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Öz

Çalışma alanında çok küçük yüzlekler veren Çeltek Formasyonu, en iyi Hamamözü-Alan ve Saraç köyleri; Merzifon-Yeniçeltek ile Suluova-
Eskiçeltek dolaylarında izlenir. Ekonomik linyit yatakları içeren formasyon kanallı, çapraz tabakalı kumtaşı, çakıllı kumtaşı, çakıltaşı, kumlu
çakıltaşı ile ince paralel laminah, ince tabakalı, bitki izli, yaprak, gastropod, balık ve omurgalı fosilli linyitli marn, kiltaşı ve silttaşı ardalan-
masından oluşmuştur. Formasyon kendisinden yaşlı birimler üzerinde uyumsuz, tabanında yeralan Yuvala Formasyonu ile de yanal ve düşey geçiş-
lidir. Üzerine uyumlu olarak, sığ denizel çökellerden oluşmuş Armutlu Formasyonu gelir. Çeltek Formasyonu'nun yaşı içerdiği spor-polen ve
omurgalı fosillere göre Orta Eosen 'dik

Çeltek Formasyonu'nda ayırtlanan ve tanımlanan litofasiy esi erden A, B, C, D, I ve İ litofasiyesleri menderesli akarsu litofasiyes topluluğunu;
E, F, G ve H litofasiyesleri ise gölsel litofasiyes topluluklarını oluşturmuşlardır. Menderesli akarsu litofasiyes topluluğu, tane boyu yukarı doğru
incelen devresel istiflerden oluşmuştur. Herbir devresel istif kanallı kumtaşı, çakıllı kumtaşı, çakıltaşı ya da kumlu çakıltaşları ile başlayıp, taşkın
ovasının kiltaşı ve silttaşları ile son bulur. Gölü oluşturan litofasiyesler, çoğunlukla menderesli akarsu litofasiyes topluluğundan taşkın ovası lito-
fasiyesleri üzerinde izlenirler ve bunlar tekrar kanal dolgusu litofasiyesleri tarafından örtülürler. Yaklaşık 8-10 m. kalınlıkta linyit düzeyleri içeren
E ve F litofasiyesleri, genel olarak ince paralel laminah, organik maddece zengin, bitki kök izli, yaprak, balık, tatlı su gastropod ve omurgalı hay-
van fosilleri içerirler. E ve F Litofasiyesleri, olasılı menderesli akarsu ile ilgili tatlısu gölünün bataklık ve sığ bölümlerinde çökelmişlerdir.

Çeltek Formasyonu'nun içerisinde oluştuğu göle giren akarsular, küçük ölçekli deltalar da oluşturmuşlardır (Suluova-Eskiçeltek). Gölün oluş-
ması ile ilgili menderesli akarsuların yanal yönde yer değiştirmeleri sonucu, göl akarsu çökelleri ile dolarak kapanmıştır. Bu sırada iklim göreceli
olarak kuraklaşmıştır. Tekrar nemli ve yağışlı iklime geçilmesi ile menderesli akarsularla ilgili turba içeren göller oluşmuştur (Merzifon-
Yeniçeltek; Suluova-Bayır ve Çukurören). Bu göller başlangıçta sığ ve bataklık özelliğinde iken, sonraları göreceli olarak derinleşmişlerdir.

Orta Eosen yaşlı alüvyon yelpazesi litofasiyes toplulukları (Yuvala Formasyonu) üzerinde oluştuğu düşünülen menderesli akarsu litofasiyes
topluluğunun (Çeltek Formasyonu), başlangıçta çalışma alanının batı ve kuzeybatısında (Hamamözü-Alan ve Saraç) oluşmaya başladığı, sonraları
doğu, güneydoğu ve güneybatıya doğru gelişimini sürdürerek, buralarda ekonomik linyit düzeyleri içeren tatlısu göllerinin (Merzifon-Yeniçeltek;
Suluova-Eskiçeltek, Bayır, Çukurören; Göynücek-Çayan) gelişmesine neden olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Amasya, linyit, Çeltek Formasyonu, stratigrafi, fasiyes, çökelme ortamı

Abstract

Çeltek Formation outcropping very small exposures in the studied are traced in Hamamözü-Alan and Saraç villages; around Merzifon-
Yeniçeltek and Suluova-Eskiçeltek, as best, economic lignite beds bearing formation is composed of a succession of channelled, cross bedded
sandstone, gravely sandstone, conglomerates, sandy conglomerates and thin parallel laminated, plant imprints, gastropodea, fish and vertebrate
fossils, coolly marl, claystone and siltstone. The formation overlies the older formations unconformably and shows gradual transitions to Yuvala
Formation laterally and vertically. Armutlu Formation, which is composed of shallow marinal deposits, is situated over it conformably. According
to the fossil and spor as well as pollen content, the age of Çeltek Formation is Middle Eocene.

Among the described and determined lithofacies within Çeltek Formation A, B, C, D, I and I lithofacieses represent meandering fluvial litho-
facieses: and E, F, G as well as H represent limnic lithofacieses. The meandering fluvial lithofacies group is composed of cyclic deposits which
their grain size gradually decreases towards to top. Each cycle deposit starts with channelled sandstone, gravely sandstone, conglomerate or
sandy conglomerates and ends up with claystone, siltstone of flood plains. Lithofacieses forming the lake are traced with meandering river litho-
facies community over the flood plain lithofacieses and the again covered with channel filling lithofacieses. With having 8-10 m. thick coal layer
bearing E and F lithofacieses are generally composed of thin parallel laminated, with having abundant organic material, plant stem printed,
leaves, fishes, gastropodea fossils and vertebrate animal fossils. Economic lignite beds containing lithofacies E and F were deposited in the
swamps and shallow parts of fresh water lakes related with probable meandering rivers.

The rivers entering into the lignite bearing lake formed in Çeltek Formation have formed veiy small scaled deltas (Suluova-Eskiçeltek).
Related the formation of the lake, as a result of lateral exchange of the meandering rivers courses, the lake were filled with the fluvial deposits
and closed. Meanwhile, the climate gradually turned to arid. With passing to humid and rainy climate, the meandering rivers have formed the
lakes containing the coals (Merzifon-Yeniçeltek; Suluova, Bayır and Çukurören). These lakes, at the beginning, had shallow and swampy condi-
tions, but later were gradually deepened.

The meandering river lithofacies community (Çeltek Formation) thought to have deposited over the Middle Eocene aged alluvium fan litho-
facies community (Yuvala Formation), at the beginning, started to form in the western and northwestern part of the studied area (Hamamözü-Alan
and Saraç), later developed in the East, southeast and southwestern, is resultantly thought form the economic lignite level bearing fresh water
deposits (Merzifon-Yeniçeltek', Suluova-Eskiçeltek, Bayır, Çukurören; Göynücek-Çayan).
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GİRİŞ

Çalışma alanı Amasya'nın kuzey ve kuzey-
batısındaki Suluova-Eskiçeltek-Bayırlı-Çukurören;
Merzifon-Yeniçeltek-Kayadüzü; Hamamözü-Alan
ve Saraç dolayı ile Göynüeek-Çayan yörelerini
kapsar (Şekil 1). Birim, çoğunlukla kendisinden
daha genç birimler, özellikle de Orta Eosen yaşlı
Armutlu Formasyonu'nun sığ denizel çökelleri
tarafından örtüldüğünden, çok küçük yüzlekler
halinde izlenir.

Türkiye'nin Tersiyer yaşlı en önemli kömür
havzalarından biri olan Çankırı-Çorum-Yozgat-
Amasya havzasında yeralan ve bu makalenin
konusunu oluşturan Çeltek Formasyonu, önceki
yıllarda birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır.
Amasya yakın dolayında çalışan araştırmacılardan
Alp (1972), Özcan ve diğ. (1980), Genç ve diğ.
(1991), Tüysüz (1996) Amasya ve dolayının stra-
tigrafi ve tektoniğini; Ensari (1967), Hazerfan
(1974), Irlitz ve Bering (1968), Özdemir ve
Pekmezci (1983) kömür jeolojisini çalışmışlardır.
Eriş (1996), Karayiğit ve diğ. (1996) ise Çeltek
kömürlerinin jeolojik konumu, kimyasal ve petro-
grafik özellikleri, oluşum ortamı ve ekonomik
potansiyelini araştırmışlardır. Ayrıca Yalçın ve diğ.
(1997) Çeltek Formasyonu'nun Yozgat'a doğru
devamını içerdiği düşünülen Sorgun kömür havza-
sının kil mineralojisi ile tümkayaç jeokimyası
arasındaki ilişkiyi inceleyerek, Çeltek
Formasyonu'nda dört litofasiyes ayırtlamışlar ve
bunların gölde çökeldiklerini belirtmişlerdir.

MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammaddeleri
Dairesi'nce, 1993 yılında uygulamaya konan Orta

Şekil 1: Çalışma bölgesinin yerbulduru haritası
(Koçyiğit 1993'den uyarlanmıştır)

Figure I: Location map of the studied are (modified
after Koçyiğit, 1993).

Anadolu-İç Batı Karadeniz Linyit Etütleri Projesi
kapsamında yapılan bu çalışma ile kömürlü birim-
lerin stratigrafîk konumu, yapısı, geometri ve tor-
tullaşma modellerini ortaya çıkararak, kömürlü
Tersiyer istifi içerisinde kömürün çökelmesine
elverişli ortamları belirlemek amaçlanmıştır. Genel
olarak çökelme ortamı analizi adıyla anılan böyle
bir yöntemle sedimanter kaynakların daha bilinçli
ve ekonomik araştırılması sözkonusudur. Ortam
analizi benzer havzalardaki yeralan kayaçlar
arasındaki ilişkiyi sağlamada, fasiyes değişim-
lerinin anlaşılmasında, organik kapsamdan bek-
lenecek değişikliği açıklamada, paleocoğrafyayı
kurmada ve belirtilen bu ortamların ürünü olarak
sedimanter kaynakların araştırılmasında katkı
sağlayacaktır.

