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Öz
Bu çalışmada, Ilgaz-Çankırı yöresinde yüzeyleyen ve önceki çalışmalarda Dumlupınar ve Susuz formasyonları olarak tanımlanan

birimler, litolojik ve paleontolojik özellikleri ile stratigrafik konumları gözönüne alınarak Sarialan formasyonu adı altında tek bir for-
masyon olarak tanımlanmıştır.

Sarialan formasyonu, Permo-Triyas yaşlı Karakaya Birliği temel kayaları üzerinde uyumsuz olarak yeralır. Formasyon içerisinde
Kimmericyen-Alt Titoniyen yaşlı Dumlupınar, Üst Titoniyen-Alt Valanjiniyen yaşlı Dodaş ve Üst Valanjiniyen-Hotriviyen yaşlı Bey-
lerbeyi üyeleri tanımlanmış ve adlandırılmıştır.

Sarialan formasyonu; kumlu kiraçtaşı, marn aratabakalı kumlu kireçtaşı-kireçtaşı ardalanımı, mikritik kireçtaşı, az kumlu-killi ki-
reçtaşları, pelajik kireçtaşları ve volkanik arakatkılar içeren kumtaşı-silttaşı-marn ardalammından oluşmuştur. Titonik fasiyeste olu-
şan ve bol Calpionellid içeren bu formasyon, üstte Barremiyen-Kampaniyen yaşlı Çırdak formasyonu ile uyumludur.
Anahtar Kelimeler: Beylerbeyi, Calpionellid, Dodaş, Dumlupınar, Sarialan.

Abstract

İn this study, the formations which crop out around Ilgaz-Çankırı and previously defined as Dumlupınar and Susuz formations,
have been renamed as Sarialan formation based on the lithologic paleontologicalproperties and stratigraphicalpositions.

Sarialan formation overlies in uncorformity with the Permo-Triassic aged Karakaya Unit that is base rocks. Sarialan formation
has been dividedand difined into three members as Kimmerician-Lower Tithonian aged Dumlupınar, Upper Tithonian-Lower Valan-
ginian aged Dodaş and Upper Valanginian-Hotrivian aged Beylerbeyi.

The formation consits of sandy limestone, alternation of sandy limestone-limestone with marl interbeded, micritic limestone, less
sandy-clayey limestone and alternation of sandstone-silt stone-marl with pelagic limestone and volcanics materials.

Sarialan formation formed in Tithonicfades and contains abundant Calpionellids and it comforms with overlying Barremian-
Campanian aged Çırdak formations.
Key words: Beylerbeyi, Calpionellid, Dodaş, Dumlupınar, Sarialan.

- (1985), Aydın ve diğ., (1986), Hakyemez ve diğ.,

(1986); Pehlivan ve diğ., (1987), Koçyiğit, (1987); Al-

tun ve diğ., (1990) ve Tüysüz, (1993) sayılabilir. Ayrıca,

Türkiye'de titonik fasiyesteki birimlerde Calpionellid

biyostratigrafisine yönelik çalışmalar da (Tunç, 1980;

Burşuk, 1981, 1992 veTansel, 1981) mevcuttur.

İlgaz yöresinin stratigrafisini aydınlatmaya yönelik

olarak yapılan bu çalışmada, titonik fasiyeste oluşmuş,

bol Calpionellid içeren Üst Jura-Alt Kretase yaşlı birim

üzerinde detaylı paleontolojik ve stratigrafik inceleme-

ler yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda, daha önce bir-

birleriyle yanal geçişli olduğu belirtilen Dumlupmar ve

Susuz formasyonlarının (Pehlivan ve diğ., 1987) birbir-

leriyle dereceli düşey geçişli oldukları saptanmış ve bu

GİRİŞ

1/25.000 ölçekli, Çankırı, G30 a2-bl-b2 paftalarının

belirli bölümlerini içine alan ve yaklaşık 100 km2>lik bir

alanı kapsayan çalışma alanı; Kastamonu ilinin GB'sın-

da yeralmakta olup, İlgaz (Çankın) ilçesi ise, çalışma

alanının GD'sunda yeralır (Şekil la).

Bölge jeolojisinde önemli bir yeri olan, Türkiye'nin

ana tektonik birliklerinin birbirine çok yaklaştıkları bu

yöre ve yakın çevresinde daha önce değişik amaçta ya-

pılmış çok sayıda jeolojik çalışmalar mevcuttur (Tablo

1). Bu çalışmalar başlıca; Tokay, (1973), Akyürek ve

diğ. (1979; 1982; 1984; 1988), Saner, (1980), Ayaroğlu

(1980), Yılmaz, (1980), Görür ve diğ., (1983), Yüksel,
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Şekil 2. Sarıalan formasyonunun genelleştirilmiş Stratigrafi
kesiti.
Figure 2. The generalized stratigraphic section of Sarıalan

formation.

STRATİGRAFİ

Sakarya Kıtası Tektonik Kuşağı içerisinde yeralan
inceleme alanında, bir temel-örtü ayırdımı mevcuttur.
Sakarya Kıtası'nın temelini oluşturan üç farklı birlikten
biri olan Karakaya Birliği (Bingöl ve diğ., 1973; Koçyi-
ğit, 1987; Tüysüz ve diğ., 1990a, b; Tüysüz, 1993) ince-
leme alanının temelinde yeralmaktadır. Permiyen neritik
karbonat platformunun parçalanması ile oluşan ve Tri-
yas sonunda kapanan Karakaya Okyanusu'nun atıkların-
dan oluşan bu temel kayalar üzerine, Malm-Paleosen
yaş aralığında çökelmiş, kalın bir istif oluşturan örtü ka-
yaları gelmektedir. Eldivan Ofiyolitli Karışığı'na ait ka-
yaçlar, Koniasiyen-Kampaniyen yaş aralığında bölgeye
yerleşmiştir. Aşın sığ bir ortam ürünleri olan, Eosen
yaşlı birimler ise; Malm-Paleosen yaşlı birimler üzerine
açılı uyumsuz olarak bir taban çakıltaşı ile gelmektedir-
ler. Daha üstte, Miyosen yaşlı volkanitler ve Üst Miyo-
sen-Pliyosen yaşlı karasal çökeller yeralmaktadır. Kuva-
terner yaşlı bazaltlar ve alüvyonlar bölgenin en genç ka-
yaçlarını oluşturmaktadırlar.

Sarıalan formasyonu

Birimin adı: Çalışma alanındaki sedimanter örtü bi-
rimlerinin en yaşlısı olan bu formasyon ilk kez bu çalış-

mada tanımlanmış olup, adını en iyi gözlendiği yer olan
Sarıalan Köyü'nden (Çankırı G30-bl) almıştır.

