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ÖZ
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerindeki teknolojik gelişmeler CBS uygulamalarını yerbilimlerinin
her alanında kullanılabilir kılmaktadır. Bu çalışmada ise sondaj logları, litoloji ve yapısal jeoloji
haritaları CBS ortamına aktarılarak saha jeolojisi çalışmalarıyla bütünleşik bir şekilde kullanılmıştır.
Kuzeybatıda Batıkent-Yukarı Söğütönü, güneydoğuda Vadişehir-Ihlamurkent mahallelerince
sınırlanan bölge çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Eskişehir
ilinin çeşitli bölgelerinde açılmış olan 44 adet su sondajı logları, litolojileri işlenerek CBS ortamına
aktarılmıştır. Litoloji loglarına bağlı olarak oluşturulan tasarımsal enine jeoloji kesitleri, Eskişehir
merkezinde ve merkez-güneyinde Paleojen ve Neojen arasında jeolojinin yanal devamlılık ilkesiyle
çelişen alanlara işaret etmektedir. Çalışma alanının neotektonik aktivitesi üzerine yapılan çalışmalar,
bölgenin sağ yanal doğrultu atımlı makaslama zonunun etkisinde şekillendiğini göstermektedir. Bu
aktivitenin yapısal izlerini sahada aramak ve stratigrafik olarak görüş birliği olmayan alanlara saha ve
CBS çalışmaları üzerinden yeni veriler sunmak çalışma sürecinde belirlenen amaçlardır. Stratigrafik
anlamda görüş birliği olmadığı gözlenen, Çankaya-Karapınar arasındaki Miyosen birimlerin ilişkileri
saha verileri üzerinden değerlendirilerek bölgenin jeoloji haritası oluşturulmuştur. Çalışma alanının
çeşitli bölgelerindeki düzlemsel veriler ise (açılma kırıkları, doğrultu atımlı faylar) Eskişehir bölgesi
için önerilen sağ yanal doğrultu atımlı makaslama zonunu destekler niteliktedir.

ABSTRACT

Technological developments on Geographical Information Systems (GIS) make possible to use
its applications on all departments of earth sciences. GIS based drill-hole data, lithological and
structural maps are used integrated with field geolgy investigations in this study. The area where
is bordered Batıkent-Yukarı Söğütönü districts on northwest and Vadişehir-Ihlamurkent districts on
southeast is defined as study area. 44 water wells drilled by State Hydraulic Works (DSİ) are located
in various points of Eskişehir region were transformed to GIS base. Geological cross-sections which
were designed by drill-hole lithology are point out a disconformity zones between Paleogene and
Neogene according to principle of lateral continuity. Neotechtonic researches on study area show
thah right lateral strike slip shear zone dominates the region structurally. Searching these structural
traces on the field and representing new field evidances by using GIS on the regions where there is
no consensus stratigraphicly are the main purposes of the study. Geological map of the region where
lies between Çankaya and Karapınar districts without consensus stratigrapichly was made by field
observations on Miocene units. The other surface evidances include dilation fractures, strike-slip
faults are support the idea which is suggested for Eskişehir region as right lateral strike-slip shear
zone.

Atıf bilgisi: Güneş, C., Pekkan, E., Tün, M. 2020. Using of GIS on field geology studies: An application on central-southern of Eskişehir.
Bulletin of the Mineral Research and Exploration 163, 29-41. https://doi.org//10.19111/bulletinofmre.669305.
*Başvurulacak yazar: Coşkun GÜNEŞ coskungunes226@gmail.com
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1. Giriş
Mekansal
verilerin
toplanmasına,
analiz
edilmesine ve depolanmasına olanak sağlayan coğrafi
bilgi sistemleri (CBS), yerbilimlerinin her alanında
kullanılabilmektedir. CBS’nin jeoloji, jeoteknik ve
sismoloji gibi alanlarla bütünleşik kullanımı son
20 yıllık periyotta yaygınlık kazanmaktadır. Seyis
vd. (2002), jeolojik kriterleri gözeterek Zonguldak
kömür havzası üzerine CBS ortamında bir veri tabanı
hazırlamışlardır. Bu veri tabanı sayesinde bölge
kömürlerinin jeolojik özellikleri kolay ulaşılabilir
ve sorgulanabilir bir nitelik kazanmıştır. Kumsar vd.

