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Anadolunun en uzun ve en devamlı anatektonik birimi olan Toros
Kuşağı kendi aralarında belli stratigrafik ve tektonik farklılıklar gös-
teren jeotektonik birimlerden oluşmuştur. Bu birimlerin oluşumunda
Permiyen ve Triyas yaşlı jeoloji olaylarının önemli katkısı vardır. Bii-
deride Toros Kuşağının doğu, orta ve batı kesiminde Permiyen ve Tri-
yas yaşlı kaya birimlerinin en iyi gözlenebildiği yerlerdeki stratigrafi
ilişkileri tanımlanacak ve bu tanımlamaların ışığında jeotektonik bi-
rimleri etkileyen jeoloji olaylarının gelişimi yorumlanacakdır.

Doğu Toros Kuşağının Pınarbaşı - Sarız ve Tufanbeyli ilçeleri
arasında kalan kesimi Permo - Triyasın en iyi incelendiği yerlerden
biridir. Üst Permiyen ve Üst Triyas (?) - Liyas öncesi diskordanslarm
yer yer önemli boyutlara ulaştığı bu bölgede Üst Permiyen ve Alt
Triyas yaşlı kaya birimleri birbirleriyle uyumludur. Orta - Üst Triyas
yaşlı kaya birimleri hemen tamamen aşınmıştır.

Orta Toros'un Silifke - Aydıncık arasında kalan kesiminde, KD-GB
doğrultusunda birbirine paralel uzanan farklı jeotektonik birimlerde
Permiyen ve Triyas yaşlı kaya birimleri gözlenmiş ve birbirleriyle
deneştirilmiştir.

En güneydeki sahil kuşağında Üst Permiyen yaşlı kireçtaşları ge-
nellikle Üst Devon (Akdere Formasyonu) üzerinde açışız diskordanS'
lıdır. Ancak yer yer aynı kireçtaşının Üst Kambriyen - Alt Ordovisyen
yaşh Ovacık Formasyonu üzerinde açısal diskordanslı olduğu saptan-
mıştır. Bu yörede Karboniferin, Üst Permiyen öncesi bölgeyi etkiliyen
bir yükselim sonucu erozyona uğradığı sanılmaktadır. Üst Permiyen
kireçtaşı dolomitik bir seviyeden sonra Alt Triyasa geçer. Liyas öncesi
açtsal diskurdansın bölgede çok etkin olması nedeniyle yer yer orta
ve Üst Triyas tamamen aşınmıştır.

Sahil Kuşağının kuzeyindeki tektonik zonda Üst Kambriyenden
Devona kadar tüm devirlerin temsil edildiği ince bir Paleozoik istif
üzerinde açısal diskordansla çok ince bir Üst Permiyen kireçtaşı bu-

46



lunur. Bu bölgede gelişen Triyas, sahil kuşağındaki denizel Triyas
fasiyesinden farkh bir fasiyestedir. Tabanda gölsel gastropotlar kap-
sayan bir kireçtaşı üzerinde kırmızı renkii, çapraz tabakah, kurntaşi,
çamurtaşı ardalanması, Permiyen kireçtaşı çakıllarından oluşan intra-
formasyonel çakıltaşları ve yer yer büyük boyutlara ulaşan Permiyen
kireçtaşı olistolitlerinin olduğu gözlenir (Murtçukuru Formasyonu)
Orta - Üst Liyasla başlayan platform karbonatları, Triyasın ve daha
yaşlı diğer kaya birimlerinin üzerinde açısal diskordansiı ve trans-
gressif aşmaiıdîr.

Batı Toros Kuşağının Alanya Masifi ile Akseki bağıl otoktonu ara»
sında kalan Geriş - Güzelsu - Köprülü ara zonunda, metamorfik ol-
mayan ve tabanda fosilli Ordovisyen, Silüriyen ve Devoniyeni kapsa-
yan Paleozoyik teme! üzerine gelişen Permiyen alta yer yer ekonomik
olabilecek kömür damarları kapsayan kireçtaşı ve kuvarsit ardalan-
masıyle başlar ve üste doğru bol algalı ve yer yer bitümlü biyomikrit-
lerle Ait Triyasm alacalı, renkli marnlarına geçer. Bu kuşakta, Orta -
Üst Triyasta, yakın mesafede yanal olarak birbirine geçen farklı fasi-
yeslerde kaya birimleri çö.keimiştir. Örneğin bitkili kumtaşı, halobyah
kireçtaşı, radyolarit ve resifai kireçtaşı gibi.

Orta - Üst Triyasta tüm bölgeyi etkileyen kıta kenarı riftieşmesiyle
oluşan, yer yer sığ ve yer yer çok derin olan graben çanaklarında bu
farklı fasiyeslerdeki çekellerin biriktiği sanılmaktadır. Riftleşme ile
incelen kıtasal kabuktan derin faylarla yükselen bazik ekstruzif voi-
konikler Orta - Üst Triyas yaşlı çökellerle ilksel ilişkilidirler.
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