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Eoannularia conica n.  sp. türünün tanımı ve
Darende—Gürün  (batı  Malatya)  yöresindeki
Üst Lütesiyen—Alt Priaboniyen kireçtaşlarına
ilişkin yeni  görüşler

Description  of the new species Eoannularia conica n.sp.  and new  observations  on  the  Upper  Lutetian  -
Lower  Priabonian  limestone  in  the  Darende  -  Gürün  (west  of  Malatya)  region

ERCÜMENT  SİREL  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ:  Darende  batısında  ve  Gürün  güneybatısında  (batı  Malatya)  yaygın  olarak  yüzeyleyen  ince  tabakalanmalı  kireç-

taşlarının  Alt  Priaboniyen  yaşında  oldukları  saptanmış  ve  bu  kireçtaşları  içinde  bulunan  yeni  bir  foraminifer  türü,  Eoan-

nularia  conica  n.sp.nin  tanımı  yapılmıştır.

ABSTRACT:  Thin  bedded  limestones  covering  large  areas  in  the  west  of  Darende  and  in  the  southwest  of  Gürün  (west

of  Malatya)  are  found  to  be  Lower  Priabonian  in  age.  A  new species  of  foraminifera,  Eoannularia  conica  n.sp.  occurring

in  these  limestones  is  described.

GİRİŞ

Bu  yazı  Darende  batısında  ve  Gürün  güneybatısında  (şe-
kil  1)  yaygın  olarak  yüzeyleyen  ve  Nummulites'li  Üst  Lütesi-
yen  yaşlı  kireçtaşları  üzerine  uyumlu  olarak  gelen,  ince  ta-

bakalannıalı  kireçtaşlarının  yaşım  saptamak  ve  içinde  bulu-
nan  Eoannularia  conica  n.sp.  türünün tanımım yapmak  amacı
ile  düzenlenmiştir.

STRATİGRAFİ

Darende'nin  batısında  ve  Gürün'ün  güneybatısında  Üst
Kretase,  Paleojen  ve  Neojen  yaşlarında  kaya  birimleri  yü-
zeylemektedir.  Paleojen  çökelleri  Darende'nin  kuzey  ve  ku-
zeydoğu  bölümlerinde  daha  yaygındır  ve  iyi  izlenirler.  Bu  yö-
rede  Lütesiyen  ve  Priaboniyen  litolojik  ve  içerdikleri  Fora-
minifera  türleri  ile  kesin  olarak  birbirlerinden  ayrılırlar  (Ak-
kuş,  1970),  (Sirel,  1976).  Çalışılan  bölümde  ise  Nummulites
aturicus  Joly  ve  Leymerie,  N.  helveticus  (Kaufmann),  Fabi-
ania  cassis  (Oppenheim),  Chapmanina  ffasstnensis  Silvestri,
Asterigerina  rotula  (Kaufmann),  Halkyardia  minima  (Lie-
bus)  ve  Gyroidinella  magna  le  Calvez'li  Üst  Lütesiyen  yaşlı,
kahverenkli,  kalın  tabakalanmalı  kireçtaşları  üzerine  uyum-
lu  olarak,  alt  seviyelerinde,  Eoannularia  conica  n.sp.,  E.  eoce-
nica  Cole ve  Bermudez,  F. cassis, A. rotula,  C. gassinensis, H.
minima  ve  G.  magna,  üst  seviyelerinde,  ise,  AT.  cf.  fabianii
(Prever),  F.  cassis  ve  G.  gassinensis  gibi  Foraminifera  türleri-
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ni bulunduran  açık  kahverenkli,  ince  tabakalanmalı  kireçtaş-
ları gelir  (şekil  2).  Darende  ve  Gürün  yöresinde,  F.  cassis, 
O. gassinensis,  A.  rotula,  H.  minima  ve  G.  magna  türlerinin 
Üst Lütesiyen  ve  Priaboniyen  Nummulites'leri  ile  birlikte  bol 
olarak bulunmaları  ve  istifin  daha  üst  seviyelerinde  Lütesiyen 
Nummulites'lerinin birden  yok  olmaları  ve  en  üst  Seviyelerde 
ender de  olsa  N.  fabianii  türünün  ortaya  çıkması,  Lütesiyen 
Nummulites'lerintin yok  olduğu  seviyeden  sonra  oluşmuş  ki-
reçtaşlarının Alt  Priaboniyen  yaşında  olduğunu  kanıtlamaktadır.

Sekil  2.:  Darende  ve  Gürün  yöresi  Üst  Iütesiyen-Priaboniyen
çökellerine özgü  şematik  dikme  kesit.

Figure 2:  Schematic  columnar  section  of  the  Upper  Lutetian  -
Priabonian sediments  of  Darende  -  Gürün  region.

SİSTEMATİK ÇALIŞMA

Takım  FORAMINIFERIDA  Eichwald  1830

Familya  PLANORBULINIDAE  Schwager  1887

Cins  EOANNULARIA  Cole  ve  Bermudez  1944

Eoannularia  eocenica  Cole  ve  Bermudez  1944
(levha I,  gekil  1-3;  levha II,  şekil  1,  2,  4,  5,  8,  9)

1944  Eoannularia  eocenica  n.sp.,  Cole  ve  Bermudez,  levha  I,
şekil  11-16.

1970  E.  eocenica  Cole  ve  Bermudez,  Kaever,  levha  7,  şekil  8-10.

Tanımlama

Dış  Karakterler.  Kabuk  kenarları  yuvarlaklaşmış.bir  yü-
zü hafifçe  dış,  karşıt  yüzü  iç  bükeydir.  Kabuğun  her  iki  yü-
zünde merkezden  çevreye  doğru  gidildikçe  azalan  bir  dolgu 
maddesi (merkezi  kalınlaşma)  vardır.  Bu  dolgu  mad-
desi kabuğun  yüzüne  dik  şekilde  sıralanmış,  çok  ince  ve 
sık laminalardan  oluşmuş  hiyalinimsi  kireçtaşıdır.

Çap/yükseklik oranı  3,2  -  3,4  arasında  değişir  (çap,  yük-seklik, 
kalınlık  şekil  3c'de  gösterilmiştir).

İç  Karakterler.  İlk  loca  küresel,  çapı  24-31  ıu  arasında değişir. 
İlk  locayı  izleyen  3-4  sıra  Linderina  ve  Halkyardia ekvatoryal 

localarını  andıran  loca  dizileri  vardır,  bu  localardan sonra  gelen  
ekvatoryal  localar  dikdörtgenimsi  şekilli  olup, düzenli sıralanmış  
dairevi  halkaları  oluştururlar.  Eksenel  kesitte, merkezde  daha  
kalın  fakat  çevreye  doğru  incelen  dolgu maddesinin ince  ve  dik  
şekilde  sıralanmış  laminalardan  oluşmuş şekli  belirgindir.  İlk  
locadan  sonra  çapları  çevreye  doğru dereceli olarak  büyüyen  
ekvatoryal  loca  dizileri,  aralarında 145° -150°  lik  açı  yaparak  bir  
yayı  andıran  şekilde  dizilirler (şekil 3b).  0,63  mm'lik  bir  çap  içinde  
9-10  loca  dizisi  vardır.

Stratigrafik Seviye

Eoannularia eocenica,  şekil  2'de  gösterilen  foraminiferler ile 
birlikte  Alt  Priaboniyen'de  bulunur.

Bulunduğu Yer

Hacılar köyü  kuzeyi  (B  Darende),  Hüyüklü  köyü  (GB 
Gürün).

Eoannularia  conica  n.sp.
(levha  I,  şekil  4-10;  levha  II,  şekil  4,  6,  7,  10)

Holotip: (Gü.  1),  levha  I,  şekil  5;  levha  II, şekil  6. 
Paratip: (Gü.  2-6),  levha  I,  şekil  4,6-10;  levha  II,  şekil  4,  7,

10.
Materyel: Sert  kireçtaşları  içinde  bulunan  14  örnek.
Tip seviyesi:  Alt  Priaboniyen.
Tip yeri:  Hüyüklü  köyü  (Güneybatı  Gürün).

Ayırtman Tanım

Kabuk konik  şekilli,  bir  yüzü  kuvvetlice  dış  bükey,  kar-
şıt yüzü  içe  doğru  göçük,  çap/kalınlık  oranı  1.8  -  2,  tepe  açısı 
105°.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.

Dış Karakterler.  Kabuk  serbest,  konik  şekilli,  hiyalinim-
si kireçtaşıdır.  Karın  tarafı  içe  doğru  kuvvetlice  göçük,  sırt 
kısmı dış  bükeydir.  Bütün  örneklerde  kabuğun  her  iki  yüzü 
bir dolgu  maddesi  ile  kaplıdır.  Bu  dolgu  maddesinin  kalınlığı 
merkezden çevreye  doğru  dereceli  olarak  ve  yavaşça  azalır. Dolgu 
maddesi  Eoannularia  eocenica'da,  olduğu  gibi  kabuk  yüzüne dik,  
ince  ve  sık  laminaların  sıralanmaları  ile  oluşmuştur.
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Çap/yükseklik oranı  1,8  -  2,1  arasında  değişir  (çap,  yük-

seklik ve  kalınlık  şekil  3c'de  gösterilmiştir).

İç Karakterler,  ilk  loca  küresel  ve  büyükçedir,  çapı  20-36  ıu  

arasında  değişir.  İlk  locayı  izleyen  birkaç  sıra  loca  Orbitoides 
locasına  benzer,  daha  sonraki  localar  dikdörtgenimsi şekillidirler 

ve  daire  şeklinde  halkaları  oluştururlar  (levha  I; şekil 4,  10).  

Eksenel  kesitler  bu  yeni  tür  için  karakteristiktir, ilk  locadan  

sonra  gelen  ekvatoryal  loca  dizileri  merkezden çevreye doğru  

kuvvetlice  iç  bükey  şekil  göstererek  sıralanırlar, tepe  açısı  105°  dir  

(şekil  3a).

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler.  Kabuğun  şekli  koniktir,  sırt  taraf  kuv-

vetlice dış  dükey,  karın  tarafı  içe  doğru  göçüktür,  dolgu  mad-

desi çok  kalındır.

Çap/yükseklik  oranı  1,8  -  2  arasında  değişir.

İç  Karakterler,  tik  loca  küremsi  ve  çok  büyük,  çapı  45-

61  fi  arasında  değişir.  0,39  mm'lik  bir  çap  içinde  5  tane  loca

dizisi  vardır.

Benzerlik  ve  Farklar

Konik  şekli  ve  kaba  yapısı  ile  Eoannularia  'eocenica  Co-

le  ve  Bermudez'dan  kolayca  ayrılır.  Ayrıca  E.  conica  n.sp.'

mu  tepe  açısı,  E.  eocenica'mn  tepe  açısında  daha  küçüktür

(şekil  3a,  b).

SUMMARY

Rock  units  of  Upper  Cretaceous,  Paleogene  and  Neogene
ages  crop  out  in  the  west  of  Darende and in the  southwest  of
Gürün  (west  of  Malatya)  regions.  Upper Lutetian  sequence  is
composed  of  thick  bedded  limestone  and  contains foraminifers
such as  N.aturicus, N.  helveticus, F.  cassis,  C.  gassinensls,  A.
rotula,  H.  minima  and  G.  magna  in  large  amount.  The  Lower
Priabonian  sequence  overlies  comformably the  Upper Lutetian
limestones  and  it  is  composed  of  thin  bedded  limestoe  too.
The  Priabonian  rocks  are  characterized  by  foraminifers  such
as Eoannularia conica n.sp., E. eocenica, F.  cassis H. minima,
C. gassinensis, A. rotula and  G. magna. The foraminifers  such
as F. cassis, H. minima, G. gassinensis, A. rotula, and G. mag-
na  occurr  together  with  Nummulites  of  Upper  Lutetian  and
Priabonian  in  the  lower  part  of  the  limestone  sequence.  The
upper part  of the  sequence is  deprived of Upper Lutetian Num-
mulites.  N.  fabianii  (Prever)  first  occurrs  in  the  uppermost
part  of the  sequence.  Lower Priabonian  age  is  assigned  to  the
upper  part.

Eoannularia conica n.sp.
(plate I,  figure 4-10;  plate  II,  figure 4,  6,  7,  10)

Şekil  3:  Eoannularia  conica  n.sp.,  15.  eocenica'mn  tepe  acıları,  yükseklik,  kalınlık  ve  saplarının  şematik  resimleri.
Figure  3:  Schematic  picture  of  the  apical  angle,  diameter,  thickness  and  height  of  Eoannularia  conica  n.sp.,  and  E.  eocenica.



Holotype:  (Gü.  1),  plate  I,  figure  5;  plate  II,  figure  6.
Paratype:  (Gü.  2-6),  plate  I,  figure  4,6  -  10;  plate  II,  figure

4,  7,  10.
Material:  Fourteen  specimens  in  the  hard  limestone.
Type  level:  Lower  Priabonian.
Type  locality:  Hüyüklü  village,  (SW  Gürün).

Diagnosis
Test  conical  in  shape,  dorsal  side  strongly  convex,  ventral

side  much  depressed  inward,  diameter/height  ratio  1,8  -  2,
apical  angle  105°.

Description

Microspheric  Form.
External  Characters.  Test  is  free  and  conical.  The  test

structure  is  hyaline  calcareous.  Dorsal  side  is  strongly  con-
vex  and  ventral  side  much  depressed  inward.  The  surface  of
the  test  is  covered  by  the  filling  material  in  all  specimens.
The  thickness  of  the  filling  material  decrease  from  center  to
periphery.  The  structure  of  the  filling  material  is  hyaline
calcareous,  radially  fibrous  and  laminated.

Measurements  (mm,  in  14  specimens):
Maximum Minumum Average

Diameter
Central  thickness
with  filling  material
Thickness  of  periphery
Height

0,73 0,23 0,50

0,15 0,07 0,11
0,18 0,11 0,14
0,34 0,13 0,23

Diameter/height ratio  varies  between  1,  8  -  2,1  (diameter,  thickness 
and height  is  shown  in  figüre  3c).

Internal Characters.  Proloculum  is  spheric  and  rather big. Its  
diameter  varies  between  20-36  ıu.  The  few  equatorial chambers 
which  folio  the  proloculum  are  arcuate  as  the  Orbitoides 
chambers.  Arcuate  chambers  which  follow  are  rectengular 
in shape  (plate  I;  figure  4,10)  and  they  are arranged in 
circular  fashion.  Axial  sections  are  very  characteristic  for 
this species.  Apical  angle  is  about  105°  (figure  3a).  Rows  of

equatorial  chambers  which  follow  the  big  proloculum  are  ar-
ranged  strongly  concave  from  center  to  periphery.

Maerospheric  Form.
External Characters.  Test  is  conical  in  shape,  dorsal 

side is  strongly  convex,  ventral  side  is  depressed  inward.  Fil-
ling material  of  the  test  is  thicker.

Measurements (mm,  in  3  specimens):

Diameter/height ratio  varies  between  1,8  -  2.

Internal Characters.  Proloculum  is  subspheric  and  very large, 
diameter  of  megalosphere  is  about  45-61  ıu.  For  a  0.39 mm 
diameter,  5  rows  of  chambers  are  counted.

Comparisons and  Remarks

Eoannularia conica  n.sp.  is  easily  distinguished  from  the 
E. eocenica  Cole  and  Bermudez  by  its conical  shape  otherwise 
apical angle  of  new  species  is  smaller  than  the  apical  angle 
of  E.  eocenica.

Yayıma  verildiği  tarih:  Kasım,  1975
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LEVHA  I

Eoannularia  eocenica  Cole  ve  Bermudez

Şekil  1:  Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil,  X  133.
Şekil  2:  Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil,  X  130.
Şekil  3  Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil.  X  131.

Eoannularia  conica  n.sp.

Eksene  dik  kesit,  dikdörtgen  şekilli  locaları  içeriyor,  mikron'
Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil,  Holotip  (Gü.  1),  X  128.
Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil,  paratip  (Gü.  3),  X  118.
Eksenel  kesit,  makrosiferik  şekil,  paratip  (Gü.  4),  X  138.
Eksenel  kesit,  makrosiferik  şekil,  paratip  (Gü.  5),  X  130.
Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil,  paratip  (Gü.  6),  X  171.
Genç  dönem  localarını  (arcuate)  içeren  eksene  dik  ksit,  paratip  (Gü.

şekil paratip  (Gü.  2),  X  93.

7),  X  95.

PIRATE I

Eoannularia eocenica  Cole  and  Bermude
Figure  1:  Axial  section,  microspheric  form,  X  133.
Figure  2:  Axial  section,  microspheric  form,  X  130.
Figure  3:  Axial  section,  microspheric  form,  X  131.

Eoannularia  conica  n.sp..

Figure  4:  Equatorial  section  containing  rectangular  chambers,  microspheric  form,  paratype  (Gü.  2),  X  93
Figure  5:  Axial  section,  microspheric  form,  holotype  (Gü.  1),  X  128.  '
Figure  6:  Axial  section,  microspheric  form,  paratype  (Gü.  3),  X  118.
Figure  7:  Axial  section,  macrospheric  form,  paratype  (Gü.  4),  X  138.
Figure  8:  Axial  section,  macrospheric  form,  paratype  (Gü.  5),  X  130.
Figure  9:  Axial  section,  microspheric  form,  paratype  (Gü.  6),  X  171.
Figure  10:  Equatorial  section  containing  chambers  of  juvenile  stage  (arcuate),  paratype  (Gü.  7),  X  95.
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LEVHA  II

Eoannularia  eocenica  Cole  ve  Bermudez

Eksenel  kesit,  makrosiferik  şekil,  X  166
Eksenel  kesit,  makrosiferik  şekil,  X  139
Eksene  dik  kesit,  mikrosiferik  şekil,  X  103
Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil,  X  130
Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil,  X  105
E.  eocenica  ve  Gyroidinella  magna  le  Calvez'li  kireçtaşı,  X  44

Eoannularia  conica  n.sp.

Şekil  4:  Eksene  dik  kesit,  mikrosiferik  şekil,  paratip,  (Gü.  8),  X  100
Şekil  G:  Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil,  holotip,  (Gü.  1),  X  128
Şekil  7:  Eksenel  kesit,  makrosiferik  şekil,  paratip  (Gü.  5),  X  150
ŞDkil  10:  Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil,  paratip,  (Gü.  7),  X  171

PLATE  II

Eoannularia  eocenica  Co!e  ve  Bermudez

Figure  I:  Axial  section,  macrospheric  form,  X  166
Figure  2:  Axial  section,  macrospheric  form,  X  139
Figure  3:  Equatorial  section,  microspheric  form,  X  103
Figure  5:  Axial  section,  microspheric  form,  X  130
Figure  8:  Axial  section,  microspheric  form,  X  105
Figure  9:  Limestone  with  E.  eocenica  and  Gyroidinella  magna  le  Calvez,  X  44

Eoannularia  conica  n.sp.

Figure  4;  Equatorial  section,  microspheric  form,  paratype,  (Gü.  8),  X  100
Figure  6:  Axial  section,  microspheric  form,  holotype,  (Gü.  1),  X  128
Figure  7:  Axial  section.macrospheric  form,  paratype,  (Gü.  5),  X  150
FigMEe  10:  Ax'ial  section,  microspheric  form,  paratype,  (GÜ.  7),  X  171
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Ortahisar'ın  çevresel  jeolojik sorunları

Environmental  geology  problems  of  Ortahisar

VEDAT  DOYURAN  Jeoloji Mühendisliği Bölümü,  Orta  Doğu  Teknik  Üniversitesi,  Ankara

ÖZ:  Çalışmanın  amacı,  Ortahisar  kasabasının  çevresel  sorunlanna  jeolojik  bir  yaklaşımla  eğrilmektir.  Ortahisar  kasaba-
sını  simgeleyen  kaleden  kaya  düşmeleri  ve  konut  amacı  ile  açılmış  bazı  mağaralardaki  göçme  olasılıkları  başlıca  sorun-
ları  oluşturmaktadır.  Yörede,  Neojen  yaşlı  akıntı  tüfleri  ve  sünger  taşı  akıntıları  egemendir.  Akıntı  tüflerinin  kaynaklı
kısımlarından  oluşan  kale,  aşırı  oyulmalar  sonucu,  dayanımını  yitirerek  kaleyi  çevreleyen  konutları  tehdit  etmektedir.
Bu  nedenle,  kale  çevresinde  bir  afet  alanı  saptanmış  ve  bu  alanın  düzlenmesi  önerilmiştir.  Düşen  blokların  sıçramasını
önlemek  amacı  ile  afet  alanının  sünger  taşı  akıntıları  ile  örtülmesi  gerekmektedir.  Mağara  göçmelerinin  en  önemli  ne-
denleri  olarak  yağış  sularının  sızarak  mağara  tabanlarında  küçük  göletler  oluşturmasını,  sel  sularını  ve  yeni  inşa  edilen
konutlardan  doğan  yüklemeleri  görmekteyiz.  Bunun  için  mağaraların  akaçlanması,  çatlakların  kapatılarak sızıntıların  ön-
lenmesi,  sel  sularının  yönlendirilmesi  ve  bazı  mağara  tavanlarının  desteklenmesi  gerekmektedir.
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ABSTRACT:  The  study  aims  to  give  a  geological  approach  to  the  environmental  problems  of  the  Ortahisar  town.  The
major  problems  encountered  include  the  rockfalls  from  the  castle,  which  symbdlizes  the  town,  and  the  possible  failure  of
the  roofs  of  the  caves  dwelled  for  accomodation  purposes.  The  dominating-  rock  types  of  the  area  include  the  ash-flow
tuffs  and  the  pumice  flows  of  Neogene  age.  The  castle,  which  is  made  of  the  welded  portions  of  ash-flow  tuffs,  had  almost
lost  most  of  its  strength  due  to  excessive  dwellings  and  now  acts  as  a  potential  hazard  for  the  buildings  that  surround  it.
For  this  reason,  a  fallout  area  is  established  around  the  castle  and the  levelling  of  this  area  is  proposed.  In  order  to  avoid
the  jump  of  the  falling  blocks,  the  fallout  area  must  be  covered  with  a  blanket  of  pumice  flows.  The  major  causes  of  cave
failure  include  the  seepage  of  rain  water  and  the  accumulation  of  small  ponds  on  the  floors  of  the  caves,  the  runoff,  and
the  surcharge  load  exerted  by  the  newly  built  houses  on  topof  the  caves.  It  is  thus  necessary  to  drain  the  caves,  to  seal
the  fractures  to  prevent  seepage  of  rain  water,  to  collect  and  canalize  the  runoff,  and  to  support  the  roofs  of  some  caves.

Şekil  I:  Buldum  haritası.
Figure 1:  location  map.

GİRİŞ

Orta Anadolu  N'eojen  volkanizmasının  bazı  piroklastik 
ürünleri, ilginç  morfolojik  şekillerin  oluşumuna  olanak  sağla-
mıştır. Halk  arasında  "peri  bacaları"  olarak  adlandırılan  bu 
oluşumların en  tipik  örneklerini  Nevşehir-Ürgüp-Avanos  üç-

geni içinde  görmekteyiz  (şekil  1).  Peri  bacaları,  tarihsel  Bizans 
kiliseleri  ve  yapay  mağaraları  ile  bu  yöre  çok  sayıda yerli ve  
yabancı  turistin  ilgisini  çekmektedir.  Bu  yörenin önemli turizm  
merkezlerinden  biri  de,  Nevşehir'in  15  km  doğusunda yer  alan  
Ortahisar'dır.  Kasabayı  simgeleyen  ve  "Ortahisar Kalesi'  olarak  
anılan  doğal  anıtın  yanı  sıra,  vadi  yamaçlarında açılmış  
mağaralar,  burada  ilk  yerleşmiş  olan  halka uzun  yıllar  konut  
teşkil  etmiştir.

Yıllardır doğa  ile  iç  içe  yaşayan  bir  kısım  Ortahisar'lılar 
artık doğadan  kopma  hazırlıkları  içindedirler.  Uzun  yıllar 
yerleşilmiş olan  mağaralar  ve  aşırı  oyulma  sonucu  gücünü  yi-
tiren kale  artık  doğal  güçlere  boyun  eğmek  durumundadır. 
Özellikle atmosferik  olaylar  ve  yer  çekiminin  etkin  olduğu  bu 
doğal güçler,  bazı  mağaralarda  göçmelere  ve  kalede  ise  kaya 
düşme olasılıklarına  yol  açmaktadır.

Çalışmanın amacı,  bir  kısım  Ortahisar'lıların  yaşantısını 
tehdit eden  kaya  düşmesi  ve  mağaralardaki  göçme  sorunları-
na jeolojik  bir  yaklaşımla  eğilmek,  afet  alanının  kesin  sınır-
larını belirlemek  ve bu  sorunları  önleyici  tedbirleri  saptamak-
tır.

Ortahisar kasabasının  sorunları,  daha  önce  değindiğimiz 
üçgen içinde  yer  alan  bazı  yerleşme  merkezleri  ile  ortak  özel-
lik taşımaktadır.  Bu  nedenle,  buradan  elde  edeceğimiz  bazı 
sonuçlar diğer  yöreler  için  de  geçerli  olabilir.

YÖNTEM

Sorunların kökenine  inebilmek  amacı  ile,  ilk  olarak,  araş-
tırma alanının  jeolojisi  incelenmiştir.  Bu  amaçla,  Ortahisar 
ve yakın  dolaylarının  1:5000  ölçekli  jeolojik  haritası  yapılmış-
tır. Bu  çalışmalar  sırasında,  ayni  kayaç  birimi  içindeki  farklı 
oluşumlar ayırtlanmış  ve  morfolojik  oluşumların  nedenleri 
açıklık kazanmıştır.

Araştırmanın ikinci  aşamasında,  Ortahisar  kalesi  ve  ya-
pay mağaralardaki  sorunlar  ele  alınmıştır.  Kalede  görülen 
çatlaklar incelenmiş,  gerek  kale  içinde  ve  gerekse  vadi  ya-
maçlarında açılmış  mağaraların  duvar  ve  tavan  kalınlıkları 
hakkında bilgi  edinilmiştir.  Kaya  düşme  olasılıkları  incelene-
rek, kale  çevresinde  bir  afet  alanı  ve  bu  alanın  sınırları  sap-
tanmıştır. Bu  alanın,  güvenlik  koşulları  göz  önüne  alınarak, 
en aza  İndirilme  olasılıkları  araştırılmıştır.

JEOLOJİK DURUM

Orta Anadolu  Neojen  volkanizması  bir  çok  yerbilimcinin 
ilgisini çekmektedir.  Özellikle  Erciyes  Dağı  ve  Hasan  Dağı 
gibi önemli  volkan  konileri  1840  lardan beri  yerbilimciler  için 
morfolojik, jeolojik  ve  petrografik  araştırmalara  konu  olmuş-
tur.

Kayseri ve  Nevşehir  dolaylarında  1:25  000  ölçekli  topoğ-

rafik haritalar  üzerinde  ilk  ayrıntılı  jeolojik  çalışmalar  Pas-
quare (1968)  tarafından  yapılmıştır.  Kayseri,  Nevşehir  ve 
Niğde yörelerinde  yaygın  yüzlekler  veren  volkanitler  ve  se-

dimanlar Pasquare  (1968)  tarafından  Ürgüp Formasyonu  ola-

rak adlandırılmıştır.  Bu  formasyon,  yine  ayni  araştırmacı  ta-
rafından, onsekiz  birime  ayrılmış  ve  her  .birim  ayrıntılı  olarak 
tanımlanmıştır. Ürgüp  Formasyonu'nun  alt  düzeylerinde  gö-

rülen Kavak  üyesi,  Orta  Anadolu  Neojen  volkanizmasının  ilk 
ignimbritik (kaynaklı  tüf)  aktivitesini  belirlemektedir.  Ka-

vak üyesi,  araştırma  alanımızın  en  yaygın  birimini  oluştur-

maktadır.

Nevşehir-Ürgüp-Avanos üçgeni  (şekil  1)  içinde  yaygın 
olarak gördüğümüz  peri  bacaları,  Kavak  üyesini  simgelemek-
tedir. Kavak  üyesini  oluşturan  kaynaklı  tüfler  Pasquare 
(1968) tarafından  lahar  (volkanik  çamur  akıntısı)  olarak  ta-

nımlanmıştır. Ancak,  1:5000  ölçekli  jeolojik  harita  alımı  sı-

rasında elde  edilen  veriler  ve  alınan  kayaç  örneklerinden  ya-
pılan ince  kesitler  bunların  lahar  olmayıp  tipik  akıntı  tüfleri 
(ash-flow tuffs)  olduğunu  kanıtlamaktadır.

Akıntı tüfü  sözcüğü,  tamamen  ve/veya  kısmen  kaynak-
lanmış kül  akıntılarını  içeren  geniş  kapsamlı  bir  sözcüktür. 
Burada, volkan  küllerinin  akma  olayı  lahar  gibi  sulu  bir  or-
tamda olmayıp,  yüksek  sıcaklıkdaki  gaz  ve  piroklastiklerin
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Şekil 2:  Ortahisar  ve  çevresinin  jeolojik  haritası.
Figure 2:  Geological  map  of  Ortahisar  and  it's  vicinity.

oluşturduğu turbülant  bir  ortamda  gerçekleşmektedir.  Bu  ya-
yılma mekanizması,  ilk  kez  Reynolds  (1954)  tarafından  be-
nimsenmiştir.

Kavak üyesini  oluşturan  akıntı  tüfleri,  kaynaklanma  de-
recelerine göre  üç  kışıma  ayrılmıştır.  Kaynaklanmamış  akıntı 
tüfleri,  çalışma  alanındaki  engebeli  topoğrafyayı  oluşturmaları 
nedeniyle  kolaylıkla  ayırtlanmaktadır.  Örneğin,  Kavak-bileği 
Deresi  ve  kollarının  oluşturduğu  vadi  yamaçları  ile  Ortahisar 
kasabasının  kuzey  ve  kuzeydoğusundaki  engebeli alanlar (şekil  
2).  Bu  tüfler  kolaylıkla  işlenebilmekte  ve  konut amacı  ile  açılan  
mağaralar  ile  narenciye  ürünleri  için  açılan soğuk  hava depoları  
bunlar  içinde  yer almaktadır. Az  kaynaklı kısımlar  ise,  çalışma  
alanındaki  düzlükleri  oluşturmak-tadır. Örneğin,  Kolam  sırtı,  
Kocatepe,  Harmankırağı  düzlükleri gibi  (şekil  2).  Aşınmaya  
daha  dayanıklı  olmaları  nede-niyle, kaynaklı  tüfler,  birer  kalıntı  
tepe  görünümündelerdir.

örneğin,  Ortahisar  kalesi,  İshak  kalesi,  Karataş  Tepe  gibi
(şekil  2).  Kavak  üyesinin  kaynaklanmamış  ve  çok  az  kay-
naklanma  gösteren  kısımları  için  Fenner  (1948)  tarafından
önerilen  "sillar"  sözcüğünü  kullanabiliriz.

Ortahisar  dolaylarında  görülen  akıntı  tüflerinin  en  tipik
özelliği,  volkan  külünden  oluşmuş  bir  çimento  içinde  fazlaca
sünger  taşı  ve  az  sayıda  volkanit  parçalarının  bulunmasıdır.
Volkanitler  genellikle  lapilli  boyutunda  olup  kayacın  %5  ka-
darını  oluşturmaktadır.  Sünger  taşı  ise  lapilli  ve  blok  boyut-
larındadır.

Kötü  boylanmalı  ve  10-20  m'lik  birimler  şeklinde  izle-
nen  akıntı  tüfleri  arasında  yer  yer  2-3  m  kalınlıkta  kül  çö-
kelleri  bulunmaktadır.  Yatay  ve  yataya  yakın  ,bir  tabakalan-
ma  gösteren  bu  kül  çökelleri,  gerçekte  masif  olan  akıntı  tüf-
lerinin  de  tabakalı  olduğu  kanısını  uyarmaktadır.
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Şekil
Figure

Ortahisar  kalesindeki  düşey  atımlı  fay.
A  normal  fault  in  the  Ortahisar  castle.

Kavakbileği  Deresinin  güneyindeki  Beybag  sırtında  yüz-
lek  veren  yatay  birim  %95  dolayında  sünger  taşı  ve  %3-4
dolayında  volkanit  parçacıklarından  oluşmuştur.  Sünger  taşı
akıntısı  olarak  adlandırdığımız  bu  birim,  bağlayıcı  çimento-
su  olmayışı  nedeniyle  son  derece  gevşek  olup  geçirimliği  de
çok  fazladır.  Sünger  taşı  akıntısının  görünür  kalınlığı  40  m'
den  fazladır  ve  akıntı  tüflerini  örtmektedir.

YAPISAL  JEOLOJİ

Akıntı  tüfleri,  içerdikleri  kül  çökelleri  nedeniyle,  yatay
birimler  şeklinde  görülmektedir.  Çalışma  alanında  kolaylıkla
izlenebilen  kül  çökelleri  genellike  yatay  ve  yataya  yakın  ta-
bakalarıma göstermektedir.  Bu  nedenle,  Kavak üyesinin  önem-
li  tektonik  hareketlere  hedef  olmadığı  kabul  edilebilir.

Akıntı  tüfleri  yer  yer  eklem  ve  çatlaklarla  katedilmiş-
lerdir.  Ancak,  bu  eklem  ve  çatlaklar  tektonik  kökenli  olma-
yıp  volkan  küllerinin  soğumaları  sırasında  oluşmuştur.  Bazı
çatlaklarda  0,10  -  1,5  m  dolaylarında  düşey  atımlar  görül-
mektedir.  Bu  gibi  çatlaklarda  sürtünme  deformasyonlarının
görülmeyişi,  çatlakların  sıkı  ve  süreksiz  oluşu  ve  düşey  atım-
ların  yalnız  mevcut  çatlaklar  boyunca  görülmeleri  nedeniyle,

I:  Orl:ılıi*t:ır  K.ıifsiııirı  grııcl  Küriinîıınii.
I. \  çrrırr.ıl  \iv\\  ııl  tll<-  Ol'l.ıhK.ır  fasile.

hareketi  oluşturan  güçlerin  tektonik  kökenli  olmayıp  gravite
sonucu  oluştuğunu  kanıtlamaktadır.  Bu  şekilde  oluşmuş  bir
fay  Ortahisar  kalesinde  de  görülmektedir  (şekil  3).  Bu  fay-
lar,  süreksiz  oluşları  nedeniyle,  Jeolojik  haritada  gösterileme-
miştir.

MORFOLOJİK  DURUM

Ortahisar  dolaylarında,  morfolojik  şekillerin  kayaç  türleri  ile
çok  yakın  ilişkisi  olduğu  görülmektedir.  Genellikle  az  kay-
naklı  tüflerin  oluşturduğu  düzlükler,  kaynaklı  tüflerin  oluş-
turduğu  kalıntı  tepecikler  ve  sularlarda  görülen  engebeli
morfoloji  bu  görüşü  kanıtlamaktadır.

Kavak  üyesini  simgeleyen  peri  bacaları  genellikle  Kavak-
bileği  deresi  ve  kollarının  oluşturduğu  vadi  içlerinde  görül-
mektedir.  Peri  bacalarının  oluşumunda  litolojinin  yanı  sıra,
eklem  ve  çatlakların  da  etken  olduğu  görülmektedir.

ORTAHİSAR KALESİ VE  SORUNLARI

Ortahisar  kasabasını  simgeleyen  yaklaşık  60  m  yüksek-
likteki  kale,  akıntı  tüflerinde  görülen  farklı  aşınmanın  doğal
bir  sonucudur  (şekil  4).  Kale  için  büyük  ölçekte  bir  peri  ba-
casıdır  denilebilir.

Ortahisar  kalesinde  başlıca  sorunlara  yol  açan  oluşumları
doğal  ve  yapay  olmak  üzere  iki  kısımda  ele  alabiliriz.  Doğal
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oluşumlar olarak  çatlaklar  ve  eklem  sistemlerini;  yapay  olu-
şumlar olarak  da  kale  içindeki  aşırı  oymaları  (mağaralar) 
görmekteyiz.

Kaleyi oluşturan  kaynaklı  tüfler  yer  yer  çatlaklarla  ke-
silmiştir. Çatlak  genişlikleri  birkaç  milimetreden  bir  kaç  san-
timetreye kadardır.  Kayacın  heterojen oluşu  nedeniyle,  çatlak-
lar boyunca  pürüzlü  yüzeyler  oluşmuştur.  Çatlakların  geniş-
lemesi, büyük  bir  olasılıkla,  buralara  sızan  yağış  sularının 
donarak buz  kamaları  oluşturması  ile  gerçekleşmektedir.  Bu-
gün için Ortahisar  kalesinden kaya düşme sorunu  sadece eğim-
li ve  geniş  çatlaklarla  sınırlanmış  bloklar  için  söz  konusu-
dur.

Kalenin alt  kısımlarında  görülen  kolonlu  eklem  sistemi 
önemli sorun  yaratmamaktadır.  Buradan  düşebilecek  bloklar 
fazla hız  kazanmadan  kolaylıkla  kontrol  edilebilir.

Uzaktan bakıldığında  sağlam  bir  görünüme  sahip  olan 
kale, içinde  açılmış  mağaralar  nedeniyle  zayıf  bir  yapıya  sa-
hiptir. Mağaraların  duvar  ve  tavan  kalınlıkları  genellikle  25 
cm'den az  olup,  bazı  yerlerde,  özellikle  pencere  amacı  ile  açıl-
mış kısımlarda,  bu  kalınlık  10  cm'ye  kadar  inmektedir.  Bu 
nedenle, kalede  görülen  çatlaklar  daha  da  etkin  olabilmek-
tedir. Bugün,  dış  duvarların  yıkılmış  olması  nedeniyle  bazı 
mağaraların açığa  çıktığı  görülmektedir.  Ortahisar  kasabası-
nın yaşlıları  tarafından  burada  son  yarım  yüzyıldan  beri  hiç 
bir kaya  düşmesinin  görülmediği  kesinlikle  belirtilmiştir.  An-
cak bunlar  kişisel  görüşler  olup,  kalenin  geleceği  hakkında 
kesin yargıya  varabilmesi  için  yeterli  değildir.

Ortahisar kalesinde  bugün  için  en  önemli  sorun  olarak 
kaya düşme  olasılıkları  görülmektedir.  Böyle  bir  olasılık  da-
ha çok  kalenin  üst  kısımlarında  vardır.  Bu  durumdan  özel-
likle kaleyi  çevreleyen  evlerin  etkileneceği  doğaldır.  Ancak, 
50-60 m  yüksekten  düşecek  kaya parçaları  bu  düşüş  sırasında 
büyük bir  hız  kazanacak  ve  çarpmayı  izleyen  sıçramalar  so-
nucu daha  geniş  bir  alan  etkilenebilecektir.

ATLIK BERESİ  SORUNLARI

Atlık Deresinin  vadi  yamaçlarında  çok  sayıda  mağaralar 
açılmıştır. Bugün  bu  mağaraların  pek  çoğu  yerleşilmiş  olup 
sadece kalenin  güneybatısındakiler  boşaltılmıştır.  Bu  kısım-
larda, Atlık  Deresi  vadi  yamaçlarının  daha  dik  olduğunu  gör-
mekteyiz.

Vadi boyunca  çok  sayıda  mağara  incelenmiş  ve  göçme 
olaylarının, terkedilen  mağaralarda  daha  yoğun  olduğu  gö-
rülmüştür. Sillar  olarak  tanımlanan  kaynaklanmamış  tüflerde 
açılan bu  mağaralardaki göçmelerin  nedenleri  şu  şekilde  açık-
lanabilir:

a. Boşaltılan  mağaralar  genellikle  vadi  yamaçlarının 
daha dik  olduğu  yerlerde  görülmektedir.  Sel  suları  buralarda 
daha etkin olmakta  ve  büyük  zarara yol  açmaktadır.

b. Mağaraların  yerleşilmemiş  olması  nedeniyle,  çatlaklar 
boyunca sızan  yağış  suları  mağara  tabanlarında  birikmekte ve 
zamanla  kayacın  bağlyıcı  mddesini  gevşeterek  göçmelere yol 
açmaktadır.

c. Mağaraların  tavan  ve  duvarlarındaki  sıvaların  düş-
mesi sonucu  açığa  çıkan  ana  kayaç,  neme  doğrudan  hedef  ol-
maktadır. Bu  ise,  sularda,  kimyasal  ayrışmayı  hızlandırmak-
tadır.

d. Mevcut  mağaralar  üzerinde  inşa  edilen  konutlar  ye-
ni  yüklemelere  yol açmaktadır.

e. Boşaltılan  mağaralardan  konut  inşası  amacı  ile  yapı
taşı  temini  yoluna  gidilmesi,  bu  mağaraların  göçme  hızını  ar-
tırmaktadır.

Boşaltılan mağaralardaki göçmeler, bu mağaralar üzerinde 
inşa edilmiş  konutları  ve  henüz  boşaltılmamış  diğer  mağara-
ları da  etkilediği  için,  bu  sorun  önemini  korumaktadır.

ÖNLEYİCİ  TEDBİRLER

Ortahisar Kalesi

Kaya düşmelerini  önlemek  amacı  ile  bugüne  dek  bir  çok 
yöntemler geliştirilmiştir.  Örneğin,  kayaçları  gergi  çubukları ile 
tutma;  tel  ağlar  ile  kaplama,  çemberlerle  koruma  gibi. Ancak, bu  
yöntemler  Ortahisar  kalesi  için  geçerli  olamamaktadır. Bugün  
için  düşme  olasılığı  gösteren blokların  gergi  çubukları ile  
tutturulması  olanaksızdır.  Çünkü  kale  aşırı  derecede oyulmuştur  
ve  mağara  duvarları  bu  amaç  için  yeterli kalınlıkta değildir.  
Kalenin  tel  ağlar  ile  korunması  özellikle estetik ve  işlev  yönünden  
sakıncalıdır.  Daha  önce  Ortahisar kasabasının turizm  yönünden  
önemi  belirtilmişti.  Özellikle kale, çok  sayıda  turist  tarafından  
gezilmektedir.  Ayrıca  kale Ortahisar ve  dolaylarının  görkemli  bir  
görünümünü  sağlamaktadır. Kalenin  çemberlerle  korunması  ise  
yeterli  çözümü getiremez. Çünkü  bir  taş  düşmesi  bile  
beklenmedik  bir  olaya yol açabilir.  Bu  nedenlerle,  kaya  
düşmelerini  önlemek  yerine, düşen kayaların  etkin  olabileceği  
alanı  en  aza  indirgeme  yöntemi  daha  güvenceli  çözüm  
getirecektir.

Kaya düşmelerinde,  salt  etki  alanının  (bu  alan,  kalenin 
eteğinden başlayıp  en  uzağa  düşebilecek  kaya  parçalarını  da 
içeren alan  olarak  tanımlanabilir)  genişliğini  değil,  ayni  za-
manda yere  düştükten  sonra  sıçrayan  parçaların  kazandığı 
açısal hızı  azaltma yöntemleri de  göz  önüne  alınmalıdır.  Nor-
mal olarak,  serbest  düşme  gösteren  bir  kaya  parçasının  dü-
şüş sırasında  fazlaca  dönme  kaydetmediği  saptanmıştır 
(Ritchie, 1963).  Ancak,  düşen  blok  yere  çarptıktan  sonra  sıç-
rayacak ve  özellikle  çarpma  yüzeyi  eğimli  ise,  blok  büyük  bir 
dönme hızı  kazanacaktır.  Eğer  ayni  blok  çarpışma  kuvvetini 
kısmen azaltabilecek  bir  yüzeye  çarparsa,  sıçrama  uzaklığı  ve 
bloğun kazanacağı  açısal  dönüşde  önemli  bir  azalma  beklene-
bilir.

Ortahisar kalesinde,  ilk  olarak,  düşme  olasılığı  fazla  olan 
blokların gerekli  güvenlik  önlemleri  alınarak  düşürülmesi  ge-
rekmektedir. İleride  sorun  oluşturabilecek  blokları  belirli  bir 
alanda tutmak  ve  bu  alan  dışında  kalan  konutları  korumak 
gerekir. Bu  amaçla,  şekil  5'deki  topoğrafik  haritada afet  alanı 
belirlenmiştir. Bu  alan,  yerinde  yapılan  incelemeler  sonucu 
saptanmıştır.

Afet alanı  olarak  tanımladığımız  alan  içine  düşücek  blok-
ların sıçramasını  önlemek  amacı  ile  aşağıdaki  işler  önerilmiştir:

a. Afet  alanının  içinde  kalan  konutların  boşaltılması  ve bu 
alanın  düzlenmesi,

b. Düşen  bloğun  sıçramasını  önleyecek  veya  en  aza  in-
dirgeyecek önlemlerin  alınması  gereklidir.  Bunun  için,  düzleme 
sonucu  açığa  çıkan  taban  kayacın,  çarpma  sırasında  oluşacak 
şoku  kısmen  emebilecek  bir  örtü  ile  kaplanması  yararlıdır. 
Bunun  için  Beybağ  sırtındaki  sünger  taşı  akıntısından veya kale  
çevresindeki  molozlardan  yararlanabiliriz.

c. Çarpma,  sonucu  sıçrayan  parçaların  afet  alanı  dışın-
da  kalan  konutları  etkilememesi  için  bu  alanın  dayanma  du-
varları  ile  sınırlanması  gerekebilir.
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Figure

5: Kale  çevresindeki  afet  alanı.
The  fallout  area  surrounding  the  castle.

pılan incelemeler  sonucu,  mağaraların  üst  üste  açılmış  ve  bir 
mağara tavanının  bir  üsttekinin  tabanı  olduğu  saptanmıştır. 
Boşaltılan mağara  tabanlarında  açılacak  deliklerle  mağaraları 
bağlamak  ve  sızıntı  sularının  birikmesini  önlemek  mümkündür. 
Kullanılmakta  olan  mağaralarda  ise,  çatlakların  geçirimsizliği 
sağlanarak  sızıntıların  önlenmesi  ve  mağara  duvarlarının 
sıvanması  yeterli  görülmektedir.

Sağanak yağışlar  sonucu  oluşan  sel  sularının  meydana 
getirdiği zarar  ise,  bu  suların  yönlendirerek  önlenebilir.  Saha 
çalışmaları sırasında,  kısa  süreli  bir  sağanak  sonucu  oluşan 
sel sularından  çok  sayıda  konutun  etkilendiği  görülmüştür.  Bu 
durum, böyle  bir  önlemin  zamanında  alınmayışı  sonucu  oluş-
muştur.

Kullanılmayan ve  göçme  olasılığı  görülen  bazı  mağarala-
rın tavanlarının,  çevrede  bol  olarak  bulunan  molozlarla  des-
teklenmesi zorunludur.  Böyle  bir  zorunluluk,  özellikle  üzer-
lerinde konut inşa  edilen  mağaralarda  görülmektedir.

SONUÇLAR

Ortahisar kasabası  ve  yatan  çevresinde  yapıan  jeolojik 
incelemelerden şu  sonuçlar  elde  edilmiştir:

a. Litolojik  .birimler  olarak,  farklı  kaynaklanma  göste-
ren akıntı  tüfleri  ve  sünger  taşı  akıntıları  görülmektedir.

b. Akıntı  tüfleri  önemli  tektonik  hareket  geçilmemiştir.
c. Ortahisar  kalesinden  kaya  düşme  olasılığı  vardır.  An-

cak,  kaya  düşmelerini  önlemek  olanaksızdır.  Bu  nedenle,  ka-
le  çevresinde  bir  afet  alanı  saptanmıştır.  Bu  alan  içinde  ka-
lan  konutların  boşaltılması  gereklidir.  Ayrıca  alanın  düzle-
nerek,  düşebilecek  blokların  sıçramasını  önlemek  için  bir  ör-
tü  ile  kaplanması  önerilmiştir.  Örtü  için  en  uygun  gereç  çev-
rede  bol  olarak  bulunan  sünger  taşı  akıntılarıdır.

d. Mağara  göçmelerini  önlemek  için  mağaraların  akaç-
lanması,  çatlakların  geçirimsizliği  sağlanarak  sızıntıların  ön-
lenmesi,  mağara  duvarlarındaki  sıvaların  korunması  ve  bo-
şaltılan  bazı  mağara  tavanlarının  desteklenmesi  önerilmiştir.

Yayıma  verildiği  tarih:  Kasım,  1975

Atlık Deresi  Mağara Göçmeleri

Atlık  Deresi  vadisinin  doğu  yamacında  açılan  çok  sayıda
mağaraların  bakımsızlık  nedeniyle  göçme  olasılıklarından  söz
edilmişti.  Bunun  sonucu,  boşaltılmamış  diğer  bazı  mağaralar
üzerinde  inşa  edilen  konutlar  da  etkilenmektedir.

Mağara  göçmelerinin  en  önemli  nedenlerinden  biri  olarak
yağış  sularının  çatlaklar  boyunca  sızarak,  mağara  tabanların-
da  birikmesini  göstermişti.  Bu  nedenle,  mağaraların  akaç-
laoması  ve  sızıntıların  önlenmesi  gerekmektedir.  Yerinde  ya-
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Polatlı (GB Ankara) güneyinde bulunan Alveolina, 
Nummulites, Ranikothalia ve Assilina cinslerinin 
bazı türlerinin sistematik incelemeleri

Systematic study of the some species of the genera Alveolina, Nummulites, Ranikothalia and Assilina in 
the south of Polatlt (SW ANKARA)

ERCÜMENT SİREL Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ: Polatlı (GB ANKARA) güneyinden toplanan Alveolina, Nummulites, Ranikothalia ve Assilina cinslerinin aşağıda 
verilen türlerinin sistematik incelemeleri ve stratigraflk dağılımları verilmiştir.

Tanesiyen; Alveolina fGlomalveolina) prinıaeva Reichel, A, (Glomalveollna) pilula Hottinger, A. fGlomalveolinaf teleme- 
tensis Hottinger.

Alt Ilerdiyen: Nummulites exilis Douville, A. cucumiformis Hottinger, A. ellipsoidalis Schwager.

Orta İierdiyen: A. blumenthali Sirel, A. pasticillata Schwager, A. avellana Hottinger, A. aragonesis Hottinger, A. mous- 
soulensis Hottinger, A. minervensis Hottinger, A, laxa Hottinger, A. leupoldi Hottinger, A. aff, ciafaloi Checchia - Rispoli, 
A, pisiformis Hottinger, A. corbarica Hottinger, A. subpyrenaica Leymerie, A. ilerdensis Hottinger, A, varians Hottinger, 
A, ellipsoidalis Schwager, A. ankaraensis Sirel, N, atacicus Leymerie, Ranikothalia couisensis (d'Archiac).

Üst ilerdiyen: A. polatltensis Sirel, A. sakaryaensis Sirel, A. decipiensis Schwager, A. rotundata Hottinger, N. murchisoni 
(Rutimeyer), R, nuttalli (Davies).

Alt Küiziyen: A. haymanaensis Sirel, A. oblonga d'Orbigny, N. planulatus (Lamarck), N. leupoldi Schaub, Assilina pla- 
centula (Deshayes).

Orta Küiziyen - Üst Küiziyen?: A, aff, lehneri Hottinger, A. aff. rütimeyeri Hottinger, A. aff. rugosa Hottinger, A. ca- 
navarii Checchia - Rispoli, A. bayburtensis Sirel. j . -



yo SÎREI.