(2011), Denizli il merkezi için CBS ortamında jeolojik
ve jeoteknik kent bilgi sistemi geliştirerek kent
gelişimlerinin kontrol edilmesine katkı sağlamışlardır.
Tün vd. (2015), sismik ağlardan elde edilen deprem
verilerini CBS ortamında yorumlayarak afet yönetimi
uygulamaları geliştirmişlerdir. Bu çalışmada ise
CBS ve saha jeolojisi çalışmalarını bütünleşik bir
biçimde kullanarak Eskişehir bölgesinin stratigrafisine
ve neotektonik evrimine yeni bulgular sunmak
hedeflenmiştir. Büyük bir kısmı Eskişehir il merkezinin
güneyinden oluşan çalışma alanı kuzeybatıda BatıkentYukarı Söğütönü, güneydoğuda Vadişehir-Ihlamurkent
mahallelerince sınırlanır (Şekil 1).

Şekil 1- Çalışma alanı morfolojisi ve yer bulduru haritası [Faylar, Emre vd. (2013)’ten iz düşürülmüştür].
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Eskişehir ili ve yakın çevresi, geniş ölçekte Ketin
(1966) tarafından tanımlanan; Paleozoyik-Üst Kretase
arasındaki bütün serilerin az-çok metamorfizmaya
uğradığı ve bu serilerin alt Eosen tarafından bariz
bir açılı diskordans ve kalın taban konglomerasıyla
örtüldüğü, Anatolid platformu içerisinde yer
almaktadır. Çalışma alanının içerisinde yer aldığı
Anatolid platformunun kuzey ucunu Okay (2011),
Tavşanlı Zonu olarak tanımlamıştır ve bu bölgenin
Geç Kretase’de bir dalma-batma zonu içinde dalıp
daha sonra tekrar yüzeye yükseldiğini belirtmiştir.
Gözler vd. (1996), Eskişehir bölgesindeki temel
kayaların, Jura öncesi metamorfikler ve Triyas
ofiyolitlerden oluştuğunu açıklamışlardır. Belirtilen bu
temel üzerine Paleojen’in uyumsuzlukla çökeldiğine,
Paleojen ve Neojen kayaçların da Kuvaterner
tarafından
örtüldüklerine
birçok
çalışmada
değinilmiştir (Gözler vd., 1996; Ocakoğlu, 2007;
Orhan vd., 2007; Şengüler ve Izladı, 2013; Usta ve
Kutluk, 2014). Bölge tektonik anlamda; güneyde
normal bileşenli sağ yanal doğrultu atımlı bir fay
olan Eskişehir Fay Zonu (EFZ) (Şaroğlu vd., 1992;
Barka vd., 1995; Altunel ve Barka, 1998; Seyitoğlu
vd., 2015) ile sınırlanırken kuzeyde genel olarak
KB-GD doğrultusunda uzanım gösteren, Bozdağ
ve Sündiken dağları arasında olası Kuvaterner fay
sistemi ve çizgisellikle (Emre vd., 2013) sınırlanır.

EFZ ve yakın çevresinde yapılmış olan analizlerde;
KB-GD doğrultulu makaslama zonunun, Eskişehir
çevresinin yapısal jeolojisini şekillendirdiği üzerinde
görüş birliği olduğu görülmektedir (Altunel ve Barka,
1998, Seyitoğlu vd., 2015).
2. Yöntem
Çalışma süreci CBS, Saha Jeolojisi ve Literatür
Taraması başlıkları altında yürütülmüştür. Literatürde
değinilen çalışmalar ışığında (Gözler vd., 1996;
Ocakoğlu, 2007; Orhan vd., 2007; Şengüler ve Izladı,
2013; Usta ve Kutluk, 2014; Seyitoğlu vd., 2015)
jeolojik birimlerin stratigrafik ilişkileri, yapısal ve
tektonik izleri arazide araştırılmıştır. CBS çalışmaları;
i) DSİ su sondajı loglarını 1/1000’lik düşey ölçekte
vektör formatına dönüştürülmesi, ii) vektör
formatındaki sondaj loglarına koordinat atayarak
noktasal veri olarak tanımlanması ve CBS ortamına
aktarılması, iii) noktasal veriler üzerinden geçen
kesit hatlarının oluşturulması ve sayısal yükseklik
modeli üzerinden hatların topoğrafik kesitlerini elde
edilmesi, iv) CBS ortamında oluşturulan topoğrafik
kesit ile 1/1000’lik ölçekte hazırlanan vektör formatlı
sondaj loglarının çakıştırılması, v) tasarımsal kesitin
tamamlanarak genel jeoloji kriterlerince (yanal
devamlılık, kesen-kesilen ilişkileri, superpozisyon
yasası)
yorumlanması
uygulama
adımlarını
kapsamaktadır (Şekil 2). Çalışmada kulanılan