Tip yeri ve dağılımı: Birimin en iyi görüldüğü yer
Sarıalan Köyü (Çankırı G30-bl) civarıdır. Çalışma ala-
nında, yaklaşık D, GD-B, KB doğrultusunda geniş yüz-
lekler veren bu formasyon, kuzeyde Bayramören Nahi-
yesi, Pürce Dağı, Ulumelen Köyü, Dodaş Mahallesi, Sa-
rıalan Köyü (Çankırı G30-bl), Kaçan mahallesi (Çankı-
rı G30-b2); güneyde, Meydan Mevkii, Çırdak Köyü
(Çankırı G30-bl), Dumlupınar Nahiyesi (Çankırı G30-
b2) ile sınırlanan, yaklaşık 50 km2'lik bir alanda yüzey-
lemektedir. Formasyon, doğuda; Kaçan mahallesi'nde
(Çankırı G30-b2) sınırlanırken batıda, çalışma alanı sı-
nırları dışında da devam etmektedir (Şekil 1b).

Tip Kesit: İçerisinde, Dumlupınar, Dodaş ve Bey-
lerbeyi üyelerinin ayırtlandığı bu formasyonun tip kesi-
ti; 1/25.000 ölçekli Çankırı G30-bl paftasının, kuzey
yansında yeralan Sarıalan Köyü'nün hemen doğusun-
dan alınan, "Sarıalan ölçülü stratigrafi kesitf'dir. 40°
57' 10" enlem, 33°22'16" boylam, başlangıç ve
40°59'10" enlem, 33°21'50" boylam, bitiş koordinatları
arasında yeralan bu kesit, G, GD'dan K, KB'ya doğru
4000 m gidişlidir. Bu kesitte formasyonun kalınlığı, 129
m'si Dumlupınar, 537 m'si Dodaş, 216 m'si Beylerbeyi
üyesine ait olmak üzere toplam 882 m ölçülmüştür (Şe-
kil 3).

Yardımcı Kesit: Sarıalan Formasyonu'nun yardım-
cı kesiti: 1/25.000 ölçekli Çankın G30-b2 paftasında ye-
ralan, Davas T. doğusundan başlanarak, KB'ya doğru
alman, "Davas Tepe ölçülü stratigrafîk kesitf'dir.
40°56'50" enlem, 33°21'28" boylam, başlangıç ve
40°58'20" enlem, 33°,20'45" boylam, bitiş koordinatla-
rı arasında yeralan bu kesit; GD'dan KB'ya doğru 3330
m gidişlidir. Bu kesitte formasyonun kalınlığı; 202 m'si
Dumlupınar, 650 m'si Dodaş, 250 m'si Beylerbeyi üye-
sine ait olmak üzere toplam 1102 m ölçülmüştür (Şekil
4).

Litoloji: Tabanda, beyazımsı-gri renkli, kötü yıkan-
mış biyosparitik mikro-biyofasiyeste, orta tabakalanma-
lı, sert dokulu kumlu kireçtaşı, ince marn ve kumtaşı dü-
zeyleri içeren orta-ince tabakalanmah, kumlu kireçtaşı-
kireçtaşı ardalanmalı ve biyomikritik ince tabakalı ki-
reçtaşlarından oluşmuş bu birim Dumlupınar üyesi ola-
rak ayırtlanmıştır. Üste doğru, sarımsı-gri renkli, ince ta-
bakalı, mikritik, az kumlu-killi kireçtaşları, kumtaşı ara-
düzeyleri içeren killi kireçtaşı-marn ardalanmalı ve ko-
yu kahverengi-siyah renkli mikritik kireçtaşlarından
oluşan birimler ise, Dodaş üyesi olarak ayırtlanmıştır.
Birimin en üst düzeylerinde yer alan ve Beylerbeyi üye-
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Şekil 3. Sarıalan ölçülü stratigrafi kesiti.

Figure 3. Sarıalan measured stratigraphic section.

si olarak ayırtlanan birim ise, ince tabakalı, koyu kahve-
rengi renkli, kumtaşı-silttaşı ve marnlardan oluşmakta
olup, birim içerisinde yer yer mikritik kireçtaşları ile tüf
ve spilitler içeren volkanik ara düzeylere de rastlanmış-
tır (Şekil 2).

Kalınlık: Formasyon, 882-1200 m arasında değişen
kalınlıklara sahiptir.

Alt ve Üst Sınırlar: Formasyonun alt sınırının, böl-
gedeki yoğun tektonizma nedeniyle gözlenememesine
karşın, inceleme alanı dışında, formasyona eşdeğer olan
Bilecek Kireçtaşlarınm, (Granit ve Titant, 1960) çalışma

Şekil 4. Davas Tepe ölçülü stratigrafi kesiti.

Figure 4. Davas Tepe measured startigraphic section.

alanı yakın çevresinde, çoğunlukla temelde yeralan Ka-
rakaya Birliği'ne ait kay açları uyumsuz olarak örttüğü,
yer yerde, Liyas-Dogger yaşlı Mudurnu Formasyonu
(Altınlı, 1973) üzerine geçişli olarak geldiği belirtilmiş-
tir (Tüysüz, 1993). Yine formasyonun eşdeğeri olduğu
kabul edilen, İnaltı Formasyonu (Ketin ve Gümüş,
1962)'nun, Dogger-Alt Malm yaşlı Bürnük Formasyonu
(Ketin ve Gümüş, 1962) üzerine uyumsuz olarak (Tüy-
süz ve diğ., 1990; Tüysüz, 1993), yer yerde uyumlu ola-
rak (Altun ve diğ., 1990) geldiği bilinmektedir. Aydın
ve diğ., (1986), Kastamonu yöresinde yapmış oldukları
çalışmalarda, formasyonun Dogger yaşlı Himmetpaşa
formasyonu üzerine uyumlu olarak geldiğini, Tunç
(1980) ise; çalışma alanının batısında, formasyonun eş-
değeri olduğu kabul edilen, Nallıhan Formasyonu (To-
ker, 1975)'nun Paleozoyik yaşlı temel üzerine uyumsuz
olarak geldiğini belirtmişlerdir.

Çalışma alanında formasyonun üst sınırı, Barremi-
yen-Kampaniyen yaşlı Çırdak formasyonu ile uyumlu-
dur (Şekil 2).

Fosil topluluğu: Çok bol oranda fosil içeriğine sahip
olan bu birimden alınan örneklerin detay paleontolojik
incelenmeleri sonucunda; Formasyonun alt düzeylerini
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oluşturan Dumlupınar üyesinin, özellikle kumlu kireçta-
şı ve kireçtaşı < düzeylerinde; ı Cadosina, lapidosa Vogler
(Levha II, Şekil7), Globocheta sp., Lenticulina sp., ra-
diolaria ve sünger spikülleri alg, Saccacoma sp., (Levha
II, Şekil 8), apthycus (Levha II, Şekil 9), ostracoda ile
paleocypoda kavkı kırıkları saptanmıştır. Formasyonun,
orta düzeylerini oluşturan, titonik fasiyeste gelişmiş,
Dodaş Üyesi içerisinde ise; Tintinnopsella < carpathica
(Murgeanui& Filipescu),(LevhaI, Şekil 2, 3), T.longa
Colom (Levha I, Şekil 4, 5), Crassicollaria intermedia
(Durand Delga), (Levha I, Şekil 6), Cr.parvula Remane
(Levha I, Şekil 7,8), Cr. massutiniana (Colom), (Levha
I, Şekil 10), Calpionella alpina Lorenz (Levha, I, Şekil
I I , 12),C. elliptica Cadisch, (Levha I Şekil 13), Rema-
niella femsini (Catalano), (Levha I, Şekil 14), R. cadisc-
hiana (Colom), (Levha I, Şekil 15, 16), R. murgeanui
(Pop), (Levha II, Şekil 1), Calpionellopsis simplex (Co-
lom), (Levha II, Şekil 2), Cs.oblonga Cadisch (Levha
II, Şekil 3), Lorenziella hungarica Knauer & Nagy
(Levha II, Şekil 4) Calpionellites dar deri (Colom),
(Levha II, Şekil 5, 6),Ch. cf. cubensis (Furrazola Ber-
mudez) (Levha I, Şekil 1), apthycus (Levha II, Şekil 9),
radiolaria ve sünger spikülleri ve bazı pelajik ammonit-
ler saptanmıştır. Formasyonun üst düzeylerini oluşturan,
Beylerbeyi üyesi fosil bakımından oldukça fakir olup,
içerisinde yeralan marnlar ve özellikle ara düzeyler şek-
linde bulunan kireçtaşları içerisinde; Cadosina fiısca
Wanner, radiolaria ve sünger spikülleri saptanmıştır.

