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JEOLOJİK ZAMAN

Ayın oluşumu

Yeryüzünün oluşumu

Yoğun meteor 

yağmurunun sonu:

İlk yaşam belirtisi

Fotosentezin 

başlangıcı

Atmosferin oksijen 

bakımından zenginleşmesi:

İlk ‘kartopu’ dünya

(tüm dünya 10’larca metre 

kalınlığında buzul 

tabakasıyla örtülmüştür) 

Ga: Milyar yıl

Ma: Milyon yıl

ca.: yaklaşık olarak

İlk Hominidler

Dinozorlar dönemi

İlk omurgalı kara hayvanları

Kambriyen patlaması

İkinci ‘kartopu’ dünya

Hominidler

Memeliler

Kara bitkileri

Hayvanlar

Çokhücreli yaşam

Ökaryotlar

Prokaryotlar

P

R

E

K

A

M

B

R

İ

Y

E

N

PREKAMBRİYEN = 

ANTEKAMBRİYEN



ca: 2150 Ma:
Ökaryot (eşeyli üreyen tek hücreli)
canlılar

JEOLOJİK ZAMAN-

YAŞAMIN EVRİMİ

ca. 380 Ma:
ilk  karasal omurgalılar ve 
hayvanlar

ca. 530 Ma:
Kambriyen yaşam patlaması

750-635 Ma:
İkinci  kartopu dünya

evresi

2 Ma:
ilk insansılar

ca. 4000 Ma:
Yoğun meteor bombardımanın 
sonu ve yaşamın başlangıcı
Prokaryot (eşeysiz üreyen tek 
hücreli) canlılar

ca. 3500 ma:
fotosentezin başlangıcı

Ca: 2300 Ma:
Atmosferin oksijence zenginleşmesi ve ilk 
kartopu dünya

ca. 1500 Ma:
ilk çok hücreliler

hayvanlar

ca. 200 Ma:
memeliler

ca. 420 Ma:
karasal btkiler

4527 Ma: 
Ayın oluşumu

230-65 Ma:
dinozorlar

4550 Ma:
Dünyanın 
oluşumu

İlk Primatlar

Ga: Milyar yıl
Ma: Milyon yıl
ca.: yaklaşık olarak

Mavi-yeşil 

algler(siyanobakterile

r)

Okyanuslardaki CO2 

tüketiliyor, O2 hem 

okyanuslarda hem 

atmosferde 

bollaşıyor

RODİNYA-

PANNOTİA

PANGEA

70My



JEOLOJİK ZAMAN-

YAŞAMIN EVRİMİ

ca. 4000 Ma:
Yoğun meteor bombardımanın 
sonu ve yaşamın başlangıcı
Prokaryot (eşeysiz üreyen tek 
hücreli) canlılar

ca. 3500 ma:
fotosentezin 
başlangıcı

Ca: 2300 Ma:
Atmosferin oksijence zenginleşmesi ve ilk 
kartopu dünya

4527 Ma: 
Ayın oluşumu

4550 Ma:
Dünyanın oluşumu

Ga: Milyar yıl
Ma: Milyon yıl
ca.: yaklaşık olarak

Ga: Milyar yıl

Mavi-yeşil 

algler(siyanobakteriler)

Okyanuslardaki CO2 

tüketiliyor, O2 hem 

okyanuslarda hem 

atmosferde bollaşıyor

3.465 Ga

4.2Ga Hidrosfer

4.5 4.2
4.2-4.0

AVUSTRALYA

4.0 3.8 3.6
3.6-Günümüze

Organizmalar karbon 

aldıklarında, tercihen

13C’den çok daha fazla 

12C kullanır (14C, 

radyoaktif tir ve 

dolayısıyla

uzun bir süre boyunca 

kalamayacaktır.)

Bu nedenle 13C'ye 

kıyasla yüksek 12C 

oranı  yaşam 

süreçlerinin 

göstergesidir. 12C’ce 

zenginleşmiş karbon

Grönland'da 3.85 milyar 

yıl önceye tarihlenen 

kayalarda tespit 

edilmiştir.

Bu Dünyadakien erken

yaşam için kanıt 

sayılmıştır.