Şekil 2- Çalışma planı şematik gösterimi.
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sondaj verileri, Eskişehir ilinin çeşitli bölgelerine
dağılmış olup toplamda 44 noktadan oluşan DSİ
su sondajı loglarından, sayısal yükseklik modelleri
30 m çözünürlüklü ASTERGDEM verilerinden elde
edilmiştir.
3. Çalışma Alanı Genel Jeolojisi
Eskişehir bölgesinde jeolojik evrimin Geç
Kretase’de Neo-Tetis okyanusunun kapanma
sürecinde oluşmaya başlayan temel kayalar üzerinde
şekillendiği düşünülmektedir (Göncüoğlu vd., 2000).
Bu temel kayalar için Paleo-Tetis ilişkisi ve Triyas yaşı
da önerilmiştir (Okay vd., 2002). Temel kayaların,
yaygın olarak mavişist metamorfizması gösteren
kayaçlar ve bunları tektonik dokanakla üstleyen
serpantinleşmiş ultramafik kayaçlardan meydana
geldiği bilinmektedir (Okay, 2011). Bölge stratigrafik
olarak metamorfik ve ultramafik temel üzerine
çökelmiş genç birimlere doğru bağıl olarak incelen,
Neojen ve Kuvaterner’den oluşmaktadır (Ocakoğlu,
2007). Temel kayalar sırasıyla; alt Eosen, üst Miyosen
ve Pliyosen birimler tarafından üstlenmektedir (Gözler
vd., 1996). Pleyistosen ve diğer bütün kayaçlar da
Kuvaterner alüvyon tarafından örtülmektedir (Şekil
3).
Eskişehir ve çevresinde yer alan Mezozoyik
birimler en genel haliyle; radyolaritler, radyolaryalı
kireçtaşları, çamurtaşları, serpantinit, diyabaz,
kireçtaşı, şist blokları ile yer yer serpantinleşmiş
peridotit ve kısmen metamorfizma geçirmiş diyabaz
ve gabrolarla temsil edilir (Gözler vd., 1996).
Mezozoyik birimler, Karagözler ve Sazova arasında
kalan D-B uzanımlı bir tepede çamurtaşlarıyla çalışma
alanı içerisinde yüzlekler verir.
Mezozoyik birimlerin üstüne uyumsuzlukla
gelen Eosen, kırmızı koyu pembe renk tonlarında
değişen ortaç pekleşmiş, düşük dayanımlı kumtaşı
ve konglomera seviyeleri ve bunların üzerine gelen
açık sarı-kahverengi tonlarında düşük dayanımlı
killi kireçtaşlarıyla Eskişehir güneyinde yüzlekler
sunar. Bölgede Eosen birimler, Mamuca dolaylarında
kumtaşı seviyelerinin üzerinde killi kireçtaşı
katmanları içeren yüzlekler sunarken Aşağıçağlan ve
Kayapınar kuzeyinde kırmızı-pembe renkli kumtaşıkonglomera katmanları içeren yüzlekler yaygındır.
Eosen birimlerin genel kalınlığı 200-500 m arasında
değişken kabul edilmektedir.
32

Şekil 3- Eskişehir ve çevresinin genelleştirilmiş kolon kesiti (Gözler
vd., 1996)’dan yeniden çizilmiştir.

