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ÖZ- Eldivan^ Şabanözü dolayında yaşları Alt Trisyas'tan Kuvaterner'e kadar çıkan kaya
birimleri yüzeyler. Amaç bölgede var olan ofiyolitli melanjının yerleşmesine ilişkin yeni bul-
guları sergilemektir, Metadetrîtiklerden oluşan Alt Triyas yaşlı Kösrelik ve bununla girik
olan metavolkanitlerden oluşan Yağımli Formasyonları, Permyen ve Karbomfer yaşlı
bloklar içerir. Orta Triyas (Anisiyen) yaşlı Elmalı Formasyonu, konglomera ve kum-
taşlan ile Alt Triyas yaşlı formasyonları uyumsuz olarak örter. Orta-Üst Triyas (Ladiniyen-
Karniyen yaşlı kireçtaşlarından oluşan Yeniçöte Formasyonu, Elmalı Formasyonu ve geçişli-
dir, Yeniçöte Formasyonu gabro, diyabaz,serpantinit, spilit, çörtlü kireçtaşı, radiyola-
rit, çamurtaşlarından oluşan Eldivan ofiyolitli melanjı ile tektonik olarak örtülür. Ofiyolit-
li Melanj, yaşı belirsiz, Liyas ve Alt Kratese (Berriasiyen-VaJanjiniyen-Barremiyen) yaş-
lı kireçtaşı blokları içerir, Filiş fasiyesindeki Senomaniyen-Türoniyen yaşlı Mart Formas-
yonu, konglomera ve ofiyolitli Melanjın üsütüne gelir. Mart Formasyonu ile düşey yönde le-
çişli olan ve kireçtaşlarındaki oluşan Kurşunludüz Formasyonu da, Senomamyen-Türoni-
yen yaşlıdır. Bu verilere göre Eldivan Ofiyolitli Melanjı Barremiyenden sonra; Senomani-
yen-Türoniy^ıden önce olasılıkla Austriyen fazı sırasında bölgeye yerleşmiştir. Daha son-
raki tektonik süreçlerle ofiyolitli melanj Miyosen yaşlı çökeller üzerine bindirmiştir,

ABSTRACT: The area under investigation lies between Şabanözü and Eldivan towns of
Çankırı where rock units ranging from Triassic to Quaternary crop out. The aim of this
paper is present new data concerning the emplacement of the ophioEtic melange in this
region,



The metadetritic rocks of Kösrelik formaion (Lower Triassic) and the metavoleanics
of the Yagizali formation show lateral gradaino and contain exotic blocks of Permian and
Carboniaferous in age. These unite unsonformably overlain by the conglomerates and
sandstones of Elmalı Formation (Anîsîan) which laterally passes into Yeniçöte Formation
of Ladmian-Oarnian age. The Yeniçöte formation is tectonically overlain by the Eldivan
ophiolitic melanfe which contains gabbro, diabase, esrpantmiic, spilite, eherty limestone»
radiolarite and mudstone. There are also limestone blocks of Liassic and Lower Cretaceous

(Bemasian-VaJanginian-BaiTemian) age as well as the limestone blocks of unknow age
in the ophiolitic melange. The Mart formation which is a typical flysch of Cenomanian-
Turonian age unconformably overlies the ophiolitic melange starting with a conglomerate
and passes vertically into a limestone faciès of the same age (Kurşunludüz Fm,)* Accor-
ding to these d ata the Eldivan ophiolitic melange was emplaced to the region after Barre-
mian and before Cenomanian-Turonîan time and possibly during the Austrian orogenic
phase. The ophiolitic melanfe thrasted over the Miocene sediments during the foilowiftg
tectonic events.

GİRİŞ

İnceleme alam, Eldivan-Şabanözü-Hasa'
yaz dolaylarını içerir (Şekil 1), Bu alan içeri-
sinde ofiyolitlerin yerleşimine ilişkin yeni bul«
gulan içeren kesim (Şekil 2) de gösterilmiş-
tir.