ABSTRACT: Systematic study and stratigraphic distribution of the species mentioned below of Alveolina, Nummulites, 
Ranikothalia. and Assilina, collected from the south of PolatlI (SW ANKARA), are given.

Thanetian; A. (Glomalveolina) primaeva Reichel, A. /Glomalveolinal pilula Hettinger, A- ( Glomalveolina) telemetensis 
Hottinger.

Lower îlerdian: N. exllis Douville, A. cucumiformis Hettinger, A. ellipsoidalis Schwager,

Middle ilerdian: A. blumenthali Sirel, A, pasticillata Schwager, A. avellana Hottinger, A. aragonensis Hottinger, A, mo- 
ussoulensis Hottinger, A. minervensis Hottinger, A, ellipsoidalis Schwager, A. ankaraensis Sirel, A. laxa Hottinger, A. 
leupoldi Hottinger, A. aff. ciafaloi Checchia _ Rispoli, A. pisiformis Hottinger, A, corbarica Hottinger, A, subpyrenaica 
Leymerie, A. ilerdensis Hottinger, A. various Hottinger, N, atacicus Leymerie, R. couisensis (d’Archiac).

Upper îlerdian: A, polathensis Sirel, A. sakaryaensis Sirel, A. decipiens d'Orbigny, A. rotundata Hottinger, N. murchi- 
soni (Riitimcyer), R. nuttalli (Davies),

Lower Cuisian: A, haymanaensis Sirel, A. oblonga d'Orbigny, N. planulatus (Lamarck), N. leupoldi Schaub, A, place.i 
tula (Deshayes),

Middle Cuisian - Upper Cuisian?: A. aff. lehneri Hottinger, A. aff. riitimeyeri Hottinger, A. aff. rugosa Hottinger, A, ca- 
navarii Checchia . Rispoli, A. bayburtensis Sirel.

GİRİŞ

Çalışılan alan 1/25 000 lik Ankara J28-a2 paftasının ta
mamım, J28-al paftasının bir bölümünü kaplamaktadır (şe
kil 1),

Bu çalışma daha önce stratigrafisi verilmiş (Sirel, 1975) 
Polath (GB ANKARA) yöresinde bulunan Tanesiyen, îlerdl- 
yen ve Küiziyen yaşındaki Alveolina, Nummulites, Ranikot. 
Jıalia ve Assilina türlerinin bazılarının sistematik inceleme
lerini ve stratigrafik dağılımlarını kapsamaktadır (şekil 2).

Bu çalışmanın 'konusunu içeren Foraminifera türlerinin, 
biyost rat i grafik incelemeleri, saptanan biyoz onların ve ka
rakteristik türlerin diğer ülkeler ile olan kronostratlgrafik 
ilişkileri ve çıkarılan sonuçlar daha önce ayrıntılı olarak ve
rilmiştir (Sirel, 1975),

SİSTEMATİK İNCELEME

Stratigrafik Seviye
Orta Pulcosen (Tanesiyen).

Bulunduğu Yer

Polath güneyi, Karahamzah, Yenimehmetli ve Karsak 
köyleri, Kapaklı antiklinaU.

Alveolina (Glomalveolina) telemetensis Hottinger 1950 
(levha I, şekil 1-5)

1960 Alveolina ( Glomalveolma) telemetensis n.sp., Hottinger, 
levha I, şekil 15 -18.

Tanımlanın

Dış Karakterler. Küresel, küremsi, ender olarak nautuloid 
şekilli eksenel çap 1,30 - 1,70 mm, uzama endisi 0,9 - 1,1 dir. 
1,79 mm lik bir ekvatoryal çap içinde 9 tur vardır.

Familya ALVEOLINIDAE Ehrenberg 1839
Cins ALVEOLINA d’Orbigny 1826
Alt eins GLOMALVEOLINA Reichel 1937

Alveolina f'Glomalveolina) primaeva Reichel 1937
(levha I, şekil 6-13)

1937 Alveolina primaeva n.sp., Reichel, levha 9, şekil 4-5, örü 
içi şekil 15.

1960 Alveolina (Glomalveolina) primaeva Reichel, Hottinger, 
levha 1, şekil 3 - 7.

Tanımlama

Dış Karakterler, Küçük boylu, küresel veya hafifçe nau
tuloid şekilli, eksenel çap 1,20-1,38 mm, ekvatoryal çap 1,28
1,55 mm, uzama endisi 0,9 - 1 dir. 1 38 mm lik bir eksenel çap 
İçinde 6-7 loca vardır.

îç Karakterler. Prolokulum çok küçüktür, bir yumaklan
mayı izleyen 6-7 locada taban tabakası çok incedir. Locaeık- 
lar büyük ve geniş aralıklar ile dizilmişlerdir, locacıklarm 
yüksekliği taban tabakasının kalınlığından fazladır, kesitleri 
türlü şekiller gösterir bu alt tür kaba yapısı ile diğerlerin
den kolayca ayrılır.

Şekil 1: Yer bulduru haritası. 
Figure 1: Location map.
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Şekil 2: Foleth bölgesinin Paleo sen - Eosen biyozonlır» ve kırekteristik foramfniferlcrinin stratigrafik dağılımlın. 
Figure 2: Biozonation and stratigraphic distribution of characteristic fornminifers of Paleocene - Eocene of PolatlI area.

İç Karakterler. Ilk loca küresel, çapı 50 mikrondur, ilk 
locayı saran miliolln bir devreden sonra çok sık sarılmış 8-9 
loca içinde sık olarak dizilmiş küçük ve sayılan diğer G)o- 
malveolina türlerine göre çok locacıklar bulundurmaktadır. 
Locacıkların boyutları son locaya doğru dereceli olarak ar
tar, ve yükseklikleri genişliklerinden büyüktür. Bu alt tür çok 
sıkı sarılmış spiri, küçük ve çok sayıda locacıkları ile diğer
lerinden kolayca aynlır.

Stratigrafik Seviye

Orta Paleosen (Tanesiyen).

Bulunduğu Yer

PolatlI güneyi, Yenimehmetli ve Karsak köyleri.

Alveolina ( Glomalveolina) pilula Hottinger 1960 
(levha I, şekil 14-18)

I960 Alveolina (Glomalveolina) pilula n.sp., Hottinger, 1960 
levha 1, şekil 19, 20, 21, 22.

Tanımlama

Dış Karakterler. Küresel veya küremsi şekilli, eksene! 
çap 1,32 -1.44 mm, ekvatoryal çap 1,16 -1,32 mm, uzama en- 
disi 1,06 - 1,13 tür.

tç Karakterler. İlk loca küçük, çapı 60 mikron kadardır. 
Spir gevşek sarıhmlı, taban tabakası locacık yüksekliğinden 
küçük, locacıklar büyük ve az sayıdadırlar, yükseklikleri ge
nişliklerinden daha büyüktür.

Stratigrafik Seviye
Orta Paleosen (Tanesiyen).

Bulunduğu Yer
Polatli güneyi, Karahamzah ve Karsak köyleri.

Familya ALVEOLINIDAE Ehrenberg 1839
Cins ALVEOLİNA d'Orbigny 1826

Alveolina cucumiformis Hottinger 1960
(levha II, şekil 1-4) 

1960 Alveolina cucumiformis n.sp,, Hottinger, örü içi şekil
26. 29, no 1, 2, şekil 71c, 72, 73.
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Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Uzamış oval şekilli, eksenel çap 4,1 -4,7 
mm, ekvatoryal çap 2 - 2,3 mm, uzama endisi 2,05 tir. 4,1 mm 
lik eksenel bir çap içinde 16 loca vardır.

İç Karakterler. Prolokulum küresel çapı 200-225 mikron 
arasında değişir. Boyun tabakası oldukça yüksektir. Ta
ban tabakası bütün localarda incedir, kalınlığı locacık yük
sekliğinden azdır fakat eksenel yöredeki taban tabakası ka
lınlığı daha fazladır. Locacıklar ufak ve sıktırlar, boyutları son 
locaya doğru dereceli olarak artar, kesitleri ilk turlarda dai
resel son turlarda ovaldir.

Mikrosiferik Şekil.

Dtş Karakterler, Uzamış oval şekilli ancak kutupları 
makrosiferik şekle göre biraz kütçedir. Eksenel çap 4,2 mm, 
ekvatoryal çap 2 mm, uzama endisi 2,1 dir. Mikrosiferik şek
lin karakterleri bir tek örnekten çıkarılmıştır.

İç Karakterler. Prolokulum çok ufaktır, bir yumaklan
ma devresini izleyen ilk 10 loca makrosiferik şeklin karak
terlerini çok iyi yansıtır. Sonra gelen 4 turda kutuplar hafif
çe kütleşir, locacıklar irileşir ve kesitleri oval olur, bu tur
larda locacık yüksekliği genişliğinden daha büyük olur.

Stratigrafik Seviye

Alt iierdiyen.

Bulunduğu Yer

Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina ellipsoidalis Schwager 1883
(levha H, şekil 5-6, 8-11; levha VI, şekil 6)

1883 Alveolina ellipsoidalis n.sp., Schwager, levha 25, şekil 
1-2.

1960 A. ellipsoidalis Schwager., Hottinger, levha, 2, şekil 1-8, 
örü içi şekil 20 c, 33 a, b.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.

Dtş Karakterler. Oldukça şişkin oval şekilli (Schwager’- 
in şekilleri daha uzamış oval şekilli), eksenel çap 5.2 - 5.8 
mm., ekvatoryal çap 4,2 - 4,6 mm., uzama endisi 1,2 dir. 5,8 
mm, lik bir eksenel çap içinde 23- 24 spir turu vardır.

İç Karakterler. Prolokulum çok ufak oval şekilli, büyük 
çapı 43 mikrondur. Prolokulumu izleyen bir yumaklanma 
(quinqueloculin) devresi görülür. Locacıklar çok sayıda, çok 
sık ve çok ufaktırlar, ilk turlarda genişlikleri yüksekliklerin
den büyüktür. Sonra gelen 4 - 5 turda kesitleri yuvarlak, da
ha sonraki turlarda oval olur, ilk önce yükseklikleri genişlik
lerinden çok az fazla, daha sonra fark biraz daha büyük olur, 
taban tabakası çok incedir, kalınlıkları bazı turlarda locacık 
yüksekliğinin 1/3, bazı turlarda 1/2 (son turlarda) si kadar
dır.

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler, Şekli hafifçe oval arasıra nautuloid, ek
sene! çap 3,3 - 3,8 mm., ekvatoryal çap 3,3 - 3,4 mm, uzama 
endisi 0,9 -1,1 arasında değişir. 3,3 mm. lik bir ekvatoryal 
çap içinde 13 tur sayılmıştır,

İç Karakterler. Prolokulum küresel, çapı 241 - 310 mik
rondur. Prolokulumu izleyen ilk turda locacıkların kesitleri 
yassı, genişlikleri yüksekliklerinden büyüktür. Taban tabaka
sı çok incedir, locacık yükseklikleri bütün turlarda taban ta
bakasının kalınlığından daha fazladır. Daha sonra, gelen 2-3 
turda locacıkların kesitleri dairevidir, sonraki turlarda loca- 
cıklar çok büyür, kesitleri oval bazen de dikdörtgenim sidir, 
yükseklikleri genişliklerinden büyüktür, taban tabakasının ek
senel kalınlaşması görülmez.

Stratigrafik Seviye
Alt - Orta İierdiyen.

Bulunduğu Yer
Polatlı, Sakarya köyü güneyi.

Alveolina avellana Hottinger 1960 
(levha n, şekil 7, 12.17; levha IV, şekil 7 - 8; levha V, 
şekil 15)

1960 Alveolina avellana n.sp., Hottinger, levha 6, şekil 14-17,
örü içi şekil 59.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Şekli küremsi veya ovalimsi, eksenel 
çap 3.9 - 6 mm, ekvatoryal çap 3.2 - 4.4 mm, uzama endisi 
1.07-1.31 dir.

İç Karakterler. Prolokulum küresel olup çapı 210-300 
mikron arasında değişir. Genç devrede 5 loca çok sıkı sarıl
mıştır. Bu turlardaki locacıkların kesitleri dairevidir ve yük
seklikleri taban tabakasının kalınlığına eşittir. Sonra gelen 
3 tur floskülünleşmeyi gösterir, bu turlardaki taban tabaka
sının kalınlığı eksenel ve ekvatoryal bölümde aynı kalınlığı 
gösterir. Floskülinleşmiş bu turlarda locacıklar sık ve ufak
tırlar, kesitleri daireseldir, taban tabakasının kalınlığı loca- 
cık yüksekliğinin 4-6 katma erişir. Floskülinleşmiş turlar
dan sonra gelen 3 - 4 tur birden daralır ve eşit aralıklar ile 
dizilir, bu turlardaki locacıkların kesitleri ovaldir ve yüksek
likleri genişliklerinden biraz fazladır, taban tabakasının ka
lınlığı locacık yüksekliğine eşittir.

Stratigrafik Seviye
Orta iierdiyen.

Bulunduğu Yer
Polatlt güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina aragonensis Hottinger I960
(levha ni, şekil 1-13; levha IV, şekil 10)

1960 Alveolina aragonenstr. n.sp., Hottinger, levha 6, şekil 5
10, örü içi şekil 20e, 22h, 60 b-f.
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Tanımlama

Makrosiferik Şekli.

Dış Karakterler, Oval şekilli, eksenel çapı 4.7-5.S mm, 
ekvatoryal çapı 3.8 - 4.4 mm, uzama endisi 1.24 - 1.46 dır.

iç Karakterler. Prolokulum ender olarak çifttir, incele
nen örnekler içinde oval şekilli olanının boyutları 325 x 500 
mikrondur. Çift prolokulumlu olan bir örnekte boyutlar 280 
ve 380 mikron olarak ölçülmüştür. Prolokulumu izleyen ilk 4 
tur çok sık sarılmıştır, bu turlarda taban tabakası incedir ve 
locacıkların kesitleri ender olarak dairesel, genellikle oval
dir, locacık yüksekliği taban tabakasının kalınlığına eşittir. 
Bu turları izleyen 5,6 inci turlar birden genişler ve fioskülin- 
îeşmeyi gösterirler, bu iki turda taban tabakasının kalınlığı 
locacık yüksekliğinin 3 - 4 katma, erişir, daha sonraki turlar
da taban tabakasının kalınlığı azalır ve locacık yüksekliğinin 
1 -1.5 katına eşit olur. Bütün turlarda locacık yüksekliği ge
nişliğinden fazladır.

Stratigrafik Seviye

Orta iierdiyen.

Bulunduğu Yer

Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina moussoıılensis Hottinger l»60
(levha IV, şekil 9)

1960 Alveolina moussoulensis n.sp., Hottinger, levha 2, şekil 
10 - 16. örü içi şekil 20 d, 24 - 34.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler, Hafifçe uzamış oval şekilli, kutuplar bi
raz kütleşmiştir, eksenel çap. 4 mm., uzama endisi 1,2 dir. 4 
mm. lik bir eksenel çapta 12 tur sayılmıştır.

İç Karakterler. Prolokulum küre şekilli, çapı 250 mik
rondur. Boyun tabakası belirli ve yüksektir, ilk locayı izle
yen turlar, taban tabakası ve locacıklar düzenli olarak geli
şir. Taban tabakası çok İncedir ve hiç bir zaman locacık yük
sekliğine erişemez. Taban tabakasının eksenel kalınlaşması 
görülmez, Locacıkların kesitleri son turlarda dikdörtgenimsi 
şekillidir.

Stratigrafik Seviye

Orta iierdiyen.

Bulunduğu Yer

Polatlı. Sakarya köyü kuzeyi.

Alveolina pasticillata Schwager 1883
(levha III, şekil 14 -17)

1883 Alveolina pasticillata n.sp., Schwager, levha 26, şekil 2 
1960 A. pasticillata Schwager, Hottinger, levha 4, şekil 26

33, örü içi şekil 20 a, 44, 45

Tanımlama

Makrosiferik Şeki).

Dış Karakterler. Küresel şekilli, eksenel çap 3.2 - 4.9 mm, 
uzama endisi 1 dir.

İç Karakterler. Prolokulum küresel ve çapı 200 mikron 
civarındadır. Prolokulumun etrafındaki sık sarılmış 3 tur dı
şında diğer bütün turlar floskülinize olmuşlardır. Taban ta
bakası ilk 3 turda locacık yüksekliğinden daha az kalındır. 
Floskülinleşmiş turlarda taban tabakasının kalınlığı locacık 
yüksekliğinin 7 katına erişir. Locacıklar ufak ve sıktırlar, ke
sitleri ilk turlarda dairesel daha sonraki turlarda ovaldirler.

Stratigrafik Seviye

Orta iierdiyen.

Bulunduğu Yer
Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina minervensis Hottinger 1960
(levha IV, şekil 1-6; levha V, şekil 14)

1960 Alveolina minervensis n.sp., Hottinger, levha 6, şekil 14
17, örü içi şekil 59

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Şekli küresel, eksenel çapı 4 - 4.6 mm, 
ekvatoryal çapı 4 -4.1 mm, uzama, endisi 1 dir.

İç Karakterler. Prolokulum küre şeklinde çapı 250 mik
ron civarındadır. Prolokulumu İzleyen ilk 3-4 tur sık sarıl
mıştır, taban tabakasının kalınlığı locacık yüksekliğinden 
azdır. Sonra gelen 2 - 3 turda flosküllnleşme açık olarak gö
rülür, bu turlarda taban tabakasının kalınlığı locacık yük
sekliğinin 4 katına erişir. Son 4 turda taban tabakası ince
lir ve locacık yüksekliğine eşit bir duruma gelir. Locacıklar 
sık ve küçüktürler, kesitleri ilk turlarda dairesel sonraki tur
larda ovaldirler.

Stratigrafik Seviye

Orta İierdiyen.

Bulunduğu Yer

Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina leupoldi Hottinger 1960
(levha IV, şekil 13-16)

1960 Alveolina leupoldi njsp., Hottinger, levha 4, şekil 20-23.
1969 A. leupoldi Hottinger, Butterlin, levha 5, şekil 6.
1970 A. globosa Hottinger, Kaever, levha 4, şeki! 9.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Şekli küremsi. eksenel çap 5,3 -5,7 mm., 
ekvatoryal çap 4.4 - 4,8 mm., uzama endisi 1,2 dir.
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İç Karakterler. Prolokulum küresel olup, çapı 200 - 250 
mikron arasında değişir. Prolokulumu izleyen ilk 4 spir turu 
çok sık sarılmış olup, taban tabakası küçük olan locacık 
yüksekliğine ancak erişebilir. Bu turlardaki locacıklann ke
sitleri küremsi veya oval şekilli olup, yükseklikleri genişlik
lerinden biraz fazladır. Bu sıkışık turlardan sonra gelen 1/2 
tur yavaşça, bunu izleyen turlar birden genişler ve böylece 
floskü lünleşme başlamış olur. 5 inci turda taban tabakasının 
kalınlığı locacık yüksekliğinin 12 -15 katma erişir, bu durum 
7 inci spir turunun ilk yarısında görülür ve taban tabakası 
birden incelir. Floskülünize olmuş turlarda locacıklar çok sık 
ve ufaktırlar, kesitleri küremsi veya ovaldir, oval olanların 
genişlikleri yüksekliklerinden biraz fazladır. Daha sonra ge
len 8, 9, 10 uncu spir turlarında floskülinleşme görülmez, lo- 
cacıkların ebatları büyür, ilk turdaki locacıklarm iki katı bü
yüklükte olabilir, kesitleri genellikle oval olup yükseklikleri 
genişiklerinden daha büyüktür. Taban tabakasının kalınlığı 
hemen hemen locacık yüksekliğine eşittir.

Stratigrafik Seviye

Orta îlerdiyen.

Bulunduğu Yer

Polath, Sakarya köyü güneyi.

Alveolina aff. ciafaloi Checchia - Rispoli 1905
(levha V, şekil 9)

1905 Alveolina. ciafaloi n.sp., Checc. . Rısp., levha 12. şekil
16 -18.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Şekil ovalimsi, eksenel çap 5,1 mm., ek
vatoryal çap 4,2 mm., uzama endisi 1,2 dir. (Ölçüler elimizde 
bulunan bir tek numuneden alınmıştır.)

İç Karakterler. Merkezde birbirinden tamamen ayrılmış 
2 prolokulum vardır. Bu iki prolokulumdan birisi ufak diğeri 
oldukça büyüktür. Boyutları 173 ve 340 mikrondur. Proloku
lumu izleyen 4 sık sarılmış turdan iki tanesi bağımsız olarak 
prolokulumları sarar, bu turlarda taban tabakası locacık yük
sekliğinden ufaktır, bu sıkışık turlardaki locacıklann kesit
leri oval olup, yükseklikleri genişliklerinden fazladır. Sonra 
gelen 3 tur tamamen floskülînize olmuştur, bu turlarda ta
ban tabakasının kalınlığı 5 inci turda locacık yüksekliğinin 4 
katma, 6 inci turda 7 - 8 katma, 7 inci turda 4 katına eşittir. 
Locacıklann kesitleri genellikle oval şekilli, ender olarak 
dairesel olabilir. Yükseklikleri genişliklerinden büyüktür.

A. ciafaloi bizim numunemizden biraz uzamış kavkısı ile 
ve prolokulumu izleyen sık turların azlığı ile farklıdır.

Stratigrafik Seviye

Orta îlerdiyen.

Bulunduğu Yer

Polath, Sakarya köyü güneyi.

Alveolina laxa Hottinger 1960
(levha IV, şekil 11)

1960 Alveolina laxa n.sp., Hottinger, levha 8, şekil 1, örü içi 
şekil 68 f - g.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Hafifçe uzamış oval şekilli, kutupları 
küt, eksenel çap 5 mm., ekvatoryal çap 3,5 mm., uzama en
disi 1,42 dir. 5 mm. lik bir eksenel çapta 8 tur vardır.

İç Karakterler. Prolokulum küremsi, büyük çapı yakla
şık olarak 400 mikron kadardır. Prolokulumu izleyen iki tur 
sık sarılmalı olup, bu turlarda taban tabakasının kalınlığı az
dır ve locacık yüksekliğinden biraz fazladır. Sonraki turlar 
eşit aralıklarla, gevşek olarak sarılmışlardır. Taban tabakası 
locacık yüksekliğinin 2 katına erişir. Locacıklar ilk turlarda 
sık ve ufak, kesitleri daire şeklinde, sonraki turlarda daha iri 
ve kesitleri oval şekillidir.

Stratigrafik Seviye

Orta îlerdiyen.

Bulunduğu Yer

Polath güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina pisiformis Hottinger I960
(levha IV, şekil 12)

1960 Alveolina pisiformis n.sp., Hottinger, levha 4, şek. 1-6, 
örü içi şekil 43 a - c.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Küremsi şekilli, eksenel çap 3 mm., uza
ma endisi 1,1 dir.

İç Karakterler. İri küresel prolokulum, çapı 230 mikron
dur. Prolokulumu izleyen localar seyrek ve düzenli aralıklar 
ile dizilmişlerdir. Taban tabakası kalındır, locacık yüksekli
ğinin 3,5 - 5 katına erişir. Locacıklar ufak, kesitleri dairesel
dir.

Stratigrafik Seviye

Orta îlerdiyen.

Bulunduğu Yer

Polath güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina corbarica Hottinger 1960
(levha V, şekil 1-2)

1960 Alveolina corbarica n.sp., Hottinger, levha 2, şekil 20 - 
24, örü içi şekil 6a, 35 c-g.
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Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.

Karakterler. Fusiform şekilli, eksenel çap 7,8 . 8,7 
mm., ekvatoryal çap 3,3-3,5 mm,, uzama endisi 2,3 - 2,5 tir. 
8,7 mm. lik bir eksenel çapta 18 tur sayılmıştır.

İç Karakterler. Prolokulum çok ufaktır, quinqueloculin 
bir devreden sonra gelen ilk 4 turda taban tabakasının ek
senel kalınlaşması görülmez. Bu turlarda taban tabakasının 
kalınlığı locacık yüksekliğinden azdır. Daha sonra gelen 
turlarda taban tabakasının eksenel kalınlaşması dereceli 
olarak artar. Locacıklar küçük ve sıktırlar, kesitleri genel
likle ovaldir.

Stratigrafik Seviye
Orta ilerdi yen.

Bulunduğu Yer
PolatlI güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina subpyrenaica Leymerie 1846
(levha V, şekil 3-8)

1846 Alveolina subpyrenaica n.sp., Leymerie. levha 12, şekil 
9a-c.

1925 A. subpyrenaica Leymerie, Nuttall, levha 14, şekil 3-5.
1926 A. subpyrenaica Leymerie, Doncieux, levha 8, şekil 6.
1962 A. subpyrenaica Leymerie, Dizer, levha 2, şekil 7-10.
1964 A. subpyrenaica Leymerie, Dizer, levha 1, şekil 8-12.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Uzamış oval şekilli, eksenel çap 4,1 - 
4,9 mm, ekvatoryal çap 2,4 - 2,8 mm, uzama endisi 1,64-1,87 
dir. 4,5 mm lik bir eksenel çap içinde 15 loca vardır.

İç Karakterler. Prolokulum küresel, çapı 200-225 mikron 
kadardır, boyun tabakası fazla yüksek değildir. Prolokulu- 
mıı İzleyen 2 tur sıkı sarılmıştır, taban tabakası ince kalın
lığı locacık yüksekliğinden azdır, locacıklar sık ve ufaktır
lar, kesitleri dairevidir. Sonra gelen 4-5 turda, taban taba
kasının eksenel kalınlaşması ilgi çekecek şekilde kalınlaşır. 
Sonra gelen 7 locada taban tabakasının kalınlığı azalır ve 
ilk turlardaki şeklini alır. Locacıkların kesitleri ovaldir.

Mikroaîferik Şekil.
Dış Karakterler. Oval şekilli, eksenel çap 6,7 - 7 mm, ek

vatoryal çap 3,8 - 4,2 mm, uzama endisi 1,6 - 1,84 dür. 6,7 mm 
lik bir eksenel çap içinde 21-22 loca vardır.

İç Karakterler. Prolokulunı çok ufaktır, etrafında milio- 
lid bir sarılma görülür. Diğer, iç karakterler makrosiferik 
şeklin karakterleri gibidir.

Stratigrafik Seviye
Alt-Orta tlerdiyen.

Bulunduğu Yer

Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina ilerdensis Hottinger 1960
(levha. V, şekil 10-13)

1960 Alveolina ilerdensis n.sp,, Hottinger, levha 7, şekil 14 - 
20, örü içi şekil 64.

1964 A, ilerdensis Hottinger, Dizer, levha 1, şekil 13 - 14, örü 
içi şekil 3.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Şekli uzamış ovaldir. Eksenel çap in
celenen örneklerde 3,2-4,7 arasında değişir, ekvatoryal çap 
ise 2 - 2,9 mm., uzama endisi 1,55 - 1,62 dir. 4,7 mm. lik bir 
eksenel çapta 10 tur sayılmıştır.

İç Karakterler. Prolokulunı küresel, çapı değişik büyük
lükte, ortalama çapı 275 mikrondur. Prolokulumu izleyen ilk 
iki turda taban tabakası ince kalınlığı locacık yüksekliğine 
eşittir, sonraki turlarda taban tabakasının eksenel kalınlaş
ması açık olarak görülür. Bu turlarda taban tabakasının ka
lınlığı locacık yüksekliğinden fazladır. Locacıklar sık ve ufak
tırlar, kesitleri genellikle ovalimsldir.

Stratigrafik Seviye

Orta île rd i yen.

Bulunduğu Yer

PolatlI güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina varians Hottinger 1960
(levha IV, şekil 17-18; levha VU, şekil 6-7)

1960 Alveolina varians n.sp., Hottinger, levha 8, şekil 9-12, 
örü içi şekil 12, 65.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Oval şekilli, eksenel çap 4,4 - 4,9 mm, 
ekvatoryal çap 3,1 - 3,2 mm, uzama endisi 1,34 -1,43 tür. 4,9 
mm lik bir eksenel çap içinde 15-16 loca vardır.

İç Karakterler, ilk loca küre şeklinde, çapı 200-350 mik
rondur. Boyun tabakası yüksektir, İlk locayı izleyen localar 
çok düzenli aralıklar ile dizilmişlerdir, taban tabakasının ek
senel kalınlaşması yoktur, bu karakteri ile A. subpyrenaica 
Leym.'den kolayca ayrılır. Locacıklar sıktır son locaya doğ
ru yavaşça büyürler, kesitleri İlk localarda dairesel, son lo 
çalarda oval şekillidirler.

Stratigrafik Seviye

Orta îlerdiyen.

Bulunduğu Yer

Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina decipiens Schwager 1883
(levha VI, şekil 2-5)
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1883 Alveolina decipiens n.sp., Schwager, levha III (14) 
şekil 1.

I960 A. decipiens Schwager, Hottinger, levha 8, şekil 1-8, 
örü içi şekil 66, 70g.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Kutupları içe çökük silindirik şekilli, 

eksenel çapı 6,7-8,8 mm, ekvatoryal çapı 2,8-3,7 mm, uza
ma endisi 2,4 - 2,6 dır.

İç Karakterler. İlk loca küresel, çapı 25 mikrondur, ilk 
locayı saran trilokülin bir yumaklanma vardır. Prolokulumu 
izleyen ilk 3 locada taban tabakası çok ince, locacıkların ke
sitleri dairevi veya genişlikleri yüksekliklerinden daha bü
yük oval şekillidir, taban tabakasının eksenel kalınlaşması 
görülmez. Daha sonra gelen localarda taban tabakasının ek
senel kalınlaşması çok büyüktür ve 8,9 uncu localarda en bü
yük şeklini alır. Locacıkların kesitleri dairesel veya hafifçe 
oval olur, yükseklikleri genişliklerinden büyüktür.

Stratigrafik Seviye
Orta-Ust iierdiyen.

Bulunduğu Yer

Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina rotundata Hottinger 1960
(levha VI, şekil 1)

1960 Alveolina rotundata n.sp., Hottinger, levha 6, şekil 18 -
21, örü içi şekil 20i, 22a, 70b-f.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Uzamış silindirimsi şekilli, kutupları yu 

varlaklaşmıştır. Eksenel çap 9.6 mm, ekvatoryal çap 3,5 
mm, uzama endisi 2,7 dir. 9,6 mm lik eksenel bir çap için
de 17 loca vardır.

iç Karakterler, ilk loca çok ufaktır ve bir yumaklan
ma devresi ile sarılmıştır, ilk locayı izleyen ilk 4 loca ve son 
3 loca dışında diğer .bütün localarda taban tabakasının ek
senel kalınlaşması görülür. Locacıklar çok ufak ve sık dizil
mişlerdir. ilk 2 locada ekvatoryal bölgede locacık yüksek
liği taban tabakasının kalınlığından fazladır. Locacıkların 
kesitleri genellikle dairesel son 3 locada oval şekillidirler ve 
yükseklikleri genişliklerinden büyüktür.

Hottinger bu türün mikrosiferik şeklini bulamadığım bil
dirmektedir (Hottinger, 1960). İncelediğimiz örnek şekli, iç 
karakterler ile A. rotundata Hott-’nın makrosiferik şekline 
çok benzer.

Stratigrafik Seviye
Üst iierdiyen.

Bulunduğu Yer
Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina oblonga d'Orbigny 1826
(levha VI, şekil 7-11)

1826 Alveolina oblonga n.sp., d'Orbigny, şekil 28, 30, 31. 
1925 A. oblonga d'Orbigny, Nuttall, levha 24, şekil 7, 8. 
1940 A. oblonga d'Orbigny, Davies, levha 12, şekil 6.
1960 A. oblonga d'Orbigny, Hottinger, levha 9, şekil 4-16, 

örü içi şekil 5, no. 10 -12, şekil 16, 17, 22k, 75, 76.
1964 A. oblonga d'Orbigny, Dizer, levha 2, şekil 7-9, örü içi 

şekil 2.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Kutupları yuvarlak silindirik şekilli, ek

senel çap 9 mm, ekvatoryal çap 4,7 mm, uzama endisi 2 dir. 
9 mm lik bir eksenel çap içinde 20-21 tur sayılmıştır.

İç Karakterler. Prolokulum çok ufak, prolokulumu izle
yen 4-5 tur çok sık sarılmıştır, bu turlarda taban tabakası 
çok ince eksenel kalınlaşma yoktur, locacıklar çok ufak ve 
sık olarak dizilmişlerdir. Sonra gelen 8-9 turda, taban ta
bakasının eksene] kalınlaşmasından dolayı eksenel bir uza
ma görülür, bu yörede taban tabakasının kalınlığı locacık 
yüksekliğinin 7 katma erişir. Ekvatoryal bölgede taban ta
bakası incedir ve genellikle locacık yüksekliğinden azdır. 
Locacık kesitleri bu turlarda ender olarak dairevî genellik
le ovaldir. Son 8 turda eksenel kalınlaşma azdır, bu turlar
da locacıklar büyük, kesitleri ovalimsi ender olarakta dik- 
dörtgenimsidir, ve yükseklikleri genişliklerinden büyüktür,

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Kutupları yuvarlak silindirik şekilli, ek
senel çap 6.6 . 8.7 mm, ekvatoryal çap 3.2 _ 4 mm, uzama en
disi 2 dir. 8.7 mm Jik bir eksenel çap içinde 14 tur sayılmış
tır.

İç Karakterler. Prolokulum küresel, çapı 200 mikron ka
dardır. Diğer karakterler mikrosiferik şeklinkine benzer.

Stratigrafik Seviye

Alt Küiziyen.

Bulunduğu Yer

Polath güneyi, Sakarya köyü.

Alveolina canavarii Checchia - Rispoli 1905
(levha VI, şekil 12-18)

3905 Alveolina canavarii n.sp., Checc. . Risp., levha 12, şekil 
19. 20, 21, 25.

I960 A, canavarii Checc. - Risp., Hottinger, levha 8, şekil 
15-18, örü İçi şekil 21 e - 22 g.

1964 A. canavarii Checc. . Risp., Dizer, levha 1, şekil 15 - 19, 
levha 2, şekil 1-5, örü İçi şekil 2.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Kutuplan yuvarlaklaşmış silindirik şekil
li, eksenel çap 6,7 _ 11 mm., ekvatoryal çap 3 - 5,2 mm., uza
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ma endisi 1,9 . 2,4 arasında değişir. 11 mm. lik bir eksenel 
çap için 10 spir turu sayılmıştır.

İç Karakterler. Prolokulum çok büyük, bazen küresel 
bazen de ovaldir. Küresel olanın çapı 500 - 700 mikrondur. 
Prolokulumu izleyen turlar başlangıçta gevşek sarılmışlar
dır. Taban tabakasının eksenel kalınlaşması ilk turdan baş
layarak genişler, son 2 - 3 turda biraz daralma görülür. Ek
vatoryal bölgedeki turlar, eksenel bölgeye göre biraz daha 
sık sarılmışlardır. Ekvatoryal bölgede taban tabakası loca- 
eık yüksekliğinin 2 katı kadardır, eksenel bölgede bu oran 
4 kata erişir. Locacıkların kesitleri ilk 4 turda genellikle 
daireseldir. Son turlarda kesitleri oval olup, yükseklikleri 
genişliklerinden fazladır.

Stratigrafik Seviye

Alt-Orta Küiziyen.

Bulunduğu Yer

Polath, Bayburt köyü kuzeybatısı.

Alveolina aff. lehneri Hottinger 1960
(levha VI, şekil 19-20; levha VH, şekil 1-3)

1960 Alveolina lehneri n.sp., Hottinger, levha 13, şekil 7-9, 
örü içi şekil 83 f-g.

Tanımlama

Mikros iteri k Şekil.

Dış Karakterler. Kutupları yuvarlak, fuziform şekilli, ek
senel çap 16-17 mm., ekvatoryal çap 5,3 - 5,5 mm., uzama 
endisi 2,9 - 3 dür. 5,5 mm. lik bir ekvatoryal çapta 28 tur sa
yılmıştır.

İç Karakterler, ölçülmeyecek kadar ufak bir prolokulu
mu vardır. Prolokulumun etrafında düzensiz birkaç tur yu
maklanma görülür. Yumaklanma devresinden sonraki ilk 5 
tur çok sık sarılmış olup, taban tabakasında eksenel kalın
laşma görülmez. Bu 5 turu izleyen 14 turda taban tabakası
nın eksenel kalınlaşması dikkati çekecek şekilde dereceli 
olarak kalınlaşır. Daha sonraki 9 turda ise taban tabakası
nın eksenel kalınlaşması birden azalır ve eşit aralıklar ile de
vam eder. Locacıklar ilk turlarda çok ufak ve sıktırlar, son
raki turlarda büyüklükleri dereceli olarak artar. Locacık 
kesitleri ilk turlarda daireseldir, aşağı yukarı taban taba
kasının kalınlığına eşit boydadırlar. Daha sonraki turlarda 
şekilleri dikdörtgenimsi olup, yükseklikleri daima genişlik
lerinden büyüktür, ilk turlarda (ilk 7 tur sayılmazsa) 
locacık yüksekliği taban tabakasının kalınlığından dai
ma fazladır. Yardımcı locacıklar çok ender olarak locacıklar 
arasında ve sayıları birkaç tane olmak şartı ile de taban ta
bakasının eksenel olarak kalınlaştığı bölgede görülürler.

Tartışma

incelenen örnekler, Alveolina lehneri Hott. türünün holo- 
tipine çok benzer ancak ondan uzamış şekli ve büyük uzama 
endisi ile farklıdır. Bu bakımdan incelenen bu örnekleri A. 
aff. lehneri Hott. olarak adlandırdık.

Stratigrafik Seviye

Orta-Üst Küiziyen.

Bulunduğu Yer

PolatlI, Bayburt köyü kuzeyi.

Alveolina aff. rugosa Hottinger 1960
(levha VH, şekil 4)

1960 Alveolina rugosa n.sp., Hottinger, levha 10, şekil 14, 
levham 2, şekil 9, levha 14, şekil 23.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.

Dtç Karakterler. Fuziform şekilli, kenarlan hafifçe küt- 
leşmiştir. Eksenel çap 16 mm., ekvatoryal çap 3,8 mm., uza
ma endisi 4,3 tür. 3,8 mm. lik bir ekvatoryal çapta 18 tur 
vardır.

İç Karakterler. Prolokulum çok ufak, prolokulumu izle
yen ilk 3 tur sıkı sarılmış, bu turlarda taban tabakası çok 
ince, taban tabakasının eksenel kalınlaşması görülmez. Da
ha sonraki turlarda eksenel kalınlaşma dereceli olarak artar, 
ekvatoryal bölgede taban tabakası çok incedir. Eksenel ka
lınlaşma son 2-3 turda biraz azalır. Locacıklar küçük ve 
sık sıralanmışlardır, kesitleri bütün turlarda değişik şekil
ler gösterir, arasıra dairevi ve dikdörtgenlmsidir, hemen bü
tün turlarda locacıkların yükseklikleri taban tabakasının 
kalınlığından fazladır. Son 3 turda locacık yüksekliği geniş
liğinin hemen hemen 2 katına erişir, Yardımcı locacıklar en
der olarak görülür.

Tartışma

A. rugosa Hott. türü adı altında topladığunız Örnekler 
Hottinger’in lev. 14 şek. 23’te vermiş olduğu şekle birçok ka
rakterleri ile benzer (Hottinger, 1960), ancak el ile çizilmiş 
şekilde bilhassa eksenel kalınlaşmada görülen çok sayıdaki 
yardımcı locacıklar bizim örneklerimizde görülmez. Hottinger 
aynı yazısında Schlumberger'in kolleksiyonundan misal ola
rak verdiği bir Örnek (lev. 10, şek. 14) bizim A. rugosa Hott.’ 
e çok benzer (Hottinger, 1960). Bu nedenle, bu örnek A. aff. 
rugosa Hott. olarak adlandırıldı.

Stratigrafik Seviye

Orta Küiziyen.

Bulunduğu Yer

Polath, Bayburt köyü kuzeybatısı.

Alveolina aff. rütimeyeri Hottinger 1960
(levha VH, şekil 5)

1960 Alveolina riitimeyeri n.sp., Hottinger, levha 11, şekil lö,
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Tanımlanın

Mikrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Füziform şekilli, kutuplan hafifçe yu- 
varlakmıştır. Eksenel çap 20 mm, ekvatoryal çap 4.6 mm, 
uzama endisi 4.3 tür. 4.6 mm lik bir ekvatoryal çapta 26 tur 
vardır.

İÇ Karakterler. Prolokulum çok ufaktır ve bir yumak
lanma devresi tarafından sarılmıştır. Yumaklanmayı izleyen 
4 tur çok sık sarılmıştır. Sonraki turlar ekvatoryal bölgede 
sık, sarılma ekseni boyunca eksenel kalınlaşmadan dolayı 
gevşek bir sarılım gösterirler. Son 7 turda taban tabaka
sının eksenel kalınlaşması birden azalır ve eşit aralıklar ile 
devam eder, bu karakter Alveolina lehneri Hott.’de de gö
rülür fakat .4. lehneri'de bu turlar daha fazladır, ilk tur
larda taban tabakasının kalınlığı locacık yüksekliğine eşit
tir, daha sonraki turlarda locacıkların büyümesi ile locacık 
yüksekliği taban tabakasının kalınlığından fazla olur. Loca- 
cıkların kesitleri ender olarak oval, çoğunlukla dikdörtge- 
nimsidir. Son 14 turda yükseklikleri genişliklerinden büyük
tür, Yardımcı locacıklar çok azdır ve eksenel kalınlaşma böl
gesinde görülürler.

Tartışma
Hottinger’in A. rütimeyeri adı altında topladığı mikrosi

ferik şekiller holotip ile benzerlik göstermezler, incelediğimiz 
örnek (levha 11, şekil 15) ile aynı özellikleri göstermekte
dir, bu yönden şimdilik bu türü A. aff. rütimeyeri olarak ad 
l andırdık.

Stratigrafik Seviye
Orta Üst Küiziyen.

Bulunduğu Yer
Polatlı, Bayburt köyü kuzeybatısı.

Familya NUMMULITIDAE de Blainville 1825
Cins NUMMULİTES ( = Camerina) Bruguiere

1792

Nummulites eziliş Douville 1919
(levha VII, şekil 8-15)

1919 Nummulites eziliş n.sp., Douville, levha 1, şekil 42, şe
kil 10-12.

1951 N. eziliş Douville, Schaub, örü için şekil 221 - 225.

Tanımlama
Makrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Yassı merceksi şekilli, ışınsal veya ha

fifçe kıvrılmış filetidir, iyi temizlenmiş örneklerde trabekül- 
ier görülür. Çap 3 - 3,45 mm, kalınlık 1-1,5 mm dir.

İç Karakterler, ilk loca büyük, ortalama çapı 400 mik
rondur, spir oldukça kalın, septalar geriye doğru hafifçe kıv
rıktır loca sayısı;

1 inci turun 1/4 ünde 2-3 tane
2 ’* " 1/4 •' 5 "
3 “ " 1/4 “ 6-7 "

Localar dikdörtgen şekilli, yükseklikleri genişliklerinden bü
yüktür.

Stratigrafik Seviye 
Alt Ilerdlyen.

Bulunduğu Yer
Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Nummulites leupoldi Schaub 1951
(levha VIII, şekil 1-14)

1951 Nummulites leupoldi n.sp., Schaub, levha 3, şekil 3-4, 
5 a-b, 6-7, örü içi şekil 210 a-b, 211 a-b. 212-213, 214 a-c.

1960 N. leupoldi Schaub, Nemkov ve Barkhatova, levha 3, şe- 
şekil 14-15.

ran imlanın

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Hafifçe şişkin merceksi şekilli, fileler 
iıafifçe kıvrılmış S harfi gibidir. Fileler üzerinde son turun 
bulunduğu bölümde kama şeklinde çıkıntılar bu tür için çok 
karakteristiktir. Çap 3,8-4,8 mm, kalınlık 1,8-2,25 mm dir.

İç Karakterler. İlk loca küre şekilli, çapı 345 mikrondur, 
spir aralığının kalınlığı son tura doğru dereceli olarak ar
tar, septalar geriye doğru hafifçe kıvrıktır, turlardaki sayı-
lan şöyledir;

1 inci turun 1/4 ünde 2 tane
2 " ” 1/4 “ 4-5 "
3 " •' 1/4 " 5 “
4 " 1/4 “ 7-8 "
5 " 1/4 “ 7-8 "

Mikrosiferik Şekil.

Dı-î Karakterler. Çap 3,5 - 8,5 mm, kalınlık 3 - 3,8 rnm 
dir. Üst süsleri makrosiferik şekllnkine benzer.

İç Karakterler, ilk loca çok ufak, spir çok kalın, sep
talar düzensiz aralıklar İle sıralanmış ve geriye doğru yay 
gibi kıvrıktırlar, spir aralığının kalınlığı son tura doğru de
receli olarak artar, septa sayılan şöyledir;

1 inci turun 1/4 ünde
2 « « 1/4 "
3 " “ 1/4 ••
4 " - 1/4 ••
5 *' “ 1/4 1
6 " ” 1/4

2 tane
4-5 “

5 ”
7-8 “
7-8 "
9-10 *

Stratigrafik Seviye

Alt Küiziyen.

Bulunduğu Yer

Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Nummulites planulatus (Lamarck) 1804 
(levha IX, şekil 1-4, 9-10)

1804 Lenticulites planulata n.sp. Lamarck, s. 187.
1853 Nummulites planulata (Lamarck), d'Archlac ve Ha İm e 

levha 9, şekil 5, 6, 6c, 7 b-e.
1951 N-. planulatus (Lam.), Schaub, şekil 5a-b.
1966 N. planulatus (Lam,), Schaub, levha 3, şekil 1-15.
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Tanımlama İç Karakterler. Sarılma çok gevşektir. Septalar çok ince 
sık ve geriye doğru büküktür, septa sayıları şöyledir:

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. ince merceksd şekilli, çap 8 -11,3 mm, 

kaimlik 1,8 - 3,4 mm dir. Fileler merkeze ve kenarlara doğ
ru çatallanmalar gösterir ve üzerlerinde transversal trabe- 
küller vardır. Kenar kordonu yüzeyde açık olarak görüle
bilir.

İç Karakterler. îç karakterleri Ranikothalia nuttalli (Da
vies) ye çok benzer. İlk loca çok ufak çapı 48 mikrondur, 
septalar çok ince ve sıktırlar, bir önceki spire dik olarak du- 

Stratigrafik Seviye

Üst iierdiyen, Alt Küiziyen T

rurlar ve sonradan geriye doğru kıvrılırlar, turlardaki sa-
yıları şöyledir:

1 inci turun 1/4 ünde 3-4 tane
2 “ " 1/4 “ 5 *’
3 “ “ 1/4 " 6 “
4 •' " 1/4 “ 8 "
5 “ * 1/4 " 8-9 '■
6 “ " 1/4 “ 11-12 "

Spir kalıncadır, sarılma ilk turdan başlayıp son tura doğru

Bulunduğu Yer

dereceli olarak genişler. Localar dikdörtgen şeklinde ve yük
seklikleri genişliklerinin 2 katı kadardır. Eksenel kesit ince
lendiğinde ilk 4 turun tam .bir Nummulites (involut) sarılımı 
gösterdiği, fakat son 3 turda sarılmanın Assilina (evolut) 
sarılmasına dönüştüğü açık olarak görülür, bu son 3 turda 
kenar kordonunun çok iyi gelişmiş olduğu ve yelpazeyi an
dıran ışınsal kanalların varlığı çok belirlidir. Bu karakterle
rinden dolayı Ranikothalia cinsine çok yakınlık göstermek
tedir.

Stratigrafik Seviye
Alt Küiziyen.

Bulunduğu Yer
Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Nummulites murchisoni (Rütimeyer) 1850 
(levha X, şekil 5-9)

1850 Nummulina murchisoni n.sp., Rütimeyer, levha 4, şekil 
52, 54-55.

1853 Nummulites murchisoni (Rütimeyer), d’Archiac ve Ha- 
ime, levha 8, şekil 2 - 24.

1951 N. murchisoni (Rütimeyer), Schaub, Örü içi şekil 285a-c. 
286a-c.

1961 N. murchisoni (Rütimeyer), Nemkov ve Barkhatova, 
levha 3, şekil 3-7.

Tanımlama

Mikrosiferik Şeki).
Dış Karakterler. Çok ince diski andıran bir şekli vardır. 

Merkezde filelerin kalınlaşmasından dolayı düğmeye benzer 
bir beyazlık vardır. Bu düğmemsl kısımdan kenara doğru 
hafif bir iç bükeylik görülür. Fileler merkezden ışınsal ola
rak çıkarlar fakat kenara doğru hafifçe kıvrılırlar, fileler 
üzerinde merkez de daha kalın, çevreye doğru daha ince ve 
seyrek transversal trabeküller vardır. Yüzey üzerinde kenar 
kordonu belirgindir. Çap 9.5 -17 mm, kalınlık ise ortalama 
1,6 mm dir. 17 mm lik bir çap içinde 4 tur vardır.

1 inci turun 1/4 ünde 3 tane
2 “ “ 1/4 " 4-5 "
3 " 1/4 “ 6-7 “
4 “ •* 1/4 ” 9-12 ”

Spir aralığı oldukça geniştir, ilk turdan sonra birden geniş
ler ve 4 üncü turda en geniş şeklini alır, ortalama en geniş 
spir aralığı 3,5 mm dir, lam spiral oldukça kalındır, son tur
da 0.5 mm ye erişir, localar çok uzun dikdörtgenimsidir, son 
turda, loca yüksekliği genişliğin 7 katına erişir.

Polatlı güneyi, Sakarya köyü.

Nummulites atacicus Leymerie 1846
(levha IX, şekil 5-8, 11-12; levha X, şekil 1-4)

1846 Nummulites atacicus n.sp., Leymerie, levha 13, şekil 
13 b, 13 e.

1908 N. atacicus Leym., Checc, - Risp., levha 3, şekil 4.
1911 N. atacicus Leym., Boussac, levha 5, şekil4.
1915 N. atacicus Leym., Dainelli, levha 21, şekil 5 - 12, 14.
1925 N. atacicus Leym., Nuttall, levha 25, şekil 21.
1926 N. atacicus Leym., Doncieux, levha 4, şekil 1-3.
1928 N. atacicus Leym., Silvestri, levha 1, şekU 2.
1929 N. atacicus Leym., Clzancourt, levha 1, şekil 1.
1939 N. atacicus Leym., Silvestri, levha 6, şekil 1.
1952 N. atacicus Leym., Azzaroll, levha 10, şekil 5-6, levha

12, şekil 1.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Şekli şişkin merceksi, kenarlan kes
kindir. incelenen örnekler İçerisinde bulunan genç ve yaşlı 
örneklerin ağ şebekeleri biraz farklıdır. Yaşlı örneklerde 
merkezde meandriform bir şekil gösterirler ve orta kısım
dan kenarlara doğru hafifçe kavisli olarak devam eder, ara- 
sıra kenara yakın yerde çatallanır, üzeri iyi temizlenmiş ör
neklerde genellikle kenara yakın kısımlarda trabeküllerin 
varlığı dikkati çeker. Genç örneklerde merkezdeki tipik me
andriform yerine kavisli bir ağ şebekesi vardır, incelenen 
örnekler içerisinde merkezdeki düğme görülmemiştir. Boyları 
oldukça değişiklik gösterir, çapı 4-11,2 mm., kalınlık 3,5-4 
mm arasında değişmektedir.