Ortam analizinde şu yöntem izlenmiştir: (1)
tane boyu, çökel yapılar, organik kalıntılar ve
geometri gibi parametrelere dayanarak ayırtlanan
fasiyeslerin düşey değişimlerini gösteren ölçülü
sedimantoloji kesitleri alınmış, (2) yapılan bu
kesitlerdeki fasiyeslerin hidrodinamik yorumlan,
yanal yöndeki ilişkileri dikkate alınarak ortamsal
açıklamalara gidilmiş, elde edilen sonuçlar paleo-
modeller ve güncel ortamlardan elde edilen mo-
dellerle karşılaştırılmıştır. Çökelleri oluşturan akın-
tı yönleri ise taban yapılarından (oygu-dolgu),
çakıl imbrikasyon yapılarından, büyük ölçekli
çapraz tabakalardan ve kanal eksenlerinden ölçüm-
ler yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca
litolojik tanımlama, yaşlandırma ve ortamsal
yorumlarda kullanılmak üzere sedimantoloji kesit-
leri boyunca kireçtaşı, kiltaşı ve kumtaşlarmdan
sistematik olarak ya da belli noktalardan örnekler
derlenmiştir. Çalışma bölgesinde yüzeyleyen bi-
rimlerin sadeleştirilmiş jeoloji haritaları ve
genelleştirilmiş dikme kesiti (Şekil 2A-B ve 3)
hazırlanmıştır.

STRATİGRAFİ

Çalışma alanı ve dolayında Tersiyer birim-
lerinin tabanında Tokat Masifı'nin metamorfik
kayalarını örten Liyas yaşlı kırıntılılar ve volka-
nitler yer alır. Amasya dolaylarında da çok yaygın
olan bu birimler Bayırköy ve Mudurnu, Liyas yaşlı
birimlerin üzerine gelen Jura-Üst Kretase yaşlı kar-
bonatlar ise Carcurum, Bilecik ve Soğukçam for-
masyonlarına ayırtlanmıştır.
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Şekil 2A : Hamamözü yöresinin jeoloji haritası ve Çel-
tek Formasyonu'nun saha yayılımı

figure 2A : Geological map of Hamamözü area and
areal distribution of the Çeltek Formation.

Şekil 2B : Suluova-Merzifon yöresinin jeoloji haritası
ve Çeltek Formasyonu'nun saha yayılımı

Figure 2B : Geological map of the Suluova-Merzifon
area and areal distribution of the Çeltek Formation.

Temel kayalar üzerinde uyumsuz olarak yeralan
en yaşlı birim Genç ve diğerleri (1991) tarafından
Yuvala Formasyonu olarak adlanmış olup (Şekil
3), çakıllarını temel kayalardan almış, çok kötü
boylanmak, kırmızı, mor ve şarabi renkli çakıltaşı-
çamurtaşı ardalanmasmdan oluşur. Çalışma böl-
gesinde çoğunlukla dağ eteklerinde gözlenen
birim, yer yer Eosen yaşlı denizel kırıntılılarla
ardalanarak fan-delta çökellerini oluşturmuşlardır
(Çorum-Mecitözü-Bekehamamı). Suluova, Bayırlı
ve Çukurören köyleri dolayında ise birimin havza
içlerine doğru devam ettiği, üstüne gelen kömürlü
Çeltek Formasyonu ile yanal ve düşey geçişli
olduğu gözlenmiştir. Havza içlerinde birimi göre-
celi olarak daha genç birimler ve alüvyonlar ört-
tüğünden iki birim arasındaki ilişki açık değildir.

Stratigrafık olarak daha üste gelen ve kanallı
çakıltaşı, kumtaşı, marn, bitüm ve kömürden
oluşan birim B lumen thai (1937) tarafından Çeltek
Formasyonu olarak adlandırılmıştır. Formasyon,
Merzifon-Kayadüzü köyünde 1997 ve 1998 yıl-

larında yapılan 97/1 ve 98/1 nolu sondajların stam-
plarma göre, altta çakıltaşı ve kumtaşı ardalan-
masmdan oluşur (İ.Özdemir, 1999 Sözlü görüşme).
Bunların üstüne ince paralel laminalı, yer yer kar-
bonat oranı artan, tabanında ekonomik kömür
düzeyleri kapsayan esmer kirli beyaz renkli marn
ve kiltaşları gelir. Bunlar yaygın bitki kök izleri,
yaprak ve balık fosilleri ile omurgalı fosil kalın-
tıları içerirler. Üste doğru gri, kül renkli merceksel
geometrili, kanallı, çapraz tabakalı kumtaşlarma
geçilir. Daha üstte ince-orta, düzgün tabakalı,
tabanları keskin, üst düzeyleri geçişli olan ve kireç-
taşı arakatkıları içeren silttaşı, kiltaşı, kumtaşı
ardalanması bulunur. Silltaşı ve kiltaşları, bitki
kırıntısı ve tatlısu gastropod fosilleri kapsar. Bu
ardalanmalı birimin üstünde ise merceksel
geometrili, tabanları aşınmak, orta-kötü boylan-
mak, sıkı tutturulmuş, karbonat çimentolu, çapraz
tabakalı, derecelenmek, çakılları temel kayalardan
türemiş çakıltaşları ile, bitki kırıntısı, kalişi ve

Şekil 3 : Çalışma alanının genelleştirilmiş stratigrafık
dikme kesiti

Figure 3 : Generalized stratigraphic columnar section
of the studied area
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demir yumruları ile yer yer ince kömür düzeyleri
kapsayan, omurgalı hayvanlara ait fosil parçaları
bulunduran kırmızı, şarabi ve alacalı renklerdeki
kiltaşı, silttaşı ardalanması yeralır. Ardalanmalı
birim, içinde merceksel geometrili çakıl ve kumtaşı
düzeyleri bulundurur. Formasyonun en üstünü ise
organik maddece zengin, ince paralel laminalı,
bitki kök izli, yaprak fosilli, yaygın gastropod fo-
silleri, ince kömür düzeyleri içeren kiltaşları ile
killi kireçtaşları oluşturur. Genç ve diğ. (1991),
Çeltek Formasyonu içinden derledikleri büyük
omurgalı fosillerden Embrithopada (mammalia)
gen. et. sp. Indet; Entellodontoidea (Archacothe-
rium) sp; Paleoamesia kansui Ozansoy fosillerini
tanımlamışlar ve birime Alt Eosen yaşı ver-
mişlerdir. Daha sonraki yıllarda, Orta Anadolu-
îçbatı Karadeniz Linyit havza etütleri projesi kap-
samında Çeltek Formasyonu'ndan palinoloji
örnekleri derlenmiş ve aşağıdaki spor ve polenleri
tanımlanmıştır. Trilites (Aut Ischyosporites) ter-

tiarius (PFLUG) KRUTSCH; Cicatricosisporites
paradogogensis KRUTZSCH; Monocolpoplole-
nites crassiexinus THIELE-PFEIFFER;
Caıyapollenites circulus (PFLUG) KRUTZSCH;
Echinatisporis hungaricus KEDVES. Yukarıdaki
örnekleri tanımlayan Doç.Dr. Funda AKGÜN
(1999 Sözlü görüşme), Çeltek formasyonuna Orta
Eosen yaşı vermiştir. Önceki yıllarda, aynı birim-
den omurgalı fosiller derleyen ve bunları tanım-
layan Dr. Gerçek Saraç, formasyona Alt Eosen yaşı
önermiş (Genç ve diğ., 1993), daha sonraki yıllarda
aynı fosilleri tekrar incelediğini ve önceki yıllarda
önerdiği yaşm hatalı olduğunu, birimin Orta Eosen
yaşı içerdiğini belirtmiştir (G. Saraç, 1999 Sözlü
görüşme). Birim için yukarıda önerilen yaşlar,
litostratigrafik ilişkilere göre düşünülen yaşı da
doğrulamaktadır.

Çeltek Formasyonu'nun üzerine uyumlu olarak
sığ deniz kırıntılılarından oluşan, Özdemir ve
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Pekmezci (1983) tarafından tanımlanan Armutlu
Formasyonu gelir. Formasyonun tabanında gri,
yeşil renkli kiltaşı ve marnlar bulunur. Bunlar yer
yer tabakalanma, yaygın bitki izi, nummulit, lamel-
libranch fosilleri içerirler. Bu birim üste doğru kirli
sarı renkli silttaşı ve kumtaşlarma geçer, yer yer de
ardalanmalı olarak izlenirler. Kirli sarı, kirli kahve
renkler içeren kumtaşları, orta-kalm tabakalanmalı,
derecelenmeli, parelel ve konvulut laminalanmalı
olup, tabanlarında büyük ve küçük ölçekli taban
yapıları içerirler ve yaygın nummulit, ekinid, mer-
can, ostrea ve lamellibranş fosilleri, bitki kırıntısı,
bitki izleri kapsarlar, içerdiği bitki kırıntıları yön-
lenmelidir. Tabanları keskin, üst düzeyleri çoğun-
lukla geçişli olup, tabanlarında büyük ölçekli
oygu-dolgu yapıları gelişmiştir. İnce tane boyun-
dan-çok kaba tane boyuna kadar değişen tane
içeren bu kumtaşları düzgün tabakalı, yanal
devamlı, sıkı karbonat çimentolu, orta-kötü boy-
lanmalıdırlar. Bunların zaman zaman karbonat
oranlan artarak kumlu kireçtaşlarına geçerler ve
bazen de marn, kiltaşı ve silttaşı arakatkıları içerir-
ler. Formasyonun içerdiği bentik ve planktonik
forominiferlerden Acarinia bullbrooki BELLİ;
Morozovella spinulosa CUSHMAN; Asilina
aspera DONCIEUX; Nummulites beaumonti
D'ARCHİAC ve HAİME; Nummulites millecapat
BOBEE; Globorotalia cf. bulbrooki BULLI;
Velates schmieldeli CHEMMETZ; Pottalia tro-
chodoforms LAMARCK; ostrokodlardan
Neocyprideis apostolescui KERJ; makro fosiller-
den Ostrea cf. roncana PARTSCH; Ostrea
(Gigantostrea) gigantica SOLANDER fosilleri
tanımlanmış (Genç ve diğ.1993), birime Orta Eosen
yaşı verilmiştir. Çalışma bölgesinde, Doç.Dr.
Funda Akgün Armutlu Formasyonu'nun yüzlek-
lerinden palinoloji örnekleri derlemiş ve bunlarda
aşağıdaki şu spor ve polenleri saptamıştır.
Echinatisporis hungaricus KEDVES;

Triatriopollenites exelcus (R.POTONİE) THOM-
SON ve PFLUG; Subtripollenites contam PFLUG
in THOMSON ve PFLUG; Caryapollenites circu-
lus (PFLUG) KRUTZSCH. Buna göre birime Orta
Eosen yaşı verilmiştir (F. Akgün, 1999 Sözlü
görüşme).