Eosen üzerine diskordansla gelen Miyosen;
konglomera, kumtaşı, marn, kireçtaşı seviyeleriyle
çalışma alanında ve Eskişehir güneyinde geniş alanlar
kaplamaktadır. Çalışma alanı batısında TurgutlarYusuflar dolaylarında yeşil marn-kireçtaşı, merkezdoğusunda Odunpazarı’nın yüksek kotlu tepelerinde,
konglomera-kireçtaşı seviyeleri arasındaki geçişleri
arazide gözlemlemek mümkündür.
Çalışma alanı güneyinde diğer birimlere kıyasla
oldukça az alan kaplayan Pliyosen, tüf ve bazalt
birimleriyle temsil edilmektedir.
Sarısu nehrinin kuzeyinde kalan bütün çalışma
alanı Kuvaterner’den oluşmaktadır. Bu alandaki
Kuvaterner; konglomera, kiltaşı, çamurtaşı, kumtaşı
litolojilerinden oluşan Pleyistosen ve üzerinde örtü
halinde bulunan Holosen’den meydana gelmektedir
(Şekil 4).

MTA Dergisi (2020) 163: 29-41

Şekil 4- Çalışma alanı jeoloji haritası [Gözler vd. (1996) ve Orhan vd. (2007)’den yeniden çizilmiştir].

Geniş ölçekte literatür çalışması, sondaj verileri ve
CBS tabanlı analizlerle (Şekil 5) değerlendirilen çalışma
alanının, kuzeybatıda Akarbaşı ve Göztepe mahalleleri,

güneydoğuda Yenikent ve Çankaya mahalleleriyle
sınırlanan yaklaşık 10 km2’lik bir alanda klasik
yöntemler kullanılarak saha çalışmaları yürütülmüştür.

Şekil 5- GB-KD doğrultulu çalışma alanı topoğrafik kesiti ve kesit üzerinde yer alan sondajların litoloji loglar.
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Eskişehir bölgesindeki en önemli tektonik
unsur, kuzeybatıda Uludağ, güneydoğuda Kaymaz
(Eskişehir) arasında uzanım sunan, sağ yanal doğrultu
atımlı fay sistemidir (Şaroğlu vd., 1992). Belirtilen
alanda kesikli olarak yer alan bir dizi fay; İnönü Dodurga Fay Zonu, Eskişehir Fay Zonu, Kaymaz
Fay Zonu (Şaroğlu vd., 1992) olarak haritalanmıştır.
Batı Anadolu bloğu ile Orta Anadolu bloğunun
kuzeydoğu sınırı (Barka vd., 1995) kabul edilen hat,
Eskişehir Fayı olarak da haritalanmıştır (Şengör vd.,
1985; Barka vd., 1995). Altunel ve Barka (1998),
batıda Uludağ, doğuda Kaymaz arasında sağ yanal
doğrultu atımlı faylardan oluşan hattı Eskşehir Fay
Zonu (EFZ) olarak tanımlamışlardır. Belirtilen
çalışmada EFZ’nun, İnönü-Çukurhisar ve Turgutlar
Eskişehir segmentlerinde detaylı saha analizlerinden
yola çıkarak, EFZ’nu transtansiyonal bir zon olarak
tanımlanmıştır. Seyitoğlu vd. (2015), kuzeybatıda
Bozüyük-İnönü, kuzeyde Alınca-Muttalıp, merkezgüneyde Kızılinler-Gökçekısık ve güneybatıda
Akçapınar dolaylarında yapılan saha çalışmalarının

sonucunda Eskişehir bölgesinin (Şekil 6a), ana ekseni
K60B doğrultusunda yaklaşık 60 km uzanan bir hat
boyunca, sağ yanal makaslama zonunun etkisiyle
şekillendiğini açıklamışlardır (Şekil 6b).
Basit makaslama zonlarında oluşması muhtemel
başlıca yapılar (Şekil 7); ana fay ile eş yönlü hareket
eden Y (ana faya karşılık gelir), R1 ve P kırıkları, ana
fay ile zıt yönlü hareket eden R2 ve X kırıkları olarak
sıralanabilir. İçsel sürtünme açısı (φ) ikincil kırıkların
ana fay ile olan geometrisini belirlemektedir. Riedel
kırıkları (R1), ana fay ile yaklaşık olarak Φ /2’lik açı
yaparak gelişirken, zıt yönlü Riedel kırıkları (R2),
ana fay ile yaklaşık olarak 90- Φ /2’lik açı yaparak
gelişirler. Φ, yaklaşık olarak 30°-40° olarak kabul
edildiğinde; R1 kırıklarının, ana fay ile 15°-20°, R2
kırıklarının 75°-70°’lik açılarla gelişmesi beklenir
(Tchalenko ve Ambraseys, 1970; Sylvester, 1988).
P kırıkları ise R1 kırıklarının ana faya göre simetrik
biçimleri olarak gelişirler (Woodcock, 1986).