STROMATOLİTİK 

KİREÇTAŞI 

ÇÖKELİMİ

En yaşlı zircons 4.2 Gyr

(Schopf 1992, 1993)

http://www.as.utexas.edu/astronomy/education/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1578735/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1578735/
http://www.as.utexas.edu/astronomy/education/


ca: 2150 Ma:
Ökaryot (eşeyli üreyen    
tek hücreli) canlılar

ca. 380 Ma:
ilk  karasal omurgalı hayvanlar

ca. 530 Ma:
Kambriyen yaşam patlaması

750-635 Ma:
İkinci  kartopu 
dünya      evresi

2 Ma:
ilk insansılar

ca. 1500 Ma:
ilk çok 
hücreliler
EDİKARA
FAVNASI

hayvanlar

ca. 200 Ma:
memelilerca. 420 Ma:

karasal btkiler

230-65 Ma:
dinozorlar

4550 Ma:
Dünyanın 
oluşumu

İlk Primatlar JEOLOJİK ZAMAN-

YAŞAMIN EVRİMİ

BURAYA KADAR 
TÜM YAŞAM 
DENİZEL

200 bin yıl
Homo sapiens

Ga: Milyar yıl
Ma: Milyon yıl
ca.: yaklaşık olarak

RODİNYA-

PANNOTİA

PANGEA

70My

balık

amfibi

sürüngen
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AY’IN 

OLUŞUMU

3,5milyar

İlk 

fotosentez

2,3milyar

O2 bol

1. KARTOPU

750-635my

2. 

KARTOPU

2my ilkinsan
4,55milyary 

230-65my DİNO

530my 

İlk çok 

hücreliler

P

H
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OZOYİK

2.2milyar

İlk ÖKARYOTLAR

PROTİSTA

380my ilk omurg. Kara hayvanı

4milyar

İlk yaşam

MONERA

PROKARYOTLAR





(Zaman)
(Devir)

(Devre)

(Yaş)

(Üst Sistem)

(Sistem)

(Seri)

(Kat)

Eon (Üst Zaman)

ZAMAN BİRİMLERİ ZAMAN-KAYA BİRİMLERİ



Geologic Timescale

Fosillere dayalı bölümlenmeler
Eon, Era, Period, Epoch

Prekambriyen

Fanerozoyik

Üst Zaman

Üst Zaman



Devir İsimlerinin Kökeni



Jeolojik Sütün ve Göreceli 
Jeolojik Zaman Cetveli

Kesin 

yaşlar

(sayılar) 

sonradan 

eklenmiş

tir



EN YENİ 

ZAMAN

CETVELİ 



IUGS: International Union of Geological Sciences

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmoaXRjsHWAhVFIpoKHaziC1gQFgg8MAc&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInternational_Union_of_Geological_Sciences&usg=AFQjCNGq3TpO8D2s0clIvXmOYO32JSCExg


HADES’ten 

gelir.

Yer altı 

tanrısı-

Görünmez 

demektir.

BEGENING-

ORIGINE 

anlamına 

gelir.

BAŞLANGIÇ 

YAŞAM
EARLIER LIFE 

anlamına gelir.

EN ERKEN 

YAŞAM

Eos, dawn-şafak -

başlangıç

Başlangıç Arkeanı

Eski Arkean

Orta Arkean

Yeni Arkean

E
s
k
i 
 P

ro
te

ro
z
o
y
ik

O
rt

a
  

P
ro

te
ro

z
o
y
ik

Y
e
n
i 
 P

ro
te

ro
z
o
y
ik



İlkel tek hücreden karmaşık 
çok hücrelilere

Yeryüzünde bulunan en eski Prekambriyen 

yaşlı kayaç radyometrik verlere göre 

3.5 milyar yıl, ilkel organizma izleri 2 

milyar yıl öncesine aittir. Bundan daha 

yaşlı çökellerde gözlenen 

“stramatolitler” ise mavi-yeşil alglerin 

varlığını kanıtlamaktadır. 

Prekambriyen’e ait iklim ve ortamsal

değerlendirmeler:

- İlk zamanlarda kırıntılı çökeller

egemen, kimyasal ayrışma az

- Karbonatlı kayaç ve evaporit oluşumu

Arkeen de çok az

- Kimyasal ayrışma ile oluşmuş tek

kayaç ince bantlı kuvarslı demir

cevheri (zenginleşen demir jelinin sığ

denizde çökelmesini yansıtır).

