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Orta Karadeniz bölgesinde Mesudiye batısında geniş yayılım gösteren Üst Miyosen yaşlı Kuyucak 
bazaltı, mineralojik, petrografik ve jeokimyasal açıdan nefelinli, olivinli ve hatta kuvars normatifli 
bileşimleri, grafik ayrımlarmdaki konumları, majör ve özellikle hareketsiz iz element içerikleri (Zr, 
Ti, Y, Nb)- ve yüksek K/Rb, düşük Rb/Sr oran değerleri ile duraylı kıtalarda oluşmuş tipik alkali 
olivin bazalt  serilerine bir  benzerlik göstermektedir.  Kuyucak bazaltının silisçe doymamışlık ve 
doymuşluk  gösteren  örnekleri,  üst  mantonun kısmi  ergimesi  sonucu  elde  edilen  ana  magmanın 
silisçe doymamışlık düzlemi olarak kabul edilen diyopsit-plajiyoklaz-olivin düzlemi nin artık ısısal 
bir  ayrım  düzlemi  olmadığı  koşullarda  ayrımlaşması  sonucu  oluşmuştur.  Kuyucak  bazaltı, 
ayrımlaşma  sürecinde  alkaîen  karakterini  koruyarak,  normatif  nefelinli  bazalt  bileşiminden 
başlayarak  normatif  hiperstenli  bazaltlara  doğru  ilerleyen  ve  daha  sonra  da  normatif  kuvarslı 
bazaltlara doğru gelişen bir ayrımlaşma modeli sergilemektedir.  Söz konusu bazaltın jeotektonik 
yerleşiminin  bölgesel  ölçekte,  yitim  ve/veya  domlaşma-riftleşme  yapılarından  ziyade,  kıtasal 
plakalarda da gözlenen ve plaka ların yanal yer değişimlerini denetleyen transform faylı sınırlarla 
ilişkili olabileceği ve Orta-Üst Miyose nde gelişime başlayan Kuzey Anadolu Transform fayının 
yarattığı basınç serbestlemesi   sonucu oluşan bir volkanizma ürünü olabileceği saptanmıştır.
The Kuyucak basalt which is Upper Miocene in age lies in Central Black sea regiorı (Central Ponti-
des)  has  similarities.  to  continental  intra-plate  alkali  ne  basalts.  Petrographic  and  geochemical 
investiga-tions  indicate  that  the  Kuyucak basalt  starts  with  nepheline-hormative  basalts,  by the 
progress  of  dif-ferentiation,  it  develops  first  to  hypersthene-normati  ve  basalts,  then to  quartz-
normative basalts, and it follows a B-type straddly-I trend observed in alkaline serie trends. The 
geotectonic  settling  of  Kuyucak  basalt  has  a  relation  with  the  transform  faults  ■vvhich  are 
controlled by the lateral displacement of continental plates. Therefore, it is thoılght to be that this 
basalt  is  the  production  of  volcanism occurred by the  pressure  release of  the  Nörth  Ânatolian 
Transform Fault.