Armutlu Formasyonu'nun üstüne ise uyumlu
olarak volkanitler gelir. Bu volkanitler Taşçı ve
diğerleri tarafından (1983), Narlı Volkanitleri
olarak adlanmışlardır. Narlı Volkanitleri, çoğunluk-
la andezit, bazalt, aglomera, tüf ve tüfıtlerden oluş-

muş, zaman zaman da ara düzeylerinde kırıntılar
içerir ve yer yer de bu kırıntılarla ardalanırlar. Bu
volkano-sedimanter düzeyler kısmen karasal
ortamlarda, kısmen de denizel ortamlarda çökelmiş
olup, ekonomik kömür düzeyleri bulundurur.
Çalışma alanında ve dolayında çok geniş ve kaim
yüzlekler veren Narlı Volkanitleri, Eosen denizinin
dolmasına ve gerilemesine neden olmuştur. Narlı
volkanitleri içinde gelişmiş kömürlü birimlerden
derlenen palinoloji örneklerini inceleyen Doç.Dr.
Funda Akgün aşağıdaki spor ve polenleri tanım-
lamış (F. Akgün, 1999, Sözlü gürüşme);
Echinatisporis hungaricus KEDVES; Triatripol-
lenites excelsus (R.POTONİE) THOMSON ve
PFLUG; Subtripollenites contans PFLUG in
THOMSON ve PFLUG; Caryapollenites circulus
(PFLUG) KRUTZSCH, birime Orta Eosen yaşı
vermiştir.

Bu Eosen birimlerini açısal uyumsuzlukla,
Gümüşsü (1980) tarafından tanımlanan ve tarafımız-
dan da aynen kullanılan Yedikır Formasyonu örter.
Çalışma alanında çok geniş yüzlekler veren birim
sarımsı, boz, krem ve kirli beyaz renklerdedir. Birim
ince-orta ve kaim tabakalı kumtaşı, marn, kiltaşı ve
çakıltaşlarmdan oluşmuş, gevşek veya sıkı tutturul-
muştur. Kiltaşı ve marnlar ince tabakalı ya da parelel
laminalıdırlar. Önceki yıllarda bulunmuş ve tanım-
lanmış Dreissensia cf. polymorpha Pallas;
Theodoxus cf semiplicatus Neumayr; Pyrugula cf.
Prisca Neumary ; Pyrugula Cf Prisca Neumary;
Padix cf obtusisima Deshayes fosillerine göre bir-
imin yaşı Üst Miyosen olarak önerilmiştir (Genç ve
dig., 1991).

ÇELTEK FORMASYONU'NUN TORTUL
FASİYESLERİ VE LİTOFASİYES
TOPLULUKLARI

Amasya dolaylarında küçük yüzlekler veren
Çeltek Formasyonu'nun fasiyes ve çökelme
ortamının özelliklerini belirlemek amacıyla istifin
en iyi görüldüğü yerlerden sekiz adet ölçülü sedi-
mantoloji kesiti alınmıştır. Ortam analizinde kul-
lanılan parametrelerden litoloji, geometri, fosil
içeriği, sedimanter yapı ve paleoakmtı özelliklerine
bakılarak on fasiyes ayırtlanmış ve tanımlanmıştır.
Ayrıca bunlar sedimantoloji kesitleri üzerine,
içerdikleri özellikler ile birlikte işlenmiştir.
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Fasiyes A (Kanallı, çapraz tabakalı kumtaşı,
çakıllı kumtaşı fasiyesi) : Yeşil, gri, kül, yer yer
kırmızı, kirli sarı ve kirli kahve renkli ve tabanları
keskin bazen de aşmmalıdır. Kaim, çok kaim
tabakalı, merceksel geometrili ve normal derece-
lenmelidirler (Şekil 5). Fasiyes A'yi oluşturan
çakıllı kumtaşları, ince tane boyundan çok kaba
tane boyuna kadar değişen taneler içerirler. Çoğun-
lukla 3-20 cm boyutunda olan bileşenler metamor-
fît, volkanit ve kireçtaşmdan derlenmiştir, genel
olarak orta-iyi yuvarlaklaşmış, seyrek olarak
yassıdır. Çakıltaşı kum matriksli, tane destekli, sıkı
karbonat çimentolu olup, dereceli olarak kum-
taşlarma geçer. Tabanlarına yakın büyük ölçekli
teknemsi ve düzlemsel çapraz tabakalar bulun-
durur. Çapraz tabakaların set kalınlıkları 70 cm.;
uzunlukları 5 m. kadardır. Fasiyes içinde bulundur-
duğu çakıltaşları merceksel geometrili olup, tabaka
kalınlıkları 10 cm.dir (Hamamözü Alan ve Saraç
köyleri). Fasiyesin yanal devamlılığı 5-10 m.,
kalınlıkları 150 cm ile 2 m. arasında değişir

(Yeniçeltek-Eskiçeltek dolayları). Fasiyes killi,
siltli, yaygın mika pullu, orta-kötü boylanmalı
taneler orta, az yuvarlaklaşmış olup. seyrek de olsa
tabanında kömür ve kırmızı kiltaşı parçalarından
oluşmuş seviyeler bulundurur. Bitki kırıntısı, tatlı-
su gastropod fosilleri, omurgalı hayvanlara ait fosil
parçaları ile demiroksit yumruları içerir. Yer yer de
tabanında küçük çakıllar gözlenir (Göynücek-
Çayan köyü). Fasiyes yanal ve düşey yönde çoğun-
lukla Fasiyes B ile (Şekil 5 ve 6) yer yer de Fasiyes
F ile geçişlidir.

Oluşumu : Fasiyes A'nm merceksel şekilli ve
tabanının aşmmalı olması, fasiyesin kanallar
içerisinde çökeldiğini gösterir. Orta-kötü boylan-
mış iri taneli çökeller, kuvvetli akıntılar tarafından
çökeltilmiş yatak yüküne karşılık gelirler.
Fasiyesin içerdiği büyük ölçekli çapraz tabakaların
olasılı büyük ölçekli akıntı ripıllannın göçü sonucu
oluşmuşlardır (Power, 1961; Collinson, 1966;
Reineck and Singh, 1980).
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Fasiyes B (Alacalı renkli, masif, çok kalın
tabakalı, kiltaşı, siltaşı ardalanmalı fasiyes) :
Yeşil, koyu yeşil, kirli gri, kirli kahve, kirli sarı ve
açık kırmızı renkte olan fasiyes çoğunlukla masif
görünüşlüdür. Yer yer fasiyes ince paralel laminalı,
ince-çok kaim tabakalıdır. Canlı eşelemeleri sonu-
cu laminalanmalar ve tabakalanmalar çoğunlukla
bozulmuştur. Özellikle organik maddece zengin
ince paralel laminalı kiltaşı ve silttaşları iyi korun-
muş bitki kök izi, kömürleşmiş bitki parçası, bitki
kırıntısı, yaprak fosilleri ile çok ince, yanal devam-
lılıkları fazla olmayan linyit düzeyleri kapsarlar.
Fasiyes kum, çakıl serpintili ve çok seyrek derece-
lenmelidir. Fasiyesin kirli sarı, açık kırmızı ve kirli

Şekil 7 : Göynücek-Çayan ölçülü sedimantoloji kesiti

Figure 7 : The measured sedimentological section of
Göynücek

kahve renkler içerdiği yerlerde (Merzifon-
Yeniçeltek) çapları 10-20 cm. arasında değişen
demir ve kalsiyum karbonat yumruları ve sil-
isleşmiş odun parçaları ile omurgalı hayvanlara ait
fosil kalıntıları içerirler. Fasiyesin kalınlığı 2-25 m.
olup; diğer fasiyeslerle (A, C, D ve I) yanal ve
düşey geçişlidir (Şekil 5, 6, 7 ve 8).

Oluşumu : Fasiyesde akıntı ile ilgili özellik-
lerin olmaması, içerisinde iyi korunmuş bitki kök
izi, kömürleşmiş bitki parçaları ile yaprak fosil-
lerinin bulunması, süspansiyon yüküyle oluşan
yavaş çökelmeyi belirtir. Bu fasiyes çoğunlukla su
altında kaldığından, seyrek de olsa dereceli
tabakalarıma gösterir (Ailen, 1964; Friend, 1965;
Selley, 1970; Kelling and George, 1971).

Fasiyes C (Kanallı, çapraz tabakalı çakıltaşı,
kumlu çakıltaşı fasiyesi) : Kirli gri, kirli sarı ve
kırmızı renkler içeren fasiyes, Fasiyes A ile hemen
hemen aynı özellikleri içermesine karşın, farklı
litolojiden oluştuğundan ayrı fasiyes olarak ayırt-
lanmış ve tanımlanmıştır. Tabanı keskin ve aşm-
malıdır. Merceksel geometrili olan fasiyesin, tane
boyu yukarı doğru azalır. Yoğun kum matriksli,
sıkı kireç çimentolu, orta-kötü boylanmalı, kaim ve
çok kaim tabakalıdır. Çakıl kapsamı çoğunlukla
metamorfik, volkanit ve kireçtaşlarıdır. Tane boy-
ları 1-20 cm. arasında, çakılları az yuvarlakdan çok
yuvarlağa kadar değişiklik gösterir, kalınlık 1.5-15
m. arasındadır (Çukurören köyü). Fasiyesde bazen
iyi gelişmiş, bazen de çok belirgin olmayan
düzlemsel ve teknemsi çapraz tabakalar gözlenir.
Bu çapraz tabakalanmalar, fasiyesin tabanına yakın
yerlerde büyük ölçekli, üstüne doğru ise küçük
ölçekli olup, forsetlerle uyumludur. Seyrek de olsa
çakıl imbrikasyonları içerir. Kum, yer yer de çakıl
içeriği artan fasiyes kumlu ya da çakıllı kanal dol-
guları şeklinde de izlenir. Ayrıca fasiyes içinde gri,
kirli sarı renkli, orta-kötü boylanmalı, orta- iri
taneli, kalınlıkları çok değişken kumtaşı mercekleri
bulunur (Şekil 6, 7, 8, 11 ve 12).

