köyleri arasında ya-
yılırlar. Termeyenice havzasında kırmızı, beyaz marnlı, jipsli
birimlerle yanal geçişlidir.

Alt Pliyosen serileri kuzeybatıda Gündoğmuş köyünde
andezit ve bazaltların, batıda Ravlıkızığı'nda Paleozoik meta-
morfik şistlerinin, güneyde Kalecik yakınlarında serpantinle-
rin, kuzeydoğuda Mahmutlar köyünde Alt Eosen filişlerinin,
doğuda Uyurca'da Üst Eosenin kızıl kumlu, konglomeralı, jips-
li birimlerinin üzerinde uyumsuzdur.

NEOJEN PALEOCOĞRAFYASI

Bölgede Neojen devrinde genellikle karasal rejim ege-
mendir. Neojen gölünün sınırları kuzeyde Han çili, güneyde
Kalecik, kuzeydoğuda Hamzalı, doğuda Çankırı, güneybatıda
Ravlıkızığı köyüne kadar uzanır.

Neojen gölü iki aşamalı olarak açıklanabilir.

Orta Miyosen Gölü
Kuzeybatıda Gündoğmuş, batıda Kelbolasm ve Karahö-

yük, kuzeyde Satılar, güneyde Çandır ve doğuda Karkm köy-
lerine kadar uzanmıştır. Gölün sınırları daha geniş olabilir,
fakat tatlı su rejiminin sürdüğü Pliyosende, Pliyosen oluşum-
ları Orta Miyosen çökellerini örtmekte ve gölün kesin sınır-
ları çizilememektedir.

Bölgede karasallaşma ilk kez Orta Miyosen'de başlamış,
Orta Miyosen'in üstüne doğru Karkm köylerine kadar uzan-
mıştır. Gölün sınırları daha geniş olabilir, fakat tatlı su reji-
minin sürdüğü Pliyosen'de, Pliyosen oluşumları Orta Miyosen
çökellerini örtmekte ve gölün kesin sınırları çizilememekte-
dir.

Bölgede karasallaşma ilk kez Orta Miyosen'de başlamış,
Orta Miyosen'in üstüne doğru büsbütün karasal rejim egemen
olmuştur. Gölün kuzeydoğusunda bulunan tortulların linyitli
olması, bu bölgenin gölün sığ ve bataklık kısımlarını oluş-
turduğunu göstermektedir.

Ük önceleri, gölün tatlı su gölü olduğu, bu göl tortulları
içinde bulunan tatlı su mollüsklerinden anlaşılmaktadır.

Çandır bucağının Hırsızderesi .bölgesinde bulunan omur-
galı fauna topluluğunun çoğunluğu bölgenin bozkır iklimine
sahip olduğunu gösteriyorsa da, bunların arasında bulunan
Trilophodon angustidens ve Paleotragus sp. gibi savan fauna-
sı temsilcilerinin de bulunması çevrede seyrek ağaçlı ve bol
otlu savan tipi bitki örtüsünün de varlığını göstermektedir.

Bu devrin sonuna doğru jipslerin oluşması, az yağışlı ve
kurak bir iklimin, devrin sonuna doğru egemen olmaya baş-
ladığını ortaya koymaktadır. Bunun sonucu olarak da gölün
suları çekilmiştir.

Gölün kuzeydoğusunda, kırmızı yeşil marnlar üzerine ge-
len ve onlarla karışık durumda bulunan andezit tüflerinin
varlığı gölün gelişiminin son safhalarına doğru, bu bölgede
volkanik olayların arttığım açıklamaktadır. (Erol, 1955; Yü-
cel, 1954; Lahn, 1945).

Alt Pliyosen Gölü

Bu gölün çökelleri bölgede geniş yayüım gösterirler. Gü-
neyde Kalecik, kuzeyde Hançılı, kuzeydoğuda Hamzalı, gü-
neybatıda Ravlıkızığı'na kadar izlenebilirler.

Pliyosen gölünde, doğu kısımda tabanda yeşil renkli, kil-
li, ince kumlu, marnlı bir birim ile bunun üstünde kırmızı
marnlı, bir birim ile bunun üstünde kırmızı marnlı, jipsli, kil-
li, kumlu ve beyaz renkli, marnlı bir birim ve son aşamada
ise, tabakalar halinde jipsler vardır. Gölün doğusunda ha-
kim olan jips batıda hemen hemen hiç oluşmamıştır. Çünkü
bu bölgede serpantin eşikleri dolayısıyla göle ulaşan tatlı
akarsu ve derelerin etkilerinin olduğu düşünülebilir.

Pliyosen gölünün ilk aşamasındaki çökellerde .bulunan
omurgalı fauna ile mollüskler, bu aşamada iklimin, canlıların
yaşamına uygun olduğunu, son aşamalarında ise, jipslerin ta-
bakalar halinde çökelmesi, artık tam bir kurak iklimin ege-
men olduğunu açıklar.

Pliyosen gölünün en derin yerleri Hasayaz ve Termeçay
havzası arasındadır çünkü en kalın Pliyosen çökelleri bu böl-
gede bulunmaktadır. Gölün linyit oluşumlarını kapsayan kı-
sımları ise bataklık ve sığ yerlerdir.

Alt Pliyosen çökellerinde ters faylar ve yatık senklinal-
lerin oluşması (Terme-Yeniköy, Eskiköy dere yatağı dolay-
larında) bu devirde tektonik hareketlerin arttığını ve dola-
yısıyla topografyanın engebe kazandığını ortaya koymakta-
dır.
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SONUÇLAR

Neojen, todlgede Orta Miyosen ve Alt Pliyosen foraıas-
yonlanyla temsil edilmektedir. Miyosen, serileri .iki fosilli se-
viye ile temsil, edilir: Alt. seviyede Andütihetiuın anrelian$n»e,
90.crom.eryx flom^nsiaııııs, Usteiodan. splendens üst .seviyede
İse, Amphicyoıı major, Xrflophodon angustidens gibi karak-
teristik fosiller bulunmuştur. Bunlardan başka, 'Türkiye'de
şimdiye kadar bulunmamış bir primat temsilcisi ile. AUoptox
cinsinin yeni bir ttrü ele geçirilmiştir. Türkiye, karasal Neo-
jen için jklavuz olabilecek nitelikte memeli fosilleri saptana-
bilmiştir, Bulunan fosil temsilciler Asya. ve Avrupa arasında
Türkiye'nin köprü olma niteliğini o- zaman da korumuş oldu-
ğunu ortaya çıkarmıştır., Bunun sonucu, Türkiye'nin Asya ve
Avrupa ile. biostratigrafik karşılaştırnıasına gidilebilmiş ve
Türkiye'nin, en .azından Miyosen'den Alt Pliyosen sonuna ka-
dar Asya ve Avrupa arasındaki yeri biyolojik ortam bakı-
mından ortaya çıkarılmıştır.

Bölgedeki Neojen .gölünün, sınırları çizilebihniştir.

Yayıma verildiği tarih: Ocak,» 1975
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