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öz i Sinop havzasında, Liyas-Kuvaterner zaman aralifmda kalınlıtı onbiû metreyi a§an tortul bir İstif yü-
zeyler.

Havzanın temelini, Boyabat metamorfitleri oluşturur, Temel üzerine uyumsuz olarak Llyas yaşlı Akgöl
formasyonu gelir. Kırmızı çakılta|lannm oluşturduğu Bürnük formasyonu, AJtfÖl formasyonunu uyumsuz
örter. Dofger^Malm süresince bölgeye saf bir deniz yerleşmiş olup kaim katmanlı yer yer reslfal özellikte
bol organizmah platform tipi Akkaya kireçtaşı formasyonu çökelmiştir, Akkaya kireçtaşlan üzerine uyum-
suz olarak gelen Alt Kretase yaflı Çağlayan formasyonu türbiditik kumlu kireçtaşı ve ara katmanlı siyalı
şeyi ve marnlardan oluşmuştur, Bu özellikleri ile denizel bir ortamın varlığını yansıtır, Fosil kıtlığı, piritçe
zenfm olması, redüktör bir ortamm olduğunu gösterir.Alt Kretase sonunda bölge tektonik olarak yükselmiş»
Santoniyen başlangıcmda bölge yeniden derinleşmeye başlamıştır, Santoniyen=Kampâniyen de derin denizel
ortamın Özelliklerini yansıtan kırmızı renkli çörtlü, mikrltik Mreçtaşlan çökelmiştir, Kampaniyen sonun-
da bölge tam bir jeosenklinal özelliği kazanmıştır, Kapanbofazı formasyonu üzerinde gelişen Yemişlîçay
formasyonu, türbiditik kum taşı, marn ara katmanlı tüf, tüf it ardalanmasmdan oluşan volkanik fliş fasiyesln-
dedir. Bu birim üzerine yine Maestrüıtiyen yaşlı türbiditik kumtaşı, marn, şeyi ardalanmasmdan oluıan fliş
fasiyesindeki Cankurtaran formasyonu gelir, Akveran formasyonu kalsltürbidit olup üzerine türbiditik kır-
mızı renkli Atbaşı formasyonu gelir, Santoniyende başlayan çökelme Alt Eosene kadar kesintisiz devam
eder, Bölge bu süre içerisinde jeosenklinal özelliğini korur, Yenikonak formasyonu uyumsuz Sinop ve Sa»
rıkum formasyonları da alttaki birimleri açısal uyumsuzlukla örterler, Hamsaros formasyonu ise; bazaitik
aglomera volkanik tüf, dayk ve bazalt lavlarından olugmuftur,
ABSTRACT t In the Sinop bankı, a sedinıeaıtary sequence with a thickness öl more than ten thousands
motors has been developed during the lias-Quaternary tiinie iiitervaJ,

Metamorphlc rocks of Boyabat fonu the basement of the bairfit, IÂ®m a^eû Akgël formation unctmfor^
mably overlies the basement, Bürnük formation, composed of red iconfrlomerategj overlies Ategol formatton
with an unoonfiarmity, Dumig1 Borger and Malm» a shallow marine environment has been presented In
the area and the Akkaya Umestone formation lia« been deposited with Its platform-type carbonates,
consisting of thick layer» and occasionally ancwing reef characteristics with abundant organJsınSt Lower
Cretaceous aged Çağlayan formation overMes Akkaya Limestones with anı unconformity, and consists of
turbldltic sandy Hmeatonej üandstane MterbeMed black^^ialè and marts. Which implies the presence of a
marine environment. Bareness of iomûn and the abunclamca of pyrites Indicate the presence of a reduction' in
the environmental canditftms. At the end of Lower Cretaceou^ the area has been teçtonïcalïy uplifted
agalnı. From the beginning »of the Santonlan, aiubsidënce restarted, During Bantonian and Oampanianf

red colored cherty, mlcrltlc limestones, indicatttag' the peeiitaftiJes of a dteep marine environment, have been
deposited, At the end of Oampanian, the area has clearly acquired the chraeteriistîes of a goesyneline.
The Yeimfliomy formatJcn, v/hich has been developed over Kapanbofazı formattottj Is of the volcanic flyseh
facie», eon&Ssting of turbïclltic sandston-nisarl Interbedded tuff and tuffite alternattons, Th% unit is
overtain by the Cankurtaran formatton, which is of Maastricntian, and which coniÄist of the alternation of
tıırMdiâtic sondstone» inarf and shale tiiat have been formed in the flyseh fades,

Th© Akveren jßarmation has a caieiturbfditle charaeter, and it is overlain by ttie turbidlttc red colored
Atbap formatton. Of sédimentation that has Initiated in Santonian had continued until Lower Eocene
without any intennission, The area preserves its geosyncllne character during this time Interval, The Yeni-
konak formation overlies these deposits with an unconformity. Them all these units are overlain by the
Slnop and Sarikum formations with an angular unconformity. Additionally, the Hamsaros formation of
the region oansists of basaltic agglomerates^ volcanic tuffs, dykes and basalt lavas,
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tnceleme alanı güneyde Boyabat, Duraf&n ve Gök»
ırmak vadisi doğuda Kızılırmak, batıda Türkell, Çatal-
zeytin arasında kalan bölgedir, Pontid kuşağı içerisin-
üa yer alan Sinop havzasının temelini güneydeki Bo-
yabat metamorfit masifi ile batıdaki Abana metamor-
fitleri oluşturur, Bu temel üzerine toplam kalınlığı on-
bin metreyi aşan tortul bir istif yüzeyler, înçeleme ala-
nında, günümüze kadar çof u petrol amaçlı olmak üzere
birçok araştırmalar yapılmiftır. Bu eski çalışmalardan
bazıları: Hamilton (İ842), Brauns (1857), Philippson
(1918), Lucius (1925), Mason (1930), Taşman (1981),
Petunikov (1934), Kİrk (1936), Caivi (1936), Pilz
(1937), Fuchs (1938), Ericson (1938), Blumental
(1940), Örtynskı ve Tromp (1942),

Sinop havzasında bilimsel ve rejional nitelikte ilk
jeoloji araştırma, Blumenthal (1940) tarafından ger-
çekleştirilmiştir, Blumenthal, bölgenin ayrıntılı kaya
birimlerini ortaya koymuş ve 1/100,000 ölçekli jeolo-
ji haritasını yapmi§tır. Tidewater Oil Company petrol
Şirketi adına Gayle (1959) Badgley (1959), Gedik ve
Türkay (1961), Sinop . Ayancık yöresinin 1/500,000
ve 1/100.000 ölçekli Jeoloji haritasını yapmalar ve for-
masyonları ayırmışlardır. Ketin (1962) bölgenin 1/-
500,000 ölçekli jeoloji haritaamı hatırlamışta". TPAO
adma Ketin ve Gümüi (1963) Sinop-Ayancık yöresin»

deki petrol olanaklarını, Akkan (1ÔT5) Sinop ya-
rımadasının jeomorfolojisini. Coşkun (1978) Si-
nop . Ayancık yöresindeki çökelleri ve paieoakıntıları,
Özaayar (19T7) bölgedeki Neojen formasyonlannı. Pe-
lin ve Korkmaz (1981) bölgenin petrol potansiyelini,
Yılmaz (1980) Daday Devrekani bölgesinin ayrıntılı
stratigrafisini, Akyol ve diferleri (1974) Cicfe-Kuru-
eaşile yöresinin aynütılı jeolojisini incelemişlerdir.

Bölgede en son çalışmalar petrole yönelik olarak
TPAO adma Aydm ve Serdar (1980), MTA Enstitü-
sünden Oedik ve diterleri (19B1), Gedik ve Korkmaz
(1983) tarafından yapılmıştır (Çizelge 1)#

Sinop havzasındaki aram çalışmaları 1979 _ 1980 -
1981 yılı yaz aylarında gerçekleştirilmiştir. Üç yaz
süren çalışmalarda, havzanın değfl§ik kesimlerinde bü-
tün formasyonların ölçülü stratigrafi kesitleri (ÖeSKj
yapılarak toplam S4.372 metre net kalınlık ölçülmüş-
tür. Çalışmalarımız sonunda 1/25,000 ölçekli 2500 kî
lometre karelik alanın detay jeoloji haritası tamam-
lanmıştır (Şekil 1),

Sahada 11/25.000 ölçekli temel haritalar üzerine i|-
lenen jeoloji, kaya stratigrafi birimlerine dayandırıl-
mıştır. Toplu bir görünümü sağlamak üzere bölgenin
1/100,000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır (Şekil 2)s

Şekil 1: İnceleme alanının bukluru haritası,

Figure lı Location map öf the study area.
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STRATİGRAFİ

Boyabat Meteiw»rfit!éri (Bm)

Tamım: Adlama Gedik ve Diferleri (1981) tara-
fından yapılmıştır. Daha önceki çalışmalaraa Erioson
(1938) serpantin serisi, Blumenthal (1940) eski temel
"EKhıviran masifi", Ortynski ve Tromp (1942) ser.
pantin serisi, Tidewater (1961) metamorf ik temel, Bin-
gul (1974) Kargı masifi, Eren (1979) metamorf ik se-
ri, Yılmaz (1980) Karadere metabaziti adlarını kullan-
mışlardır,

Bagïhmi Formasyon, inceleme alanında, Bkînvi-
ran kuzeyinde, Sarpundere ve Alaman derede, Boyabat
kalesi güneyi, Boyabat . Taşköprü . Durağan hattı-
nın güneyinde ve Abana güneyinde yüzeyler.

Tip Yeri ve Tip Kesiti: İnceleme alanmda tip ke=
siti Ölgülmemiştür

Danışma Kesitleri: Eren (1979)'in yeşil şist fasi-
yesi, Yılmaz (1980)'m Karadere metabazitleri kesitle-
ridir,

litoloji; Ekinvlran kuzeyinden alınan örnekler:
Kuvars - Albit - Bpidot . Aktinolit - Klorit şist olarak
tayin edlmiftir. Bunlarda kuvars ve albitler ince ta,
neli olup, aktinolitler çubukçuklar şeklindedir. Boya=
bat yöresinden alman örnekler ise Metatüf, Blasto
mîlonitik kuvarsit. Epidot . Albit - Klorit şisttir.

Alt Üst ve Yanal Sınırlar* Boyabat metamorfİtle-
rinin alt dokanağı inceleme alanımızda gözlenememiş-
tir, Lriyas yaşlı Akgöl formasyonu tarafından açısal
uyumsuzlukla örtülür (Şekil 3).

Kalınlık: Kastamonu Devrekani arasında çalışan
Yılmaz (1080), Karadere metabazitlertnde 5000 met-
re kalınlık ölçmüştür,

Fosti Topluluğu ve Yaşı: Boyabat metamorf İtleri,
Liyas yağlı Akgöl formasyonu tarafından açısal uyum«
suzlukla örtüldüfünden yağı için ancak Liyas öncesi
olduğu söylenebilir. Yılmaz (1980)'e göre de meta-
morfitlpnn yaşı Liyas öncesidir.

Yorum: Boyabat metamorf itleri düşük dereceli
yaşlı ı\&t fahriyesinde metamorfizm a geçirmiştir,

I)pnp\'!"me: Boyabat me tamorf itleri, Taşköprü
yöresinde çalışan Eren (1979)fnin yeşil şist fasiyesî,
Yılmaz f 1980)'in Karadere metabazitleri ile deneştiri-
lebiîlr, _ ! !~|f!

Akgöl Formasyonu (Ja)

Taıınııt Akgöl formasyonunu Ketin ve Gümüş
(1968), Gedik ve diterleri (1981), aynı ad altında ince»
lemislerdir,

Dağılımı: En yaygın olarak Çangal dafı ile Ka=
yadibi mahallesi ve Bürnük yöresinde yüzeyler,

Tip ¥erl ve Tip Kesitti Tip kesiti Kayadibi ma-
hallesinde ölçülmüştür. Burada ölçülen kesitin koordi-
natları: Pafta E 33-c^ Başlangıç x = 816040, y =
846580 z = 1290 m., Bitiş x = 614620, y = 847160
z = 1190 m. (Şekil 4).

Litoloji» Formasyon türbiditik kum taşı, kuvarsit
ve miltaşı ara katmanlı şeyi . marn aMalanmasmdân
olu§mu§tur. Kumtagı ve geyîlerde çok hafif metamor-
f'zma g-Örülûr, Genel olarak, koyu gri ve siyah renkli-
dirler. Yer yer demir oksitli yumrular içerirler, Çan-

galdaf - Âkgöl yöresinde siyah renkli feyller içerisin-
de bazik magmatlklerden dünit ve gabro blokları gö-
rülmektedir, Kumtaşlarmın tabenmda kaval yapılan
(Flute - east) görülür, Hanönü (Gökçesakm) güne-
yinde ise yer yer jipslere rastlanır, Kumta|ları; Açık
gri ve açık zeytin ye|ili grisi renkli, ince ve orta ta-
bakalı, yer yer kuvarsit özellikte olup tabaka kalın-
lıkları bir metreye kadar çıkmaktadır. Formasyon
içinde ki oranı %20 dolayındadır,

Alt Üst ve Yanal Sınırlar i Akgöl formasyonu, al-
tındaki Liyas öncesi yaşlı Boyabat metamorfitlerini a-
çısal uyumsuzlukla örter. Üstten ise, Bürnük formas-
yonu ve Akkaya kireçtaşı formasyonu tarafından yi-
ne uyumsuz olarak örtülür,

Katalıks Kayadibi kesitinde kalınlığı 375 ms ola-
rak ölçülmüştür,

Fo«Ü Toplulutu ve Yaşı: Akgöl formasyonunda
fosil çok kıttır, Ya§ verebilecek ayırtman fosile rast-
lanmamıştır. Ancakj Yaralıgöz dafı ve Muzrup kö-
yünde Akgöl formasyonu altında Üst Triyas yas.li kır.
mızı klreçtaglan yüzeylemektedlr, Akgöl formasyonu
üzerine gelen Bürnük formasyonu ve Akkaya kireçtaşı
formasyonunun yaşı ise Orta . Üst Jura (Dogger -
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Maun) olarak saptamu§tir# Bu nedenle formasyonun
yap Alt Jura (I4yas) olarak kabul edilmiftir. Ketin
(1962) ise İnebolu - Kür© arasmda bulduğu Ammoni-
tes ve Belemnites fosillerine göre, bitime yine Alt Ju^
ra (Divas) yaşım vermlftir, Yılmaz (1980)'da aynı ya-
şı benimsemiştir.