Oluşumu : Fasiyesin merceksel şekilli ve
tabanının aşmmalı olması, bunların Fasiyes A'da
olduğu gibi kanallar içerisinde çökeldiğini gösterir.
Orta-kötü boylanmış iri taneli çökeller, kuvvetli
akıntılar tarafından çökeltilmiş yatak yükünü oluş-
turmuşlardır. Fasiyesin içerdiği büyük ölçekli
çapraz tabakalar büyük ölçekli çapraz tabakalar,
büyük ölçekli akıntı ripıllarmm göçü sonucu,
küçük ölçekli çapraz tabakalar ise küçük ölçekli
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akıntı ripıllarının göçü sonucunda oluştukları
düşünülmüştür (Power, 1961; Collinson, 1966;
Reineck ve Singh, 1980). Fasiyes içerisinde yer-
alan, kalınlıkları ve yanal devamlılıkları fazla
olmayan aşınmalı tabanlı kumtaşı merceklerinin
üst akış rejiminden alt akış rejimine doğru hızı
azalarak yükünü bırakan akıntılar tarafından
çökeltildikleri söylenebilir (Ailen, 1963). Bunlarda
ender de olsa rastlanan tekil çapraz tabakalanmalar,
oygu ve dolgu yapıları ile ilişkili olduklarını
düşündürür (Ailen, 1963).

Fasiyes D (İnce-orta tabakalı, derecelenmeli
merceksel kumtaşı, kumlu çakıltaşı fasiyesi) :
Fasiyes kirli sarı, kirli gri ve kül renkli olup, ince
taneli kumtaşı ile boyutları 1-2 cm. çaplı bileşenler
içeren çakıltaşlarmdan oluşmuştur. Kalınlıkları ve
yanal devamlılıkları fazla olmayan merceksel
geometrili çakıltaşı ve kumtaşlarınm kalınlıkları
20-50 cm., boyutları 30-80 cm. arasında değişir.
Bunlar iyi yuvarlaklaşmış, orta-iyi boylanmalı ve
sıkı tutturulmuş karbonat çimentoludurlar.
Tabanları aşınmalı ve keskin olup, bazen de oygu-
dolgu yapılıdırlar. Ayrıca normal derecelenmeli
küçük ölçekli çapraz tabakalanma, özellikle kum-
taşı tabakalarının üst yüzeylerinde simetrik ve

Şekil 8 : Merzifon-Yeniçeltek ölçülü sedimantoloji kesiti

Figure 8 : The measured sedimentological section of
Merzifon- Yen içeltek

asimetrik ripıllar ile paralel laminalanmalar
gelişmiştir. Fasiyes D, Fasiyes B ile yanal ve düşey
geçişlidir (Şekil 8).

Oluşumu : Fasiyesin çok küçük boyutlu mer-
ceksel geometrili kumtaşı ve kumlu çakıltaşlarm-
dan oluşması, tabanının aşınmalı olması, ayrıca
tabanında küçük ölçekli oygu-dolgu yapıları ile
düzlemsel ve teknemsi çapraz tabakaların varlığı,
akıntı ve dalga ripılları içermesi, derecelenme
göstermesi; fasiyesin başlangıçta aşındırıcı akın-
tılar tarafından, sonraları ise üst rejimden alt rejime
doğru gücü azalarak yükünü bırakan akıntılar
tarafından çökeltilmiş olduğunu gösterir
(Collinson, 1969). Küçük ölçekli çapraz tabakalan-
malar, küçük ölçekli ripıllarm yanal göçü sonucu
oluşmuş olabilir (Jackson, 1976a; Reineck ve
Singh, 1980).

Fasiyes E (Organik maddece zengin,
ekonomik linyit düzeyleri içeren ince paralel
laminalı marn fasiyesi) : Koyu gri, yer yer koyu
kurşuni ya da koyu esmer renklidir. Oksitlenmiş
yüzeyleri kirli beyazdır. İnce tabakalı ya da ince
paralel laminalıdır. Çoğunlukla canlı eşelemeli
olup, laminalanmalar bozulmuştur. Yaygın olarak
saçılmış biçimde kükürt, jips ve pirit kristali ve
yığışımları bulundurur. Bolca bitki kırıntısı, bitki
kök izi, yaprak, balık, tatlı su gastropod fosilleri
içerir. Bu fasiyesin tabanına yakın yerlerde yak-
laşık kalınlığı 8 ve 10 m. arasında değişen linyit
damarı oluşmuştur. Fasiyes içerisindeki linyitler
çoğunlukla siyah renkli, parlak veya mattır. Ender
de olsa arasında 1-3 cm. kalınlıkta kiltaşı ve silttaşı
arakatkıları içerir. Bu linyit damarları içinde büyük
omurgalı hayvanlara ait fosil kalıntılarına rastlan-
mıştır. Yer yer fasiyes içinde kalınlıkları çok fazla
olmayan tabanları aşınmalı, merceksel geometrili,
çakıltaşı, çakıllı kumtaşı ya da kumtaşları
gelişmiştir. Çakılların boyutları çok küçük olup,
orta-iyi yuvarlaklaşmalardır. Kumtaşları ise çok
ince taneli, killi, siltli, laminalı, bitki kırıntılı ve
biyoturbasyonludurlar (Şekil 6, 9 ve 10). Fasiyesin
yer yer karbonat içeriği artmaktadır.

Oluşumu : Fasiyesin büyük bir bölümünü oluş-
turan marnların akıntı ile ilgili özellikler içer-
memesi, bunların çok iyi gelişmiş ince paralel lam-
inalı olmaları, çok iyi korunmuş yaprak fosilleri
bulundurmaları, marnların olasılıkla çok sığ bir
sualtı ortamında ya da sığ gölün bataklık ortamın-
da süspansiyondan çökeldiğini kanıtlamaktadır.
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Ayrıca sözkonusu marnlar içerisinde yeralan mer-
ceksel geometrili, tabanları aşmmalı çakıltaşı,
çakıllı kumtaşları ve kumtaşları ise bataklık ve sığ
gölün tabanında gücü azalan akarsular tarafından
çökeltilmişlerdir (Müller, 1966; Förtsner ve diğ.,
1968; Van. Dijk ve diğ., 1978; Surdam and Stanley,
1979).

Fasiyes F (Organik maddece zengin, linyit
içermeyen ince paralel laminalı kiltaşı fasiyesi) :
Bu fasiyesin içerdiği çoğu sedimanter özellikler,
Fasiyes E ile aynı olmasına karşın farklı özellikler
içermesi nedeniyle de ayrı bir fasiyes olarak tanım-
lanmıştır. Gri, kirli yeşil, kül ve esmer renkler
içeren Fasiyes F'yi Fasiyes E'den ayıran en önem-

9
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li özelliği, linyit damarları ile pirit, kükürt ve jips
kristalleri içermemesidir. İnce paralel laminalı ve
ince tabakalanmalı olan fasiyesde, yoğun canlı
eşelemeleri sonucu lamina ve tabakalanmalar
bozulmuştur. Organik maddece zengin ve fasiyes
içerisinde iyi korunmuş yaprak fosilleri, bitki kırın-
tıları, balık ve tathsu gastropod fosilleri bulunur.
Kiltaşlarınm ince tabakalı olduğu yerlerde silt ve
kum içeriği artar ve organik madde içeriği azalır,
fasiyes kötü derecelenmelidir. Fasiyes yönlenmiş
bitki kırıntıları içermekte olup, Fasiyes A, C, E ve
G ile düşey geçişlidir (Şekil 6, 7 ve 10).

Oluşumu : Fasiyes F'ninde akıntılarla ilgili
özellikler içermemesi, çok ince paralel laminalan-
malı olması, ince paralel laminalı kiltaşları
içerisinde iyi korunmuş yaprak fosillerinin bulun-
ması, fasiyesi oluşturan kiltaşlarınm, Fasiyes E gibi
sığ gölde ya da bataklıkta çökeldiği söylenebilir.
Fasiyesin kum ve silt içeriğinin arttığı yerlerde
zayıf derecelenme ve bitki kırıntılarında yönlen-
menin görülmesi ise, ortama ince kum, silt ve bitki
kırıntısı getiren ve bunları işleyen zayıf akıntıların
olduğunu gösterir. Fasiyesde izlenen derecelenme,
göle boşalan olasılı akarsulara bağlı olarak
gelişmiştir (Van. Dijk ve diğ., 1978; Surdam and
Stanley, 1979).

Fasiyes G (Killi, kumlu, gastropodlu kireç-
taşı fasiyesi): Kirli gri, kirli beyaz ve kirli sarı ren-
kler içeren fasiyes, ince paralel laminalı ve ince-
orta-kalm tabakalıdır. Yaygın tathsu gastropod fos-
illeri, demir konkresyonları, bitki kırıntısı çok
seyrek çört ve kök izleri içerir. Fasiyesde çok
yaygın çatlak ve eklem sistemleri gelişmiş olup, bu
çatlak ve eklemler demir sıvamalıdır. Bu fasiyes,
Fasiyes A ve H ile düşey geçişlidir (Şekil 6 ve 8).