Yaş: Formasyonun yaşı; içerisinde saptanan fosille-

re göre; Kimmericyen-Hotriviyen olarak belirlenmiştir.

Ortamsal Yorum: Formasyon, tabanda çok derin
olmayan az enerjili bir ortamın ürünleri olan, biyospari-
tik veya kötü yıkanmış biyosparitik mikro-biyofasiyes-
teki kumlu kireçtaşlarından oluşmuş olup, yer yer kum-
taşı düzeyleri de içermektedir. Üst düzeylere doğru, bi-
yomikritik mikro-biyofasiyes özellikleri gösteren orta-
ince tabakalı üst düzeylerde ise, ince tabakalı, bol radi-
olaria-sünger spikülleri içeren kireçtaşlarımn varlığı, or-
tamın gittikçe derinleştiğini göstermektedir. Daha üst
düzeylerde ise; tamamıyla titonik fasiyeste gelişmiş, bol
Calpionellid içeren radiolarialı biyomikritik mikro-biyo-
fasiyesteki, az kumlu-killi kireçtaşları, killi kireçtaşları
ve marnların çökelmiş olması, ortamın iyice derinleşti-
ğinin bir göstergesidir. Formasyonun üst düzeylerini
oluşturan kumtaşı, silttaşı, marn ve radiolarialı biyomik-
ritik mikro-biyofasiyesteki kireçtaşı ardalanmasından
oluşmakta olan bu birim, kıta yamacına yakın, derin de-
nizel bir ortamın tipik ürünleridirler.

Deneştirme: Daha önce Dumlupınar ve Susuz for-

masyonları olarak tanımlanan (Hakyemez ve dig-, 1986;
Pehlivan ve diğ., 1987) ancak, ilişkilerinin tam olarak
gözlenem em esine karşın yanal ve düşey geçişli oldukla-
rı belirtilen birimler, bu çalışmada detaylı bir şekilde in-
celenmiş ve bu birimlerin birbiriyle yanal değil, derece-
li düşey geçişli oldukları saptanmıştır. Birbirlerinden
kolayca ayırtedilebilecek nitelikteki üç ayrı litolojiden
oluşan, fakat genel özellikleriyle (çökelme ortamı, fasi-
yesi) bir bütünlük gösteren bu birimler, S arı al an formas-
yonu olarak tanımlanmıştır. İçerisinde; Dumlupınar,
Dodaş ve Beylerbeyi üyeleri ayırtlanarak tanımlanmış-
tır. Bu formasyon, Nallıhan formasyonu (Toker, 1975),
Gücük üyesi (Tunç, 1980), Bilecik Kireçtaşları, Soğuk-
çam Kireçtaşları (Altınlı, 1973), İnaltı Formasyonu (Ke-
tin ve Gümüş, 1962; Aydın ve diğ., 1986) ve Keltepe
formasyonu (Türkecan ve diğ., 1991) ile deneştirilebilir.

Dumlupınar üyesi

Birim adı: Birim, bu çalışma ile üye olarak tanımla-
narak adlandırılmış olup, adını Dumlupınar Nahiye-
si'nden (Çankırı G30-b2) almıştır.

Tip Yeri ve Dağılımı: Birimin en iyi görüldüğü yer,
Çankırı G30-b2 paftasında yeralan Dumlupınar Nahiye-
si civarıdır. Yaklaşık D, KD-B, KB doğrultusunda yüz-
lek veren Sarıalan formasyonu içerisinde, en geniş yüz-
leğe sahip olan bu üyeye ait birimler, formasyona ait
yüzleklerin güney kısmında yer alırlar. Batıda Meydan
mevkii'nden (Çankırı G30-bl), doğuda Kaçan Köyü'ne
(Çankırı G30-b2) kadar uzanan alanda geniş yüzlekler
veren Dumlupınar üyesi'ne ait birimler, kuzeyde Sarı-
alan formasyonu'na ait diğer üyelerden, güneyde ise di-
ğer birimlerden yaklaşık, GD-KB doğrultusunda geçen
sınırla ayrılırlar (Şekil lb).

Tip Kesit: Dumlupınar Üyesi'nin tip kesiti olan, "Y.
Dumlupınar ölçülü stratigrafi kesiti'% 1/25.000 ölçek-
li, Çankırı G30-b2 paftasının güneyinde yeralan, Y.
Dumlupınar Nahiyesi'nin yaklaşık 2 km KB'sından baş-
lanarak, kuzeydoğuya doğru alınmıştır. 40°56'05" en-
lem, 33°22'40" boylam, başlangıç ve 40°56'30" enlem,
33°22'47" boylam bitiş koordinatları arasında yeralan
bu ölçülü stratigrafi kesiti, GB'dan KD'ya doğru 1550
m gidişlidir. Bu kesitte 570 m'si Dumlupınar, 220 m'si
Dodaş üyesine ait olmak üzere 790 m kalınlık ölçülmüş-
tür (Şekil 5).

Yardımcı Kesitler: Dumlupınar üyesinin, yardımcı
kesiti olan, "Yanık Tepe ölçülü stratigrafîk kesiti",
1/25.000 ölçekli, Çankırı G30-bl paftasının orta kesim-
deki Yanık Tepenin güneyinden başlanarak kuzeye doğ-
ru alınmıştır. Bu kesit; 40°55'57" enlem, 33°21'03"
boylam, başlangıç ve 40°56'35" enlem, 33°20'40" boy-
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Şekil 5. Y. Dumlupmar Ölçülü Stratigrafi Kesiti.

Figure 5. Y. Dumlupınar measured stratigraphic section.

lam, bitiş koordinatları arasında yeralmakta olup,
GD'dan KB'ya doğru 1870 m gidişlidir. Bu kesitte Dum-
lupmar üyesinin kalınlığı 350 m ölçülmüştür (Şekil 6).

Ayrıca; Sarıalan ve Dodaş ölçülü stratigrafi kesitle-
rinde de, Dumlupmar üyesine ait birimlerden ölçülü ke-
sit alınmıştır.

