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LEVENT (AKÇADAĞ-MALATYA) KUZEYBATISINDA ULUPINAR
FORMASYONU (ÜST KRETASE) KUMTAŞLARININ PETROFASİYES
ÖZELLİKLERİ
Petrofacies characteristics of the sandstones of Ulupınar Formation (Upper
Cretaceous) in the Northwest Levent (Akçadağ - Malatya)
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Ö!Z: Levent (Akçadağ-Malatya) kuzeybatısında Üst Kretase yaşlı Ulupınar formasyonu çakıltaşı, kıımtaşı, marn ve
kireçtaşı birimlerinden, oluşur. Bu çalışmada, egemen birini olan kumtaşlarınm klastik petrofasiyeslerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Kumtaşları gri ve yeşil renkli, olup kötü boyianmalıdır. Âna bileşenlerden kayaç parçalan, ve kuvarslar
baskındır. Kumtaşları, Van Andel (1958ye göre grovafc, Travis (1970)1e göre kuvars kum taşı ve kayaç parçalı kumlası»
'Folk ve diğ. (1970)!e göre ise litareniıür. Bunlarda piroksen,, amfibol, muskovit,- biyotit» klorit ve opak, minerallerden
meydana, gelen, ağır mineraller belirlenmiştir., Kil mineralleri olarak da. iilit, klorit ve kaolinit sayılabilir. Ulupınar for-
masyonu kumtaşlarını oluşturan kırıntılar rösiklik orojen provcnansı ile karışık provenanstan türemiştir. Geçiş prove-
nansları ise- rösiklik geçiş ve rösiklik kayaç parçalandır.

ABSTRACT: Upper Cretaceous Ulupınar formation consisting of conglomerate, sandstone, marl and limestone is ap-
peared, in the northwest Levent (Akçadağ-Malatya). The aim of this work. Is that to study the clastic petrofacies of sand-
stones,. The- poorly sorted sandstones are grey-green in colour. These sandstones are rich rock, fragments .and quartzs so that
named as grey wacke (Van Andel, 1958), quartz sandstone and iithic arenite (Travis, 1970) and litharenite (Folk, et al, 1.970).
They contain heavy minerals such as pyroxsen, amphibol, muskovite, hiolite, chlorite and opaque minerals,.. They also
contain clay minerals as illite, chlorite and. kaolinite. Detritic materials of Ulupınar formation represent recycled orogen
provenance and mixed provenance. Transitional provenances are recycled transitional and recycled rock, fragments.

GİRİŞ
İnceleme alanı, Ağılbaşı-Levent ve His.arc.ik (Malatya)

yerleşim yerleri, arasında bulunmaktadır (Şekil 1). Bu
alanda yüzeyleyen. Üst Kretase yaşlı Ulupınar
formasyonundan ölçülü dikme kesitler alınarak kırıntılar
üzerinde sedimanter petrografik çalışmalar yapılmıştır.
ince kesit incelemeleri, kil fraksiyonu çalışmaları ve ağır
mineral analizleri yapılarak kırıntılı materyalin
provenansı hakkında yaklaşımlarda bulunulmuş, değişik
araştırıcılara göre kumtaşlan adlandırılmıştır.

Çalışılan alan ve yakın çevresinde bir çok araştırıcı
değişik konular1 üzerine çahşn .şiardır. Bunlardan Ayan
(1961) bölgede petrol .amaçlı araştırmalar yapmıştır. Daha
sonra Ayan ve Bulut (1964) bölgenin jeolojisini daha
detaylı incelemişlerdir. İlker (1970) ise geniş bir alanda
çalışarak, yöredeki petrol emarelerinden bahsetmektedir...
İnceleme alanının doğusunda, Darende-Balaban yöresinde
çalışan Akkuş (1971) formasyon adlaması yapmıştır,
Karacabey-ÖzteiBiir (1980) île Örçeo (1986) de yeni fosil
bulgularıyla biyostratigrafiye katkıda bulunmuşlardır.

Özçelik ve diğ., (1.990) tarafından yapılan çalışmalarda Üst
Kretase-Eosen istifinin stratigrafik özellikleri ortaya
konmuştun

STRATİGRAFİ
Çalışma bölgesinin, en. eski birimini Üst Jurasik-Alt

Kretase yaşlı Horasanca! formasyonu oluşturmaktadır
(Şekil. 2 ve 3). Serpantînitler ve serpantinleşmiş pirokse-
nitlerden meydana, gelen Ilıca, ofiyollti Horasanca! formas-
yonu üzerine gelmiştir. Bu çalışmanın asıl konusu olan.
Üst Kretase yaşlı Ulupınar formasyonu ise daha yaşlı bi-
rimleri uyumsuzlukla örtmektedir»

Tersiyer yaşlı birimlerden Tohma formasyonu
çakıltaşı, kumlası, killi kireçtaşı ile kireçtaşı litolojile-
riyle yüzeylemekte ve Eosen yaşını vermektedir... Sığ şelf
ortamında çökelen Çavuş formasyonu ise Üst Oligosen-
Alt Miyosen yaşlıdır. Bu formasyon Tohma formasyonu
üzerinde açısal uyumsuzlukla bulunmaktadır. Bütün bu bi-
rimleri ise Pliyosen yaşlı Göktepe formasyonu ile
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§ e ki l 1., inceleme alanının yer buldum haritası.
Fig ur e 1. Location map of 'the investigated area.