Oluşumu : Fasiyes G'yi oluşturan kireçtaşları,
göle kırıntılı malzemenin çok fazla gelmediği
zamanlarda göl suyundaki çözeltiden kimyasal
olarak çökelmiştir. Bilindiği gibi karbonat çökelimi
üzerinde en önemli kontrol etkeni CO2'dir (Kelts
ve Hsü, 1978). Fotosentez yoluyla ortamdaki
CO2'nin alınması ortamdaki pH değerini yükseltir
ve karbonat çökelimini artırır. Birincil karbonat
çökelimine göl suyunun ısınması az da olsa katkı-
da bulunur. Başlangıçta karbonat bakımından az
doygun olan su bu yolla daha doygun hale gelerek
karbonat çökelimini gerçekleştirmeye başladığı
gibi, canlıların iskelet ve kavkı yapmaları ile de
karbonat çökelimi gerçekleşir (Picard and High,

1972; Kelts and Hsü, 1978; Dean, 1981; Weber,
1981). G Fasiyesinin bol miktarda gastropod fosil
ve kavkıları bulundurması, fasiyesin oluşumuna
gastropodların da katkıda bulunduğunu gösterir.
Bu kireçtaşlarının demir konkresyonları içermesi
ise fasiyesin, kısmen göl kıyısına yakın, dalga
etkinliğinin de olduğu göreceli derinleşen bölüm-
lerinde çökeldiğini gösterir. Bunun yanısıra bitki
kırıntısı ve bitki kök izi içermesi de fasiyesin
kıyıya yakın çökeldiğinin diğer bir belirtecidir.

Fasiyes H (İnce taneli kumtaşı, silttaşı
ardalanmah fasiyes) : Silttaşı ve kumtaşmdan
oluşan fasiyesde egemen renk gri, kirli yeşil ve
kirli kahverengidir. Silttaşı ve kumtaşı orta kalın-
lıkta düzgün tabakalanmalı olup, tabakalar yanal
devamlılık gösterir. Kumtaşları çok ince taneli, sıkı
tutturulmuş, bitki izli ve kırıntılıdır. Tabanları
keskin olan kumtaşlarınm üst düzeyleri silttaşları-
na geçişlidir. Kumtaşı ve silttaşlarmm tabaka kalın-
lıkları 10-20 cm. arasında değişmekte olup,
fasiyesin toplam kalınlığı 12 m.'ye ulaşabilmekte-
dir. Sözkonusu birimler biyotürbasyonlu olup, silt-
taşları kaim laminalanmalıdır ve ince kiltaşı ara
düzeyleri içerir. Kumtaşı ve silttaşlarmm üste
doğru karbonat içerikleri artar. Fasiyes B, E ve G
ile geçişlidir (Şekil 6 ve 10).

Oluşumu : Fasiyesi oluşturan kumtaşları, pery-
odik olarak göle giren hızı düşük akıntılar tarafın-
dan çökeltilmişlerdir (Surdam ve Stanley, 1979).
Fasiyesi oluşturan silttaşlarmm zaman zaman ince
laminalanmalar ile kiltaşı arakatkıları içermesi,
fasiyesin kısmen de süspansiyondan çökeldiğini
göstermektedir

Fasiyes I (Killi, siltli, kötü boylanmalı, ince
taneli kumtaşı fasiyesi) : Fasiyes gri, kirli sarı ve
kırmızı renklerdedir. Yoğun canlı eşelemeli, ince
paralel laminalı, ince tabakalı tırmanan ripıllı, bitki
kırıntılı ve kömür izlidir. Ayrıca karbonat,
demiroksit nodul ve konkresyonları içerir. Köşeli-
yarı yuvarlak olan taneler orta-kötü boylanmalıdır.
Fasiyes B, C ve E ile düşey geçişlidir (Şekil 8).

Oluşumu : Fasiyes, asılı yükçe zengin suların
yükselerek akarsu kanal kenarları üzerinden aktığı
sırada ince kum, silt ve kilden oluşan yükünü kanal
kenarı boyunca çökeltmesiyle oluşmuştur.
Fasiyesin tırmanan ripıl laminalar içermesi, hızlı
süspansiyondan ve yavaş yatak yükü hareketiyle
oluştuğu söylenebilir (Ailen, 1970; Reineck and
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Singh, 1975).

Fasiyes İ (İri-orta taneli, büyük ve küçük
ölçekli teknemsi ve düzlemsel çapraz tabakalı
kumtaşı fasiyesi) : Egemen kaya türü orta-iri
taneli kumtaşları olan fasiyes, bazen içinde kalın-
lıkları 3-10 cm. arasında değişen, kalınlıkları 15
cm. olan çakıltaşı mercekleri kapsar. Fasiyes gri,
kirli gri, kırmızı, kirli sarı, kirli kahve ve kül renk-
lidir. Kalm-çok kaim tabakalı, orta-iri taneli, çok
seyrek çakıllı olan fasiyes sıkı veya gevşek çimen-
tolu, orta-iyi boylanmalıdır. Üste doğru tane boyu
incelen fasiyesin yer yer kil ve silt oranı artar.

Şekil 11: Suluova-Eskiçeltek-Samsun yolu ölçülü

sedimantoloji kesiti

Figure 11: The measured sedimentological section

of Sııhıova-Eskiçeltek-Samsıın road

Genelde tabanında yeralan Fasiyes A ile geçişli
olan fasiyesin, bazen de bu fasiyes üzerine yanal
olarak aşınmak ya da keskin tabanla geldiği
görülmüştür. Merceksel geometrili olup, tabanına
yakın büyük ölçekli tekne ve düzlemsel çapraz
tabakalar içerirken, bu çapraz tabakaların açıları ve
boyutları fasiyesin üst kesimlerine doğru küçülür.
Ayrıca fasiyes üstüne doğru tırmanan ripıllar ile
seyrek de olsa çok belirgin olmayan sigmoidal
çapraz tabakalanmalar içerir. Bunların kalınlıkları
50 cm. kadar olup, yanal devamlılıkları belirlene-
memiştir, Fasiyes çoğunlukla tabanında yeralan
Fasiyes A, üzerine gelen Fasiyes B, C ve G ile
geçişlidir (Şekil 5 ve 12).

Oluşumu : Fasiyesin çoğunlukla mercek şek-
linde bazen de tabanlarının aşınmak olması kanal-
lar içerisinde çökeldiğini gösterir. İri taneli
çökeller, tek yönlü kuvvetli akıntılar tarafından
çökeltilmiş yatak yükünü temsil ederler (Power,
1961; Collinson, 1966). Büyük ölçekli çapraz
tabakalanmalar, büyük ölçekli ripıllarm göçü,
küçük ölçekli çapraz tabakalanmalar ise küçük
ölçekli ripıllarm göçü sonucu oluşmuşlardır
(Jopling ve Walker, 1968; Jackson, 1976a; Reineck
and Singh, 1980). Fasiyesin üste doğru tırmanan
ripıllar içermesinden dolayı kısmen hızlı süspan-
siyondan yavaş yatak yükü hareketiyle oluştuğu
söylenebilir (Ailen, 1970a; Reineck and Singh,
1975). Epsilon şeklindeki çapraz tabakalar (sig-
moidal çapraz tabakalar) dirsek içi çökellerinin
yanal göçü sonucu oluştuğu söylenebilir (Ailen,
1965; Moedy ve Stuart, 1966).

Litofasiyes Toplulukları

Bir çökelme ortamı birden fazla litofasiyes ile
temsil edildiği gibi, bazen de tek bir litofasiyesle de
karakterize edilebilir. Bu çalışmada ise litofasiyes
topluluklarının düzenlenmesinde çoğunlukla
fasiyeslerin benzerlikleri temel alınmıştır.

1. Menderesli akarsu litofasiyes topluluğu

a. Kanal alt litofasiyes topluluğu

b. Nokta-barı alt litofasiyes topluluğu

c. Kanal şeddi alt litofasiyes topluluğu

d.Taşma ovası alt litofasiyes topluluğu

e. Kanal yarık alt litofasiyes topluluğu

2. Gölsel litofasiyes topluluğu

11



ATALAY

1. Menderesli akarsu litofasiyes topluluğu :
Bu fasiyes topluluğu A, B, C, D, I ve İ lito-
fasiyeslerini içerir. Bu fasiyesler ve bunların oluş-
turduğu fasiyes toplulukları güncel ve paleomod-
ellerle (Ailen, 1965 ve b; Black, 1971; Me Gowen
ve Gamer, 1970; Selley, 1985; Singh, 1972;
Reineck ve Singh, 1975, 1980; Jackson, 1981;
Gustawson, 1978; Lewey, 1978, Miall, 1978)
karşılaştırılmış olup, bunların menderesli akarsu
litofasiyes topluluğuna karşılık geldiği belirlen-
miştir. Menderesli akarsu litofasiyes topluluğunun
en önemli özelliği, tane boyu yukarıya doğru ince-
len devresel istiflerden oluşmasıdır. Bu devresel
istifler kanal dolgusu, nokta-barı, kanal şeddi,
taşkın ovası, kanal yarık altfasiyes topluluklarını
kapsar. Herbir devresel istif yer yer kanallı kum-
taşı, çakıllı kumtaşı yer yer de çakıltaşı, kumlu
çakıltaşları ile başlar; çoğunlukla kırmızı, alacalı
renkler içeren taşkın ovasının kiltaşı ve silttaşları
ile son bulur (Şekil 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

a. Kanal alt litofasiyes topluluğu : Kumtaşı,
çakıllı kumtaşı, çakıltaşı ve çakıllı kumtaşlarmdan
(Litofasiyes A ve C) oluşmuştur (Şekil 5, 6, 7, 8, 9,
10 ve 11). Devresel istiflerin tabanında yeralan bu
kanallı çökeller, çoğunlukla aşınmak tabanlı yer
yer de keskin tabanlı, merceksel geometrilidirler.
Tabanlarına yakın büyük ölçekli ve düzlemsel
çapraz tabakalar içerirler. Bazen de tabanlarında
kömürleşmiş bitki parçalarından, kiltaşı parçası ve
çakıllardan oluşmuş, çok kötü boylanmak gecikme
çökelleri bulunur. Çapraz tabakaların boyutları üste
doğru küçülür. Yukarıdaki sedimanter özellikleri
içeren Litofasiyes A ve C, akarsu kanal dolguları
olarak yorumlanabilir (Ailen, 1965; Simons ve
diğ., 1965; Yetiş ve diğ., 1986; Yetiş, 1987;
Jackson, 1981). Çalışma bölgesinde kumtaşları,
yer yer de çakıltaşları ile başlayan, üste doğru dere-
celenen kanal dolguları, daha ince taneli kum-
taşlarma ya da kiltaşı, silttaşı ardalanmasma geçer-
ler. Bu durum, akarsu yatağının gittikçe dolduğunu
ve akım hızlarının azaldığını gösterir (William and
Rust, 1969).