Ayrışmadan çok parçalanma nemli ve

soğuk iklimi işaret eder. Bu da

Prekambriyen buzul kayaçlarının

varlığı ile kanıtlanır.

Çok hücreli organizmaların en eski fosilleri 

1 milyar ile 700 milyon yıl arasındaki 

kayalarda karbonlaşmış izlerdir. 

Bunlar olasılıkla alglerdir. 

Geç Proterozoyik Ediacara faunası çamur 

yiyicilerden daha ziyade bilinen en 

eski hayvan fosillerini içerir. 

Hayvanlar bu zamanda geniş 

yayılımlıdır fakat hepsi yumuşak 

gövdelidir ve bu nedenle fosilleri çok 

bol değildir.

Fe2O3



Prekambriyen ve Infrakambriyen (Vendiyen) Toplu Yokolmaları

• Prekambriyen sert gövdeli ve 
kompleks organizmaların 
evriminden önceki zamandır. 
Bu zamanda yaşamış 
organizmalar basit ve yumuşak 
gövdeli deniz canlıları idi. 
Kambriyen ile birlikte ilk sert 
gövdeli ve kabuklu canlılar 
görülmeye başlar. 

• Yaklaşık 650 milyon yıl önce 
Prekambriyen’de yaşamış olan 
fauna ve floranın %70’i yok 
olmuştur ve bu bilinen ilk 
toplu yok olma olayıdır. 
Özellikle de stramatolit ve 
akritarklar etkilenmiştir. 
Bununla beraber günümüzde 
yaşayan yumuşak gövdeli 
deniz anaları ve halkalı 
solucanların  büyük bir kısmı 
Vendiyen’de yok olmuşlardır.  



-The rising temperatures, and increased oceanic surface area - due to reduced ice cover 

and rising sea levels - at the end of a glaciation increase the rate of precipitation.

-High concentrations of greenhouse gases such as carbon dioxide (CO2) must build up in 

the atmosphere to overcome the effect of the high reflectivity (albedo) of ice and allow 

temperatures to rise sufficiently to begin melting.

-Increased precipitation dissolves carbon dioxide from the atmosphere, falling as a 

weak carbonic acid -acid rain.

-This would weather exposed silicate and carbonate rock, including readily-attacked glacial 

debris, which would release large amounts of calcium. When washed into the ocean, 

these precipitate to form distinctively textured layers of carbonate sedimentary rock.

The Vendian concept was formed stratigraphically top-down, and the lower boundary of 

the Cambrian became the upper boundary of the Vendian.

-The Ediacaran Period (ca. 635-542 Mya) represents the time from the end of 

global Marinoan glaciation to the first appearance worldwide of somewhat complicated trace 

fossils (Treptichnus pedum )

-Although the Ediacaran Period does contain soft-bodiedfossils, it is unusual in 

comparison to later periods because its beginning is not defined by a change in the 

fossil record. 

-Cap carbonates are layers of distinctively textured carbonate rocks which typically 

form the uppermost layer of sedimentary sequences reflecting major glaciations in 

the geological record.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ediacaran

Ediacara, Vendian and Cap Carbonate 

Rather, the beginning is defined at the base of a chemically 

distinctive carbonate layer that is referred to as a "cap 

carbonate," because it caps glacial deposits.

https://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_(meteorology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Albedo
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicate
https://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_(chemistry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sedimentary_rock
https://en.wikipedia.org/wiki/Marinoan_glaciation
https://en.wikipedia.org/wiki/Treptichnus_pedum
https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonate_rock
https://en.wikipedia.org/wiki/Sedimentary
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonate
https://en.wikipedia.org/wiki/Cap_carbonate


dropstone



PREKAMBRİYEN TARİHİ-ARCHEAN(ARKEEN) ÜST ZAMAN

• Prekambriyen kayalar ve zaman informal olarak genişçe kullanılan bir 

terimdir. Kambriyen sistemi kayalarının hemen altında uzanan tüm 

kristalin kayalar Prekambriyen olarak adlanır. Jeokronolojik bir terim 

olarak, Prekambriyen Dünya’nın başlangıcı 4.6 milyar yıl öncesinden 

Fanerozoyik zamanın 570 milyon yıl öncesinin başlangıcına kadar olan tüm 

jeolojik zamanı içerir. Tüm jeolojik zaman 24 saatle temsil edilirse, 21 

saatten biraz fazlası Prekambriyen olacaktır . Ne yazık ki jeologlar için bu 

büyük (dev) zaman aralığının hepsi kaydedilmemiştir; 3.8 milyar yıldan daha 

yaşlı (Hadean) kayalar dünyada henüz keşfedilmemiştir. 