Iç Karakterler. îlk loca incelenen örneklerde saptana
madı, çok sık ve düzenli bir sanlım gösterir, spirl çok ka
lındır, gelişmiş örneklerde kalınlığı 400 mikrona kadar çı
kar, septalar oldukça sık ve incedir, sayıları şöyledir;

2 inci turun 1/4 ünde
3 1/4
4 1/4
5 İzi
fi 1/4

4 tane
5 "
5 "
7 ”
8 ”
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7 “ " 1/4 .. 9
8 “ .. 1/4 •* 10-11
9 “ " 1/4 ” 10-11

Localar çok ufak, ilk turlarda yükseklikleri genişlikle
rinden biraz büyük, son turlarda ise genişlikleri yükseklik
lerinden daha büyük olur, Spir aralığı hemen hemen eşit 
kalınlıklar ile çok hafif olarak artar.

Stratigrafik Seviye

Orta îlerdiyen - Küiziyen.

Bulunduğu Yer

Polath, Sakarya ve Bayburt köyleri.

Familya NUMMULITIDAE de Blainvllle 1825
Cins RANIKOTHALIA Caudri 1944

Ranikothalia nuttalli (Davies) 1927
(levha X, şekil 10-13; levha XI, şekil 1-7, 10)

1927 Nummulites nuttalli n.sp., Davies, levha 18, şekil 3-4.
1930 Nummulites nuttalli Davies, Davies, levha 10, şekil 

12 -14.
1937 Nummulites nuttalli Davies, Davies, Pinfold, levha 3, şe

kil 1, 2 ,9.
1944 Ranikothalia nuttalli (Davies), Caudri, Sayfa 351- 404.
1949 Ranikothalia nuttalli (Davies), Davies, sayfa 114.
1953 Nummulites nuttalli Davies, Daci-Dizer, levha V, şekil 

7-8.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil,

Dış Karakterler, înce nıerceksi şekilli, yüzeyde gelişmiş 
kenar kordonunun varlığından dolayı yüzey düz değildir, ti
pik örneklerde merkezde ufak bir düğme ile, düğmenin et
rafında çok az sayıda grandiler? görülür, çok ender olanak
ta grandiler? kutupların uzağında görülürler. File üzerinde
ki transvers trabeküller açık olarak görülürler. Çap 10-12 
mm, kalınlık 2,5 - 3,2 mm arasında değişir.

İç Karakterler. İlk loca çok ufak, lam spiral çok kalın
dır, ilk turda 130, son turda. 400 mikron kalınlığa erişir, spir 
aralığı ilk turdan başlayarak yavaş yavaş genişler, 4, 5 tur
da en çok genişliğe erişir,sonradan hafifçe daralır, Septalar 
çok ince ve sıktı; \ır, ilk 3 turda bir evvelki spire dik ola
rak, 4 - 7 turlarda da biraz eğik olarak dururlar ve daha 
sonra geriye doğru hafifçe kıvrılırlar her iki turdaki sayıla
rı şöyledir:

2 inci turun l/4ünde 4 tane
3 <■ " 1/4 ” 4-5 »»
4 .. .. 1/4 ” 7 •
5 " “ 1/4 ’• 10 İt

6 “ “ 1/4 ” 14 •
7 “ ” 1/4 '■ 18 »

Localar dikdörtgen im s i şekilli, yükseklikleri genişliklerinden 
2 - 2,5 defa daha fazladır,

Gelişmiş kenar kordonu ile kordon üzerindeki yelpaze 
şeklindeki ışınsal kanallar eksenel kesitlerde çok iyi görül
mektedir, ilk 3, arasıra 4 üncü tur involut, 5, G, 7 inci turlar 
ise evolut bir sanlım gösterirler, ayrıca merkezi düğmeyi ha
sıl eden merkezi sütunlar da iyi olarak görülürler.

Stratigrafik Seviye

Üst îlerdiyen. '

Bulunduğu Yer

Polath, Sakarya köyü güneyi.

Ranikothalia couisensis (d’Archiac) I860
(levha XI, şekil 8. 9, 11, 12; levha XII, şekil 1-12; levha 
Xni, şekil 1-2)

1866 Nummulites couisensis d’Archiac, sayfa 222.
1960 N. couisensis d'Archlac, Schaub, levha 1, şekil 1-11, 

levha 2, şekil 1-8.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Küçük ve orta boylu örnekler daha şiş
kince ve kenarları yuvarlaktır, büyük örnekler ise incedir
ler, Çeşitli örneklerden yapılan ölçüler;

C«p Kalınlık Çap/Kalınlık

3.1 mm 1,2 mm 2.5
6,8 mm 1.7 mm 4
9,6 mm 2 mm 4.8

20,4 mm 2 mm 5.2
12 mm 1,6 mm 7.5

Tabloda görüldüğü gibi, küçük boylu örneklerde çap/kalın- 
lık oranı büyümektedir. Merkezde büyükçe bir düğme var
dır, düğmenin büyüklüğü bütün örneklerde aynı değildir, ba
zı örneklerde ise düğmenin büyüklüğü her iki kutupta aynı 
değildir. Fileler merkezden ışınsal olarak çıkarlar fakat son 
turun bulunduğu yerde hafifçe kıvrılırlar. File üzerinde, 
merkezden yarı çapın yarısına kadar olan bölümde kalın ve 
çok sık trabeküller görülür, bu transversal trabeküller mer
keze yakın bölümde çok yoğundurlar ve burada birbirleri ile 
birleşerek kalın yığışmalar yaparlar, bu karakterler bu tür 
için önemli bir karakterdir. Kenarlara yakın bölümde, file 
üzerinde bulunan trabeküller seyrek ve belirsizdirler, bir çok 
örnekte kenar kordonunun oluşturduğu çıkıntılar belirgindir, 
granül yoktur.

İç Karakterler,

I) Ekvatoryal Kesit. îlk loca çok ufaktır, incelenen ör
neklerde boyutları saptanamadı. Lam spiral çok kalındır 0,4 
mm ye kadar kalınlık gösterebilir. Tur aralığı ilk 5 turda 
düzenli olarak hafifçe genişler, daha sonraki iki turda ge
nişliğin birden artması, evolut olması ile ilgilidir. Genellikle 
ergin Örneklerde bu genişleme açık olarak görülür. Septa
lar ince ve sıktırlar, bir önceki spire dik olarak dururlar son
ra hafifçe geriye doğru kıvrılırlar, sayılan değişkendir bu 
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durum (Schaub, 1960) da da açık olarak görülür. Septala- 
nn sayısı (Ortalama 4 ergin örnekte) şöyledir;

2 inci turun 1/4 ünde 4 tane
3 *• “ 1/4 “ 5 -
4 “ 1/4 ’’ 7-8 ”
5 “ 1/4 « 9 “
6 ” 1/4 " 11 ”

Localar dikdörtgenimsi şekilli, 
katıdır. 12 mm lik bir örnekte

yükseklikleri genişliklerinin 2
7 tur vardır.

2) Eksenel Kesit, ilk beş tur involut, son iki tur ise evo- 
lut bir sarılım gösterir. Eksenel kesitte kenar kordonunun 
ve yelpazeyi andıran ışınsal kanalların gelişmesi açık ola
rak görülür.

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Mikrosiferik şekle göre biraz daha şiş
kin merceksi şekillidirler, üst süsleri mikrosiferik şeklinkine 
benzer, çap 3 - 3,5 mm, kalınlık 1 • 1,4 mm dir. Dış karak
terlerinin aştrı benzerliğinden, mikrosiferik şeklin yavru ör
neklerine çok benzer ve onlardan çok zor ayrılabilirler.

İç Karakterler.

1} Ekvatoryal Kesit, tik loca çifttir, çapları 130x285, 
230x345 mikrondur, 3,2 mm lik bir çap içinde 3-4 tur var
dır. Ekvatoryal karakterlerde mikrosiferik şeklin karakter
lerine benzer, septa sayıları;

2 inci turun 1/4 ünde 4 tane
3 “ “ 1/4 “ 6 "

3) Eksenel Kesit. îlk 2 turda involut, daha sonraki tur
larda evolut sanlım vardır, kenar kordonundaki kanal şekil
leri mikrosiferik şekilde görüldüğü gibi belirgin değildir, az 
sayıdadır.

Tartışma

1866 yılında d‘Archiac tarafından yeni bir tür olarak ve
rilen Nummulites couisensis d’Archiac’in tanımı çok yeter
siz ve şekilleri yoktur (d’Archiac, 1866). Daha sonra bu tür, 
tip yerinden toplanmış ve yetersiz karakterleri ve şeküleri 
tam olarak verilmiştir (Schaub, 1960), bu yönden örnekleri
mizi Schaub’un tanımlaması ve şekilleri ile karşılaştırdık, 
incelenen örneklerin eksenel kesitlerinde son iki turda Num
mulites sanlımı yoktur, sanlma evolut (assilinoid) sanlma- 
ya dönüşmüştür, (levha 12, şekil 6, 11, 12). Schaub bu du
rumu assilinoid bir sarılım olarak bildirmektedir (Schaub, 
1960). Yine eksenel kesitlerde kenar kordonu ve yelpaze 
şeklindeki ışınsal kanallar çok gelişmiş ve açık olarak gö
rülür (levha 12, şekil 3, 5, 8, 11, 12). Sonuç olarak eksene.) 
kesitlerde görülen gelişmiş kenar kordonu (marginal cord), 
yelpazeyi andıran ışınsal kanal sistemleri ve son iki turdaki 
assilinoid sanlımı ile bu türü Ranikotkalia Caudri cinsi için
de göstermek gerekmektedir.

Familya NUMMULITIDAE de Blainville 1825
Cins ASSİLİNA d'Orbigny 1839

Assilina placentula (Deshayes) 1838
(levha XIII, şekil 3-8)

1838 Nummulites placentula n.sp., Deshayes, levha 6, şekil 
8, 9.

1908 Assilina granulosa var. minor, Heim, Heim, levha 8, şe
kil 1-13.

1951 Assilina placentula (Deshayes), Schaub, levha 8, şekil 
7 -19, levha 9, şekil 1-8, örü İçi şekil 313 - 318.

1960 Assilina placentula (Deshayes), Zeigler, levha 1, şekil 1 - 
7, örü içi şekil 3 - 5.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.

Dış Karakterler, iri granüllü, merkezde hafifçe çukur, 
çap 5,6 - 7,2 mm, kalınlık 2-3 mm dir.

İç Karakterler. İlk loca çok küçüktür, spir aralığının 
kalınlığı ilk turdan başlayarak son tura doğru dereceli ola
rak artar, septalar spiro hafifçe eğik şekilde sıralanmışlar
dır ve turlardaki sayıları şöyledir:

1 inci turun 1/4 ünde 2 tane
2 “ ’• 1/4 " 3-4 '•
3 “ “ 1/4 •' 5 “
4 “ “ 1/4 “ 5-6 «

Localar dikdörtgen şekilli, yükseklikleri genişliklerinden bü
yüktür.

Stratigrafik Seviye

Alt - Orta Küiziyen.

Bulunduğu Yer

Polatlı güneyi, Sakarya ve Bayburt köyleri.

Yayıma verildiği tarih: Aralık, 1916
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LEVHA I

(X 25)

Alveolina fGlomalveolina) telemetensis Hottinger
Figure 1-4: Axial sections
Figure 5: Equatorial section.

Alveolina (Glomalveolina) primaeva Reichel
Şekil 6-10: Eksenel kesitler.
Şekil 11-12: Eksene dik kesitler.
Şekil 13: A. (Glomalveolina) primaeva ve Broeckinella arabica HensonTı kireç tajı

Alveolina (Glomalveolina) pilula Hottinger
Şekil 14-18: Eksenel kesitler

PLATE I

(X 25)

Şeki!
Şekil

1-4:
Alveolina. ('Glomalveolina) telemetensis Hottinger 

Eksenel kesitler.
Eksene dik kesit.

Figure
Figure
Figure

6-10:
11-12:

13:

Figure 14-18’

Alveolino (Glomalveolina) primaeva Rcichel 
Axial sections.
Equatorial sections. 6ie<%
L/imestone with A. (CZomaJveoHnaJ primaeva and Broeckinella ara

Alveolina (Glomalveolina) pilula Hottinger 
Axial sections.
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Alveolma cMCMmıfcrmis Hottinger

Şekil
Şekil

1-3: Eksenel
Eksenel

kesitler makrosiferik gekll 
kesit, mikrosiferik şekil-

AJvtfoZtnû ell«psoiddlrs Schwager

Şekil
Şeklî

5-6
8 11

Eksenel
Eksenel

kesitler, mikrosiferik sekil.
kealtler makrosiferik şekil.

XfoeoZirta d t elided Hottinger

Şek'I Eksenel kesitler, makrosiferik ^ekii

PLATE II

(X lûl

Alveolina OMCvmi/ormis Hottinger

Figure 1-3; Axial sections macrospberlc form 
Figure 4 Axial section, microspherlc form.

Alveolina e/Iipeoidalte Schwager

Figure !o#
Figure 8 IT:

Axial sections microspheric form 
Axial sections, macrospheric farm.

Alcpolma aveflano Hottinger

Figure 7 .12*17 Axial sections macrospheric form.
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(X 10)

AJvrohna Hottinger

Şekil 1 13: RkeeneJ kesitler, makroBİferlk çek»l

AJvrohn" porfictfafa Schwager

Şekil 14: Fkaeer dik kt*X makrosHerik ,ekl) 
Ş*kll 15-17 Ekse od kealtler. rnakrotlfprik ^kll

PLATE in

(X 10)

Aiveoirrtd <ırr?çn>nı*nAL« Hottinger

Figure 1 13' Awlat »ectioDa. macroopherlc form

4h»eoHnü poefrciUafd Schw^er

Figure 14: Equatorial lection, mKroapherlc fnrnı 
Figure 13-17î Awlal flPCtlnnı, macro spheric tortu
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(X 10)

/llveolrrui mbrerucnjiı Hottinger

Şekil 16 Ekaenei kesitler, makrosiferik çekil,

Alveolina avelian» Hottinger

Şekil 7-8: Eksene! kesitler, makrosiferik şekil.

Alveolina •.nıMmkMİı Hottlnget

Şekil 0; Eksenel kesit, makrosiferik şekil,

Alveolina aragonentit Hottinger

Şekil 10: Eksene! kesit, makrosiferik şekli

Alveolina laxa Hottinger

Şekil 11: Eksenel kesit, makrosiferik şekil.

Alveolina pisiformia Hottinger

Şekil 12* Eksenel kes't. makrosiferik şekil,

Alveolma leupoldi Hottinger

Şekil 13-16; Eksene! ke Bitler, makrosiferik şekil,

Alveolina varians Hot Unger

Şekli 1T-18 Eksenel kesitler, makrosiferik şekiL

PLATE TV 

(X iû)

Aiı?«oljna minervensis Hettinger

Figüre 1-6 Axial sections, macrosphedc form.

AlveoNna aveUdna Hottinger

Figure 7-8 ArJal sec boo 8, macrospherlc form.

Alveolina mottssoteletisls Hottinger

Figure Û*. AxlaJ section, macrospbedc form,

Alveolina aragonenete Hottinger

Figure 10: AxlaJ section, macrospherie form

Alveolina lacto Hottinger

Figure 11: Axis) section, macrospheric form,

Alveolina pifli/ormia Hottinger

Figure 12’ AxJal section, macrospheric form,

Alveolina leupoldi Hottinger

Figure 13-16' Axial sections, macroapberic form.

Alveolina varians Hottinger

Figure 17-18; Axial sections, macrospheric form
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(X 10)

Ataeottaa çorba rica Hottinger

Şekil 1-2: Eksene] kealt’er, mikrooiferik çekil

ŞekU 3-4: EJcsenel

AFveolina Stıbpj/rcnaica Leymerie 

kesitler, mikroalferlk çekil
Şeki) 5-8 Ekacnel kesitler, makrnalferik çekil.

Aîveolma aff. cvxfatoi Checchia Rispoli

3-kll 9 Eksene) kejlt makrosiferik çekil.

Şeki) 10-13

Alveolixd UerdenaM Hottinger

Eksene) kesitler makroelferik çekil.

Şekli 14:

AlveolİMo mmervensM Hottinger

Eksenel kesit, makrosiferik çekil

Şekil 15:

<4iteaii»s <m<j)lctıa Hottinger

Eksene) kesit makroeiferik şekil

PLATE V

(X 10)

Altıeoh^a corbarîca Hottinger

F'gure 1-2: Axial sections mJcrtkspheric form

AJveo/lsa âubp^renaıca Leymerie

Figure 3-4: AxifiJ sections, mlcrosphertc form
Figure 5 8 AxJai sections, macrospheric form

Afutohna aff cio/aJ<H Checchia - Rtapo))

F güre 9r Axial section macrospberlc form

Alurolınö ilerde’iaU Hottinger

Figure 10-13: Axial sectiona maerospberlç form.

AîvfoîiMa ‘fflinemcnafa Hottinger

Figure 14: Axial section, mscrospheric form.

Ahjeo/ino cue Hana Het Unger

Figure lUi Axial section. maemeipherlc form
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Alveolfaa rotunda ta Hottinger

Şekil 1: Eksene) kesit ırükroelferlk gekU X 6

Şekli 2-5:

Aiveolma deetpiexs Schwager

Eksenel kesitler, mikrosiferik çekli, X •

Şekil 6:

Aîi’eOliHd ellipsoidal:* Schwager

Eksenel kesit, mikrosiferik çekil X 5

Şekil 7:

Aivevlixa obloMjja d Orhigny

Eksenel kesit. maJcrosiferik Çekil. X 7.
Şekli 8: Eksenel kesit, mikrosiferik çekil. X 5
Şekli 9 11; Eksenel kesitler makrosiferik çeki], x 5-

Alveolina canavarti Checchia - Rispoll

Şekli 12*13: Eksene dik kesitler. m s kros If erik lekiller, X 5.
Şekil 14-18: Ekaeoel kesitler makrosiferik »ekil X 5.

Alveolina aff, leAnerj Hottinger

Şekil 19 Eksene dik kesit mikrosiferik çekil X 5-
Şeklî 20: Eksenel kesit, mikrosiferik çekil. X 5

PLATE VT

Alveolina ra t anda t o Hottinger

Figure 1: AxJsJ section, ml c pc spheric form, X Ö

Alveolina deci^ıens Schwager

F'gvre 2’5: Axial sections mlcrospheric form, X •

Alveolina elipsoidalli Schwager

Figure 6: AxleU section ,mJ coo spheric form x 5.

Alveolina ohlonjo d Or bl guy

Figure 7; AJdaJ section maerospberic form. X 7.
Figure 8: AxJal sect’oo, mJerosphetlc form x 5
Figure 9-11; Axial sections macrospherlc form. X 5,

Alveolina caMavarii Checchis . Rispoll

Figure 12 13: Equatorial sections macrospheric form, x 5. 
Figure 14-18 Axial sections macrospheric form, X 5.

AJvaolind aff lebneri Hettinger

Figure 19 Equatorial section, mietospheric form. X 5
Figure 20: AxlaJ lectio®. mlcrospheric form X 5
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Alveolina aff kknerı Hottinger

gelcîl 1-2 Ekâetlel kesitler mikrosiferik {ekil, X S.
Şekil 3 Eksene dik kesit mikrcrniferik şekil, X 5.

alveolina aff ruynan Hottinger

Şekil 4 Eksenel kesit. mlknuiferlk şekil, X 5.

Zlveohna aff rütimeyer i Hottinger

Şekil 5' Eksenel kesit, mikrosiferik qekiJ, x 5.

Alveolina vanana Hottinger

şekil 6-7 Eksenel kesitler, makrosiferik şekil, X 10.

N’ummulitea eziliş Douvllie

Şekil 8 10; Ekvatoryal kealtler, makrosiferik şekil, X 10
Şekil 9,11: Dış yü«den £*irUnüj. makrosiferik şekil, X 10
Şekli 12.14: Dış yiirden gîlrllnfij. makrosiferik ş*kH, X 10
Şekil 13, İS- Ekvatoryal kesit, makrosiferik çeki], x 10.

PLATE VII

Figure

Alueohna aff. lehnert Hottinger

1-2. Axial sections, microapherlc form, X 5.
Figure 3 Equatorial section, mlormphrrir form, X 5.

Figure

Alveolina aff. nt^ota Hottlngpr

4- Axial section, mionospheric form, X 5.

Figure

Alveolina aff. rütimeyer» Hottinger

5: Axial section, mlcroephcric form, X 5.

Figüre

Alveolina variant Hottinger

6-7 Axial sections, mucro spheric form, X 10

Figure

Nummulites esrilis Douville

S.1Û Equatorial sections, marrospherlc form, X 10
Figure 9.H : External view, macrospherie form, X 10.
Figure 12,14 External view, maerospheric form, X 10.
F’gure 13,15 Equatorial sections, maerospheric form, X 10.
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Nummulites leupoldi Schaub

Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
ŞekJl

1,7 0 
3-fi

8-
1Û!

11-12
Şekil 2.23-14;

Dig yüzden görünü?, mikroalferlk yekjj. 
Ekvatoryal kefiller mikrosiferik yekli. 
Ekseoel kesit, mikrosiferik şekil. 
Eksene) kert. makroilferik yekli 
Ekvatoryal kesitler, makrûalferlk ffkJİ 
Dtş yüzden görünül makrofllferik yekli.

PLATE Vni

(X 10)

NummuJite# ieupaidı Schaub

Figüre 1,7.0; External view, mlcrospheric form 
Figure 3-6 EquBtorl&J section? mlerospheric form 
Figure Ö: JLxial section mlerospheric form
Figure 1Û: Ax'ei section macroepherlc form.
Figure 11-12 Equatorial sections macrospherlc form 
Figure 2.13-U’ External view, maeroapheric form
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ÎZVTIA IX

»wıw«i’«u plaMiılatu* (Lamarck]

Şek!) 1-3: Dış yürden gfrüDÜş, mlkroslfertk şekil, X S.
Şekil 4: Ekvatoryaî kesit. mikresiferik şekil, X 5.
Şekil 0-10 Rkeetifl ta rai tier mJkroelferik şekil, X 7

NkmrnıHıtes otacıcu» Leymerie

Şekil 5.8 : EkvatoryaJ kesitler, mlkroıifertk şekil, x 6.
Şekil 6*7: Dış yüzde® görünüş mikro «W erik şekil X 5
Şekil 11-12: Eksene! kesitler mlkroslferlk şekil, X 5.

PLATE EX

plaııulaftaj (Lamarck)

Figure 1-3; External view, microspberte form x 5- 
Flgure 4; Equatorial Section, mJcrospberlc form, X 5* 
Figure 9-10: Axial section*. mJ creep herle form x 7.

Num mid: tee atacicte Ley merle

Figure 5.8- Equatorial sections mlcraspheric form, X &- 
Figure 6-7: External view, mlcroapberlc form X 5. 
Figure 11-12 AxiaJ sections mlcrosphertc form, X 6.
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Çeki]
Şekli
Şekil

Şekil
ŞekH
Şek’I

Şekil
Şekil
Şekli

Nummulites a:a<wü Leymerie

1: EkvatoryaJ kesit mikrosiferik şekU. X 5
2: D»ı yüzden görüoüş mikrosiferik şekil. X 5

3-4: EkvatoryaJ kesitler, mikrosiferik şekil, X 3.

Nummulites murcAİJöni (Rütimeyer)

5: Eksenel kesit, mikrosiferik sekil, X • 
6: Ekvatoryal kesit, mlkroslterJk şekil, X 2,5 

7-8* Dış yüzden görünüş, mikrosiferik şekil, X 5.

RantkcthaHa nuttalli {Davies 1

10,12: Dış yüzden görünüş, mikrosiferik şekil, x 6 
11: Ekvatoryal keoit mikrosiferik şekil, X 4 
13: Eksene! kesit. mikrosiferik şekil, y 8

Figure
Figure
Figure

Figure
Figure
Figure

Figure
Figure
Figure

PLATE X

Nummulites atacieuj Leymerie

1: Equatona) section micmpherlc form, X 5 
2: Externa) view mlcrofpheriç form, X 5.

3-4: Equatorial eectlona, mlcrospheric form. X S

Nummulites murcftisoai (Rütimeyer)

5. Axial section m ionospheric form. X <
6 Equatorial section, microspherlc form. X 2,5 

7-8: Externa) view, rnicrospherlc form y 5.

Ranifcotkalia nutta/b (Davies 1

10,12 External view, mi era spheric form. X (J.
11: Equatorial section mJcrospherlc farm, x 4.
13: AxiaJ section, mlerospheric farm X 8
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Ranikothalia nuttaHi <Davleö)

Şekil
Şekil
Çekil
Şek))
Şekil
Şekil

1.3: D»ş yüzden Körün üş, mikrosiferik şekli. X 6 
î: Ekvatoryal kesit, mikrosiferik şek İt, X 4, 
4: Dig yüzden görünüş. mikrosiferik şekil. X S. 
5; Ekvatoryal kesit, mikrosiferik gekll. X 5, 

6-7 Eksene) kesitler, mikrosiferik şekil, X 10
10 Eksene) teali. mikrosiferik şekil, X 6

HanikoMofta Id'ArcM&c)

Şekil S.12‘ Ekvatoryal kesitler, makrosiferik şekil, X 12. 
Şekil Û Dış yüzden görünüş, makrosiferik şekil, X 7.

Şekil 11: Eksenel kesit, makrosiferik şekil. X 7.

PLATE KI

ffan ıkothalia mıftaîli (DAvleS)

Figure 1.3; Ewremal view, microsphenc form. X 6
Figüre 2: Equatorial section, mkrospherie fonu, X 4,
Figure 4- External view, microsphsrtc form, X 5.
Figure 5: Equatorial section, micrasphtric form, X 5.
Figure 6 7; Axial sections. micro^pherlc form, X 1Û.
Figure 10: Axial sectton mioroRpheric form, X 6

Fanikofhaliff coui*ens« (d A rehinci

Figure « .12 Equatorial sections, macroaphaHc form.X 12.
Figure fl External view, macroapheric form, X 7.
Figure 11: Axial section, macrospherieform, X 7.
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LEVHA XD

fcanıkeihdiıs covtaensıs (d'Arekiael

Sekil 1,3,5: Dıı piliden r^rUn<J| mikrosiferik ıckJl. X 5 
Sekil 3r Ekvatoryal keilt. mikrosiferik 4ekU, X 5.
Sekil 4: Kkvnforyal kilit, mlkr««lferik gekll X <
S»kil « Eksenel kııltlıv., mJLkreslfertk jekll, X 10
Sekil 7: Ekvatoral kilit mikrosiferik 'ekil. X 4.
Şekil H: Dı$ yftzHen görünü 5 mikraelferik«ekll, X 4. 
Şekil S-10’ Ekvataı-y&l kilitler. mUtroatferJk ^ekJl. X 3, 
Şekil 11-13; Eksenel kMİtlarm'kmalfertk «ekil X 7.

PLATE XTÎ

Ad'tıkdiAûNd eouiıe«dıi |dAtfch1ax|

Fijture 1.3,5: Exlemel vliw, micrcıpheric fdrifl, X S 
Fljrtıre J: FkjtainriaJ Mette micreapiıeric icnn, X fi
Fltfjre <• Kq^itcrlaJ netler mletMpherle form. X <•
Wjçur/ 8: Axial ledltnı mJ e rö*ç hı«rl e form, X 10.
Flfijt» T: EquaiftrtaJ eıetlett. mldrtapherid İcrm, X <.
Figure fi- rixfpmal view, ml ere spheric form, X 4
Figure 0 1û: Equatorial »»ebons, mlerospherle form, X 5. 
Fljfur* 11-12: Akl&J lectlos». RlIcrotpherid form, X T,
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Şekil 1-2: Rantkorhû-'ıa eeit'Artrt « (dArchiacj'h kireçtaşı, X 5,

Asaibna placenlula fDeshayca)

Şekil 3.8: Ekseö*] kesitler, mikrosferik ;ekil, X 10.
Şekli 4-6: Ekvatorya) kentler, mlkroaiferlk $ek 1. X 10
Şekil î Dı? yüzden görünüş mikroalferlk şekil» X 7

PLATE XIII

Figure 1-2: Limestone with Ramlcothalia coutsenaû «d Archive), X 5,

Aksilin a placentula tDesbayes)

Figure 3.8: Axial sections mlcrospherk form, X 10.
FJgvre 4 6 Equatorial sections microspheric form, x 10.
Figure 1. External view mieroaphedc form, x 7.
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Türkiye  Jeoloji  Kurumu  Bülteni,  c.  19,  103-116,  Ağustos  1976
Bulletin  of the  Geological Society of Turkey,  v.  19,  103-116,  August  1976

Karaman—Ermenek (Konya) bölgesinde
ofiyolitli  melanj  ve  diğer  oluşuklar(1)

The  ophiolitic  melange  and  other  formations  in  the  Karaman-Ermenek  (Konya)  region.

ALİ KOÇY İĞİT  Jeoloji-Stratigrafi  Kürsüsü,  Ankara  Üniversitesi  Fen  Fakültesi,  Ankara

ÖZ:  Çalışılan  yörede  yüzeyliyen  kaya  birimleri,  stratigrafik  ve  tektonik  özellikleri  açısından,  birbirleriyle  ayrıcalık  gös-
teren  iki  birlik  oluştururlar.  Bunlar  Ofiyolitli  melanj  ve  Diğer  oluşuklar  olarak  adlandırılmışlardır.

İnceleme alanı,  çoğun volkanitlerden  (diyabaz, sipilit,  dolerit, ignimbritik  tüf,  cam tüfü,  vb.)  kısmen de  çökel kaya-
lardan (grovak, kil,  marn,  radyolarit  ve  bol  miktarda  Badiolaria  içeren  plaket  biçiminde  pelajik kireçtaşlan)  oluşmuş 
bir hamur  (matriks)  içinde,  Orta  Permiyen'den  Maestrihtiyen'e  değin değişken  yaş,  litoloji ve  boyutlardaki  bloklar  ile 
olistostromların karışımından  oluşmuş bir  Renkli  melanjdır.  Bu  karışımın  oluşum yaşı,  en  az  Maestrihtiyen  olup,  tüm içe-
rikleri denizeldir.

Renkli melanj  oluşturan  kaya  birimleri,  denizel  Miyosen  çökelleriyle  transgresif  olarak  örtülürler.  Birbirleriyle  yanal ve 
düşey  geçişler  gösteren,  değişik  kalınlık  ve  litofasiyesteki  denizel  Miyosen  çökelleri  (polijenik  çakıltaşı,  kumtaşı,  kum, silt, kil,  
marn,  resif  kireçtaşı,  kumlu  kireçtaşı)  ile,  bunlar  üzerine  açısız  uyumsuzlukla  gelen  Pliyosen  yaşlı  gölsel  kireçtaşları  ise  
diğer  oluşuklar  olarak  adlandırılmıştır.

(1) Bu yazı,  T.J.K.  nın  30.  Bilimsel ve  Teknik  Kurultayında,  tebliğ  olarak  sunulmuştur.
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ABSTRACT:  The  rock  units  cropping  out  in  the  investigation  area  form  two  associations  differing  from  each  other  by
their  stratigraphic  and  tectonic  properties.  The  units  are  termed  Ophiolitic  melange  and  Other  formations.

The  investigation  area  consist  of  a  coloured  melange  including  olisthostromes  and  blocks  of  various  lithology  and
size  with  an  age  between  Middle  Permian  and  Maastriehtian,  Bloke  and  olisthostromes  are  emplaced  in  a  matrix  mostly
composed  of  voleanies  (diabase,  spilite,  dolerite,  ignimbritic  tuff,  vitric  tuff)  and  partly  of  sedimentary  rocks
(graywackes,  clay,  marl,  radiolarite  and  pelagic  limestones  with  aboundant  Badiolaria).  The  minimum  age  of  this
mixture  (coloured  melange)  is  Maastriehtian  and  all  of its  members  are  of marine  origin.

The  rock  units  forming  the  coloured  meloured  melange  are  covered  by  marine  Miocene  sediments.  The  Miocene
sediments  (polygenic  conglomerates,  sandstone,  sand,  silt,  clay,  marl,  reef limostone,  sandy  limestone)  showing  laterally
and  vertically  gradation  to  each  other  and  composing  of  different  thicknesses  and  lithofacieses  and  also  lacustrine
Pliocene  limestones  unconformably  overlyines  the  Miocene  sediments  have  been  termed  as  Other  formations.

GİRİŞ

İnceleme  alanı,  Orta Torosların  Kuzey kenar zonunun, 
kuzeyde  Karaman-Konya  Neojen  havzası,  batıda  Kızılyaka 
ve  Başkışla,  güneyde Ermenek,  doğuda Karaman-Mut  kori-
doru  ile  sınırlanmış  olan bölümünü  içerir.

Bölgenin  genel jeolojisi Blumenthal  (1961) ve Niehoff 
(1960)  tarafından  çalışılmış olup,  Blumenthal,  inceleme ala-
nının  1/100 000  ölçekli jeoloji  haritasını  yaparak  daha çok 
stratigrafisine  eğilmiştir.  Niehoff  (1960) ise, aynı paftanın 
revizyonunu  yapmıştır.

Torosların  oluşum biçimi,  oluşum  devreleri ve bunlara 
etkiyen yapısal  ve sedimantolojik olayları  çözümlemek ama-
cıyla, Torosların  değişik  yörelerinde,  değişik  araştırıcılar  ta-
rafından yapılan  çalışmalar  bugüne  değin  süre  gelmiştir.  Yazar 

da,  Orta  Toroslar'ın  kuzey  kenar  zonunun,  karışık  bir tektonik 

yapıyı içeren, bu  küçük  bölümünde  (Karaman-Ermenek arası),  
değişik  yaş  ve  litolojideki  kaya  birimlerini  soyutlayıp, gerçek  
konumlarını  ve  yapısal  çizgileri  saptıyarak,  elde edilen  verilerin  
yeterliliği  nisbetinde,  yukarıda  belirtilen sorunun çözümüne  
yaklaşmak  istemiştir.  Bu  amaca  yönelik olarak, Konya-N29-c2,  
Karaman  N30-d1-d4,  Silifke-030-a1 Alanya-029-b2, 

S,ilifke-030-a2-a4,  Alanya-029-b3  1/25.000  öl-çekli paftaların  
ayrıntılı  jeoloji  haritaları  hazırlanmıştır (şekil 1).

Çalışma, biri Ofiyolitli  melanj ve Diğer  oluşuklar, diğe-
ri ise,  ayrıntılı  jeoloji  haritası,  jeoloji  kesitleri  ve  fotoğrafları 
içeren  Tektonik  olmak  üzere,  ayrı  iki  makale  şeklinde  yayıma 

verilecektir.

Melanj,  Orta  Permiyen'den  Üst  Kretase'ye  değin  olan  geniş 
zaman  süresi  içinde,  değişik  oluşum  ortamlarını  ıralıyan farklı 
yaşlarda  ve  değişik  özelliklerdeki  yerli  ve  yabancı  kireçtaşı 
blokları,  serpantinleşmiş,  peridotit  (dunit),  gabro,  grovak, 
volkanik  gereçli  olistostromlar  İle  bunları  içeren  bir  hamurun 
karışımından  oluşmuştur,  Melanjın  oluşumunda  yalnız 
tektonik olaylar  değil  aynı  zamanda  kaymaların  da  etkili  ol-
duğu sanılmaktadır.

BLOKLAR

1) Siyah  Kireçtaşı

Dağılımı.  Çevlik  dağının  kuzey  yamacında  yüzeyliyen

yeşil  renkli  tüfler  içinde  yüzer  biçimde  bulunur.  Birkaç  met-

reküp  hacminde  bloklar  olup  haritalanamanıışlardır.

Litoloji. Koyu  siyah  renkli  ve  biyosparit  mikrofasiye-
sindedir.

Fosil Topluluğu.  Glomospira  sp.,  Glomospirella  sp.,  Per-
modiscus  sp.,  Staffella  sp.,  Globivalvulina  sp.,  Ammodiscus 
sp.

Yaş.  Orta  Permiyen.

Şekil  1:
Figure  1:

Yer bulduru  haritası. 
Location map.
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2) Oyuldu  Dağı  Detritik  Kireçtaşı  (Tro)

Dağılımı. Oyuklu  dağı  kuzey  yamacı  ile  Verme  tepe 
kuzeydoğusunda yüzeylemektedir.  0,5-1  km  uzunluk  ile  50-
500 m  genişliği  arasında  değişen  alanları  kaplar.  Yeşil  tüller 
içerisinde yüzer  durumdadır.

Litoloji. Kırmızı-kahve  renginden  gri-beyaz  renge  de-
ğin, değişik  renkler  göstermektedir.  Kırmızı-kahve  rengi  kı-
ısımlar banklar  biçiminde,  gri  renkli  kısımlar  ise  5-15  sm  ka-
lınlıkta tabakalardan  oluşmuştur.  Kayaçtan  alınan  örneklerin 
mikroskopik incelemesinde  kayacın,  detritik  bir  kireçtaşı  ol-
duğu, bol  miktarda  Gastropoda,  Lamellihranchiata,  Echino-
idea  kabuk  ve  diken  kesilen,  Ammonidea  kesileri,  Sünger 
spikülleri (çoğun  monoakson  ve  triakson  türünde),  yabancı 
kayaç parçaları  (albitdiyabaz,  tüf,  radyolarit,  kuvars  par-
çaları) içerdiği  ve  bu  bileşenlerin,  hematit  içeren  mikrit  ha-
muru ile  birbirlerine  bağlanmış  oldukları  saptanmıştır.  Bun-
larla birlikte,  kayaç,  konsantrik  merkezli  ve  çapları  0,66-0,12 
mm arasında  değişen  oolitler  de  içermektedir.  Gerek  mikritik 
hamur, gerekse  fosil  kabuk  ve  locaları,  hematit  sızıntıları 
içerdiği için  kayaç  kırmızı-kahve  renkte  gözükmektedir.

Fosil Topluluğu.  Kayaç  bol  mikro  ve  makrofauna  içer-
mektedir.

Ammonitler:  Tropites  subbullatus  Hauer,  Arcestes  (Proar-

cestes) bramantei  Mojsisovies,  Discophyllites  sp.

Foram.:  Involutina  minuta  Koehn-Zanınnetti,  Trocholina 
sp.,  Gornuspira sp., Lingulina sp., Frondicularia sp.

Yaş. Üst  Triyas  (Karniyen_Noriyen-Resiyen).

Ortamsal Yorum.  Doku  ve  içeriği,  kayacın,  sığ,  sıcak

ve dalgalı  bir  ortamda  oluşmuş  olduğunu  kanıtlamaktadır.

3) Şavklı  Tepe  Dysodonta'lı  Kireçtaşı  (Trş)

Birimin adı,  en  iyi  temsil  edilmiş  olduğu  Şavklı Tepe'den 
alınmıştır.

Dağılımı ve  Konumu.  Şavklı  tepe,  Gökgöl  tepe,  Tosun-

yurdu yöresi  ve  Verme  tepe  güneyinde  yüzeylemekte  olup, 
üzerine küçük  açılı  bir  uyumsuzlukla  gelen,  Maestrihtiyen yaşlı 
Çukurbağ  Kireçtaşı  ile  birlikte,  tüfler  içinde  blok  biçi-minde 
bulunur.

Litoloji. Çoğun  gri-beyaz-pembe  renkli  ve  iyi  kat-
manlanma gösterirler.  Katman  kalınlıkları  5-60  sm  arasında 
değişmekte olup,  bu  katmanlar,  gri-beyaz  renkli  çört  şeritle-
riyle (şerit  kalınlığı  2-10  sm)  ardalanma  gösterirler.  Ayrıca, 
ince ve  düzensiz  kalsit  damarlı  olup,  biyosparit  mikrofasiye-
sindedirler.

Fosil  Topluluğu.

Foram.:  Diplotremina  sp.,  Lingulina  sp.

Yaş,  Resiyen.

4) Azı  Tepe  Plaket  Kireçtaşı  (Tra)

Dağılımı  ve  Konumu.  Azı  tepe,  Oyuklu  dağı  Yağlıca  te-
penin  kuzey  yamaçları  ile  Tepebaşı  tepe,  Payam. tepe  ve  Çev-
lik  dağının  kuzeybatı  yamacında  yüzeylemekte  olup,  toplam
4,5  kms  lik  bir  alanı  kaplamaktadır.  Taze  soğan  yeşili-sütlü
kahve  renkli,  kısmen  şistsel  yapılı  tüfler  içinde  olistolit  bi-
çiminde  yer  almaktadır.  Bu  durum  en  iyi,  Oyuklu  dağı  ile

Yağlıca  tepenin  kuzey  yamacında  gözlenmiş  olup,  D-B  ve
GD-KB  doğrultusunda  uzanan,  çizgisel  bir  sıralanma  oluştur-
muşlardır.  Bu  dizilim  içerisinde,  uzunlamasına  mercek  biçi-
minde  boğumlanıp,  özgül  olistolit  yapısı  göstermektedirler.

Litoloji.  Gri-sarı-beyaz-pembe  ve  kül  rengi  gibi  değiş-
ken  renkli  olup,  disharmonik  ve  bakışmışız  kıvrımlıdırlar.
Katman kalınlıkları  5-30  sm  arasında  değişmekle  beraber,  ço-
ğun  5-10  sm  kalınlıktaki  ince  katmanlardan  oluşmuşlardır.
Katmanlanma durumları,  içinde  yer  almış  oldukları  hamurun
katmanlarıma  durumuna  dik  ya  da  verevdir.  Ayrıca,  gri  renk-
li  çört  şeritleriyle  (şerit  kalınlığı  7-8  sm)  ve  tavana  doğru
da  radyolarit  şeritleriyle  ardalanma  gösterirler.  Mikroskopik
incelemede  kayacın,  sünger  spiküllü  biyomikrit  mikrofasiye-
sinde  olduğu  görülmüştür.

Fosil  Topluluğu.

Foram:  Dentalina  sp.,  Lingulina  sp.,  Dysodonta,  Ammo-
nidea  kesileri.

Yaş.  Resiyen.

Ortamsal  Yorum.  Gerek  kayacın  mikrofasiyesi  ve  ge-
rekse  fosil  içeriği  kayacın,  derin  ve  durgun  bir  denizde  (pe-
lajik  fasiyes)  oluştuğunu  kanıtlamaktadır.

5) Dargüney  Alg   Pizolitli-Oolitli  Kireçtaşı  (Jd)

Birimin adı,  en  iyi  temsil  edilmiş  olduğu  Lalelitaş  tepe-
nin kuzey  yamacı  olan  Dargüney  yöresinden  alınmıştır.

Dağılımı ve  Konumu.  Hacıbaba  dağı,  Bayır  köyü  güney-

batısı ve  Çampınar  köyü güneyi  olmak  üzere, üç  yörede,  yak-

laşık 30  km;
2  lik  bir  alanda  yüzeylemektedir.

Bu kireçtaşlarının  alt  sınırı,  Hacıbaba  dağının  doğu  ya-

rısında, Akkirse  Tepe  Kırmızı  Kumtaşı  ve  Coka  Tepe  Grova-

kımsı Kumtaşı  üzerinde  mekanik  bir  dokanak  biçiminde,  Koca 
tepe  kuzeybatısında  da  yamaç  molozları  altında  kaldığı için 

gözlenememektedir.  Üst  sınırı  ise,  Yazlık  Dere  Kireçtaşı ve 

Lalelitaş  Tepe  Kireçtaşı  ile  geçiş  gösterirken,  Gürüz  Tepe 
Kireçtaşı ve  Duma  Deresi  üyesi  ile  uyumsuzdur.  Çampınar köyü 

yöresinde,  aynı  kireçtaşlarının  alt  sınırı,  ofiyolitli  melanjın 

hamuru  içine  dalmakta, üst  sınırı  ise  Kızıldağ  Kireçtaşı ile  

geçişli,  Akkandak  üyesi  ile  uyumsuzdur.

Kalınlık. En  büyük  kalınlığı,  Hacıbaba  dağının  doğu 
yöresinde göstermekte  olup,  960  m  dir.

Litoloji. Bu  kireçtaşları  koyu-siyah-mavi  renkli,  Alg  pizo-
litli (pizolitler  uzamış ve yönlenmiş  olup, çapları  0,5-3  sm  ara-
sında değişir),  oolitli,  fazla  eklemli  (eklemler  çoğun,  kademe-
li açık  tansiyon  çatlaklarıdır)  olup,  iyi  katmanlanma  göste-
rirler. Katman  kalınlıkları  çoğun  10-25  sm  arasında  değiş-
mekle beraber,  bazan  da  70-80  sm  kalınlıkta  banklar  teşkil 
ederler. Ayrıca  yer  yer,  açık  gri-sarımsı  renkli,  kireçli  ve 
maralı şistlerle  de  ardalanma  gösterirler.  Bunlar  araşma  za-
man zaman,  1-15  m  kalınlıkta  masif  ya  da  banklı,  gri-beyaz 
renkli dolomit  (dolotaşı)  paketlerinin  katılmış  olduğu  da  gö-

rülür. Alınan  örneklerin  mikroskopik  incelemesinde  kayacın, Alg 

pizolitii-oobiyopelsparit  mikrofasiyesinde  olduğu,  birbirlerine 
sparit  hamuru  ile  bağlanmış  düzensiz  pelletler,  oolit, Alg  
pizolitleri,  Lamellibranchiata,  Gastropoda,  Echinoidea
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diken  ve  kabuk  kesileri  içermiş  olduğu  görülmüştür.  Örnek
ayrıca  yer  yer  dolomitleşmiş  olup,  hematit  sızıntısı  içeren
stilolitler  tarafından  da  kat  edilmiştir.

Fosil  Topluluğu.

Foram.:  Involutina  turgida  Tolmann,  Mayncina  termieri
Hottinger,  Haurania  amiji  Hottinger,  Reophax,  Valvulinaf

Nodosaria.

Algler: Thaumatoporella sp.

Yaş.  Liyas.

Ortamsal Yorum.  Dargüney  Alg  Pizolitli-Oootli  Kireç-
taşlarının  çoğun  oobiyopelsparit  mikrofasiyesinde  olmaları, bol 
miktarda  Alg,  Gastropoda,  Lamellibranchiata,  Echinoidea kabuk 
ve  diken  parçaları  içermeleri,  oluşum  ortamlarının  sığ, sıcak ve 
dalgalı  bir  deniz  olduğunu  kanıtlamaktadır.

6) Yazlık  Dere  Kireçtaşı  (Jy)

Dağılımı ve  Konumu.  Gürüz  tepenin  kuzey  yamacı,  Ko-
ca tepe  zirveleri  ve  Naldöken  tepe  güneyinde  yüzeylemekte-
dir.

Bu kireçtaşlarının  alt  sınırı  Dargüney  Alg  Pizolitli-Oolit-
li Kireçtaşları'yla,  üst  sınırı  ise,  Naldöken  Tepe  Çörtleri  ve 
Lalelitaş Tepe  Kireçtaşları'yla  geçişlidir.

Kalınlık. En  büyük  kalınlığı,  Naldöken  tepe  güneyinde 
göstermekte olup,  yaklaşık  350  m  dir.

Litoloji. Mavi  renkli,  çok  fazla  ince  ve  düzensiz  kalsit 
damarlı, oldukça  iyi  ve  ince  katmanlanmalı  (katman  kalınlı-
ğı 5-60  sm),  yer  yer  yeşil-gri  renkli  çört  ve  radyolarit  şerit 
ve banklarıyla  ardalı,  karışık  mikrofasiyesli  (oobiyopelsparit) 
dir.

Fosil Topluluğu.

Foram.:  Trocholina  cf.  elongata  (D'Archiac),  Trocholina 
cf. alpına  Leupold,  Protopeneroplis  sp.,  Ammobaculites  sp.

Algler:  Cayeuxia sp., Cladocropsis.

Yaş.  Orta-Üst  Juraı.

Ortamsal Yorum.  Yazlık  Dere  Kireçtaşları'nın  gerek 
Radiolaria  içeren  çört  şeritleri  ve  banklarıyla  ardalı  oluşu, 
gerekse karışık  bir  mikrofasiyes  (oobiyopelsparit)  göstermesi, 
oluştukları  denizel  ortamın  tabanının  duraysız  olduğunu 
kanıtlamaktadır.  Düşey  devinimlerin,  bu  kireçtaşlarının 
oluşumları sırasında  egemen  olduğu,  bu  nedenle  de  denizin 
zaman zaman  sığlaşıp  derinleştiği  kuvvetle  olasıdır.

7) Naldöken  Tepe Çörtleri  (Jn)

Gerçekte Yazlık  Dere  Kireçtaşlarının,  litolojik  bakımdan 
değişik bir  fasiyesini  ya  da  litosomunu  oluşturmaktadır.  Fa-
kat en  iyi  temsil  edildiği  yer  olan  Naldöken  tepe  güneydoğu-
sunda, haritalanabilecek  bir  büyüklükte  oldukları  için  ayrı bir 
birim  olarak  tanımlanmışlardır.

Dağılımı ve  Konumu.  Naldöken  tepenin  güneydoğusun-dan 
başlayıp,  Yazlık  derenin  sol  yamacından  Coka  tepenin 
güneybatısına değin,  ince  uzun  bir  şerit  biçimide  yüzeyler.

Ayrıca, Lalelitaş  tepenin  güneydoğusundaki  Karagüney  yö-
resinde de  250  m  genişlik  ve  750  m uzunluMa bir  alanı  kapla-
maktadır.

Çörtlerin alt  sınırı,  Naldöken  tepe  güneydoğusunda,  Yazlık 
Dere  Kireçtaşlarıyla  geçiş  gösterirken,  üst  sınırı,  Gürüz Tepe  
Banklı  Kireçtaşlarıyla  uyumsuzdur.  Karagüney  yöresinde ise,  alt  
sınır,  Dargüney  Alg  Pizolitli-Ooolitli  Kireçtaşlarıyla geçişli,  üst  
smır  Gürüz  Tepe  Kokina  Kireçtaşlarıyla uyumsuzdur.

Kalınlık. 2 m ile  50m arasında  değişmektedir.

Litoloji. Kırmızı-yeşil-sütlü  kahve  renkli  olup,  bank 
(bank kalınlığı  80  sm  ile  1  m)  ya  da  şeritler  biçimindedir. 
Hacıbaba dağının  doğu  yarısında,  Gürüz  Tepe  Kokina  Kireç-
ları ve  Gürüz  Tepe  Banklı  Kireçtaşlarının  alt  sınırındaki 
uyumsuzluğun saptanmasında,  ayırtman  bir  düzey  oluştur-
duklarından ayrı  bir  önem  kazanmışlardır.

Yaş. Yazlık  Dere  Kireçtaşlarıyla  altta  aradalanma 
göstermesi, üste  doğru  ise  egemen  duruma  geçmesi  nedeniy-
le, bu  çörtlere  de  Orta-Üst  Jura  yaşı  verilmiştir.