b. Nokta-barı alt litofasiyes topluluğu: Çalış-
ma bölgesinde, çoğunlukla kanal doğusu alt fasiye-
si üzerinde izlenen, gri, kirli gri, kırmızı renkler
içeren, orta-iri taneli kumtaşlarmdan oluşmuş
fasiyesin (Fasiyes İ) seyrek de olsa Şekil 8, 9 ve 12
de olduğu gibi sigmoidal çapraz tabakalar ile
düzlemsel ve teknemsi çapraz tabakalar içermesi,
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üste doğru tane boyu azalarak taşkın ovası alt
fasiyesine geçmesi, fasiyesin olasılı nokta-barı
çökellerine karşılık geldiği söylenebilir (Ailen,
1963,1970b; Singh, 1972; Reineck and Singh,
1975; Cant and Walker, 1976; Jackson, 1976b;
Lewey, 1978; Reading, 1978; Stewart, 1981;
Şenalp, 1981; Collinson and Thompson, 1982).
Nokta-barı çökelleri menderesli nehirlerin en
önemli özelliklerinden birisidir. Nokta-barlarmdaki
çökeller, sellenme sırasında menderesli bir akarsu-
nun konkav yönde yanal göçü sonucu oluşurlar, bu
sırada oluşan nokta-barları sigmoidal çapraz
tabakalar içerirler (Ailen, 1963; Collinson and
Thompson, 1982; Türkmen, 1991).

c. Kanal şeddi alt litofasiyes topluluğu : Killi,
siltli, kötü boylanmak, ince taneli kumtaşlarmdan
oluşan fasiyesin (Litofasiyes I) yer yer ince paralel
laminalar, tırmanan ripıllar, bitki kırıntıları içerme-
si, yaygın biyoturbasyonlu olması, fasiyesi oluştu-
ran siltli, killi kumların yanal ve düşey yönde tane
boyu küçülmesi göstererek taşkın ovası çökellerine
geçmesi (Şekil 12), olasılı fasiyesin menderesli
nehirlerin kıyı sedlerinde çökeldiği söylenebilir.
Kanal sedleri akarsuları çevreleyen çökel sırtlardır.

Şekil 12 : Suluova-Çukurören ölçülü sedimantoloji kesiti

Figure 12 : The measured sedimentological section of
Suluo va- Çukur ören
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Sedler daha çok akarsuların konkav yanlarında
daha iyi gelişirler. Sed çökelleri, sel sularının akar-
su kıyılarını aştığı zaman çökelirler. Fasiyesi oluş-
turan çökellerin geometrisinin çok karmaşık olması
da, kıyı şeddinin menderesli akarsuya ait olduğunu
gösterir (Ailen, 1965, 1970b; Reading, 1978;
Reineck and Singh, 1978).

d. Taşkın ovası alt litofasiyes topluluğu :
Kiltaşı, silttaşı ardalanmasmdan oluşan birimin
(Litofasiyes B) gri, yeşil, kahve, kırmızı ve alacalı
renkler içermesi, devresel istiflerin en üstünde
yeralması, özellikle kiltaşları içinde iyi korunmuş
bitki kırıntıları, kök izleri, yaprak fosilleri, tatlı su
gastropod fosilleri ile omurgalı hayvanlara ait fosil
kalıntılarının bulunması; fasiyesin çoğunlukla
yapışız, yer yer tabakalı ya da ince paralel lami-
nalanmalar şeklinde izlenmesi, yaygın biyotur-
basyonlu ve canlı yaşam izli olması, yer yer
kalsiyum karbonat yumruları, demir oksit yumru-
ları ile kömür damarları kapsaması, fasiyesin akar-
su taşkın ovasına karşılık geldiği söylenebilir.
Menderes yapan akarsu yataklarında yanal yönde
çökelme olurken, akarsu yatakları arasında ve
gerisinde bulunan düzlüklerde (ovalarda) akarsu-
ların su seviyelerinin yükselmesi ile fasiyes taşkm
ovasında çökelmiştir (Cant ve Walker, 1976;
Jackson, 1976b; Türkmen, 1991; Atalay, 1993).
Çalışma bölgesinde fasiyes çoğunlukla Fasiyes A
ve C'nin üstünde kaim örtüler biçiminde izlenir, bu
durum akarsuyun kararlı aktığını gösterir. Kararlı
akan akarsuların taşkın ovalarında çökelme daha
uzun zaman alacağmdan, taşkm çökelleri kaim olur
(Reineck and Singh, 1980). Taşkm çökellerinin
genişliği ve gelişmesi kanal şekli ve modeli ile de
denetlenir. Yanal göçme hızı yüksek örgülü akarsu-
larda kaim taşkın ovası çökelleri gelişemez, bu
durum hızlı yer değiştiren menderesli akarsular
için de geçerlidir. Böyle durumlarda taşkm çökel-
leri kanal çökelleri arasında ince olarak gözlenirler
(Reineck and Singh, 1973; Atalay, 1993). Şekil 11,
yukarıdaki tanıma en iyi örnektir. Fasiyesteki
kalınlık değişmesi ise akarsuda zaman zaman eğim
açısında değişiklik olduğunu belirtir (Leeder, 1975;
Collinson, 1978; Selley, 1980). Fasiyesin yer yer
içinde bolca kalsiyum karbonat ve demir yumruları
ile az bitki kırıntısı içermesi, kurak ve yarı kurak
iklim koşullarında oluştuğunu gösterir (Hubert,
1977), böyle taşkm ovası çökelleri bataklık çökel-
leri içermediklerinden organik madde kapsamları
oldukça fakirdir (Leeder, 1975).

e. Kanal yarık alt litofasiyes topluluğu :
Taşkm ovası alt fasiyesi içinde yeralan ve onunla
yanal ve düşey geçişli olarak izlenen, uzunluk ve
kalınlıkları fazla olmayan, yer yer çakıltaşı yer yer
de kumtaşlarmdan oluşan merceksel geometrili,
tabanları aşmmalı, normal derecelenmeli, küçük
ölçekli çapraz tabakalanma, akıntı ripılları kap-
sayan Litofasiyes D, kanal yarık çökelleri olarak
yorumlanabilir (Şekil 5 ve 8). Kanal yarık çökelleri
taşkınlar sırasında çok oranda sel suyu ve çökelin
komşu bir taşkm ovasına taşınması ile oluşurlar,
sözkonusu bu taşınma kanalın konkav kenarında
gerçekleşir. Bu taşkm ani şekilde olabilir ya da su
doğal sed çökellerinde açılan belirgin kanalları
izler ve yarık denilen kanalları açar. Fazla su ana
kanalı bu yarıklar yoluyla terk eder. Kanal yarık
çökelleri Fasiyes D'de olduğu gibi Fasiyes B ile
geçişli olup, Fasiyes B'den tane boyları daha iri ve
tanınması daha kolaydır (Colleman, 1969; Singh,
1972; Şenol, 1985; Atalay, 1993; Çelik ve Kerey,
1999).

2. Gölsel litofasiyes topluluğu : A, E, F, G ve
H litofasiyeslerinden oluşan topluluğun gösterdiği
sedimanter özelliklere göre, bu fasiyes topluluğu-
nun gölde çökeldiği söylenebilir (Eugster and
Surdam, 1973; Ryder, ve diğ., 1976; Kelts and Hsü,
1978; Link and Osborne, 1978; Surdam and
Stanley, 1979; Turner and Peterson, 1979; Picard
and High, 1972, 1981; Eugster and Kelts, 1983;
Yağmurlu, 1991, Çelik ve Kerey, 1999). Fasiyes
topluluğunu oluşturan fasiyeslerin herbirisi, gölün
değişik bölümlerinde çökelmişlerdir. Bu gölsel
fasiyes topluluğu çalışma alanının farklı
yörelerinde, farklı litofasiyeslerle ilişkilidirler.
Yeniçeltek, Eskiçeltek ve Cayan köyü dolaylarında
çoğunlukla menderesli akarsu fasiyes topluluk-
larından taşkm ovası alt fasiyesi üzerinde yeralır ve
onunla düşey geçişli olarak izlenirler. Bayırlı köyü
dolayında bir alüvyon konisinin çökelleri üzerinde
yeralırlar. Eskiçeltek ve Cayan köyü dolayında göl
fasiyes topluluğu üstüne tekrar akarsu fasiyes
topluluğu gelmesine karşın (Şekil 7 ve 8),
Yeniçeltek ve Bayırlı köyü dolayında ise Armutlu
Formasyonu'nu oluşturan sığ denizel kırıntılı
fasiyes toplulukları gelir (Şekil 10). Çok kaim
kömür damarları içeren, organik maddece zengin
marnlardan oluşan Litofasiyes E ile Litofasiyes
F'nin bitki kök izi, bitki kırıntısı, yaprak, tatlısu
gastropodu, balık ve omurgalı hayvanlara ait fos-
iller içermeleri, ince paralel laminalanmalı
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olmaları, her iki fasiyesin tatlısu gölünün sığ ya da
bataklık bölümlerinde çökeldikleri söylenebilir
(Ailen, 1981; Çelik ve Kerey, 1999). Litofasiyes E
ve F'nin üzerinde kanallı kumtaşı, kumlu çakıl-
taşlarmdan oluşan Litofasiyes A'nm izlenmesi,
göle akarsu girişinin olduğunu (Müller, 1966;
Förstner ve diğ., 1968; Jopling and Walker, 1968;
Van Dijk ve diğ., 1978; Surdam ve Stanley, 1979)
ve gol içinde küçük ölçekli delta oluşumuna neden
olduğunu gösterir (Müller, 1966; Colleman ve
Wright, 1969, 1975; Wright, 1985; Elliot, 1978;
Colleman, 1981; Yetiş, 1987). Bu tür tane boyu
yukarı doğru kabalaşan ve aşmmalı tabanlı, çapraz
tabakalı litofasiyesler delta ağzı fasiyesi olarak da
yorumlanmıştır (Yetiş, 1987). Bu fasiyesin üstüne
tekrar fasiyes F gelir. Bununda üzerinde gastropod
fosilli, kumlu, killi, ince taneli, paralel laminalan-
malar içeren, çörtlü, bitki kök izli kireçtaşlarmdan
oluşan Litofasiyes G'nin gelmesi ile göl göreceli
derinleşmiş, bu fasiyesin üstüne silttaşı ve kumtaşı
ardalanmasından oluşan Litofasiyes H'nm gelmesi
ile göl tekrar sığlaşmıştır (Şekil 6). Başlangıçta göl
çökelleri bataklık ortamında çökelmiş ve ekonomik
kömür damarları kapsayan Litofasiyes E ve F ile
temsil edilirken, sonradan göreceli derinleşen,
yaygın gastropod fosilleri ile gastropod kavkıları
içeren, orta-kalm tabakalı kireçtaşlarmdan oluşmuş
olan Litofasiyes G ile temsil edilmiştir (Şekil 7, 9
ve 10).

