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Kiref faşı -MarnlÂrdışımına Bir Örnek;
Trabxon - Rize Yöresinde Moastrichfîan
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KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TRABZON

ÖZ
Tonya (Trabzon) ve Rize yöresinde Maastrichtian, killi hiyomikrit ve marn katmanlarının düzenli ardtşımı şeklindedir.

Bu ardışımın mevsimsel olduğu düşünülmektedir; yağışlı ve taşıntılann hol olduğu kışın ve baharda marn katmanları, sa*
kin yaz döneminde kireçtaşı katmanları oluşmuştur,

GIRIŞ

Bu çalışmayla, kireçtaşı - main ardışımına bir ör-
nek ele alınmıştır. Örnek alan olarak Tonya yöresi ve
Rize yöresinde inceleme yapılmıştır (Şekil 1). Bu yöre-
lerin genel jeolojisi Gattinger (1962), Takashi ve Öner
(1975), Korkmaz ve Gedik (1988), tarafından ortaya
konmuştur,

Tonya yöresi Maastrichtian yaşlı kireçtaşı - marn
ardışımından katman ölçeğinde ölçülü olarak iki adet
ve bunun doğuya uzantısı olan Rize yöresinden bir adet
kesit alınmıştır (Şekil 2), Kil mineralleri diferansiyel
termik analiz yöntemiyle incelenmiştir.

KIREÇTAŞı - MARN ARDıŞıMıNıN
İNCELENMESI

Ardışım, Tonya yöresinde ve Rize yöresinde, stra-
tigrafik birimin tabanından doruğuna bir yeknesaklık
göstermektedir. Killi kireçtaşı katmanlarıyla marn kat-
manlarının düzenli olarak ard arda gelmeleri şeklinde-
dir (Şekil 2). Katmanların alt ve üst yüzeyleri düz ve pa-
raleldir, herhangi bir tortul yapı kapsamazlar. Gerek
marnlar, gerekse killi kireçtaşlan ince laminahdırlar;
katmanlar iç kısımlarında bir dereceleme göstermezler.
Bu yönleriyle ardışım, türbiditlerden farklıdır. Katman
kalınlıkları bir düzenlilik göstermez, kalın ve ince kat-

Şekil L Yer Bulduru Haritası.

manlar ard arda bulunabilmektedirler,

Kireçtaşlan, killi biyomikrittir (Levha I» a, b, c). Şu
faunayı içerirler: Globotruncana bulhides Vogler, Glo-
botruncana arca (Cushman), Globotruncana verticosa
(White), Globotruncana linneiana (D'Orbigny), Globot-
runcana sp,, Abathomphalus intermedius (Bolli), Ahat-
homphalus intermedius, Rosi ta patelliformis (Gandolfi),
Rosita contusa (Cushman), Rugoglobigerina sp.,
Heterohelix sp.

Kesitlerde mevcut olan 12 marn katmanının ayrı ay-
rı kil mineralleri incelenmiştir. Kil minerali türleri tüm
katmanlarda bir yeknesaklık göstermektedir. Başlıcala-

* Bu makale inceleme aşamasıda iken Sayın Doç, Dr. Salih YÜKSEL 2.4.1994 tarihinde vefat etmiştir. Hocamızı saygıyla
anıyoruz.
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Şekil 2, Kireçtaşı - marn ardı§ımı dikme kesitleri, a, h : Ton
ya yöresi, e: Rize yöresi,

n illît ve montmorillonitlir (Şekil 3). Yalnıca bir kat-
manda bunlara ek olarak kaolinit ve iki katmanda ver-
mikülit saptanmıştır.

OLUŞUM

Kireçtaşı - marn ardışımlannın oluşumu değişik
şekillerde yorumlanmıştır, Başlıcalan şöyledir: Ca-
CO3 çökeliminin peryodik değişimleri (Seibold, 1952),
iklimsel ve tektonik etkiler (Ziegler, 1958), ortamın dö-
nem dönem değişimleri (Sehwarzacher, 1964), sürekli
bir CaCO3 çökelimi içerisinde karadan gelen kil oranla-
rının değişimleri (Hoorn, 1970), dinamik kalker akma-
lau (Lombard, 1972), iklimsel değişimler (Cotillon ve
diğ., İ979; Darmedru, 1984),

İncelememizi göz önüne aldığımızda, ortamda sü-
rekli CaCO3 çökelimi olmakta ve ortama sürekli kil gel-
mektedir. Gerçekte, kil mineralleri, karadan gelme kı-
rıntılı mineralleridir. Sonradan transformasyon, post -
sedimanter diajenez ve neoformasyon olayları meydana
gelebilmektedir (Millot, 1964),

Marn evresi, kardan kil taşınmasının fazla olduğu,
çok az karbonat çökeliminin vuku bulduğu bir evredir.
Yağışlar fazladır ve bol miktarda başlıca kil olan teri-
jen materyel tortulaşma ortamına taşınmaktadır, Az ya-
ğışlı sakin mevsime girildiğinde, kil taşınması azal-
makta, tortulaşma ortamında kalkerli biyojen
materyellerin çökelmesi baskın olmaktadır; bu killi ki-
reçtaşı evresidir. Böylece, terijen (karadan türeme) ma LEVHA I, Killi biyomikritler X6.3
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Şekil 3, Diferansiyel termik analiz diyagramları. Kil mineral

leri: lllit, montmorillonit, vermikillit.

teryellerle talsojen (denizde oluşmuş) materyallerin
oranlarının art arda değiştiği düzenli bir ardışım mey-
dana gelmektedir, İstisnai yağışlar ve taşkınlar ara killi
katmanlar oluşturabilirler.

SONUÇ

Kireçtaşı - manı ardışımları, göllerdeki varv oluşu-
muna benzer şekilde, mevsimsel oluşumludur. Sürekli
CaCO3 çökeliminin olduğu denizel ortamda, yağışların
bol ve kaıadan gelen kil taşıntılaıının fazla olduğu kı-
şın ve baharda marn katmanı, sakin yaz döneminde ise
kireçtaşı katmanı oluşmaktadır,
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