Kuvatemer yaşlı alüvyonlar' üstler (Özçelik ve Altunsoy,
1991).

Ulupınar fonnasyonu; tabanda kötü boylanmak ve
gevşek tutturulmuş çakıltaşlan ile başlamaktadır (Şekil
4),.. Kırmızımsı, gri ve yeşil renkli olan bu düzeyde çakıl
boyutları 5-50 cm. arasında değişmekledir., Çakılların
boyutunda alttan üste doğru küçülme görülmektedir.
Oria-kalm katman kalınlığı gösteren çakıl taşlarında
çakıllar; Horasançal formasyonu, Ilıca ofiyoliti ve
volkanoklasük birimlere aittir.

Çakıltaşlarınm üstünde ince-orta katmanlı, yeşil ve- gri
renkli,, yer yer toprağımsı görünümdeki marnlar
bulunm.ak.tad.ir. Bu düzeyi Kurüni ve Kavıkkaya Tepe
çevresinde- yüzeyleyen kireçtaşları. izler. Özçelik ve diğ;.
(1990), kireçtaşlarıoın 80 m. kalınlık. 0,8-5 km., yanal
devamlılık gösterdiklerini saptamışlardır. Bol rudist içeren.
kircçtaşlarının kıyı resifi özelliğinde oldukları.
görülmektedir. Kîreçtaşlarım .gri renkli marnlar takip eder.
Marnlar içinde bantlar şeklinde kumtaşlan bulunmaktadır.
En üst bölümde ise kumlu .marnlar yer alır.

.inceleme alanında Ulupınar formasyooonuin kalınlığı
230-1425 m,, .arasında değişmektedir. Ktırtini Tepe'de 230
m.., (Şekil 4), Akçukur' Mevkii-Leylek Tepe'de 1425 m.
(Şekil 5) ve- Burunkaya Tcpc'dc 300 m... (Şekil 6) kalınlık

Şek i l 2 . incelemealdjumnjeoloji harnası.
F i g u r e 2. Geological map of the in vestigated area.
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ölçülmüştür, Özçelik ve diğ. (1990) formasyonda, benlik ve
planktonik foraminifer türleriyle çeşitli mdist türleri sap-
tamışlar, formasyona Maestrihüyen yaşını vermişlerdir.
Fosil içeriği ve çökel özelliklerine göre- Ulupınar formas-
yonu kıyı ve açık şelf ortamında çökelmiştir.

SEDİMANTER PETROGRAFİ

Ulopınar formasyonunun değişik yerlerinden alman öç
ayrı ölçülü dikme kesit örneklerinden elde edilen kom-
taşları, .amaca uygun olarak seçilmiş ve bunlardan 25 tane-
si modal analiz yöntemleriyle incelenmiştir. BE
çalışmalarla kumtaşlarmı oluşturan bileşenlerden mono-
kristalin kuvars (Qm), polikristalin kuvars (Qp), feldispat
(F), sedimanter kayaç parçası (Ls), magmalik kayaç

parçası (Lv), bağlayıcı ve ağır mineral özellikleri ortaya
konmuştur. Aynca elde edilen .killi öroeMerin 12 tanesinde
XRD çalışmalarıyla kil mineralleri belirlenmiştir,

Kuvarslar: Kuvarslar incelenirken monokristalin ve
polikristalin özellikleri dikkate alınmıştır, Kumtaşları
içerisinde monokristalin kuvars oranı % 19-27 arasında
değişmektedir. Çoğunlukla düz sönmeli olan taneler bazan
da. dalgalı sönme gösterirler. Tanelerin yuvarlaklığı iyi
olup orta kum boyutondadıriar.

Polikristalin kuvarsların kumlası içindeki oranları
%1~9 arasındadır. Yuvarlaklaşmış taneler iri kum
büyüldüğündedir. Tüm. kuvars 'tanelerinin dikme kesitlerde
tavandan tabana doğru, .azaldıktan görülmüştür.

Şek i l 3 . İnceleme alanının genelleştirilmiş dikme
kesiti.

F i g u r e 3 • Generalized columnar section, of the
investigated area.

Şekil. 4 . Kurtini Tepe ölçülü dikme kesiti (Özçelik ve
diğ., 1990).

Fignre4. Measured columnar section of Kurtini Tepe
(Özçelik et al,, 1990),.
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Feldispatlar: Kumtaşlarında feldispat oranı %l-6
arasındadır. Genellikle ortoklas şeklinde görülen feldispat-
'larda plajiyddaslar yok den.©oek kadar' azdır.