8) Lalelitaş  Tepe  Kireçtaşı  (Jl)

Dağılımı ve  Konumu.  Lalelitaş  tepe,  Akkirse  tepe  ve Coka 
tepenin  doruklarında,  yaklaşık  7  km2  İlk  bir  alanda  yü-
zeylemektedirler.

Bu kireçtaşlarının  alt  sınırı,  Coka  tepenin  batı  yamacında, 
doğrudan  doğruya,  Coka  Tepe  Grovakımsı  Kumtaşı  üzerinde 
mekanik  bir  dokanakla  dururken,  Lalelitaş  tepe  ve  Akkirse 
tepede,  Alg  Pizolitli-Oolitli  Kireçtaşlarıyla  geçişlidir. Üst sınırı  
ise,  Lalelitaş  tepe  güneyinde,  Gürüz  Tepe  Kokina Kireçtaşlarıyla 
uyumsuzdur.

Kalınlık.  Görünür  kitlesel  kalınlığı  350-400  m  dir.

Litoloji Gri-beyaz  renkli,  çoğun  masif,  kısmen  banklı 
(bank kalınlığı  80-120  sm)  ve  dolomitiktirler.  Alman  örnek-
lerin mikroskopik  incelemesinde  kayacın,  yer  yer  sparit  ve 
dolomit cepleri  içeren  bir  biyosparit  olduğu  saptanmıştır.

Fosil Topluluğu.

Foram.:  Protopeneroplis  sp.  Valvulinella  sp.,  Haplophrag-
moides  sp.,  Trochammina  sp.  Valvulina  sp.

Algler:  Polygonella,  Cayeuxia,

Yaş. Yukarıdaki  fosillere  dayanarak  kayaca,  Orta-Üst 
Jura yaşı  verilmiştir.  Bununla  beraber,  kayacın  mikrofasiyes 
görünümü, daha  çok  Üst  Jura  stratigrafik  seviyesini  andır-
maktadır.

Ortamsal Yorum.  Kayacın  sparit  mikrofasiyesinde  ol-ması ve  
Alg  içermesi,  oluşum  ortamının,  sığ  bir  deniz  olduğunu kanıtlar  
gözükmektedir.

9) Kızıldağ  Kireçtaşı  (Jk)

Dağılımı ve  Konumu.  İnceleme  alanının  güney  kena-
rında, iki  büyük  ve  çok  sayıda  küçük  bloklar  biçiminde  yü-
zeylemekte olup,  yaklaşık  85  km2  lik  bir  alanı  kaplamaktadır, İki  
büyük  bloktan  birincisi,  batıda  Oyuklu  dağından  baş-layıp, 
doğuya  doğru  Kızıldağ  boyunca  sürer.  İkinci  blok  ise,
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Karabelen tepeden  başlayıp,  Kızılalan  köyünün  güneyinden 
sürerek Göktepe  doğusunda,  inceleme  alanı  dışında  kalır.

Yukarıda belirtilen  birinci  blok  (Kızıldağ  bloku)  un  alt sınırı, 
ofiyolitli  melanjin  hamuru  iğine  bir  kama  gibi  saplanmış olmakla  
birlikte,  üst  sınırı,  denizel  Miyosen  çökelleriyle, transgresif 
olarak  örtülmüştür.  İkinci  blok  (Karabelen  tepe bloku) ise,  altta  
Dargüney  Alg  Pizolitli-Oolitli  Kireçtaşlarıyla geçişli,  üst  sınırı  da  
yer  yer  ofiyolitli  melanjın  hamuru  içine gömülmüş,  yer  yer  de  
Miyosen  çökelleriyle  transgresif olarak örtülmüştür.  Bu  iki  
büyük  blok  dışında,  hacimleri  1-lOO m3  arasında  değişen,  
yüzlerce  blok,  hamur  içinde  yüzer durumdadırlar. Bazı  yörelerde  
de,  çizgisel  bir  dizilim  oluşturmuşlardır.

Kalınlık.  Görünür  kalınlıkları  yaklaşık  800-1000  m  dir.

Litoloji. Gri-beyaz  renkli,  dolomitik,  çoğun  masif,  çok 
az banklı,  bazan  da  ince  katmanlıdır  (katman  kalınlığı  10-30 
sm). Katmanlanma  durumu  Karabelen  tepe  blokunun  alt  sı-
nırında görülür.  Banklı  kireçtaşlarına  ise,  Kızıldağ  blokunun üst 
sınırında  (Yelübel  yaylasının  doğusu)  rastlanır.  Diğer yerlerde 
masiftirler.  Alınan  örneklerin  ince  kesitlerinde,  değişik mik-  
rofasiyesler  (mikrit,  sparit,  pelsparit)  gösterdiği  izlenmiştir.

Fosil  Topluluğu.

Foram.:  Lingulina  sp.,  Nodosaria  sp.

Alg:  Polygonella.

Yaş.  Gerek  bu  fosiller,  gerekse  kayacın  mikrofasiyes  saptanmıştır,
görünümü,  Üst  Jura  stratigrafik  seviyesine  yorumlanmıştır.
Bununla  beraber,  Alg  Pizolitli-Oolitli  kireçtaşlarıyla  geçiş-
li  ve  iyi  katmanlanmalı  olan  kısımlarının  Orta-Üst  Jura'yı
temsil  etmesi  kuvvetle  olasıdır.

Kalınlık. 1300  m dir.

Litoloji. Koyu  gri.mavi-beyaz  renkli,  kalsit  damarlı, çok 
fazla  eklemli  ve  dolomitiktirler.  Çoğun  masif  bazan  da 
banklıdırlar. Eski  Karaman-Ermenek  kara  yolunun,  Bucak-
kışla-Musluk gediği  arasmdaki  virajlı  bölümünde  çok  iyi  göz-
lenebilen bu  banklı  kireçtaşları  (bank  kalınlığı  80-100 sm), gri-
sütlü kahve  renkli  çört ve  kırmızı  renkli  radyolarit  şeritleriyle 
ardalanma gösterirler.  Bu  yörede,  Bucakkışla  kireçtaşlarının 
tavanını  oluşturan  banklı  kireçtaşları,  yer  yer  şistsel yapılı  
kireçtaşı  paketleriyle  de  ardalıdır.  Köy  tepe  ile Bucakkışla 
arasında  ölçülen  kesitin  örneklerinin  incelenmesi, bu  
kireçtaşlarının  alttan  üste  doğru  değişik  mikrofasiyeste (mikrit,  
sparit,  pelsparit)  olduğunu,  yer  yer  dolomit  ve sparit cepleriyle  
bölündüğünü,  demiroksit  sızıntısı  içeren  stilolit ve  kalsit  
damarlarıyla  katedildiğini  göstermiştir.

Fosil Topluluğu.  Fosilce  fakir  olmakla  beraber,  masif 
kireçtaşlarından alınan  örneklerden:

Foram.: Paratrocholina eomesozoica Oberhauser, Trocho-
lina (Coscinaconus)  alpinus  (Leupold),  Protop'eneroplis  sp., 
Pseudocyclamina sp., Valvulina sp.

Alg:  Gayeuxia  sp.

fosilleri, daha  üst  kesimlerini  oluşturan  banklı  kireçtaşlarından 
alman  örneklerden  de:

Foram.:  Haplophragmoides  sp.,  Dentalina  sp.,  Valvulina 
sp.,  Lingulina  sp.,  Nodosaria  sp.  ve  çeşitli  Radiolaria  türleri/ptanmıştır.

10) Bucakkışla  Kireçtaşı  (JKb)

Birimin adı,  en  iyi  temsil  edilmiş  olduğu  yer  olan  Bu-
cakkışla kuzeyinden  alınmıştır.  Aynı  kireçtaşları  daha  önce 
Blumenthal (1956)  tarafından  "Komprehansiv  seri"  olarak 
adlandırılmıştır.

Dağılımı ve  Konumu.  En  geniş  dağılıma  sahip  olan  bu 
kireçtaşları, inceleme  alanının  yaklaşık  1/3  ni  kaplamakta-
dır. Başlıca,  Göksu  nehrinin  K  ve  G  yamaçları  ile  Çukurbağ, 
Pınarbaşı ve  Morcalı  köyleri  arasında  kalan  alanda  yüzeyle-
mektedir.

Bu kireçtaşları,  birkaç m2  ile  35-40  km2  lik  alanları  kap-
lıyan, değişik  boyutlu  bloklar  biçiminde,  ofiyolitli  melanjın 
hamuru içinde  dağılmış  durumdadırlar.  Bunlardan  bazıları tüm 
köksüz  olup,  yüzer  şekildedirler  (örneğin,  Büyükçal  tepe, Sivri  
tepe  ve  Kervan  tepe  blokları  gibi)  (levha  I,  şekil 1,2). Diğer  
bazıları  ise,  hamur  içine  bir  kama  gibi  saplanmış 
durumdadırlar. Daha  küçük  boyutta  ve  çok  sayıda  bloklara 
bölünmüş bu  kireçtaşlarının  N30-d4  paftasmdaki  dağılımı, özel 
bir  durum yaratmakta olup, bu  durum Blumenthal (1956) 
tarafından "Örtü  Teorisi"  nin  ortaya atılmasına neden olmuş-
tur. Blumenthal'a  göre  bu  bloklar,  daha  önce  var  olan  bir  ör-
tünün kalıntıları  (küpler)  dırlar.  Kireçtaşlarının  üst  sınırı ise, 
Bucakkışla grabeni,  Akkandak  grabeni,  Akçaalan  garbeni  ve 
çalışma alanının  doğusunda,  Miyosen  çökelleriyle  transgresif 
olarak örtülür.

Yaş. Gerek  yukarıda  belirtilen  fosil  içerikleri,  gerekse 
kayacın mikrofasiyes  görünümü,  masif  kireçtaşlarının  Üst Jura 
(Malm),  banklı  kireçtaşlarının  ise,  Üst  Jura-Alt  Kretase 
(Apsiyen'e değin)  stratigrafik  seviyelerine  yorumlanabilece-
ğini kanıtlamaktadır.

Ortamsal Yorum.  Bir  kireçtaşlarının,  abissal  bölgeye yakın  
durgun  bir  ortamda  oluşmuş  olmaları  kuvvetle  olasıdır.

11) Oskes  Tepe  Kireçtaşı  (Ko)

Dağılımı  ve  Konumu.  Ada  köyü  ile  Oskes  tepe  arasında
250-300  m  genişlikte  ve  2  km  uzunluktaki  bir  alanda  yüzey-
lemektedir.

Bu  kireçtaşlarınm  üst  sınırı,  ofiyolitli  melanjm  hamuruy-
la  çevrelenmiş  olup,  alt  sınırı  ise  gözlenememiştir.

Kalınlık.  Görünürdeki  kalınlığı  130  m  dir.

Litoloji. Altta  gri-beyaz  renkli  ve  banklı  (bank  kalın-
lığı 70-100  sm),  üste  doğru  kırmızı-pembe  renkli  plaket  biçi-
mindeki kireçtaşlarından  oluşmuştur.  Banklı  kesimler  yer yer 
gri renkli  çört  şeritleriyle  ardalı  olup,  kristalizedirler.

Fosil Topluluğu.

Foram.:  Glohotruncana  tricarinata  (Quereau),  Globigeri-
noides sp. Globigerina sp. Globigerin'ella sp. Gümbelina sp.

Yaş.  Senoniyen.
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12) Gürüz  Tepe  Kokina  Kireçtaşı  (Kg)

Birimin adı,  en  iyi  temsil  edilmiş  olduğu  Gürüz  tepeden 
alınmıştır.

Dağılımı ve  Konumu.  Gürüz  tepenin  KB yamacı  ile  La-

lelitaş tepenin  güneyinde,  yüzeylemektedir.

Birimin alt  sınırı,  Naldöken  tepe  çörtleriyle  uyumsuz-dur. 

Üst  sınırı  ise,  Gürüz  tepede  Gürüz  Tepe  Kireçtaşlarıyla, 

Lalelitaş tepenin  güneyinde  de  Çukurbağ  Kireçtaşlarıyla  ge-

çişlidir.

Kalınlık. Toplam  kalınlığı  20  m  dir.

Litoloji. Gri-beyaz  renkli, kısmen masif, bazan da 2,5-3  m 
kalınlığında banklar  oluşturmaktadır.  Ayrıca,  2-4  sm  çapında 
köşeli  ve  bol  miktarda  Rudist  kabuğu  parçaları  içermektedir. Bu  

kireçtaşlarından  alman  örneklerin  mikroskopik  incelemesinde 

kayacın,  bol  miktarda  köşeli  Orbitolina  parçaları,  Rudist  kabuğu  
parçaları  ve  Lamellibranchiata  kabuk parçaları ile  çok  az  kuvars  
kumu  içerdiği  görülmüştür.

Fosil Topluluğu.  Taşınmış  durumda  Ruidst  kabuğu  par-
çaları ile  Orbitolina  conica ( (Leupold)  parçaları  saptanmıştır.

Yaş.  Globotruncana  stuarti  (de  Lapparent)  içeren  Çukurbağ 
kireçtaşlarına  geçiş  göstermeleri  ve  takınmış  durumda  Orbitolina  
parçaları  içermeleri  nedeniyle,  bu  kireçtaşlarına Maestrihtiyen  
yaşı  verilmiştir.

Ortamsal Yorum.  Bu  köşeli  kabuk  parçalarının  kısa  bir 
mesafeden, yeni  bir  çökelme  ortamına  taşınarak  kokina  ki-
reçtaşlarını oluşturdukları,  kuvars  kumlarının  da  bu  taşınmayı 
kanıtlayıcı  bir  belirteç  olduğu  kuvvetle  olasıdır.  İşte  bu taşınma, 

bu  yöredeki  bir  aşınma  devresini,  dolaylı  olarak  da bir 

transgresyonu  belirtmektedir.

13) Çukurbağ  Kireçtaşı  (Kç)

Birimin adı,  iyi  temsil  edilmiş  olduğu  yer  olan  Çukurbağ 
Köyü güneyinden  alınmıştır.

Dağılımı ve  Konumu.  Çoğun  inceleme  alanının  kuzey yarısı 

içinde  ve  ofiyolitli  melanjın  hamuru  tarafından  çevrelenmiş 

(sarılmış),  değişken  boyutlu  bloklar  biçimindedir. Bunlardan 
haritalanabilenler  Tenekekoyak  tepe,  Alasenir  tepe, Sarnıç  tepe,  
Tosunyurdu  yöresi,  Ağaçlı  köyü  batısı,  Nohutlugedik deresi,  
Emralı  tepe  ve  Lalelitaş  tepenin  güneyinde yüzeylemektedir.

Ağaçlı köyü,  Nohutlugedik  deresi  ve  Tosunyurdu  yöre-

sindeki Çukurbağ  kireçtaşları,  altta  Şavklı  Tepe  Kireçtaşlarıyla 

uyumsuz,  üst  sınırı  ise  ofiyolitli  melanjm  hamuru  içine dalımlıdır. 

Dolayısıyla  Şavklı  Tepe  Kireçtaşlarıyla  birlikte blok 

biçimindedirler.  Lalelitaş  tepenin  güneyinde  ise,  aynı  ki-

reçtaşları, altta  Gürüz  Tepe  Kokina  Kireçtaşlarıyla  geçişli, üst 

sınırı  ise  hamur  içine  dalımlıdır.  Diğer  bloklar  ise  tüm olarak 
hamur  tarafından  çevrelenmişlerdir.

Litoloji. Gri-beyaz-sarı-pembe-kiremit  kırmızısı  renkli ve 

iyi  katmanlıdırlar. Katman kalınlığı  10  sm  den 70-80  sm ka-
lınlıkta banklara  değin  değişmektedir.  Aynca,  kırmızı  renkli çört 
ve  radyolarit  şeritleriyle  (şerit  kalınlığı  2-15  sm)  ardalı, 
disharmonik, devrik ve  bakışımsız kıvrımlı,  bol  ve  düzensiz  kal-
sit damarlı,  eklemlidirler.  Alınan  örneklerin   mikroskobik  in-

celemesinde, biyomikrit  mikrofasiyesinde  ve  hematit  sızıntısı 
içeren stilolitlerle  katedilmiş  oldukları,  aynca,  içerdikleri 
Globotruncana'ların  sıkışma  nedeniyle  fazlaca  yassılaşıp  par-

çalanarak, çizgisel  bir  dizilim  oluşturdukları  gözlenmiştir.

Fosil Topluluğu.

Foram.:  Globotruncana  stuarti  (de  Lapparent),  Globotrun-
cana stuartiformis  Dalbiez,  Globotruncana  contusa  (Cushman), 
Globotruncana conica White, Globotruncana arca  (Cushman), 
Globotruncana ventricosa White.

Yaş. Maestrihtiyen.

Ortamsal Yorumu.  Gerek  radyolarit  şeritleriyle  ardalı 
olmaları, gerekse  fosil  içerikleri,  bu  kireçtaşlarının,  derin  ve 
durgun bir  denizde  (pelajik  fasiyes)  oluştuklarını  kanıtlamak-
tadır.

14) Gürüz  Tepe  Banklı  Kireçtaşı  (Kg1)

Dağılımı ve Konumu. Toplam  4,5-5  km2  lik  bir alanı kap-
lamakta, olup, Gürüz  tepe,  Koca  tepe  ve Coka tepenin batı ya-
macında yüzeylemektedir.

Bu kireçtaşlarının alt sınırı, Gürüz tepede, Gürüz Tepe Ko-

kina Kireçtaşlarıyla geçişli,  Koca  tepede  Yazlık  Dere Kireçtaş- 
larıyla uyumsuz,  Coka  tepenin  batı  yamacında  ise,  Naldöken 
Tepe Çörtleriyle  uyumsuzdur.  Üst  sınırı  da  Doğankaya Kireç-

taşlarıyla geçişlidir.

Kalınlık.  250  m  dir.

Litoloji. En  tanıtman  özelliği,  5-6  m  kalınlıktaki  gri-be-
yaz renkli,  masif  ve  kristalize  kireçtaşlarıyla;  3-4  m  kalınlı-

ğındaki kırmızı  renkli,  plaket  biçimli  kireçtaşlarının ardalan-

masıyla oluşan,  ritmik  bir  yapıya  sahip  bulunmasıdır.  Uyum-
suzluk düzlemi  üzerinde  25-50  sm  kalınlıkta  alacalı  breşlerle 
başlayıp, üste  doğru,  yukarıda,  tanımlanan ritmik  yapıyı  oluş-
tururlar. Diğer  bir  özgün  özelliği  ise,  uyumsuzluk  düzlemi  al-

tındaki, Naldöken Tepe Çörtlerine ait çakılların, katman içinde 
ve yüzeylerinde  yer  yer  görülmesidir.

Fosil  Topluluğu.

Foram.:  Globotruncana  cf.  stuartiformis  Dalbiez

Yaş.  Maestrihtiyen.

15) Gürüz  Tepe  Plaket  Kireçtaşı  (Kg  )

Bağılımı ve  Konumu.  0.5  km2  lik  bir  alanı  kaplamakta olup, 
Gürüz  tepenin  doruklarında  yüzeylemektedir.

Bunlar, altta  Gürüz  Tepe  Banklı  Kireçtaşlarıyla  geçişli-

dirler.

Kalınlık: Yaklaşık  100  m  dir.

Litoloji.  Pembe-kiremit  kırmızısı-porselen  renkli,  killi, 
bazan kumlu  ve  yer  yer  şistsel  yapılıdırlar.  Katman  kalınlıkları 

2-40  sm arasında  değişmekte olup,  bazan da  10-20  m kalınlıkta 

kalın  katman  paketleri  oluştururlar.  Kırmızı  renkli  radyolarit 

şeritleriyle  ardalı,  çok  iyi  gelişmiş  eğim  ve  doğrultu eklemlidirler.
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Fosil Topluluğu.

Foram.:  Globotruncana  tricarinata  (Quereau),  Globigeri-
nella  sp.

Yaş. Bu  fosillere  göre,  Senoniyen  yaşı  verilebilirse  de,  alt 
geçişli oldukları  Gürüz  Tepe  Banklı  Kireçtaşlarının  Maestrih-
tiyen yaşında  olması  nedeniyle,  bunların  da  aynı  yaşta  olma-
ları gerekir.

16) Doğankaya  Kireçtaşı  (Kd)

Dağılımı ve  Konumu.  Doğuda  Gürüz  tepenin  güneyinden 
başlayıp, dar  ve  uzun  bir  kuşak  biçiminde,  Doğankaya  yöre-
sine değin  sürmektedir.  Daha  sonra  Coka  tepenin  batı  yamacı-
nı dolanıp  aniden  kaybolmakta  ve  Manastır  derede,  bir  tekto-
nik pencere  ( ?)  biçiminde  yeniden  yüzeylemektedir.

Alt sınırı  Gürüz  Tepe  Banklı  Kireçtaşlarıyla,  üst  sınırı  ise, 
Akkirse Tepe  Kırmızı  Kumtaşı  ve Coka  Tepe  Grovakımsı  Kum-
taşlarıyla geçişlidir.

Kalınlık. 5-40  m  arasında  değişmekte  olup,  bazı  yapısal 
devinimlerin (hareketlerin)  açıklanması  ve  bazı  fayların  ad-
landırılmasında, ayırtman  bir  düzey  oluşturduğu  için,  çok  az 
ölçek dışına  çıkılarak  haritalanmasında  yarar  umulmuştur.

Litoloji. Pembe  renkli,  kalsit  damarlı ve  içleri  ikincil  kal-
sitle dolmuş  kademeli  açık  tansiyon  eklemlidirler.  Plaket  bi-
çimindeki bu  kireçtaşları,  biyomikrit  mikrofasiyesindedirler.

Fosil Topluluğu.

Foram.:  Globotruncana  stuartiformis  Dalbeiz,  Globotrun-
cana. tricarinata  (Quereau),  Globigerinoides  sp.

Yaş.  Maestrihtiyen.

17) Akkirse  Tepe  Kırmızı  Kumtaşı  (Ka)

Birden fazla  litolojiyi  içermekle  beraber,  egemen  litoloji-
nin kırmızı  kumtaşı  olması  nedeniyle  bu  ad  verilmiştir.

Dağılımı ve  Konumu.  Hacıba.ba  dağının  doğu  yarısının 
(Lalelitaş tepe,  Akkirse  tepe,  Coka  tepe)  güney  yamacında, 
yaklaşık 7 km2  lik  bir  alanda  yüzeylemektedir.

Alt sınırı,  Coka  Tepe  Grovakımsı  Kumtaşı  ve  alacalı  ça-
kıltaşlarıyla yanal  ve  düşey  geçişlidir.  Üst  sınırı  İse,  Dargü-
ney Alg  Pizolitli-Oolitli  Kireçtaşları  ve  Lalelitaş  Tepe  Kireç-
taşları ile  mekanik  bir  dokanağa  sahiptir.

Kalınlık. 260  m  dir.

Litoloji. Bu  birim,  katman  kalınlığı  milimetre  inceliğin-
den 80-120  sm  kalınlığında  banklara  değin  değişen  kırmızı 
kumtaşları, bileşenleri  asolgun  bank ya da,  mercekler  biçiminde 
polijenik  çakıltaşları,  koyu  siyah  renkli  mikritik  mikrofasiyesli 
kireçtaşı  bankları  (bank  kalınlığı  1-2  m),  ince  ve  kiremit kırmızısı  
renkli  marnlı  şistler,  açık  gri-beyaz-sarı-kırmızı renkli iyi  
katmanlaşmış  plaket  biçimli  kireçtaşları  ve  gri-yeşil renkli  siltli  
kilşistlerinin  ardalanmasıyla  ıralanır  (karakterize edilir).  
Kumtaşlarından  alman  örneklerin  mikroskopik incelemesinde, 
bileşenlerinin  tane büyüklüğü 0,04  -  0,4  mm  arasında değişen  
keskin  köşeli  kuvars,  kuvars-serizit  şist  ve  boynuztaşı parçaları  
olduğu  ve  bu  bileşenlerin  bazan  serizit  ve mikro oluşumlar  
biçimindeki  kuvarsla,  bazan  da  hematit  sı-

zıntısı içeren  mikrit  hamuru  ile  bağlanmış  oldukları  gözlen-
miştir. Kumtaşının  kırmızı  rengi  de,  hamurun  içerdiği  hema-
titten ileri  gelmektedir.

Birimin ikinci  keretede  (derecede)  egemen  litolojisi  ise, 
alacalı polijenik  çakıltaşlarıdır.  Bu  çakıltaşlarınm  bileşenleri, 
çapları 0,5  -15 sm  arasında  değişen  gri-sütlü  kahve  renkli 
çört, kırmızı  renkli  radyolarit,  koyu  siyah  renkli  ve  bol  kalsit 
damarlı kireçtaşı,  gri-beyaz  renkli  kristalize  kireçtaşı,  diyabaz, 
serpantinit,  ve  Rudist  kabuğu  parçalarıdır.  Bileşenlerin tümü 
asolgun  olup,  kırmızı  kumtaşıyla  çimentolanmışlardır. Mercek ya  
da  banklar  biçiminde  (bank  kalınlığı  1-3  m)  ve  yer yer ritmik  
dereceli  katmanlıdırlar.

Fosil Topluluğu.  Siyah  renkli  mikritik  kireçtaşı  bankla-
rında, ince  kabuklu  Ostracoda  ve  Globotruncana  sp.  parça-
ları saptanmış  olup,  tür  tayini  yapılamamıştır.

Yaş. Daha  önce  Maestrihtiyen  yaşında  oldukları  sapta-
nan Gürüz  Tepe  Kireçtaşlarıyla  geçişli  olduğu  için  bu  biri-
min de  aynı  yaşta  olması  gereklidir.

Ortamsal Yorum.  Yukarıda  belirtilen  değişik  litofasiyes. 
ler, özellikle  marnlı  şistlerle  kumtaşı  banklarının  ardalanma-
sı, bu  yörede  bir  filiş  fasiyesinin  gelişmiş  olmasının  kuvvetle olasılı 
olduğunu  kanıtlamaktadır.  Bu  veriden,  kireçtaşlarının ve 
marnların  derin  ve  durgun  sulardaki  sedimantasyonu  ile, kumtaşı 
ve  çakıl  taşlarının  sığ  ve  devinimli  sulardaki  sedimantasyonunun 
yinilendiği  sonucu  çıkarsanabilinir.

18) Coka  Tepe  Grovakımsı  Kumtaşı  (Kc)

Bu birim  de  değişik  litolojilerden  oluşmuş  olup,  egemen 
litolojinin grovakımsı  kumtaşı  olması  nedeniyle  bu  ad  veril-
miştir.

Dağılımı ve Konumu.  Gürüz  tepe ve  Koca tepenin güneyi ile 
Coka  tepenin  her  iki  yamacında  olmak  üzere,  yaklaşık 3 km2  lik  
bir  alanda  yüzeylemektedir.

Alt sınırı,  Doğankaya  Kireçtaşlarıyla  geçişlidir.  Üst  sını-
rı ise,  Coka  tepede  Lalelitaş  Tepe  Kireçtaşlarıyla  mekanik  bir 
dokanağa sahip  olup,  diğer  yerlerde  Akkirse  Kırmızı  kumtaş-
larıyla yanal  ve  düşey  geçişlidir.  İki  birim  birbirinden,  yalnız 
renk farkına  dayanan  olası  bir  dokanak  ile  soyutlanmıştır.

Kalınlık. En  fazla  100  m  lik  bir  kalınlık  gösterirler.

Litoloji. Katman  kalınlığı  milimetre  inceliğinden  75  sm-
2 m  kalınlıkta  banklara  değin  değişen,  kirli  sarı  renkli  grova-
kımsı kumtaşları,  sarı  renkli  ince  katmanlı  grovaklar,  sarı 
polijenik çakıltaşı  bank  ve  mercekleri,  gri-yeşil  renkli  siltli 
kilşistler, alacalı  breşler  ve  kiremit  kırmızısı  -  porselen renkli 
plaket biçiminde  Globotruncana'lı  kireçtaşı  paketinin  ardalan-
masıyla ıralanan  bu  birim  de  çok  değişken  litofasiyesler  içer-
mektedir. Egemen  litoloji  sarı  renkli  grovakımsı  kumtaşları  ile 
grovaklar olup,  bunlar  yer  yer  laminalanma  ve  devrik  kıvrım-
lanmalar (deniz  altı  kayma  yapıları  olabilir)  göstermektedir-ler. 
Alınan  örneklerden  bazılarının  mikroskopik  incelenmesinde, 
birbirlerine  mikrit  hamuruyla  bağlanmış  ve  çapları  0,04  -  1 mm 
arasında  değişen  kuvars,  albitdiyabaz,  feldspat,  boynuztaşı, 
porfirit,  ortognays,mikritik  kireçtaşı,  kuvars-serizitşist,  epidot ve  
kloritleşmiş  mafit  gibi  bileşenlerden  oluşmuş  grovak olduğu 
saptanmıştır.
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Fosil Topluluğu. Kiremit kırmızısı-porselen renkli plaket 
biçimindeki kireçtaşlarında şu fosiller saptanmıştır:

Foram.:  Globotruncana stuarti  (de Lapparent),  Globotrun-

cana stuartiformis  Dalbiez, Globotruncana  tricarinata (Qu-

ereau).

Yaş.  Maestrihtiyen.

Buraya  değin  ofiyolitli melanj içindeki  sedimanter  blok-
ların  stratigrafisi,  toplanan verilerin  ışığı  altında  açıklanmaya 
çalışılmıştır. Hacıbaba  dağının  doğu  yarısında  yüzeyliyen  bu 
kaya birimleri  (Jd,  Jy,  Jn,  Jl,  Kg,  Kg1  Kg2,  Kd,  Ka,  Kc) 
Hacibaba Dağı Birliği  olarak adlandırılmış  olup,  ayrıntılı stra-
tigrafisi  şekil  2'deki  dikme  kesitlerle  betimlenmiştir.  Daha ön-
ce  açıklandığı  gibi  bu  yörede  yüzeyliyen  kaya  birimleri kendi 
aralarında  ilksel  ilişkili  olup,  ayrıca  Jn  ile  Kg arasında  bir  de 
açısal  uyumsuzluk  saptanmıştır.  Bu durum,  ilk  bakışta oku-
yucuyu  yanıltabilir ya  da  başka  bir  deyişle,  başlık ile  içeriği 
arasında  bir  çelişkinin olduğu  yanılgısına  itebilir.  İşte böyle 
bir varsayım  göz önüne  alınarak  bu  birimlerin  tümüne  birden 
Hacıbaba Dağı  Birliği  adı  verilmiştir.  Bu birlik  ofiyolitli me-
lanjın  hamuru  içinde yer alan bir  olistolit  olarak  yorumlan-
mıştır.  Bu görüşü  destekliyen veriler ise  şunlardır:

Kızılyaka bucağının  KB  smdaki  Manastır  dere  içinden 
kuzeye doğru  1  km  ilerlendiği  zaman,  dere  sağa  doğru  doksan 

derecelik  bir  dönüş  yapar.  İşte  o  noktada  ofiyolitik  melanjın  

hamuru,  Hacıbaba  Dağı  Birliği'nin  tabanında  yer  alır. 
Hacıbaba Dağı  KD,  D,  S,  B  ve  KB  dan  ofiyolitik  melanjın 
hamuru ile  çevrelenmiştir.  Yalnız  kuzey  kesimi,  yamaç  moloz-

ları  ve  Karaman-Konya  Neojen  havzasının  gölsel  çökelleriyle 
örtülü olduğu  için,  dokanak  ilişkileri  gözlenememiştir.

Hacıbaba Dağı  Birliği  ile  ofiyolitli  melanjın  hamuru  ara-
cında  bir  geçiş olmayıp,  iki birim  arasındaki  dokanak  kesin-
dir.

Birçok  yörede  hamur,  bu  birliğin  altına  eğimlidir.

OLİSTOSTROMLAR

Birisinde volkanik  gereçlerin  (malzemelerin),  diğerinde 
ise grovak  ve  grovakımsı  kumtaşlarının  egemen  olması  nede-

niyle,  olistostromlar  ikiye  soyutlanmışlardır.

Pınarcık Çeşmesi Olistostromu  (Kp)

Bağılımı.  Gündoğan köyünün  KD  sundaki Pınarcık  çeş-
mesi,  Çukurbağ  köyü ve  İnsaniye  Orman  Bakımevi  yörelerin-
de  çok küçük  alanlarda yüzeylemektedir.  Bunlardan  Pınarcık 
Çeşmesi  Olistostromu,  1  km uzunlukta ve  250 m  genişlikte 
bir alanı  kaplamakta  olup,  haritalanabilmiştir.  Diğer yüzlek-
ler ise  haritalanamamışlardır.

Her üç  yörede  dağılmış  olan  olistostromların  genel  özel-

liği, yönlenmiş  kireçtaşı  parça  ve  bloklarının  şistsel  yapılı, 
volkanik gereçli  bir  hamur tarafından  içerilmiş  olmasıdır.

Olistostromun  iyi gözlendiği  yerlerden  birisi  olan Pınar-
cık  çeşmesi  yöresinde,  koyu yeşil  renkli  ve  şistsel  bir  hamur, 
gri-beyaz-pembe  renkli  kireçtaşı  parçaları  ve  blokları  ile,  kır-
mızı  renkli  radyolarit parçaları  içermektedir.  İçerilen  parça-
lar  0,5 -  15 sm  çaplı olup,  tüm  olarak köşelidirler.  Aynı za-

manda çizgisel  dizilim  gösterirler.  Bunlara  koşul  (paralel) olarak 
3-35  m2  lik  alanlar  kaplıyan  kireçtaşı  blokları  da K60°D-G60°B 
doğrultusunda  bir  çizgisel  sıralanım  oluşturmuşlardır. Bu  
durumda  kayma  ya  da  akmanın,  bu  doğrultuda gelişmiş  olması  
kuvvetle  olasıdır.  Bununla  beraber,  kayma yönünü gösteren  
herhangi  bir  belirtece  rastlanılmamıştır. Bloklar üzerindeki  
kayma  izleri  de  çok  belirgindir  (levha  n, şekil 1).

İhsaniye Orman  Bakımevi  yöresindeki  olistostromlar  ise 
daha değişik  özellikler  taşır.  Bordo  renkli,  killi,  şistsel  yapılı, 
küresel gaz  boşluklu,  içleri  ikincil  kalsitle  dolmuş  olan  badem 
dokulu bir  hamur; koyu  gri  renkli,  bol  miktarda  Calamophyl-
liopsis  sp.  içeren  kireçtaşı  parçaları  ve  blokları,  tüm  kloritleşmiş 
ve  silisleşmiş  diyabaz,  andezit  özellikle  vitrofir,  feldspat, 
boynuztaşı, ignimbritik  dokulu  tüm  silisleşmiş  camsı  gereç ve 
kuvars  parçalı  volkanitler,  olistostromu  oluşturan  litolojilerdir. 
Kireçtaşı  parçaları  2  mm  .  15  sm  arasında  değişen  ve kısmen 
yuvarlağımsı  köşeler  gösteren  oobiyopelsparit  mikro-
fasiyesindedirler. Köşelerin  daha  fazlaı  silinmiş  ve  kısmen  yu-
varlaklaşmış olması,  bunların,  daha  önceden  var  olan  bir  olis-
tostromun parçaları olduğunu da  düşündürmektedir  (levha  II, 
şekil 2).  Bu  olistostromun,  bir  volkanizma  merkezine  yakın 
yerlerdeki diyabaz  yüzlekleri  çevresinde,  küçük  bloklar  biçi-
minde dağılmış  durumu,  volkanik  gereçli  bir  hamura  ve  değişik 
kaya  parçalarına  sahip  olması,  oluşumlarında  diri  (aktif) 
volkanizma  faaliyetlerinin  büyük  etkisi  olduğunu  kanıt-
lamaktadır.

Sarıağız Tepe Olistostromu  (Ks)

Birimin adı,  en  iyi  temsil  edilmiş  olduğu  yer  olan  Sarıağız 
tepeden alınmıştır.

Dağılımı. Payam  tepe ile  Oskes  tepe  arasında,  Üçoba yö-
resinde, Kızılkilise  tepesinin  kuzeyindeki  Öskes  deresinin  sol 
yamacında yüzeylemektedir.

Bu olistostromun  komşu  kayaçlarla  olan  dokanak   ilintisi ve 

diğer  özellikleri,  aşağıdaki  gibi  özetlenebilir:

Olistostromun altında  çoğun  kırmızı  renkli  radyolarit (Kb), 

pembe-beyaz  renkli  plaket  biçiminde  pelajik  kireçtaşı (Kk), yeşil  

renkli  tüf  ve  diyabazlar;  üzerinde  ise,  yeşil  renkli tüf ile  koyu  

yeşil-bordo  renkli  diyabazlar  yer  almaktadırlar. Bazan da  

doğrudan  doğruya,  şistsel  yapılı  tüfler  üzerinde  blok biçiminde 

bulunmaktadırlar (örneğin,  Üçoba  yöresi,  çıtlıklı  tepe ve  Öskes  

derenin  sol  yamacında  olduğu  gibi).

Gerek altta  ve  gerekse  üstte  katmanlanmaya  koşuldurlar 
(Sarıağız tepe  yöresinde  olduğu  gibi).

Mavi renkli  marn,  kil,  kirli  sarı  renkli  silt  ve  şistleşme 
gösteren grovaklardan  oluşmuş  bir  hamur  ile  bu  hamurun 
içerdiği koyu  gri  renkli  kireçtaşı,  köşeli  diyabaz,  radyolarit, 
ignimbritik tüf,  boynuztaşı,  kuvarsit,  kuvars-serizitşist,  killi şist, 

diyorit  parçaları  ve  kireçtaşı  bloklarından  oluşmuştur. İçerilen 

parçaların  çapı  1  mm  -  40  sm  arasında  olup,  bunlar birbirlerine 

karışmış  durumdadırlar.

Grovaklar ve  grovakımsı  kumtaşları  bazan  laminalanma ve 

kıvrımlanma  göstermektedirler.  Kıvrımlar  bakışımsız, devrik ve  

zikzak  türden  olup,  daha  çok  kayma  sonucu  oluşmuşlardır. 

Grovaklar  ayrıca,  dereceli  katmanlanma  göstermektedirler.
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Hamur içinde  yüzmekte  olan  Caiamophylliopsis'li  kristalize 

kireçtaşı  blokları  çoğun  çizgisel  bir  dizilim  göstermekte olup, 

üzerlerinde  oldukça  belirgin  kayma  izleri  vardır  (levha I, şekil  

3).

Olistostromlar çoğun  diyabaz  yüzleklerinin  etrafını  çev-
relemekte olup,  onların  altına  eğimlidirler.

Pınarcık Çeşmesi  Olistostromu'nda  volkanik gereç egemen 
olmasına karşıt,  Sarıağız  Tepe  Olistostromu'nda  grovak  ve 
grovakımsı kumtaşları  egemendir.  Ayrıca,grovakların  dereceli 
katmanlanma ve  laminalanma  göstermeleri  de,  Sarıağız  Tepe 
Olistostromu'nun oluşumunda,  diri  (aktif)  volkanizma  faali-
yetlerinin doğurduğu  türbid  akıntıların  etkili  olduğunu  ka-
nıtlamaktadır.

Yaş. Ofiyolitli  melanjın  hamuru,  Maestrihtiyen  yaşlı  ki-
reçtaşı blokları  içermektedir.  Olistrostromlar  da  aynı  hamur 
içinde yer  aldıklarına  göre,  bunların  da  en  az  Maestrihtiyen 
yaşında olmaları  gerekir.

HAMUR

Ofiyolitli melanjın  hamuru,  çökel  ve  ofiyolit  gereci  ka-
rışımı niteliği  taşır.  Bu,  günlenme  ya  da  başka  kimyasal  ve 
fiziksel nedenlerle  bozunmuş  değişik  renkli  diyabaz,  silisleşip 
karbonatlaşmış ignimbiritik  tüf,  cam  tüfü,  küresel  gaz  boş-
luklu ve  badem  dokulu  spilit,  dolerit,  porfirit,  kırmızı  renkli 
banklı ya  da  şistsel  yapılı  radyolarit,  pembe-beyaz  renkli  pla-
ket biçiminde  pelajik  kireçtaşı,  grovak  ve  grovakımsı  kum-
taşlarıdır.

Grovaklar

Çoğun çalışma  alanının  her  yerinde,  hamuru  oluşturan 
volkanitlere eşlik  etmektedir.  Bununla  beraber,  haritalanabile-
cek büyüklükte  bir  yüzleğe  sahip  değillerdir.

Kirli sarı  renkli,  iyi  katmanlanmalı  ve  katman  kalınlığı 
1 - 1 0 sm  arasında  değişmektedir.  Mikroskopik  incelemede, 
çapları 0,08  .  1,2  mm  arasında  değişen  kuvars,  radyolarit,  ku-

varsit, kuvars-serizitşist,  serpantinleşmiş  peridodit,  albitdiya-
baz, albit  parçaları,  kloritleşmiş  mafit  ve  mikritik  kireçtaşı 
gibi bileşenlerden  oluştuğu  görülmüştür.

Bayır Kadyolaritleri  (Kb)

Birimin adı,  en  iyi  temsil  edilmiş  olduğu  Bayır  köyü  yö-

resinden alınmıştır.

Dağılımı ve  Konumu.  Hemen  hemen  inceleme  alanının 
her yerinde  volkanitler  ve  plaket  biçimli  pelajik  kireçtaşları-
na eşlik  etmektedir.  Ancak  haritalanabilecek  büyüklükteki 
yüzlekleri Bayır  köyü  yöresi,  Kızılkayrak  sırtı  ve  Çıtlıklı  tepe 
güneyinde yer  almaktadırlar.

Radyolaritlerin alt  sınırı,  bazan  yeşil  renkli  tüf  ve  diya-
bazlarla bazan  da  pembe-beyaz  renkli  pelajik  kireçtaşlarıyla 
(Kk) yanal  ve  düşey  geçişlidir.  Üst  sınırı,  Oskes  tepe  ile  Si-
nek tepe  arasında  Sarıağız  Tepe  Olistostromu'nun  altında,  di-
ğer yerlerde  ise  tüf  ve  diyabazlarla  geçişlidir.

Kalınlık. En  fazla  kalınlığı,  Kıblagedik  tepe-Kızılbag  yö-

resinde göstermekte  olup  450  m  dir.

Litoloji.  Kırmızı  renkli,  şerit  ya  da  banklar  biçiminde
(şerit  kalınlığı  1 - 5  sm,  bank  kalınlığı  80  -  100  sm)  ve  ço-
ğun  şistsel  yapılıdırlar.  Bazan  pembe  renkli  plaket  biçimin-
deki kireçtaşlarıyla  ardalanmalı  olup,  3  -  50  m kalınlıkta  kat-
man  paketleri  oluşturmuşlardır.  Yer  yer  devrik,  disharmonik
ve  bakışımsız  kıvrımlıdırlar.

Kireçli  Tepe  Kireçtaşı  (Kk)

Dağılımı  ve  Konumu.  Kireçli  tepe  yöresinde,  Asacak  te-

penin  güneyinden  öküzkoz  tepesinin  batısına  değin  uzanan

alanda,  Kızılkayrak  yöresi  ile  Kızıltepe  arasında,  Çıtlıklı  tepe

ile  Kale  tepenin  doruklarında  yüzeylemektedir.

Alt  sınırı,  yeşil-bordo-kahve  renkli  tüf  ve  diyabazlarla,

üst  sınırı  ise  kırmızı  renkli  radyolaritlerle  yanal  ve  düşey  ge-

çişlidir.

Kalınlık.  En  fazla  kalınlığı  250  m dir.

Litoloji. Gri-beyaz-pembe  renkli,  gri  renkli  çört  ve  kır-
mızı renkli  radyolarit  şeritleriyle  ardalanmalı,  bazan  da  çört 
yumruları içermektedir.  Çoğun  disharmonik,  bakışımsız  ve 
devrik kıvrımlı  ve  mikrit  mikrofasiyesindedirler.

Fosil Topluluğu.  Fosilce  fakir  olup,  yaş  tayininde  önemli 
olmıyan değişik  Radiolaria  türleri  ile  ince  kabuklu  Ostracoda 
içermektedir.

Yaş. Kesin  yaş  verecek  fosil  içermemekle  beraber,  mik-
rofasiyes görünümü  Üst  Kretase  stratigrafik  seviyesine  yo-
rumlanmıştır.

Ortamsal Yorum.  Gerek  radyolaritlerin,  gerekse  palajik 
kireçtaşlarının, volkanizma  faaliyetlerinin  diri  (aktif)  olduğu 
abisal bölgeye  yakın  bazik  bir  ortamda  oluştukları  sanılmak-

tadır .

Volkanitler

Çoğun büyük  kireçtaşı  blokları  altında  kalmış  olup,  kü-
çük fakat  çok  sık  yüzlekler  oluşturmaktadırlar.  Tümü  ayrış-
maya uğramışlardır.  Bu  nedenle  birincil  renk,  bileşim  ve  do-
kularını, büyük  ölçüde  yitirmişlerdir.  Volkanitler,  Diyabazlar 
ve Tüfler  olmak  üzere  iki  gruba  soyutlanabilirler.

Diyabazlar. Türlerle  girift  bir  biçimde  bulunmakla  beraber, 

bazan  haritalanabilecek  büyüklükte  yüzlekler  de  oluştur-

muşlardır. Örneğin,  Omuzca  tepe,  İhsaniye  Orman  Bakımevi 
yöresi, Azı  tepenin  B  ve  GD  eteği,  Sarıağız  tepenin  GB  sı, 
Tozlu beleni,  Çamlı  tepe  ve  Boyalıkoyak  derede  olduğu  gibi. 
Bütün yüzleklerindeki  genel  görünümleri  aynı  olup,  siyah-ko-
yu yeşil-bordro-kahve  renkli  olup,  kısmen  ya  da  tüm  olarak 
ayrışmış durumdadırlar.  Ayrışmış  (altere  olmuş)  kesimler 
arasında, çapları  2-50  sm  arasında  değişen  ve  daha  iri  kris-
talli olan  volkan  bombası  (?)  biçimli  oluşuklar  da  vardır. 
Türlerle girift  biçimde  olan  diyabazlar  ise  çok  daha  fazla  ay-
rışmış durumda  olup,  küresel  aşmma  göstermektedirler.  Azı 
tepenin GB  sındaki  diyabaz  yüzleğinde  oldukça  iyi  gelişmiş 
sütunsal eklemleşme  (columnar  Jointing)  de  gözlenmiş  olup, 
50 sm kalınlıkta,  beş  ya  da  altı  kenarlı  diyabaz  sütunları oluş-

muştur. Bu  yapı,  zaman  zaman  bölgenin  su  üstü  olmuş  olabi-

leceği savını  vermektedir.  Alınan  örneklerin  mikroskopik  in-

celemelerinde, albitleşme,  kloritleşme,  kalsitleşme  ve  silis-

leşme gösteren,  ofitik  dokulu  diyabaz  oldukları  saptanmıştır.
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Tüfler. Çalışma  alanının  her  tarafında  dağılım  göster-
mekle beraber,  daha  geniş  alanlar  kaplıyan  yüzlekleri,  gü-neyde 
İhsaniye  ve  Bayır  köyü  yöresi,  kuzeyde  ise  Verme  tepe ile Pınarbaşı  
köyü  kuzeyinde  yer  almaktadır.

Taze soğan  yeşili,  açık  sütlü  kahve,  koyu  yeşil,  siyah  ve 
sarı gibi  değişik  renkli,  çoğun  ayrışmış  olup,  şistsel  yapılı-
dırlar. Bazan  da  silisleşme  ve  kalsitleşme  sonucu  sertleşmiş 
olup, banklar  şistsel  kesim  içinde  sucuklar  oluşturmuşlardır. 
Günlenme ve  kimyasal  nedenlerle  ayrışarak  birincil  doku  ve 
bileşimlerini büyük  ölçüde  yitirmişlerdir.  Bununla  beraber, 
alınan örneklerin  mikroskopik  incelemesinde,  bazalt  ya da  an-
dezit özellikli  camsı  gereçle  bağlanmış  ve  çoğun  kloritleşmiş 
albitleşmiş diyabaz,  porfirit,  andezit,  feldspat,  ojit  parçaları, 
kloritleşmiş mafit  parçaları,  ignimbritik  dokulu,  silisleşmiş, 
kalsitleşmiş ve  kloritleşmiş  camsı  gereç  içeren  ignimbritik  tüf 
ve cam  tüfü  oldukları  saptanmıştır.

Gabrolar

Toplam 0,5  km2  lik  bir  alanı  kaplıyan  üç  ayrı  blok  biçiminde, 
Kırcalar  yöresinde  yer  almaktadırlar.  Ayrışma  nedeniyle dış  
kesimleri  siyah-kahve  renkli,  iç  kesimleri  ise  koyu yeşil renklidir.  
Alınan  örneğin  mikroskopik  incelemesinde  albitleşmiş gabro  
olduğu,  hipidyomorf  oluşumlar  biçiminde  tüm albitleşmiş ve  
kloritleşmiş  bazik  plajioklas,  tüm  serpantinleşmiş olivin,  ojit,  
ilmenit  ve  manyetit  içerdiği  saptanmıştır.

Serpantinleşmiş Peridotit (dunit)

İnceleme alanında  biri  Gündoğan  köyü  KD  su,  diğeri 
Güzle yaylası  olmak  üzere  iki  yörede  yüzeylemektedir.  Gün-
doğan yüzleği  D,  K  ve B  dan  Üst  Kretase  yaşlı,  kırmızı-pem-
be renkli  Çukurbağ  Kireçtaşı  (Kç),  G  den  ise  tüf  ve olistos-
tromlarla faylı  dokanağa  sahiptir.  Ayrıca,yüzleği  B  ve  G  den 
sınırlayan fayların  kesişme  noktasında  traverten  oluşumları 
da gözlenmiştir.  Alman  örneklerin  mikroskopik  incelemesinde 
kayacın, tüm serpantinleşmiş peridotit (dunit)  olduğu,  serpan-
tinleşmiş olivin  ve  opak  mineral  olarak  da  manyetit  ve kromit 
içerdiği, ayrıca  krizotil  damarlarıyla  katedilmiş  olduğu  sap-
tanmıştır.

DİĞER OLUŞUKLAR

Ofiyolitli melanjı  oluşturan  kaya  birimlerini  transgresif 
olarak örten  denizel  Miyosen  çökelleri  ile,  bunlar  üzerine  açı-
şız uyumsuzlukla  gelen  Pliyosen  yaşlı  gölsel  kireçtaşları,  Di-
ğer Oluşuklar  olarak  adlandırılmışlardır.

Göktepe Formasyonu

Denizel Miyosen  çökellerinden  oluşmuş  olan  bu  formas-
yon, gerek  inceleme  alanımız  ve  gerekse  yakın  yöresinde,  bü-
yük tektonik  olaylara  sahne  olmuş  olan  Mesazoyik  yaşlı,  kıv-
rımlı, kırıklı,  eklemli  ve  değişik  litolojideki  kayaçların  oluş-
turduğu düzensiz,  günlenmiş  ve  aşınmış  topoğrafyası  üzerine, 
değişik değerdeki  açılı  uyumsuzlukla  oturmaktadır.  Gerek  ar-
dalanmalı, gerekse  yatay  ve  düşey  doğrultularda  değişken  li-
tofasiyesler içermesi,  düzensiz  bir  temel  topoğrafyasından  daha 
çok,  oluşumlarıyla  yaşıt  düşey  devinimlerin  (hareketlerin), 
çökelme havzasındaki  varlıklarını  ve  egemen  etkinliklerini  ka-
nıtlamaktadır.

