
Turba, çok uzun zaman kömürün bir öncülü olarak

algılanmıştır. Gerçekten, bugün kömür içinde gördüğümüz

bir takım özelliklerin turba oluşum ortamından miras

kaldığını artık biliyoruz. Turba, akarsu taşkın ovalarından

göllere, deltalara ve kıyı düzlüklerine kadar çok değışık

ortamlarda çökelebilir. Bu sıkça rastlanan oluşum alanlarının

dışında daha küçük, izole bazı alanlar da vardır ki (örneğin

buzul morenlerinin geri kısımları, volkanik kraterler,

kireçtaşı ve jipslerde erime boşlukları gibi), turba oluşumu

buralarda da gerçekleşebilir. Bu oluşum ortamlarından

bazıları aşınmanın egemen olduğu alanlardır, buralarda

oluşan turbaların jeolojik kayda geçmeleri zordur.

TURBA BATAKLIKLARININ JEOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ



Turba gelişiminde, bitkisel materyalin bolluğu yanında bu 

malzemenin korunmasını sağlayacak düşük sıcaklık önemlidir.



Turba gelişimini kontrol eden etmenler

Turba oluşumu, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesıni

gerektiren basit ama duyarlı bir süreçtir.

1- En azından odunsu veya lifsi dokusu olan bitkilerin

önemli oranda büyümesi

2- Organik bileşiklerin, oksidasyonla veya bakteryal yıkımla

engellenmesıni sağlayacak yeterli oranda su kütlesınin varlığı

3- Turba gelişimi sırasında kırıntılı getiriminin olmaması/çok

az olması gerekir.



TURBA GELİŞİM ORTAMLARI

Akarsu ve deltayik alanlarda turba gelişimi

Gürbüz bitki gelişimi, yaygın su kitlesınin varlığı ve düşük kırıntılı

getirimi koşulları modern deltalar ve aluviyal alanların belirli

kesimlerinde sağlanabilmektedir. Delta ve aluviyal alanlardaki alt

ortamlar şöyle sıralanabilir (Şekil 27).

a) Akarsu ve dağıtıcı kanallar ve bunlar içinde veya

kenarlarında yeralan barlar; kanalların kenarları boyunca uzanan

yüksek alanlar (löveler), kanal kenarlarının taşkınlar sırasında

yarılmasıyla oluşan taşkın düzlüklerine boşalan yarık çökelleri

(splays).

b) Kanallararası ve dağıtıcılararası alanlar; bunlar taşkın

ovalarının göllerini, bataklık gerisini ve körfezleri içerir.



Yüksek enerjili (çakıllı, 

kumlu) olduklarından 

örgülü akarsular kömür 

oluşumu için uygun 

değildir.

Menderesli akarsuların 

kanal ve kenar setleri 

(overbank) kömürleşme 

için uygun değildir. Buna 

karşın taşkın düzlükleri 

kalın turbalar içerebilir.















GÖLLER





Tatlısu göl kenarları turba gelişimi için çok elverişlidir. 

Ülkemizdeki Linyit rezervinin %90’ı Neojen’deki göl 

havzalarında oluşmuştur. 



KÖMÜR İÇEREN İSTİFLERİN 

ÇÖKELME MODELLERİ

Allegeny Modeli

Bu model ilk kez geleneksel Amerikan siklotem (cyclothem) modeline bir

yanıt olarak, Kuzey Appalaş platosundaki Karbonifer yaşlı Allegeny

forınasyonundaki litolojik değişim desenini açıklamak üzere 1963 yılında

ortaya atıldı. Lousiana State University’nin lisans öğrencileri allegeny

modelinin öngörü gücünü Amerikadaki başka kömürlü istifler üzerinde

denediler ve başarılı oldular.

Kısaca özetlenirse, bu model, istifteki yanal ve düşey değişiminin, çökelme 

ortamlarının aluviyon ovasından yukarı ve sonra aşağı delta düzlüğüne ve 

oradan da bariyer gerisi kıyı denizine kadar zaman içinde değişimiyle 

açıklamaktadır 
