Kay aç parçaları : Ulupınar formasyonu kum-
taşlarında en bol bulunan bileşen kayaç parçalandır. Oran-
ları %6-67 arasındadır. Çoğunlukla sedimanter kayaç
parçalan bulunmakta olup bunlar silttaşı, kiltaşı» kireçtaşı
ve çörtler şeklindedir. Magmatik kayaç parçalan daha az
bulunmaktadır. Genellikle iri kum boyutlu olan, bu. taneler
yuvarlaklaşmalardır,

Bağlayıcı: Kumlasını oluşturan taneler kil matriks
ile bağlanmışlardır. Kumtaşlarında bağlayıcının oranı
% 15-35 arasındadır. Formasyonun alt düzeylerinde gevşek

bir bağlayıcı, üst düzeylerde ise daha, sıkı fok bağlayıcı
bulunmaktadır..,

Ağır mineraller: Piroksen, amfibol, muskovit,
klorit, biyotit ve opak, mineraller kumtaşlarında belirlenen,
ağır minerallerdir. En. bol bolo.nan.lari piroksenlerdir.
Genellikle kiinopiroksenler olarak bulunan bu •tanelerin
keo.arlan aşınmıştır, 'Opak minerallerde oldukça boldur.

Kil mineralleri: Ulupınar form.asyon.unda saptanan
kil mineralleri bolluk sırasına göre Illit, klorit ve
kaolinittiır. Formasyonun üst düzeylerine doğru illitler
azalırken diğerleri artmaktadır. Bütün kil mineralleri
detritlk olarak çöketmiştir.
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KUMTAŞI SINIFLAMASI

İnceleme alanında, Ulupınar formasyonuna ait seçilen
kumtaşlannın ince kesitlerinde her bileşenden 500 nokta
sayımı yapılarak %100'e tamamlanmıştır. Elde edilen
sonuçlar Yan Andel (1958), Travis (1970) ile Folk ve diğ.
(1970)fnin geliştirdiği kem taşı, sınıflandırma üçgen
diyagramlarına uygulanmıştır. Sonuçta, kumtaşlannın
Van Andel (1958)'e göre grovak, Travis (lŞ70)'e göre

Ş e k i 1 ^8 . Ulupınar formasyonu kumtaşlannın
tektonosedimanler sınıflaması (Dickinson,
1982).

Figures,. 'Tectonosedimentary classification of Ulupınar
formation sandstones (after Dickinson, 1982).

kuvars ktımtaşı ve kayaç parçalı kumtaşı, Fo& ve diğ.
(T97Ö)'e göre iseJitarenit oldukları saptanmıştır (Şekil 7),

Kötü boylanmak olan kumtaşlannda kayaç parçalan ve
kuvarslar en bol bulunan bileşenlerdir. Feldispatlar ise çok
daha. az bulunmaktadır.

ELASTİK PETROFASİYESLER

Kumtaşlan» Dickinson ve Sııczek (1979) ile
Dickinson (1982) tarafından geliştirilen. QFL ve QmFLt
üçgen, diyagramlarında yeniden işlenmiş orojen pcovenansı
alanı içinde kalmaktadır. Bu, alan içinde kalan, oluşumlar
katmanlı kayaçlann deformasyonu ve yükselimi gibi
olaylar sonucunda meydana gelmektedir,., QpLvLs üçgen,
diyagramında ise kumtaşını oluşturan kırıntıların yay
orojen ka;ynaklann.dan türediği .görülmekledir (Şekil, 8).
, Dickinson ve diğ. (1983)'e göre Uiopmar formasyonu

komtaşlan QtFL üçgen, -diyagramında yeniden işlenmiş
orojen provenansı. alanında bulunur. QmFLt -diyagramında
ise kırıntılılar yeniden, işlenmiş geçiş ve yeniden işlenmiş
kayaç parçası pıovenansı alanları içerisindedir.

Kıvrımlı ve bindkmeli sistemlerdeki düşük dereceli
metamorfik kayaçlar ile sedimanter kakaçlardan meydana
gelen kumtaşiano^da. feldispat içeriği düşüktür ^(Dicldnson,
1985). Bu duruma uygun olarak Şekil 8 ve 9'deki .üçgen
diyagramlarının Qt-L, Qm-Lt ve Qp-Ls köşelerindeki
dizilimler kuvars ve kayaç parçası şeklindedir.

SONUÇLAR

Ulupınar formasyonu kumtaşlannın tanım.laması
yapılarak Van Andel (1958)'e göre grovak, Travis (1970)'e
göre kuvars kumlası ve kayaç parçalı kumlası, Folk ve
diğ. (1970)re göre ise litaıenit olduğu ,görülm.üşflür.

Piroksen,, amfibol, muskovit, biyotit» klorit ve opak
m.ineraller gibi ağ:ır mineraller ile illit» klorit ve kaolinit
gibi kıl mineralleri belirlenmiştir.

Şek i l 9 . Ulupınar formasyonu kumtaşlannın geçiş
pıovenanslan (Dickinson ve diğ., 1983).

Figur e 9. Transitional provenance of Ulupınar
formation sandstones (after Dickinson et al.»
1933).
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Formasyona ait kumtaşlarını oluşturan kırıntılılar
yeniden işlenmiş orojen provenansı ile karışık
provenanstan türemiş olup geçiş provenanslan yeniden
işlenmiş geçiş ve yeniden işlenmiş kay aç parçalandır.
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