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Dünümüzde jeoloji meslefi için önemli olan ve
bazajı ivedilik kadanan sorunlardan bir tanesi de do-
ğal anıtların korunması konusudur, Herne kadar bu
konuda yapılan çalışmalar yeterli olmasa da fosil, mi-
neral ve benzeri jeolojik değerlerin müzelerde; müzele^
r© taşınamayan jeolojik değerletin ise yerli yerinde
doğal müzeler sekimde korunması için yapılan giri-
şimler övgüye ve taktire değer çalışmalardır. Yalnız
unutulmamalıdır ki, binbir güçlükle, binbir emekle
memleketimİMn her kefesinden derlenen ve hatta yurt
dışından eğitsel amaçlarla gönderilen örneklerin sergi-
lendifi müzelerimizin olağan peryodik bakıma ve ko-
rumaya gereksinimleri vardır. Aksi taktirde doğal anıt.
ların korunması için. verilen mücadele ve girişimlerin

bo§a gitmesi olağan bir sonuç olur, Bakımı titizlikle
sürdürülen ve bundan dolayı ziyaretçilerin hayran»
Lığını kazanan M.T.A.'ın Tabiat Tarihi Müzesi İle Tür-
kiye'de ilk kez jeoloji öfreniminin başlatıldığı yer olan
ve başlangıçta çok iyi korunan İstanbul Üniversitesin-
deki jeoloji müzesi yukarıda anlatılan olaya en iyi ik!
Örnek olur.

Bugün İstanbul Üniversitesindeki jeoloji müzesi,
buradaki öğretim görevlilerinin gayretlerine rağmen
bakımsızlıktan ve bu işle uğraşan tecrübeli personelin
yokluğu nedeniyle çok önemli jeoloji def erleri ile bir-
likte çürümeye terkedilmi§tir4

Doğal anıtlarımızın korunması sorunu içeriğinde
bu üniversitemize en kısa zamanda M.T.A, başta ol-
mak üzere benzeri kuruluşların tecrübeli personel kat-
kılarıyla birlikte yardım eli uzatılmak, tekrar eski
haline döndürülerek öğrencilerin ve ziyaretçilerin hiz-
metine açılmalıdır.
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Prof, Dr, Selâhattin Pelin yönetiminde gerçekleşti-
rilen bu çalışmada Boyabat'm kuzeydoğu kesiminde
yaklaşık 550 km*'llk bir alanın '1/25.000 ölçekli jeoloji
haritası yapılarak bölgenin stratigrafisi, tektoniği ve
jeolojik evrimi aydınlatılmıgtır. Ayrıca inceleme alam
petrol oluşumu ve birikimi açısındanda ele alınmıştır,
Ana kaya . fasiyesindeki birimlere jeokimyasal yön-
temler uygulanarak yörenin petrol oluşturma potansi-
yeli'araştırılmıştır. ' Bu çalışma ile bölgenin ana kaya,
haaaıe kaya, örtü kaya ve kapan sorunlarına somut çö»
zü'mler getirilmiştir,

İnceleme alanının temelini Paleozoyik yaşlı Boya-
bat Metamorfikleri oluşturmaktadır.

Bu temel üzerine uyumsuz olarak^ kumtaşı, main
ve sevilerdenolu§&nLiyas (?) ya§lı Akgöl Formasyonu,
gelmektedir. Bu birim, kırmızı renkli çakütaşlarından
oluşan Aİt-örta Dogger yaşlı Büraük Formasyonu ile
kalın katmanı ve masif karbonatlardan oluşan Batho-
niyen-Kimmerisiyen yaşlı Akkaya Kireetâfi tarafın-

dan uyumsuz oarak üstlenir, Akkaya Kireçtaşı'nıh
alt sınırı Bürnük Formasyonu ile uyumludur. Birimi»
üzerine ise uyumsuz olarak, kumtap ve kumlu kireçta-
ir arakatmanlı, gri, siyah renkli §eyl ve marnlardan
oluşan Alt Kretase yaşlı Çağlayan Formasyonu gelmek-
tedir.

Bölgede, Santoniyen-Kampaniyen'de başlayan çökel-
me Alt Eosen'e kadar kesiksiz devam eder, Bu dönem-
de bölge sübsidan özelliktedir. Santoniyen.Kampaniyeîı <
yaşlı Kapanbofazı Formasyonu» kırmızı renkli, Globot-
runçana'lı mikritik kiregtağlarından, Alt Maestrihtiyen
yaslı Yemişiigay Formasyonu, kum taşı, marn arakatr
manii tûf ve tüfit ardalanmasmda» oluşmuştur. Ye-
mişlîçay Formasyonu yanal yönde lav, tüf ve agio-
meralardan oîu§an Çokran Üyesi'ne geçmektedir,
Maestrihtiyen yaşlı Cankurtaran Formasyonu türbidi-
tik kumtaşı, marn, şeyi ve silttaşı àrdàlanmasmdan,
Maestrihtiyen-Paleosen yaslı Çaltu Formasyonu da be.
yaz renkli kireçtaşı ve marnlardan oluşmaktadır« Ka-
im katmanlı ve masif kireçtaşından oluşan Maestrih-
tiyen-Paleosen yaşlı Pervanekaya Formasyonu is« Bo-
yabat Metamorfitlerini açısal uyumsuzlukla örter Üst
Paleosen-îpresiyen yaşlı Ardıglı Formasyonu da kırmı-
zı renkli, kireçtaşı arakatmanlı marnlarla temsil edil-
mektedir.
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