Şekil 6- a) Eskişehir bölgesinin yapısal jeoloji haritası [Seyitoğlu vd., (2015)’ten yeniden çizilmiştir] ve b) Eskişehir bölgesi için
önerilen deformasyon eksenleri (Seyitoğlu vd., 2015).
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Şekil 7- Basit makaslama zonlarında oluşması muhtemel yapılar (Harding,1974; Bartlett vd.,
1981; Hancock, 1985).

Eskişehir bölgesinde KKB-GGD doğrultulu
sıkışma
ve
DKD-BGB
doğrultulu
açılma
mekanizmasıyla gelişen yapıların izlerini arazide
gözlemlemek yer yer mümkündür. Yusuflar

Mahallesi’nin yaklaşık 1 km güneydoğusunda (Şekil
8a), yeşil marn-kireçtaşı (Şekil 8b) birimlerinde
doğrultuları K30B’dan D-B’ya değişen çatlak
setlerinin varlığı göze çarpmaktadır (Şekil 8c). Yaşları

Şekil 8- a) Yusuflar Mahallesi dolaylarında kabuksal deformasyon izleri gösteren yeşil marn ve kireçtaşı birimleri, b) kireçtaşı
birimindeki D-B uzanımlı çatlaklar, c) yeşil marn birimindeki K30B / D-B uzanımlı çatlaklar ve d) yeşil marn
biriminde D-B uzanımlı, karbonat dolgulu çatlaklar (lokasyon: bkz. Şekil 6a: a, fotoğrafların bakış yönü:DKD).
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Miyosen kabul edilen bu iki birimden, stratigrafik
olarak yaşlı birim olan yeşil marn birimindeki D-B
uzanımlı çatlaklardaki karbonat dolgularda açıklık
gözlenmemesi (Şekil 8d) bu doğrultudaki setleri
oluşturan tektonik aktivitenin güncel olarak devam
etmediğini göstermektedir.

açıklıkların tamamen alüvyon dolguyla kaplanmamış
olması, bölgedeki tektonik aktivitenin güncel
olarak devam ettiğine işaret etmektedir. Belirtilen
doğrultulara ek olarak bölgede D-B doğrultulu
çatlaklar (4 çatlakta rotasyon ölçümü yapılmıştır) da
gözlenmektedir (Şekil 9e).

Çamlıca Mahallesi dolaylarında (Şekil 9a) killi
karbonatlı çökeller ve bunları üstleyen eski alüvyon
birimlerinde (Şekil 9b) yapılan gözlemlerde; açık sarıbej renk tonlarında, ortaç dayanımlı, kil ve karbonat
içerikli birimde gözlenen açılma çatlaklarının
doğrultusu K30B (Şekil 9c) / K-G arasında
değişmekte (21 çatlakta rotasyon ölçümü yapılmıştır)
ve sistematik çatlak setleri oluşturmaktadır. Bu
setler yaklaşık 20 km2’lik bir alanda belirgin olarak
gözlemlenebilmektedir. K20B / K-G doğrultu
aralığında gelişen çatlak sistemlerinde merkez
açıklığın belirgin olarak gözlenmesi (Şekil 9d) ve

Karapınar
Mahallesi
civarında
gözlenen
yüzeylerde; Miyosen kil ve karbonat içerikli çökellerle
Miyosen konglomeraların K40B / 78 GB doğrultulu
bir düzlemle ayrılması (Şekil 10a ve 10b) olası
faylanmayla ilgili arazi verileri içermektedir. EFZ’nun
devamlılık göstermediği, Büyükdere-Ihlamurkent
arasında kalan bölgede de faylanmayla ilgili yüzeyler
gözlenmektedir. KD’ya eğimli ortaç pekleşmiş kil,
çakıltaşı, kumtaşı, çakıltaşı ardalanmasından oluşan
istifi K10B / 82 KD doğrultusuyla kesen düzlemin
doğusunda kırmızı-koyu pembe renklerinde, kötü-ortaç
pekleşmiş, kil-silt tane boyutlarında yer yer karbonat