Yorum Ï Fllş fasıyesindo olan formasyonun, türbid
akmtılarm egemen oldufu bir ortamda gökeldigi söyle-
nebilir. Kanonu yöresinde ise jipsll düzeylerin olması
bu yörenin kıyıya yakın ya da sıf bir ortamın özellifi-
ni yansıtmaktadır,

BemşUrmeı Akgöl formasyonu, Cide - Kurucaşile
yöresinde gaitan Akyol ve dif erleri (1974)fnin Hİm-
metpaşa formasyonu* Yılmam (1980)'m Daday - Dev-
rekani yöresindeki Börümce formasyonu Üe deneştiri»
lebilir,
Bürntik Formasyonu (Jb)

Tanım ; Önceki incelemelerde Ketin ve Gümüş
(1963), Gedik ve dif erleri (1981), tarafından aynı ad
altında încelenmi§tir,

Dağılımı : Bürnük formasyonu yaygın olarak Bür-
nük yöresinde, Kayadibi mahallesinde ve Çukurhan
vadisinde yüzeyler,

Îİp Yeri ve Tip Kesitiı inceleme alanında tip kesi-
ti Kayadibi mahallesinde ölçülmüştür. Burada ölçülen
tip kesitin koordinatları: Pafta E 33 cx, Baglangıç
x = 616040, y = 646580F z = 1200 m. Bitiş x = 614620,
y = 647160, % = 1190 m. (Şekil 4),

Litoloji* Birim, kırmızı renMi polijenik çakıltagı
ile kumtaşlanndan oluşmuştur. Çakıllar kötü boylan-
malı, iyi yuvarlakla§mii olup boyutları birkaç cm'den
40-50 om'ye kadardır, îyi Qimentoİa§manıı§tıre Çakılla-
nn çofu. alttaki metamorfik temelden türemiştir. Ay-
rıca kuvarsit, granit, diyorit, diyabaz ve volkanik ça-
kıllar ile alttaki Akgöl formasyonuna ait parçalar içe-
rir;

Alt Üst ve Yanal Sınırları Bürnük formasyonunun
alt sınırında Akgöl formasyonu üzerine uyumsuz ola-
rak gelir, Üstten ise Akkaya kireçtaşı formasyonu ile
geçişli ve uyumludur. Birimin yanal devamlılığı yoktur,
Akgöl formasyonu ile Akkaya kireçtaşı formasyonu
arasında yer yer göMenmektodir,

Kalınlık; Kayadibi kesitinde kalınlığı 65 metre
olarak ölçülmüştür, Ortalama kalınlığı bir kaç metre
ile 100 metre arasında değişmektedir,

Ftesil Topluluğu ve Yagıı Bürnük formasyonunda
fosile rastlanılmamıştır. Ancak Liyas yaşlı Akgöl for-
masyonu ile Dogger - Malm yaşlı Akkaya kireçtaşı
formasyonu arasında yer alması ve üstteki birimle ge.
çi§li olması nedeniyle formasyonun yaşım Dogger ola-
rak düşünmekteyiz, Bu ıfeçlf düzeylerinden alınan Ör-
neklerde: Bermoserls sp, ile Dogger yaşı saptanmıştır.

Yortma t Bürnük formasyonu tipik kırmm rengi
ve litolojisi ile karasal fasiyesteki eski akarsu çökel-
lerinin özelliklerini gösterir,

Deneşttatneî Bürnük formasyonu, Yılmaz (1080)*-
m Daday - Devrekani kuzaydof u bölgesindeki Muzrup
formasyonu ile Akyol ve dif erleri (1974)'nin Cide -
Kurucaşile yöresindeki Hlmmetpa§a formasyonu için»
deki eakiltafi üyesi ile deneştirilebilir.

Akkaya Kireçtaşı Formasyonu (Jafc)

Tanım.* Birim, en yaygın ve tipik olarak Çukur-
han vadisi (Boyabat) ve Akkaya tepede ytlsseyler. Ad̂
lama Gedik ve dif erleri (1981) tarafmdan yapılmış
tır. Aynı kireçtapnı daha önce, Badgley (1959)
Masif kireçtap, Blumenthal (1940) Resif kalkeri, Ke-
tin ve Gümüf (1963) tnaltı MrôQtap olarak adlandır-
mı§tır.

Darılırın: İnceleme alanında Çukurhan'da Akkaya
tepe, Kepez tepe, Bfrek tepe, Çaldaf, Bürnük, Çukur-
öökü, Özüyur yayla, Kayadibi mahallesi ve Çangaldaf
yöresinde geni§ yayılım gösterir.

Up Yeri ve Tip Kesitti Tip yeri inceleme alanın-
da AMcaya tepede olup, tip kesiti de burada ölgü!mü§=
tür, KoordinatJlan: Pafta E 33 ca, Ba§langiQ x ^ é606^
720 y '= 661210, z •= 1180 m, Bitif x = 4605405,6 y -

Pwıı#ma Kesitti Kayadibi mahallesinde Ölgülmüş-
tür.

Litoloji i Gri, bej renkli, çatlaklı» orta - kaim ta»
bakalı. genellikle masif, fosilli, yer yer resifal özellikte,
platform tipi kîreçtaşıdır, înee kesitlerinde, plsolitli,
oolitU, pellatli, alfli, biyoMastlı, foraminifera'lı, eehi-
noidealı mikrit ve spar çimeııtolu kireç tanetaşı „ ki-
reç vaketası olarak tanımlanmi|lardır,

Alt Üst ve Yanal BıımUFi Formasyon alttan Ak-
göl formasyonu il© uyumsuz, Bürnük formasyonu ile
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uyumludur, Üıerîne ise Çaflayan formasyonu uyum*
suz olarak gelmektedir,

KaJmlıkî Akkaya tepede ölçülen tip kesitinde 1093
metre Kayadibi mahallesinde ölçülen danışma kesitm-
de is© 185 metre kalınlık ölçülmüştür,

Fö#ü Topluluğu v© Yaşı Formasyonun yaşı Dr,A,
Burşuk ve E, Tan tarafından aşafıdaki fosillere göre
Orta - Üst Jura (Dogger _ Malm) olarak verilmiştir,

Foranıinif era'lar : AncMspirocyclina luiitanica Hott.»
Trochollııa multi&pira (Oberj, Trocholina e*
loiL£ata Lıeoiblio,j Tpocholina alpına (Deupold),,
FrotJDpeneropUs gtrlata Weysch,, Psseudocyo-
ïnmiiia İlli ms Yokoyama.,

Alg'1er : ThaumateporeUa parvaveslcuUfera (Elliot)
Cladopocop^s mirabilis (Murg, - Flip,) Calpi-
oneUa alpina Lorenz^ Gldbochaeta alpin a Lom-
bard»

Yorumı îçerdifi fosil topluluğu ve litolojik özellik-
leri ile yer yer resifal özellikte olması, formasyonun
sıf denizel bir ortamda çökeidif İni göstermektedir.

Deneştimtne- Akkaya kireçtaşı formasyonu, Akyol
ve diferleri (1974)'in Cide - Kurucaşile yöresindeki
Kestanedağ1 kireçtaşı, Yılmaz (1979)'m Daday Devre-
kani yöremndeki Yukarıköy formasyonu, Terlemez ve
Yılmaı (1980)'in Ordu yöresindeki Zinav kireçtaşı ile
deneştİrileMiir,
Çaf layan Formasyonu (Ko)

Tanımı Çaflayan formasyonunun adlaması Ketin
ve Gümü| (1963) tarafından yapılmıştır, Formasyonu
Blumenthal (1940) Fındıklı tabakaları (taban fli§i),
Badgley (1959) Koyu gri |©yl (Dark gray shale) ola-
rak tanımlamıştır,

Dafdunï Formasyon başlıca Esbiyeli, Hamzalı,
Karandi, Yanıkdaf, Paialıoflu Handôresî,, Kayadibi
mahallesi, üzüyur yayla, Sulusökü kuzeyi, înaltı ku^
zeyi ve güneyi ile Yemlşliçay vadisinde yaygm olarak
yüzeyler.

Tip Yeri ve Tip Kes-lti: Tip kesiti Durağan'ın kuze»
yinde Goktepe'de ölçûlmü|tür, Burada ölçülen büeştk
kesitin koordinatları: Pafta B-34 d4, F-84 ^2, Başlan.
ğıç x •= 674940, y - 4592200, z =458 m., Biti§ K =
699500, y = 457880, z = 1İ2E ir,. (Şekü 6),

Danışma Kesitleri: Bürnük kuzeyinde Taşpmar te-
pe yakmmda ölçülen kesitte koordlrıatları : Pafta E-38
c l f Başlangıç x = 4617730, y = 653880, z ^ 175 m4 Bi-
tiş x = 4612210, y = 654060, z = İ230 m4 Ayrıca Kaya-
dibi mahallesinde de Çatlayan formasyonu kesiti öl-
gülmüştür.

Otolojiî Çağ-layan formasyonu, kumtagı . kumlu
kireçtap ara katmaıüı gri - siyah renkli şeyi ve marn
ardalanmasmdan öluşmuftur, Yer yer kireçtaşı olisto-
litleriné rastlamr. Ayrıca taban seviyelerinde, bazen
formasyon içinde 100-200 m, kalınlıkta kumtafları var-
dır, Göktepe kesitinde; formasyon şeyi, kumta§ı ar-
dalanması ile başlar ve bu kalınlık 800 metredir, Da-
ha sonra 145 m, kalınlığında koyu gri sayan reııklî. ki-
reg gimentoiu, asfalt emareli kumtaşları gelir, Alt kı-
sımlarda kumtaşları ince ve orta tabakalı, Alt paralel
ve konvolüt İaminaianmaîı olup üste doğru çok kaim
tabakalı ve eakıitaşhdır. 345^650 m. arası şeyi . kum-

taşı ardalanması, 6Ö0-850 m. arası çok kaim tabakalı
kötü boylanmalı bol kuvars çakıllı, 805-1325 m, aram
masif şeyi, şeyi . kumtap ardalanması şeklindedir,
Kumtaşları dereceE, alt paralel ve konvolüt laminalan-
malıdır.

Alt Üst ve Yanal Sınırları Çaflayan formasyonu
altındaki Akkaya kireçtaşı formasyonunu uyumsııg
olarak örter, Üzerine ise yine uyumsuz olarak Kapan»
bojazı formasyonu gelir,

Kalınlık ı Formasyonun kalınlığı Göktepe'İe ölçü-
len kesitte 1825 m, Taşpmar tepede 535 m,? Kayadibî
mahallesinde ise 235 metredir,

Fosil Topluluğu ve Yaşı» Formasyon fosil toplu-
luğu yönünden oldukça fakirdir, Bulunan bazı fosillere
göre yafi Barremılyen m Albiyen olarak belirlenmiştir,
Fosiller (A, Burguk, V, Tokel, E# Erkan, O, Batı) ta-
rafından saptanmı§tır,

Foramlnifera'lar: üpîştomiııa. sp, (gv catenula),
Lentioulëna sp, (gv. nodosa), Nodosaria sp,,
LenttcuEna mün#t©ri (Boemer),,

Nannoplankton'lar: NamnLeeonus colcanll Lapp,,
Parhaodolithus embergrü (Noel), Coccollthui
cf.. cuvlllterl Manlvit, Ooccolîthus bmm&m (B»
lack), Cribrosbhaepalla ehrenbergî (Arkh.),
CretarhaİMhıs cf, conicııs Bram, -Mart,»

Ammonoidea'lar: Eulıoplites sp.
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Yorum; Formasyon, litolojik ve sedimentolojik ö-
^elliklerine göre denizel bir ortamda çökelmi§tir. İn-
ce taneli, siyah renkli, organik maddece zengin, piritli
şeyllerin varufı, aneorobilc bir ortamda çökeldifİni
göstermektedir. Ayrıca olistöIitM ve kumlu düzeyler
bulundurması, kumtafi - §eyl - marn ârdalanması ya-
mnda sadece şeyi ve marnların egemen olduğu istifler
sunması ve çeşitli tortul yapüar içermesi, Çağlayan
formasyonunun* denizel, türbiditik ve def iğken paleo=
topof rafik derinlikte çökelditini gösterir,

Benestfrmei Çapayan formasyonu. Cide - Kuruea-
§ila yöresindeki Akyol ve dif erleri (19T4)in Ulus for,
masyonu ve Yılmaz (108Ö)*m Çatak formasyonu ile
deneftirilôbîlir,

Çaiaflta# Üyesi (Kc§)

Tanımı Çaflayan formasyonuna ait Çataltaş üye-
sinin ük adlaması Gedik ve diferleri (1981) tarafından
yapılmiftır.