Bu inceleme Maden Tetkik ve Arama Ensti-
tüsü Jeoloji Dairesinin Orta Anadoluda yürüt«
tüğü genel jeoloji çalışmalarının bir bölümü-
nün ürünüdür. 1977-1979 yıllan arasındaki
çalışmalarda ofiyolitlerin bölgedeki yerleşme
yaşma-ve çevre kayaçlarla ilişkisine değgin
elde edilen bulgular ile bölgenin genelleştiril-
miş stratigrafisinin açıklanmasının amaçlar. Bu
yayın, Eldivan Ofiyolitli Melanjının yerleşme
yaşına ilişkin yeni bulguları ortaya koymak
amaçlı olduğundan, Tersiyer yaşlı formasyon-
larını stratigrafideki yeri yalnızca genelleşti-
rilmiş Stratigrafi dikme kesitinde gösteril-
mekle yetnilmiştir (Şekil 3).

Geçmişte inceleme alanı ve yakın gevre-
ğinde Blumenthal (1948), Bailey ve Me Cal-
Hen (1950), Schimidt (I960), Erol (1954, 1950,
1961, 1968), Norman (1972, 1973, 1973a 1975),
Çalgın ve diğerleri (1973), Birgili ve diğerle»
n (1975), Çapan ve Buket (1975), Akyürek
ve diğerleri (1979) tarafından yersel ve böl-
gesel jeoloji çaliimaları yapılmıştır,

STRATİGRAFİ

İncelenen kesimde yaşları Alt Triyastan
Kuvaternere kadar çıkan kaya birimleri yü-
zeyler (Şekil 3).
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ALT TRİYAS

Kösrelik Formasyonu (Tk) : Bölgede ge-
niş yayılımı gösteren bu formasyon, çalışma
alanının güneybatısında KÖsrelik, Hacılar,
Eskigöte, Uzunlar köyleri dolayında "izlenir.
KÖsrelik köyü çevresi formasyonun en tipik
gözlendiği yer olup formasyon adım buradan
almıştır,

Orta ve ince tabakalı metakumtşıp, me-
takonglomera, metasilttagı, metakumtaşı,
kristalize kireçtaşı, mermer bantlarının arda-
lanmasından oluşur Ayırtlanamamış spilit,
diyabaz ve bunlarla ilksel ilişikli kristalize ki
reçtaşları içerir. Yeşilşist fasiyesinde meta»
morftornaya uğramış olup çok gık yatık kıv-
rımlıdır, Detritiklerin tanelerini bol kuvars,
feldîspat, az mika (muskovit, biyotit), meta-
morfik kayaç parçası, çok az kireçtaşı oluştu-
rur. Kösrelik Formasyonu Permiyen ve Kar-
bonifer yaşlı detritik ve kireçtaşı bloklarım
içerir,

KÖsrelik Formasyonunun alt sınırı, çalış-
ma alanı içerisinde izlenememiştir, Ayırtlana-
bileı yerlerde Yağızali Formasyonu olarak
adlandırılan metaspilit ve metadiyabazlarla
giriktîr. Üstte taban konglomerası ile başla-
yan ve konglomera, kumtaşı île devam Men
Orta Triyas (Anisİyen) yaşlı Elmalı Formas-
yonu uyumsuz olarak gelir, Kösrelik Formas-,
yonu içindeki kumlu kireçtaşı bantlarından
alman örneklerde:

Meandrospira pusiua, Cyclofyra mahaje-
rî, Earlandia tintinniformis, Glomospira sp.



GloMöspireila sp. bulunmuş olup yaşı Alt TM-
yas olarak saptanmıştır (Akyürek ve diğerle-
ri 1970),

Kösrelik Formasyonu, TemirÖzü formas-
yonu (Ünalan ve diğerleri 1976), Dikmen
grovaklan (Erol 1954) ve Bloklu seri (Çalgın
ve diğerleri 1973) ile eşdeğer tutulabilir.