Litoloji: Tabanda; beyaz, beyazımsı-gri renkli, kötü
yıkanmış biyosparit mikro-biyofasiyeste, orta tabaka-
lanmalı, sert dokulu, kumlu kireçtaşıyla başlayan bu bi-
rimin orta düzeyleri, gri renkli, orta-ince tabakalanmalı,
kumlu kireçtaşı-kireçtaşı ardalanmasından oluşmakta
olup, yer yer ince marn ve kumtaşı düzeyleri içermekte-
dir. Birimin üst düzeyleri ise; gri, yer yer sarımsı renkli,
biyomikritik mikro-biyofasiyesteki, ince-orta tabakalı
kireçtaşlarıyla devam etmektedir. Birimden alınan ör-
neklerin ayrıntılı mikroskobik incelemeleri sonucunda
bunların radiolarialı ve saccacomalı biyomikritik mikro-
biyofasiyeste oldukları saptanmıştır. Geçirdiği yoğun
tektonizma nedeniyle kıvrımlı ve kmklı bir yapıda olan
birim üzerinde, oldukça bol eklem ve çatlak sistemleri
gelişmiştir.

Kalınlık: Birim çalışma alanında, 202-570 m arasın-
da değişen kalınlıklara sahiptir.

Alt ve Üst Sınırları: Birim alt sınırı çalışma alanın-

Şekil 6. Yanık Tepe ölçülü stratigrafi kesiti

Figure 6. Yanık Tepe measured stratigraphic section.

da gözlenenemiştir. Ancak, çalışma alanı yakın çevre-

sinde değişik araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalar-

da, birimin çoğunlukla, temelde yeralan Karakaya Birli-

ği'ne ait birimler üzerine uyumsuz olarak geldiği (Altın-

lı, 1973) belirtilmiş olmasına karşın, birimin Liyas-Dog-

ger yaşlı Mudurnu formasyonu (Tüysüz, 1993), Dogger-

Malm yaşlı Bürnük formasyonu (Tüysüz ve diğ., 1990;

Tüysüz, 1993) ve Dogger yaşlı Himmetpaşa formasyo-

nu üzerine, (Aydın ve diğ., 1986) yersel uyumsuzluklar

ayrı tutulmak üzere, genelde uyumlu olarak geldiği be-

lirtilmiştir. Dumlupmar üyesinin üst sının ise; çalışma

alanında Dodaş üyesi ile uyumlu geçişlidir (Şekil 2).

Fosil Topluluğu: Birimden alman örneklerin detay-

lı mikroskobik incelenmeleri sonucunda; Cadosina lapi-
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dosa Vogler (Levha II, Şekil 7), Globocheta sp., Lenti-
culina sp., radiolaria ve sünger spiküller, Saccacoma
(Levha II, Şekil 8), apthycus (Levha II, Şekil 9), Ostra-
coda ve palecypoda kavkı kırıkları ile alg saptanmıştır.

Yaşı: Birimin stratigrafik konumunda gözönüne alı-
narak, saptanan fosil içeriğine göre birime, Kimmeric-
yen-Alt Titoniyen yaşı verilmiştir.

Ortamsal Yorum: Birimin alt düzeylerini oluştu-
ran, biyosparitik veya kötü yıkanmış biyosparitik mikro-
biyofasiyes özellikleri gösteren kumlu kıreçtaşlan, çok
derin olmayan az enerjili bir ortamın ürünleridir. Üst dü-
zeylerde yeralan bol radiolaria ve sünger spikülleri içe-
ren, ince-orta tabakalı, mikritik mikro-biyofasiyesteki
kireçtaşları ise, derin denizel bir ortamı işaret etmekte-
dir. Bu verilerle, Dumlupınar üyesinin, başlangıçta çok
derin olmayan fakat gittikçe derinleşen denizel bir or-
tamda çökeldiği söylenebilir.

Deneştirme: İlk kez bu çalışmada tanımlanan Dum-
lupınar üyesi, Bilecik Kireçtaşları (Altınlı, 1973) ve
Keltepe formasyonu (Türkecan ve diğ., 1991) ile, ayrıca
Nallıhan Formasyonu (Toker, 1975) ve Gücük üyesi
(Tunç, 1980) alt düzeyleri ile deneştirilebilir. Dumlupı-
nar formasyonunun (Pehlivan ve diğ., 1987) alt düzeyle-
rini oluşturan ve Calpionellid içermiyen, sert dokulu
kumlu kireçtaşı düzeylerine denk olan bu birim, İnaltı
Formasyonu'nun (Ketin ve Gümüş, 1962; Aydın ve diğ.,
1986) bazı bölümleri ile benzerlik gösterir.

Dodaş üyesi

Birim adı: Birim, bu çalışmada tanımlanmış ve ad-
landırılmış olup, adını Çankırı G30-bl paftasının kuze-
yinde yeralan Dodaş Köyü'nden almıştır.

Tip Yeri ve Dağılımı: Birimin en iyi görüldüğü yer,
1/25.000 ölçekli, Çankırı G30-bl paftasının kuzeyinde
yeralan Dodaş Köyü doğusundadır. Yaklaşık D, KD-B,
KB doğrultusunda yüzlek veren Sarıalan formasyo-
nu'nun orta düzeylerini oluşturan Dodaş üyesi'ne ait bi-
rimler, batıda Bayramören Nahiyesi (Çankırı G30-a2)
kuzeyde; Ulumelen Köyü, Dodaş Mahallesi, Sarıalan
Köyü (Çankırı G30-bl), Kaçan Köyü kuzeyi, (Çankırı
G30-b2), güneyde ise; Pürce-Dağı (Çankırı G30-
a2)'ndan Kaçan Köyü'ne kadar uzanan bir hat boyunca
sınırlanmış alanda yüzlek verirler (Şekil lb).

Tip Kesit: Dodaş Üyesi'nin tip kesiti; 1/25.000 öl-
çekli, Çankırı G30-bl paftasının kuzeyindeki Dodaş ma-
hallesi'nin doğusunda GD-KB doğrultusundaki bir hat
boyunca alınan, "Dodaş ölçülü stratigrafi kesitindir
(Şekil 7).

40°56'58 enlem, 33°20'10" boylam başlangıç ve

Şekil 7. Dodaş ölçülü stratigrafi kesiti.
Figure 7. Dodaş measured stratigraphic section.

40°58'20" enlem, 33°19'48" boylam bitiş koordinatları
arasında yeralan bu kesit, GD'dan, KB'ya doğru 3000 m
gidişlidir. Bu kesitte 313 m'si Dumlupınar, 700 m'si
Dodaş ve 187 m'si Beylerbeyi üyesine ait olmak üzere
toplam 1200 m kalınlık ölçülmüştür.

Yardımcı Kesitler:

Çankırı G30-bl paftasında Ulumelen Köyü güneyin-
den kuzeye doğru alınan "Ulumelen ölçülü stratigrafi
kesiti", 40°56'31" enlem, 33°16'30" boylam başlangıç
ve 48°57'27" enlem, 33°16'45" boylam bitiş koordinat-
ları arasında yeralmakta olup, G, GD'dan, K, KB'ya
doğru 1700 m gidişlidir. Bu kesitte Dodaş üyesine ait
250 m kalınlık ölçülmüştür (Şekil 8).