Dağılım: inceleme alanmda Bürnük mahallesi, Ku»
ruçam yayla, BMnveren dere, Çataltaş tepe, Uyuzsuyu
dere, ve Gölyerl mevkiinde yüzeyler.

Tip Yeri ve TOp Kesiti; Tip kesiti Uyuzsuyu dere
boyunca Ölçülmüştüı1, Kesitin koordinatları: Pafta E
38 ca, Basiâligıg K = 4609950, y = 654625» z — 1250 m,
Bitiş x = 46Û07254 y =Î 654500, z = 1160 m. (Şekil 7).

litoloji: Çataltai üyesi, genellikle, sarı pas renk=
li, kalın katmanlı, mikro çakılh} İri taneli, gev§ek Qi-
mentolü kumtaşları ve çakıltaşlarmdan oluşmuştur.
Çakıllar alttaki Akkaya kl reg taşlarından tür emişler-
dir, Üste dojrru kumtafi oranı azalmakta ve yine sa»
rımsı renkli, marn ve kumtaşı ardalanması şeklinde
devam etmektedir.

Alt Ü»t ve yanal Sınırlar: Akkaya kireçtaşı üze-
rine uyumsuz olarak gelmektedir. Üst ve Yanal yön,
de Çağlayan formasyonu ile geçişlidir.

Kalınlık: Çataltaş tip kesitinde 330 metre kalın-
lık ölçüimüftür.

Fosil Topluiiîğu ve Yafi« Çatalta« üyesinde fosile
rastlanılmamıştır. Muhtemel yağı Ait Kretasedir,

Yorum i Çataltag üyesi, Sinop havzasmdan Zongul-
dak havzaBma kadar, Alt Kretas© öncesi yükselimlerde
(Bürnük yükselimi Akdağ' yükselimi ve Zonguldak
yükieltai gibi) sahil faslyesinde Qökelml§tlr,

!><5m t̂irm^ : Çataltai üyesini, Tokay (1968)'m
ZonguldaJc bölgesindeki Velibey kumta§ları ile deneştî-

Käpanbof azı Foranasyonu (Kk)

Tamm: Formasyon'ım adlaması Ketin ve Gümü§
(1963) tarafından yapılmiitır. Aynca Blumenthal
(1940) Rosalinli marn _ Kalker, Badgley (1959) defi-
şik renkli kiltaflari olaraık tanımlamiilardir.

Darılım: inceleme alanında tipik kırmızı rengiyle
tanınır, Ve başlıca Çokran yayX Bürnük, Vayısoflu
köyü, Goktepe mahallesi Erikli ve Sulusökü köyleri
dlolaylarmda yüzeyleyerek batıya dofru deväm, eder,

T2p Yerfi ve Tip Kesiti\ Tip kesiti Kokran yaylada
ölçülmüştür. Birleşik kesitin koordinatları: Pafta E
33 c)2, c8 Başlangıç x = 607110, y = 662100 % = 1210
m. Bitiş x = 610840, y = 663220s z •= 1210 m. (Şekil
8).

Danı#ma K©»ltiî Kayadibi mahallesinde ölçüimüi^
tür,

Otolojİ: Hakim Litoloji kırmızı, şarabi kırmızı
renkli, ince orta katmanlı, çörtlü bol mikro fosilli,
marn ara katmanlı mikrttik kireçtaşıdır, Kırmızı, yer
yer yeşilimsi renkli ince ve orta katmanlı, İyi tabaka-
lanmalı» kırılgan, sert ve yer yer çört bantlı, Üste dojj-
ru killi Mreçtaşlı olup en üstte agrlomeralara geçers
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înee kesitlerinde, alttaki pelajik kireçli çamurtaşları
ve mikritik kireçtaslan üste doğru azalmakta olup, sU
Ma ve kil yüzdeleri artmaktadır. Volkanik küls matla§-
mı§ camlar, feldspat ve demir cevher mineralleri üst
tasımlarda görülmektedir. Volkanik parçalar çefitli
oranlarda, ya kireçli çamurlara karışmış veya ince
tabakalar oluşturmuştur.

Alt Üst ve Yanal Sınırlar: Kapanbogazı formas»
yönü transgressif Üst Kretase yaşlı çökellerin tabam»
m oluşturur. Bu nedenle alttaki formasyonlarla uyum-
suzdur, Hanönü (Oökçeagraç Sakm) yöresinde Boya-
bat metamorfitlerini, Kolay - Asar (Kızılırmak) da ise
Akgöl formasyonu ile Âkkaya kireçtaşmı ve havzanın
difer yörelerinde is© dotrudan Çaflayan formasyonunu
uyumsiiA olarak örter. Kapanbofazı formasyonu üze-
rine gelen Yemişliçay formasyonu ile uyumlu ve ge-
çiSİidir,

Kalınlık t Tüm havzada ortalama 40.50 m, kadar-
dır. Çokran yaylada ölçülen tip kesitte 318 m, kaim-

lık elde effllmlıtîı*. Kayadlbi mahaUesind© 40 m. kalın-
lık bulunmuftur,

FosU topMuf« v© Ya#î Formasyon fosil toplulu-
ğu yönünden zengindir. Bulunan fosillere göre yap
Santoniyen • Kampaniyen olarak belirlènmlftir (FosÜ-
ler Dr, Ereüment BIrel tarafmdan tayin edilmiştir):

Glöbotruncana cf, arca (Cushman), Glôbotrimwm-
na cf. linmeîama (d'Orb,), Globôtnmcana cf. concavata
Brotzen. Qlùtwimixicwm cf, elevata Brotzen, Glebotrun»
caaa cf, calca«ate, Cushman, Globotruneana cf. buUo-
îém Vog, Globotriineaina tricarînata (Que,)»

Yorumi Formasyonun litolojik vô paleontolojik ö-
zeMclerl sakta ve derin denizel ortamda çökeldifini
gösterir. Demir içermesi (!%İ,57) nedeniyle kırmızı
renklidir,

Deneştirme: Kapanbofazı formasyonu Akyol ve
diterleri (İ974)'in Cide - Kurucafile yöresindeki Unaz
klre^tap, Yümaz (1979)'m Daday Devrekani yöreMn-
deki Klr'ensökü formasyonu, Terlemez ve Yılmaz
(i980rm Ordu yöresindeki Nebtşeyh kireçtaşı ÜyeM
ile deneitirilebUir,

Yemiflleay FS»rmasyonu (Ky)
Tanım s Formasyonun adlaması Ketin ve Gümü|

(İ963) tarafından yapümıştır,
Dağılım: Niceleme alanımızda yaygın olarak, Ye-

mişliçay vadisinde, YemliLl mahallesi, Karadaf, Sülüm-
ce tepe, Iblak antiWinall çekirdefi, Şıhlı, Kalepara,
Türke, Kavaklıdaf, Sekecek mahallesi, Boduç, Çephi,
Bofadaf, Büyükkınk, Satorinek, Dütmendat, Kara«
aba. Sarıgöl, Çevikli, Karakoyun, Mutaflı köyleri ile
Karadevret mahallesi, BüyüWat, Kışla ve Kamkoyun
antiklmallerl çekirdefinde yüzeyler,

Tip Yeri ve Tip Kesitts Tip yeri Ayancık güneyi
Yemlşlicay dereridir. Tip kesiti Dikmen güneymäe
Kanlıçay boyunca ölçülmüştür, Koordinatları: Pafta
E 34 c t, c4 Başlan^ç x *= 4606780» y = 689560, z = 380
m. Bitli x =^ 4613520, y ** 688295, z = 200 m.

Danışma Kesitleri: Formasyonun değişik yerlerin-
de danışma kesitleri Ölçülmüştür, Kırkgeçit çayı kesiti,
pafta E 33 %, bs Başlangıç x ^ 4621850, y = 662120,
z-a. 555 m. Bitiş x = 466870, y = 66500, z =385 m, Ak-
baıgayıkesltı: Pafta E S3 o1, Bailangıç x = 4618210»
y =s 653880 2 = 903, Bitif x = 4620035, y ^ 653975,
m = 883 m, Ayrıca Kaya diıbl mahallesi, GÖktepe ve
Çokran yaylada da damıma kesâtleri ölgülmüftür (Şe-
kil 9).

litoloji! Volkano tortul fasiyeste gelişen bu for-
masyon, kumtaşı, marn, tüf tüfit, ağlomera ardalan-
masından oluşmuitur1, Katman tabanlarmda başlıca
kaval yapıları, yük kalıpları gözlenmektedir. Yer yer
kanal dolguları da gözlenir. Kırkgeçit Ölçülü kesitinde;
altta gri renkli, sert, kmlgän, ine© taneli, kaim kat-
manlı, bol eklemli vitrik ve kristal tüfler, üzerinde
çok kaim katmanlı ve §eyl tabakalı lltik tüfler yer a-
lır, Litik tüfler içerisinde bol miktarda feldspat kristal-
ler yeraimakta olup tüf . tüfit „ seyl kumtası ardalan-
ması şeMinde devam eder. Tabaka altı yapılan ile
Bouma (1962)*nm tabaka içi yapılarından alt paralel
(Tb) ve konvolüt lamixialanixia (Te) sık görülür. Tüf̂
1er, lltik kaya parçalan ile çeşitli kristallerden oluşur,
Lltik tüfler, mikrokristalen hamur içine gömülü por-
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fîritik plajioklaa kristalleri, bazen piroksen, amfibol ve
biyotit içerirler. Tüflerîn çimentosu genellikle kireçli
sparlt, hmen Morluk, nadiren silislidir, Vitrik ve kris-
tal tüflerdeki gözeneklilik çimentolaşma nedeniyle dü-
iüktür.

Alt, Üst v© Yanal Sınırlar : Yemlfliçay formasyo-
nu, altındaki Kapanbogam formasyonu ve üzerine ge-
len Cankurtaran formasyonu üe geçi§li ve uyumludur,

Formasyon yanal olarak ta yer yer Cankurtaran for-
masyonuna geçer, Bu geçiş, en güzel olarak Vayısoğlu
köyü yakmlannda görülür.

Kalınlık; Formasyonun kalınlığı. Dikmen kesitinde
1480 m., Kırkgeçit çayında 1008 m,, Akbafgay kesitin-
de 747 m,, Göktepe kesitinde ise 804 metredir.

Fosil Topluluğu ve Ya#: Tüflerle ara katmanlı pyl
düzeylerin de, a§ajıdakl fosiller Hatice Kaymakçı ta-
rafından saptanmış ve Kampaniyen - Maestrihtiyen
yafi verilmiştir.

Foraminifera'lar : Glcbotruncana spM

Nannoplankton'lar : Arkhongel&kiella eymbiformls
Vekshma, I4trapMdît©É> quadratus Bram,
-Mart,, Bîanıthollthus sparsus Bram, -Mart,,
Watzn&imeria banfcasae (Black), Broînsonia
parça- (Stradner), Cfretarhabduş crenulatus
Bram, -MartéJ Mİcrorhabdulııg Ueeoratus Def-
landret ZygoMttıus consüınus Martial, Predf-
cosphaera cretacea (Arkhangelsky), Disco-
lithus numerosus Gorka, ArkhangelsMella
parça stradner,

Yrarunıı Tüflerde tortulların ara katmanlı olmam,
katman tabanlarında tortul yapıların bulunması ve
Bouma (1962)'mn içi yapılarmuı variıfı (Tb=Tê ), bun»
larm türbidit akıntıları aracılığıyla şelf ilerisi bir or-
tamda çökeldifml kanıtlamaktadır,

Denêfttrmôï Yemişliçay formasyonu, Âkyol ve di-
ğerleri (1974)fnin CWe-Kurucagile yöresindeki formas-
yonunun Yeniceköy tüfit üyesi, Cambu aglomera üyesi.
Kuuıboz tüfit ve kireçli §eyl üyesi ile Terlemez ve Yıl-
maz (1980)Juı Ordu yöresindeki Mesudiye formasyonu
ile deneştlrilebilir,
Çokraaı Üy^i (Kyç)

OPammî Adlama Gedik ve ettferleri (1981) tarafın,
dan yapılmıştır, Daha önceki çalışmalarda Üst Kreta,
se vôlkanitlerl olarak adlandınlmııtır.

Dağılım ï inceleme alanımızda ; Çukurhan. Çokran
yayla, Büyükdaf antiklinali çekirdeği. Yukarı Yassı»
alan ile Soyuk tepe, Dodurg-a yaylada yüzeyler,

Xlp Yeri ve Tip Ke&ïtiï Tip yer ve tip kesiti Çok-
ran yayla bilegik kesitinde Ölçülmüştür. Koordinatları:
Pafta E 33 ea, başlangıç x *=• 4607940, y = 66İ380,
g = 1080 m., Bitiş x = 4608İ10, y = 866450. z = 1100
m, (Şekil 10),

Litoloji! Çokran üyesi genellikle aglomera ve yer
yer volkanik breşden oluşmaktadır, Aglomeralar çok
kalın tabakalı ve kötü boylanmak olupf polijenik vol-
kanik çakıllar (andeMt, uralit . diyabaz, diyabaz, da-
sit) içerirler, Bazı yerlerde (Kale dere) çakıllar olduk-
ça kö§eli bir şekilde görülürler ve volkanik breş ni-
tôlifindedirlër, Bileşenler tüf veya kireçli tüfden ibaret
bir hamur içerisine dağılmışlardır, Taneler kum boyun-
dan bloklara, kadar defi§mektedir#

Alt Üst Ve Yanal Sınırlar: Çokran üyesi altındaki
Kapanbofazı formasyonu üe uyumlu ve geçişlidir.