Yağizali Formasyonu (Ty)ı Bölgenin gü-
neyinde yayılımı gösterir, Yagizağa köyü dola-
yında en tipik yüzleklermi verir,

Koyu yeşil-siyah renklitetabazik lav ve
tüflerden metaspilit ve metadiyaba Mardan
oluşur. Hyalopilitik doku gosteren spilitler,
plajiyoklas mikrolitlerinden oluşur. Kayag
amigdaler dokuda olup amigdallerin içi kalsit
ve albîtle doldurulmuştur, Kloritleşme yaygın
olup belirgin yönlenme izlenir.

Metabazik lav ve tüflerle ilksel ilişkîli o-
lan gri mavi renkli ince tabakalı kristalize

kiregtaşları, ayırtlanabilen yerlerde Alanba-
Si üyesi (Tya)" olarak adlandınlmıştır;

Yağızali Formasyonunun alt smıri bölge-
de izlenmemiştir. Alt Triyas yaşlı Kösrelîk
Formasyonu ile giriktir. Gîriklik nedeni îte
Kösrelik Formasyonu içinde ayıranamayan
metabazik lav ve tüflerde vardır.

ORTA TRİYAS (Animyen)

Elmalı Formasyonu (Te): Çalışma ala-
nında Elmalı ve Yeniçöte köyleri dolayında
en tipik yüzlekleri Menir,

Konglomera, kumtaşı, kumlu kireçtaşı
ardalanmasından oluşur. Konglomeranın ga-
kıllannı; Kösrelik ve Yağızali Fonnasyonları-
na ait metakumtaşı, metakonglomera krista-
lke kireçtaşı, metabazik lav ve tüf île bu for-
masyonlar îçinde Permiyen yaşlı blokların
parçaları, kuvars, feldispatlar oluşturur. Çi-

mento karbonattır.



Elmalı Formasyonu, taban konglomerası ile
Kösrelik ve Yagizali Formasyonları üzerine
uyumsuz olarak gelir. Üstte ise, dereceli ola-
rak Orta-Üst Trîyas yaşlı Yeniçöte Formas
yonuna geçer Elmalı Formasyonu iğinde:
Meandrospira dinarica, Glomospirella grandis,
Glomospîra dénsa, Endothyra gp, Trocham-
mina sp,, Ammobaculites sp bulunmuş olup,
bu fosil topluluğu memleketimizde Anîsiyen'i
temsil etmektedir,

ORTA-ÜST TRİYAS (Ladiniyen-Karniyen)

Yenîçöte Formasyonu (Tye) Çalışma
alanında Yeniçote ve Aveıova köyleri dolayın-
da tipik yayımları izlenir,

Gri-beyaz renkli, yer yer kristalize, sert
ve orta kalın tabakalıdır. Az kristalize olan
seviyeleri bol fosil içerir. Kanat eğimleri dü-
şük olanı antiklinal ve senklinaller oluşturur.
Toplam kalınlığı az olup geniş alanlarda yayı-
lım gösterir.

Altta Elmalı Formasyonu ve geçişlidir.
Üstte Eldivan Ofiyolitli Melanjı île tektonik
olarak örtülür,

Yeniçöta Formasyonu içersinde yer yer
Eiidothyra sp,, Ammobaculites sp,, Trocham-
nıîna sp,, Duostominıdae, GlomosplreUa sp,,
Nodosaria sp. fosilleri bulunmuş olup bunlar-
la Orta Triyası ayırt etmek, mümkün olmamış
tır. Ancak aynı formasyon içinde bam numu-
nelerde ise, yukanda belirtilen fosil toplulu-
ğuna ilaveolarak nadirde olsa fivolutina sp,.
Opthtalmidium sp., Trochammina alpına gi-
bi fosiller bulunmuştur ki bu topluluk en azın-
dan Ladmiyenden başlayarak Üst Trîyası
temsil eder, Kristalkasyon fazlalığı tür tayin-
lerini güçleştirmede ve yaşlandırmada zorluk
çıkarmaktadır. Bu bakımdan formasyonun
yaşı Orta-Üst Triyas olarak verilmiştir, Elma-
lı Formasyonunun üzerinde ve Involutına fosille-
nin bulunması hiç değlse bu formasyonun ya-
şının Lâdiniyen-Karniyen olarak kabul etmemi-
zi gerektirmektedir,

