
STRATİGRAFİK KAYDIN 

YORUMLANMASI

Bu bölümde artık stratigrafik birimlerin, içlerinde çökeldikleri

ortamların ürünleri olarak yorumlanmasına olanak sağlayacak

araçları incelemeye başlayacağız. Bu yolla, yeryüzündeki

ortamların zaman içinde niteliğinin nasıl değiştiği ile ilgili

çıkarımlar yapma şansımız olacak.



Fasiyesler ve yorumlanması:

Sedimanter fasiyesler, özgün bir çökelme ortamının ürünü

olan sedimanter kayaç kütleleridirler. Bir ortamı, bir araya

geldiklerinde bu ortamı yansıtan bir dizi özellikleri

inceleyerek tanımlarız. Fasiyes, çökelme ortamından ayrı ele

alınacak bir kavram değildir, ancak bazen metamorfik araziler

içinde kullanılır. Bu sonuncu durumda bir metamorfik

kayacın bütün özellikleri (fasiyesi) , bu kayacın oluşumu

sırasında koşulların jeolog tarafından anlaşılmasını sağlar.



Sedimanter Fasiyes Tanımlamada 

Metodoloji



Tek tek fasiyeslerin özellikleri 4 başlık 

altında tanımlanabilir: 

1-Geometri, 

2-Litoloji, 

3-Sedimanter yapılar, 

4-Fosiller. 







Bağıl Deniz Seviyesi, Fasiyesler ve Sekans stratigrafisi

Denizel ortamda, deniz seviyesi sedimanter fasiyeslerin uzaysal dağılımı ve

çökelme ortamları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Deniz seviyesi jeolojik zaman boyunca değişegelmiştir. Jeologların bu

çıkarımı yapmasına olanak veren temel bilgi, denizel olmayan, kıyı ve

denizel fasiyeslerin desenleridir. sonuç olarak sedimanter fasiyeslerin

konumu ve nitelikleri, sedimanter sistemin özüne (iç dinamiğine) ait

otosiklik mekanizmaların yanı sıra (ki bu dinamikler başlıca sediman

getirimi ile kontrol edilirler) tektonik yükselme ve deniz seviyesi gibi dış

süreçlerle de kontrol edilebilirler. Bu tür mekanizmalara allosiklik adı

verilir. Eldeki bir sedimanter istifin gelişiminde hangi mekanizmanın

(otosiklik mi yoksa allosiklik mi?) daha önemli olduğunu anlamak zor bir

iştir.







Zaman içinde ortaya çıkan fasiyes ilişkileri, stratigrafik kayıttan itibaren

bağıl deniz seviyesinin değişimini tahmin etmek üzere kullanılabilir.

Denizel olmayan istiflerin ya da temel kayaçları üzerleyen denizel

fasiyeslerin ilişkileri bazı noktalarda deniz seviyesinin yükselerek sahil

şeridini kademe kademe üzerlediğini göstermektedir. Bu durumda denizel

fasiyeslerin kara yüzeyini aştığı (onlap) söylenir. İşte bu kıyı aşmasının

uzantısıdır ki, deniz seviyesi yükselmesi ya da düşmesi yorumumuzu ona

göre yaparız. Bazı istiflerde denizel fasiyeslerin kara tarafına doğru sürekli,

hareketi, giderek daha genç fasiyes takımlarının kara yüzeyleri üzerinde

aşmalar yaptığı gözlenir. Aşmanın, kıvrımlı, deşilmiş bir temel üzerinde

gerçekleşmesi durumunda buna overstep adı verilir. Bu durumda aşma

gösteren sedimanter fasiyesler, eğim kazanmış yaşlı sedimanlar üzerinde

ilerlerler. Bu durum kuşkusuz açısal bir uyumsuzluk yaratır ve bugün artık

biliyoruz ki çoğu büyük uyumsuzluk böylesine ardıl aşmalarla

gerçekleşiyor.







Transgressif fasiyes desenleri, bir deniz seviyesi yükselimi sırasında 

denizel istiflerin kara tarafına doğru ardıl (ard arda) aşması ile 

oluşuyorlar (Şekil 31A). Denizel bir ortamda farklı ortamlar ve 

bunlara ait fosiller çoğunlukla bir denge halindedir; öylesine ki, açık 

denize doğru gidildikçe şu fasiyes sıralamasıyla karşılaşabiliriz; bir 

çakıllı sahil fasiyesi, bir yakınkıyı kum fasiyesi, bir açık deniz çamur 

fasiyesi. Transgressif bir istifte bu ortamlar ve onların fasiyesleri 

basitçe kara tarafına doğru kayacaklar ve böylece Walther yasasına 

uyan dikey bir dizilim ortaya çıkacaktır (Şekil 31). 

Deniz seviyesinin düşmesiyle birlikte regressif bir fasiyes deseni 

ortaya çıkacaktır; yani fasiyes deseni açık deniz tarafına doğru 

kayacaktır. Fasiyeslerin açık denize doğru kaymasına offlap adı 

verilir. 




