Kalınlık; Çokran yayla tip kesitinde 234 m,, Gök-
tepe kesitinde 210 metre kalınlık ölçülmüştür.

Fosu TopWufu ve Ya§- Fosu saptanamamakla
birlikte, Çokran üyesi, Kapanbogazı formasyonunun
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Deneştirme? Çokran üyesi, Akyol ve diferl«ri
(1974)'nin Cide-Kurueafile formasyonunun Cambu ü-
yesl ile dene§tlrilebâir,

Ifaınsaros Formasyonu (Kh)

TaiLîîn: Önceki incelemelerde Gay le (1950), Bâ4-
gley (1959), Gedik (1961), Ketin ve Gümüş (1063), Oe-
dik ve diterleri (1981) tarafmdan aynı ad altında in-
celenmiştir.

Dağılım; Çalifma sahamızın en kuzeyinde tneebu-
run yarımadasında, HamşaTOsta, Sinop yarımadası ile
Kurtkuyusu mahallesinden Tavfan adasına kadar olan
sahilde, dar bir alanda yüzeyler.

Tip yeri' ve Tip Kesiti: Tip yeri inceleme alammı-
an en kuzeyindeki Hamsaros koyu ile înceburun ara-
sındadır. Tarafımızdan keait ölçütaıerniftir, Badfley
(1959) tarafmdan kesit ölçümü yapılmiftr,

uteïoji! Hamsaros formasyonu» başlıca bazal tik
lav akıntıları bazaltik dayklar ve yine bazaltik agglo-
méra İle yer yer de tüflerden olupnuf turs Bazaltik
lavlar, esas olarak plajioklas ve ojit mikrolitieriyle
volkanik camdan oluşan bir hamur maddesi ve bunun
içinde yer alan bol ojit ve plajioMas yer yer diyöpsit
hipersten, biyotit ve olivin fenokristaUerinden meyda-
na getaektedir.FîajiöklaBİar başlıca polisentetik ikiz-
lenme ve zonlu yapı göstermekte olup, genellikle ande-
zül ve labrador türündedîr. Hamur, lavın cinsine göre
porfirik hyalc^orfirik _ vltrofirik ya da pilotaksltik do-
kudadır, Yer yer de öpak mineral föMenmiştir, Bazal-
tın cinsine göre, büyüklükleri yer yer 1,5 emfye varan
irilikte olivin fenokristalleri var^r, Lavlarda serpan-
tinleşme ve karbonatlafma İle biyotitlerde lasmen o-
paklaşma izlenir. Yer yer de faz boşluklarında ikincil
badem İriliği ve biçiminde silis dolguları bulunmakta-
dır.

Alt Üst ve Yanal Sinarlayi Hamsaros formasyonu-
nun alt dokanağı bölgemizde gözlenememiştlr, Akyol
v© diferleri (1974)'nln çaliimalannda Cambu aglome-
ra üyesinin uyumlu olarak Yenlçeköy tüfit Üyesi üze*
rîne geMfi görülm^tedir.

Üst dokanaiında İse Womn yaşlı Yenikonak for-
masyonunun Kusur! üyesir Miyos^ı yaşh Sinop formas-
yonu ile Sarıkum formasyonu tarafından açısal uyum-
suzlukla örtülür, Kurt kuyusunda Eosen yaşlı Kusuri
üyesi kireçtâfları, Boztepe yarmiadasmda Miyosen
yaşh Hıdırlıktepe kireçtâfları ve Mceburun yarımada-
sından Barıkum formasyonu ile olan uyumsuz ilişklier
açık olarak görülebilmektedir,

Kalınlık: Badgley(1959) tarafından Hamsaros
formasyonunun kalınlığı 1590 metre ölçülmüştür. Ta-
banı görülemedlf inden bu gerçek kahnlık olmayıp, an-
cak yüzeyleyen kısundaM kahnhfıdır,

Fodl Topluluf« ve Yaşı Hamsaros formasyonun,
da fosu saptanamamftır, Hajnmros koyunda Paleosen
yailı ktoçtaşlarınm altında yeralması ve havzanın
batısındaki Cide - Kurucaşile yöresmae Kampaniyen
yaşlı Yenlçeköy tüfit üyesi üzerinde olması nedeniyle
yaşı Üst Kretasedü*.

Yorum; Hamsaros volkâûltlerinin bazaltik lavları,
olivin traMbamİt. olivin _ Labrodörit, traklandezit,
labrodorit - trakiande^it ve pijowit - labrodorit _ an-
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d«zittir, Bİttnmnn (1962) diyagramında Hamsaros vol*
kaaitleii aşırı ve doydun kalkalkalin, Peeeerillo ve
Taylor (1075) *a göre ise genelde kalkalkalin, yer yer
de föfonitik Özelliktedir, Bölgede Alt Kretase sonunda
Afrika ve Arap kıtalarının kuzeye dofru olan hareket-
leriyle ilgili olarak Kuzey Anadolu Tetis okyanusu ka»
pannuftır (gengör ve Yılmam, 1981), Hamsaros volka-
nitleri ise okyanusun kapanması sonucu meydana ge-
len yitim zorundan türeyen ada yayı volkanizması ü-
rünleridif,

Deneştirın© t Hamsaros formasyonu, Cide ve Ku-
rucaşile yöresindeki Akyol ve dif erleri (1974)fnin Cam.
bu aglomera üyesi üe deneftMlebilir,

Cankurtaran Formasyonu (Ko)

Tanım: Adlama Gedik ve diferleri (1981) tarafın-
dan yapümııtır, Aynı formasyonm Baâgley (1Ô59)
MÜst Cankurtaran üyesi", Ketin vi Gümüş (1968)
"Gürsökü formasyonu", Blumênthal (1940) "Orta flig"
olarak tanımlamışlardır.

Dağılımı: inceleme alanındaki en yaygın birimdir.
Başlıca, Kavaeık, Ba§s5kü, Gollü, Tırnalı, Tilkilik, Sa-
rımsak köyleri. Gdldûg', Dikmen bucağı. Kadıköy, Boz»
armut, Büyükkızık, ÖÖlyeri, Çandaf f Türkmen, önenli,
Karadaf, Ulugol dafı, Hıdırlı» Başlı, Dranaz^ Cankur-
taran mevkM, Kozcağız, Yarenler, Gürsökü, Bakirli,
BüyüMaf» Bultaııafacı, Çatalzeytin güneyindeki Taş-
çı köyü yörelerinde yüzeyler«

Wp Yeri ve Tip Kesiti; Tip yeri. Kırkgeçit çayın-
da ölçülmüştür. Koordinatları: Pafta E.33 %r h$î Baş*
lajîfiç K = 462İSÖ0, y s 662120, z = 556 m,, Bitiş x =-
4626870, y = 665000» z a 3S5 m, (Şekil 11 ).

Danışma, Kesitlerlı Karadevret, Çokran yayla, Ka-
vacık, Dikmen, Kadıköy, GÖktepe ve Kayadibi mahal»
leşinde danifma kesitleri ölçülmüştür.

Litoloji i Türbiditik kumtaşı, marn, §eyl, çamurta
§ı, kumlu kireçtaşı ardalanmasmdan olufmu|tur, Kat-
man içlôrinde Bouma (1962) istifleri, katman taban-
larında i^ bafkoa kaval yapıları (flute casts), yük ka-
lıplan (load casts), groove casts ve biyçjenik izlere
bol olarak rastlanır, Bu istif İçerisinde ayrıca eleman-
ları kötü boylanmış dolguları görmek olağandır. Üste
dofru. koyu siyah renkM, kaim (30-50 m.) şeyi sevi-
yeleri vardır, Formasyonun yin** üst seviyelerinde kı-
lavuz katman oluşturan, aert vitrik tüf ve kristal ile
ince taneli §eyl - mllta|i - marn ve kireçli kumta§lan
görülmektedir.

Yön gösteren taban yapıları en fazla K 110 - 140
gidi§? yönünde gell|mi|tir. Alontmm geli§ yönü kuzey-
batıdır. Üst Kretasede kuzeybatıda yer alan bir yük-
selimden havzaya türMdit akıntılarla malzeme getiril-
mistir. Tabaka içi yapılardan Bouma (1962)'nın dere-
celi (Ta), alt paralel (Tb), Konvolüt laminalanma
(Tc) 'görülmekte olup, tipik fli§ fasiyeainde gelişmig
QÖkeller kapsamaktadır.

Alt Üst ve Yanal Sınırlar: Cankurtaran formasyo-
nu» altındaki Yemifliçay formasyonu ve üzerindeki
Akveren formasyonu ile tedrici geçişli ve uyumludur.
Yer yerde altındaki Yemi§li§ay formasyonu ile yanal
gôçiflidlr, Âkveren formasyonu dokanafma yakla§-
tıkça beyaz renkli killi kiroçtaşlarrada belirgin bir
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Yorum- Binlerce metro kalınlıkta kumta§ı - §eyl -
marn - kumlu kireçtaşı ardalanmasmdan olufmaşı ve
bunlârm devamlılık göstermesinin yanışım, zengin pe=
lajik faunanm varlığı bu formasyonun fli§ olarak ta-
nimlanabileeefini göstermektedir. (Bzulynski ve Smith,
1964; Dzulynski ve Walton, 1965; Unalan ve diğerleri,
1976), Bu veriler, Cankurtaran formasyonunun şelf
ilerisinde ve türbidit akıntıların etkili olduğu bir alan-
da çökeldigini kanıtlamaktadır,

;/Denettirme: Cankurtaran formasyonu, Badgley
(1959)fin Üst Cankurtaran üyesi, Akyol ve diğerleri
(1974)fnm Cide - Kuruea§ile yöresindeki Hisarkoy for-
masyonu, Terlemez ve Yılmaz (1980)'in Fatsa, formas-
yonu ile deneftirilebilir.
Cankurtaran Formasyonu Suyuk Üyesi (Kes)

Tanımı Adlama Gedik ve diferleri (1981) tarafın-
dan yapılmıştır.

Dağılım: inceleme alanında Durafan kuzeyindeki
tfukarıyassıalan ve Göktepe Orman işletmesi arasında
yüzeyler.

Tip Yeai ve Tip Kesiti: Tip yeri kesiti Göktepe bi-
Jegik kesitinde ölçülmüştür, Koordinatları: Pafta F-84
a^ E-844, Başlangıç x ^ 596910, y = 67732, z = 900 m,,
Bitiş x = 597440 y « 677560, z = 1110 m.

litoloji: Genellikle beyaz renkli, kuvars ve meta-
nıorfik çakılları içeren çakıltap - geyl „ kumtafi arda-
lamması ve çok kalın çakıltaşları ve blokları kapsayan
proksimal türbidit (yakınsak türbidit) çökellerinden
oluşur. Tabaka içi yapılarından dereceli. (Ta), alt pa-
ralel (Tb) ve konvolüt lamtnasy«n(Te)> katman altı
yapılardan ise kaval yapıları ve oluk izleri görülmek-
tedir.

Alt Üst ve Yatiäjl Siimrlari Alt üst ve yanal olarak
Cankurtaran formasyonuna geçişlidir,

KahnMu Göktepe tip kesitinde 1230 m. kalınlık
ölçülmüştür,

Fosil Topluluğu ve İfası ; Globotruneana contusa
Cushman, Globotcuncana of., bulMdes Vogler, fosille-
ri ile E, Tarij Üst Kampaniyen - Alt Maestrilıtiyen
yağı vermiştir.

Yorumu Katman altı ve katman iç yapılarının var-
lığı çok kalın katmanlanmalı çekil taşları ve kanal
dolguları, türbidit akntılarla oluşmuşlardır,

Soyuk üyesini oluşturan istif bir türbidit İstifidir,
Kendi içinde üste doğru katman kalınlığı artan ve ta-
ne boyu İrileşen bir istiftir, Walker (1978)'in yakın-
sal fasiyeslne (promixal faciès) kahillik gelir ve orta
yelpaze ortamında çökeldigi söylenebilir,

Deneşttrmeı A^yol ve dif erleri (1974)Jnln Hisar-
köy formasyonunun üst kısımlarındaki cakxltap sevi-
yeleri ile deneftirüebilir,

Alcveren, Formasyonu (Kpa)

Tanım î Önceki incelemelerde Badifley (1959), Ke-
tm ve Gümüş (1968), Gedik ve diterleri (1981) tara,
fmdan aynı ad altmda tanımlanmı§tır, Blumenthal
(1940) tarafından ise MGerge Üpi kalkerli fliş" olarak
adlandırılmı§tır.