Akkandak Üyesi  (Tga).  Akçaalan,  Bucakkışla  ve  Akkan  -
dak grabenlerinde  yüzeylemekte  olup,  ayrıca,  bu  grabenleri 
sınırlıyan çekim  faylarına  da  yer  yer  asılı  olarak  kalmışlardır. 
Örneğin,  Çukurköy  yöresinde  Bayır  Fayı'nda  (BF),  Bucakkışla 
kuzeyinde  Akseki  Tepe  Fayı'nda  (ATF)  ve  Devli  yöresinde Devli  
Fayı'nda  (DF)  olduğu  gibi.

Bu birimin  alt  sınırı,  ofiyolitli  melanj  ile  uyumsuzdur. 
Uyumsuzluk değeri  çoğun  10°  -  25°  arasında  değişmekle  beraber, 
grabenlerin  kenarlarında,  yaşlı  temelle  faylı  bir  dokanağa sahip 
olup,  katman  eğimleri  de  25°  den  90°  ye  değin  değişmektedir.

Toplam 1000  m  ye  yaklaşan  bir  kalınlık  gösteren  bu  üye, sarı-
boz-beyaz renkli,  çimentosuz  ya  da  gevşek  çimentolu  çakıltaşı, 
kumtaşı,  silt,  mavi  marn,  marnlı  kireçtaşı  ve  kireçli marnların 
yer  yer  ardalanması  ve  yer  yer  de  yanal  ve  düşey geçişleriyle 
ıralanır  (karakterize  edilir).  Bazan  kitlesel  olmak, la beraber,  
çoğun  3  m  kalınlığa  erişen  çakıltaşı  ve  kumtaşı bankları 
oluşturmakta  ve  ritmik  dereceli  katmanlanma  da 
göstermektedir. Çakıltaşı,  kumtaşı,  mavi  marn ve kil  ardalan-
masınm, yer  yer  yanal  olarak  incelip  sonlanan  linyit  damarları 
(1-15  sm)  ve  jips  içerdiği  de  gözlenmiştir.

Koyu siyah  - koyu gri  -  pembe -  beyaz  renkli  kirejtaşları, 
kırmızı-yeşil sarı  renkli  radyolarit,  koyu  yeşil  renkli  tüf,  diyabaz, 
peridotit,  serpantinit,  gabro  ve  çört  gibi  değişik  bileşenlerden 
oluşan  çakıltaşı,  bileşenleri  üsolgun,  polijenik  bir çakıltaşıdır. 
Çoğun  Akkandak  grabeninde  yüzeyliyen  kireçli marnlar ise,  
beyaz  tebeşir  renkli,  kalsit  dolgulu,  oldukça  iyi ve ince  
katmanlanmalı  (katman  kalınlığı  4-12  sm)  dırlar.

Kesin yaş  verecek  fosil  içermiyen  bu  üye,  Mut-Silifke  Mi-
yosen Havzasının  taban  çakıltaşı-kumtaşı  ve  marnlarıyla  de-
neştirilebilir. Mut-Silifke  Havzasındaki  aynı  çakıltaşı-kum-taşı ve  
marnlarda  Gökten  (1975)  tarafından  Globigerinoides 
bisphaericus  Todd  saptanmıştır.  Bu  fosil  Burdigaliyen'in  üst 
seviyelerinde ortaya  çıkmakta  ve  Alt  Vindoboniyen  (Helvesiyen) 
de  sürmektedir.  Bu  nedenle,  deneştirmesi,  Mut-Silifke 
Havzası'nın çakıltaşı-kumtaşı  ve  marnlarıyla  yapılabilen 
Akkandak Üyesi,  Üst  Burdigaliyen-Alt  Helvesiyen  stratigrafik 
seviyesine  yorumlanmıştır.

Çakıltaşı-kumtaşı-marn ve kil  ardalanmasının  yer  yer  linyit 
damarları  ve  jips  içermesi,  çökelme  havzasının  başlangıçta 
oldukça  sığ  ve  kenarlarında  da  yer  yer  göllerin  yer  almakta olduğu  
ve  sonradan  düşey  devinimlerle  derinleştiği  biçiminde 
yorumlanabilir.  Havzanın  kenarlarında  oluşmaya  başlıyan linyit 
damarlarının  da  daha  sonra,  havzanın  derinlik  ve  sınırlarının 
değişmesi  nedeniyle,  yukarıda  belirtilen  ardalanma arasında, 
kalmış  olması  kuvvetle  olasıdır.  Burada  görüldüğü gibi, Miyosen  
transgresyonu  başlangıcında  gölsel  bir  devrenin varlığı  ortaya  
çıkmış  olup,  gölsel  çökeller,  denizel  çökellerle yanal  ve  düşey  
geçişlidirler.

Kızılalan Breş  Üyesi  (Tgk).  Birimin  adı,  en  iyi  temsil edilmiş 
olduğu  Kızılalan  köyünün KB  sından  alınmış  olup,  birim, 
Kayabaşı  alanı  ile  Dikmen  tepe  doğusunda  yüzeylemektedir. 
Akkandak  Üyesi  ile  yanal  ve  düşey  geçişli,  Kızıldağ  Kireçtaşı (Jk)  
ile  faylı  dokanağa  sahiptir.

Toplam 250  m  kalınlık  gösteren  bu  üye,  yalnız,  gri-beyaz 
renkli, masif  kristalize,  iyi  yıkanmamış  pelsparit  mikrofasi-
yesli Kızıldağ  Kireçtaşı'ndan  oluşmuş  bir  monobreştir.  Bileşen 
çapları 1  mm  -  30  sm  arasında  değişmekte  olup,  büyük  çaplı
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bileşenlerin köşeleri  çok  az,  diğer  bileşenlerin  ki  ise  hiç  silin-
memiştir. Köşeli  pelsparit  parçaları,  hematit  sızıntıları  içeren 
spar hamur  ile  birbirlerine  bağlanmış  olduklarından,  breş  ala-
calı gözükmektedir.  İyi  katmanlanmalı  olup,  katman  kalınlığı  

30-120  sm  arasında  değişmektedir.

Bu birim,  Akkandak  Üyesi  ile  geçişli  olması  nedeniyle, 
Üst Burdigaliyen-Alt  Helvesiyen  stratigrafik  seviyesine  yo-
rumlanmıştır.

Breşin, Akkandak  grabeninin  kenar  zonunda  yer  alması 
ve çekim  faylarıyla  sınırlanması,  bunun  bir  subsidans  breşi 
olduğunu, düşey  devinim  miktarının  da,  breşin  kalınlığına  aşa-
ğı yukarı  eş  değerde  olduğunu  kanıtlar  gözükmektedir.  Olu-
şumu ise,  Havzanın  G  kenarında  yükselmekte  olan  temel  ka-
yacından (Kızıldağ  Kireçtaşı)  kopan  parçaların  havza  kena-
rında çökelmesi  ile  açıklanabilir.  Bileşenlerin  keskin  köşeli  ol-
ması bu  durumu  kanıtlarken,  breşin  büyük  bir  kalınlık  gös-
termesi de,  devinmelerin  uzun  süre  etkin  kalmış  olduklarını 
kanıtlamaktadır.

Tahtalı Çakıltaşı Üyesi (Tgt). Birim,  Göktepe'nin  D, GD 
ve K  eteklerinde  yüzeylemekte  olup,  alt  sınırı,  ofiyolitli  me-
lanj ile  uyumsuz,  üst  sınırı  ise  Göktepe  Resif  Kireçtaşlarıyla 
(Tgg) geçişlidir.

Kalınlığı 2  -  30  m  arasında  değişen  bu  üye,  koyu  siyah-
gri-pembe-beyaz renkli  kristalize  kireçtaşları,  radyolarit,  çört, 
diyabaz, serpantinit  gabro  ve  diyorit  gibi  asolgun  bileşenler-
den oluşmuş  polijenik  bir  çakıltaşıdır.  Bileşen  çapları  2 - 3 0 
sm arasında  değişmekte  olup,  sarı  renkli  kum  ve  silt  ile  çi-
mentolanmışlardır. Kısmen  kitlesel,  kısmen  de  80  -  150  sm 
kalınlığında banklar  oluştururlar.  Bileşenlerinin  asolgun  olması, 
kalınlıklarının  az  olması  ve  kıyı  resif  kireçtaşlarının hemen altında  
yer  almalarıyla,  Akkandak  Üyesi'nin  çakıltaşlarından kolayca  
soyutlanabilmekte  ve  yörede  ani  bir  transgresyonun olduğunu  
kanıt  olmaktadır.

Neoalveolina pygmaea  Reichel,  Neoalveolina  melocurdica 
Reichel,  Quinqueloculina  sp.,  Spiroloculina  sp.,  Triloculina  sp. ve  
Elphidium  sp.  gibi  fosiller  içeren  bu  üye,  Helvesiyen'e  yo-
rumlanmıştır .

Bu üyenin  ani  bir  transgresyonu işaret  etmesi,  bugün  to-
poğrafik olarak  daha  yüksek  alanlarda  yüzeylemiş  olması,  Mi-
yosen denizinin,  inceleme  alanının  her  tarafına  aynı  anda  gel-
meyip, önce  (Üst  Burdigaliyen  -  Alt  Helvesiyen)  topoğrafik olarak 
daha  alçakta  kalan  alanları,  daha  sonra  da  (Helvesiyen) yüksekte  
kalan  alanları  kaplamış  olduğunu  kanıtlamaktadır.

Duma Deresi  Üyesi  (Tgd).  KB  da  Kızılkilise  tepe  kuze-
yinden GD  da  Morcalı  köyü  güneyine  değin  uzanan,  yaklaşık 25 -  
30  km2  lik  bir  alanda  yüzeylemekte  olup,  alt  sınırı,  ofiyolitli melanj  
ile  açılı  uyumsuz,  üst  smırı  ise  Üçbaş  Formasyonu'yla  açışız  
uyumsuzdur.

120  m  lik  bir  kalınlık  gösteren  bu  üye,  altta  15  sm  -  1  m
kalınlıkları  arasında  değişen  sıkı  çimentolanmış,  bileşenleri
asolgun,  alacalı  polijenik  bir  çakıltaşı  (Tahtalı  Çakıltaşı  Üye-
si)  ile  başlayıp,  üste  doğru  çimentosuz ve katmanlanmasız  ça-
kıltaşı,  kumtaşı,  kum,  silt,  kil  ve  marn  ardalanmasıyla  sürer.
En  üstte  kıyı  resif  kireçtaşlarıyla  da  yanal  ve  düşey  geçişler
gösterir.

Çok miktarda  büyük  boy  Ostrea,  Lamellibranchiata  ve 
Gastropoda  içermekte  olan  bu  birim,  Karaman  havzasındaki 
Miyosen çökellerinin  üst zonu ile  deneştirilebilir.  Bu  nedenle de 
üyeye Helvesiyen  yaşı  verilmiştir.

Göktepe Resif  Kireçtaşı Üyesi  (Tgg).  Birimin  adı,  en  iyi 
temsil edilmiş  olduğu  yer  olan  Göktepe'den  alınmış  olup,  bu 
kireçtaşı, inceleme  alanının  güneyinde,  batıda  kayaağıl  tepe-
den doğuda  Göktepe  güneyine  değin  uzanan  geniş  bir  alanda 
yüzeylemektedir.

Alt sınırı  çoğun  Kızıldağ  Kireçtaşı  ile,  yersel  olarak  da 
ofiyolitli melanjla  uyumsuzdur.

Yaklaşık 250  -  300  m  lik  bir  kalınlık  gösteren  bu  üye,  sarı 
renkli, kumlu,  çakıltaşı  görünüşlü  ve  gevşek  dokuludur.  Ço-
ğun kalınlıkları  1-3  m  arasında  değişen  banklar  biçiminde olup, 
yer yer  aynı  kalınlıktaki  kireçli  kumtaşı  banklarıyla  yanal ve  düşey  
geçişlidir.  Alınan  örneklerin  mikroskopik  incelemesinde kayacın,  
kumlu  biyosparit  mikrofasiyesinde  olduğu  saptanmıştır. Bazı  yersel  
yörelerde,  kireçtaşı  hemen  hemen  Alg ve Mercanlardan  oluşmuş  
gibidir,  örneğin,  Mezgit  tepede  olduğu gibi.

Neoalveolina  sp.,  Heterostegina  sp.,  Quinqueoloculina  sp., 
Textularia  sp.,  Dendritina  sp.,  Cibicides  sp.,  Lithothamnium, 
Lithophyllum, Clypeaster  delgadoi  Lorıol  gibi  zengin  fosiller içeren bu  
kireçtaşlarına  Helvesiyen  yaşı  verilmiştir.

Karaman -  İbrala  Miyosen  havzasındaki  "Mağara  Kalker-
leri" ve  Mut-Silifke  havzasındaki  Miyosen  çökellerinin  üst  zo-
nunda yüzeyliyen  resif  kireçtaşlarıyla  deneştirilebilen  bu  üye, bol 
miktarda  makrofosil  (Lamellibranchiata  ,Gastropoda,  Ostrea,  
Echinoidea,  Mercan)  ve  mikrofosil  (Milolidae,  Neoalveolina,  Alg)  
içermektedir.  Gerek  fosil  içeriği,  gerekse  mikrofasiyes görünümü,  
Resif  Kireçtaşlarının,  sığ,  sıcak,  çalkantılı  ve littoral özellikli  bir  
denizel  ortamda  oluştuklarını  kanıtlamaktadır.

Üçbaş Formasyonu

Formasyonun tanımı  Koçyiğit  (1972)  tarafından  yapılmış 
olup, killi  ve  kül  renginde  gölsel  kireçtaşlarıyla  temsil  edilir.

Çalışma alanının  kuzey  kenarında yüzeylemekte  olan  bu  çö-
kellerin alt  sınırı  Duma  Deresi  ile  açışız  uyumsuz,  üst  sınırı ise, 
Konya-Karaman  ovasının  alüvyonları  altında  kaybolur.

Yaklaşık olarak  50  m  lik  bir  kalınlık  gösteren  bu  kireç-
taşları, beyaz  ile  kül  renkli,  gözenekli,  kalsit  dolgulu,  karstik 
sınmaya elverişli  ve  plaket  biçimli  olup,  Ilyocypris  gibba 
(Ramdohr),  İlyocpris  brady  Sars,  Candona  sp.  ve  Chara  gibi fosiller 
içermektedir.  Bu  fosillere  dayanılarak  formasyona Pliyosen yaşı  
verilmiştir.

Özet olarak,  inceleme  alanımızda  Diğer  Oluşuklar  olarak 
tanımlanmış olan  çökeller,  gerek  Mut-Silifke  Miyosen  havzası ve  
gerekse  Karaman-İbrala  Miyosen  havzası  çökelleriyle, kalınlık 
dışında  diğer  bütün  özellikleri  (litoloji,  fauna,  ortam, alt 
sınırlarının  yaşlı  temelle  olan  dokanak  ilişkileri  vb.)  bakımından 
hemen  hemen  aynıdır.  Şekil  4'de  görüldüğü  gibi,  Karaman-İbrala 
Miyosen havzasından alman  kesitteki durum, inceleme 
alanımızın  çok  benzeridir.  Bu  kesit,  inceleme  alanındaki genel  
istiflenmeyi  gösteren  dikme  kesitle  (şekil  3)  karşılaştırıldığı zaman,  
benzerlik  belirgin  bir  biçimde  görülür.
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Şekil  4:  Kalif  deresi  (KARAMAN)  ölçülü  dikme  kesiti  ve  jeoloji  kesiti.
Fignre  4:  Measured  columnar  section  and  geologic  cross-section  of  Kalif  stream.
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SONUÇLAR

Yapılan çalışma  ile  aşağıdaki  sonuçlar  elde  edilmiştir:

1 —  Gerek  son  yıllardaki  tektonik  gerekse örü  içinde  de-
ğinilen saha  verilerine  dayanaraktan,  serpantinleşmiş  perido-
tit yüzleklerinin,  peridotit  bileşimindeki  üst  mantonun parça-
ları olmaları  ve  orojenez  sırasında  oluşan  kırıklar  boyunca, 
katı biçimde  yukarıya  itilip  derin  deniz  çökelleri  ve  diğer  ba-
zik kayaçlar  içine  karışmış  olmaları  kuvvetle  olasıdır.  Faylı 
dokanak ilintisi  gösterdiği  pelajik  kireçtaşlarında,  düşey  bir 
devinimin oluştuğunu  gösteren  slikinsaydların  bulunması  da, bu 
yerleşme  ya  da karışmanın, en  azından  Üst  Kretase'de  olduğunu 
kanıtlar  gözükmektedir.  Volkanitlerin  kökeni  olarak yine üst 
mantodan gelen magmanın, tektonik  devinimler sonucu deniz  
altındaki  zayıf  nokta ya  da  zonlarda  oluşan  yarık  ve çatlaklardan 
çıkarak  derin  deniz  (öjeosenklinal  özellikli)  ortamına yerleştiği  ve  
buradaki  çökellere  karışarak  melanjın  hamurunu oluşturduğu  
düşünülmektedir.  Bazik  volkanitlerle radyolaritlerin, grovakların  
ve  pelajik  kireçtaşlarının  birbirleriyle sıkı  ilintili  olarak  
bulunmaları,  bunların  çökelme  ortamında karıştığı  savını  
desteklemektedir.  Bir  olistolit  olarak düşünülen Hacıbaba  Dağı  
Birliği'nin  de,  bu  yerleşme  ya  da karışım sırasında,  düşey  
devinimlere  bağımlı  olarak  gelişen çekim kaymalarıyla  melanj  
içine  yerleştiği  sanılmaktadır.

2 —  İnceleme  alanının  genel  yapısının,  değişik  yaş  ve  li-
tolojideki kaya  birimlerini  içeren  bir  renkli  karmaşık  (Ofiyolitli 
Melanj)  olduğu,  oluşumunda  yalnız  tektonik  olaylar  değil aynı 
zamanda çekim  kaymalarının  da  rol aldığı,  yaşının  ise  en genç 
Maestrihtiyen  olabileceği  kuvvetle  olasılı  görülmüştür. Ayrıca 
melanjın  sınırının  doğuya  doğru  Bolkar  dağlarının  batısıdaki 
Ayrancı  havzasına  değin  sürdüğü  sanılmaktadır.  Çünkü aynı  
karmaşık,  yer  yer  Miyosen  örtüsü  içinde  açılmış  aşınım 
pencerelerinde  de  yüzeylemektedir.

3 —  Daha  önceki  çalışmacılar  tarafından,  inceleme  ala-
nının kuzey  yarısı  için  önerilmiş  olan  "Örtü  teorisi"ne  göre  bir nap 
kalıntısı  olarak  kabul edilmiş  olan  Büyükçal  tepe,  Küçükçal tepe  
ve  Sivri  tepe  kireçtaşlarının,  öyle  olmayıp,  çökelme havzasına 
çekimle  kaymış  bloklar  oldukları,  gerek  üzerlerinde taşıdıkları  
belirgin  kayma  izlerinden  gerekse  olistostromlar içerisinde  yer  
almalarından  kolayca  anlaşılmıştır.

4 —  Hacıbaba  Dağı  Birliği'nin,  evvelce  ileri  sürüldüğü  gibi bir  
"Komprehansif  seri"  olmayıp,  Liyas  ile  Maestrihtiyen arasında 
değişik  yaşta  kaya  birimleri  içerdiği  ve  bunlardan ikisi arasında  
da  bir  açılı  uyumsuzluğun  varlığı  saptanmıştır.

5 — Permiyen  ve  Alt  Kretase  gibi  değişik  yaşlar  veril-miş olan  
Dargüney  Alg  Pizolitli  -  Oolitli  Kireçtaşlarının  fo-
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silleriyle Liyas  yaşında;  Komprehansif  seri  olarak  adlandırı-
lan ve  Jura-Kretase  yaşı  verilmiş  olan  Bucakkışla  Kireçtaşla-
rının Malm-Apsiyen  yaşında  oldukları  yine  fosilleriyle  saptan-
mıştır.

6 —  inceleme  alanında,  bol  mikrofosiller  içeren  Permiyen 
yaşlı kireçtaşı  blokları,  bol  ve  iyi  saklanmış  büyük  boy  Am-
monit  içeren  Üst  Karniyen-Resiyen  yaşlı  kireçtaşı  blokları, 
Diplotremina  sp.  içeren  Resiyen  yaşlı  kireçtaşı  blokları,  gabro 
blokları ve  iki  tür  olistostromun  varlığı  saptanmıştır.

7 —  Denizel  Miyosen  çökelleri  üzerine  gelen  gölsel  kireç-
taşlarının fosileriyle  Pliyosen  yaşlı  oldukları,  bu  nedenle  de 
Miyosen çökelleriyle  açışız  bir  uyumsuzluk  gösterdikleri,  bu 
zaman boşluğunun da  Rodanik  fazı  ile  ilgili  olduğu  saptanmış-
tır. Bu  verinin  ışığı  altında  Karaman  havzasındaki  Miyosen 
sınırının eskisi  gibi  olmayıp  değişmesi  gerektiği  sonucuna  va-
rılmıştır.
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LEVHA  I

geldi

Şekil

Şekil

 1:  Ofiyolitli  melanj  (of)  içinde  bir  kireçtaşı  (JKb)  bloku  (Sivri  tepe).

 2:     2   Ofiyolitli  melanj  (of)  isinde  Bucakkışla  kireçtaşı  bloku  (JKb)  (Büyüksal  tepe).

 3:    3    Sarıağız  Tepe  Olistostromu  (Ks)  içindeki  bir  olistolit  (J)  üzerinde  kayma  izlerinin  görünümü  (İhsaniye  köyü).

PLATE  I

Figure  I:  A  Limestone  (JKb)  block  in  the  ophiolitic  melange  (of)  (Sivri  tepe).

Figure  2:  Bucakkigla  Limestone  (JKb)  block  in  the  ophiolitic  melange  (of)  (Büyükçal  tepe).

Figure  3:  View  of  sliding  traces  on  an  olistolith  (J)  in  the  Sarıağız  Tepe  Olisthostrome  (Ks)  (İnsaniye  village).



JLEVIIA I
PLATE I



Şekil
Şekil

IJEVHA II

 1:  Pınarcık  Çeşmesi  Olistostromu  (Kp)  içindeki  bir  olistolit  (JKb)  üzerinde  kayma  izlerinin  görünümü  (Çukurbağ  köyü).              
Ofiyolitli  melanj  (of)  içinde  bir  olistostrom  blokunun  görünümü  (J:  mercanlı  kireçtaşı)  (İhsaniye  köyü).

PLATE  II

Figure  1:  View  of  sliding  traces  on  an  olistolith  (JKb)  in  the  Pınarcık  Çeşmesi  Olisthostrome  (Kp)  (Çukıırbag  village).
Figure  2:  View  of  an  olisthostrome  block  in  the  ophiolitic  melange  (of)  (J:  Coralline  limestone)  (thsaniye  village).
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Silifke yöresinin  temel  kaya  birimleri
ve Miyosen  stratigrafisi

Basement rock  units  and  the  Miocene  stratigraphy  of  Silifke  region

ERGUN GÖKTEN  JeoJoji-Stratigrafi  Kürsüsü,  Ankara  Üniversitesi  Fen  Fakültesi,  Ankara

ÖZ: İnceleme  alanında  Devoniyen,  Orta  Permiyen,  Üst  Jura, Üst  Kretase,  Lütesiyen  ve Miyosen  yaşlı  oluşuklar  yüzeyle-
mektedir. Devoniyen,  çakıltaşı,  dolomitik  kireçtaşı,  kuvarsit  ve  killi  şistlerle;  Permiyen,  pizolitti  ve  oolitli  kireçtaşlarıyla; 
Üst Jura,  kireçtaşı  ve  dolomitleşmiş  kireçtaşlarıyla;  Üst  Kretase  ise,  plaket  halindeki  pelajik  kireçtaşları  ve  melanj  özel-
likli serpantinitlerle  temsil  edilmektedir.  Bunları  transgresif  olarak  örten  Lütesiyen  ise,  breş  özellikli  küçük  bir  kireçtaşı 
yüzleği ile  belgelenmektedir.  Devoniyenden  Lütesiyen'e  defin  değişik  yaş  ve  litolojideki  bu  kaya  birimleri,  bölge-
nin temel  kaya  birimlerini  oluşturmaktadır.  Temel  kaya  birimlerini  transgresif  olarak  örten  Miyosen  tortulları  ise, birbirleriyle 
yanal  ve  düşey  geçişler  gösteren  polijenik  çakıltaşı,  kumtaşı,  marn  ve  resif  kireçtaşlarıyla  betimlenir.  Bu  oluşuklarda, üçü  
Burdigaliyen,  diğer  ikisi  Helvesiyen-Tortoniyen  (?)  yaşlı  beş  planktonik  Foraminifera   biyozonu  saptanmıştır.
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ABSTRACT:  Formations  of  Devonian,  Middle  Permian,  Late Jurassic, Late  Cretaceous, Lutetian  and Miocene age  Cropp
out  in the  investigation area.  The  Devonian  consists  of  conglomerates,  dolomitized  limestones,  quartzites  and  clayschist;
The  Middle  Permian  is  composed  of  pisolitic-oolitic  limestones;  The  Upper Jurassic  formations  consist  of  limestones  and
dolomitized  limestones;  The  Upper  Cretaceous  is  represented  by pelagic  limestones and  serpentinites of melange character.
The  Lutetian  transgressively  covering  the  above  mentioned  formations  is  represented  by  a  brecciated  limestone  outcrop.
These  rock units  of  an  age  between  Devonion  and  Lutetian,  and  various  lithology,  constitute  the  Basement  rock  units  in
this  region.

The  Miocene  sediments  overlying  the  Basement  rock  unitsj  as  transgressive  and grading  in  to  each  other  vertically  and
laterally  are  represented  by  polygenic  conglomerates,  sandstones,  marls  and  reef  limestones.  Five  planctonic  foraminiferal
blozones,  which  three  of  them  of  Burdiga'ian  age,  the  others  two  of  Helvetian  to  Tortonian  (?)  were  defined  in  these
formations.

GİRİŞ

Çalışılan  saha  Güney  Anadolu'da  yer  almakta  olup,  Silif-
ke  ilçesinin  çevresini  kapsamaktadır  (şekil  1).  Bölgede
Blumenthal  (1956),  Akarsu  (1960),  Nieoff  (1960),  1/100  000
ölçekli  jeoloji  çalışmaları  yapmışlardır.  Miyosen'e  ait  seriler
bölgede  geniş  bir  yayıhma  sahiptir.  Çalışmada  bu  serilerin,  Si-
lifke-Mut-Aslanlı  köyü  ve  Kırobası  bucağı  ile  sınırlanan  alan-
da  kalan  kısmı  incelenmiştir.  Bunun  için,  konu  edilen  alanın
değişik  yerlerinde  ölçülü  stratigrafi  kesitleri  yapılmış  ve  bu
kesitler,  alman  örneklerin  litoloji  ve  fauna  özelliklerinin  sap-
tanmasından  sonra .birbirleriyle  deneştirilmiştir.  Burada  amaç
serilerin  litostratigrafi,  biyostratigrafi  ve  kronostratigrafileri-
rini  bir  bütün  olarak  incelemek  ve  planktonik  Foraminifera'
lara dayanan  biyozonlar saptayarak  incelenen  alanda  Miyosen'
in  stratigrafisini  ortaya  çıkarmaktır.  Yazı,  bölgenin  Temel
kaya  birimleri  ve  bunları  transgesif  olarak  örten  Miyosen
stratigrafisi  olmak  üzere  iki  bölümde  sunulacaktır  (Şekil  3).

TEMEL  KAYA  BİRİMLERİ

Karaütük  Formasyonu  (Dk)

Formasyon  adı,  en  iyi  temsil  edildiği  yer  olan  Karaütük

tepeden  alınmıştır.  Çakıltaşı,  kuvarsit,  dolomitize  kireçtaşı  ve

killi  şistlerle  temsil  edilen  bu  formasyon,  incelenen  alanda  ge-

niş bir  yayıhma sahip  olup,  alttan üste  doğru  Hangediği,  Ker-

kezlik  ve  Sığırlık  olmak  üzere  üç  üyeye  soyutlanmıştır.

e) Ortamsal  Yorum.  Üyenin  litoloji  içeriği,  oluşum  or-

tamının  sığ  bir  deniz  olduğunu  kanıtlamaktadır.

2  —  Kerkezlik  Üyesi  (Bkk).

a) Dağılım.  Kerkezlik  sırtı,  Bükdeğirmeni köyü,  Dibek-
li  köyü  ve  Çay yörelerinde  dağılım  göstermektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar,  Birimin  alt  smırı  Hangediği  Üye-
si  ile,  üst  sınırı  ise,  Sığırlık  Üyesi  ile  geçişlidir.  Ayrıca  üst  sı-
nır,  Gedik  dağında,  Üst Jura  yaşlı  Gedik  dağı  Formasyonu  ve
Dibekli  köyü  batısında,  Helvesiyen  yaşlı  Silifke  Formas-
yonu  ile  açılı  uyumsuzdur.

c) Litoloji.  Birimin  egemen  litolojisi  dolomitize  kireç-

taşları  olup,  ayrıca  çakıltaşı,  kuvarsit,  meta.kumtaşları  ve  killi

şist  gibi  değişik  litolojileri  de  içermektedir.  Kireçtaşları  oospa.

rit  mikrofasiyesli  olup,  oolitlerin  çekirdeğini,  küçük  kuvars

taneleri  oluşturmaktadır.  Ayrıca  kireçtaşlarının  yer  yer

dolomitleşmiş  oldukları  gözlenmiştir.  Metakumtaşlarında  or-

talama  0.2  mm  boydaki  kuvars  taneleri,  demiroksit  ve

mikrooluşumlar  halindeki  kuvars  ve  kalsitten  oluşan  çimen-

to  ile  bağlanmıştır.  Çakıltaşlarındaki  özellikler,  Hangediği

Üyesinde  olduğu  gibidir.  Killi  şistlerde  ise,  kil  minerali  ola-

rak  illit,  başkaca  da  kuvars  ve  klorit  saptanmıştır.

d) Fosil  Topluluğu.  Kireçtaşlarında  Endothyridae  fa-

milyasına  ait  bazı  formlar  bulunmaktadır.

1  — Hangediği  Üyesi  (Dkh).

a) 'Dağılım.  Batıda  Hangediği  tepe,  Dam  tepe  ve  Ka-
raütük  yörelerinde  yüzeylemektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Alt  sınır  inceleme  alanında

gözlenememiş  olup,  üst  sınır,  Kerkezlik  üyesi  ile  tedrici  ge-

çişli,  Çıngıl  mahallesi  batısında  ise,  Helvesiyen  yaşlı  Silifke

Formasyonu  ile  açılı  uyumsuzdur.

e) Litoloji.  Egemen  litoloji  siyah-kahverenkli  polijenik

çakıltaşı  olup,  çakıltaşları,  yer  yer  kuvarsit  ve  metakumtaşla-

rı  ile  ardalıdır.  İyi  tabakalıdır  ve  ortalama,  tabaka  kalınlığı

40  sm  dir.  Çakıltaşının  bileşenleri,  mikritik  mikrofasiyesli  ki-

reçtaşı  ve  dolomitize  kireçtaşı  çakıllarından,  hamur  ise,  ku-

varslardan  oluşmaktadır.  Bu  bileşenler,  mikro  ve  kripto  olu-

şumlar  halindeki  kuvars,  klorit  ve  limonit  içeren  bir  çimento

ile  bağlanmışlardır.

d) Yaş.  Kesin  yaş  verecek  fosil  bulunamadığından  üye-

nin  yaşı,  jeolojik  konumuna  göre  Devoniyen  olarak  verilmiş-

tir.
Şekil
Figure
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e) Yaş.  Kesin  yaş  verecek  fosil  bulunamamakla  bera-
ber jeolojik  konum,  yaşın  Devoniyen  olduğunu  desteklemek-
tedir.

f)  Ortamsal  Yorum.  Killi  şistlerle,  metakumtaşları  ve 
çakıltaşlarınm ardalanması,  bölgede  bir  filiş  fasiyesinin  ge-
lişmiş olduğunu  belgelemektedir.

3 — Sığırlık  Üyesi  (Dks)  .

a) Dağılım.  Bükdeğirmeni  köyü  kuzeybatısında,  batıda 
Sığırlık mahallesi  kuzeyinde,  Gölbeleni  tepe  çevresinde  ve 
inceleme alanının  kuzeyinde,  Ağılderesi  vadisi  içinde  yüzey-
lemektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Alt  sınır  Kerkezlik  Üyesi  ile 
tedrici geçişli  olup,  üst  sınır,  Ağılderesi  vadisi  içerisinde  Or-

ta Permiyen  yaşlı  Ağılderesi  Formasyonu  ile,  Gölbeleni  te-
pede, Üst  Kretase  yaşlı  Çanaktepe  kireçtaşları  ile,  Zeytinlik 
sırtı ve  Kartalkayası  yörelerinde  de,  Miyosen  yaşlı  Silifke 
Formasyonu ile  açılı  uyumsuzdur.

c) Litoloji.  Bu  üye,  yeşil-gri  renkli  killi  şistler  ve  ku-

varsitlerin ardalanması  ile  temsil  edilmektedir.  Killi  şistler, 
kil minerali  olarak  illit  ve  mikrooluşumlar  halinde  klorit,  se-
rizit ve  az  kuvars  ile,  yer  yer  opak  mineraller  içermektedir. 
Şistlerde, içleri  ikincil  kuvarsla  doldurulmuş,  egemen  du-

rumda, açık  tansiyon  eklemleri  görülmektedir.

d) Yaş.  Jeolojik  konumlarına  göre  Devoniyen  olarak 
yaşlandırılmışlardır.

e) Ortamsal  Yorum.  Bu  üç  üyenin  birbirleriyle  ardalı, 
yanal ve  düşey  geçişli  değişik  litolojileri  göz  önüne  alındığın-
da, daha  ayrıntılı  bir  yorum  yapılabilir.  Çakıltaşları  çok  sığ 
bir denizel  ortamda  oluşurlarken,  bunları  ortama  aktaran, 
enerji seviyesinde  dalgalanmalar  olmuştur.  Kerkezlik  Üyesi-
nin oluşumu  sırasında  da,  deniz  derinliğindeki  farklılanmalar 
litolojiyi etkilemiştir.  Kireçtaşlarındaki  oosparitik  görünüm, 
çalkantılı bir  denizel  ortamı  yansıtmaktadır.  Çökelme  orta-
mında marn  ve  kumtaşı  olarak  oluşan  bu  şist  ve  kuvarsitler, 
gömülme ve  tektonik  etkiler  sonucu  epimetamorf  oluşumlar 
haline dönüşmüştür.  Devamlı  sübsidans,  oluşukların  büyük 
kalınlıklara erişmelerine  neden  olmuştur  (toplam  yaklaşık 
2800 m).  Sonuç  olarak  ortam,  giderek  filiş  fasiyesinin  geli-

şimine olanak  sağlayan  bir  derinlik  kazanmıştır.

Ağılderesi Formosyomı  (Pa)

Formasyonun adı,  en  iyi  temsil  edildiği  yer  olan  Ağıl-

deresinden alınmıştır.  Pizolitli-oolitli  kireçtaşları  ile  betim-
lenen bu  formasyon,  alttan  üste  doğru,  Yarıktaş  ve  Akkorum 
olmak üzere,  iki  üyeye  ayırtlanmıştır.

1  —  Yarıktaş  Üyesi  (Pay).

a) Dağılım.  Ağılderesi  vadisinin  batı  yamaçlarında  ve

Taşeni  yöresinin  hemen  kuzeyinde  yüzeylemektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Alt  sınır,  Devoniyen  yaşlı  Sığır-
lık  Üyesi  ile  açılı  uyumsuz,  üst  sınır  ise,  Akkorum  Üyesi  ile
tedrici  geçişlidir.  Ayrıca  bu  birimin  üst  sınırı,  Silifke  For-
masyonu'nun  üst  düzeyleriyle  (Helvesiyen)  açılı  uyumsuz-
dur.

c) Kalınlık.  300  m dir.

d) Litoloji.  Üye  kırmızı  renkli  pizolitli  kireçtaşları  ile 
temsil edilmekte  olup,  pizolit  çapları  5  mm  yi  bulmaktadır. 
Pizolitlerin çekirdekleri  kuvars  taneleri  ile,  lamellibranchia, 
echinoidea ve brachiopoda kabuk kırıklarından oluşmuştur. Ki-

reçtaşlarının kırmızı rengi, demiroksit içeren  Girvanella'lardan 
ileri gelmektedir.

e) Fosil  Topluluğu.  Üyeyi  temsil eden  pizolitli  kireçtaşları, 

foraminiferlerden  Paleotextularia,  ,sp.  ile,  alglerden 
Girvanella,  sp.,  Siphonales,  sp.  ve  Epimastopora,  sp.  yi  
içermektedir.

f) Yaş.  Yukarıdaki  fosil  içeriğine  dayanarak  bu  üyeye Orta 
Permiyen  yaşı  verilmiştir.

g) Ortamsal  Yorum.  Girvanella'h  pizolitli  klreçtaşları, 
çalkantılı, sublitoral  özellikli  bir  denizel  ortamı  belgelemektedir.

2  —  Akkorum  Üyesi  (Paa).

a) Dağılım,.  Bu  üye,  Ağılderesi  vadisinin  kuzeyi  ile,  do-
ğuda  Kabasakallı  köyü  kuzeyindeki  Gökbucak  deresi  içeri-
sinde  yüzeylemektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Bu  birimin  alt  sınırı,  Yarıktaş

Üyesi  ile  tedrici  geçişlidir.  Üst  sınır  ise,  Üst  Jura  yaşlı  Gedik

dağı  Formasyonu  ile  açılı  uyumsuz,  Bekirsekisi  yöresinde

serpantinitlerle  mekanik  dokanaklı,  Helvesiyen  yaşlı  Silifke

Formasyonu  ile  de  açılı  uyumsuzdur.

c) Kalınlık.  Yaklaşık  1000  m  dir.

d) Litoloji.  Siyah-kahverenkli,  tabakalı  kireçtaşların-
dan ve  yer  yer  de  çakıltaşı,  kumtaşı  ardalanmasıyla  temsil 
edilir. Kireçtaşlarının,  oosparit,  pelmikrit,  biyosparit  ve  algli 
biyomikrit gibi  değişik  mikrofasiyesler  gösterdiği  saptanmış-
tır. Alınan  örneklerin  incelenmesinde,  kayacın  çok  sayıda  ve 
değişik yönlerde,  içleri  ikincil  kalsitle  dolmuş  eklemlerle  kat-
edildikleri ve  ayrıca  demiroksit  infiltrasyonları  içerdikleri 
gözlenmiştir.

e) Fosil  Topluluğu.  Zengin  bir  mikrofaunayı  içeren  bu 
kireçtaşlarında şu  fosillerin  varlığı  saptanmıştır:  Foraminife- 
ro'lardan,  Schwagerina  sp.,  Ozawainella  sp.  Staffela,  sp., 
Glomospira  sp.,  Polydiexodina  sp.,  Lunucammma  sp.,  Hemi-
gordiopsis, sp., Ammodiscus, sp. ile alglerden Mizia velebitana 
(Schubert),  Permocalculus  sp.  Epimastopora,  sp.,  Girvanella 
sp., Anchycodium sp.,  Vermiporella sp., Divinella  sp., Gymno-

codium sp.

f) Yaş.  Yukarıdaki  fosil  içeriğine  dayanarak  bu  üye  de 
Orta Permiyen  olarak  yaşlandırılmıştır.

g) Ortamsal  Yorum.  Birimin  değişik  mikrofasiyesler sunması 

ve  kumtaşı-çakıltaşı  ardalanması  içermesi,  oluşum ortamı 

tabanının duraysız  olduğunu kanıtlamaktadır.

Taşucu Formasyonu  (Jt)

Formasyon adı,  en  iyi  görüldüğü  yer  olan  Taşucu  buca-

ğından alınmıştır.

a) Dağılım.  Bu  formasyona  ait  kireçtaşları,  Taşucu 
bucağı, Burunucu  köyü  ve  Zeynepini  yöresi  arasında  kalan 
alanda yüzeylemektedir.
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b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Bu  birimin  inceleme  alanı  içe-
risinde  alt  sınırı  görülmemekle  beraber,  daha  batıda,  Devoni-
yen  serileriyle  açılı  uyumsuzdur.  Üst  sınırı  ise,  Silifke  For-
masyonu'nun  alt  düzeyleri  (Üst  Burdigaliyen)  ile  açılı  uyum-
suzdur.

c) Kalınlık,
m  dir.

d) Litoloji,

Birimin  inceleme  alanındaki  kalınlığı  500

Pembe  renkli,  pelsparit  mikrofasiyesli  ve
breş yapılıdır.

e) Fosil  Topluluğu.  Fosil  bakımından  fakir  olup,  yal-
nızca  Miliolidae'lere  ait  bazı  formlar  izlenmiştir.

f) Yaş.  Kesin  yaş  verdirecek  fosil  bulunmamakla  be-raber, 
mikrofasiyes  görünümü,  Üst  Jura'yı  andırmaktadır.  İnceleme 
alanının  KB  sında  Koçyiğit  (1975)  tarafından  Bucakkışla 
kireçtaşları  olarak  adlandırılan  ve  Paratrocholina  eomesozica  
Oberhauser,  Trocholina  (Coscinoconus)  alpinus  (Leupold),  
Protopeneroplis  sp.  gibi  fosil  içeriğiyle  Üst  Jura  stratigrafik düzeyine  
konan  kireçtaşlarıyla  deneştirmesi  yapılabilen bu formasyonun  da,  
Üst  Jura  yaşında  olması  kuvvetle  olasılıdır.

Gedik dağı  Formasyonu  (Jg)

Formasyon  adı,  yüzeylediği  yer  olan
alınmıştır.

Gedik  dağından

a) Dağılım.  Gedik  dağında,  Ağılderesi  vadisinin  kuze-yinde ve  
Eyceli  mahallesi  yakınında  yüzeylemektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Alt  sınır,  Gedik  dağının  batı-
sında Devoniyen  yaşlı  Kerkezlik  Üyesi,  doğusunda  yine  De-
voniyen yaşlı  Sığırlık  Üyesi,  Ağılderesi  kuzeyinde  Orta  Permiyen 
yaşlı  Akkorum  Üyesi  ile  açılı  uyumsuzdur.  Üst  sınır ise, Gedik  
dağının  doruklarında  ve  Akkorum  yöresinde,  Silifke 
Formasyonumun  üst  düzeyleriyle  (Alt  Helvesiyen)  açılı 
uyumsuzdur.

c) Kalınlık.  Toplam  kalınlıkları  700  m  dir.

d) Litoloji.  Gri-beyaz-siyah  renkli,  iyi  tabakalı,  taba-
ka kalınlığı  20-40  sm  arasında  değişen,  yer  yer  ezik,  bazan 
da sedimanter  breş  banklarıyla  ardalı,  kısmen  kataklastik 
dokulu, içleri  ikincil  kalsitle  dolmuş  açık  tansiyon  eklemli, 
sparit ve  mikrit  mikrofasiyesli  kireçtaşlarıdır.  Kayaç  ayrıca, 
yer yer  kil  konsantrasyonu  ve  dolomit  cepleri  içermekte  olup, 
limonit dolgulu  stilolitler  tarafından  katedilmektedir.

e) Fosil  Topluluğu.  Bu  formasyonu  temsil  eden  kireç-
taşlarında, foraminiferlerden,  Pfenderina,  sp.,  Valvulina  sp., 
Textularia  sp.,  ile  alg  ve  mercan  parçaları  bulunmuştur.

f) Yaş.  Belirtilen  fosil  içeriğine  göre  formasyon,  Üst 
Jura olarak  yaşlandırılmıştır.

g) Ortamsal  Yorum.  Bu  kireçtaşları,  dolaşımsız  sub-
litoral bir  ortamda  oluşmuşlardır.

Çanaktepe Kireçtaşı  (Kç)

a) Dağılım.  İncelenen  alanın  batısında,  Damla  yöresi 
ile ile  Çanaktepe  ve  Gölbeleni  tepede  yüzeylemektedir.

b) Litoloji.  Gri-pembe  renkli,  gri  renkli  çört  bantla-
rıyla ardalı,  biyomikrit  mikrofasiyesli  kireçtaşlarıdır.

e) Fosil  Topluluğu.  Bu  kireçtaşlarında,  foraminiferlerden,  
Globotruncana  lapparenti  Brotzen,  Globotruncana  cf. arca  (Cuchman),  
Rotalipora  cf.  appenninica  (Renz),  Praeglobotruncana  sp.  tipleri  
görülmüştür.

d) Yaş.  Turoniyen-Maestrihtiyen.

e) Konumsal  Yorum.  Bu  kireçtaşları,  inceleme  alanı-
na küçük  yüzlekler  biçiminde dağılmış  olup,  otokton  kaya  bi-
rimleri ile  mekanik  bir  dokanak  ilişkisi  sergilemektedir.  Ay-
rıca, kayacın  içerdiği  fosiller  çok  fazla  ezilmiş  ve  çizgisel  bir dizilim 
oluşturmuştur.  Bu  iki  veri,  bu  kireçtaşlarının  allokton bir kütlenin  
parçaları  olduğu  kanısını  vermektedir.

Şıhlar Kireçtaşı  (Tş)

a) Bağılım.  Şıhlar  deresinin  kuzeyinde  küçük  bir 
yüzlek halindedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Alt  sınırı  serpantinitlerle,  üst 
sının ise,  Silifke  Formasyonu'nun  üst  düzeyleriyle  (Alt  Hel-
vesiyen) açılı  uyumsuzdur.

c) Kalınlık.  50  m  dir.

d) Litoloji.  Açık  pembe  renkli,  iyi  tabakalı  (tabaka 
kalınlığı 50  sm),  kumlu  biyopelmikrit  mikrofasiyesli  kireçtaş-
ları olup,  altta  breşlerle  ardalıdır,  üste  doğru  egemen  duru-
ma geçerler.  Mikroskop  incelemesinde,  breşlerin,  ortalama  5 
mm çapında,  köşeli  mikritik  kireçtaşı,  sparitik  kireçtaşı,  ku-
varsit ve  metakumtaşı  parçalarını  içerdikleri  ve  kalsit,  kil  ve 
kristal oluşumu  gösteren  limonitle  çimentolandıkları  saptan-
mıştır. Kireçtaşlarında,  ikincil  kalsit  dolu,  açık  tansiyon  çatlakları 
izlenmektedir.

e) Fosil  Topluluğu.  Kumlu  biyopelmikritler  içerisinde 
Chapmanina  sp.  ile   Radiolaria   ve  Ostracoda   fosilleri  
saptanmıştır.

f) Yaş.  Lütesiyen.

g) Ortamsal  Yorum.  Litoral  bir  ortamda  oluşmuşlar-
dır.

Serpantinitler (Ks)

a) Dağılım.  Bekirsekisi  yöresinde,  Şıhlar  mahallesi kuzeyinde 
ve  Değirmenderesi  mahallesi  dolayında,  yaklaşık 0.7 km2  lik  bir  
alanda  yüzeylemektedir.

Mikroskop incelenmelerinde,  .bunların  tamamen  serpan-
tinleşmiş peridotit  oldukları,  fazla  miktarda  olivin,  az  pirok-
sen ve  birincil  mineral  olarak  kromit  ve  manyetit  kalıntıları 
ile, örneği  kateden  gama  krizotil  damarcıkları  içerdikleri  ve 
kataklastik dokulu  oldukları  saptanmıştır.

Ayrıca şist  sel  yapılı  olup,  küçük  Permiyen  kireçtaşı 
blokları içermekte  ve  yan  kayaçlarla  da  mekanik  bir  doka-
nak ilişkisi  göstermektedir.  Yan  kayaçlarda  bir  metamorfiz-
ma izi  gözlenmemiştir.  Bu  serpantinitler  melanj  özellikli  olup, 
bunlar üzerine,  Lütesiyen  yaşlı  Şıhlar  kireçtaşları  uyumsuz-
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lukla gelmektedir.  Bu  veriye  dayanarak,  serpantinitlerin  yer-
leşim yaşının  Lütesiyen  öncesi  olduğu  kesindir.

MİYOSEN STRATİGRAFİSİ

Litostratigrafi

Aslanlı Formasyonu  (Ta).  Formasyon  adı,  birimin  en 
iyi temsil  edildiği  yer  olan  Aslanlı  köyünden  alınmış  olup, 
bu yöre,  inceleme  alanı  dışında  olmakla  beraber,  soruna  ışık 
tutan tüm  verilerin  elde  edildiği  yerdir.  Bu  nedenle,  bu  yöre-
de ayrıntıya  girilmiştir.

a) Dağılım.  Formasyona  ait  litoloji  birimleri,  Silifke'-nin 

kuzeydoğusundaki,  KB.GD  uzanımlı  Alata  çayı  vadisinin tabana 

yakın  yamaçlarında  ve  Aslanlı  köyü  çevresinde,  ayrıca da,  buraya  

yakın  dere  vadilerinde  yüzeylemektedir.

b) Alt  ve  Ust  Sınırlar.  Aslanlı  Formasyonu'nun  alt  sı-
nırı, incelenmiş  olduğu  Alata  çayı  vadisi  içerisinde  Mesozoyik 
yaşlı, olivinli  piroksenli  albitleşmiş  diyabaz,  gabro,  serpantin-
leşmiş ultrabazik  kayaç  (olasılı  dunit)  ve  radyolaritten  olu-
şan ofiyolitli  karmaşık  ile  açılı  uyumsuzdur.  Formasyonun 
üst sınırı,  Miyosen'e  ait  serilerin  daha  üst  düzeyleri  ile  uyum-
ludur ve  bir  makrofosilli  zon  ile  kesilmektedir.

c) Kalınlık.  Bu  formasyonun kalınlığı,  kesit  ölçülen  yer-
de 150  m olarak saptanmıştır.

d) Litoloji.  Formasyon,  bölgede  yayılmakta  olan  Miyo-

sen serilerinin  transgeresif  taban  çakıltaşlarını  oluşturmak-

tadır. Bu  formasyona  ait  bazı  örneklerin  alttan  üste  doğru 
tanımları verilmiştir.

Örnek: Taban  çakıltaşlarının  ilk  tabakası  olan  40  m 

kalınlığında polijenik  bir  çakıltaşı  olup,  radyolarit,  diyabaz 

ve serpantinit  çakıllarını  içermektedir.  Gevşek  bağlantılı  olan 

çakılların boyları  0.5-20  sm  arasında  değişmektedir.  Çimento-

ları limonit  ve  kalsitten  oluşmaktadır.  Çakıltaşı,  yukarı  doğ-

ru geçişte  tane  boyları  küçülecek  şekilde  derecelenmeler  gös-

termektedir.