24 saatlik bir saatte temsil edilmiş 

Jeolojik zaman. Prekambriyen zaman 

(gölgelenmiş) bu saat üzerinde 21 

saatten daha fazlasını içerir veya tüm 

jeolojik zamanın %87 sinden fazladır.

Proterozoyik Üst Zaman jeolojik 

zamanın % 42 sini içerir. Tüm jeolojik 

zamanın ortalama % 12 si 

Fanerozoyik Üst Zamanı temsil eder. 



PREKAMBRİYEN 
KAYALARDA BÖLÜMLENME

- Prekambriyen kayalar tüm kıtalar 

üzerinde yüzlek verir ve çoğu 

metamorfizma ile karmaşık şekilde 

deforme ve altere olmuştur 

-Prekambriyen Dünya tarihinin çoğu 

stratigrafik düzende olmayan kaya 

kayıtlarıdır. 

- Yaşlı Prekambriyen  alanlarda kısmen 

oransal yaş tanımlamaları yapmak 

zordur. Böylece süperpozisyon ilkesi 

uygulanamaz, 

-Bu kayalar biyostratigrafik öneme sahip az 

sayıda fosil içermeleri nedeniyle çoğu 

korelasyonlar radyometrik yaş verilerine 

dayandırılmak zorundadır. 

-Bu eski kayalarla ilgili çalışmalardaki 

kalıtsal zorluklar dikkate alındığında, 

Prekambriyen terminolojisinin yersel 

olarak gelişmiş olmasına şaşmamak 

gerekir . 

TERMİNOLOJİDE YERELLİK 



PRE-ARCHEAN (HADEAN) KABUK EVRİMİ

• Jeologlar, en yaşlı kayaların bazı alanlardan (Greenland, Güney 

Amerika) bilinmesinden beri,  kıta kabuğunun en azından 3.8 milyar 

yıl öncesinden var olduğunu bilirler. Bunların çoğu metamorfiktir ve 

bu daha yaşlı kayalardan şekillenmiş oldukları anlamına gelir. 

Bundan başka, Avustralya’daki Archean (Arkeen) tortul kayalar, en 

azından bu yaşın var olduğu kaynak kaya varlığını gösteren 4.2 

milyar yıl yaşlı kırıntı mineral içermektedir. 

• Çoğu jeolog pre-Archean kabuğun bir çeşidinin olasılıkla var olduğu 

ortak görüşündedir fakat bu yaşta hiç bir kaya bilinmemektedir. 

Önceki kabuğun kaynağı ve kompozisyonu jeokimyasal 

yaklaşımlardan çıkarılabilir. Çoğu araştırıcı bu zamanda, kısmi 

ergime, magma oluşumu ve bir kabuğu oluşturan magma 

yükselimleri erken döneminin var olduğunu düşünür. Bu kabuğun 

dünyanın her yerinde var olması veya çok sınırlı alanda bulunması 

tartışması, kısmi ergimenin gerçekleşmesi gibi tartışmalıdır. 



Büyük Geç Prekambriyen (Proterozoyik) olayları.

 2.5 milyar yıl önceleri (Kenoran Orojenezi), 

1.7 milyar yıl önceleri (Hudsoniyen Orojenezi) 

 1 milyar yıl önceleri Rodinia süper kıtası (Grenville Orojenezi),

 0.6 milyar yıl önceleri (Pan Afrikan Orojenezi) gerçekleşmiş ve bu dağ oluşum 

sistemleriyle Kanada-Grönland (Laurentia), Baltık (Baltika), Afrika, Güney Amerika, 

Antartika, Hindistan, Avustralya, Çin, Sibirya gibi jeolojide “ Kalkan” diye 

adlandırılan dünyamızın en eski karasal alanları ortaya çıkmıştır. 