Bağılın;; Başlıca» Gerze burnunda, Gerze'nin do-
ğusundan itibaren kıyı boyunca, Yamaeık, Kaymakam
kayam, Kanlı§ayf Küplüafzı, Gerze*nin güneyinde

veren köyü, Çatalzeytln ve Abana yöresinde, ayrıca
Acısu, Barnıs, Sazak, Alagam güneyinde, Tıngır, Ak»
Gökırmak vadisinde, Ekinverea fayı boyunca ve Oök-
çeafag Sakızı yöresinde yüzeyler,

OMp yeri ve Tip Kemti; Tip yeri kesiti Akveren kb-
yünde Ölcülmü§tür,Burada ölçülen kesitin koordinatla
n: Pafta ffi 33 b4, Baflangıg x = 4547080, y = 631860,
z ^ 4 8 0 m„ bitif se = 4047280, y = 634340, % *= 720 m,
(Şekil 12),

Da ILLS ma kesiti: Sinop « Boyabat yolu üzerinde
Aksöke'd© ölçülmüftür. Koordinatları: Pafta E 33 b3,
Başlangıç x = 4627350, y •= 661550, z ^ 730 m.r Bitiş
x= 4628840, y ^ 662870, z = 910 mi}

Litoloji: Formasyon genellüdej beyaz, bej renkli
olup, kalsitürbi^tlk kiregtafi, kumlu kireçtaşı, killi ki-
regtap., geyl ve marn ardalanmasından olufur» Kireç-
taşları yer yar gört v© çört yumruları igerir. Orta ka-
lıniıkta ve iyi katmanlanmalıdırlar. Katman kalınlık-
ları üste doğru atanaktadır.

Katman tabanlarında çeşitli tortul yapılar ile kat-
man yapılar Bouma (1962), türbidit latifler olafan o-
larak gözlenir. Alt paralel laminasyon (Tb), Könvolüt
laminasyon (Te)> üst paralel laminasyön (Td) ve yer
yer de pelitlk kısımlar görülür, Tabaka altı yapıların-
dan elde edilen akıntı gidi§ yönleri K 110 - 140 derece
arasındato (ŞeMl 13),

Alt, Üst v© Yanal Sınırlar: Akveren formasyonu,
altındaki Cankurtaran ve üzerine gelen Atbaşı formas-
yonu ile tedrici geçişli ve uyumludur.

Kalmlık! Akveren köyünde ölçülen tip kesitinde
930 m,, Aksökede ölçülen damıma kesitinde ise 690 m,
kalmlık ölgütaüştür.
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Fosil Topluluğu ve Yaşıı

Üst Seviyelerde: Miscellanea miseella (d'Arch4 -
Haîm), Gloktsrotalia pseuçlâmâiıardi Bolü, fosilleri ile
E. Sirel ve B, Sezeri tarafından Paleosen yaşı veril-
miştir.

Alt seviyelerde ise; Sidôrolltex heraolea Arni, Hel-
lonocycllııa beotiea Reihel, İiderolites caleît-
rapoides Lam, Glabotrımcana wtuarti (de
Lapp,), GlobotFunoaıia eontusa (Cushş), Glo-
l»otrıın<aıui conica (White), Globotruncaaa
tricarinatii (Oue), Rug og lobig eri na gptl Lepi*
dorbitoide§ sp.,

fosilleri ile B, Sirei Maéstrihtiyen ya§mı vermiştir. Bu
determinasyonlara göre Akveren formasyonunun ya§ı
Üst Kretas - Paleoeen*dir,

Nannoplanktoiîlar: H^liolithus kleinpelli Sullivan,
Çoeclithus eopelagfous (Bram, -Ried,), Fasel-
culithus tympaıüformls Hay-Mohler, Prlnsim
biHiık'iilus Hay - Mahler, Coccllthu» crassu«
Bram, -Sulİ,, Pontosphaera plana (Bram, -
Suil,, Discoaster genuneus Stradner., Fa&cîcıı-
lithus iııvolııtus Bram, - Şull,} Eîffellltlıiiâ exL
mis (Stover), Sphenolilhus aııarrhopus Bukry-
Bram,, OhİA»ınolîthus gîga« (Bram.-Sull,).,
Toweîu« onünens (Bram.-Sull,)t, Mieula decus-
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sata Verkshina, Blantholitlıus Sparsus Bram,_

Sull., Elllpsolithus macellus (Bram.-SuU.).f

fosilleri ile Akveren formasyonunun üst bölümlerinin

yaşım E, Erkan Tanesiyen olarak vermiştir,

Yorum i Akveren formasyonu, katman tabanların«

da çeşitli tortul yapıların varlığı île katman içi yapı»

ları Bouma (İ962) türbidit istiflerinden, altparalel,

konvolüt, üst paralel lamlnasyonlar ve pelîtik kısımlar

görülür. Kireç yüzdesinin çok fazla olması nedeniyle

kalsitürbiditlerden oluşan bir istif sunmaktadır, Üst

düzeylerindeki kireçtafları çörtlü ve bol konvolüt la=

minalanmalıdir, Akveren formasyonu, şelf ilerisinde

türbidit akıntıların etkili olduğu derin deniz ortamında

çÖkelmi§tir, Daha batıdaki, Türkell, Çatalzeytin. Aba-

na, Cidè, Kurucaşile yöresindeki Paleosen yaşlı kaim

katmanlı bol alfli ve fosilli beyaz renkli kireçtaşları

is© şif ortamda çokelmi§lôrdiré

A turns ı Formasyonu (Ta)

Tanımı Önceki incelemelerde, Ketin ve Gümüş (19-

63) ile Gedik ve dif erleri (1981) tarafından aynı ad al-

tında belirlenmiştir. Aynı birim Blumenthal (1940) ta-

rafından "TangaTm Alacalı Fllgi" olarak tanımlanmış

tır,
I ht £ ılı mı: Başlıca, Gerze yakınlarında Hizarçay,

Tantal köyü, Ahmetyeri güneyi, Kadıköy, Gürsüfet ve

Akgüney yöreleri ile Alaçam güneyinde, Ayancık - At-

bagı köyündo, Ekinveran fayı boyunca ve Gökçeafaç

Sakm yörelerinde yüzeyler,

Tip Yeri ve Up Kesitti Tip yeri kesiti Gerze -

Taiifâl yakmlarm'da ölgülmü§tür. Koordinatları: Paf=

ta t E-34 a4, Başlangıç x = 4628940, y = 667560, z =

410 m., Bitiş x = 4632260, y = 669890 z = 537,74 m,

(Şekil 14).

Litoloji: Formasyon kırmızı, bordo ve bej renkli

olup türbiditik özellikteki kumtap, kireçtaşı ara kat=

manii marn , şeyi arkalanmasından oluşur. Kumtagı

ve kumlu kireçta§larmin katman tabanlarında tortul

yapılara raslamak olafandır. Genellikle orta ince ve

kalın katmanlıdır, Tangal tip kesitinde kırmızı - bor-

do renkli, ince ve orta tabakalı marn, şeyi, kumta§ı ve

kireçtaşı ardalanmalıdır. Katmanın altı yapılarından

Flute casts, Yük kalıpları ile Boume (1962) katman

içi yapılarından, dereceli, alt paralel, konvolüt lami-

nasyonlar ve pelitik kısımlar görülür. Şeyi oranı % 80

dolayındadır.

Alt, Üst ve Yanal Sınırlar i Atbaşı formasyonu al-

tındaki Akveren formasyonu ile tedrici geçigli ve u-

yumludur, Üzerine ise paralel uyumsuzlukla Yenikonak

formasyonu gelir. Bu İki formasyon dokanafı bir çok

yerde faylıdır (ErîMi fayı).

Kalınlıkı Tangal köyündeki tip kesitinde 538 m.

kalınlık ölçülmüştür.

Fosil Topluluğu ve Yaşı ı

Foraminifera'lar; Flcborotalia fcrmosa gracilis

Bolli, Gioborotalla gr, formosa Bolli, Globoro-

talîa aragonensîs Nuttall, Globorotalla cf. rex

(Martin), Gtobîgerina triloculüıoideg Plum,

Nannoplankton'lar: Discoaster gemmîfer S trad«

ner, Discoa&ter lodœnsls Bram, -Riedel, Disco»

aster cMastypus Bram.-Sull, Dise-Oaster mttltî-

in lia tus Bram.-Riedel, Discoaster tanl Bram,-

Riedel, Cocoollthtts eopelagicııis (Bram.-Rîe-

del), Chiasmolltlius grandis (Bram.-Riedeİ),

Fasciculithus tympanlformis Hay-Mohler, He-

liolithııs klrtnpeli Sullivan, Heliollthus riecle-

U Bramlette - Sullivan,

fosilleri ile B, Sözeri ve E, Erkan Alt Eosen ya|im

vermişlerdir,

Yorum i Atbaşı formasyonu litolojik ve sedimento-

lojik özelliklerinin yanısıra içerdifi pelajik fauna nede»

niyle derin denizel bir ortamda, türbiditik akıntılarla

oluşmuş, fli| fasiyesinin özelliklerini-yansıtır.

Denefttrmei Atbap formasyonu Akyol ve diğerle-

ri (1974)'nin Cide - Kurucâgile yöresindeki Cide for-

masyonunun kırmızı marn üyesi ile deneştlrilebilir,

Yenikonak Formasyonu (Tyk)

Tanım ı Önceki incelemelerde Badgley (1959), Ke-

tin ve öümüf (1963) tarafından Ayancık ve Kusuri

formasyonları ad; altoda temmjamnştır, Ged|k m^-

ferleri (1981) tarafından Yenikonak formasyonu adı

altında Ayancık ve Kusuri üyelerine ayrılarak İncelen*

mistir, . . . . . , . . ,•:

1. Ayancık Üyesi (Tyk):

Dağılım: Çatalzeytin, Türkeli, HUaldı, Ayazkoy,

Yenikonak, Ayancık, Tarakçı ve Erfelek yörelerinde

tipik olarak yüzeyler.

Tip Yeri ve Tip Kesiti: Birimin tip yeri kesiti. A-

yancık güneyinde ölçülmüştür. Koordinatları; Pafta E

33 at, başlangıç x = 4641280, y = 631360, z = 85 m„

Bitiş4x r^ 463960, y = 630475, z = 75 m. (Şekil 15),

Banıma kesiti: Ayancıkta ölçülmüştür. Koordinat-

ları: Pafta E 33 a l f Başlangıç x - 4645140, y = 6321-

160, z = 10 m., Bitiş x -464410, y = 632130, z = 30 m.

Litoloji: Kanal dolguları içeren, kalın katmanlan-

ma gösteren kumtaşlaıı ile marn - şeyi ardalanmasm-

66 JEOLOJİ MÜHENPÎSLtÖt,'OCAK 1984



dan oluşur, Kumta|lannm kalınlığı birkaç santimet-
reden 10-15 m'ye kadar ulaşır. Katman tabanlarında
büyük Ölçekli tortul yapılar gözlenir. Kanal dolguları-
nı oluşturan taneler» genellikle Akveran formasyonu
ile daha yaşlı formasyonların çakıllarıdır. Ayancık ke-
sitinde altta ince ve orta katmanlı §eyl ve kumtafi ar-
dolanması şeklinde olup, üste do^ru kumta§ı katman
kalınlıkları incelmejpe başlar, En üstte ise şeyi kum«
taşı yüzdeleri eşittir. Kum taşlarında Bounıa (1962)
İstiflerinden dereceli, alt paralel, konvolüt laminalan-
ma, katman altı yapılarından kaval yapıları (flute
cast) çokboldur. Tavanda kumtaşlarından şeyi geçiş-
ler izlenmektedir, Kumtaglan (grovak), ince kesitle-
rinde, kuvars» plajloklas» volkanik parçalar, metamor-
fik taneler ve mika kireç çimento ile bağlanmış olup,
çakıllar köşeli ve kötü boylanmalıdır,

Alt, Üst ve Yanal Şuurlar: Yenikonak formasyo-
nu, Ayancık üyesi altındaki Atbap formasyonu*nu ör.
ter. Üzerine gelen Kusuri üyesi ile düşey ve yanal yön<
de tedrici geçişlidir.

Kalınlık: Ayancık güneyindeki tip kesitte 1100 m,,
Ayancık'ta ise 390 m, olarak ölçülmüştür,

2< Kusuri Üyesi (Tk) t
Dağılma: Kabalı bucağı, Ahmetyeri, Gerze güne-

yi, Gürsüfet, Akgüney, Alaçam, Bafra yolu güney ke=
simlerinde, Kusuri köyü, Erfelek, Yenikonak, Türkeli
ve Ayanck gimey yörelerinde tipik olarak yüzeyler.

Tip Yeri ve Tip Kesiti t Tip kesiti Karapınar'da
ölçülmüştür, Kesitin koordinatları: Pafta E 33 ba„
Başlangıç x Ä 4633280, y = 60S28O, z ^270 m t | Bitiş
x = 4636135, y ==662200, z ^518 m, (Şekil 16),

Litoloji: înce kumtaşı arakatmanlı şeyi, marn ar=
dalanmasandan oluşur, §eyl oram %90 dolayındadır,
Dış görünümü boz ve san renkli olup, kumtaflarınm
katman tabanlarında çeşitli tortul yapılar gözlenir,

Alt Üst Yanal Sınırları Kusuri üyesi altındaki A-
yancık üyesi İle yanal ve düşey yönde tedrici geçişlidir,
Üzerine ise uyumsun olarak yer yer Sinop ve Sankum
formasyonları gelir.