Örnek: Kumlu  çakıltaşı.  Bileşenleri,  kuvars,  radyolarit, 

diyabaz, serpantinit  ve  kireçtaşı  çakıllarıdır.  Gevşek  bağlan-

tılıdır. Çimentoları  silt  ve  kilden  oluşmuştur,  örnekte  kil  ve silt 

boyundaki  malzeme  %39  dolayındadır  ve  tanelerin  boyları 0.3-5  

sm  arasında  değişmektedir.

e) Fosil  Topluluğu.  Formasyonu  oluşturan  çakıltaşı  ve 

kumtaşlarının kaba  tanelerden  oluşan  alt  düzeylerinde  fosil 

bulunamamıştır. Daha  üst  kısımlardaki  çakıllı  kumtaşları  ve 

kum taşlarının  içinde  şu  fosiller  bulunmuştur:

Planktonik  Foraminifera'lar:  Globigerinoides  bisphaeri. 

cus  Tood,  Globigerinoides  trilobus  trilobus  (Reuss),  Globoro-

talia obesa Bolli, Globigerina sp.

Bentonik  Foraminifera'lar:  Neoalveolina  melo  (Fichtel

ve Moll),  Ammonia  beccarii (Linne),  Elphidium  crispiını

(Linne),  Nonion  boueanum  d'Orbigny,  Cibicides  floridanus 
(Cushman),  Amphistegina  lessonii  d'Orbigny,  Heterosteginc. 
sp., Operculina sp,, Textularia sp., Quinqueloculina  sp., Trilo-

culina sp.

Bunlardan başka  Gökçen  tarafından  tanımlanmış  olan 
şu  Ostracoda'lar  bulunmaktadır:  Mutilus  albicans  Ruggieri, 
Oylheretta  cf.  semiornata  (Egger),  Leguminocythereis  sp., 
Eucytherura  sp.,  Keijella  sp.

f) Yaş.  Formasyonun  yaşı  Globigerinoides  bisphaeri-cus'a  

göre  Üst  Burdigaliyen  olarak  verilmiştir.

g) Deneştirme.  Bu  formasyon,  Mut  kuzeyindeki  Zey-

tinçiftliği yöresinde  yüzeyleyen  çakıltaşı  ve  kumtaşları  ile 
karşılaştırılabülr. Formasyonun  üst  kısımları  da,  Mut  For-

masyonu'nun alt  düzeyleri  ile  deneştirilebilir.

h) Ortamsal  Yorum.  Çakıltaşları  çok  sığ  bir  çökelme 
ortamım yansıtmaktadır.  Formasyonun  daha  üst  düzeylerini 
oluşturan kumtaşlarının  içinde  bulunan  fosiller,  aynı  zaman 
düzlemi içinde,  daha  derin  yerlerden  taşınmıştır.  Bu  kumtaşları 
da,  litoral  bir  ortamda oluşmuştur.

Mut Formasyonu  (Tm).  Formasyon  adı,  Mut  ilçesin-

den alınmıştır.  Stratigrafi  kesitinin  yeri,  inceleme  alanı  dı-

şında kalmaktadır.

a) Dağılım.  Kargıcak  kuzeyden  Mut  güneyine  değin, 
kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı  Mut  ovasında,  Göksu  ırmağı-

nın her  iki  tarafında  dağılım  göstermektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Alt  sınır,  Aslanlı  Formasyo-
nu'nun alt  düzeylerindeki  çakıltaşları  ve  bunun  eşdeğeri  olan 
Zeytinçiftliği yöresindeki  çakıltaşları  ile  yanal  geçişlidir.  Üst 
sınır, kesit  yapılan  yerde,  yerel  az  kalın  bir  çakıltaşı  ile  be-
lirlenmektedir. Bu  formasyon  da,  Miyosen'in  daha  üst  dü-
zeyleri ile  uyumludur.

c) Kalınlık.  Kesit  ölçülen  yerde  125  m  olarak  saptan-
mıştır.

d) Litoloji.  Formasyon  çoklukla  marnlardan  oluşmuş-
tır. Bu  marnlar arasında, yer  yer ince kireçtaşı  tabakaları bu-
lunmaktadır. Formasyonun  üst  kısmı  da,  tane  boyları  yuka-
rı doğru  büyüyen  polijenik  bir  çakıltaşı  ile  kapanmaktadır. 
Örneklerin bazılarının  tanımları  şöyledir:

Örnek: Göz  tanımında,  gri  renkli  marndır.  İçlerinde%45 
karbonat,  %53  kil,  %2  silt  saptanmıştır.  Silt  boyundaki 
malzeme, küçük  kuvarslardan  oluşmaktadır,  örnekte  kil  mi-
nerali olarak,  montmorillonit  ve  illit  bulunmaktadır.

Örnek: Bu  örnek,  kireçtaşı  tabakalarından  alınmıştır. İnce 
kesitlerde,  alg  kumlu  biyosparit  olarak  tanımlanmıştır. Alg 
kırıntılarının boyları,  ortalama  0.15  mm  kadardır.

Örnek: Formasyonun  üst  kısmında  bulunan,  10  m  ka-

lınlığı olan  çakıltaşlarından  alınmıştır.  Bileşenlerin  boyları,

alttan üste  doğru  büyümektedir.  Bunlar,  Miyosen  kireçtaşı,

kuvars, radyolarit  ve  serpantinit  çakıllarıdır.  Bileşenler  üs-

olgundur ve  iyi  boylanmıştır.  Çakıltaşının  matriks  kısmı  da,

kuvars, radyolarit,  boynuztaşı  parçalan  ve  serpantinit  par-

çalarından oluşmaktadır.  Çimento  kireçtaşıdır.
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e) Fosil  Topluluğu.  Manlarda  şu  fosillerin  varlığı

saptanmıştır:

Planktonik Foraminifera'lar: Globigerinoides  bisphaeri- 
cus Todd,  Globigerinoides  trilobus  trilobus  (Reuss),  Globi-

gerinoides immaturus  Leroy,  Globigerinoides  sacculiferus 
(Brady),  Globigerinoides  primordius  Blow  ve  Banner,  Globi-
gerinoides transitorius  Blow,  Porticulasphaera  transitoria 
(Blow), Globorotalia obesa Bolli.

Bentonik  Foraminifera'lar:  Siphonina  tubulosa  Cushman, 
Robulus calcar  (Linne),  Cibicides  dutemplei  (d'Orbigny), 
Bolivina  cf.  punctata  d'Orbigny,  Bulimina  ovata  d'Orbigny, 
Nonion  sp.,  Uvigerina,  sp.,  Quinqueloculina  sp.,  Gaudryina 
sp.,  Nodosaria sp.,  Dentalina  sp.,  Marginulina  sp.,  Spiroplec-

tammina  sp.  Textularia  sp.

Üstteki çakıltaşları  içinde  ise:  Globigerinoides  trilobus 
trilobus  (Reuss),  Globorotalia  obesa  Bolli,  Orbulina  universa 
d'Orbigny fosilleri  bulunmuştur.

f)  YYaş.Yukarıdaki  fosillere  göre  formasyonun  yaşı, Üst  

Burdigaliyen'dir.

g) Deneştirme:  Bu  formasyon,  Aslanlı  Formasyonu'-

nun üst,  Silifke  Formasyonunun'da  alt  düzeyleri  ile  karşılaş-

tırılabilir.

h) Ortamsal  Yorum.  Formasyonun  marnlardan  oluşan 
alt düzeyleri  derin  denizde  oluşmuştur.  Kesitin  alt  kısımların-dan 

alınan  örneklerde  bol  olarak  görülen  planktonik  foraminiferler, 

üste  doğru  yerlerini  çokça  bentoniklere  bırakmaktadır ki,  bu  da,  
Üst  Burdigaliyen'de,  yörede,  yavaş  bir  sığlaşmanın meydana  
geldiğini  göstermektedir.  Çakıltaşı  düzeyinde tane  büyüklüğünün  
yukarı  doğru  artması,  bu  sığlaşmayı kanıtlamaktadır.  
Çakıltaşının  matriksinde  görülen  ve Alt Helvesiyen'e  yorduğumuz  
mikrofauna  da,  bu  sırada  yıkanan marnlı  bir  düzeyden  aktarılmış  
olabilir.

Silifke Formasyonu  (Ts).  Formasyon  adı,  Silifke  ilçe-

sinden alınmıştır.  Bu  formasyon,  inceleme  alanımız  içerisin-

de kalmakta  olup,  dört  üyeye  soyutlanmıştır.

1  —  Bozlağan  Üyesi  (Tsb).

a)  Dağılım.  Silifke  güneyinde,,  Bozlağan  mahallesi

çevresinde  yüzeylemektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Alt  sınır,  Üst  Jura  yaşlı  Taşu-

cu  Formasyonu  ile  açılı  uyumsuzdur.  Üst  sınır  ise,  Silifke

Formasyonu'nun  Medetsiz  üyesi  ile  tedrici  geçişlidir.

c) Kalınlık.  40  m  dir.

d) Litoloji.  Egemen  olarak  killi  kumlu  kireçtaşların-
dan  ve  yer  yer  de  marnlardan  oluşmaktadır.  Killi  kumlu  ki-

reçtaşlarında,  kuvars,  diyopsit,  titanit  ile  kil  minerali  olarak,

montmorillonit,  kaolinit  ve  illit  saptanmıştır.

e) Fosil  Topluluğu.  Killi  kireçtaşı  ve  marnlarda  şu  fo-

sillerin  varlığı  saptanmıştır:

Planktonik  Foraminifera'lar:

Globigerinoides  bisphaericus  Todd,  Globigerinoides  trilo-

bus  trilobus  (Reuss),  Globigerinoides  subquadratus  Brönni-

mann,  Globigerinoides  ruber  d'Orbigny,  Globigerina  praebul-
loides Blow, Globorotalia obesa Bolli, Globoquadrina dehiscens
dehiscens  (Chap.,  Parr  ve  Coll.),  Sphaeroidina  bulloides
d'Orbigny,  Orbulina  bilobata  d'Orbigny,  Orbulina  suturalis
Brönnimann.

Bentonik  Foraminifera'lar:

Ammonia  beccarii  (Linne),  Robulus  orbicularis  (d'Or-
bigny),  Robulus  cultratus  Montfort,  Cibicides  dutemplei  (d'
Orbigny),  Marginulina  murex  (Batsch),  Uvigerina  schwageri
Brady,  Gyroidina  soldanii  (d'Orbigny),  Nonion  pompilionides
(Fichtel  ve  Moll),  Elphidium  sp.,  Bulimina  sp.,  Bolivina  sp.

Bunlardan  başka  Osfracoda'lardan  Gökçen  tarafından

Henryhowella  asperrima  asperrima  (Reuss)  bulunmuştur.

f) Yaş.  Yukarıdaki  fosil  içeriğine  göre  yaş  Üst  Bur-
digaliyen  olarak  saptanmıştır.

g) Ortamsal  Yorum.  Fosil  içeriği  ve  litoloji  özellik-
leri,  çökelme  ortamının  neritik  olduğunu  belgelemektedir.

2  —  Medetsiz  Üyesi  (Tsm).

a) Dağılım,  Erenler  tepe,  Silifke  kalesi  etekleri  ve
Medetsiz  yörelerinde  yüzeylemektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Alt  sınır  Medetsiz  üyesi  ile,
üst  sınır  ise  Çamdüzü  Üyesi  ile  tedrici  geçişlidir.

c) Kalınlık.  Yaklaşık  80  m  dir.

d) Litoloji.  Egemen  olarak  killi  kireçtaşı  ve  marn ar-
dalanmasından  oluşmuştur.

e)  Fosil  Topluluğu.  Üyenin  fosil  içeriği,  yaklaşık,
Bozlağan  Üyesi'nde  olduğu  gibidir.  Üyenin  ortalarma  doğru,
Orbulina  universa  d'Orbigny  ortaya  çıkmaktadır.

f) Yaş.  Bu  üyenin  alt  düzeyleri  Üst  Burdigaliyen,  üst
düzeyleri  ise,  Alt  Helvesiyen  yaşındadır.

g) Ortamsal  Yorum.  Bu  üye  de,  neritik  ortamda  oluş-
muştur.

3  —  Çamdüzü  Üyesi  (Tsç).

a) Dağılım.  Çamdüzü,  Küçükazı  tepe,  İki  tepe,  Demir-

cili köyü  ve  Bayındır  köyü  çevrelerinde  dağılım  göstermek-

tedir.

b) Alt  ve  üst  Sınırlar.  Alt  sınır  Medetsiz  Üyesi,  üst sınır ise,  

İmamlı  Üyesi  ile  tedrici  geçişlidir.  Bu  üye,  ayrıca, Topaktaş, 

Şahinkayası,  Eyceli  mahallesi,  Kalabak  tepe,  Zeytinligedik sırtı  

yörelerinde  Devoniyen,  Taşeni  yöresinde  Orta Permiyen, Şıhlar  

mahallesi  Lütesiyen  yaşlı  oluşuklarla  açılı uyumsuzdur.

c) Kalınlık.  275  m  dir.

d) Litoloji.  Alt  düzeylerde  killi  kumlu  kireçtaşı,  killi

kireçtaşı  ve  resif  kireçtaşlarıyla,  üst  düzeylerde  ise,  killi  ki-

reçtaşı,  marn  ardalanması  ile  temsil  edilmektedir.
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e) Fosil  Topluluğu.  Üst  Düzeyleri  oluşturan  killi  kireçtaşı, 
marn  ardalanmalarından  alınan  örneklerde  şu  fosiller 
bulunmuştur:

Planktonik  Foraminifera'lax:  Globigerina  cf.  nepenthes 
Todd,  Globigerina  praebulloides  Blow,  Globigerinoides  bi-
sphaerious  Todd,  Globigerinoides  immaturus  Leroy,  Globigeri-
noides trilobus  trilobus  (Reuss),  Globorotalia  obesa  Bolli, 
Globorotalia praemenardii  (Cushman  ve  Ellisor),  Orbulina 
universa  d'Orbigny,  Sphaeroidina  bulloides  d'Orbigny.

Bentonik  Foraminifera'ler:  Siphonina  tubulosa  Cushman, 
Blphidium crispum  (Linne),  Bobulus  cıdtratus  Montfort, 
Gyroidina soldanii  (d'Orbigny),  Cibicides  dutemplei  (d'Or-
bigny),  Uvigerina  longstriata  Percony,  Marginulina  hirsuta 
d'Orbigny,  Bolivina  sp.  Amphistegina  sp.

f) Yas.  Yukarıdaki  fosil  içeriğine  göre  üyenin  yaşı, 
Helvesiyen olarak  saptanmıştır.

g) Ortamsal  Yorum.  Alt  düzeyler  neritik  bir  çökelme

ortamında oluşmuştur,  üst  düzeylere  doğru,  deniz  derinliğinin

biraz arttığı  anlaşılmaktadır.

Jf  — İmamlı  Üyesi  (Tsi).

a) Dağılım,  İmamlı,  Bayındır  ve  Seyranlık  köyleri  çevrelerinde ve  

inceleme  alanının  kuzeyinde  yüzeylemektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Alt  sınır  Çamdüzü  Üyesi  ile,  üst 
sınır ise  Miyosen'e  ait  daha  üst  düzeylerle  tedrici  geçişlidir.

c) Kalınlık.  Bu  üyenin  inceleme  alanımızdaki  kalınlığı 500 m ye  

ulaşmaktadır.

d) Litoloji.  Biyomikrit,  biyosparit,  alg  kumlu  biyosparit 
mikrofasiyeslerinde gelişmiş  olan,  resif  kireçtaşlarından  oluş-

maktadırlar.

e) Fosil  Topluluğu.  Bu  kireçtaşlarından  alınan  örnekle-

rin ince  kesitlerinde,  foraminiferlerden  Globigerinoides  sp., 
Orbulina  sp.,  Cibicides  sp.,  Amphistegina  sp.,  gibi  fosillerle, 
alglerden  Lithothamnium  sp.,  Lithophyllum  sp.,  başkaca  da 
lamellibranchia, echinoidea  kabuk  kesilerinin  varlığı  saptan-

mıştır.

f) Yaş.  Fosil  içeriği  ve  alttaki  üyelerle  olan  ilişki,  ya-

şın Helvesiyen  olduğunu  kanıtlamaktadır.

g) Ortamsal  Yorum.  Bu  kireçtaşları  neritik  bir  çökel-

me ortamında  oluşmuşlardır.

Buraya kadar  anlatılan  formasyonlardan  sonra,  Miyosen 
serileri düşey  doğrultuda,  bölgede  birbirlerine  yan  geçişler  ya-

pan killi  kireçtaşları,  marn  ve  kireçtaşları  ile  devam  ederler. 
Bu serilerin  en  üst  düzeyleri,  Sarıaydın  resif  kireçtaşları 
olarak adlandırılmıştır.  Sarıaydın  kireçtaşları  ile  daha  altta 
yer alan  Silifke  Formasyonu  arasında  kalan  kısmın  özellikle-

ri, örnekleri  ile  şöyle  açıklanabilir.  Bu  örnekler  Mut  doğu-

sunda, Güngörmez  yöresinde  ölçülmüş  stratigrafi  kesitine 
aittir.

Örnek: Marnlardan  alınan  bu  örnekte,  kil  minerali  olarak 
montmorillonit,  illit,  ayrıca  da  kuvars  ve  dolomit  saptanmıştır. 
İçlerinde  şu  fosiller  bulunmaktadır:

Planktonik Foraminifera'lar:  Globigerina  nepenthes
Todd,  Globigerinoides  bisphaericus  Todd,  Globigerinoides
trilobus  trilobus  (Reuss),  Globigerinoides  quadrilobatus  Blow
ve  Banner,  Globorotalia  mayeri  Cushman  ve  Ellisor,  Globoro-
talia  praemenardii  (Cushman  ve  Ellisor),  Orbulina  universa
d'Orbigny.

Bentonik  Foraminifera'lar:  Spiroplectammina  carinata
(d'Orbigny),  Marginulina  murex  (Batsch),  Cibicides  dutemp-
lei  (d'Orbigny),  Gyroidina  soldanii  (d'Orbigny),  Robulus
vortex  (Fichtel  ve  Moll),  Nonion  pompilioides  (Fichtel  ve
Moll),  Bolivina  sp.,  Bulimina  sp.,  Nodosaria  sp.,  Dentalina  sp.

Örnek:  Beyaz  killi  kireçtaşı,  înce  kesitlerinde,  kötü
yıkanmış biyosparit  olarak  gözlenmiştir,  içlerinde  şu  fosiller 
vardır:  Neoalveolina  pygmea  Reichel,  Nummuloculina  sp., 
Rhypidionina  sp.

Bunlardan başka  mercan,  echinoidea,  lamellibranchia, 
annelid tüp  kesileri  ile  alglerden  Lithophyllum  sp.  bulunmaktadır. 

Bu  marnların  ve  çoğunluğu  biyohermal  ve  biyostromal kökenli 

kireçtaşlarının  yaşı  Helvesiyen'dir.

Sarıaydın resif  kireçtaşı  (Ts1).  Birimin  adı  ölçülü  kesitin 

yapılmış  olduğu  Sarıaydın  köyünden  alınmış  olup,  bu  yörede,  

inceleme  alanı  dışında  kalmaktadır.

a) Dağılım.  Bu  resif  kireçtaşları,  inceleme  alanı  kuzeyinde 

geniş  yüzlekler  vermektedir.

b) Alt  ve  Üst  Sınırlar.  Birimin  alt  sınırı  belirgin  değil-

dir, üstü  kiltaşları  ile  kesilmektedir.

c) Kalınlık.  Kesit  ölçülen  yerde  270  m  yi  bulmaktadır.

d) Litoloji.  Birimin  mikrofasiyesi,  kumlu  biyomikrit, 
kötü yıkanmış  biyosparit,  kireçli  kiltaşı,  biyosparit,  alg  kum-

lu biyosparit  şeklinde  değişmektedir.

e) Fosil  Topluluğu.  Değişik  mikrofasiyeslerde  şu  fosil-
leri içerir:

Planktonik  Foraminifera'lar:  Globigerinoides  trilobus  tri-

lobus  (Reuss),  Globorotalia  mayeri  Cushman  ve  Ellisor,  Orbu-

lina universa  d'Orbigny,  Globigerina  sp.,  Globorotalia  sp.

Bentonik  Foraminifera'lar:  Uvigerina  longstriata  Per-

cony,  Ammonia  beccarii  (Linne),  Sphaerogypsina  sp.,  Bobu-

lus  sp.,  Cibicides  sp.,  Bolivina  sp.,  Amphistegina  sp.

Bunlardan  başka,  alglerden  de  Lithothamnium  sp.,

Lithophyllum  sp.  bulunmaktadır.

f) Yas.  Bu  kireçtaşları  Helvesiyen-Tortoniyen  (  ?)  ola-

rak  yaşlandırılmıştır.

g) Deneştirme.  Birim,  Karaman  Miyosen  havzasının  üst

düzeylerini oluşturan  ve  Nieoff  (1960)  taraf  nidan  "Mağara 
kalkerleri" olarak  tanımlanan  kireçtaş'ları  ile  deneştirilebilir.
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h) Ortamsal  Yorum.  Formasyonun  litoloji  özellikleri,  fo-

sil  topluluğu  ve  bol  bulunan  algler,  çökelme  ortamının  subli-

toral  olduğunu  kanıtlamaktadır.

Biyostratigrafi

Bu  bölümde,  inceleme  alanında  bulunan  Miyosen  serile-

rinde  saptanan  biyozonlar  ve  bu  biyozoların  yakın  ülkeler  ile

ilgileri  konu  edilecektir.  Genel  dikme  kesitte  (şekil  4)  görül-

düğü  gibi,  Aslanlı  Formasyonu  adı  verilen  ve  kaba  klastikler-

den  oluşan  kısım,  Miyosen  serilerinin  tabanını  oluşturmakta-

dır.  Bu  formasyonun  üst  düzeylerine  doğru,  planktonik  fora-

miniferlerden  Globigerinoides  trilobus  trilobus  (Reuss)  ve

Globigerinoides  bisphaericus  Todd  ortaya  çıkmaktadır.  Akde-

niz  bölgesinde  çalışmış  olan  bir  çok  yazar  ve  bu  arada  Suri-

ye  Miyosen'inde  çalışmış  olan  Krasheninnikov  (1968),  G.

bisphaericus'nn,  Burdigaliyen'in  üst  düzeylerinde  ortaya  çık-

tığını  belirtmektedir.  İnceleme  alanında  Üst  Burdigaliyen'in

alt  düzeyleri  için  G.  trilobus/G.  bisphaericus  biyozonu  yapıl-

mıştır  (şekil  2.)  Akitaniyen  ve  Burdigaliyen'in  Fransa'daki

stratotipleri  içerisinde  görülen  Miogypsina  türleri  ve  plank-

tonik  foraminiferler,  Aslanlı  Formasyonu  içinde  görülmemek-

tedir.  Buna  göre  sahamızda  miyosen  transgresyonu  Üst  Bur-

digaliyen'de  başlamış  olmalıdır.  Bazı  italyan  yazarlar  G.

bisphaericus'nn,  Langiyen  katının  alt  sınırını  belirlediğini

söylemektedirler  ki,  çalışmamızda  bu  kat  adı  kullanılmamış-

tır.  Blow  (1969),  bu  zonun  özgün  özelliklerinden  birinin

Orbulina  suturalis'in  bulunmaması  olduğunu  belirtmektedir,

inceleme  alanımızda,  daha  üstte  Globoquadrina  dehiscens/

Orbulina  suturalis'ten  oluşan  biyozon  yer  almakta  ve  Alt  Mi-

yosen'in  üst  düzeylerini  kapsamaktadır.  Bazı  yazarlar

G. bisphaericus'vm,  Orbulina  türlerinin  başladığı  yerde  sona

erdiklerini  belirtmekteyseler  de,  inceleme  alanımızda  varlı-

ğını  korumaktadır.  Krasheninnikov  (1968),  Helvesiyen'de  bu

fosili  konu  etmektedir.  Bundan  sonra  sıra  Orbulina  suturalis'

ten  oluşan  biyozona  gelmektedir.  Alt  Miyosen'in  en  üst  dü-

zeylerini  kapsayan  bu  zon,  Cati  ve  Borsetti  (1968)'nin  Orbuli-

na  suturalis  zonuna  eşdeğer  olabilir.  Bundan  sonra,  geniş  an-

lamlı  olarak  Orbulina  universa  biyozonu  tüm  istifi  katetmek-

tedir.  Bu  geniş  anlamlı  biyozonun  alt  düzeylerinde,  Globorota-

lia  mayeri/Globigerinoides  bisphaericus  zonu  yer  almakta-

dır.  Bu  zon,  Cita  ve  Premoli  (1968)'nin,  kısmen  Globorotalia

mayeri,  kısmen  de,  Globorotalia  may  eri/Globorotalia  praeme-

nardii  zonlarına  karşılık  olmaktadır.  Bu  zon,  aynı  zamanda,

Cita  ve  Blow  (1969)'un,  İtalya'da  tipini  tanımladıkları  Ser-

ravaliyen  katı  ile  deneştirilebilir.  Çalışmamızda,  kat  adı  ola-

rak  Helvesiyen'i  kullanmak  yeğlenmiştir.  Krasheninnikov

(1968),  G.  mayeri  tipini  Suriye'de,  Tortoniyen  katı  içinde  ko-

nu  etmektedir.  Yazara  göre,  Helvesiyen  katının  stratotipinin

sınırları  kesin  olarak  bilinmemekte,  bunun  Burdiguliyen'le

Tortoniyen  arasında  bulunması  gerektiği  belirtilmektedir,  in-

celeme  alanımızda  da,  Helvesiyen  katını  Tortoniyen'den  ayır-

mak  güçtür.  Bundan  sonraki  biyozon  Globorotalia  mayeri'den

oluşmaktadır.  Creseenti  (1966)'nin,  kısmen  Orbulina  universa

ile  Globorotalia  menardn  zonları  ile  deneştdrilebilen  bu  zon

da,  inceleme  alanında,  Helvesiyen-Tortoniyen  (?) 'e  ait  dü-

zeyleri  kapsamaktadır.  Sahada  Messiniyen  çağını  belgeleye-

cek  bir  oluşuğa  rastlanmamıştır.  Öztümer,  bu  çağ  oluşukla-

rım,  Adana  dolayında,  Globorotalia  dutertrei/Globorotalia

humerosa  biyozonu  ile  saptamıştır  (in  Bizon,  Bizon,  Feinberg

ve  Öztümer,  1974),

SONUÇLAR

Bu  çalışmada  kısaca  aşağıdaki  sonuçlara  ulaşılmıştır:

1  —  İnceleme  alanının,  temel  kaya  birimleri,

2 —  Miyosen  transgresyonunun  Üst  Burdlgaliyen'de  baş-

ladığı, Orta  Miyosen'de  daha  kuzeye  ilerleyen  denizin,  Üst 
Burdiga'iyen'de giremediği  yerleri  de  kapladığı,

3 —  Üst  Burdigaliyen  için  üç,  Helvesiyen-Tortoniyen  (  ?) 
için de  İki  biyozonun  varlığı,

saptanmıştır.
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Şekil  4:  Silifke  yöresinin  genelleştirilmiş  dikme  kesiti.
Figure  4:  Generalized  columnar  section  of  the  Silifke  region.
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Şekil  2:  Kiyozonların  deneştirilmesi.
Figure  2:  Comparison  table  of  the  biozones.
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Hırka (Kayseri) diyatomit yatağının
jeokimyası  ve  oluşumu

Geochemistry and origin of the Hırka diatomaceous earth deposit

ALİ  UYGUN  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ:  Kayseri  kuzeyinin  Hırka  diyatomit  yatağı  Alt  Piyosen  yaşlı  Taşhan  formasyonunda  yer  alır.  Yatakta  kalite  sap-
tanması  ve  oluğumun  araştırılması  amacıyla  jeokimya  çalışmaları  yürütülmüştür.  Analiz  sonuçları  matematiksel  yönden
karşılaştırılmış,  elementlerin  opal,  karbonat  ve  kırıntılılar  (kil  mineralleri,  plajiyoklaslar,  volkanitlerden  türemiş  diğerle-
ri)  guruplarında  kümelendiği  açıklanmıştır.  Montmorillonit  türü  kil  minerallerinin  yaygın  olduğu  saptanmıştır.

Paleocoğrafya,  flora  dağılımı,  kil  minerallerinin  yayıhmı  ve  silisli  oluşuklara  dayanılarak  yatağın  oluşumu  postvolka-
nik  silisçe  zengin  kaynaklar  ve  silikat  ayrışımı  ile  açıklanmıştır.

ABSTRACT:  The  Hırka  diatomaceous  earth  deposit  from  Taşhan  formation  in  the  north  of  Kayseri  (Central  Anatolia)
is  Lower  Pliocene  age.  Chemical  analyses  have  been  performed  for  quality  tests  and  study  of  the  origin.  The  results  of
the  mathematical  correlations  show  three  element-assemblages  in  opal-,  carbonate-,  and  detritic  minerals  (clay-minerals,
plagioclases  and  others  from  volcanics)  groups.  Montmorillonite  minerals  are  identified  in  diatomaceous  earth  layers.

Based  on  paleog^eography,  distribution  of  the  flora  and  clay  minerals  and  on  siliceous  concretions,  the  origin  of  the
deposits  is  explained  with  silica  -  rich,  postvolcanic  springs  and  silicate  alteration.



GİRİŞ
Türkiye'nin volkanojen  Neojen'inde 

yaygın olan  diyatomit  yataklarının  re-
zervlerinin büyüklüğü  yönünden  en 
önemlisi olan  Hırka  diyatomit  yatağı 
1900'lerden beri  tanınmakla  birlikte  bu 
güne değin  büyük  bir  işletme  olarak  ele 
alınmamıştır. Yatak  Kayseri'nin  30  km 
kadar kuzeyinde, Emmiler-Hırka  Neojen 
havzasında yer  alır  (şekil  1).

Tabanını Kurşunlu Dağ mermerleri-
nin oluşturduğu  çanakta  Neojen,  omur-
galılarla belirlenmiş,  Alt  Pliyosen  yaşlı 
Yemliha aglomerası  ile  başlar.  Üstteki 
Taşhan formasyonu  altta  kum,  mil  ve 
killi bir  gölsel,  üstte  ise  çakıl  ve  kumlu 
bir akarsu  serisinden  yapılıdır.  Üçü  vol-
kanik kökenli  altı  üye  ayırtlanmıştır.

Bunlardan Hırka  üyesi  diyatomitli 
seviye olup toplam 21 m  kalınlığa, ulaşan 
diyatomitlerle değişik  kalınlıkta  kil,  mil 
ve tüfitik  kum  ara  katkılarından  yapı-
lıdır. Arazide  tabandan  tavana  doğru 
dizilen kumlu,  saf,  killi  ve  kireçli  dört
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diyatomit litotipi  ayırtlanmıştır.  Kuzey-
de masifin  eteklerini  örten  Koba  Tepe 
formasyonu moloz  yığıntılarından  oluşur 
ve Pliyo-Kuvaterner  yaşlıdır.  Volkanik 
birimler, Çokgözköprü  ve  Topuzdağ  ba-__ 
zaltları ile  Kuşçu  andeziti  kalkalkalen 
karakterlidirler. Havzada  diyatomit  ya-
tağının mostra  verdiği  kesimin  jeoloji 
haritası şekil  2'de  görülmektedir.

Bu kısa  yazı  yatağın  jeokimyası  ve 
oluşumuna ayrılmıştır.  Geniş  anlamda 
jeoloji, paleocoğrafya,  yatağın  yayılımı, 
teknoloji deneyleri  ve  yararlanma  ola-
naklarının tartışılması  yazarın  1976  yı-
lında Bonn Üniversitesi'nce basılmış  dok-
tora tezinde  yer  almaktadır  (Uygun, 
1975).

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

2 X 7 km  büyüklüğünde  bir  alana 
yayılan Hırka  diyatomit  yatağında  şekil 
2'de romen  sayıları  ile  gösterilmiş  15 
yarma yapılarak  oluk  ve  ortalama  ör-
nekler derlenmiştir.  Örnekler  kimya 
analizleri öncesi  110°  C  de  2  saat  sürey-
le kurutulup,  63  mikrondan  küçük  tane 
boyuna kadar  öğütülüp,  550°C  lik  fırın-
da 1  saat  bırakılmış  ve  ateş  kaybı  ölçül-
müştür. Ayrıca  değişik  örneklerde  gra-
vimetrik termo  analiz  ile  550,  750  ve 
1000°C için  ateş  kaybı  farkları  da  sap-
tanmıştır.

Kimya analizleri  iki  ayrı  yolla  yü-
rütülmüştür. Bileşik  ıslak  analizde  SiO2 

HF ile  platin  kapta  soda  eklenmesiyle 
çözülmüş, artık  çözeltiye  geçirilerek  ko-
lorimetrik yöntemle  nm  578  de  Fe2O3, 
nm 436  da  TiO2  ve  P2O5,  nm  546  da
(Aluminon çözeltisi  ile)  A12O3  ölçülmüş-
tür. Aynı  çözeltide  Na2O,  K2O,  CaO  ve 
MgO atomik  absorbsiyon  spektroskopisi
(AAS) ile  ölçülmüş,  Na2O  için  sodasız ayrı 
bir  HF çözeltisi  hazırlanmıştır.  CO2 

Scheibler-Vinkener yöntemiyle  105  °C  de 
kurutulmuş ve  öğütülmüş  örneklerde 
volumetrik yöntemle  ölçülmüştür,  öte 
yandan örneklerin  yarısında  stan-
dart preparatlarla  karşılaştırmalı  RFA 
(röntgen floresans  analizi)  yürütülmüş, 
her iki  yöntemin  sonuçları  birbiriyle 
karşılaştırılmıştır.

Yapılan  ölçümlerin  sonuçları  çizel-
ge  l'de  verilmiştir.  Burada  tüm  örnek-
leri  kapsadığı  yönle  bileşik  ıslak  analiz
değerleri  gösterilmiştir,  örneklerfin  az
bir  kısmından  AAS  yöntemiyle  yürütü-
len  eser  element  ölçümlerinden  elde  edi-
len  değerler  çizelge  2'de  yaklaşık  olarak
verilmiştir.

Kimya  analizlerindeki  9  elementin
yamsıra  örneklerde  ölçülen  CO2,  AK

Çizelge 1:  Hırka  diyatomit  yatağında  yarmalardan  derlenmiş  Örneklerin  kimyasal  analiz
sonuçları.

Table 1:  Results  of  chemical  analysis  of  the  trench  samples  from  Hırka  diatomites.

(Ateş kaybı),  X (ortalama  tane boyu Z°) 
ve pH (0.1  -  N  KC1)  değerleri  matema-
tiksel yönden  karşılaştırılmıştır.  Cluster 
analizi R-modımda  WPGM'e  göre  bilgi-
sayara çizelge  3'de  görülen  korelasyon 
çizelgesi hesaplatılıp,  şekil  3'deki  den-
drogram çizdirilmiştir.

Öte yandan  röntgen  difraksiyon 
yöntemi ile  örneklerdeki  2  mikrondan 
küçük fraksiyon  Andreasen  silindirinde 
ayrılarak normal-,  doku-,  ve  550°C  de  fı-
rınlanmış preparatlarda  incelenmiştir. 
Bundesanstalt für  Geowissenschaften 
und Rohstoffe,  Hannover'de  diyatomit 
için geliştirilmiş  bir  yöntemle  örneklerin 
birkaçında kuvars-opal  oranı  kırmızı 
ötesi spektroskopisi  ile  ölçülmüştür.

YATAĞIN KİMYASI  VE 
MÎNERAJLOJİSİ

Matematiksel  karşılaştırma  sonuçla-
rına  göre  ölçülen  parametrelerde  başlı-

Çizelge 2:  Hırka  diyatonıitîerinde  ortalama eser 
element  miktarları.

Table 2:  Mean  contains  of  trace  elements
of  Hırka  diatomites.
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Sekil  3:  Korelasyon  çizelgesinden  hazır-
lanmış  dendrogram.

ca 3  ana  gurup ayrılabilir.  Bunlardan  A 
gurubu kırıntılı  karmaşığı  gösterir  ve 
kil minerallerini,  mikroskopaltı  plajiyok-
lasları ve  hornblend,  ojit,  olivin,  manye-
tit gibi  diğer  volkanik  kökenli  mineral-
leri içerir.  B  gurubu  opal  olarak  adlana-
bilir; çünkü  kırmızı  ötesi  spektroskopi-
sine göre  kuvars  oranı  %3-5'i  geçme-
mektedir. X  ile  AK'nın  buraya  girmesi 
önemli bir  korelasyon değildir.  C  gurubu 
ise karbonat  karmaşığı  olarak  açıklana-
bilir ve  buradaki  CaO,  CO2  ve  pH  ara-
larında yüksek  bağıntı  gösterirler.  A  ve 
C gurupları  arasında  ters  yönlü  bir  bağ-
lantı vardır.

Karbonatlı örneklerin  program  dışı 
bırakılması durumunda CaO'nun MgO ile 
P2O5  in  oluşturduğu A gurubunun alt bö-
lümüne girdiği  gözlenmiştir.

Paralel olarak  düşey  profillerde  (şe-
kil 4  ve  5)  kimya  analiz  sonuçlarının 
eğrileri izlenecek  olursa  SiO2  ile  A12O3 ve 
SiO2  ile  CaO  arasındaki  ters  yönlü ilişkiler 
hemen  göze  çarpar.  Aynı  şekilde Si  
dışındaki  elementlerin  tabandaki kumlu 
tiplerden  üstteki  saf  ve  killi  tiplere geçişe  
uyarak  azaldığı,  CaO  nun ise tavandaki 
karbonatlı  tiplerle  ilgili  olarak arttığı 
gözlenir, özellikle  Na2O, K2O ve MgO  
eğrileri  yüksek  uyumluluk  gösterirler.

Röntgen difraksiyon  eğrileri  ile  ör-
neklerde tanınabilen  mineraller  şunlar-
dır: Montmorillonit,  plajiyoklas  (ande-
zin-labradorit), az  kuvars  ve  kalsit,  çok 
ender dolomit  ve  dahlit.  Kil  minerali  d1

(001) yansımasını  genellikle  14.7  angst-
rom, diğer  büyük piklerini (veya  kuvvetli 
Back Ground'i)  4.4  ve 2.5  angstrom de 
göstermektedir. Fırınlanmış  örnekte  d1 

9.8 angstrom iniş  gösterir.  Aynı  şekilde 
mineralin dilatometre  eğrileri  de  Mont-
morilonit gurubunun  eğrilerine  benzer-
dir.

Bu sonuçlara  dayanılarak çeşitli ele-
mentlerin dağılımı  üzerine  şu  görüşler ileri 
sürülebilir:

SiO2  büyük  oranda  diyatome  kav-
kılarındaki opale  bağlıdır.  Bir  bölümü kil 
minerallerinin  ve  plajiyoklasların  ya-
pısında, çok  az  olarak  da  kuvars  şek-
lindedir. Ca,  kalsit  ve  plajiyoklaslarda, 
Na plajiyoklaslardaı  ve  montmorillonit-
te, Mg  montmorillonitte  yer  alırlar.  Fe 
ile Ti  daha çok  oksit  halinde bulunmalı-
dırlar. Ca,  Mg  ve  P'un  bir  alt  gurup 
oluşturmaları ve  dahlit  varlığı  fosforun 
daha çok  organik  kökenli  olduğunu  dü-
şündürmektedir.

Al, Na  ve  Mg  eğrilerinin  uyumlulu-
ğu kil  mineralinin  "Smektit"  olabileceği-
ni gösteri.  Ancak  Fe,  Ca  ve  K'un  ne 
oranda bu  mineralin  yapısına  girdiği  bi-
linmemektedir. Ti  ile  Al  arasındaki  yük-
sek korelasyon  titanyum  oksitlerin  kil 
minerallerinin içine  serpilmiş  olabilece-
ğini düşündürür  (Degens,  1968).

Figure 3:  Dendrogramm  derived  from  cor-
relation table.

Eser elementlerin  dağılımına  gelin-
ce: Eldeki  veriler  kıt  olmakla  birlikte 
çoğunluğun volkanik  kayaçlardan  türe-
miş olması  gereklidir.  Bu  durumda  ilk 
göze çarpan  B/Ga  oranıdır.  Olağan  tat-
lı su  ortamına  göre  bu  oran  yüksektir 
(Taylor, 1965).  Bu  devrede  denizel  orta-
ma bağlı  B  zenginleşmesi  söz  konusu 
edilemeyeceğinden, borun  eksalasyonlarla 
zenginleştiği,  tetraeder  konumlarındaki Al  
atomlarının  yerine  de  geçebilerek, kil  
mineralince  tutulmuş  olduğu varsayımı 
geçerli  olabilir  (Degens, 1968). Killi  
diyatomitlerde  ayrıca  Ni, Cr, V,  Sr  ve  
Cu'ın  az  da  olsa  zenginleştiği saptanmıştır.

YATAĞIN OLUŞUMU

Diyatomece zengin  çökellerin  olu-
şumlarına bağlı  olarak  sınıflamasını  ilk
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kez Taliaferro  (1933)  ortaya  atmıştır. 
Ayırılan 4  tip  "Diyatomeli  oluşuklar" 
okyanusal diyatome  çamurları,  bataklık 
çökelleri, buzul  devreleri  arası  tatlı  su 
tortulları ve  volkaniklerle  ardışıklı  çö-
kellerdir. Belirtilen  son  guruptaki  diya-
tomeli çökeller  işletilen  yatakların  en 
önemli bölümünü oluşturmaktadır.

Türkiye'deki diyatomit  yataklarının 
hemen hemen  tümü  bu  guruba  sayılabi-
lir. Bilinen  oluşuklar  Batı  ve  Orta  Ana-
dolu'nun Neojen  yaşlı  volkanojen  birim-
leri içinde  yer  alırlar.  Diyatomitler  eski 
göl ve  birikinti  çukurlarında  püskürme 
arası sakin  devrelerin  çökelleri  olarak 
volkanojen oluşuklarla  ardışıklı  olarak 
bulunurlar (Türkiye  diyatomit  envante-
ri, 1968).

Emmiler-Hırka havzasında  çökelme 
Alt Pliyosen'de  aglomera,  breş,  tüf  ve 
tüfitîerle başlamıştır.  Diyatomit  yalnız 
batıdaki yan  çanakta  çökelmiştir.  Batı-
da aglomeraların  depolanmasının  sonla-
rına doğru  Çokgözköprü  bazaltının  püs-
kürmesi sonucu  ana  çanak  ile  olan  bağ-
lantı daralmıştır.  Püskürme  öncesi  diya-
tomece zengin  çökel  gözlenmez  iken  ba-
zalt akıntısından  sonra  doğaldan  hemen 
hemen ayrılmış  olan  gölde  başlıca  diya-
tomit, tüfitik  kumlar  ve  killer  çökelmiş-
tir. Volkanizmanın  sakin  bir  devresine 
karşılık gelen  bu  zaman  aralığında, 
Yemliha aglomerasmdan  Tahar  tüf  üye-
sine kadar  100  m  dolayındaki  bir  çökel 
istifinde direk  bir  erüpsiyon  izine  rast-
lanmaz.

Diyaıtomitlerin bir  düşey  kesitinde 
gölün gelişimindeki  devreler  iyice  sapta-

nabilir. Kaba  taneli  aglomeraları  tüfitik 
kumlar ile  kıt  diyatomeli,  milli  killer  iz-
ler. Doğudaki  ana  çanak  ile  olan  bağ-
lantının kesilmesinden  sonradır  ki,  sa-
kin bir  durulma  ortamında,  yarı  kurak, 
bitki örtüsünce  fakir,  bol  ışıklı  iklim  ko-
şullarında tuzla  su  diyatomelerinin  (Ac-
Unoptychus-zonu)  maksimum  gelişme-
leri gözlenir.  Bu  katmanlar  genellikle 
saf diyatomitleri  oluştururlar.

Ortamda ayrıca  jips  veya  kaya  tu-
zunun da  çökelmesi  olasılığı  vardır,  an-
cak analizlerde  SO3  ve  Cl  miktarları 
çok düşük  olarak  saptanmıştır.  Bunun-
la birlikte  diyatomitlerin  sonraları  Ple-
yistosen'de yeraltı  su  düzeyinin  altında 
tuzlarını kaybetmiş  olabilecekleri  gözden 
uzak tutulmamalıdır.

Zaman zaman  doğudaki  ana havza-
dan batıdaki  çanağa  doğru  gelişen  su 
akımları ile  kil,  mil  ve  kum  taşınmıştır. 
Düşey kesitlerde  tavana  doğru  killi  di-
yatomitlerle kil  ara  katkılarının  egemen 
oluşu saptanabilir.  En  üst  düzeyde  ise 
kireçli diyatomitler  izlenir  ki,  bunlar 
kimyasal ayrışmanın  başlangıcını  ve  ta-
şınma yönlerinin  güneydeki  volkanikler-
den kuzey  ve  doğudaki  mermer  kütlele-
rine de  ulaştığını  kanıtlar.

Diyatomelerin gelişimi  için  silisyum 
varlığı en  önemli  ekolojik  etkenlerden 
birisidir. Silisin  ortalama  derişimi  deni-
zel kesim için  6,  tatlı su için  13  ppm do-
layında verilmiştir  (Füchtbauer,  Müller, 
1970). Bu  miktarlar  organizmalar  (sün-
ger, radyolarya,  diyatome  ve  silikofla-
gellatlar) ile  kil  minerallerince  denetle-
nir. Bununla  birlikte  okyanusal  diyato-

me çamurlarının  kanıtladığı  gibi  orga-
nik oluşuklar  konsantrasyondaki  doy-
gunluğa gereksinme  göstermezler.  Le-
win (1961)  ve  Tessenow  (1967)  un  be-
lirttikleri gibi  diyatomeler  düşük  silisli 
ortamlarda yaşayıp  gelişebilirler,  ancak 
kavkılar canlı  kısmın  ölümünden  sonra 
büyük ölçüde çözünür.

Ortamda diyatomelerin  maksimal 
gelişimine yol  açan  silisin  kökeni  için iki 
yol söz konusudur. İlki ve daha önemlisi 
volkanizma  sonrası  sıcak  kaynak  et-
kinliğidir. Diyatomitlerin  taban  kesim-
lerinde doğuda  rastlanan  silis  yumruları 
bunu kanıtlamaktadır.  Bir  kaç  cm  irili-
ğinde, beyaz,  çok  sert,  böbreğimsi  yum-
ruların üzerinde  tatlı  su  ostrakodlarının 
kavkıları gözlenir.  Bir  fertte  ekstremi-
telerin saptanmış  olması  çok  ani  bir  si-
lisleşmeyi işaretler.

Nebert (1959)  Batı  Anadolu  Neo-
jen'indeki silisli  oluşukları  postvolkanik 
silisçe zengin  etkinliğe  bağlar.  Siever 
(1957) e  göre  bu  tür  sıcak  kaynakların 
erimiş silis  kapsamları  400  ppm'e  ulaş-
maktadır. Erimiş  yüksek  silisli  kaynak-
ladın göl  suyuna  karışımında  ısının  ve 
dolayısı ile  çözünürlüğün  düşmesi  sonu-
cu birden  silis  çökelmektedir.  Çözülmüş 
kalan kısımdan  ise  diyatomeler  kavkı 
yaparak gelişirler.  Bu  türden  kaynakla-
rın daha  sonraları  da  var  olduğu  düşü-
nülebilir. Bir  yönden  Horan  üyesindeki 
opal-seviyesi, öte  yandan  komşu  Boğaz-
lıyan havzasındaki  çakmaktaşları  buna 
işaret etmektedir.

Ancak silis  yumrularının  doğudaki 
kesime ve  taban  katmanlarına  özgü  ol-
ması, silisin  sıcak  kaynaklar  dışında 
ikinci bir  yolla  ortama  girmiş  olabilece-
ğini düşündürür  ki,  bu  da  silikat  ayrı-
şımıdır.

Açığa fazla  silis  verebilecek  mine-
raller için  başlıca  feldspatlar  (plajiyo-
klas) ve  volkanitlerin  bazik  camları  söz 
konusudur. Bilindiği  gibi  silikat  ayrışı-
mı özellikle  yüksek  pH-lı  ortamlarda  ol-
dukça hızlı  yürümektedir.  Yüksek  pH-lı 
abrasyon "kimyasal  yenme"  değerleri 
doğal sularda  ender  olmakla  birlikte, 
hidrolize olan  mineral  ile  su  molekülle-
rinin sınırında  kolaylıkla  ortaya  çıkabi-
lirler. Ana  mineraldeki  SiO2  oranı  ne 
kadar düşükse  çözülme  hızı  o  oranda 
yüksektir. Bunun  yanısıra  silis  pH  5  ile 
10 arasında  hiç  etkilenmeyen  Al  ile  da-
ha çok  ayrışma  yüzeyinde  kalan  Mg  ve 
Fete oranla  daha  kolay  çözüntüye  ge-
çer. Ayrıca  volkanik  camların  birden  kil 
mineralleri ve  zeolitlere  dönüşümünde, 
bunların çıkış  maddesine göre  silisçe  da-
ha fakir  olmaları  nedeniyle,  silis  açığa
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çıkar. Silis,  opal  ve  kuvarsın  pH,  sıcak-
lık, süre,  belirli  katyonların  bulunuşuna 
bağlı olarak  çözünme  ve  çökelmeleri 
Alexander v.d  (1954),  Okamoto,  v.d.
(1957), Krauskopf  (1956),  Harder 
(1965) ve  Lewin  (1961)  tarafından  in-
celenmiştir.

Ortamda silis  gerçek  çözelti  ve  Al lu 
silikatların  (kil  mineralleri  ve  plaji-
yoklaslar) dışında  kolloidal  halde  de  bu-
lunmuş olmalıdır;  çünkü  ortamdaki  pH 
ve sıcaklık  değerlerine  göre  çözünürlük 
sınırı olan  100-120  ppm'e  yüksek  silis 
getirimi yüzünden ulaşılmıştır. Çözülmüş 
ve amorf  silisin  yüksek  doygunluğunun 
yanısıra iklim  ve  düşük  su  dolaşımı  ko-
şullarının da  elverişli  olması  diyatome-
lerin fazlaca  gelişmelerine  yol  açmıştır. 
Ortamın pH-değeri  "8"  civarında  olma-
lıdır, çünkü  "aikalen  ortamı  sever" 
formların üstün olduğu  flora bunu kanıt-
lar. Havzada  fazlasıyla  yaygın  bir  tür 
olan  Melosira  granulata  Cholnoky
(1968)'e göre  optimum  pH  8.2  de  yaşa-
maktadır.

Ayrıca diyatomit  katmanları arasın-
daki killer  de  bu  ortam  koşullarını  doğ-
rular. Montmorillonit  olarak  tanınan 
yaygın kil  minerali  ortamda  düşük  Al/
Si oranını,  yüksek  pH  değerlerini,  iklim 
koşullarına bağlı  kıt  yüzeysel  ayrışmayı, 
Na, K,  Ca,  Mg  ve  Fe  katyonlarının  var 
olmasını ve  düşük  su  dolaşımını  göste-
rir. Oligotrof  ile  düşük  ötrof  arası  de-
ğişen göl  koşullarında  redoks  potansi-
yel pozitif  değerlerde  bulunmuş  olmalı-
dır.