Ayrıca, Sarıalan ve Davas Tepe ölçülü stratigrafi ke-
sitlerinde, Dodaş üyesine ait birimlerden kesit alınmış-
tır.

Litoloji: Dodaş üyesine ait birimler, tabanda sarım-
sı-gri renkli ince tabakalı mikritik, az kumlu killi kireç-
taşıyla başlanmakta olup, üste doğru killi kireçtaşları ve
kireçtaşı aradüzeyleri içeren, killi kireçtaşı-marn arda-
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Şekil 8. Ulumelen ölçülü stratigrafi kesiti.

Figure 8. Ulumelen measured stratigraphic section.

lanmasına geçerler. Birimin en üst düzeylerine doğru,
kil oranı iyice azaldığı ve koyu kahverengi, hatta yer yer
siyahımsı-gri renkli, mikritik kireçtaşlarına tedrici bir
geçiş olduğu gözlenmektedir. Bölgedeki tektonik defor-
masyondan oldukça fazla etkilenen bu birim, kıvrımlı ve
kırıklı bir yapı sunmaktadır. Titonik fasiyese ait bol
oranda Calpionellid, radiolaria ve sünger spikülleri içe-
ren kireçtaşlarının ayrıntılı mikroskobik incelemeleri so-
nucunda, calpionelli ve radiolarialı mikrit mikro-biyofa-
siyesinde oldukları saptanmıştır.

Kalınlık: Birim çalışma alanında, 220 m ile 700 m
arasında değişen kalınlıklara sahiptir.

Alt ve Üst Sınırlar: Birim altta Dumlupınar üyesi,
üstte ise, Beylerbeyi üyesi ile dereceli geçişlidir. Biri-
min Dumlupınar üyesi ile olan taban ilişkisi, çalışma
alanının tamamında çok iyi gözlenmesine karşın, üstte
Beylerbeyi üyesi ile olan ilişkisi; sadece Dodaş mahalle-
si 'nden Beylerbeyi Sırtları'na kadar olan alanda gözle-
nebilmektedir. Bu alanlar dışında kalan yerlerde birim,
genellikle Eldivan Ofiyolitli Karışığı tarafından üzerlen-
miş durumdadır. Çalışma alanının kuzeybatısında ise
Lütesiyen yaşlı Uzunoğlu formasyonu, birim üzerinde
açılı uyumsuz olarak yeralmaktadır (Şekil lb).

Fosil Topluluğu: Birimden alınan ince kesit örnek-
lerin paleontolojik incelemeleri sonucunda; birim içeri-
sinde; Tintinnopsella carpathica (Murgeanui & Filipes-
cu), (Levha I, Şekil 2, 3). T. longa Calom (Levha I, Şe-
kil 4, 5), Crassicollaria intermedia (Durand Delga),
(Levha I, Şekil 6), Cr. parvula Remane (Levha I, Şekil
7, 8), Cr. brevis Remane (Levha I, Şekil 9), Cr. massu-
tiniana (Colom), (Levha I, Şekil 10), Calpionella alpina
Lorenz (Levha I, Şekil 11, 12), C. elliptica Cadisch,
(Levha I, Şekil 13), Remaniella ferasini (Catalano),
(Levha I, Şekil 14). i?, cadischiana (Colom), (Levha I,
Şekil 15, 16), R. murgeanui (Pop), (Levha II, Şekil 1),
Calpionellopsis simplex (Colom), (Levha II, Şekil 2),
Cs. oblonga Cadisch (Levha II, Şekil 3), Lorenziella
hungarica Knauer & Nagy (Levha II, Şekil 4), Calpi-
onellites darderi (Colom), (Levha II, Şekil 5, 6), Ch. cf.
cubensis (Furrazola Bermudez) (Levha I, Şekil 1), Ca-
dosina lapidosa Vogler, (Levha II, Şekil 7), apthycus
(Levha II, Şekil 9), radiolaria, sünger spikülleri ve bazı
pelajik ammonitler saptanmıştır.

Yaş: Saptanan bu fosillere göre birime, Üst Titoni-
yen-Alt Valanjiniyen yaşı verilmiştir.

Ortamsal Yorum: Birimin bol oranda radiolaria ve
sünger spikülleri içermesi ve mikritik özellikte olması,
derin deniz ortamında oluştuğunu göstermektedir. Fakat
çok sayıda Calpionellid içermesi bu ortamın çok fazla
derin (1000 m'den fazla) olmadığını işaret etmektedir.

Deneştirme: Birim, Bilecik Kireçtaşı, Soğukçam
Kireçtaşları (Altınlı, 1973), İnaltı Formasyonu (Ketin ve
Gümüş, 1962), Keltepe formasyonu (Türkecan ve diğ.,
1991), Nallıhan formasyonu'nun Gücük üyesi (Tunç,
1980) ile Dumlupınar formasyonunun (Hakyemez ve
diğ., 1986; Pehlivan ve diğ., 1987) titonik fasiyesinde
gelişmiş, Calpionellidli düzeyleri ile karşılaştırılabilinir.

Beylerbeyi üyesi

Birim adı: Birim, ilk kez bu çalışmada tanımlanmış
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ve adını Çankırı G30-bl paftasında yeralan Beylerbeyi
sırtlarından almıştır.

Tip Yeri ve Dağılımı: Birimin en iyi gözlendiği yer,
Çankırı G30-bl paftasının KD'sındaki Beylerbeyi Sırla-
n'dır. Yaklaşık, D-B doğrultusunda, sınırlı ölçekte yüz-
lekler veren bu üyeye ait birimler, formasyona ait birim-
lerin kuzeyinde yeralırlar. Batıda, Dodaş Mahalle-
si'nden, doğudaki Beylerbeyi Sırtları'na kadar olan bö-
lümde ince bir şerit halinde yüzlekler veren bu birim,
güney sının boyunca, Dodaş üyesine ait birimler üzerin-
de dereceli geçişlidirler. Kuzey sınırları boyunca ise;
yüzleğin batı kesimlerinde, Uzunoğlu formasyonu tara-
fından uyumsuzlukla örtülürken, doğu ucunda, Eldi van
Ofiyolitli Karışığına ait birimler tarafından üzerlenmiş
durumdadırlar. Sarıalan Köyü kuzeyinde ise; birimin
üzerine Çırdak formasyonu uyumlu olarak gelmektedir
(Şekil lb).

Tip Kesiti: Beylerbeyi üyesinin tip kesiti; 1/25.000
ölçekli, Çankırı G30-bl paftasının doğusundaki Sarıalan
Köyü'nün doğusundan alman, "Sarıalan ölçülü stratig-
rafi kesitFdir. G,GD-K, KB doğrultusunda alman bu
tip kesitin başlangıç koordinatları; 40°58'10" enlem,
33°22'10" boylam, bitiş koordinattan ise; 40°59'10" en-
lem 33o21'50" boylamdır. Bu kesitte Beylerbeyi üyesi-
nin kalınlığı 216 m ölçülmüştür (Şekil 3).