Kalınlık: Karapmarda ölçülen tip kesitte 1460
metre kalınlık bulunmuştur,

Yenikonak Formasyonu Yap:

Foraminifera'lar: Nummulîtes helvettcus Ka-
ufman, Wscûcyclina nummuUtiee Gümbel,
Asterigerina rotula Kaufmann, Assllina sp,,

Echinodermata: Ech3nolaınpa§ leymeriei Cott,,
Lamellibranchiata: Ostrea (Gıgajatostrea) gi*

ganttca Salander, Llostrea (Pycnodta) areblaoi
Bellardi,

fosilleri ile Orta Eosen (Dütesiyen) yaş verilmiştir,

Yonımî Yenikonak formasyonunun Ayancık üyesi
bir türbiditik İstifidir, Ayancık tip kesiti incelendifin-
de, alt kısımlarda şeyi - kumtaıı ardalanması üste
doğru ise kaim katmanlı kumtaşjarı ve kanal dolgulu^
rı içeren çakıltailan görülür, Bu, üste dof ru katman
kalınlığı artan ve tane boyu irile§en bir istiftir, Türbi-
dit akıntılarla havzaya ta§mmı§ ve çökelmişlerdir,
Walker'in (1978) yakmsak faslyesine (proximal fa-
cies) karşılık gelirler ve orta yelpaze ortamında çokel-
mişlerdir, Kusuri üyesi ise yine türbîdltîk bir istif-
tir. Kendi içinde üste dofru tabaka kalınlıfı
artan ve tane boyu irileşen bir istif sunar. Walker
(1978)'in ince tabakalı türbidit faslyesine karşılık ge-
lir. Alt yelpazede çökelmiglerdir,

Beneştînne; Yenikonak formasyonu, Akyol ve di,
ferleri (İ974)*nin Cide Kuruca§ile yöresindeki Cide
formasyonunun Hocaköy §eyl üyesi ile deneştirilebi*
lir.
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Sinop Formasyonu (Tim»)

Tanımu Önceki İncelemelerde Gay le (1959), Bad«

gley (1959), Gedik (İ961). Özkan ve Gümüş (1963)

tarafından ayrılmamış olan Sarıkum formasyonu, Süt-

QÜ ve diğerleri (1982) Sarayeık formasyonu, Gedik ve

Korkmam (1983) ise Sinop formasyonu olarak adlan-

dırılmiftır,

Dağılım ! Sinop yarımadası batı sahilinde, Culyan

mahallesi kuzeyi, İncir pınar mahallesi, Çerezoğlu,

Âıafıtekke, GÖggün mahallesi dofu sahilinde, Orduf

Toyluk, Dereköy, Afaçall mahallesi. Şahinli ma-

hallesi, Covoytepe, Kayıkçıbap burnu ile kuzeyde Ak^

liman. Sarı adada yüzeyler, Kurtkuyusu ile Tavşan a-

dası arasında dar şerit halinde, Sinop yarımadasında

ise Hıdırlıktepede yüzeyler,

Up Yeri ve Up Kesiti; Tip yeri kesitleri, Akliman,

Oovoytepe VP Hıdırlıktepede ölçülmüştür. Akliman ke-

siti koordinatları : Pafta D 34=d4, Başlangıç x == 4657-

280, y = 669380, m = 3.70 m,, Bitiş x = 4657265, y =-

669365, % s= il m, Covoytepe kesiti, Koordinatları Ba§-

langiQ x=46462İ0 ı y = 673590, z = o m., Bitig x =

4646070, y = 678310, z = 70 m, (Şekil 17, 18).

Litoloji: Akliman kesitinde, altta sarımsı renkli,

gevşek kireç çîmentolu, bol Gastropoda ve Lamelli-

branehiata fosilleri, kuvars ve kireçtaşı taneleri içeren

kumtaşı, üstte ise çok bol Lamellibranehiata ve Gast-

ropoda fosilleri içeren detritik kireçtaşları ve ka-

lın katmanlı kumtaşları yer ahr, Akliman kesitinde

Sinop formasyonu; çaısal uyumsuzlukla Kusuri üyesi

Mostrada g örülenler Sinop formasyonunun alt seviye-

lerini oluşturur (Özsayar, 1977),

Sinop Yarımadasının batısında Kurtlukuyusunda,

Sinop formasyonu; açısal uyumsuzlukla Kusuri üyesi

kireçtaşları üzerine kiltagı, killi kireçtaşı, marn mil-

taşı ve ince taneli kumtaşları ile gelir, Üste doğru

kumtaşı çakıltagı, oolltik kireçtaşı ara katkılı miltaşı

ve marn olarak devam eder, Oolitik kireçtafları, kum-

ta§lan ve mütaglarmda çapraz katmanlanma görülür,

Katmanlanma orta ve kainidir. Bol makro fosillidir,

Boztepe Yarımadasında Hıdırlıktepede yapılan kesit-

te; Sinop formasyonu açısal uyumsuzlukla Hamsaros

formasyonu üzerine gelir. Altta kaim katmanlanmah,

masife sert boşluklu, bol lamellibranehiata ve gastropo.

da fosilli beyaz renkli kireçtafları, yer yer yanal de-

vamlılığı olmayan, genellikle kireçta§ı ve makro fosil

çakıllı çakıltaşları gelmektedir. Üstte oolltll, pelletli

Lramellibranchîatalı ve bol gastropodah istiftaşı ve ta-

nena^ları gelmektedir. En üstte ise main ara katman-

lı bol fosilli kireçtaşlan yer alır, Sinop formasyonunun

en üst Şarmasyen yaşlı seviyeleri. Yarımadanın doğu-

sunda Demirci köyü, Ordu köyü , Covoytepe'de, Ka-

yıkQiba§î burnunda çok ince kireçtaşı ara katmanlı,

sarı renkli killer ve kumlardan oluşmuş, tur.

Mi Üst ve Yanal Smırlguri Sinop formasyonu,

Hamsaros formasyonu ve YenikoneJc formasyonunun

Kusuri üyesi üzerine açısal uyumsuzlukla gelir. Üzeri-

ne ise Pliyo - Kuvaterner ya§U Sankum formasyonu

Kalınlık ı Akliman kesitinde 14,70 m. Covoytepede

70 mis Hıdırlıktepe kesitinde ise 107 m, kalınlık ölçül-

müştür. Türkiye Petrolleri Â,O, tarafından açılan SP-2

kuyusunda, Sarıkum'la birlikte 380 m. dir, Türkiye E-

iektrik Kurumu adına yapılan sondajlarda; SN-6 ku=

yusunda 81 m,, SN-9 kuyusunda 113 m,, kalınlıkta ol-

dufu saptanmı§tır,

Foêti Topluluğu ve Yaşıı

Foraminifera'lar: E1ph2dium reglna d1 Orb,/

Ammoııla beccarii (L!nnee)_ Miliolidae, Cibi-

cides sp.,

Ostracoda'lar : Cytheretta DQXOS^rnat^ (Egger ),

Cytherîclea paraaciıminata- verrucosa Kollman,

Loxoeoncha sp„ Cyprîa sp„ xestoloberis sp„

Lamellibranchiata'lar: Chlaniys clomgerl Mikhail,

ovsky, BpanioäDntella gentilis Deshayes, Car-

dîum cf. pauoieostatum ^owerby,

Gastropoda'lar: Botusa (Retusa) afi,, m&mlllata

(Philipp!), Blttium (Bittium) cf, reticulatum

Da Costa, Gibbula (Gibbula) maga albida Gme-

lin, Odostomla sp„ Caecum sp.,

Formasyonunun yaşı Dr, N. Gökçen, A, înalf M, Er-

kan tarafından Miyosen olarak verilmiştir.

Yorumı Genellikle bol fosilli, kumlu kireçtaşı, kum,

ta§ı, milta§if oolitik kireçtaşı ve çakıltaşlarmdan olu-

şan, çapraz katmaıüanmalı en üst seviyeleri beyaz

kumlarla Ve killerle biten Sinop formasyonu, mğ deni=

zel deltayik, tatlı su ve fluviyal ortamların özellikle-

rini gösterir ve bu ortamlarla yanal ve dügey geçişli-

dir,

Benaştirme i Sinop formasyonunu, Ifneada Kana-

ra burnundaki Karagan yaşlı formasyonlarla dene§=

tlrebiliriz.

Sankum formasyonu (Tpps)

Tanım: Önceki incelemelerde Gay le (1959), Bad-

gley (1959), Gedik (1981)} Ketin ve Gümüş (1963),

Gedik ve dif erleri (1981), Barka ve diğerleri (1983)

tarafından aynı ad altında» Sankum formasyonu ola=

rak adlandırılmıştır.

Dağılım i Sarıkum gölü, toıeebuiun, Dibekliköy,

Çobanlar, Başaranla^ Kızılcaot, Gümüşsüyü ve Sinop

yöresindeki Mercimek tepe ve Gelincik köyleri ara=

smda yüzeyler,

Tip Yeri ve Up Kesitli Sankum formasyonunda

tarafımızdan kesit ölçülmemiştir.

Litolojim Altta, beyaz ve sarı renkli çapraz kat-

manlanmalı kum üzerinde, tutturulmuş ince kum ve

kumtaşı, miltaşı, çakıltaşı ve kireçtaşı ile en üstte kır.

mızı, sarı, yer yer de kahve renkli kuvars kumlarından

oluşur. Fosil yok denecek kadar azdır,

Alt Üst ve Yanal Şuurlar: Sarıkum formasyonu,

Hamsaros formasyonu, Yenikoııak formasyonunun Ku-

suri üyesi ve Sinop formasyonlarının üzerine açısal u-

yumuszlukla gelir. Yanal ve düşey yönde geçişlidir.

Kalınlık: Sankum formasyonunun kalınlığı Sinop

yakınlarında 90 metredir. Barka ve dif erleri (1983)

SN-9 sondajında 41 m., SN-8 sondajında ise 34,6 m,

kesmişlerdir.

Fosil Topluluğu ve Yaşıt Sarıkum formasyonu

içerisinde zayıf kavkılı, tatlı su Gastropoda ve Lamel-

libranehiata fosilleri saptanmıştır. Barka (1983) tat-

lı su ortamı Lamellibranchiata'larından Pisilcläe bul-

muştur. Miyosen yaşlı Sinop formasyonu ile Kuvater-

ner yaşlı Bedire Kayası formasyonları arasında yeral-

dığından, Pliyo - Kuvaterner yaşında olduğu söylene-

bilir.
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YOTUMM Genellikle tutturulmamış kumlar, kırmı-
zı ve sarı renkli olup, bol çapraz katmanlıdır. Kumlar
içerisinde oolitlk kireçtaşlan, kumtagları ve çakıl-
taşları mercekler halindedir, Tatlı su fosilleri içeren
bu formasyon. Fluvyatil ve rüzgarlar tarafından taşı-
narak oluşturulmuştur,

Deneşttıme: Sankum formasyonu, İfneada - Ka-
nara burnundaki Kamgan yaşlı birimler üzerindeki
beyaz renkli gevşek, kuvars kumları He deneştirilebi»
lir.
Sedire Kayası Formasyonu (Qd)

Tanım; önceki incelemelerde; İnandık (1957) Ku-
vaterner depoları, Özsayar (1977) Kuvaterner yaşlı
oluşuklar, Gedik ve dif erleri (1981) Bedire Kayası
formasyonu, Barka ve dif erleri (1983) Karangat yaşlı
Kale kumları olarak adlandırılmışlardır.

Dağılım•: Gerze'nin 3 km. batısında Bedire Kayası
yöresinde ve Sinop Kenti ile Boztepe Yarımadası ara,
smda yüzeyler.

Tip Yeri ve Tip Kesitli Tip yeri kesiti tarafımız-
dan Bedire Kayasında ölçülmüştür. Kesitin koordinatla-
rı: Pafta Sinop E 34-aa. Baglangıç x = 4631750, y =
681080 z = 0 m., Bitiş x = 4631750, y = 681100» z =
30 m,

Litolojiı Altta gok iri bloklu çakıltaşı, bol Lamel»
libranchiata'lı kireçtaşı, Çapraz katmanlanmalı kum-
taşları İçerir, Üst kısımları ise san renkli kil ve kum-
dan oluşmuştur.

Alt, Üst ve Yanal Snırları Bedire Kayası formas»
yonu, Gerze yöresinde Atbaşı formasyonu, Sinop yo,
resinde ise Hamsaros formasyonu, Sinop formasyonu
ve Sankum formasyonları üzerine açısal uyumsuzluk,
la gelmektedir.

Kalınlık t Bedire Kayası yöresinde 20 metre, Si-
nop ta ise 30 metre kalınlıktadır (Barka, 1983),

Fosil Topluluğu ve Yaşu
Lamellibranchiata'lardan: Chamelea gallina Lin-

ne, Cardiiım edule Linne,
fosilleri İle As İnal tarafından Pleistosen yaşı verilmiş,
tir,

Yorum.- Bedire Kayası fonnasyonu, Régressif ve
transgressif bir istifle karakterize edilen kıyı ve kıyı
gerisi çökellerinden oluşmaktadır (Barka, 1983),

Denettirme: Bedire Kayası formasyonu, Samsun
ve Ünye'deki denizel Kuvaterner (Yalçınlar, 1958) ile
deneftirilebiliıv

BOYABAT YÖRESÎ

Pervaııekaya formasyonu (Kpp)
Birim İlk defa yazarlar tarafından ayrı bir for-

masyon olarak tanımlanmıştır; Boyabat kalesi, Perva-
nekaya tepe ve Gaylanca tepe yöresinde yüzeyler, Me-
tamorfik temel üzerine agıaal uyumsuzlukla gelir. Ta-
banı çakıllı, kumluf üst düzeyleri İse masif dolomitik
kireçta§larından oluşur, Yap: Maestrihtiyen - Paleo-
sen'dir,

Ilıca lüreçtaşi (T2)

Ilıca kireçtaıı formasyonu, Gökırmak vadisinin
güney yamaçlarında, Yabaıüıdat, Ilıca köyü, îmamlı
köyü ve Ardıç mahallesinde yüzeyler, Tabanı yer yer
kumludur, Metamorfik temel üzerine açısal uyumsuz-

lukla gelmektedir, İçerdiği fosillere göre sıf bir ortam«

da çökelmigtir, Yaşı: Lütesyen'dir,

Gökımnak formasyonu (Tg)

İnceleme alanının güneyinde, Gökırmak vadisi bo-

yunca yüzeyler. Kaim katmanlı ve kanal dolguları içe*

ren kumtaşları ile başlayan formasyon üste dofru in-

ce katmanlı kumtaşı - marn « şeyllerle devam eder.