Diyatome kavkıları  bir  kaç  özel  du-
rum dışında  çözülmemiştir,  çünkü  pH 
değerleri suda  9-10'u  aşmamış,  doygun-
luk sürekli  erişilmiştir.  Ayrıca  diyato-
melerde silis  iskeletin  içinde  yer  alan 
karmaşık organik  bileşikler  çözülmeyi 
büyük ölçüde  engellemektedir.

Önemli ekolojik  etkenlerden  biri  de 
karbonat oranıdır.  Hustedt  (1969)  ,e  gö-
re diyatomeler  için  karbonat  halindeki 
20-30 ppm  lik  bir  Ca  optimum  değer-
dir. 300  ppm  ise  aşılması  olanaksız  bir 
sınırdır. Emmiler-Hırka havzasının diya-
tomitleri %l-2  arası  CaO  kapsamakla 
birlikte bu  karbonattan  çok  kil  mineral-
leri ile  plajiyoklaslarda  yer  alır.  Çanak 
batı, kuzey  ve  doğudan  mermer  masif-
lerle çevrili  olmakla  birlikte,  kimyasal 
ayrışmanın kıt  olması,  gerecin  daha  çok 
güneydeki volkanitlerden  taşınması,  ay-
rıca CaCO3  ile  SiO2  arasında  ters  yönlü 
ilişkiler  .bulunması  sonucu  CaCOs  ün daha 
az  oranda  çözülmesi  diyatomeler için 
elverişli  ortam  hazırlamıştır.  Ancak 
diyatomit çökelmesinin  son  devrelerinde

kimyasal ayrışmanın artması sonucu  ba-
tı ve  kuzeyden  de  gereç  taşınması,  ta-
van katmanlarında  kavkıların  kısmen 
çözülmesi ve  azalmasına  yol  açmıştır. 
Kireçli marnların  ve  killerin  artmasıyla 
da diyatomit  çökelmesi  sona  ermiştir.

Havzada sondaj  verileri  olmadığın-
dan ve  yatak  yalnız  güney  kenarında 
mostra vermiş  bulunduğundan,  eski  gö-
lün morfolojisi  üzerine  veriler  azdır. 
Ancak diyatomitlerin  taban  sınırında 
yüksek düzey  farklarının  gözükmemesi 
göl tabanının  düz  olması  gerektiğini  dü-
şündürür. Bununla  birlikte  bentonik 
formca zengin  tabakaların  hemen  yakı-
nında plankton  formlarca  zengin  kat-
manların gözlenmesi,  Actinoptychus-zo-
nuna iki  yarmada  rastlanılmamış  olma-
sı bazı  röliyef  farklılaşmalarını  belirler. 
Tüm çanak  göz  önüne  alınacak  olursa 
güney ve  batıda  daha  çok  bentonik
(Navicula, Achnanthes,  Fragilaria, 
Synedra),  kuzeybatı  ve  merkezde  genel-
likle plankton  (Melosira,  Oyclotella) 
formları yaygındır.  Buna  göre  en  derin 
kesimler II  ve  IV  nolu  yarmaların  ara-
sına düşer.

VII nolu  yarmanın  tabanında  gözlenen 
ince  lâminalanma  0.5  mm  lik  açık

renkli,  5-10 mm lik koyu bantlardan olu-
şur.  Bu  da  derin  ve  durgun  bir  çökelme
ortamını  açıklar.  Farklı  lâminalarda  bir
flora  farkı  göze  çarpmaz.  Bununla  bir-
likte  açık  renkli  lâminalar  daha  az  or-
ganik  gereç  ve  az,  güç  tanınabilen  kal-
sit;  buna  karşılık  koyu  renkliler  daha
fazla  killi  madde  ve  organik  materyal
kapsarlar.  Benda  (1974)  mn  Aşağı  Sak-
sonya  diyatomit  yataklarında  saptadığı
gibi  bir  mevsim  tabakalanması  kesin
olarak  öne  sürülemese  bile  lâminalan-
manın  iklimce  farklı  zaman  aralıklarına
karşılık  geldiği,  açık  renkli  bantların
kurak,  koyuların  ise  daha  nemli  zaman
aralıklarında  çökeldikleri  söylenebilir.

SONUÇLAR

Hırka  diyatomit  yatağında  yapılan
araştırmalarda  Pliyosen  yaşlı  yatağın
bir  bazalt  akıntısı  sonucu  ana  çanaktan
kısmen  ayrılmış  bir  gölde,  yarı  kurak
iklim  koşullarında  oluştuğu,  havzada
yaygın  diyatome  türleri,  kil  mineralleri
ve  paleocoğrafik  gelişime  dayanılarak
açıklanmıştır.  Ortamda  diyatomelerin
fazlaca  gelişmelerine  yol  açan  silisin  sı-
cak  kaynakların  göl  suyuna  karışması
ve  silikat  ayrışımı  sonucu  açığa  çıktığı
görüşü  benimsenmiştir.  Bir  yarmada
gözlenen  lâminalanmanm  iklimce  farklı
zaman  aralıklarında  oluştuğu  söylenebi-
lir.

Jeokimya analizlerinin  sonuçları 
matematiksel yönden  karşılaştırılmış, 
elementlerin opal,  karbonat  ve  kırıntılı 
mineral guruplarında  kümelendiği  orta-
ya çıkarılmıştır.  Aynı  sonuçlara  dayanı-
larak yatağın  mineralojisi  açıklanmış-
tır. Eser  elementlerde  göze  çarpan  yük-
sek B/Ga  oranı  volkanik  eksalasyonlarm 
etkinliğine bağlanmıştır.
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ÖZ:  Güneydoğu  Anadolu'da,  "Torid  Tektonik  Birimi'nin  Ofiyolit Kuşağı"  içinde  birçok  benzer yataklarla  birlikte yer alan
Ergani  (Maden)  bakır  cevherleşmesi,  deniz  dibi  yayılma  alanında  oluşmuş  "Kıbrıs  Tipi"  yataklarla  büyük  benzerlik  gös-
terir.  Çalışılan  Anayataktaki  çok  değişik  cevher  tipleri  ve  cevher  minerallerinin  .birbirleri  ile  çelişkili  ilişkisi,  cevherleşme
sırasında  ve  cevherleşmeden  sonra,  ortamın  denge  sağlanmadan  değiştiğini,  bölgenin  karmaşık  jeolojik  olayların  etkisin-
de  kaldığını  kanıtlar.  Çalışmalardan  elde  edilen  verilerin  yorumlanmasından  varılan  sonuç,  böyle  bir  ortamın,  çok  hare-
ketli,  volkanik  işlevlerin  yoğun  ve  tektonik  hareketlerin  çok  etkin  olduğudur.  Böyle  ortamlar  ise,  bugün  plaka  tektoniği
ilkelerinin  ortaya  koyduğu  gibi,  okyanus  sırtları  ve  sırtlara  yakın  alanlardır,  ki  bunların  üst  yayılma  ve  dalma  zonlarm-
daki  çıkmaları  karalarda  izlendiğinde  Ergani  bakır  yatağına  özgü  belirtiler  gözlenebilir.  Bu  veri  ve  yorumlamalardan  gi-
derek  Ergani  bakır  yatağının,  deniz  dibi  yayılma  alanında  oluşmuş  ve  üst  yayılma  ile  bugünkü  konumunu  almış  "Kıb-
rıs  Tipi"  bir  yatak  olduğu  söylenebilir.

ABSTRACT:  Ergani  (Maden)  copper  mineralization  which  takes  place  in  "Ophiolitic  Belt"  of  "Taurid  Tectonic Unit"  in
Southeastern  Turkey,  show  some  similarities  to  the  Cyprus  type  of  deposits  assumed  to  be  formed  at  sites  of  sea-floor
spreading.  The  occurence  of  so  many  different  ore  minerals  in  Anayatak  ore  body  and  their  puzzling  relations  to  each
other,  indicate  that  during  and  after  mineralization  equilibrium  conditions  changed  continuously  and  the  area  was  af-
fected  by  drastic  geological  events.  Interpretation  of  data  reveals  intensive  marine  volcanism  and  extensive  tectonic
deformation  have  been  taken  place  during  and  after  mineralization.  Such  conditions,  in  the  light  of  today's  tectonic  un-
derstanding,  may  occur  at  sites  of  sea-floor  spreading  and  deposits  for  med  at  such  places  may  outcrop  on the  mainland
due  to later  obduction.  With  the  data  at  hand,  it  is  assumed  that  Ergani  copper  mineralization  is  a  Cyprus  type  deposit,
formed  at  site  of  sea-floor  spreading  and  pushed  on  the  mainland  by  obduction.

GİRİŞ

Ergani (Maden)  bakır  yatağı  Türkiye'-
nin bilinen  en  eski  ve  en  önemli  maden 
yataklarından biridir  (şekil  1).  Bu  özel-
liklerinin yanısıra,  karmaşık  jeolojik  ya-
pısı ve  ilginç  cevherleşme  şekliyle  de 
birçok araştırmacının  ilgisini  çekmiştir. 
Bu araştırmacılar tarafından yapılan  ça-
lışmalardan bazıları  öncekilere  tümüyle 
karşıt görüşlerle  sonuçlanmıştır.  Buna 
yatağın jeolojik  yapısının  karmaşık  ol-
duğu kadar,  çok  değişik  cevherleşme 
tiplerine sahip  olması  ve  araştırmacıla-
rın çalışmalarını  dar  bir  bölge  içinde 
yoğunlaştırmaları neden  olmuştur.

Son  yıllarda  plaka  tektoniği  bir  çok
jeolojik  olayın  açıklanmasında  yardım-
cı  olduğu  gib,  maden  yataklarının  olu-
şumları  ve  dağılımları  ile  ilgili  yorum-
lamaların  yapılabilmesine  de  olanak
sağlamıştır.  Soruna  bu  açıdan  bakan
bazı  araştırmacılar,  yeryüzündeki  bir
çok  benzer  yatakları  plaka  tektoniğinin
neden  olduğu  jeolojik  olayların  ışığı  al-
tında  gruplamaya  yönelmişlerdir.  De-
niz  dibi  yayılma  alanlarında  oluşan  ya-
takları  bir  grup  içinde  toplayan  Sillitoe
(1972),  Ergani  ile  ilgili  verilerin  kısıtlı
olduğunu  belirtirken,  yoğun  bir  şekil-
de  çalışılmış  Kıbrıs  yatakları  verilerin-

den  giderek,  bu  bakır  yataklarının  da
aynı  gruba  sokulabileceğini  savunmuş-
tur.

Çalışmalarımıza  başlamadan  bu  gö-
rüşün  doğruluğunu  veya  yanlışlığını  ka-
nıtlamayı  amaçlamış  değildik.  Bölge-
sel,  yerel  ve  mikroskopik  çalışmaları,
çelişkili  bulguları  da  içerecek  şekilde,
bütün  ayrıntıları  ile  ortaya  koymaya
çalıştık.  Bazı  eksiklikleri  olmasına  kar-
şılık,  bu  çalışma  ile  daha  önceki  çalış-
malardaki  görüş  ayrılıklarını  da  orta-
dan  kaldıracak  bir  çözümün  ortaya  çık-
tığı  kanısındayız.
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Şekil 1:  Güneydoğu  Anadolu'daki  tektonik  birimler  ve  bakır yataklarının  dağılımı.  Harita,  Ketin  (1966)'den  sadeleştirilerek  alınmış, üzerine 

bölgenin  bakır  yatakları  işlenmiştir.  1  —  Tektonik  birliklerin  sınırları,  2  —  Normal  ve  ters  faylar,  3—  Bindirmeler,  4  —Bakır yatakları,  5  —
Tersiyer  ve  Kuvaterner  volkanik  kayaçları,  6  —  Kadyolarit  fasiyesi  (renkli  melanj),  7  —  Alpin  bazik  intrüzil kayaslar, 8 — Alpin  granitik  kayaçlar.

Figure I:  Tectonic  units  of  Southeastern  Anatolia  and  the  distribution  of  copper  deposits.  (Copper  deposits  are  located  on  the  map 
which is  simplified  from  Ketin  (1966).  1  —  Boundary  of  tectonic  units,  2  —  Normal  and  reverse  faults,  3  — Thrust  faults,  4—  Copper 

deposits,  5  —  Tertiary  and  Quaternary  volcanic  rocks,  6  —  Radiolarite  facies,  7  —  Alpine  basic  intrusive  rocks,  8  —  Alpine granitic 
rocks.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Ergani  bakır  yatağının  4000  yıldanberi
bilindiği  göz  önüne  alınacak  olursa,  bu
konudaki  çalışmaların  da  bir  arada  su-
nulamayacak  kadar  çok  olduğu  kolay-
lıkla  düşünülebilir.  Bunlar  içinde  birbi-
rinden  farklı  görüşleri  savunan  birkaçı
şöyle  sıralanabilir:

Wijkerslooth  (1943,  1944),  cevher-
leşmenin  pnömatolitik-hidrotermal  geçiş
sürecinde  oluştuğunu  ileri  sürmüş,  bu-
na  karşılık  Sirel  (1952)  mikroskop  ça-
lışmalarına  dayanarak,  cevherleşme  ile
yantaşlarm  aynı  yaşta  olduğunu,  cev-
herleşmenin  sedimanter  olması  gerekti-
ğini  savunmuştur.

Borchert  (1952),  Aslaner  (1968)
mikroskop  çalışmalarından  giderek  cev-
herleşmeyi  denizaltı  hidrotermal  eriyik
ve  eksalasyonlarına  bağlamışlardır,
Griffits,  Albers  ve  öner  (1971),  yata-
ğın  ornatma  tipi  bir  yatak  olduğunu  ve
cevherleşmenin  büyük  faylara  bağlı  ol-
duğunu  ileri  sürmüşlerdir.  En  son  ça-
lışmalar  Bamba  ve  Tin  (1972)  ve  Ta-
kashima  (1975)  tarafından  yapılmıştır.

Bu çalışmalarda  üç  tip  cevherleşmenin 
bir arada  olduğu  (çatlak  dolgusu,  or-
natma, eksalatif  sedimanter)  belirtil-
miş, aramaların  daha  derinlere  yönelik 
olması gerektiği  savunulmuştur.

BÖLGENİN GENEL  JEOLOJİSİ

Bölgede bilinen  çok  sayıdaki  bakır 
cevherleşmelerinin konumu  gözden  ge-
çirilecek olursa,  bunların  Ketin  (1966) 
tarafından "Toridler"  olarak  tanımla-
nan tektonik  birimin  güney  sınırına  pa-
ralel uzanan  "Radyolarit  Fasiyesi  ve 
Alpin bazik  intrüzif  kayaçları"  ile  ya-
kından ilişkili  olduğu  görülür  (şekil  1). 
Bu konumsal  ilişkinin,  kökensel  olabi-
leceği göz  önünde  bulundurulursa,  To-
rid tektonik  biriminin  güneyinde  yer 
alan Radyolarit  Fasiyesi  (Renkli  Me-
lanj) ve  Alpin  bazik  intrüzif  kayaçla-
rını ve  ilgili  tektonik  gelişmeyi  konu 
kapsamı içine  almak  gerekir.

Bu iki  kayaç  grubu  beraberce  ele 
alındığında, bugün  tipik  okyanus  kabu-
ğu olarak  belirlenen  ve  ultramafik,  ma-
fik ve  tortullardan  oluşan  bir  dizilimle

ilginç benzerlikler  gösterdiği  görülür 
(şekil 2).  Şekil  2A'da,  tabandan  yuka-
rıya doğru  ultramafikler,  mafikler,  di-
yabaz ve  yastık  lavlar  ve  en  üstte  de 
pelajik tortulların  yer  aldığı  tipik  bir 
okyanus tabanı  kesiti  görülmektedir. Şekil 
2B'de  ise,  Güneydoğu  Anadolu'daki 
Ofiyolit  ve  Radyolarit  Fasiyesi  kuşağını 
tanımlayan  genelleştirilmiş  bir  kesit yer  
almaktadır.  Dikkat  edilecek  olursa ikisi  
arasındaki  benzerlik  ilgi  çekici düzeydedir.

Tabandaki ultrabazik  kayaçları Ha-
tay-Kızıldağ Masifinde  Çoğulu  (1975), a) 
ultrabazik  tektonitler  ve  b)  tabakalı 
ultramafik  kayaçlar  (kümülatlar)  olmak 
üzere  iki  gruba  ayırmıştır.  Bu  ayırım 
Ergani-Guleman  yöresi  için  de  geçerlidir. 
Dünit,  harzburgit,  piroksenit ve 
lerzolitten  oluşan  ultramafiklerin üzerine 
gabro  ve  mikrogabrolar  gelir. 
Ultramafiklerden mafiklere  uyumlu  geçiş 
Kızıldağ  masifinde  olduğu  gibi  Maden 
civarında  da  gözlenmektedir.

Ofiyolit  kuşağı  boyunca  hemen  her
yerde  gözlenen  diyabaz  daykları  ultra-
mafikleri  ve  gabroları  bazan  birbirlerine
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Sekil 2:  A — Asılma zonlarmdaki tipik bir okyanus tabanı kesiti (Dickinson,  1972),  B  —  Gü-
neydoğu Anadolu  bindirme  kuşağı  boyunca  genelleştirilmiş  bir  kesit.

Figure 2:  A  —  Section  of  a  typical  oceanic  crust  at  sites  of  spreading  (Dickinson,  1972), 
B —  A  generalized  section  of  Southeastern  Anatolian  thrust  zone.

paralel kümeler halinde bazan da tek tek 
keserler. Diyabaz  daykları  ile  kesilmiş 
ultramafik ve  mafik  kayaçlar  üzerine 
uyuşumsuz olarak  yastık  lavları  oturur-
lar. Bu  verilerden  giderek Çoğulu (1975) 
Hatay-Kızıldağ masifindeki  serpantinit 
ve bazik  kayaçların  volkanizma  sırasın-
da deniz  dibine  kadar  yükselmiş  olmala-
rı gerektiğini  ve  diyabaz  dayk  kümeleri 
ile deniz  dibi  volkanizmasınm,  deniz  di-
bi yayılmasının  en  belirgin  kanıtları  ol-
duğunu savunur.  Ergani-Maden  bölge-
sinde gözlenen  ultramafik,  mafik,  diya-
baz dayk  ve  yastık  lav  ilişkileri  aynı 
görüşü destekler  niteliktedir.  Fakat  tek-
tonik olayların  bu  bölgede  daha  kesif 
olması nedeniyle  litolojik  birimler  çok 
daha karmaşık  bir  görünüm  almışlardır.

Yastık lavlar  veya  doğrudan  ser-
pantinit ve  gabrolar  üzerine  uyuşumsuz 
olarak, bazı  yerlerde  taban  çakıltaşı  ile 
başlayan, volkanik  kırıntılı,  çamurtaşları, 
çört  silttaşı  ve  kireçtaşlarından  oluşan 
pelajık  tortullar  gelmektedir.

Bölgenin en  önemli  tektonik  olayı 
Ketin'in (1966)  Toridler  olarak  tanım-
ladığı tektonik  birimin  güneydeki  birim-
ler üzerine  bindirmesidir.  Bu  görüş  bütün 
araştırıcılar  tarafından  benimsen-
mektedir. Fakat  bu  birimler  ile  ofiyolit-
lerin kökensel  olarak  ilişkili  olabileceği 
üzerinde pek  fazla  durulmamıştır.  Ancak, 
Alpin  tipi  ofiyolitlerin  mantoda 
oluştukları ve  bugünkü  konumlarını  ok-
yanus kabuklarının  üst  yayılması  (ob-
duction) ile  kıta  kenarlarına  itilerek  al-
dıkları görüşü  dikkate  alınacak  olursa, 
kuşaktaki oflyolitler  ve  bindirme  plaka 
tektoniği açısından  önemli  bir  ilişkiyi

ortaya  koyar  (Ataman  ve  diğerleri, 
1975;  Dewey ve  Bird,  1971).

YEREL JEOLOJİ

Bir çok  araştırmacı  tarafından  Bit-
lis Masifi'ni  oluşturan  metamorfikler 
bölgenin taban  birimi  olarak  ele  alın-
mışlardır. Bu  metamorfiklerle  daha 
genç birimler  arasında  kökensel  bir 
ilişki kurmak olasıl  değildir.

Bu çalışmada  taban  birimi  olarak 
ele alınan  ultramafik  ve  mafikler  bölge-
de oldukça  geniş  alanlar  kaplarlar.  Ku-
zeyde,  Guleman  yöresinde  bozunmamış 
dünit, lerzolit  ve  piroksenitler,  güneyde 
Maden civarında  ise  serpantinleşmiş,  fa-
kat zaman  zaman  tanınabilen  dünit  ve 
piroksenitler gözlenir.  Ultramafiklerden 
mafiklere (gabro  ve  mikrogabro)  geçiş 
uyumludur. Maden'in  kuzeyinde  Putyan 
civarında ve  işletmenin  hemen  güneyin-
de bu  geçişler  oldukça  açık  bir  şekilde 
gözlenir.

Serpantinitleri birçok  yerde  yastık 
lavlar uyuşumsuz  olarak  örterler.  Bazı 
yerlerde bozunma  gösteren  lavlar,  bir 
çok  yerlerde  10-30 santimetrelik  yastık-
lardan oluşmuş  olarak  görülürler.  Doğ-
rudan yastık  lavları  örttüğü  kadar,  ser-
pantinitler üzerinde  ve  filiş  içerisinde 
de görülen  spilitik  bazalt  çakıltaşları  ve 
bloklu volkanitler  (volkanik  kırıntılı  çö-
keller) deniz  altı  volkanizmasının du-
raylı olmayan  bir  ortamda  süregeldiğini 
kanıtlar.

Ultramafiklerin üzerine  gelen  tor-
tullar ve  volkanitler  "Alt  Fliş" ve  "Üst 
Fliş" olmak  üzere  iki  ana  grupta  top-
lanmıştır. Alt  Fliş,  Ketin  (1966)  tara-
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fından tanımlanan  tektonik  birimlerden 
Toridler içinde  yer  alır.  Ketin  (1948), 
volkanitleri de  içine  alan  bu seriyi  "Ma-
den Serisi"  olarak  tanımlamıştır.  Üst 
Fliş, ise  "Kenar  Kıvrımları"  olarak  ta-
nımlanan tektonik  birimin  içindedir,  iki 
fliş serisi  birbirlerinden  bir  çok  özellik-
leri ile  ayrılırlar.

Alt Filiş,  yastık  lavlar,  volkanik  kı-
rıntılı çamurtaşları,  spilitik  bazalt  ça-
kıltaşları, renkli  marn  ve  renkli  kireç-
taşları, kumlu  kireçtaşları  ve  radyolarit 
ardalanmalarından oluşmuştur.  Volka-
nitler tabanda  yoğundurlar,  yukarılara 
doğru diğer  birimler  içinde  ara  katma-
lar olarak  görülürler.  Bir  çok  yerde  de 
volkanitler içinde  ince  bantlar  halinde 
kırmızı çamurtaşları  ve  yer  yer  manga-
nez içeren radyolaritler bulunur.  Radyo-
laritler daha  çok  Maden'in  güneyinde 
görülürler, kriptokristalin  silisli  ve  de-
mir hidroksitli  bir  hamurla  bağlanmış 
radyolaryalardan oluşmuşlardır.  Bu  fi-
liş içindeki  fosillerin  tanımından,  yaşın 
Üst Kretase  -  Alt  Eosen  olduğu  saptan-
mıştır.

Üst Filiş,  kumtaşı,  silttaşı,  marn 
ve kireçtaşı  ardalanmasından  oluşmuş-
tur. Volkanitler,  kırmızı  çamurtaşları 
ve radyolaritler  bulunmaz.  Bu  özellikleri 
ile Alt  Filişten  ayrılabildiği  gibi,  farklı 
tektonik birimler  içinde  bulunuşları  da 
bu ayırımı  kolaylaştırır.  Yalnız  güneyde 
Boğazköy Antiklinali'nin  çekirdeğinde Alt 
Filiş  uyuşumsuz  olarak  Üst  Filişin 
tabanında görülür  (şekil  3).

Ketin (1966)  tarafından  tanımlanan 
iki tektonik  birimin  (Toridler  ve  Kenar 
Kıvrımları) sınırı  şekil  3'de  görüldüğü gibi 
güneybatıdan  kuzeydoğuya  doğru uzanan 
bindirmelerle  belirlenir.  Bindirme 
sınırının  kuzeyinde,  kıvrımlar  güneye 
doğru  devriktirler  ve  kıvrım  eksenleri 
doğu-batı  yönüne  paralel  olarak uzanırlar. 
Bindirme  sınırının  güneyinde ise kıvrım  
eksenleri  kuzeydoğu-güney-batı 
yönündedir.

Bindirme çizgisinin  kuzeyindeki  an-
tiklinallerin çekirdeğini  çoğunlukla  ser-
pantinitler oluşturur.  Serpantinitlerin 
tabanda kaldığı  yüzeylemediği  yerlerde 
ise çekirdekte  volkanitler  görülür.  Kıv-
rımlar devrik  olduğu  için  yastık  lavlar 
lavlar yer  yer  serpantinitlerin  tabanın-
daymış izlenimini  verir.  Bu  bazı  araş-
tırıcıların yanılmasına  neden  olmuş  ve 
yastık lavların  ofiyolitlerin  taban  birimi 
olduğu savunulmuştur  (Bamba  ve  Tin, 
1972). Putyan  köyü  yakınlarında  bazalt 
yumrulu taban  çakıltaşları  içinde  ser-
pantinit yumrularının  bulunuşu  bu  ya-
nılgıyı kanıtlar.
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Şekil 3:  Ergani-Maden  bölgesi  jeoloji  haritası;  1  —  Şistler,  2  —  Serpantinit,  3  —  Ayrılmamış,  diyorit  +  yastık  lav  +  serpantinit,  4  —Diyabaz, 5  —  
Bazalt  lavları,  6  —  Bazalt  çakıltaşı,  7  —  Çamurtaşları, 8  —  Çamurtaşı+volkanit  karmaşığı,  9  —  Radyolaritli  çamurtaşları,

10 — Kireçtaşı  (Eosen),  11  —  Kireçtaşı  (Miyosen),  12  —  Kumtaşı+silttaşı+marn  (üst  filiş),  13  —  Alüvyon.
Figure 3:  Geology  of  Ergani-Maden  area;  1  —  Schists,  2  —  Serpentinite,  3  —  Diorite+pillov  lavas  + serpentinite, undifferentiatcd, 
4 —  Diabase,  5  —  Basalt  lavas,  6  —  Basalt  conglomerate,  7  —  Mudstones,  8  —  Mudstones+volcanics,  9  —  Badiolarian  mudstones, 
10 —  Limestones  (Eocene),  11  —  Limestones  (Miocene),  12  —  Sandstone  +  siltstone  4.  marl  (Upper  Flysch),  13  —  Alluvium.



ERGANİ  BAKIR YATAĞI  VE  PLAKA  TEKTONİĞİ 137

Kıvrımlanma sırasında  serpantinit-
lerin çoğu  birimlerden  daha  sünümlü 
oluşu, bunların  bağıl  olarak  daha  fazla 
yer değiştirmelerine yol açmıştır.  Bu  ne-
denle serpantinitler  çekirdekten  güneye 
doğru yayılarak  diğer  birimleri  örtmüş-
lerdir.

Bölgede görülen  faylar  çoğunlukla 
kuzey-güney yönüne  paralel  uzanırlar. 
Bu da  kuzeyden güneye  bindiren  bloğun, 
küçük parçalar  halinde  yer  değiştirme-
sinden ileri  geldiği  şeklinde  açıklanabi-
lir.

Toridler içindeki  bindirmelerin  aşa-
malı olması,  birimlerin  bir  çok  tekrarlı 
çıkmalar vermesine neden olmuştur.  Bu 
işlevle birimler  çok  karmaşık  bir  yapı 
kazandıkları gibi,  doğrultu  boyunca  de-
vamlılıkları da  kaybolmuştur.  Büyük 
bir olasılıkla  bloklar  arasındaki  bağıl

hareketler de  farklı  olmuştur.  Bu  ne-
denle bloklar  arasında  ilişki  kurma  ola-
nağı birçok  yerde  ortadan  kalkmıştır.

ANAYATAĞIN  JEOLOJİSİ  VE 
CEVHERLEŞME

Bölgede tanımlanan  bütün  litolojik  bi-
rimler, tabandan  tavanaı  doğru,  Anaya-
tak ve  çevresinde  gözlenirler.  Jeolojik 
haritaya alınabilirlikleri  ve  cevherleşme 
ile olan  ilişkileri  göz  önüne  alınarak  beş 
litofasiyes tanımlanmıştır.  Kendi  içle-
rinde de  alt  birimlere  ayrılan  bu  litofa-
siyesler şunlardır:  1)  Serpantinit  ve 
gabro, 2)  Diyabaz-yastık  lav-volkanit 
kırıntılı karmaşık,  3)  Piritli  çörtler  ve 
manyetitli klorititler,  4)  Cevherli  siyah 
çamurtaşları, 5)  Kırmızı-yeşil  çamur-
taşları (şekil  4).

MADEN  (ERGANİ)  ANAYATAK

JEOLOJİ  HARİTASI
GEOLOGY  OF  ANAYATAK  -ERGA  N

Şekil 4: Maden (Ergani) Anayatak Jeoloji haritası;  1  —  Serpantinit,  2  —  Gabro,  3  —Diyabaz, 4 — 
Cevherli diyabaz,  5  —  Piritli  çörtler,  6  —  Manyetitli klorititler,  7  —  Cevherli siyah çamurtaşları,

8  —  Kırmızı-yeşil çamurtaşları,  9  —  Bozunmuş serpantinit, 10  —  Demir şapka, 11  —  
Bindirme,

12  —  Açık isletme sınırı.
Figure 4:  Geology  of  Anayatak,  Maden  (Ergani);  1  —  Serpentinite,  2.  —  Gabro,  3  —
Diabase, 4  —  Mineralized  diabase,  5  —  Pyrite  containing  cherts,  6  —  Magnetite  containing 
chloritites, 7  —  Mineralized  black  mndstones,  8  —  Bed  and  green  mudstones,  9  —  Altered 

serpentinite,  10 —  Gossan,  11 —  Thrust  faults,  12  —  Limits  of  open-pit.

1) Serpantinit  ve  Gabro

Anayatağın  tabanında  masif  krizotil  ve
antigoritten  oluşan  serpantinitler  yer
alır.  Anayatağın  hemen  güneyinde  bu
serpantinitler içinde yer yer bozunmamıs
dünit  ve  piroksenitler  gözlenmiştir.

Gabro  ise  Anayatağın  doğusunda
küçük  bir  blok  şeklinde  serpantinitler
üzerinde  yer  alır.

2) Diyabaz  .  Yastık  Lav  -  Volkanit
Karmaşığı

Yeşilimsi siyah  renkte  olup  serpantinit-
ler üzerine  uyuşumsuz  otururlar.  Bu  li-
tofasiyesi oluşturan  birimlerin  minera-
lojik ve  dokusal  özelliklerinin  birbirle-
rinden çok  farklı  olmalarına  karşılık, 
karmaşık olmaları ve geniş ölçüde  klorit-
leşmeleri nedeni  ile,  gözlemsel  olarak 
sahada birbirlerinden  ayrılamazlar.

Ofitik dokunun  etkin  kloritleşmeden 
sonra bile  gözlenebildiği  tipik  diyabaz-
lar, serpantinitlere  yakın  kısımlarda  bu-
lunmaktadırlar. Bu  kayaçlar  tümüyle 
plajiyoklas (albit-oligoklas)  ve  demirce 
zengin kloritlerden  oluşmuşlardır,  mak-
ro ve  mikro  ofitik  doku  gösterirler.  Pla-
jiyoklaslar çok  az  bozunmuşlardır.  Bo-
zunma ürünleri  mikroskopta  tanınamı-
yacak kadar  ince  tanelidir.

Bu diyabazların  yanında,  mikro  ofi-
tik dokuyu  andırır,  çubuksu  ve  bozun-
muş mineraller  içeren  kayaçlar  yer  al-
maktadır. Bunların  yastık  lav,  diyaba?
veya bunlardan  türemiş  kayaçlar  mı  ol-
duğunu kesinlikle  söylemek  olanaksız-
dır. Maden'in  güneyindeki  serpantinitler 
üzerinde bozunmamıs  yastık  lav  ve  vol-
kanitlerin bulunuşu  bu  kayaçlarında  da 
yastık lav  veya  onlardan  türemiş  kayaç-
lar olması  olasılığını  destekler.  Bu  biri-
min üstteki  diyabazlara  benzeyen birim-
den dokusal  olarak  farklı  oluşu  bunların 
yastık lav  kökenli  olma  olasılığını  güç-
lendirir.

Bu karmaşık  birim  içinde  gözlemsel 
olarak diyabaz  ve  yastık-lavlardan  ay-
rılmayan, fakat  yalnızca  kloritten  oluş-
muş klorititler  bulunmaktadır  (şekil  5). 
Diğer iki  birimden  stratigrafik  olarak 
daha üstte  olan  bu  birimin  diyabaz  ve 
ve yastık  lavlardan  türeyen  kırıntılar  ve 
volkanik küllerle  karışık  olarak  çökel-
diği ve  bozunma  sonucu  tümüyle  klorit-
leştiği söylenebilir.

Diyabaz, yastık  lav  ve  bunların  tü-
revleri olarak  tanımlanan  bu  kayaçlar 
bazı yerlerde  yoğun  bir  kataklastik  de-
formasyona ve  silisleşmeye  uğramışlar-
dır. Silisleşmenin  yoğun  olduğu  yerler-
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Sekil S:  Anayatak'daki  kayaç vo  cevherleşme  tipleri.
Fignre  5:  Mineralization  and  rock  types  of  Anayatak.



ERGANİ  BAKIR  YATAĞI  VE  PLAKA  TEKTONİĞİ

de kuvars  ve  yer  yer  sülfürlü  mineralle-
rin egemen  olduğu  damarcıklar  mikros-
kopik ve  makroskopik  olarak  kayacı  ağ 
gibi örmekte  ve  kayacın  ana  mineralle-
rini oluşturmaktadır.

Bunun yanında  yalnız  klorititler 
içinde şilir  yapısı  gösteren  ve  bazı  yerlerde 
kümeler  oluşturan  ve  oluşum  şekli kesin  
olarak  açıklanamayan,  pirotinin egemen 
olduğu  mineral  toplulukları  da 
gözlenmektedir.

Bu birim  içinde  gözlenen cevher  mi-
neralleri, pirit,  pirotin,  kalkopirit,  sfa-
lerit, manyetit  ve  lökoksendir.  Bu  mine-
rallerin tek  veya  çeşitli  birleşimlerde 
kayaçlar içindeki  dağılımları  çok  dü-
zensizdir.

Pirit. Bütün  birimi  kesen  damar-
lar içinde  kuvarsla  birlikte  bulunur. 
Yalnız klorititleri  kesen  damarlarda  sfa-
lerit ile  birliktedir.  Diyabazlar  içindeki 
manyetitleri, klorititler  içindeki  pirotin-
leri ornatmaktadır.  Bunun  yanında,  öz-
biçimli-yarı  özbiçimli  taneler  halinde 
kayaç içinde  düzenli  bir  şekilde  saçılmış 
olarak bulunur.  Bu  tip  piritin  bir  kısmı, 
büyük bir  olasılıkla piropilitleşme  sonucu 
oluşmuştur.

Pirotin. Yalnız  klorititler  içinde 
yer yer  akma  dokusu  gösteren  saçaklı 
şilirler, kümelenmeler  ve  damarcıklar 
şeklinde gözlenir.  Damarcıkların  bağın-
tılı mı  olduğu,  yoksa  büyük  şilirlerin  bir 
parçası mı  olduğu  söylenemez.  Küme-
lenmeler içinde,  hematite  göre  psödo-
morf manyetitlerle  girift  oldukları  yer-
lerde,manyetit çubuklarının  aralarını 
doldururlar ve  bazı  durumlarda  da  man-
yetitleri kapanmalar  şeklinde  içlerine 
alarak ornatırlar.  Pirit  tarafından  or-
natılan pirotinlerde  gözlenmiştir.

Kalkopirit ve  Sfalerit.  Yalnız  klo-
rititler içinde  çoğunlukla  damarlar  şek-
linde bulunurlar.  Demir  bakımından  ol-
dukça zengin  olan  sfaleritler  çok  küçük 
tanecikler halinde ve  daha  az  miktarlar-
da kalkopirit  ayrışımları  içerirler.  Kal-
kopirit ayrıca  çok  az  miktarlarda  piro-
tin kümelenmeleri  içinde  de  yer  alır.

Lökoksen. Diyabaz  ve  yastık  lav-
lar içinde  bulunur.  Kafes  yapısı  göste-
ren diyabazlar  içindeki  lökoksenlerin 
kafes boşlukları  pirit  ile  doldurulmuştur, 
llmenit ve  manyetit  artıklarının  gözlen-
mediği bu  oluşumların,  birincil  minera-
linin titanomanyetit  olması  gerekir.  Yas-
tık lavlar  içindeki  lökoksenlerin  kökenini 
belirleyici  özellikler  kaybolmuştur.

Manyetit. Yalnızca  klorititler  için-
de gözlenirler  ve  bulundukları  ortamlar-
da düzenli  bir  dağılım  gösterirler.  Çu-
buk yapısında  olan  bu  manyetitler,  he-

matitlere  göre  psödomorfturlar.  Bir  çok
yerlerde  kalıntı  hematitlerin  varlığı  bu
görüşü  destekler.

S) Piritli  Çörtler ve Manyetitli
Klorititler

Bu  birim  birbirleri  ile  bileşim  ve
görünüm bakımından  tamamıyla  farklı 
iki tip  kayaçtan  oluşmuştur.  Birimi 
oluşturan ana  kayaç  piritli  çörtlerdir. 
Manyetitli klorititlerin,  piritli  çörtler 
içinde boyutları  bir  kaç  metrelik  kafa-
lardan, 40-50  metrelik  kütlelere  kadar 
değişmektedir. Piritli  çörtler  içinde  klo-
ritin yok  denecek  kadar  az,  manyetitin 
hiç bulunmayışı,  diğer  taraftan  manye-
titli klorititler  içinde  çörtlerin  gözlen-
meyişi manyetitli  klorititlerin  birim  içi-
ne bloklar  şeklinde  taşınmış  olabileceği-
ni gösterir  (şekil  5).

Gerek çörtler,  gerekse  kloritler  saf 
silis veya  kloritten  tıkız  cevher  kütlele-
rine kadar  değişen  birleşimler  gösterir-
ler. Çörtler  içinde  pirit ve kalkopirit  ege-
mendir. Cevher  kütlesi  piritçe  veya  kal-
kopiritce zengin  olabildiği  gibi,  saf  pirit 
veya kalkopiritten  de  oluşabilir.  Piritçe 
zengin kütleler,  kalkopiritce  zengin 
olanlardan daha  büyüktürler.  Ana-
yatak'da gözlenen  en  büyük  kalkopirit-
ce zengin  kafanın  büyük  ekseni  yakla-
şık iki  metre  civarındadır.  Buna  karşı-
lık, klorititler  içindeki  cevher  kütlele-
rinde tek  egemen  cevher  minerali  man-
yetittir.

Birim oluşturan  her  iki  kayaç  da 
bazı yerlerde  yoğun  silis  ve  sülfür  mine-
ralleri içeren  damar  ağları  ile  kesilmiş-
lerdir.

Bu birim  içinde  gözlenen  cevher  mi-
neralleri şunlardır:  pirit,  kalkopirit, 
manyetit, pirotin,  sfalerit.

Pirit.  Özbiçimli  veya  yan özbiçimli 
olarak  bulunabilirler.  Mikroskopik 
boydan, birkaç  santimetre boyuna  kadar 
değişen taneler  halinde,  çörtler  içinde 
saçılmış olarak  bulunurlar.  Kayaç  içinde 
zaman  zaman  saf  ve  piritten  oluşmuş 
kütleler  gözlenir.  Bu  tip  pirit,  manyetitli 
klorititler  içinde  yok  denecek  kadar azdır.

Manyetitli klorititler  içinde  ise  üç tip 
pirit  gözlenmiştir:  a)  Kalkopirit  ile birlikte 
oluşan  ve  büyük  bir  kısmı  kalkopirit içinde  
adeta  yüzen,  özbiçimli-yarı özbiçimli,  tane  
büyüklüğü  mikroskopta incelenemeyecek  
kadar  küçük  piritler, b)  Manyetit  ve  
pirotini  ornatan piritler, c)  Daha  çok  
damarlarda yer alan ve çok  az  gözlenen  jel  
pirit.

Kalkopirit. Çörtler  içinde  piritten, 
klorititler içinde  manyetitten  sonra  en
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yaygın bulunan  mineraldir.  Piritle  birlikte 
kümelenmeler,  çatlak  dolgusu  veya benekli  
saçılmalar  (empregnasyonlar) şeklinde  
bulunur.  Klorititler  içinde de hemen  
daima pirit  ile  birlikte  gözlenmiştir. 
Burada  manyetitlerin  aralarım 
doldurmakta ve  yer  yer  manyetitleri  or-
natmaktadır.

Manyetit. Yalnızca  klorititler  için-
de gözlenir.  Yer  yer  saf  manyetiten 
oluşmuş kütleler  şeklinde  bulundukları 
gibi, kayaç  içinde  çok  seyrek  saçılmış 
taneler şeklinde  de  bulunurlar.  Klorititler 
içinde  beş  tip  manyetit  saptanmıştır:

a) Kayaçlarla  birlikte  oluştuğu  sa-
nılan ve  büyük  bir  olasılıkla  da-ha 
sonra  özbiçimli  gelişen,  tita-
nomanyetit, pirotin,  pirit  ve  na-
diren kronit  kapanımları  içeren 
manyetitler.

b) Hematitten  oluşan, çubuksu  psö-
domorf manyetitler.  Kayaç  için-de 
çoğunlukla  düzenli  saçılmış 
olarak .bulunurlar.  Pek  azında 
hematit artıkları  izlenmiştir.  Ba-
zıları kesin  olarak  saptanama-
yacak kadar  kılcal  ayrışım  mi-
neralleri içerirler. Bunlar  büyük 
bir olasılıkla  ilmenittirler,

c) Sülfürlü  minerallerle,  özellikle 
pirotinle birlikte  olan  ilmenitsiz, 
izometrik manyetitler.  Bu  man-
yetitler, pirit, pirotin  ve  kalkopi-
ritle girift  olarak  bir  arada 
bulunduklarında, manyetitlerin 
araları ve  çatlakları  sülfürlerle 
doldurulmakta ve  hatta  manye-
titler, sülfürler  tarafından  or-
natılmaktadır.

d) Pirotinin  ornatılması  sonucu  pi-
ritle birlikte  oluşan  psödomorf 
manyetitler. Bunlar  çok  az  mik-
tarlarda pirotinlerin  çatlakların-
da gözlenmişlerdir.

e) Çatlak  dolgusu  şeklinde  bulunan 
manyetitler.  Bunlar  hemen her 
yerde  hematitlere  göre  psö-
domorfturlar.

Pirotin. Manyetitlerle  birlikte  mo-
zayik dokusu  gösterdiği  gibi,  manyetit-
lerin aralanm da  doldurmaktadır.  Bu  il-
kel oluşum  durumlarını  koruyan  piro-
tinlerin yanında,  pirit  +  manyetit  karı-
şımına dönüşenler  de  gözlenir.  Bazı  yer-
lerde ise  yalnızca  pirit  tarafından  orna-
tılırlar. Buna  karşılık,  yarı  özbiçimli  iri 
piritleri, tek  başına  veya  kalkopiritle 
birlikte kesen  damarcıklar  halinde  de 
bulunur, özellikle  manyetitlerle  girift 
bulunanlar, pentlandit  ayırışımları  içer-
mektedirler.
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Sfalerit. Eser  miktarlarda  kalko-
pıritle birlikte  bulunur.,

4) Cevherli  Siyah  Çaımurtaşları

Doku, ve  mineral  toplulukları  bakı-
mından farklı  fakat  birbirlerine  geçiş 
gösteren  kayaçlardan  oluşmuşlardır. 
Gözlemsel olarak  sahada  birbirlerinden 
ayrılmazlar.  İçerdikleri  cevher  mineralleri 
dışında  yalnızca  kloritten  (±  biyotit) 
oluşanlar  yanında,  klorit  çimentolu kuvars-
kumtaşlarını andıranlar,  silt-kumtaşı 
özelliğinde  olanlar  ve  içinde çört, kloritit,,  
silisleşmiş Moritit, albit+ opak mineral  
agregatları  içeren  klorit çimentolu 
kayaçlara  kadar değişenler  de yer alır.  Bu  
kayaçlar  sırasıyla;  kloritit, kuvars-klorit-
fillit, sit-kiltaşı ve arenit olarak 
adlandırılabilirler.  Bu  birim  içinde yer  yer  
piritleşmiş  gastropod  fosilleri gözlenmiş,  yaş  
verilememiştir.

Bu, birim  içinde  dört  ayrı   tip cev-
herleşme söz  konusudur:  a)  çatlak  dol-
gusu,  b)  saçılmış,  c)  benekli-akma  dokulu, 
d)  konglomeratik  (şekil  5).

Çatlak dolgusu  ve  saçılmış  tip  cev-
herleşme  daha  çok  taban  kayaçlarda (şekil  
6),  benekli-akma  dokulu  cevherleşme 
bunun üzerinde  (şekil  7,  8),  kong-
lomeratik, cevherleşme  ise  en  üstte  yer 
almaktadır. Konglomeratik  cevher,  he-
men hemen  her  tipte  cevher  ve  kayaç 
parçacıklarının karışmasından  oluşmuş-
tur.. Çört,  silisleşmiş  kloritit,  kloritit,

albit+opak mineral  karışımları,  kuvar-
sit ve  kuvars-klorit-fillitlerin,  köşeli-yu-
varlak parçacıkları  yanında  daha  önce 
tanımlanan çeşitli  cevher  tiplerinden. 
kopmuş kırıntılar  da  kayacı  oluştururlar.

Çatlak dolgusu  ve  saçılmış  tip  cev-
herleşme içinde  gözlenen  cevher  mine-
ralleri; pirit,  manyetit,  kalkopirit  ve 
kromittir. Benekli  akma  dokulu  cevher-
leşmede kromite  rastlanmamıştır.  Buna 
karşılık,  egemen,  mineral, pirit  ve  kalko-
piritle birlikte  bulunan  pirotindir.

Manyetit. Taban  üyelerde  (çatlak 
dolgulu ve saçılmış  cevherleşmenin  yer 
aldığı  kayaçlarda)  kayaç  içinde  düzenli 
dağılım gösterir.  Çubuksal  şekilli  olan bu 
manyetit,  yer  yer hematite göre psödomorf 
olduğunu  kanıtlayan hematit  artıkları 
içerir.  Benekli  akma  dokulu  cevher içinde  
ise  özellikle pirotinin yer  aldığı kümelerde  
bulunur.  Ayrıca  klorititli  hamur  içinde  
büyük  bir olasılıkla titanomanyetitten 
türemiş  lökoksenle  bir-

likte bulunur.,, :

Kromit. Yalnızca  taban  üyelerde, eser 
miktarlarda,  kırıntılar  halinde  bulunur.  
Manyetitleşme  gösterir.

Pirit. Mikroskopta  incelenemeye-
yecek kadar  küçük  boyutlardan  santi-
metre boyuna  kadar  değişen,  özbiçimli-
yarı  özbiçimli  taneler  halinde,  saçılmış 
cevherleşmenin en  yaygın  minerali  ola-
rak bulunur.  Kayaç  içinde  düzenli  dağı-
lımlı bu  piritler,  kapanımlar  halinde

•Şekil 6: Fosilli  çamurtaşları  içinde  damar  tipi  cevherleşme.
6: Vein  type  of  mineralization  in  fossilliferous  mudstones.

manyetit psödomorfları  içerirler,  porfi-
roblastiktirler, daha  sonra  kataklastik 
olarak kırıklanmışlardır.  Çatlakları  dol-
duran cevherleşmenin  de  ana  minerali olan 
pirit,  damarlarda  kalkopirit  ve  kuvarsla 
birlikte  bulunur.

Pirit, benekli  akma  dokulu  cevher 
içinde kalkopiritle  birlikte  kümelenmeler 
oluşturur  ve  bir  kısmı  pirotine  göre 
psödomorftur.

Sfalerit. Eser  halinde  benekli  ak-
ma dokulu  cevher  içinde  kalkopiritle 
birlikte bulunur.

Kalkopirit. Taban  üyelerde,  yalnız-ca, 
kılcaldan  santimetre  boyuna  kadar değişen 
damarlar  içinde bulunur.  Bu  damarlarda 
piritle  birlikte  bulunduğunda, piritler 
arasındaki  boşlukları  ve  piritin çatlaklarını 
doldurur.

Benekli akma  dokulu  cevher  içinde ise, 
tek  başına  serpilmiş  çok  küçük  taneler 
halinde  olabildiği  gibi,  çoğunlukla diğer 
minerallerle  kümeler  oluşturur  ve 
buralarda  egemen  mineraldir.

Pirotin. Yalnızca  benekli  akma  do-
kulu cevher  içinde  gözlenmiştir.  Tek  ba-
şına makroskopik  kümelenmeler  ve  ak-
ma dokulu  şilirler  oluşturduğu  gibi, 
kalkopiritin egemen  olduğu  benekler 
içinde de  çeşitli  oranlarda  yer  almakta-
dır. Kısmen  pirit  tarafından  ornatılır, 
Mozayik dokuya  sahiptir.  İkizlenme 
göstermezler. Yer  yer  pentlandit  ayırı-
şımları içerir.

Rutil. Benekli  cevher  içeren  kayaç 
içinde saçılmış  olarak  bulunduğu  gibi, 
pirotin ve  kalporit  içeren  kümeler  içinde 
en yaygın  olarak  gözlenir.  Kayaç  için-
dekiler, kayacı  oluşturan  klorit  yönlen-
melerine paralel  konumlu,  neye  göre 
psödomorf oldukları  saptanmayan  uzan-
tılar şeklinde  bulunurlar.

5) Kırmızı  -  Yeşil  Çamurtaşları

Cevherli birimleri  uyusumsuz  
olarak örten  ve  saçılmış  piritin dışında  
cevher minerali  içermeyen  bu  birim,  
limonit çimentolu  kalkarenit,  fosilli  
kalkarenit ve  biyokalsilutitten  oluşmuştur.  
Bu kayaçlar, çoğunlukla  tane  boyları  
kum-silt düzeyinde  ve  kısmen  
yuvarlaklaşmış, kalsit, kireçtaşı,  az  
miktarda  kuvars  ve diğer kayaç  
parçacıkları  (çört, kuvarsit ve  benzeri)  
ile  silt-kil  düzeyinde,  büyük bir  kısmı  kalsit  
olan  limonit  ile  boyanmış çimento  
maddesinden  oluşmuştur. Bu  birim  içinde  
bulunan  fosil  kırıntıları  (Orbitoides  sp., 
Siderolites  sp.,  Rotailidae  ve  bol  
gastropod)  bu  birimin  en az 
Maestrihtiyen  yaşında  olduğunu  gös-
terir.  ~ ;
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Şekil
Figure

7: Benekli cevherleşme.
7:  Disseminated  ore,  containing  rounded  aggregate  of  globulites.