Eskiakmtı yönleri

Çeltek Formasyonu'ndaki paleoakmtı yönlerini
belirlemek için, formasyonda ayırtlanmış
Litofasiyes A ile Litofasiyes C'de gelişmiş büyük
ölçekli çapraz tabakalardan, kanal eksenlerinden,
tabanlarında gelişmiş oygu ve dolgu yapıları ile
çakıl imbrikasyon yapılarından çok sayıda ölçü
alınmış ve değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme
sonuçlan ölçülü sedimantoloji kesitleri üzerine
işlenmiş, ayrıca formasyon için bir akıntı yönü har-
itası hazırlanmıştır (Şekil 13). Hamamözü-Alan-
Saraç köyleri dolayından alınan ölçülerde (Şekil 5)
eski akıntı yönü K'den G'ye, KB'dan GD'ya;
Suluova-Eskiçeltek'de (Şekil 6) KB'dan GD'ya,
B'dan D'ya; Göynücek-Çayan'da (Şekil 7) K'den
G'ye; Merzifon-Yeniçeltek dolayında (Şekil 8, 11,
ve 12) KB'dan GD'ya; B'dan D'ya doğru olduğu
belirlenmiştir.

Sonuç olarak Çeltek Formasyonu'nu oluşturan
egemen eski akıntıların B-KB'dan D ve GD'ya

doğru olduğu saptanmıştır (Şekil 13). Ancak bu
genel eğilime uymayan yönlerin de olduğu belir-
lenmiştir. Bu durum, zaman zaman Çeltek
Formasyonu'nda akıntı yönünde değişikliklerin
olduğunu yansıtmaktadır.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Çalışma bölgesinde Çeltek Formasyonu'nun
alüvyon yelpazesi ortamında çökelmiş olan Yuvala
Formasyonu üzerine uyumlu olarak, daha yaşlı
temel kayalar üzerine ise uyumsuz olarak geldiği
belirlenmiştir.

Çalışma bölgesinde, Eosen yaşlı kayaların
temelinde çoğunlukla Paleozoyik yaşlı metamor-
fıtler ile bunların üzerinde Jura-Alt Kretase yaşlı
karbonatlı formasyonlar yeralır (Tüysüz, 1996).
Çalışma bölgesinde, Paleosen ve Alt Eosen
gelişmemiş olup, bu dönemler olasılıkla yükselm-
eye karşılık gelirler. Orta Eosen' de hızlı bir aşın-
ma başlamış ve yelpaze ortamında Yuvala
Formasyonu çökelmiştir, Yelpazeyi oluşturan akar-
suların süreklilik kazanmasıyla da Çeltek
Formasyonu oluşmuştur.

Çeltek Formasyonu'nu oluşturan kömürlü çökel
kayalar, önceki araştırmacıların açıkladıkları gibi
sığ deniz ortamında çökelen Armutlu Formasyonu
içinde oluşmuş delta ya da lagün ürünü olmayıp
(Özdemir ve Pekmezci, 1983; Genç ve diğ., 1991),
Armutlu Formasyonu'ndan önce gelişmiş akarsu
ve göl ortamı ürünüdürler.

Çeltek Formasyonu'nun menderesli akarsu lito-
fasiyes topluluğu (kanal dolgusu, nokta-barı, taşkın
ovası, kanal şeddi, kanal yarık litofasiyesleri) ile
göl litofasiyes topluluklarından oluştuğu belirlen-
miştir (Şekil 14).

Çalışma alanının batı ve kuzeyinde
(Hamamözü-Alan-Saraç) menderesli akarsunun
kalın, uzun kanallar ile bu kanallar arasında
gelişmiş çok kaim taşkın ovası çökellerinden oluş-
tuğu, iklimin ılık ve yağışlı olduğu, çünkü taşkın
ovası ve göl litofasiyes topluluğu içinden özellikle
kömürlerden derlenen örneklerde saptanan spor ve
polen türleri, kömürleşme dönemi boyunca bölge-
sel subtropikal ve nemli iklim koşullarının hüküm
sürdüğünü göstermektedir (F. Akgün, 1999; Sözlü
Görüşme). Spor ve polen topluluklarının yansıttığı
palino-floral özellikler, çalışma bölgesi yakın
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dolayında yüksek yapılı bitkilerin egemen
olduğunu, otsu bitkilerin daha az oranda bulun-
duğunu ve yörede akarsu ve göl koşullarının ege-
men olduğunu yansıtır (F.Akgün, 1998 Sözlü
görüşme). Ayrıca yukardaki görüşü, kömürlü
fasiyes içerisinde bulunan omurgalı hayvanlara ait
fosiller de desteklemektedir. Çünkü omurgalı fauna
topluluğu da akarsu, göl ya da bataklık yakınında
ve ormanda yaşayan fauna topluluğunu temsil
etmektedir (G, Saraç, 1999 Sözlü görüşme). Çeltek
ve Yeniçeltek dolaylarında aynı akarsuyun fasiyes
toplulukları üzerinde bataklık fasiyesine
(Litofasîyes E) karşılık gelen ve çok kalın kömür
damarları kapsayan olasılı tatlısu gölünün varlığı
saptanmıştır. Bu gölün oluşumu için Eskiçeltek ve
Yeniçeltek dolaylarında uygun şartların olduğu,
akarsuyun buralarda çok uzun dönemli taşkınlar
yaparak, bataklık çökellerinin oluşmasına neden
olduğu (Şekil 14), bu bataklık çekellerinde ise otsu
değil, çok büyük bataklık ormanlarının geliştiği
derlenen palinoloji örnekleri ve bu bataklık oraaan-
larmda yaşamış omurgalı hayvanlara ait fosil kalın-

tılar değerlendirilerek kanıtlanmıştır.

Olasılı kömürlü tatlısu gölünün sınırları belir-
lenmeye çalışılmış, ancak bunda yeteri kadar
başarılı olunamamıştır. Çünkü bu göl çökellerinin
üstünün Çeltek Formasyonu'nun akarsu, Armutlu
Formasyonu'nun sığ denizel kırıntılıları ile ve
Narlı Volkanitlerini oluşturan volkanit ve volkano-
sedimanterler ve kalın alüvyonlar tarafından
örtülmesi, ekonomik kömür düzeyleri içeren gölün
sınırlarının belirlenmesine olanak vermemiştir. Bu
kömürlü tatlısu gölünde 1997 ve 1998 yıllarında
MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan, özellik-
le 97/1 ve 98/1 sondajlarında (t. Özdemir 1998
Sözlü görüşme), gölün kuzeybatıya yani
Kayadüzü'nün (Şekil 14) kuzeybatısına doğru
kapandığı belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen her iki
sondajda çok ince kömür düzeylerinin kesilmesi,
bu görüşü doğrulamaktadır, Gölün güney sınırı
kesin olarak bilinmemektedir. Çünkü güney sının
Suluova ve Merzifon ovalarını oluşturan çok kalın
alüvyona! örtü, kuzey sınırı ise gölün üstüne gelen
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Çeltek Formasyonu'na ait akarsu çökelleri ile,
Armutlu Formasyonu ve Narlı Volkanitleri'ni oluş-
turan kayalar tarafından örtülmüştür. Ayrıca Çeltek
Formasyonu ile üstüne gelen daha genç formasy-
onlar içerisinde gelişmiş normal, doğrultu atımlı,
ters faylar ile bindirme faylarının yaygın olması da
bu sınırın belirlenmesini olumsuzlaştırmıştır. İleri-
ki yıllarda çalışma alanının uygun bir yerinde
yapılacak inkişaf amaçlı bir sondaj, kömürlü gölün
evrimi ile ilgili bilinmeyenleri açıklayıcı verilerin
elde edilmesine yardımcı olacaktır. Bu çalışmada
elde edilen yeni verilerle gölün sınırları ve içerdiği
kömürlü kayalar Kayadüzü köyünün doğusunda
sınırlanmakta, batısında ise Çeltek Formasyonu
1000 m.'ye yakın bir derinlikte (İ. Özdemir, 1998
Sözlü görüşme) yeralmaktadır. Bu derinlik
Kayadüzü köyünden-Merzifon'a doğru daha da
artmaktadır. Bu nedenle kömürlü göl batıya devam
etse dahi, ekonomik olarak olumsuzlaşmaktadır.