Katman tabanlarında tortul yapılar içerir, Türbidit a-

kıntılann egemen oldufu §elf İlerisi bir ortamda çö-

kelmif olup, içerdifi fosillere göre yaşı: Lrütesyen'dir,

Sâkızdaf formasyonu (Ts)

inceleme alanının güneyinde Boyabat - Durağan

yöresinde yüzeyler. Alt seviyeleri, çapraz katmanlı

kumtaşı _ çamurta§ı ardalanmasından oluşmuştur.

Üst düzeyleri İse kaim katmanlı polijenik çakıltagla.

rıf kumta^ı ve çamurtaşı mercekleri içerir, Formasyon

genel özellikleri ile akarsu ortamım simgeler. Yaşı:

Üst Eosen - Oligosen? dir:

Akyörük bazaltı (Tay)

Boyabat yakınlarında Akyörük köyünde tipik ola-

rak yüzeyler. Siyah renkli olivinli bazaltlardan oluş-

maktadır. Yatay konumlu olup, Pliyo = Kuvatemer

yaşlıdır,

PETROL JEOLOJİSİ

İnceleme alanının geniş, yayılımı, büyük kalınlık-

lara ulaşan tortul latif, çeşitli tipte ana kaya, hazne

kaya ve Örtü kaya fasiyesleri ile yapısal kapanların

variıfı, yörede petrol oluşumu ve kapanlanması ae>

smdan Önemlidir, Bu bölümde ana kaya fasiyesindeki

birimlerde yapılan jeokimya çalışmaların değerlendi-

rilmesi yapılacaktır,

ANA KAYA

Tanım: Jeoloji tarihçesi içinde ekonomik miktar-

da petrol ve/veya doğal gaz üretmiş, ürettifi hidro-

karbonları hazne kaya içine gönderebilmiş, kerojen

içeren siyah renkli ve ince taneli çökel kayalar petrol

jeolojisinden ana kaya olarak tanımlanır (Guillemot,

1964; Dow, 1978), Siyah renkli şeyller iyi ana kaya

özellifrindedir. Buna ilaveten daha az Önem taşımakla

birlikte; killi kireçtagları da ana kaya özelliğine sa-

hiptir (Levorsen, 1967; Momper, 1978; Kirkland ve

Evans, 1981). Petrol ana kayaları, içerdikleri kerojen

tiplerine göre üçe ayrılmaktadır,

1. Tip kerojence «engin kavafları 1. tip kerojen,

ıgenellikle algal lîpldlerden veya mikrobijoloji faaliyet-

leri sonucu lipid oram yükselmiş organik maddelerden

türemektedir. Denizel ortamlarda oluşur ve amorf

maddelerle beraber bulunur. Petrol ve gaz oluşturma

yeteneği yüksektir,

H, Tip kerojence zengin ana kayaları II. tip ke=

rojen, denizel organik maddelerin indirgenme ortamın-

da çökelmesi sonucu meydana gelmektedir. Petrol ve

gaz üretme yeteneği, I, tip kerojene göre daha dü-

şüktür. Karadan türemiş bitkisel organik maddeleri

içerir,

III, Tip kerojence zengin ana kayalları III. tip ke-

rojen, gelişmiş karasal bitkilerden oluşmuştur. Petrol

ve gaz oluşturma potansiyeli çok düşüktür.

Kerojen tiplerinin belirlenmesi Roek-Eval analiz-

lerindeiı elde edilen hidrojen ve oksijen indeksleri ile

yapılmaktadır (Espitalis ve dif erleri 1977),
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Rock-Eväl AnaMzlerl
Kayaglardaki organik madde tür ve evriminin sap-

tanmam işlemlerinde, son yıllarda geliştirilmiş olan
Rock-Eval cihazı kullamlmaktadir. Cihaz ile Örnekle-
rin özel bir ısı programı altında, oksijensiz bir ortam-
da pirolizi yapılmaktadır (Tissot ve Walte, 1978), Pu
roliz süresince sırayla serbest hidrokarbonların (S1),
kerojenin misal kırılması sonucu ortaya çkan hidro-
karbonlarm (B^)$ kerojenin içindeki karbondioksitin
(Sâ) ve S,, nin uç noktasındaki (T max) def erleri
saptanmaktadır (Soylu ve Sinanoflu, 1978),

Sinop havzasında yüzeyleyen formasyonlardan,
Akgöl, Çaflayan ve Cankurtaran formasyonları İçinde
siyah renkli şeyller bulunmaktadır, Çalışmalanmmn
ilk aşamalarında bu sevilerin iyi ana kaya olabilecefi
düıünülerek, bu örneklerden Roek-Eval analizleri ile
kerojen tiplerinin saptanması işlemi Almanya'da Wei-
te Knstitüsü'nd© yaptırılmıştır. Analizlere ait defer*
1er, Çizelge 2 de verilmiştir. Yine aynı Enstitüde yapı-
lan analizlere göre Çağlayan formasyonu'nun II, ve
IH, tip kerojen içermesi, katajenez safhasında olgun
ana kaya olduğru, Akgöl formasyonu'nun ise tnetaje-
nez safhasında kuru gaz üretebileceği saptanmıştır.
Cankurtaran formasyonu İÜ tip kerojen içerir.

Çizelge %ı Bock-Eval analizleri,
Tablo 2 ı Bock=Eval analyses.

Vltatoit Yânsıma&ı Değerleri

Organik maddece gengüı tortul kayaçlar hemen
daima bünyelerinde belirli oranlarda vitrinit bulundu-
rurlar, Parlatılmii yüzeylerden İtibaren gergekle§tirL
len vitrinit yansıması miktarı, bir fotometre araeılıfı
ile sayısal deferlere dönüftürülebilmekte ve kayacın
metamorfizma (dolayısıyla ana kaya, olgunluğu) de-
recesi hakkmda kesin sonuçlara varılablîmektedir (Tis-
sot ve Weite, 1978), Sinop havzasına ait örneklerin vit-
rinit yanounası def erleri çizelge 3 de verilmiştir, ÇizeL
ge 3 de tüm Ro değerlerinin formasyonlara göre dağı-
lımı gösterümiitir, Akgöl formasyonunda Ro = 4,35,
Çaflayan formasyonunda Ro = OßB, 0,75, 0,92, Yemiş-
Mçay formasyonunda Eo = 0,82, Cankurtaran formas-
yonunda Ro = 033 olarak saptanmıştır. Ro — 0,5 ile
I arasmda olan kayalar (katajenez safhası), olgun ana
kaya olarak adlandırılmakta ve bu kayaların petrol
ve ggz üretmif olabilecekleri belirtilmektedir, R() de-
feri 0,5 de »düşük olanlar ise henüz diyajeaez "aşa-
masında olan, olgunlaşmamif kayalardır. Bunlar, çok

az hidrokarbon üretmig olabilirler, veya hiç üretme-
mişlerdir, Ro def erleri 2 ile 8 arasmda olanlar İse (Me-
tajenez aşaması) yalnızca kuru gaz verebilirler (Ray-
naud ve Robert, 1976; Tissot ve Weite, 1978; Bostick,
1979), Urban (1976), Dow 1978, Kubier ve diterleri
(1979)fne göre İse ana kayanın petrol ve gaz üretme-
ye bağlaması Ro » 0,8 dan itibaren gerçekleilr, Petrol
üratiimi Ro = 1,3 te, gaz üretimi de Ro = 3 te son
bulur,

Sinop havzasından alman ve Weite Enstltüsü'ne
gönderilen örneklerin jeokimyasal analizlerinde; Çağ-
layan formasyonu'nun iyi ana kaya olduğu, Hacettepe
Üniversitesi ve TPAO laboratuvarlarında yapılan
analizlerde ise, Cankurtaran formasyonu'nun olgun ana
kaya olduf u saptanmıştır.

Çizelge Sı Vitrmit reflektaıiM değ^teri.

Tablo 8 ı Vitrinite reflectance values.

Toplam Öorganik Karbon Miktarı

Toplam organik karbon miktan, kaya içerisinde-
ki kerojene ilişkin karbon miktarı ile bu kerojenden
türemiş fakat kaya dışına atılamamıg hidrokarbonla-
ra ait karbon miktarının toplamıdır (Durand ve dif er-
leri 1972; Jonathan ve diterleri 1976; Hunt, 1983),
Kaya içindeki hapsedilmiş hidrokarbonlara ait karbo-
nun toplam organik karbon içindeki payı çok küçük
tür. Geri kalan önemli bölümü kerojene ilişkin karbon,
dan oluşmaktadır. Bu karbonunda bir bölümü pirolîz
yoluyla hidrokarbonlara dÖnü|türülebilir. Geri kalan
kısmı dönüştürülemez, Hidrokarbonlara dönüşmeyen
organik karbona, artık karbon (Residual carbon) de=
nir (Ala ve dif erleri, 1980),

Organik karbon yüzdeleri MTA Enstitüsü labora.
tuvarlannda yakma yöntemi ile saptanmıştır, Akfö]
formasyonuna ait bir, Çağlayan formasyonuna ait
dört adet örneğin, organik karbon analizleri (Institut
Fur Chemie Dor ÏCernforschun - gsanlage jülîch Gmbh
Institut 5: Erdöl und Orfanische Geochemie) labora-
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tuvarmàa yapılmıştır, Akgöl formasyonundan alınan
örneklerde, Almanya;da yapılan analizlerde organik
karbon jyüzdesi 0,58, üefigik örnekte MTA laboratuvar-
larmda İÖ.98 değeri bulunmuştur, Çatlayan formasyo-
nuna aijt 6 örneğin analizinde; MTA laboratuvarlarm-
da ortalama yüzde 1,S7> Almanya'da yapılan analizler-
de örnejkte ortalama; yüzde 1/57 organik karbon sap=
tanmıştir, Cankurtaran formasyonuna ait 9 örnefin,
MTA Ejnstitüsü laboratuvarlarmda organik karbon a-
nalızi ortalaması: 0J2 olarak bulunmuştur (Çizelge 4,
Şekil 18), ;

Afırlık yüzdesi öinşinden ancak %0»50 den fazla
miktarda organik karbon içeren kayaların ana kaya
olacağı bildirilmektedir (Weite, 1965; Me iver, 1987;
Dow 1978; Momper, 1978; Tissot ve Weite, 1978; Ala
ve diferleri, 1980; Hunt, 1983),

Toplam organik karbon yüzdeleri f%0,50 defe rin-
den kügük ise, bu kayaçiann iyi ana kaya olmadıf ı,
bu tip kayaçlarda bir miktar petrol oluşsa da petrol
ana kaya dışında atılamamakta, atılsalar dahi gittikle-
ri yerlerde Önemli bir birikim sağlayamamaktadır,

Bu verilerin ışığı altında organik karbon yüzdele-
mrie göre. Akgöl formasyonu orta, Çağlayan formas-
yonu iyi, Cankurtaran formasyonu ise zayıf ana kaya
olarak değerlendirîlebilinir. Organik karbon yüzdele»
ri Çizelge 4 de verilmiştir.
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Ana kaya Potansiyeli
Rock-Eval pirolizinden yararlanarak ana kaya po-

tansiyeli hakkında nicelik yönünden bir fikir elde edi-
lebilınir, Zira Bt def eri, jene tik potansiyelin derhal
hidrokarbonlara dönüşebilen, StI) ise jenetik potansiye-
lin, kerojenin ısı kırılması sonucu ortaya çıkan hidro-
karbon miktarını ifade eder, Jenetik potansiyelin
(S1 +- S2), bir ton ana kayada kilogram hidrokarbon
cinsinden ifadesine, ana kaya potansiyeli denir,

Ana kaya potansiyeli (S1-fS,2): <2kg/ton ise,
petrol ana kayası olamaz, Nadir olarak dof al
gaz ana kayası olabilir.
2kg/ton - 6kg/ton ise, (orta) derecede potan-
siyele sahip ana kayası,
>6 kg/ton ise İyi derece potansiyele sahip
ana kayadır,

Almanya'da yaptırılan analizlere göre, Akgöl for-
magyonun'da jenetik potansiyel 0,02 dir. Çağlayan for-

Şekil 191 Çağlayan formasyanıı'nım organik karbon
dağılımı yüzde efrlsi.