Kıta 

kuzeyindekiler 

kalkanları

oluşturur, diğerleri 

eski platformlardır



1.1milyar yıl -750 my yıl önceleri Rodinia süper kıtası (Greenville Orojenezi),

En geç Proterozoyik süresince, tüm Güney Yarıküre

kıtaları kuvvetli biçimde deforme oldu. Bu olaylar Doğu ve

Batı Gondwana’nın büyük süper kıtasında toplanmış

olduğu süredeki zamanı işaret edebilir.



It is also known as the Vendian supercontinent. After that, it split into the islands of 

Laurentia, Siberia and Baltica, with the main landmass, Gondwana, south of it.

600-550 MY ÖNCEKİ SÜPER KITAYA 

Pannotiya ‘da denilmektedir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gondwana


Kanada-Grönland (Laurentia), Baltık (Baltika), Afrika, 

Güney Amerika, Antartika, Hindistan, Avustralya, Çin, 

Sibirya



Paleomanyetik çalışmalar ve

İskandinavya’daki Greenville provensindeki

çalışmalar Batlık kalkanının Proterozoyik

sırasında Laurentia’ya çok yakın yerleşmiş

veya onun bir parçası olmuş olabileceği fikrini

vermektedir. Gerçekte, bazı jeologlar Batlık ve

Laurentia kalkanlarının arasında bir

çarpışmanın Hudsoniyen orojenezini

sonuçlamış olabileceği düşüncesindedirler.

PROTEROZOYİK  SUPER KITALARI

Geç Paleozoyik süper kıtasının iki

büyük bileşeni Lavrasya ve Gondwana’ya

ne oldu? Bu kıtalar Panje’yi oluşturmak

üzere Prekambriyen süresince evrimleşti,

fakat az sayıda araştırmacı onların boyutu,

şekli ve toplulukları hakkında aynı fikirdedir.

Bir grup tek bir Panje benzeri süper kıtanın

Geç Archean’den Proterozoyik’in sonuna

kadar geliştiği fikrini tutarlar.

Diğer araştırmacılar verilerdeki

belirsizliklere işaret ederek, yeniden

şekillendirmenin uygun olmadığı fikrini

sürdürürler.

Hudsoniyen orojenezi

Greenville Orojenezi



Jeologlar genelde üç veya

daha fazla süper kıtanın Geç

Proterozoyik’te var olduğu

konusunda hem fikirdirler. Bu

şekilde belirtildiği gibi:

Batı Gonwana’nın Afrika ve

Güney Amerika’yı içermesinin yanı

sıra

Doğu Gondwana Avustralya,

Hindistan ve Antartika’dan

yapılıdır. Üçüncü süper kıta,

Laurasia ise Laurentia,

Avrupa ve Asya’nın büyük

bölümünden yapılıdır.

Üç olasılı Geç Proterozoyik süper kıtalarının yeniden 

şekillendirilmiş durumları. Kesikli çizgiler Archean kabuk 

kayaları tarafından altlanmış olduğu bilinen veya 

beklenen alanlar. Laurasia, Doğu veya Batı 

Gondwana’nın olasılı lokasyonları bilinmemektedir.

PROTEROZOYİK  SUPER KITALARI



Kalkanlarda kıvrımlı olan Prekambriyen 

üzerindeki Kambriyen yataydır.Buralarda 

Kuesta oluşur.Kuesta çukurunda biriken 

sular, kuesta boyunca irili ufaklı göller 

meydana getirmişlerdir.Kıyısında göllerin 

oluştuğu, kalkanı çevreleyen kuesta 

boyuna “Glint çizgisi” denir.

Kolorado Kanyonu: Kuzey Amerika Kıtasın’daki 

göller çizgisi boyunca Prekambriyen-Kambriyen sınırı 

uzanır. Sınırın kuzeyinde Prekambriyen kayalar 

yüzeylemiştir. Çok geniş ve düz bir araziye yayılmış 

olan bu Prekambriyen üzerinde, Kuvaterner yaşlı 

buzul morenleri en yüksek tepeleri oluşturur. 