Yardımcı Kesitler:

I- Çankırı G30-bl paftasında yeralan, Davas Tepe
kuzeyinden başlanarak alınan, "Davas Tepe ölçülü
stratigrafi kesiti", 40°56'50" enlem 33°21'28" boylam
başlangıç ve 40°58'20" enlem, 33°20'45" boylam, bitiş
koordinatları arasında yeralmakta olup, GD'dan, KB'ya
doğru 3330 m gidişlidir. Bu kesitte Beylerbeyi üyesinin
kalınlığı 250 m ölçülmüştür (Şekil 4).

n. Çankırı G30-bl paftasının kuzeyinde yeralan Do-
daş Mahallesi'nin doğusundan alınan, "Dodaş ölçülü
stratigrafi kesiti"; 40°56'58" enlem, 33°20'10" boy-
lam, başlangıç ve 40°58'20" enlem, 33°19'45" boylam
bitiş koordinatları arasında yeralmakta olup, GD'dan
KB'ya doğru 3000 m gidişlidir. Bu kesitte Beylerbeyi
üyesinin kalınlığı 187 m ölçülmüştür (Şekil 7).

Litoloji: Beylerbeyi üyesinin egemen litolojisi; sa-
nmsı-kahverengi, yer yer koyu kahverengi renkli, kum-
taşları ve silttaşları ile koyu kahve ve yeşil renkteki
marnlardan oluşmuş olup, orta düzeylerinde, sarımsı,
yer yer gri renkli, mikritik kireçtaşları da gözlenmekte-
dir. Özellikle üst düzeylerinde, tüf ve spilitlerden oluş-
muş volkanitlerin de gözlendiği bu birim, oldukça ince
tabakalı olup, aşın şekilde tektonik deformasyona uğra-
mış bir görünümdedir.

Birimden alınan örneklerin mikroskobik incelenme-
leri sonucunda; kumtaşlannın; karbonat çimentoyla çi-
mentolanmış, 0, 1-1 mm boyutunda oldukça yuvarlak-
laşmış feldispat ve kuvars tanelerinden oluştuğu, kireç-
taşlarının ise; cadosinalı ve radiolarialı biyomikritik
mikro-biyofasiyeste geliştiği gözlenmiştir. Tüf ve spilit-
lerden oluşan volkanik aradüzeylerden alman kayaçların
mikroskobik incelemelerinde ise, tüllerde; silisleşmenin
oldukça yaygın olduğu gözlenmiş, spilitlerde ise, çok az
feldispat mikrolitleri saptanmış ve boşluk dolgularının
tümüyle karbonatlardan oluştuğu gözlenmiştir.

Kalınlık: Çalışma alanında birim, 187 ile 250 m ara-
sında değişen kalınlıklardadır.

Alt ve üst sınırlar: Dodaş üyesi'ne ait birimler üze-
rinde dereceli geçişli olarak yeralan Beylerbeyi üyesinin
üzerine; Beylerbeyi Sırtları'nda Çırdak formasyonuna
ait birimler uyumlu olarak, daha doğuda kalan yörelerde
ise; Uzunoğlu formasyonu açılı uyumsuz olarak gel-
mektedir (Şekil lb).

Fosil Topluluğu: Birimden alman örneklerin detay-
lı paleontolojik incelenmeleri sonucunda, özellikle birim
içerisinde yeralan kireçtaşı ve marnlı düzeylerde, Cado-
sina fusca Wanner, radiolaria ve sünger spikülleri sap-
tanmıştır.

Yaş: Fosil içeriği ve stratigrafîk konumu gözönüne
alınarak birime, Üst Valanjiniyen-Hotriviyen yaşı veril-
miştir.

Ortamsal Yorum: Kıta yamacına yakın, derin deni-
zel bir ortamın ürünleri olan bu birimin çökelmesi sıra-
sında, bölgede tektonik ve volkanik etkinliğin oldukça
yoğun olduğu söylenebilir.

Deneştirme: Birim; Ulus Formasyonu (Akyol ve
diğ., 1974; Altun ve diğ., 1990), Akbayır Formasyonu
(Bilgütay, 1960), Lalelik Formasyonu (Batman, 1978b),
Susuz formasyonu (Hakyemez ve diğ., 1986; Pehlivan
ve diğ., 1987) ve Çağlayan Formasyonu (Ketin ve Gü-
müş, 1962; Tüysüz, 1993) ile deneştirilebilir.

SONUÇLAE

Yaklaşık 100 km2'lik bir alanı kapsayan çalışma ala-
nının, 1/25.000 ölçekli jeolojik haritası yapılmıştır.

Çalışma alanındaki, Kimmericyen-Hotriviyen yaş
aralığında çökelmiş olan ve daha önce birbirleriyle yanal
ve düşey geçişli olduğu savunulan, Dumlupınar ve Su-
suz formasyonu olarak tanımlanmış ve adlandırılmış bi-
rimler, bu çalışmada Sarıalan formasyonu adı altında
birleştirilerek tanımlanmıştır.

Sarıalan formasyonu içerisinde birbirleriyle dereceli
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düşey geçişli olan, Kimmericyen-Alt Titoniyen yaşlı
Dumlupınar, Üst Titoniyen-Alt Valanjiniyen yaşlı Do-
daş ve Üst Valanjiniyen-Hotriviyen yaşlı Beylerbeyi
üyeleri ayırtlanarak tanımlanmış ve adlandırılmıştır.

Chitinoidella cf. cubensis (Furrazola Bermudez),
Türkiye'de ilk defa bu çalışmada saptanmıştır.

KATKI BELİRTME

Bu makale "İlgaz (Çankırı) Yöresindeki Üst Jura-Alt Kre-

tase Yaşlı Kireçtaşlarının Stratigrafisi ve Paleontolojisi" baş-

lıklı Doktora Tezinin bir bölümünü kapsamaktadır. Yazarlar,

bu tezin bir bölümünü maddi olarak destekleyen C.Ü. Araştır-

ma Fonuna teşekkür ederler.

DEĞİNİLEN BELGELER

Akyazı, M., 1996, İlgaz Yöresindeki Üst Jura-Alt Kretase

Yaşlı Kireçtaşlarının Stratigrafisi ve Paleontolojisi.

Doktora Tezi, C.Ü. Fen Bil. Ens. 260 s., (yayınlanma-

mış).

Akyol, Z., Arpat, E., Erdoğan, B., Göğer, E., Güner, E., Şaroğ-

lu, F., Şentürk, 1., Tütüncü, K., Uysal, Ş., 1974, Cide-

Kuruca-Şile dolayının Jeoloji haritası ve açıklaması.

(1/50.000). MTA Enst. Ankara.

Akyürek, B., Bilginer, E., Çatal, E., Dağer, Z., Soysal, Y., Su-

nu, O., 1979: Eldivan-Şabanözü (Çankırı) dolayında

ofiyolit yerleşmesine ilişkin bulgular. Jeoloji Mühen-

disliği Bült, 9,5-11.