Figure 191 Organic carbon dtetoibution percentage
curve of Çağlayan formation.
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masyonunda ise iki defer elde edilmiştir. Bunlar: 5,36
ve 6,04 delerleridir, Bu değerlere göre; Akgöl formas»
yonu zayıf, Çağlayan formasyonu ise orta ve iyi dere-
ce potansiyele sahip ana kayadır. Üst Kretase ya§h
Cankurtaran formasyonuna ait örneklerin analiz sonuç,
lan hentk elimize geçmemiştlr. Bir adet örneğin analiz
sonuçlarına göre, ana kaya potansiyelinin 2,10 olduğu
saptanmıştır (Çizelge 2),
Kil Analizleri

İnceleme alanındaki ana kaya olması beklenen de-
ğişik formasyonlara ait §eyllerin; hangi diyajenez saf-
hasında olduklarını, dolayısıyle olgunluklarım belirle»
mek amacıyla, MTA EnstituMTnde x-ı§ın!arı kırınım
aygıtında incelenerek, kil mineral pârajenezleri, kil
mineral oluşum koşulları ve diyajenez zonları çıkar-
tılmıştır, Göktepe ve Taşpmar ölçülü stratigrafi kesit-
lerinde; îllit - klorit ve illit . klcrit - kaolinit kil mi-
neral parajenezleri incelenmiştir. Her iki kesitte de
üst seviyelerden ait seviyôlerine doğru îllit piklerinin
artması, kaolinit piklerinin azalması diyalenetk geliş-
menin varlığını ortaya koymaktadır. Ölçülen illit kris-
tallik dereceleri ve illit 1002/1001 pik oranları, stra-
tigrafi kesitlerinin içerdiği Cankurtaran ve Çatlayan
formasyonlarmm farklı gömülme diyajenezine sahip
olduğunu göstermektedir, Çağlayan formasyonundaki
pirit minerallerinin varlığı^ bu formasyonu indirgen
(anoxie) ortamda çökeldifint göstermektedir, îllit
miktarının, incelenen stratigrafi kesitlerinde üstten
aşağıya doğru artması gömülme diyalenezinin varlığı-
nı ortaya koymaktadır (Gevrek, 1983), Bittin diyaje-
netik gelişme sonucu oluştuğu görülmektedir (Şekil
20).
İlJlt KrİstaİUk Dereceısl

îllit kristallik derecesinden yararlanılarak kayanın
diyajenez, ankimetamorflzma ve metamorfizma aşa-
malarından hangisinde olduğu saptanabilmektedir,
(Weaver, 1960; Kubier, 1966; Dunnoyer de Segonzac,
1970), Ayrıca, illit kristailik derecelerinin illit 1002/-
1001 pik oranlarının lineer diyagrama aktarılması ile
gömülme diyajenez evreleri çıkartılmıştır (Şekil 20),
Çağlayan formasyonunun Cankurtaran formasyonu'na
göre daha ileri diyajenez evresinde olduğu kesin ola-
rak saptanmıştır (Gevrek, 1983), Cankurtaran for-
masyonunun orta diyajenez, Çağlayan formasyonu'nun
ise derin veya geç veya geç diyajenez (katajenez) ev-
resinde oldufu belirlenmiştir (Gevrek 1988),
Spor Renk İndeksleri

Bir çojcel havzada, 'gömülmenin artması sonucu
artan sıcaklık nedeniyle spor renklerinde değişme o-
lur. Düşük diyajenez evresinde spor renkleri sarı (in-
deks no: 2), katajenez evresinde sarımsı kahve rengin-
de (indeks no: 3-3,5), metajenez evresinde ise siyah
(indeks no: 4) olur (Staplln, 1069; Günther, 1976),

Çaflayan formasyonuna ait örneklerin spor renk-
lerinin sarımsı kahve renkli (3,3,5) oldufu saptanmış-
tır, Spor renkleri de Çağlayan formasyonunun kataje-
nez, yani petrol ve gaz üretim zonu içinde olduğunu
göstermektedir (Gevrek 1983),
HAZNE KAYA

Sinop havzasında Ldyas - Kuvaterner zaman aralı»
fuıda kalınlığı on bin metreyi aşan tortul istif içinde

Şokil %Qt Çağlayan formaayoııu'nuıı İdi analizleri.
Figure %Qı Clay analyses of the Ç^layan fowwat'on.

hazne kaya olabilecek formasyonlar veya seviyeler
saptanmı§tır,

Alt Kretase yaşlı Çaflayan formasyonu içinde bir-
çok düzeylerde hazne kaya olabilecek kumtafları var-
dır, Göktepe tip kesitinde, en altta 300 metre şeyi -
kumtaşı ardalanması ve 145 metre kalınlığında asfalt
emareli kumtaşları gözlenmiştir. Asfaltlı kumtafjlarm-
da gözeneklilik 6,49, geçirimlilik ise 149,269 mili derey'-
dir, Sinop havzasında toplanan örneklerin gözeneklilik
ve geçirimlilikleri TPAO Araitırma Merkezi laboratu-
varlarında Mine Şenyoleu tarafından ölçülmüştür (Çi-
zelge 5).

Üst Kretase yaşlı Yemi§liçay formasyonuna ait
kalın katmanlı Hilf ttifler, Üst Kretaae yaşlı Cankurta-
ran formasyonu içindeki Htik tüfler ve üst seviyeler-
deki kumtaşı tabakaları. Akveren formasyonuna iliş-
kin kalın kireçtaşı katmanları, Ayancık üyesi kumtagı
katmanian ile Miyosen yaşlı Sinop formasyonuna ait
kireçta|ı ve kumtaşı düzeyleri haznekaya özellif inde-
dir. Çizelge 5 de görülecef i gibi Sinop havzasındaki
kayaçlar orta, düşük be zayıf gözeneklidir. Kapsa-
dıkları kilden Ötürü türbidit kumtaslannın gözenekli,
likleri orta ve düşüktür, Aynı şekilde geçirimlilikleri
de orta, düşük ve zayıftır. Böyle olmasına raf men tür-
bidit kumtaşlarmdan, ABD'de Santa Monica, San Ped-
ro basenlerinde önemli miktarlarda petrol üretimi ya-
pılmaktadır (Sullwold, 1961), Ayancık güneyinde açı-
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lan Fasûlı-1 kuyusunda; 70 ila 240. metrelerde Can-

kurtaran formasyonu kumta§larmm petrollü'olması;

Gûtf Oil tarafından Bafra yöresinde açılan Badùt-ï

kuyusundaki Miyosen yaşlı kireçtaşı ve kumtaglarımn

doğal gaz içermesi, Sinop havzasında hazne kayaların

var olduğunu ortaya koymaktadır, Akkaya kireçtaşla-

n ise ancak ikincil gözeneklilik ve geçirimlilik halin-

de hazne kaya olabilir,

ÖRTÜ KAYA

^ Sinop havzasındaki Liyas - Miyosen zaman aralı-

tindaki istif, örtü. kaya açısından zengindir, Akkaya

kireçtaşları (Jura) için, Alt Kretase yaşlı Çağlayan

formasyonunun geylteri örtü kaya olabilir, Çatlayan

formasyonu alt kımmlarmdaM, geçirimlilifi ve göze.

neklilifi olan ve asfalt emaresi içeren kum taşları için;

üzerindeki çok kaim pyller, havza için ideal örtü ka~

yayı oluştururlar. Kapanboğazı formasyonuna ait §eyl

ve ince tabakalı killi kireçtafları, Cankurtaran formas-

yonunun kaim §eyl ve marnları» Atbaeı förmasyonu-

nun şeyi ve marnları ile, havza düzlüğünde çökelmiş

Yenikonak formasyonunun Kusuri üyesi çok iyi örtü

kayalardır. Kusurl üyesi: %90'ın üzerinde §eyl ve marn

içermesi; kalınlığının 1500 metreden fazla olması ne-

deniyle, çok iyi bir örtü kayad-r. Badut-1 kuyusunda

gördüğümüz gibi daha genç çökeller de örtü kaya

özellifindedir,

KAPANLAR

inceleme alanında rastlanılan petrol kapanları,

genellikle yapısal kapanlar olup, ancak, Yenikonak

formasyonu Ayancık üyesi kumtaşları ve çakıltaşları

ile Cankurtaran formasyonu içerisindeki kanal dolgu-

ları stratigrafi kapanları oluşturabilirler. Bölgede ya-

pısal kapanları oluşturan çok önemli antiklinaller var-

dır. Aktiklinal eksenleri genellikle, D=B ve RKB-GGD

doğrultusundadr. Erikli fayının güneyindeki kıvrımlı

yapılar, genellikle D^B doğrultulu olup, birbirine para-

lel olarak gelişmişlerdir.

Antiklinaller

Gürsökü Aııtlklinali: 16 km. uzunluğunda, 5 km

genişliğinde ve D-B uzanımadır, Gürsökü, Faaıllı, Ba*

kırlızaviye yöresinde Cankurtaıan formasyonu içinde

gelişmiş çok az kuzeye asimetrik, iki yönde dalımlı

bir antiklinaldir. Bölgenin en önemli yapısal kapanıdır,

1968 yılnda TPAO tarafından bu yapı üzerinde açılan

Fasıllı-i kuyusu, hedefe ulaşmadan 2626 metrede ult-

rabaziklere girildiği gerekçesiyle terk edilmiştir (Fa~

sılh-1 terk raporu) (Şekil 21),

İblak Aııtükiinali: 18 km. uzunluğunda ve 4 km

genişligindedir. Kuloğlu mahallesi, îblak köy, Tür-

beyanı, Soğuksu ve Kazlı yöresinden geçerek D-B yö-

nünde uzanır. Doğu yönünde 20 derecelik bir eğimle

dalımhdır. Batı yönünde dalımı daha azdır. Merkezin-

de, aşnmış vadilerde Yemişliçay formasyonu yüzeyler,

Simetrik bir antiklinaidir (Şekil 22),

Büyüktlağ Antiklinalî : 42 km, uzunluğunda ve 5

km, genişliğinde olup, D B̂ dofraltüiu olarak Akışta

mahallesi, Bağırta§, Ortaköyf Yıprak mahallesi, Cep-

ni, Soğutalan, Hıdırköy yörelerini katederek uzanır,

Merkezinde Yemişiiçay formasyonu yüzeyler, Batı yö-

nünde fay lanmış ve deşîlmiştlr, Dofu yönünde İse 25

derece ile doğuya dalmıüdır, ••

Kışla Antiklînalij 24 km, uzunlufunda, 4 km, ge«

niilifinde, D-B doğrultulu kapalı bir antiklinaldir, Ye-

migliçay formasyonu içinde geliımli olup, Kışla, Buz^

alan, Mutattı yöregînde yüzeyler, Her iki yönde de da-

lımhdır. Simetrik bir antiklinaldir; ;;

Kaı^coyun Anttklînali: 36 km, uzunluğunda, 4

km. genişliğinde yaklaşık D-B doğrultusunda uzani^

Karakoyun, küçükkırık, Sakarinek ve Kızlan yöresin^

de Yemişliçay formasyonu içerisinde gelişmiştir; Si-

metrik, her iki yöne dalımlı, kapalı bir antiklinaldir.

Karadevret anttkliiıallı 20 km. uzunluğunda, 5

km, gôniklifinde, D-B dofrultulu olup. Karadevret ma-

hallesi ve Yertan gözlenir. Çekirdeğinde Yemlgliçay

formasyonu yüzeyler.

Ayrıca, Çanıgaldaf antiklinaH (85x4 km,), Yo-

ğurtlu antiklinali (8x2 km4), Ekleş antiklinaH .'(20x6

ton,), Tuzludaf antiklinali (13x4 km,), Calif antikli-

nali (11x3 km,), Daylı antiklinali (12x3 km4), ve Ka-

rasu antikiinali (17x6 km,), bölgedeki beiliba§lı antik-

İmallerdir, . ' .. .

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu inceleme ile Sinop havzasında- 2500 km^lik

V25.000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritası yapılmi|, top>;
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Şekil 21: Gürsökü antiklinaUııIn yapı kontur halitası,

Figure %lı Structural contour map of the Giirsökü anticline.
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lu görünümü saflamak amacıyla, havzanın I/İOÖ,ÖO-f

lik haritası tamâmlanmiftır. Toplam kalınlığı 34,372
metre net kalınlığa ulaşan stratigrafi kesiti ölçülmüş-
tür. Bu kesitlerin yardımı ile havzanın stratigrafik is-
tifi ve tortul kayaların çökelme ortamları saptanmıştır.
Ayrıca Sinop-Samsun havzasındaki volkanik kayaçları-
nm petrolojisl yapılmıştır (Gedik ve diferleri 1983).
Bu incelemeler ile ortaya çıkarılan ana sonuçlar aşa-
ğıdaki şekilde özetlenebilir;

1) Havzada, Liyas - Kuvaterner zaman aralı-
ğında çökelen ve toplam 10756 metre kalınlıfa ulaşan
tortul bir İstif saptanmıştır,

2) Sinop havzasında petrol jeolojisi bölümün.,
de anlatıldığı gibi, iyi ana kaya, orta hazne kaya. iyi
örtü kaya olabilecek nitelikte birçok düzeyler vardır.

Bu verilerin ışığı altında;

1) Havzanın petrol ve doğal gaz potansiyelini
saptamak amacıyla, derin sondaj makinaları ile, Önce=
lik sırasına göre, Gürsökü antiklinali ve îblak antikli-
nailerinde sondaj yapılması,

2) Bafra yöresinde daha önce ağılan ve doğal
gaz saptanan Badut-1 kuyusu yöresinde; doğal gaz
içîn sondajlı aramalara geçilmesinin ülkemize büyük
yararlar sağlıyaçafı kanısındayız,

Şekil 22: İblak antüdinaliııîn yapı kontur haritası,
Figure 22: Structural contour map of the Ihlak antic-

line.
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