ALT KRETASE

Eldivan Ofiyoliti Melanjı (Ke) : Bu for-
masyon bölgede allokton olarak izlenir. Gab-
ro, diyabaz, serpantinit, spilit ve pelajik sedi-
manlardan çörtlü kireçtaşı, radiyolarit-çamur-
taşı litojilerînin tektonik olarak karışımından
oluşur. Çeşitli yallarda kireçtaşı blokları içe-

rir, Melanjı oluşturan litolojiler genellikle kök-
süz, taşınmış olup tektonik dokanaklara sa-
hiptirler. Aralarında stratifrafik istiflenme,
düşey ve yanal geçişler bulunmamaktadır, Bi-
rimi olarak kromit ve Özellikle tektonik zon-
larda yoğunlaşmış manyezit bulundurur,

Gabro-Dîyabaz (G-D) : Eldiva güneyi
ve Gedene batısında tipik olarak Menir. Si-
yah, koyu yeşil renkli, sert olup feldispatlann
yer yer bantlar haline dönüşmesi ve bantlı
amfibolite geçeler izlenir. Mikroskop altonda;
bol homblend, plajiyoklas ojit, opak mineraller
gözlenmiştir. Hornblendler kloritleşmiş, plaji-
yoklaslar killeşmiş ve serisîtieşmiştir. Engelle-
meli doku belirgindir,

Serpantmît (S): Eldivan batı ve gü-
neybatısında izlenir. Koyu yeşil, yeşil renkli,
genellikle bozuşmuş, kırılgan yapılıdır. Gabro,
diyabaz, peridotit gibi kayaçların değişimi
sonucu oluşmuştur, Kromit ve ince krizotil da-
marcıkları içerir. Mikroskop altında tüm mi-
neralleri serpantinleşmiş olarak izlenir. Kalın-
tı halde az plajiyokla ve piroksen gözlenir. Ka«
taklastik doku belirgindir, ince çatlaklar için
de gelişmiş ikincil kalsit taşımaktadır.

Spîlît (Sp) : Eldivanın batı ve güneyinde
förülür Yeşil, siyah, koyu kahve renginde»
sert yapılıdır, Genellikle yastık yapılı akıntılar
halindedir. Mikroskopta hamur, kloritleşme
gösteren volkanik camdır, KÜleşmiş plajiyoklas
ojit, hornblend mikrolitleri gözlenir, Amigdaler
doku yaygındır, Amigdallerin içi kalsit, Morit
ve albit ile doldurulmuştur,

Çörtltü kireçtaşı (Çk) : Eldivanın batı ve
güneybatısında izlenir, Radiyolarit-çaımırtapn-
dan kısmen aynı olarak haritalanabilmiştir,
Kırmızı renkli ince tabakalı lammah yumru ve
bant halinde çört içeren kireçtaşlandır, özdlik-
le spilitler ve radiyolarit çamurtaşları içinde yer
yer sucuk yapsı gözlenir.

Badîyolarit-Çamurtaşı (R-Ç) Eldivan'ın batı
ve kuzeybatısında izlenir. Kırmızı, gri-toz ve
yeşil renkli ince tabakalı, sık kıvrımlıdır. Mik-
roskop altında; çeşitli radiyolariya kavkı parça-
lan ile silt ve kil boyutunda tanelerden olu§-
muştur. Taneler kuvars, plajiyoklas ve opak mi-
neral parçalarıdır, Kayaç, ince damarlar halin-
de kalsit ile kesilmiştir,

Eldîvan Ofiyolitli melanjı İçindeki Bloklar :