Morenlerin yanısıra gölsel killer ve alüvyonlar, bu eski 

kayaları örten diğer genç kayalar arasında yeralır. 

Prekambriyen, sınır boyunca, yatay konumlu 

Kambriyen kayaların altına dalar. Kambriyen’in yatay 

konumlu taban konglomerası altında, Algonkiyen ‘in 

marn ve kumtaşları Arkeen’in gnaysları 

gözlenir.Burada ayırtlanan Arkeen ve Algonkiyen 

serilerinin, Kanada’daki amerikan adlamaları karşıtları 

ile eş zaman çökelimli olup olmadıkları konusunda 

birşey söylenemez. Çünkü kayalar ya fosilsizdir, ya da 

içerdikleri fosil izlerini tanıyabilmek olanaksızdır.

KUESTA VE GLİNT ÇİZGİSİ



Algonkiyen

Keewatin

Keweenaviyen
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Eparkeen Orj.

Hüroniyen Orj.



Bir kaya topluluğunun Antekambriyen (Prekambriyen) yaşlı kabul edilebilmesi 

için:

-Bu kaya topluluğunun üstünde Kambriyen yaşlı kayaların bulunması,

-Bu kaya topluluğu ile, Kambriyen arasında uyumsuzluk bulunması,

koşulları aranır. Amerika’da Keweenaw serisinin üstünde Kambriyen (Üst 

Kambriyen) vardır, ancak uyumsuzluk Keweenaw serisinin altındadır.Bu seri 

ile Kambriyen arasında uyumluluk gözlenmektedir.O halde bu seri 

Antekambriyen deyimine uymaz.Kambriyen’in altında bulunduğu için de 

“Infrakambriyen” deyimi ile anılması uygun bulunmuştur.

INFRAKAMBRİYEN TANIMI
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Penoksen Orojenezi Killarney Graniti

K
e

w
e

e
n

a
v
iy

e
n Çöl kumları, çeşitli sedimanlar, 

bazik volkanik kayaçlar 

bulunur.

Hidrotermal Bakır yatakları ve 

Demir – Nikel yatakları 

oluşumu

Hüroniyen Orojenezi Algomiyen Graniti
H

ü
ro

n
iy

e
n

=
A

n
im

ik
i

7 km. kalınlığında sedimanter 

istiflerden ve metamorfik 

birimlerden oluşmuştur.

Sedimanter Demir yatakları 

oluşumu.

Antikokania (sünger 

fosili)

Algomiyen (Eparkeen)  

Orojenezi
Lauren Graniti

A
rk

ee
n

 (
A

rk
eo

zo
ik

) =
O

n
to

ri
ye

n

T
im

is
ka

m
in

g Laurensiyen granitleriyle 

uyumsuz bir taban 

konglomerası ile başlar. 

Bunun üzerinde arkozlar ve 

bunun üzerine şeyller yer alır

(Önceki slayttaki bilgilerin tablosal özeti)

Laurensiyen Orojenezi Laurensiyen Graniti

K
e

w
w

a
ti

n Bazik volkanik kayaçlar

Metamorfik kayaçlar (Fillit, 

Kuvarsit, Hornblendli şist)

Hidrotermal Demir Yatakları

Eozoon canadense 
(yeryüzünde ilk canlı olduğu 

sanılır, fakat organik olmadığı için 

fosil kabul edilmez)

Amerika’da Kanada Kalkanı 

Üst Zaman Devir

K
e
e
w

a
ti

n

Algonkiyen (Eparkeen)

Orojenezi

Algonkiyen Orojenezi

K
e
w

e
e
n

a
w

(Önceki slayttaki bilgilerin tablosal özeti)



FOSİLLİ 

KAMBRİYEN 

YOK



İskoçya’da Prekambriyen (ve Kambriyen) dağılımı.

Batı Gnaysları Doğu Gnaysları

Torridon KMT



• Prekambriyen altta çok metamorfize olmuş bir gnays serisi ile başlar (Batı 
Gnaysları veya Lewis Gnaysları) ve üstünde Torridon Kmt (600m.) ve fosilli 
Kambriyen bulunmaktadır. Highland ve Grampian bölgesinde GD da 
bulunan ve Prekambriyen’e ait olan gnaysların Erriboll-Torridon tektonik 
hattı boyunca KB ya fosilli Kambriyen üzerine doğru itilmiş olduğu
saptanmıştır. Kambriyen üzerine binmiş olan bu metamorfik kayaç serisi de 
“Doğu Gnaysları” olarak isimlendirilmiştir.