Çeltek Formasyonu içinde yeralan kömürlü
tatlısu gölünde ekonomik linyit damarı içeren
bataklık ortam fasiyeslerinin (Litofasiyes E ve F)
üstünde tane boyu ve tabaka kalınlığı artan, aşm-
malı tabanlı, merceksel geometrili, çapraz tabakalı
Litofasiyes A'nm yeralması, bu göle akarsu gir-

işinin olduğunu, gölde çok küçük ölçekli delta
oluşturduğu belirlenmiştir (Şekil 14). Aynı göl
daha sonraları, göle giren bu menderesli akarsu
çökelleri tarafından doldurulmuştur. Gölü dolduran
menderesli akarsuların oluşturduğu taşkın ovası
çökelleri çok az bitki kırıntısı, bol demiroksit ve
kalişi yumruları içerdiği, renklerinin de kır-
mızılaştığı gözlenmiştir. Kömürlü tatlısu gölünün
kapandığı dönemde iklimin kuraklaştığı, bu duru-
mun fazla sürmediği, iklimin tekrar ıhman ve
yağışlı sürece girdiği, menderesli akarsu litofasiyes
toplulukları üzerinde yeniden tatlısu göllerinin
(Merzifon-Yeniçeltek; Suluova-Bayırlı ve
Çukurören köyleri dolayı) oluştuğu belirlenmiştir
(Şekil 8, 9 ve 10); Bayırlı köyü dolayında alüvyon
yelpazesi (Yuvala Formasyonu) üzerinde izlenen
göl fasiyes topluluğu, başlangıçta ekonomik kömür
düzeyleri içeren bataklık çökelleri ile temsil
edilirken, daha sonraları kaim kireçtaşlarmm
ortaya çıkması ile gölün göreceli derinleştiği sap-
tanmıştır (Şekil 14). Bayırlı gölünün kuzey ve
kuzeybatıya olan devamlılığında organik maddece
zengin marnların tespit edilmesine karşın, bunların
kömür içermedikleri gözlenmiştir. Bu gölün güney
ve güneydoğuya olan devamlılıklarının üstleri ise
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Armutlu Formasyonu ve Narlı volkanitleri tarafın-
dan kaim bir biçimde örtülmüştür. Bu yörelerde
1997 ve 1998 yıllarında MTA tarafından yapılan
sondajlarda kömürlü gölsel çökellere ulaşıla-
mamış, yapılan sondajların yetersiz kaldığı açık-
lanmıştır (Özdemir ve Pekmezci, 1983). Bu durum,
yüzeyde izlenemeyen fayların, paleogölün güney
ve güneydoğuya olan uzantısını daha derinlere
düşürdüğünü düşündürmektedir.

Çeltek Formasyonu'nda yapılan sedimantoloji
kesitleri deneştirilmiş ve paleoakmtı yönleri değer-
lendirilerek, aşağıdaki sonuç elde edilmiştir: Orta
Eosen döneminin başında alüvyon yelpazesi
fasiyes toplulukları (Yuvala Formasyonu) ve bu
fasiyes toplulukları üzerinde gelişmiş menderesli
akarsu litofasiyes topluluğu (Çeltek Formasyonu)
önceleri olasılı olarak batıda ve kuzeybatıda oluş-
muştur (Hamaözü-Alan köyü). Batı ve kuzeybatıda
oluşan bu akarsu doğuya doğru gelişerek, buralar-
da (Merzifon-Yeniçeltek; Suluova-Eskiçeltek)
kaim kömür düzeyleri içeren tatlısu gölünün oluş-
masına neden olmuştur (Şekil 14). Daha sonraları
ise olasılı aynı akarsu sistemi güneydoğu ve güney-
batıya (Suluova-Bayır, Çukurören; Göynücek-
Çayan köyü) devam ettiği ve buralarda da
ekonomik linyit düzeyleri içeren tatlısu gölleri
oluşturduğu saptanmıştır.

EXTENDED SUMMARY

The studied area covers Amasya-Suluova-
Eskiçeltek-Bayırlı-Çukurören; Merzifon-
Yeniçeltek-Kayadüzü; Hamamözü-Alan-Saraç and
Göynücek-Çayan regions (Figure 1). In the previ-
ous years, the stratigraphy and the tectonics of the
area were studied by Alp (1972); Özcan and others
(1980); Genç and others (1991); Tüysüz (1996);
the coal geology was done by Ensari (1967); Irlitz
and Bearing (1968); Hazerfan (1974); Özdemir and
Pekmezci (1983) and the geologic state, chemical
and petrographic properties, depositional environ-
ment and the coal potential of Çeltek coals were
studied by Eriş (1996), Karayiğit (1996).

In this study, the stratigraphic state, its struc-
ture, geometry and sedimentation model were
aimed to reveal. At the bottom of the Tertiary units
in the studies area the metamorphic rocks of Tokat
Massive, Lias aged elastics, volcanites, the carbon-
ated Bayırköy Formation deposited in the interval

between Jura and Upper Cretaceous period,
Mudurnu Carcurum, Bilecik and Soğukçam
Formations. Yuvala Formation, which is very poor-
ly sorted and contains of a succession of blocky
conglomerate and mudstone, overlies the basement
rocks with an angled disconformity (Figure 3).
Vertically Yuvala Formation gradually transforms
into Çeltek Formation. This formation bearing eco-
nomic coal beds is composed of a succession of
channelled, cross bedded, lensoid sandstone,
gravely sandstone, conglomerate, sandy conglom-
erate and of, in the intersections, thin sandstone
layers carrying claystone, siltstone successions.
The Formation outcropping rare in the studied
area, presents best outcrops in the vicinities of
Suluova, Eskiçeltek; Merzifon, Yeniçeltek,
Hamamözü, Alan-Saraç villages (Figure 2).
Cicatricosisporites paradogogensis KRUTZSCH;
Monocolpoplolenites crassiexinus THIELE-
PFEIFFER; Caryapollenites circulus (PFLUG)
KRUTSZCH; Echinatisporis hungaricus
KEDVES; pollen and spors were found from paly-
nologic samples and Entellodontoidea
(Archacotherium) sp Paleomesia kansui Ozansoy
macro vertebrate fossils were determined from the
Çeltek Formation overlying conformably Yuvala
Formation and according to these data the age of
the formation was determined as Middle Eocene,
shallow marine clastic material Middle Eocene
aged Armutlu Formation and volcanite as well as
volcano-sedimentary materials containing Narlı
volcanites overlie Çeltek Formation conformably.
Upper Miocene aged, Yedikir Formation composed
of river and lake elastics overlies these units, with
an angled unconformity (Figure 3). In order to
determine the properties of sedimentary content
and the depositional environment of Çeltek
Formation, 8 different scaled sedimentologic sec-
tion were prepared to show the vertical facies
changes. Being a base to perform the environmen-
tal analysis, lithologic properties organic remnants,
sedimentary structures and the geometry of the
units, forming these sections were taken into con-
siderations an the following lithofacieses were dis-
cerned. These are A, B, C, D, E, F, G and H litho-
facieses (Figure 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). These
lithofacieses and their sedimentary structures are
probably resulted from hydrodinamic conditions.
Among these lithofacieses, as A, C, İ were deposit-
ed as channel bed loads with strong currents, D, H,
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I lithofacies were deposited with strongly moving
at the beginning but gradually decreasing currents,
later B, E, F have deposited as resultant from sus-
pensions, G lithofacise, from solutions chemically
from the lake water.

Taken the above similarities of the lithofacieses,
as basis, lithofacies groups were determined. These
are A, B, C, D, I and İ, indicating of the meander-
ing river lithofacies group; E, F, G and H lithofa-
cieses, the lake lithofacies groups; The first proper-
ty of the meandering river lithofacies group is to
form cycles containing of the grains getting gradu-
ally smaller upwardly. Each cycle begins with con-
taining channelled sandstone, gravely sandstone,
conglomerate or sandy conglomerates and ending
up with flood plains claystone and siltstone. These
groups are point bar, channel bar, flood plain and
channel crevasse lithofacies groups. Thin parallel
laminated fossil units containing of rich organic
substances, fish, gastropods, vertebrates of lake
lithofacies group, leave fossils and plant roots con-
taining E and F lithofacieses were deposited in
swamp and shallow parts of a fresh lake; cherty
fine grained thin-medium thick layers fresh water
gastropod fossil containing limestones indicate the
gradually deepening parts of a lake; claystone and
siltstone succession containing H lithofacies were
deposited in a shallow lake environment. The litho-
facies group forming the lake are traced as flood
palin sublithofacies group of the meandering river
lithofacies group and they are covered again with
channel fill sublithofacies group. Besides, the
rivers entered to the lake having lignites within
Çeltek Formation, have caused to form small
scaled deltas in the lake (Figure 14). Related to
forming the lake, with lateral changes of the mean-
dering river courses the lake was filled with the
river deposits, and closed up. In this period, the cli-
mate was considerably dry, but with abundance
moisture and rain, later took place, bituminous
claystone, marl, peat and lignite including lakes
have formed (Merzifon-Yeniçeltek; Suluova-
Bayırlı-Çukurören). As these lakes were shallow
and in swamp forms, at the beginning, they got
deeper in time.. According to the gathered samples
of coaly rocks and the types of spores as well as
pollens, during the whole coalification period,
regionally a subtropical and humid climate condi-
tion seemed to have taken place, and according to
the palyno-floral properties. It seemed that grately

structured trees were abundant around the studied
area. The vertebrate fauna remnants found in coaly
rocks, support this idea too. Because these verte-
brate fauna remnants represent the fauna group
lived in river, lake, swamp and forest. The mean-
dering river lithofacies group (Çeltek Formation),
thought to form over Middle Eocene aged alluvial
fan lithofacies group (Yuvala Formation), at the
beginning, have probably formed in the west and
the northwest (Hamamözü-Alan-Saraç) part of the
studied area, then have probably developed in the
east and southeast part, probably formed freshwa-
ter lakes containing economic lignite levels
(Merzifon-Yeniçeltesk; Suluova-Bayır-Çukurören;
Göynücek-Çayan) (Figure 14). The borders of the
Çeltek lake containing economic lignite seams
were deliniated. Because the lake was limited with
the river of Çeltek Formation, the shallow marinal
elastics of Armutlu Formation, Narh Volcavites
and covered with thick alluviums. In addition to
this, the tectonic structures (normal, strike and slip,
reverse faults) have caused the lake borders not to
be traced easily.
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