Yaşı belirsiz bloklar (Xb) ; Gedene köyü
güneyinde izlenir, Kristalize kireçtaşlarından



oluşan blokların yaşını belirleyici fosu saptan-
mamıştır. Bu bloklara genellikle ayırtlanama-
mış melanj ve radiyolarit-çamurtaşı içinde rast-
lanır,

Liyas Yaşlı Bloklar (Jb) : Genek köyü ku-
leyinde spilitler içinde Menir, Açık gri, pembe»
kırmızı renkli, silis bant ve yumrulu, dış yapısı
ağ görünümündeki kireçtaşlandır. Kaynamış
halde henüz tayin edilememiş genel anlamda
Jura yaşlı olan Ammonit ve Bellemnit fosilleri
vardır. Ayrıca bloklarda bol olarak involulitina
Iıassica fosili bulunmuş olup Lîyas yaşı için çok
belirgin fosildir. Bu bakımdan adı geçen blokla-
rın yaşı Liyas olarak kabul edilmiştir.

Alt Rretase yaşlı bloklar (Kb) : Kamış kö-
yü doğusunda sık olarak izlenir, Gri renkli, yer
yer az kristalime olmuş kireçtaşlandır. Alt Kre-
tase yaşlı bloklara ayırtlanamamış melanj için-
de rastlanır.

Bu bloklardan ince taneli fazlaca killi ki
reçtaşlarında NeofeoehoHna waMensis, Oalpïo-
neUa alpına, Calponella MpMca, Tmtînnopsel-
la sp. gibi fosiller bulunmuş olup Neokomiyen
yaşını verir, Diğer kireçtaşı bloklarında ise
Pseudocyclammnıa sp,, Trocholtaa sp., NautUo-
culİTia gp,, Teattıdarıa sp, Cuneolma sp, bulun-
muş olup yaşları genel anlamda Alt Kretasedir
Aynı kumlu kireçtaşı bloklarında ise Orbitolîna
sp. fosili bol olarak görülür ki bunun yaşı Bar-
remiyen-Senomaniyen arasıdır. Fosil kapsa»
mmdan anlaşılacağı gibi, Alt Kretase içinde de-
ğişik seviyelere ait bu blokların tümü Alt Kre-
tase olarak yaşlandırmıştır,

Eldivan Ofiyolîtli Melanjı, Irmak formasyo-
nu (Norman 1972), Dereköy formasyonu (Üna-
lan ve diğerleri 1976) ile eşdeğerdir,

ÜST KRETASE

Mart Formasyonu (Km) : Çalışma alanın»
da Mart köyü dolayında en iyi yimeklerini ve-
rir, Altta Eldivan Ofiyolitli Melanjma ait çatal-
lardan oluşan konglomera-kumtaşı seviyesi ile
başlar. Kahn olmayan süttafi-kumtaşı-konglo-
mera-marn tabakalarının ardalanması olarak
devam eder. Yer yer midye kabuğu kırılmalı
losmen laminali kireçtaşı bantları izlenir, Kum-
tap tanelerini kuvarsit, mağmatik kayaç par-
çalan, spüit, kuvars, çort plajiyoklas ve az ola-
rak metamorfik kayaç parçalan oluşturur. Ge-
nel olarak tane destekli doku gösteren kumtaş-
ları karbonat ve kil çimento ile tutturulmuştur,

Filiş fasiyesinde çökelen bir birimin kumtaşı
seviyelerinde kanal yapısı, kaval yapısı, yük
kalıplan ve Bouma istifinin çeşitli bölümlerini
izlemek olanaklıdır. Formasyon Örta-Üst W
yaa yalı Yeniçöte Formasyonuna ait kireçtaşı
bloklarını içerir.

Mart Formasyonu, Eldivan Ofiyoİtli Me-
lanjı üzerine konglomera fle uyumsun olarak
gelir. Üstte, kireçtaşlarından oluşan Kurşunlu-
dur Formasyonuna dereceli olarak geçiş göste-
rir, Ge§iş zonunda Mart Fornasyonu içindeki
kireçtaşı bantları artar,

Kurşunludüz Formasyonu (Kk): Çalışma
alanında, küçük jrüMekler h a n d e birçok yerde
yayılım gösterir. En geniş yayılımı ve tipik gö-
rünüşü Kurşunludur Tepe dolapdadır.