Akyürek, B., Bilgier, E., Çatal, E., Dağer, Z., Soysal, Y., Su-

nu, O., 1980, Eldivan-Şabanözü (Çankırı ve Hasayaz-

Çandır (Kalecik-Ankara) dolayının Jeolojisi. MTA

Ens. Derleme raporu: 6741. (yayınlanmamış).

Akyürek, B., Bilginer, E., Akbaş, B., Hepsen, N., Pehlivan, Ş.,

Sunu, O., Soysal, Y., Dağer, Z., Çatal, E., Sözeri, B.,

Yıldırım, H., ve Hakyemez, Y., 1982, Ankara-Elma-

dağ-Kalecik dolayının Jeolojisi; MTA Enst. Rap. 7298

(yayınlanmamış).

Akyürek, B., Bilginer, E., Akbaş, B., Hepşen, N., Pehlivan, Ş.,

Sunu, O., Soysal, Y., Dağer, Z., Çatal, E., Sözeri, B.,

Yıldırım, H. ve Hakyemez, Y., 1984, Ankara-Elma-

dağ-Kalecik dolayının temel jeoloji özellikleri. Jeoloji

Mühendisliği, 10, s. 31-46.

Akyürek, B, Akbaş, B. ve Dağer, Z., 1988. 1/100.000 ölçekli

açınsama nitelikli Türkiye Jeoloji haritaları serisi.

Çankırı E. 16 paftası, Ankara.

Altınlı, E., 1973, Bilecik Jurasiği: Cumhuriyetin 50. yılı Yer-

bilimleri Kongresi Tebliğleri, MTA s. 103-112.

Altunlu, E. İ., Şengün, M., Keskin, H., Akçaören, F., Sevin,

M., Deveciler, E. ve Akat, U.M., 1990. 1/100.000 öl-

çekli açınsama nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları seri-

si. Kastamonu B17 Paftası, Jeoloji Etüdleri Dairesi,

MTA Ankara.

Ayaroğlu, H., 1980. Tosya Kuzeybatısının (Karadere) Jeoloji-

si ve Ekonomik olanakları, JMO Derg. c. 10, s. 65-73.

Aydın, M., Şahintürk, Ö., Serdar, H.S., Özçelik,Y., Akarsu,

İ.,Üngör, A., Çokuğraş,R. ve Kasar, S., 1986, Ballı-

dağ-Çangaldağı (Kastamonu) arasındaki bölgenin je-

olojisi: TJK Bült., 29/2. s. 1-16.

Batman, B., 1978b. Haymana kuzeyinin jeolojik evrimi ve Yö-

redeki melanjın incelenmesi.il. Tektonik ve Jeolojik

evrim. H.Ü. Yerbilimleri c.4,1-2, s. 125-124.

Bilgütay,Ü., 1960. Hasanoğlan-Ankara civarının jeolojisi.

MTA Ens. Derg. c. 54, s. 46-63.

Bingöl, E., Akyürek, B., Korkmazer, B., 1973: Biga Yarıma-

dasının jeolojisi ve Karakaya Formasyonu'nun bazı

özellikleri: Cumhuriyetin 50. yılı yerbilimleri Kongre-

si-Tebliğler, MTA Enst. yayını, Ankara,70-77.

Burşuk, A., 1981. Aşkale-Bayburt Yöresinde (KB Erzurum)

Calpionellid Biyozonları. K.T.Ü. Yer Bil. derg. Jeolo-

ji, cilt. 1, sayı. 1, s. 21-28.

Burşuk, A., 1992. Bayburt ve Kop Dağları (KB Erzurum) Yö-

resindeki Calpionellid Biyozonları (Üst Jurassic-Alt

Kretase) T.J.K. Bült., 35/2, s. 127-141.

Görür, N., Şengör, A.M.C., Akkök, R., Yılmaz, Y., 1983. Pon-

tid'lerde Neo-Tetis'in kuzey kolunun açılmasına iliş-

kin sedimantolojik veriler, T.J.K. Bült., 26/1, s.11-20.

Granit, Y. ve Titant, H., 1960. Observation preliminaires sur le

Jurassic de la region de Bilecik (Turquie). C.R. Acad.

Science, Paris, V. 251 p. 1801-1803.

Hakyemez, Y., Barkurt, M.Y., Bilginer, E., Pehlivan, Ş., Can,

B., Dağer, Z., Sözeri, B., 1986. Yapraklı-Ilgaz-Çankı-

rı-Çandır Dolayının Jeolojisi. MTA Raporu, Derleme

no: 7966. Ankara (yayınlanmamış).

Ketin, I., ve Gümüş, A., 1963, Sinop-Ayancık arasında III.

Bölgeye dahil sahaların jeolojisi. TPAO Arşivi, rapor

no 288.

Koçyiğit, A., 1987, Hasanoğlan (Ankara) yöresinin tektono-

stratigrafisi: Karakaya Orojenik Kuşağının evrimi.

Yerbilimleri, c. 14, s. 269-293.

Pehlivan, Ş., Barkurt, M.Y., Bilginer, E.,Can, B., Dağer, Z.,

Örçen, S., 1987. İlgaz Kuzeydoğusu-Boyalı-Kurşunlu

dolayının Jeolojisi, MTA Raporu, Derleme no: 8171,

Ankara (yayınlanmamış).

Saner, S., 1980, Batı Pontidlerin ve komşu havzaların oluşum-

larının levha tektoniği kuramıyla açıklanması, KB

Türkiye, MTA Derg., c 93/94, s. 1-20.

88



SARIALAN FORMASYONUNUN (ILGAZ-ÇANKIRI) TANIMLANMASI

Tansel, İ., 1980. Nallıhan ve dolayının biyostratigrafisi incele-

mesi. H.Ü. Yer Bil. Ens. Yayın organı c. 5-6, s. 31-47.

Tokay, M., 1973: KAF Zonu'nun Gerede-Ilgaz arasındaki kıs-

mında jeolojik gözlemler: KA Fayı ve Deprem kuşağı

Simp. MTA, Enst. Ankara.

Toker, V., 1975, Sorgun Çayı boyunca Nallıhan bölgesi Kre-

tase stratigrafisi: T.B.T.A.K.V. Bilim kongresi tebliğ-

leri, s 31-48.

Tunç, M., 1980, Davudoğlan (Beypazan)-Seben (Bolu) Ara-

sında kalan ve Aladağçay boyunca olan bölgenin stra-

tigrafisi: A.Ü. Fen Fak. Doktora Tezi, 75 s. (yayınlan-

mamış).

Tüysüz, O., 1993, Tectonic evolution of a part of the Tethysi-

de Orogenic Collage: The Kargı Massif, Northern Tur-

key, Tectonics, v. 9, s. 141-160.

Tüysüz, O., Yiğitbaş, E. ve Serdar H. S., 1990a: Orta Pontid-

lerin erken Mesozoyik evrimine bir yaklaşım: Paleo-

Tetis/Karakaya kenar deniz problemi: Türkiye 8. Pet-

rol Kongresi, Bildiriler, TMMOB Petrol Mühendisleri

Odası, 351-362.