• Prekambriyen kıvrımlanmaları sırasında Baltık kalkanı katılaşmış olmasına 
karşın, bu bölgenin KB bölümü hareketliliğini korumuştur. Algonkiyen 
sonuna doğru bölgede Britanya adalarından başlayıp B İskandinavya’dan 
Kuzey Kutbuna kadar uzanan ve daha sonra,

SE

NW

Kaledoniyen Orojenezi ile Kaledoniyen Orojenik Kuşağının oluşumuna 

neden olan Kaledoniyen jeosenklinali (birikim alanı) gelişmiştir.

(Infra Kambriyen) 



ÖN GÖSTERİM



Amerika’da=Ontariyen

Kalkan çevresindeki kayalar yatay olduğu için Glint 

Çizgisi bulunmaktadır, dolayısiyle göller oluşmuştur..
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n Kırmızı-karasal sedimanlar

(Feldispatlı gre, 

konglomera, sparagmit, çöl 

kumları, façetalı çakıllar)

Karelid Kıvrımları 

(III. Faz)
Rapakiwi graniti

K
a

re
li

y
e

n Sedimanter ve metamorfik 

kayaçlar (Mikaşist, Fillit, 

kuvarsit, dolomitik kireçtaşı)

(Shungit denilen kömür)

2. Svekofennid 

Kıvrımları (II. Faz)
Granit

A
rk

ee
n

B
o

tn
iy

en

Metamorfik kayaçlara ara 

katmanlı sedimanter 

kayaçlar

(metkonglomera, kiltaşı, 

silttaşı, arkoz, grovak)

Carelozoon 
(mercan olduğu sanılan bir 

organizma kalıntısı)

1. Svekofennid 

Kıvrımları (I. Faz)
Granit

S
iv

iy
o

n
iy

e
n

Leptit Gnaysları

Corycium
(en eski canlı kalıntısı olduğu 

sanılır)

Marealbit Dağ 

Silsilesi
İlk granitler

M
a
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iy
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n

Mikaşist, Amfibolit, Gnays 

ve bunlara ara katmanlı 

mermer

Baltık Kalkanında Prekambriyen

Üst Zaman Devir

M
a

re
a
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iy

e
n

infrakambriyen

(Önceki slayttaki bilgilerin tablosal özeti)



Amerika’da=Ontariyen



AMANOSLAR
MARDİN

DERİK
BİTLİS

HAKKARİ

•Ayrıca, KB Türkiye’de Safranbolu yöresinde, Karadere’de fosilli Kambriyen tarafından örtülmüş; 

granit, gabro, diyorit gibi kristalen kütlelerin varlığı ortaya konulmuştur. 



• KB TÜRKİYE’DE (BATI KARADENİZ BÖLGESİ) SAFRANBOLU YÖRESİNDE, 

KARADERE’DE FOSİLLİ ORDOVİSİYEN TARAFINDAN ÖRTÜLMÜŞ; GRANİT, 

GABRO, DİYORİT GİBİ KRİSTALEN KÜTLELERİN DAĞILIMI. 



DEMİRCİ FORMASYONU

ÇELE FORMASYONU

YELLİCE FORMASYONU

KURTKÖY FORMASYONU

Erken Ordovisiyen
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BATI KARADENİZ



P O N T Ý D L E R
   ( L a v r a s y a )

Ankara Kenet Kuþaðý

A R A P  L E V H A S I
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K A R A D E N ÝZ

PAN-AFRÝKAN OROJENEZÝ
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V
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A f y o n
Z o n u

T a v þ a n l ý
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L i k y a
N a p l a r ý

ANATOLÝD ve TORÝDLER

                      (Gondwana )

K I R Þ E H ÝR
M A S ÝF Ý

M E N D E R E S
M A S ÝF Ý

B ÝT L ÝS
M A S ÝF Ý

A L P ÝN  O R O J E N E Z ÝN E  A ÝT  M E T A M O R F ÝK  A L A N L A R

V
ALPÝN OROJENEZÝNE AÝT VOLKANÝZMA

Pontidler

-Laurasya’nın evrimi ile bağlantılı veriler içerir. 