Şekil 9- a) Çamlıca Mahallesi dolaylarında killi ve karbonatlı çökelleri üzerleyen eski alüvyon, b) killi karbonatlı çökeller ve eski alüvyon
birimlerinin stratigrafik ilişkisi, c) K30B doğrultusunda gelişen açılma çatlakları, d) K-G doğrultusunda gelişen açılma çatlakları ve e)
D-B doğrultusunda gelişen ve diğer çatlaklara kıyasla daha fazla merkez dolgusu içeren açılma çatlakları (lokasyon: bkz. Şekil 6a: b,
fotoğrafların bakış yönü: KD).
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Şekil 10- a) Çankaya Mahallesi güneyindeki K10B doğrultulu düzlem (F1) ve jeolojik birimlerle ilişkisi, b) F1 düzleminin arazi fotoğrafı;
bakış yönü: G, c) Karapınar Mahallesi dolaylarında K40B doğrultulu düzlem (F2) ve jeolojik birimlerle ilişkisi ve d) F2 düzleminin
arazi fotoğrafı; bakış yönü: DGD (Lokasyon bkz: Şekil 6a: d ve c).

dolgular içeren farklı bir litoloji gözlenmektedir
(Şekil 10c ve 10d). Bu yüzeydeki geometri (kesen
kesilen ilişkisi, farklı litolojideki birimlerin yan yana
gözlenmesi, düzlemde gözlenen killer, topoğrafyada
belirgin bir düşme ya da yükselme olmaması) olası bir
doğrultu atımlı fay mekanizmasına işaret etmektedir.
F1 ve F2 fay düzlemlerinin türlerini belirlemek için

yeterli arazi verisi gözlenmemektedir. Eskişehir
için önerilen sağ yanal makaslama zonu (Seyitoğlu
vd., 2015) (Şekil 11a) üzerinde değerlendirilen
düzlemlerden F1’in R/, F2’nin Riedel kırıkları
geometrisine karşılık geldikleri görülmektedir ancak
bu düzlemlerin Kuvaterner’i kesip kesmedikleri
tartışma konusu olarak değerlendirilebilir (Şekil 11b).

Şekil 11- a) Eskişehir çevresini şekillendiren sağ yanal doğrultu atımlı makaslama zonu (Seyitoğlu vd., 2015) ve b) F1 ve F2 düzlemlerinin
bölgeyi şekillendiren makaslama zonu içerisindeki konumları.
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4. Tartışmalar
Eskişehir’in merkez-güneyi kabul edilebilecek
bölgesinde, Miyosen birimlerin stratigrafik ilişkileri
ve bölgedeki Miyosen-Pliyosen geçişi üzerinde görüş
birliği olmadığı görülmektedir. Literatürde yer alan
jeoloji haritalarına bakıldığında; Akarbaşı-Alanönü
mahalleleri ve daha güneyde yer alan Çankaya-Göztepe
mahalleleri dolaylarında Miyosen konglomera (Orhan
vd, 2007; Ocakoğlu, 2007) ve Pliyosen kireçtaşı
(Şengüler ve Izladı, 2013; Usta ve Kutluk, 2014)
birimlerinin bölgedeki yayılımları tartışmaya açık
gözükmektedir. Bölgenin genel jeolojisine yeni
bulgular sunmak amacıyla, kuzeybatıda Akarbaşı
ve Göztepe mahalleleri, güneydoğuda Yenikent
ve Çankaya mahalleleriyle sınırlanan yaklaşık 10
km2’lik bir alanda klasik yöntemler kullanılarak

saha çalışmaları yürütülmüştür. Saha çalışmalarında,
birimlerim yaşları Gözler vd. (1996)’dan referans
alınmıştır.
Belirlenen bölgedeki en yaşlı birimi, YenikentKarapınar arasında yer yer mostra veren kırmızı renkli,
orta-iyi çimentolanmış, Miyosen konglomeralar
oluşturmaktadır. Konglomeralar, karbonat içerikli
killi çökeller tarafından uyumsuzlukla üzerlenir.
Karapınar-Çankaya arasında oluşturulan bir hat
üzerinden, daha yüksek kotlarda bulunan güney
istikametine doğru gidildikçe karbonat içerikli kil
seviyesini üstleyen açık sarı-bej renkli orta dayanımlı
killi-kireçtaşı ve killi-kireçtaşı seviyesini üstleyen bejbeyaz renkli iyi dayanımlı kireçtaşı geçişini sahada
görmek mümkündür (Şekil 12) .