Tüysüz, O., Yılmaz, Y., Yiğitbaş, E. ve Serdar H. S., 1990b:

Orta Pontidlerde Üst Jura-Alt Kretase stratigrafisi ve

anlamı: Türkiye 8. Petrol Kongresi, Bildiriler,

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası, 340-350.

Yılmaz, O., 1980, Daday-Devrekani masifi kuzeydoğu kesimi

litostratigrafi birimleri ve tektoniği. H.Ü. Yerbilimleri

Derg. 5-6, s. 101-135.

Yüksel, S., 1985, Azdavay (Kastamonu) batı yöresi Jura-Alt

Kretase Karbonat dizisinin sekansiyel analizi, K.T.Ü.

Derg., 4/4, s. 43-47.

Makalenin geliş tarihi: 07.02.1998
Makalenin yayına kabul edildiği tarih: 27.06.1998

Received February 07, 1998
Accepted June 27,1998

89



AKYAZI - TUNÇ

LEVHA I

Chitinoidella cf. cubensis (FURRAZOLA BERMUDEZj

Şekil 1. Dumlupınar ölçülü stratigrafi kesiti (YD.34), X200.

Tintinnopsella carpathica MURGEANUI & FILIPESCU

Şekil 2. Dodaş ölçülü stratigrafi kesiti (DŞ. 24), X200.

Şekil 3. Sarıalan ölçülü stratigrafi kesiti (SA.42), X200.

Tintinnopsella longa (COLOM).

Şekil 4. Sarıalan ölçülü stratigrafi kesiti (SA.44), X200.

Şekil 5. Davas Tepe ölçülü stratigrafi kesiti (DT. 39), X200.

Crassicollaria intermedia (DURAND DELGA).

Şekil 6. Dodaş ölçülü stratigrafi kesiti (DŞ.14), X200.

Crassicollaria parvula REMANE.

Şekil 7. Ulumelen ölçülü stratigrafi kesiti (U.33), X200.

Şekil 8. Sarıalan ölçülü stratigrafi kesiti (SA.25), X200.

Crassicollaria brevis REMANE.

Şekil 9. Sarıalan ölçülü stratigrafi kesiti (SA.20), X200.

Crassicollaria massutiniana (COLOM).

Şekil 10. Ulumelen ölçülü stratigrafi kesiti (U.19), X200.

Calpionella alpına LORENZ.

Şekil 11. Sarıalan ölçülü stratigrafi kesiti (SA.20), X200.

Şekil 12. Davas Tepe ölçülü stratigrafi kesiti (DT.30), X200.

Calpionella elliptica CADISCH.

Şekil 13. Ulumelen ölçülü stratigrafi kesiti. (U.40), X200.

Remaniella ferasini (CATALANO).

Şekil 14. Davas Tepe ölçülü stratigrafi kesiti (DT. 32), X200.

Remaniella cadischiana (COLOM).

Şekil 15. Ulumelen ölçülü stratigrafi kesiti (U. 36), X200.

Şekil 16. Davas Tepe ölçülü stratigrafi kesiti (DT.40), X200.

PLATE I

Chitinoidella cf. cubensis (FURRAZOLA BERMUDEZ)

Figure 1. Y. Dumlupınar measured stratigraphic section

(YD34), X200.

Tintinnopsella carpathica MURGEANUI & FILIPESCU.

Figure 2. Dodaş measured stratigraphic section (DŞ.24),

X200.

Figure 3. Sarıalan measured stratigraphic section (SA.42),

X200.

Tintinnopsella longa (COLOM).

Figure 4. Sarıalan measured stratigraphic section (SA.44),

X200.

Figure 5. davas Tepe measured stratigraphic section (DT.39),

X200.

Crassicollaria intermedia (DURAND DELGA)

Figure 6. Dodaş measured stratigraphic section (DŞ.14),

X200.

Crassicollaria parvula REMANE.

Figure 7. Ulumelen measured stratigraphic section (U.33),

X200.

Figure 8. Sarıalan measured stratigraphic section (SA.25),

X200.

Crassicollaria brevis REMANE.

Figure 9. Sarıalan measured stratigraphic section (SA.20),

X200.

Crassicollaria massutiniana (COLOM).

Figure 10. Ulumelen measured stratigraphic section (U.19),

X200.

Calpionella alpina LORENZ.

Figure 11. Sarıalan measured stratigraphic section (SA.20),

X200.

Figure 12. Davas Tepe measured stratigraphic section

(DT.30), X200.

Calpionella elliptica CADISCH.

Figure 13. Ulumelen measured stratigraphic section (U.40),

X200.

Remaniella ferasini (CATALANO).

Figure 14. Davas Tepe measured stratigraphic section

(DT32), X200.

Remaniella cadischiana (COLOM).

Figure 15. Ulumelen measured stratigraphic section (U36),

X200.

Figure 16. Davas Tepe measured stratigraphic section

(DT.40), X200.
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LEVHA I
PLATE I
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LEVHA II
Remaniella murgeanui (POP).

Şekil 1. Dodaş ölçülü stratigrafi kesiti (DŞ.36), X250.

Calpionellopsis simplex (COLOM).

Şekil 2. Dodaş ölçülü stratigrafi kesiti (DŞ.32), X250.

Calpionellopsis oblonga CADISCH.

Şekil 3. Davas Tepe ölçülü stratigrafi kesiti (DT. 37), X250.

Lorenziella hungarica KNAUER & NAGY.

Şekil 4. Dodaş ölçülü stratigrafi kesiti (DŞ.40), X250.

Calpionellites darderi (COLOM).

Şekü 5. Sarıalan ölçülü stratigrafi kesiti (SA.48), X250.

Şekil 6. Davas Tepe ölçülü stratigrafi kesiti (DT.45), X250.

Cadosina lapidosa VOGLER.

Şekil 7. Dodaş ölçülü stratigrafi kesiti (DŞ.9), X50.

Saccacoma.

Şekil 8. Y. Dumlupınar ölçülü stratigrafi kesiti (YD.19), X50.

Apthycus.

Şekil 9. Y. Dumlupınar ölçülü stratigrafi kesiti (YD.17), X50.

PLATE II

Remaniella murgeanui (POP).

Figure 1. Dodaş measured stratigraphic section (DŞ.36),

X250.

Calpionellopsis simplex (COLOM).

Figure 2. Dodaş measured stratigraphic section (DŞ.36),

X250.

Calpionellopsis oblonga CADISCH.

Figure 3. Davas Tepe measured stratigraphic section (DT.37),

X250.

Lorenziella hungarica KNAUER & NAGY.

Figure 4. Dodaş measured stratigraphic section (DŞ.40),

X250.

Calpionellites darderi (COLOM).

Figure 5. Sarıalan measured stratigraphic section (SA.48),

X250.

Figure 6. Davas Tepe measured stratigraphic section (DT.45),

X250.

Cadosina lapidosa VOGLER.

Figure 7. Dodaş measured stratigraphic section (DŞ.9), X50.

Saccacoma.

Figure 8. Y. Dumlupınar measured stratigraphic section (YD.

19), X50.

Apthycus.

Figure 9. Y. Dumlupınar measured stratigraphic section

(YD.17), X50.
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LEVHA II
PLATE II
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