-Hersiniyen orojenezinin etkileri vardır 

-Kimmeriyen Orojenezinin etkileri yaygındır. 

-Alpin etkiler çok zayıftır. 

-Pan-Afrikan orojenezinin etkileri yoktur

Anatolid ve Toridler

-Gondwana’nın evrimi ile ilgili veriler içerir. 

-Hersiniyen etkiler yoktur.

-Kimmeriyen etkiler yoktur.

-Alpin orojeneziyle bağlantılı şiddetli deformasyon ve 

metamorfizma yaygındır.

-Pan-Afrikan orojeneziyle bağlantılı şiddetli 

deformasyon ve metamorfizmalar yaygındır.

NO

TÜRKİYE’NİN TEKTONİK KUŞAKLARI ve PREKAMBRİYEN KRİSTALİN TEMELLER



Menderes Masifi Batı Anadolu’da geniş alanlarda yüzlek veren ve Pan-Afrikan ve Alpin 

orojenezlerinin etkilerini içeren bir kristalen komplekstir. Genelde Geç Proterozoyik yaşlı 

(550-600 my arası) kayaçlardan oluşan  ve Pan-Afrikan orojenezi ile şekillenmiş temel 

kayaları ve bunları üzerleyen, Alpin orojenezi ile metamorfizmaya ve deformasyona 

uğramış Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı serilerden yapılı olduğu kabul edilmektedir. 

Bu iki farklı orojenezin ürünü kayalar Alpin orojenezinin deformasyon etkileri ile kıvrımlanmış 

ve bindirme faylarıyla dilimlenerek birbirinin içerisine tektonik dilimler olarak katılmıştır.

Ödemiş - Kiraz Asmasifi Menderes Masifi'ndeki nap yığını yapısının en net olarak gözlendiği 

bölgedir . 

MENDERES MASİFİ’NİN ORTA KESİMİNİN (Ödemiş 

– Kiraz Asmasifi) TEMEL JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Pan Afrikan orojenezi sonunda Menderes Masifi’nin yeri 

(Koralay, 2001).



Ödemiş-Kiraz Asmasifi’ndeki nap üniteleri ve

içerdikleri birimler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Mesozoyik yaşlı dilimler: Bunlar Anatolid – Torid

platformuna ait kalın mermerlerle temsil edilir.

Triyas – Üst Kretase yaş aralığında Neotetis

okyanusunda çökelmiş kayalardır. Alpin orojenezi ile

bölgesel metamorfizmaya uğramıştır. Zımpara

yatakları içeren bu masif mermerde bazı

metamorfizmadan korunmuş fosil bulmak

mümkündur.

Pan-Afrikan yaşlı dilimler: Bunlar Geç

Proterozoyik’te (550 – 600 My arası) Doğu ve Batı

Gondwana kıtaları arasında yer alan Mozambik

okyanusun kapanması ve iki kıtanın çarpışması

sonucu gelişen Pan-Afrikan orojenezinin

ürünleridir. Bu süreç içerisinde üç kez

metamorfizmaya uğramışlardır. Bunlar 1- Yüksek

sıcaklık metamorfizması, 2-Yüksek basınç

metamorfizması ve 3-Orta basınç

metamorfizmasıdır. Genelde şeyl ve arkozik

kumtaşlarından yapılı kalın kırıntılı sedimentlerin

metamorfizmasından türeyen şist ve

paragnayslardan yapılıdır. İçlerinde bugün gnaysa

dönüşmüş, 550 my yaşlı yaygın granit

sokulumları kapsarlar .

Paleozoyik yaşlı dilim: Baskın olarak Karbonifer –

Permiyen yaşlı şeyllerden türeme fillitlerden

yapılıdır. Bu fillit serisi içerisinde ayrıca kuvarslı

kumtaşlarının metamorfizması ile oluşan kuvars şist

ve kireçtaşlarının dönüşümü ile oluşan mermer

düzeyleri kapsarlar.

MENDERES MASİFİNİN ÖDEMİŞ KİRAZ ASTMASİFİNDEKİ TEKTONOSTRATİGRAFİSİ
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