Şekil 12- Eskişehir merkez-güneyinin jeoloji haritası ve çalışma alanı enine jeoloji kesiti.
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Arazi gözlemlerinden elde edilen veriler;
(Yenikent Mahallesi kuzeydoğusunda killi-kireçtaşı
birimi tarafından çimentolanmış konglomera çakılları
(Şekil 13a), konglomeradan killi-kireçtaşına yatay
geçiş (Şekil 13b), konglomera ve karbonat bileşimli
kil birimlerinin K40B / 78 GB doğrultulu bir düzlemle
ayrılması (Şekil 13c), bu düzlemin daha yüksek
kotlarda bulunan daha genç kireçtaşı seviyelerini
kesmemesi
(Şekil
13d)
Karapınar-Akarbaşı
arasında Miyosen sürecinde aktivite göstermiş fay
mekanizmasına işaret etmektedir.
5. Sonuçlar
Eskişehir ilinin çeşitli bölgelerine dağılmış, DSİ
tarafından açılmış olan 44 adet su sondajı noktaları
CBS ortamına aktarılmıştır. CBS ortamına aktarılan
noktaların analizleri tasarımsal olarak oluşturulan enine

jeolojik kesitler üzerinden yapılmıştır. Genel jeoloji
ilkelerince (yanal devamlılık, kesen kesilen ilişkisi,
süperpozisyon teoremi) yapılan analizler sonucunda
kuzeybatıda Akarbaşı ve Göztepe mahalleleri,
güneydoğuda Yenikent ve Çankaya mahalleleriyle
sınırlanan yaklaşık 10 km2’lik bir alanda, stratigrafik
ve jeolojik anlamda görüş birliği olmadığı göze
çarpmaktadır. Bu alandaki çalışmalar klasik jeolojik
haritalama metotlarının CBS ortamına aktarılması
prensibiyle yürütülmüştür. Tamamlanan saha ve CBS
çalışmaları sonucunda çalışma alanında Miyosen
birimlerin stratigrafik ilişkileri saha verileri üzerinden
değerlendirilmiştir. Konglomera üzerine çökelen
karbonat içerikli kil seviyeleri ve bunların da üzerine
sırasıyla çökelen killi kireçtaşı ve kireçtaşı seviyeleri
arazide belirgin olarak gözlenebilmektedir. Özellikle
Yenikent dolaylarında gözlenen konglomera-killi
kireçtaşı seviyeleri arasındaki yatay geçişli dokanağın,

Şekil 13- a) Kil ve karbonat çimentolu konglomera çakılları, b) çakıltaşı-konglomeraları uyumsuz olarak üstleyen killi kireçtaşı, c) aralarında
78° eğimli bir düzlem bulunan konglomera ve killi-karbonatlı birimler ve d) faylanma izleri taşımayan killi kireçtaşları (Lokasyon:
bkz. Şekil 12).
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Karapınar Mahallesi’nde K40B doğrultusunda ve
78°’lik eğimle dike yakın bir şekilde kesilmesi bu
noktada gelişmesi muhtemel bir fay için arazi verisi
niteliği taşımaktadır. Belirtilen düzlem her ne kadar
bölge için önerilen Riedel kırığı geometrisine uysa
da bölgede Kuvaterner birimlerin olmaması sebebiyle
bu düzlemin güncel aktivitesi arazi verileri üzerinden
belirlenememiştir. Neotektonik aktivitesinin sağ yanal
makaslama zonunun etkisiyle şekillendiği düşünülen
Eskişehir bölgesinde, bu aktivitenin yapısal izleri
saha çalışmalarıyla araştırılmıştır. Çamlıca-Batıkent
civarındaki yaklaşık K-G doğrultusunda, Kuvaterner
birimlerde gözlenen açılma çatlakları ve VadişehirIhlamurkent-Karapınar hattında gelişen R ve
R’düzlemleriyle uyumlu geometriye sahip düzlemler,
Eskişehir bölgesinin neotektonik aktivitesi için
önerilen, sağ yanal doğrultu atımlı makaslama zonu
modelini destekler niteliktedir.
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