Formasyon, sarımsı beyaz, gri-boz, kınnı
Eimsı renkli midye kabuğu kırılmalı, siüs bant
ve yumrulu ince-orta tabakalı, laminalı
kireçtaşlaaından oluşur,

Kurşımludüz Formasyonu, altta Mart For-
masyonu ve geçişli olup» üstte, Tersiyer yaşlı
birimlerle uyumsuz olarak örtülür.

Mart ve Kurşunludüz Formasyonlarından
derlenen örneklerde; KotaHpora apenninica,
Globotruncana helvetica, Praeglolobotruncana
sp.,Hedberge sp, fosilleri tanımlanmış olup,
formasyonlaiTn yaşı Senomaniyen Turoniyn
olarak saptanmıştır.

Kurşunludur Formasyonu, Haymajaa for
masyonu (Arıkan 1075), Malboğam formasyo-
nu (Birgili ve diğerleri 1075), Germük fonnaı-
yonu (Gökçen 1076) ile eşdeğer tutulabilir.

TEBSİYER

Grajıodiyorit (Gr) : Gedeköyü doğu ve
güneydoğusunda yüzeyler. Holokristalin doku-
dadır, Kuvaib, plajiyoklas, alkali feldspat,
hornblend, epidot, klorit, biyotit ve opak mine-
rallerden oluşmuştur,

Sahada Eldivari Ofiyolitli Melanjı kesmiş
olarak görülür. Dokanaklarında, kontak meta-
morfizana izleri vardır. Olasılıkla Orta Anado-
luda yaygın olan Tersiyer yaşlı Sulakyurt Gra-
nodiyoritinin dayklandır.

ELDİVAN OFİYOLOLİTİ MELANJININ
BÖLGEDEKİ YERLEŞME YAŞI

OfiyolitU melanj, eski çalı^aalarda çeşitli
adlarla tamamlanmıp ve yerlerini genellikle
Üst Kretase veya Maestrifatîyen öncesi olarak
belirlenmiştir (şkl.4),
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Ofiyololit topluluğunda alt kayaçlann tekten
lîk bir karışımı olan birim içindeki kireçtaşı
bloklarında bu çalışmada Ldyas ve Alt Kretase
(Bemasiyen-Valajiniyen, Barremiyen) yaşla-
rı saptanmıştır. Bu yaşlan veren kire§ta§larınm
melanj idindeki konumlarının blok olduğu kesin
olarak ortaya konmuştur, Dolayısıyla, ofiyolit-
!i melanjının bölgeye yerleşimi öncesinde bu blok-
lar dîyajenezîni tamamlamışlardır,

Bu verilerden hareketle varılan sonuç; ofi-
yolitli melanjının yerleşme yaşının Barremiyen
sonrası olduğudur,

Eldivan Ofiyolitli Melanjının üzerine, me
lanja ait çakılları içeren bir konglomera ile ge-
len Mart Formasyonu, Saıomaniyen-Turoniyen
yaşlıdır. Bu yaş, Mart Formasyonu içindeki ki-
reçtaşı bantlarından ve bunlarla geçişli olan
Kurşunludur Formasyonundan (kireçtaşı) elde
edilmiştir.

Bu ikinci grup verilere göre de Eldivan
Ofiyolitli Melanjının yerleşme yaşma Senoma
nîyen-Turoniyen üst sınırını koyma olanağı el-
de edilmektedir.

Sonuç olarak, Ofiyolitli melanj bölgeye
Barremiyenden sonra, Senomaniyen-Turoni-
yen'den önce olasılıklı Austriyen fam sırasın-
da yerleşmiştir.

Bölgede Albiyen-Apsiyen'in fosillerle sap-
tanamaması da bu yorumu destekleyecek bir
veri olarak ele alınabilir,
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