YORUM VE  TARTIŞMA

Cevherleşmenin ana hatlarına  bakıl-
dığında bazı  önemli  özellikler  göze  çarpar 
(şekil  5):  örneğin,  tabanda  diyabaz ve 
yastık  lav  gibi  magmatikler,  daha 
yukarılarda kırıntılı  çökeller  görülmek-
tedir.  Dikkat  edilecek  ilginç  bir  nokta da, 
birim  B  içindeki  klorltitler  ile  birim D 
içindeki  siyah  çamurtaşlarının  gerek 
içerdikleri cevher  tipleri  ve  mineralleri,

gerekse dokuları  bakımından  birbirlerine 
çok benzemelerine karşın, cevherli,  si-yah 
çamurtaşlarının  üst  katmanlarında
•damar tipi  cevherleşmenin  bulunmayışı-
dır. Bu.  iki birim, (B  ve  D) birbirlerinden 
çortlü  C  birimi ile ayrılır, ki bu da iki bi-
rim arasında,  bağıl  olarak  daha  duraylı bir 
sürecin,  geçtiğini  kanıtlar. Bu duraylı C 
birimi içinde  olduğu  kadar, kırıntılı ve B 
ve  D birimleri,  içinde  de  saçılmış  cev-
herleşmenin bulunuşu,  ayrıca  D   birimi-

Şeikil.
Figure

8: Akma  dokulu  cevherleşme.              
8: Ore  with  flow  texture.,

nin taban  üyelerine  kadar  bütün  birim-
leri kesen,  damar  tipi  cevherleşmenin 
gözlenip, her  birim  oluştukça  cevherleş-
meyi getiren çözeltilerin,  yukarıya  doğru 
sürekli  oluşan çatlaklar  boyunca  çıkarak, 
çokelmekte  olan yeni.  birimler  içinde 
sinjenetik  saçılmış  cevherleşmeyi 
oluşturduğu gibi,  geçtiği  çatlaklar  bo-
yunca taban  birimler  içinde  de  damar tipi 
epijenetik  cevherleşmeyi  oluşturduğunu 
ortaya  koyar.  Yalnız  bu  iki  birim içinde 
açıklanması  oldukça  güç,  genellikle, 
birbirleri ile  bağlantısız, çok  küçük 
boyutlu, fakat  görkemli  bir  akma  doku-
su  gösteren  cevher  şilirleri  bulunur  (şe-
kil 8).  Aynı  ortamlarda  akma  dokusu 
göstermeyen,  fakat  benzer  cevher mine-
ralleri birleşimlerinden  oluşan  irili,  ufak-lı 
cevher  yuvarlaklarının da bulunuşu  il-
ginçtir (şekil  7). Bu iki  tip  cevherin  yan 
yan bulunuşu, akma  dokusunu oluşturan 
jeolojik etkenin  bölgesel  olmaktan  çok, 
yerel olduğunu  ortaya  koyar.  Diğer  ta-
raftan, bu  iki  tip  cevherleşemenin  ana 
minerali olan  pirotinler  deformasyon 
ikizlenmesi göstermedikleri  gibi,  gra-
noblastik yapı  da  göstermezler.  Graff ve 
Skinner  (1970),  pirotin üzerinde  yap-
tıkları deneysel  çalışmalarda, 450°C  ye 
kadar pirotinin  kırılıp  ufalanarak,  sü-
nümlülük sınırının  sonuna  kadar  da 
(erime sıcaklığına yakın)  ikizlenerek 
deforme olduğunu  göstermişlerdir.  Bu 
gözlemlerden gidilerek,  yastık  lavları 
getiren bazaltik  magma  içinde,  karışmaz 
sıvı  ayrışması  sonucu  oluşmuş  sülfür 
damlacık  ve  kümelenmelerinden  ha-
reketli magma  içinde  yer  yer  akma,  do-
kulu cevher  oluştuğu  gibi,  daha  duraylı 
kısımlarda da.  katılaşma  sonucu  benekli 
cevherleşmenin oluştuğu  söylenebilir.

Hawaii'de lav  gölü  oluşturan,  bir  bazalt
magmasının  soğuması  sonucu,  ayrışan 
sülfür  damlacıklarının  cevher  benekleri 
oluşturduğu Skinner  ve  Peck  (1969)  ta-
rafından gözlenmiştir.

Birim: C nin ana kayacının çörtlü ol-
masına karşılık,  bu  ortama  tümüyle  ya-
bancı manyetitli  kloritit  bloklarının  bu 
birim içinde  yer  almasının  açıklanması da 
oldukça  güçtür.  Her  ne  kadar  bu bloklar 
da  magmadan  gelmiş  manyetitçe zengin  
lav  akıntıları  şeklinde  düşünülebilirse de,  
içinde çubuksu hematitten dönüşmüş 
psödomanyetitlerin  egemen oluşu  ve  
bunların  bazı  yerlerde  kloritit içinde 
serpilmiş  taneler  halinde  bulunuşu bu  
olasılığı  çürütür.

• Fakat,  bütün  veriler  bu  çörtlü  bi-
rim içine  dışarıdan taşınmış olmaları ge-
rektiğini  destekler.
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Yatak, mineralojik  açıdan  ele  alın-
dığında, çok  değişik  cevher  tipleri  ya-
nında, cevher  kümelenmelerindeki  mi-
neral birleşimlerinin  de  yer  yer  çok  de-
ğişik olduğu  görülür.  Bunun  yanı  sıra, 
mineraller arasındaki  ilişkiler  de  çok 
karmaşıktır.  Örneğin,  bazı  yerlerde  bir 
mineral bazı mineralleri ornatırken, baş-
ka bir  yerde  aynı  mineral,  ornattığı  mi-
neraller tarafından ornatılmaktadır. Bü-
tün yatakta  yaygın  bir  şekilde  gözlenen 
bu ilişkiler,  yerel  olarak yukarıda tanım-
landığı şekilden  daha  çok  girifttir.

Bütün bu  gözlemler  bize,  cevherleş-
menin oluştuğu  ortamın  gerek  tektonik 
gerekse fiziko-kimyasal  koşullarının  sü-
rekli bir  değişim  içinde  olduğunu  ayrıca 
cevherleşmeden sonra  da  değişimin  sür-
düğünü kanıtlar.  Böyle  bir  ortam,  lito-
lojik istiflenme  de  göz  önünde  tutulur-
sa, ancak  okyanus  dibi  açılma  zonu  ola-
rak düşünülebilir.

Genel olarak,  Ergani  bölgesindeki 
litolojik birimler  ve  cevher  tipleri  ana 
hatları ile  Kıbrıs  yatakları  ile  karşılaş-
tırıldığında, her  iki  tip  yataklarda  bü-
yük benzerlikler  olduğu  görülür,  örne-
ğin, Kıbrıs  Tipi  Yataklar  da  tabandan

yukarı doğru  ultramafikler,  yastık 
lav-diyabaz karmaşığı  ve  pelajik  tortul-
ların birlikte  gözlendiği  ortamlarda, 
cevherleşme yastık  lav-tortul  uyuşumsuz 
geçişlerinin veya  iki  ayrı  evrede  oluş-
muş yastık  lavların  aralarında  yer  alır-
lar (Constantinou  ve Govett  ,1973).  Yal-
nız Kıbrıs  bakır  yataklarında  manyeti-
tin ana  minerallerden biri  olarak  bulun-
mayışı ve  pirotinin  eser  mineral  oluşu 
aradaki belli  başlı  farklardır.

Gerek Kıbrıs  bakır  yataklarının  ok-
yanus dibi  açılma  zonlarında  oluştuğu-
nun savunulması,  gerekse  bu  çalışmada 
ortaya çıkan  sonuçlar  ve  bölgesel  jeolo-
jik veriler,  Kıbrıs'dan  başlayan  ve  To-
ridler tektonik  kuşağının  güney  sınırını 
izleyen ofiyolit-radyolarit  zonunun  bir 
okyanus dibi  açılma  zonu  olduğu  ve  bu zon 
boyunca  yer  yer  oluşan  cevher  ya-
taklarının daha  sonraki  kapanma  sıra-
sında üst bindirme ile (obduction)  yüzey, 
leyen ofiyolit  ve  radyolarit  birimleri  ile 
birlikte gözlendiği  söylenebilir.  Bu  işlev 
şekil 9'da  açıklanmaya  çalışılmıştır. 
Başlangıçta Arap  ve  Anadolu  plakaları 
arasında açılma  ile  oluştuğu  varsayılan 
okyanus taban  birimleri, daha sonra pla-

Şekil 9:  Güneydoğu  Anadolu  bindirme  kuşağının  oluşumu  ve  ofiyolitlerin  üst  bindirme ile 
yüzeylemesinin  şematik  açıklanması.

Figure 9:  Development  of  subduction  and  later  obduction  of  southeastern  Anatolian  thrust 
zone.

kaların  birbirlerine  doğru  itilmeleri  ile
Anadolu  plakasının  altına  doğru  sürük-
lenip,  yutulurken,  bir  kısmı  da  kıta  üs-
tüne  itilmiştir.  Daha  sonra  devam  eden
hareketlerle  Anadolu  plakası,  Arap  pla-
kası  üstüne  bindirmeye  devam  etmiştir.

Yayıma  verildiği  tarih:  Mart,  1976
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Akseki  Polyesi,
Toroslar'm karstik bölgelerindeki dağarası
ovalarının oluşumu ve gelişimi

Polje  of Akseki,
The formation  and  the  development  of the  intramontane plains  in  the  karstic  areas  in  the  Taurus

NURÎ  GÜLDALI  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ:  Akseki  ovası,  Alanya  şehrinin  kuzeyinde,  Toros  sıradanlarının  en  yüksek  kesimlerinde  büyük  bir  dağarası  hav-
zasıdır.  Bu,  biçim  özelliklerine  göre  bir  polyedir.  Akseki  polyesinin  jeomorfolojisi,  en  yakın  çevresinin  jeolojik  yapısı  ile
ilgisi  gözöhüne  alındığında,  Orta  ve  Batı  Toroslar'da  .bulunan  çok  sayıda  ve  çok  değişik  büyüklükte  olan  dağarası  ova-
lan  ile  yakın  benzerliklere  sahip  olduğu  görülür.  Polye  havzası  yan  yarıya  karstlaşabilir,  Mesozoyik  yaşlı  arı  kireçtaş-
ları  ve  hiçbir  karstla.§nıa  özelliği  olmayan  Paleo-Eosen  yaşlı  filg  tarafından  çevrilir.  Polyenin  tabanı  ince  bir  Aluviyal
örtü  ile  kaplıdır.  Polye  düzlüğünün  büyük  bir  kesiminde,  filisin  marn  ve  kumtaşı  katmanlarının  aşandınlmıg  başlan,  in-
ce  toprak  örtüsünden  dışarı  bakar;  çok  küçük  bir  alanda  ise,  çoğunlukla  kenar  kesimlerinde  kireçtaşmdan  oluşan  karst-
laşmış  ada  tepeler  (hum)  görülür.  Polye  havzasının  çok  küçük  bir  kesimi  yerüstünden  akaçlandığı  halde,  geri  kalan  ke-
simi,  çoğunlukla  polyenin  güney  ve  batı  kenarı  boyunca  sıralanan  düdenler  tarafından  yeraltına  akaçlanır.  Düdenlerin
yeraldığı  kesimlerde,  polyeyi  çevreleyen  kireçtagından  oluşmuş  dağların  etekleri  dik  bir  biçimde  yükselir.  Buralarda  ki-
reçtaglarının  kimyasal  erimelere  uğradığı  ve  günümüzde  de  uğramakta  olduğu  ilgi  çeker.  Yapılan  araştırmalarda,  Ak-
seki  polyesinin  oluşum  ve  gelişiminde,  tektonik  devinimler  ile  karstik  erimelerin  az,  akarsuların  mekanik  aşındırma  ve
taşınmalarının  ise  büyük  rol  oynadığı  sonucuna  varılmıştır.
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ABSTRACT:  Akseki  Plain  is  a  small  intramontane  basin  located  at  the  north  of  Alanya  in  the  highest  part  of  Taurus
Mountain  Range.  This  plain  is  a  polje  as  far  as  the  geomorphological  characteristics  are  concerned.  Compared  with  its
nearest  surroundings  the  geological  structure  of  this  polje  shows  close  similarities  to  the  intramontane  plains  which
are  various  in  number  and  size  at  the  central  and  the  West  Taurus.  Almost  half  of  the  polje  basin  is  surrounded  by
both  the  karstic  pure  limestones  of  the  mesozoic  age  and  an  old  Paleo-Eocen  flysh  formation  which  doesn't  show  any
evidence  of  karstification.  The  floor  of  the  polje  is  covered  by  a  thin  alluvial  soil.  In  a  large  pat  of  it  the  eroded  heads
of  the  beds  of  flysh  marn  and  limestones  are  expodes;  even  in  a  small  part,  mostly  in  marginal  areas,  the  formation  of
karstic  island  hills  has  been  observed  (hum).  Although  surface  drainage  is  effective  in=a  small  part  of  this  polje,  the
larger  pat  is  drained  by  ponors  lying  in  the  South  and  the  West.  In  some  areas  where  ponors  are  found  surrounding
limestone  mountains  of  polje  are  steeply  sloping.  In  the  same  areas  it  is  generally  noticed  that  the  chemical  solution
has  continued  progressively  and  still  continues.  As  a  result  of  this  study  it  is  found that  there  are  many  factors  in  the
formation  and  the  developement  of  Akseki  Polje.  Of  which  the  most  important  one  is  the  mechanical  erosion  and  the
carrying  capability  of  the  rivers,  yet  the  tectonic  movements  in part  and  the  carstic  solutions  in  some  small  areas  aore
effective.

GJüRtŞ

Toros  kıvrımdağlarınm  kireçtaşı  yapılı  kesimlerinde  sık
sık,  çok  girintili  çıkıntılı  sınırlar  içinde,  çoğunlukla  kapalı,
kısmen  açık  havzalara  rastlanır.  Yeğin  karstlaşmış,  çoğun-
lukla  çıplak  ve  sarp  kireçtaşı  dağlar  arasında  sıkışmış  gibi
görünen  bu  düzlükler,  verimli  alüviyal  topraklarla  örtülü-
dür.  Bazan  bu  düzlüklerin  en  çukur  kesimleri  gelip  geçici  göl-
ler  tarafından  kaplanır.  Yöre  dağlarının  çok  sarp  ve  kurak
oluşu,  yerleşme  yerlerinin  bu  verimli  dağarası  düzlüklerin-
de  toplanmasına  neden olmuştur.  Birkaç  km»  den  birkaç  yüz
km2  genişliğe  erişebilen  bu  düzlükler,  Toroslar'm  kireçtaşı
yapılı  kesimlerinde  çok  sayıda  .bulunmaktadır.  En  büyükleri
arasında  Kestel  ovası  (128  km?),  Bozova  (114  km2),  Elmalı
ovası  (200  kms),  Muğla,  ovası,  Kembos  ovası  ve  Eynif  ovası
sayılabilir.  Bölge  halkı  bu  tür  dağarası  havzaların  büyük
olanlarına  "ova"  dedikleri  halde,  küçük  olanlarına  çoğunluk-
la  "alan"  "yayla",  "çukur",  "düz",  ya  da  "düzü"  eğer  düz-
lük  gelip  geçici  göllerle  kaplanıyorsa  "göl  yeri"  demektedir.
Küçük  dağarası  havzaları  Toroslarda  düzünelerce  bulunmak-
tadırlar.

Yukarıda  kısaca  belirtildiği  gibi,  çoğunlukla  kapalı  olan
bu  tUr  havzalar,  karstlaşmış  dağlık  alanların  özgül  biçimle-
ridir,  ve  ilim  dilinde  slavcadan  gelme  bir  terim  olan  "polye"
sözcüğü  ile  anlatılırlar.  Yazının  asıl  konusunu  oluşturan  Ak-
seki  polyesinin  biçim  öğeleri,  bulunduğu  ortamın  litolojik  ve
tektonik  özellikleri  ile  ilişkileri  gözönüne  alındığında,  Toros-
lar'm  diğer  polyeleriyle  büyük  benzerliklere  sahip  olduğu
görülür.  Bu  .bakımdan,  bu  yazıda  Akseki  polyesinin  oluşumu-
nu  ve  gelişimini  açıklamaya  çalışmakla,  Toroslar'da  bulunan
diğer  polye  düzlüklerinin  oluşumlarının  da  kolayca  anlaşıl-
masına  yardımcı  olunacağı  düşünülmüştür.

AKSEKİPOLYESt

Konumu  ve  Jeolojik  Tapısı

Akseki  Polyesi,  Orta  Toroslar'ın  batı  kesiminde,  Alan-
ya  kasabasının  60  km  kuzeyinde  yeralır.  KB  kenarında  ku-
rulmuş  olan  Akseki  kasabasından  ötürü  düzlüğe  Akseki
ovası  adı  verilmiştir  (şekil  1  ve  2).

Toros  sıradağlarının  bu  kesimindeki  uzantıları  KB-GD
dur.  Akseki  ovası  da  bu  doğrultuya  uygun  olarak  uzanmak-
ta,  kabaca  dikdörtgen  biçimindeki  polyenin  5  km  ye  erişen
uzun  ekseni  KB-GD  doğrultusundadır.  Ortalama  1030 m  yük-

sekliğe  erişen  ova,  daha  sonra  anlatılacağı  gibi,  iki  büyük
vadi  dışında.,  dört  tarafından  1300-1500  m  yüksekliğindeki
dağ  sıralarıyla  çevrilmiştir  (şekil  2  ve  3)  .

Polye'nin  kuzeyinde  ve  kuzeydoğusunda  genellikle  Alt
Kretase  ve  Jura  yaşlı  kireçtaşlanndan  oluşan  Sakarkaya  te-
pe  (1530  m)  ve  Ulukaya  tepe  (1493  m)  yükselirler.  Bu  ke-
nar  boyunca  çok  belirgin  olarak  izlenebileceği  gibi  .bu  for-
masyonlar,  daha  genç  olan  Eosen  ve  Paleosen  yaşlı  katman-
lar  üzerinde  ekaylanmış  olarak  otururlar.  Blumenthal  (1949)
bu  ekayı,  bu  yörede  bulunan  diğer  ekaylardan  ayırmak  için
"Akseki  Ekayı"  adını  vermiştir.  Akseki  Ekayı'nın  altında
bulunan  filiş  formasyonunun  üst  düzeyleri  gevşek  yapılı  kil
ve  kum  katmanlarından  oluşmaktadır  ve  polyenin  kuzey  ke-
narı  boyunca  birkaç  yüz  metre  genişliğinde  şerit  biçimi  uzan-
maktadır.  Bu  düzeyin  altına  gelen  ve  sertçe  katman  başları
ile  ova  tabanının  büyük  ,bir  bölümünü  engebeli  duruma  ge-

Araştırma  sahası
Investigated  Area

Sekil
Fignre

Araştırma  sahasının  buldum  haritası.
Location  map  ol  the  investigated  area.
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Sekil  3:  Akseki  polyesinin  kuzey  kesimine  güneyden  bakış.  Sol
tarafta  Büyük  dağın  polye  düzlüğüne  inen  sok  dik  eteği  görülüyor.
Geride  Tahtablçildi  tepenin  yamacında  Eosen  filisi  üzerinde  Akseki

kasabası  görülmektedir.
Figure  3:  Looking  at  the  northern  section  of  Akseki-polje  from
south.  On  the  back  ground  of  the  picture  at  the  foothills  of  the
Tahta  biçildi  tepe  on  top  of  the  Eoceene-Flysch,  Akseki  town  is  seen.

tiren  boz,  yer  yer  açık  kırmızı  renkte  marn  ve  kumtaşı  kat-
manları  ise,  Alt  Eosen  ve Paleosen yaşındadırlar.  Bu  katman-
larda  bol  miktarda  Nummulit  bulunur.  Filiş  formasyonunun
altında,  bu  yörede  en  çok  karstlagmış  Üst  Kretase  kireçtaş-
ları  bulunmaktadır.  Her  iki  formasyon  arasındaki  sınır  kü-
çük  sapmalar  dışında,  polyenin  güney  ve  batı  kıyısı  boyun-
ca  uzanmaktadır.  Üst  Kretase  kireçtaşları  iyi  katmanlaşma
gösterir,  eğimleri  ise,  yeğin  faylanmalar  nedeni  ile  değişik
yönler  gösterir.  Ovayı  güneyden  sınırlayan  KarabacaMı  te-
pe  (1237  m)  ve  Büyükdağ  (1344  m)  yalnız  bu  kireçtaşla-
rmdan  oluşmuştur  (şekil  4).

Yeğin  kıvrılma,  ekaylanma  ve  kırılma  tektoniği  ile  be-
liren  Orta  Toroslar'm  bu  özelliğini,  araştırma  sahasının  dar
sınırlan  içinde  de  görmek  olanaklıdır.  Polyenin  kuzey  kena-
rı  boyunca  uzanan  Akseki  Ekaymdan  başka,  ovanın  güney
ve  doğusunda  yükselen  dağlarda  da  büyükçe  faylanmalar
görülür.  Hatta  bu  faylardan  bazıları  Polyenin  güney  ve  do-
ğu  sınırlarının  bazı  kesimlerini  belirlemiştir.

Sekil  4:  Akseki  polyesinin  enine  Jeolojik  kesiti:  1  —  Mesozoyik
kireçtaşı,  2  —  Üst  Kretase  Kireçtaşı,  S  —  Paleo-Eosen  fills,  4  —

Aluvial  toprak.
Figure  4:  Geological  cross-section  of  the  Akseki-polje:  1  -  Mesozoic
limestone,  2  -  Upper  Cretaceous  limestone,  3  -  Paleo-Eocene  flysch,

4  -  Alluvial  soil.

Polye  Tabanı

Ortalama 1 km eninde ve 5 km uzunluğundaki  polye  düz-
lüğünün  alanı  5  km2  kadardır.  Ova'nın  merkezi  ve  kuzey-
batı  bölümü  filiş  sahadan  taşınarak  getirilmiş  bulunan  kil-
li,  kumlu  topraklarla  örtülüdür.  Buna  karşılık  ovanın  gü-
neydoğu  kesimleri  ve  Hüsamettin  köyü  yöresinde  polye  ta-
banı,  aşınmaya  karşı  koyabilmiş  filiş  katman  başları  ile  az
dalgalı  bir  durum  gösterir.  Ovanın  alüvyonlarla  kaplı  olan
Orta  ve  KB  kesimlerinde  de  alüvyon  örtüsünün  altında,  faz-
la  olmayan  .bir  derinlikte,  aşınma  ile  düzleştirilmiş  Eosen-Pa-
leosen  katmanlarının  uzandığını  kanıtlıyan  pek  çok  delil
vardır.  Bu  delillerin  en  belirginleri,  ova  tabanının  alüvyonlar-
la  örtülü  kesimlerinde,  şurada burada  filiş  katmanlarının  baş-
larının  görünebilmesidir.  Ayrıca  Eosen  filiş  şeridinin,  batı-
dan  gelerek,  Akseki  kasabasının  güney  kenarında,  ovanın
alüvyonları  altında  yitmesi  ve  polyenin  kuzeydoğu  kenarın-
da,  Dutluca  köyü  yöresinde  yeniden  meydana  çıkması,  bu
formasyonun,  alüvyonların  altında  da  uzandığını  gösterir.
Böylece,  Eosen-Paleosen  filiş  katmanlarının  bazan  açıkta,
bazan  da  ince  bir  alüvyon  örtüsü  altında,  polye  tabanında
geniş  yerler  kapladığı  görülmektedir  (şekil  4  ve  5a).

Yalnız  polye  tabanının  bazı  kenar  ve  köşe  kesimlerinde,
alüvyon  örtüsünün  altında,  filiş  katmanları  yerine,  kireçtaş-
larının  bulunduğuna  tanık  olunmaktadır.  Bu  kayaç  da,  filiş
katmanları  gibi  geniş  ölçüde  aşındırılarak  düzleştirilmiştir.
Polye  tabanında,  bu  özelliğe  sahip  yerler,  polyenin,  kireçtaşı
yapılı  dağlarla  çevrili  olduğu  batı  ve  güney  kenarları  bo-
yunca  yeralmaktadır.  Akseki  kasabasının  1  km  güneyinde

Sekil  5:  Akseki  polyesinin  batı  ve  güney  kenarının  jeolojik  ke-
sitleri:  1  —  Kretase  kireçtaşı,  2  —  Palco-Eosen  fills,  3  —  Alflvyal

toprak.
Figure  5:  Geological  sections  of  the  western  and  southern  margins
of  Akscki-Polje:  1  —  Cretaceous  limestone,  2  —  Palco-Eoccne  flysch,

S  —  Alluvial  soil.
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bu  özelliklere  sahip  "Ortayer  mevkiinin"  genel  özgüllükleri
şöyle  özetlenebilir  (şekil  6)-:  Polyeyi  sınırlayan  kireçtaşı  ya-
pılı  Büyükdağ'm  eteği,  ova  yüzeyinden  çok  dik  olarak,  ço-
ğunlukla  80-90°  lik  bir  açı  ile  yükselmekte,  hem  de  bazı  ke-
simlerde  alt  tarafları  erimelerle  oyulan  dağ  eteği  ova  yü-
zeyine  doğru  sarkık  bir  durum  sunmaktadır.  Böyle  sarkık
eteklerin  dip  kesimlerinde,  değişik  büyüklükte  düdenler  sıra-
lanmaktadır.  Bu  düdenler,  yağışlar  nedeniyle  polye  tabanın-
da  .biriken  göletlerin  sularını  çekerek,  yer  altına,  akaçlamak-
tadırlar.  Gölet  sularının  düdenlere  akarken,  ova  yüzeyini
örten  toprakları  da  birlikte  taşıması  nedeniyle,  polye  yüzeyi,
düdenler  yöresinde,  çevresine  göre  daha  alçakta  kalmıştır.
Sel  sularının,  polyenin  bu  gibi  alçak  yerlere  doğru  akması  ve
bu sırada birlikte getirdiği toprak,  kuru  ot  ve  dal parçaları  ile
düdenleri  tıkaması,  buralarda  geçici  göllerin  oluşmasına  ne-
den  olmaktadır.  Bu  gibi  küçük  karstik  göletlerin  sularının,
polyeyi  çeviren  dağların  eteklerini  yalaması  ve  özellikle  dü-
denlere  akan  suların,  düdenin  ağzı  çevresindeki  kireçtaşla-
rmı  eritmesi,  yukarıda  da  kısaca  belirtildiği  gibi,  dik  ve  sar-
kık  eteklerin  oluşmasına  neden  olmaktadır.  Bu  olayların
uzun  süre  sürmesi,  belirtildiği  gibi,  dağ  eteğinin,  polyenin
yararına,  fakat  polyeyi  çeviren  dağın  zararına  gerilemesine
neden  olur  (Louis  1956;  Güldalı  1970).  Kireçtaşımn  erimesi,
olağan  olarak  kırık  ve  çatlaklar  boyunca,  daha  çabuk  ve  ye-
ğindir.  Bu  nedenle,  kireçtaşı,  yamacın  bu  kesimlerinde  daha
çabuk  geriler;  az  çatlaklı  yamaçlar  ise,  erimelere  daha  çok
karşı  koyarlar.  Bu  iki  nedenle,  polye  sınırı,  girintili  çıkıntılı
bir  durum  alır.  Az  çatlaklı  kireçtaşı  yamaçlar,  yarımadalar
ya  da  adalar  biçiminde  ovanın  içinde  kaldığı  halde,  polye,
yeğin  erimelerin  olduğu  kırıklar  boyunca  dağlık  çevresine
doğru,  körfezler  biçiminde  sokulur.  Bu  karstlaşma  olayları
sonucu  oluşan  kalıntı  adatepeler  ve  küçük  çapta  da  olsa,
polye  düzlüğünün  körfezler  biçiminde  dağlık  çevresine  so-
kulduğunu,  Akseki  kasabasının  güneyinde  yer  alan  "Ortayer
yöresinde"  gözlemek  olanaklıdır.  Bu  kesimde  ovanın  alüv-
yon  örtüleri  altından  yükselen  ve  değişik  yükseklikler  gös-
teren,  ortalama  i  m  yükseklikteki  hum  tepeleri,  bu  humlar
etrafında  ya  da  polyenin  kıyı  şeridi  boyunca  sıralanan  dü-
denler  en  özgül  karstlaşma  biçimleridir.  Burada,  kıyıdan  en
açıkta  bulunan  hum  tepesi  ile  polyenin  dağlık  kıyısı  arasın-
daki  uzaklık  125  m  dir.  Bu  durum,  polyenin  kireçtaşı  kena-
rının  en  az  125  m  güneye  doğru  gerilediğini,  başka  bir  de-
yişle,  polye  düzlüğünün  bu  kesimde  karstlaşma  erimeleri
nedeni  ile,  125  m,  dağ  doğrultusunda  genişlediğini  gösterir.

Akseki  kasabasının  güneyinde  yer  alan  ve  yukarda  be-
timi  yapılan  karstlaşma  biçimlerinin  aynısını  ya  da  benzer-
lerini,  polyenin  güneyinde  yeralan  Hüsamettin  (Bucak)  kö-
yü  yöresinde  de  görmek  olanaklıdır  (şekil  5 b).  Köy,  Eosen
filisi  sahası  üzerinde  kurulmasına  karşın,  köyün  hemen  ku-
zeydoğusunda  ve  200-250  m  güneybatısında  yeralan  çok  sa-
yıdaki  hum  tepeleri  ve  düdenleri,  polyenin  bu  kesiminde  ye-
ğin  karstlaşmalara  uğradığını  göstermektedir.  Humlar  ara-
sında  yayılmış  bulunan  ince  toprak  örtüsünün  birkaç  metre
altında,  aşınarak  düzleştirilmiş  kireçtaşı  katmanlarının  uzan-
dığı,  alüvyonlar  içinde  gelişmiş  huni  biçimli  düdenlerin  var-
lığından  belli  olmaktadır.  Bu  yörede,  dağlık  sınırdan  ova  içi-
ne  doğru  en  açıkta  bulunan  humun  kıyıya  uzaklıkları  125-
150  m  kadardır  ve  dolayısı  ile  polye  burada  da  Akseki  ka-
sabasının  güneyinde  olduğu  gibi  125-150  m  kadar  karstlaşma
sonucu  genişlemiştir.

Daha  önce  belirtildiğ  gibi,  düdenler  yalnız  Kretase  kireç-
taşları  içinde  değil,  aynı  zamanda,  polye  tabanında  geniş

Şekil  6:  Akseki  polyesinin  KB  kesimi.  Sağ  tarafta  Büyük  dağın
dik  etekleri,  ve  sol  geride  ise.  Maman  dağı  (1669  m)  görülmektedir.
Figure  6:  The  NW  part  of  Akseki  Polje.  The  steep  slopes  of  Büyük
dağ  on  the  right  and  Maman  dağı  (1669  m)  on  the  left  backgrannd

are  seen.

yerler  kaplayan  Eosen-Paleosen  marn  katmanları  içinde  de
gelişmişlerdir.  Hüsamettin  köyü  güneyinde  ve  bu  köyün  me-
zarlığı  çevresinde,  marn  katmanları  içinde  gelişmiş  çok  sa-
yıda  düdene  rastlanır.

Akseki  polyesinin  tabanında  ve  güneybatı  kenarı  boyun-
ca  yeter  sayıda  düdenlerin  bulunması,  polye  tabanına  iyi  ,bir
akaçlama  olanağı  vermiştir.  Yalnız,  çok  yeğin  yağışlarda  ya
da  polyenin  batı  kenarında  yer  alan,  büyük  bir  kırık  çizgisi
üzerinde  gelişmiş  olan  ve  büyük  su  yutma  sığasına  sahip  Ko-
ca düdenin  (şekil 5a)  tıkanması,  ova  yüzeyinde göletlerin  oluş-
masına  neden  olmaktadır.  Yağışsız  geçen  uzun  yaz  mevsi-
minde,  ova  tabanı  tüm  olarak  kurudur;  insanların  ve  hay-
vanların  içme  suları  da,  ova  tabanına  kazılmış  kuyularda  bi-
riktirilen  sularla  karşılanır.

Akseki  polyesinin  Dutluca  köyünden  itibaren  güneyde
kalan  kesimi,  yalnız  düdenler  aracılığı  ile  akaçlandığı  halde,
bu  köyün  batısında  kalan  kesimi,  hem  düdenler  hem  de  Ağ-
layan  boğazı  deresi  tarafından  yerüstünden  akaçlamr.

Dört  tarafından  yüksek  karstik  dağlarla  çevrilmiş  bulu-
nan  Akseki  Polyesinin,  yerüstünden  dışa  hidrolojik  bağlantı-
sı,  yalnız  yukarda  adı  geçen,  Ağlayan  boğazı  vasıtasiyle  olur.
Polyenin  batısındaki  yeğin  karstlaşmış  dağlık  alana  derince
gömülmüş  Ağlayan  boğazm  içinden,  aynı  zamanda,  Akseki
kasabasını  Akdeniz'e  bağlayan,  Akseki-Manavgat  yolu  geç-
mektedir.

Akseki  kasabasını  Konya'ya,  dolayısıyla  îç  Anadolu'ya,
baglıyan  Akseki-Beyşehir  yolunun  geçtiği  geniş  ve  derin  Yay-
la  boğazı  da,  Ağlayan  boğazı  kadar  ilginçtir.  Akseki'nin  do-
ğu  mahalleleri  yöresinde  ovaya  açılan  yayla  boğazı,  genel  eği-
minin  Akseki  ovası  doğrultusunda  olmasına  karşın  bu  vadi-
nin  tabanında  gelişmiş  olan  büyükçe  ve  derince  dolinler,  bu
.boğazı  akışsız,  kör  bir  vadi  durumuna  sokmuştur.  Bu  dere-
nin  ve  Ağlayan  boğazının  uzanış  doğrultularının  birbirine  uy-
ması,  Yayla  boğazının  polyeye  girişi  ile  Ağlayan  boğazının
polyeden  çıkışının  karşılıklı  bulunmaları,  önceleri,  her  iki  de-
renin  birbiri  ile  hem  morfolojik  hem  de  hidrolojik  bağlantılı
olduklarını  kanıtlamaktadır.
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Akseki  Polyesinin  Oluşum  ve  Gelişmesi

Türkiye  1:500.000  ölçekli  jeoloji  haritası  incelendiğinde,
Batı  ve  Orta  Toroslardaki  polyelerin,  bölgenin  jeolojik  ve
tektonik  yapısı  ile  çok  yakından  ilgili  oldukları  kolayca,  gö-
rülebilir.  Bu  geniş  bölgede  ne  kadar  arı,  ne  kadar  kastlaş-
maya  yatkın  olursa  olsun,  Mezozoyik  yaşlı  kireçtaşlı  saha-
ların  ortasında,  karstik  bir  yeryüzü  biçimi  olmasına  karşın,
polyelere  rastlamak  olanaksızdır.  Buna  karşılık,  Orta  ve  Ba-
tı  Toroslarda  polye  düzlükleri,  kimyasal  erime  ile  hiç  ilgisi
olmayan  killi,  kumlu  ve  marnlı  katmanlardan  oluşan  Miyo-
sen  yaşlı  örtü  katmanları  ve  Eosen  filisi  ile  bu  formasyon-
lara  komşu  Mesozoyik  kireçtaşı  katmanları  arasında  uzanan
sımrlarboyunea  görülür.  Batı  Toroslarda,  Antalya  körfezinin
kuzeyinde  yer  alan  altı  büyük  polyeden  oluşan  Kestel  polye
sistemi  (Güldalı,  1970),  daha  güneydeki  Elmalı  polyesi  ve
İsparta'nın  güneyinde  yer  alan  Mamak  polyesi  Miyosen  örtü
katmanları  ile  Jura-Kretase  kireçtaşlarının  dokanakları  bo-
yunca  gelişmiştir.  Her  üç  örnekte  de,  polye  tabanlarım,  kil-
li,  kumlu  kalın  bir  toprak  örterken,  polye  kenarlarını  bazı
yerlerde  karstlaşmaya  elverişli  kireçtaşları  bazı  yerlerde  de
molas  katmanları  oluşturmuştur.  Orta  Toroslar'ın  polyelerin-
de  de  durum  hemen  hemen  aynıdır.  Bu  bölgede,  batının  mo-
las  formasyonlarının  yerini,  Eosen  filisi  almaktadır.  Konu-
muzu  oluşturan  Akseki  Polyesi  gibi  Çimi,  Eynif,  Kembos  ve
diğerleri  ayrılıksız  Eosen  filiş  şeridi  ile  Kretase  kireçtaşları
arasındaki  sınır  bölgelerinde  gelişmişlerdir.

Yukarıda  örnekleri  ile  gösterildiği  gibi,  polye  tabanları-
nın  killi,  kumlu  alüvyonlarla  örtülü  olması  ve  polyeleri  sı-
nırlayan  dağların,  çoğunlukla,  yan  yarıya  karstlaşabilir  ki-
reçtaşlarradan  ve  karstlaşma  yeteneği  olmayan  kayaçlardan
oluşmuş  olmaları,  polyelerin  oluşumunda  kimyasal  aşındırma
ve  fizksel  aşındırma  olaylarının  birlikte  etkinlik  gösterdik-
leri  sonucunu  verir.  Fakat  polye  oluşumlarında  etkin  olan  bu
iki  kuvvetin,  bazı  durumlarda  birinin,  diğerine  oranla  çok
daha  baskın  olduğu  görülebilir.  Bu,  her  şeyden  önce,  yörede
karstlaşmaya  elverişli  ve  elverişsiz  kayaçlarm  dağılışının  bir-
birine  oranı,  tektonik,  orografik  ve  hidrografik  koşulların  de-
ğişik  biçimde  belirmesine  bağlı  olabilir.

Araştırma  konusu  olan  Akseki  polyesinin  oluşum  ve  ge-
lişmesinde  fiziksel  aşınmanın,  kimyasal  aşınmaya  oranla  çok
daha  etkin  olduğu  görülmektedir.  Makalenin  başında  ayrıntılı
.olarak  anlatıldığı  gibi,  polyenin  kuzey  ve  doğu  sınırlan,  aynı
biçimde  polye.  tabanının  büyük bir  kesimi  kil  ve  kum,  kısmen
sertçe  marn  katmanlarının  oluşturduğu,  Eosen-Paleosen  yaş-
lı  filş  formasyonlarından  oluşmaktadır.  Buna  karşılık,  Polye-
nin  yalnız  güney  ve  batı  sınırı  ile  polye  tabanının  dar  bir
kesimi,  karstik  Üst  Kretase  kireçtaşlarmdan  oluşmuştur,  fn-
ce  alüvyon  örtünün  altında,  aşındırılarak  düzleştirilmiş  ki-
reçtaşlarmn  varlığı,  humlar  ve  düdenlerden  kolayca  anlaşıla-
bilmektedir.  Polye  tabanında  kalıntı  adatepelerin  (hum)  ve
düdenlerin çokça bulunduğu kesimlere daha önce değinilmiştir.
Buralar,  Akseki  kasabasının  güneyindeki  Ortayer  dolayları,
Hüsamettin  köyünün  hemen  kuzey,  doğu  ve  batısındaki  hum
tepelerinin  bulunduğu  alanlardır.  Polye  tabanında  eriyebilir
(karstik)  ve  erimez  kayaçlarm  kapladıkları  alanlar,  birbir-
leri  ile  deneştirilirse,  ikincinin  birinciye  oranla  çok  daha  yay-
gın  olduğu  görülür.  Eriyebilir  ve  erimiyen  kayaçlarm,  polye
tabanında  kapladıkları  alanlar  sayılarla  .belirtilirse,  5  kms
genişliğe  sahip  olan  polye  tabanının  4,5  km=  si  filiş  formas-
yonundan,  geri  kalan  0,5  km»  sinin  ise  kireçtaşı  katmanla-
rından  oluştuğu  görülür.  Bu  birbirinden  farklı  iki  tür  formas-

yonun  üzerinde  gelişen  polye  düzlüğünün  oluşmu  sırasında,
filiş  üzerinde  fiziksel  aşındırmanın,  kireçtaşlan  üzerinde  de
kimyasal  aşındırmanın  egemen  olduğu  kabul  edilirse,  Akse-
ki  polyesinin  oluşmunda  etkin  kuvvet  olarak  fiziksel  aşını-
mın,  karstlaşmaya  oranı  çok  büyük  olmuştur.

Filiş  formasyonunun  erozyonla  aşınıp  taşınması,  bugün
de  sürmektedir.  Yağışlı  mevsimlerde,  özellikle  yeğni  yağışlar
sırasında,  polyenin  kuzey  ve  doğu  kıyısından,  filişli  alandan
gelen  sel  sularının  çok  yeğin  aşınmaya  neden  olduğu,  çamur
halinde  akan  sulardan  ve  yağış  sonrasından,  düdenler  yöre-
sinde  eski  topraklar  üzerinde  çökelmiş  olan,  yeni  tortullann
kalınlığından  anlamak  olanaklıdır.  Bu  yeni  çökeltiler,  köylü-
lerin  anlatımına  göre,  bazan  bir  kezde  10  sm  ye  erişmekte-
dir.  Fakat  sel  sularının  getirdiği  malzemenin  büyük  bir  kıs-
mı,  polyenin  güney  ve  batı  kıyısı  .boyunca  sıralanan  düdenler
tarafından  yutulup  götürülmektedir.  Polyeyi  kuzeyden  çev-
releyen  filiş  alanının  yeğince  aşındırılarak  taşınması,  polye
düzlüğünün  bu  kıyı  boyunca  genişlediğini  gösterir.

Filiş  formasyonlarının  bugünkü  dağılışı  ve  katmanları-
nın  eğimi,  bu  formasyonun  önceleri,  polye  havzasının  büyük
bir  kesimini  kapladığını  göstermektedir.  Kuzey-batı  yönün-
den  500  -  1000  m  genişliğinde  bir  şerit  biçiminde  gelerek,  Ak-
seki  polyesi  üzerinden  güney-doğu  doğrultusunda  süren  filiş
formasyonu  (şekil  2),  Akseki  kasabasının  batısında  1250  m
ye,  Dutluca  köyünün  doğusunda  da  1200  m  yüksekliğe  ulaş-
maktadır.  Polyenin  batısında,  koca  düdenin  hemen  kuzeyin-
de,  Hüsamettin  köyünün  çevresinde  ve  ,bu  köyle  Dutluca  kö-
yü  arasındaki  bölgede,  aşmdırlarak  düzleştirilmiş  kumtaşı  ve
marndan  oluşan  filiş  katmanları,  geniş  alanlar  kaplar.  Bü-
tün  bu  gözlemler,  bugünkü  polye  havzasının,  önceleri  filiş
formasyonlan  ile  örtülü  olduğunu  ve  daha  sonraları  aşınımla
taşınıp  götürüldüğünü  kanıtlamaktadır.  Ancak,  daha  önce  de
belirtildiği  gibi,  Akseki  Polyesinin  büyük  bir  kesimi  kapalı
tekne  niteliğindedir,  akaçlaması  da  yalnız  düdenler  aracılığı
ile  olmaktadır.  Başlangıçta,  polye  havzasını  tüm  olarak  dol-
durduğunu  kesinlikle  kabul  ettiğimiz  filiş  katmanlarının,
aşındırılarak  ve  düdenler  tarafından  yutularak  götürüldüğü-
nü  kabul  etmek  biraz  zordur.  Bu  bakımdan,  polyenin,  baş-
langıçta  dışanya  yer  üstünden  akıntısı  olabileceği  savı  kuv-
vetlenmektedir.  Böyle  bir  olasılıkta,  akla  ilk  önce,  bugünde
polyenin  kuzey-batı  kesiminin,  yerüstünden  akaçlanmasını
sağlayan  Ağlayan  boğazı  gelmektedir.  Akseki  kasabasını
Akdeniz  sahillerine  bağlayan  Akseki-Manavgat  yolunun  geç-
tiği  Ağlayan  boğazı,  yaklaşık  4  km  uzunluğunda,  40-60  m
genişliğinde  menderesli  bir  vadidir.  Üst  Kretase  kireçtaşlan
içine  derince gömülmüş  olan bu vadi  çoğunlukla kurudur;  yal-
nız  yeğin  yağışlar  sırasında,  polyenin  kuzey  kesiminin  sula-
rını  akaçlar  ve  araştırma  alanı  dışında  kalan  Kızılbayır  bok-
sit  yataklarının  kenannda  yer  alan  düdenlere  akıtır.  Ağla-
yan  boğazı,  şekil  özellikleri,  özellikle  genişliği  ve  derinliği
gözönüne  alındığında,  önceleri  büyük  bir  vadi  sistemine  da-
hil  olduğu  izlenimini  vermektedir.  Akseki  kasabasını  îç  Ana-
dolu'ya  bağlayan  Akseki-Beyşehir  yolunun  geçtiği  Yayla  bo-
ğazının  da,  önceleri  Ağlayan  boğazının  bir  devamı  olduğu  bü-
yük bir olasılıkla söylenebilir. Her şeyden  önce,  her iki  boğazın
da  aynı  doğrultuda  olmaları,  birincisinin  Polyeyi  terkettiği
yerin  tam  karşısında,  ikincisinin  ovaya  açılması  gibi  durum-
lar,  yukarda  sözü  edilen  olasılığı  kuvvetlendirmektedir.  Ağ-
layan  boğazının  bugün  bile  normal  eğimini  ve  akışını  koru-
masına  karşın  (bu  durum  sel  sularının  Akseki  polyesinden
taşıyarak  getirdiği  geçirimsiz  killi-kumlu  topraklar  yardı-
mıyla  olmuştur).  Yayla  boğazı  sonradan  oluşan  karstlaşma-
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lar  sonucu  normal  eğimini  tüm  olarak  yitirmiştir.  Genel  çiz-
gisileri  ile  Akseki  polyesine  doğru  olan  eğim,  .boğazın  taba-
nında  arka  arkaya  gelişmiş  dolinler  nedeni  ile  birkag  yerde
kesikliğe  uğramıştır.  Ayrıca  Yayla  boğazın  girişi,  polye  ta-
banından  75-90  m  yukarda  asılı  kalmıştır.  Yayla  boğazın  ta-
banında  gelişen  dolinler  nedeniyle  Ağlayan  boğazına  olan  hid-
rolojik  ve  morfolojik  bağlantısını  kaybetmiştir.

Bugün,  Akseki  polyesinin,  Dutluca  köyünün  güneyinde
kalan  kesimi,  düdenler  aracılığı  ile  akaçlanırken,  bu  köyün
batısında  kalan  kesimi,  kısmen  düdenler  kısmen  de  Ağlayan
boğazı  tarafından  akaçlanır.

Akseki  polyesinin  tamamının  ne  zamana  kadar  Ağlayan
boğazı  tarafından  akaçlandığı,  polyenin,  Dutluca  köyünün
güneyinde  bulunan  bölümünün  Ağlayan  boğazı  ile  olan  hid-
rolojik  bağlantısını  ne  zaman  kaybettiği  gibi  sorunları  ay-
dınlığa  kavuşturacak  deliller  bulunamamıştır.

SONUÇLAR

Yazının  betim  ve  onu  izleyen  oluşum  kesiminde  açıklan-
maya  çalışılan  gözlemler  ve  savlar  kısaca  özetlenirse:

1.  Toroslar'ın  karstlaşmış  bölümlerinde  gok  sayıda  bu-
lunan  polyelerin,  morfolojik  özellikleri  ve  jeolojik  yapı  ile
ilişkileri  gözönünde  tutulduğunda,  birbirleri  arasında  birta-
kım  benzerliklerin  olduğu  görülür.  Polyeler,  karstik  alanla-
rın  özgül  biçimleri  olmalarına  karşın,  onları,  karstlaşma  ye-
teneği  yüksek,  çok  arı  Mreçtaşlarından  oluşmuş  alanların
içinde  .bulmak  olanağı  yoktur.  Araştırma  alanının  batısında
yer  alan  Batı  Toroslar'da,  polyeler  genellikle,  Miyosen  molası
ile  Mezozoyik  kireçtaşlan  arasındaki  dokanaklar  boyunca
gelişmişlerdir.  Orta  Toroslar'da  ise,  çoğunlukla  polyeler,
Eosen-Paleosen  filiş  formasyonları  ile  Jura-Kretase  yaşlı  ki-
reçtaşlan  arasındaki  sınır  boylarmda  görülmektedir.

2.  Akseki  Polyesi  de,  bir  tarafta  Üst  Kretase  kireçtaş-
lı  filiş  arasında  gelişmiştir.  Polyenin  güney  ve  batı  kenarla-
lan,  diğer  yanda  şerit  biçiminde  uzanan  Eosen-Paleosen  yaş-
rmm  bazı  kesimlerinin  belirlenmesinde  faylanmalar  etkll  ol-
muştur.

3.  Polyelerin,  eriyebilir  ve  erime  yeteneği  olmayan  ka-
yaçlarm  dokanaklan  boyunca  yer  almış  olmaları,  oluşumla-
rında  hem  karstlaşmanm,  hem  de  normal  aşınım  olaylarının
birlikte  çalıştıklarını  gösterir.

4.  Akseki  Polyesinin  oluşumunda,  bu iki  kuvvetin  birbir-
lerine  olan  oranlan  saptanmaya  çalışılmış  ve  polye  düzlüğü-
nün,  ancak  1/9  nin  karstlaşma  ile  oluşmasına  karşılık,  geri
kalan  kısmı  normal  akarsu  aşındırmasının  (erozyon-denü-
dasyon)  bir  yaratısı  (eseri)  olduğu  sonucuna  vanlmıştır.

5.  Toros  dağ  kuşağı,  Alpin  dağ  oluşumu  devinimlerinin
sonuna  doğru  dış  kuvvetlerin  etkisi  altına  girmeye  başlamış-
tır.  Akarsu  aşındırmaları  dayanaksız  Eosen  filşi  üzerinde
çok  etkili  olmuştur.  Bu  yörenin  filiş  tortul  kayaçlarının  bü-

yük  bir  bölümü  akarsular  aracılığı  ile  yakın  denizlere  taşın-
mıştır.  Aynı  yeğinlikte  olmamakla  beraber,  başlangıçta,
akarsuların  fiziksel  aşındırması,  Akseki  Polyesini  çevreleyen
Alt  Mesozoyik  ve  Üst  Kretase  kireçtaşlannda  da  etkili  ol-
muştur.  Bunu,  kireçtaşlı  alandaki  büyük  kör  vadiler  ve  bo-
ğazların  varlıkları  kanıtlamaktadır.  Yalnız,  Akseki  Polyesi-
nin  yakın  çevresinde,  4-5  adet,  eski  vadi  sisteminin  kalıntısı
sayılabilecek,  yerli  halkın  boğaz  olarak  adlandırdığı,  kuru  ve
kör  vadilere  rastlanmaktadır.  Bu  vadilerin  en  önemlilerinden
olan  Ağlayan  boğaz  ve  Yayla  boğazına  yazının  başında  deği-
nilmiştir.  Bağlıca  boğazı,  araştırma  sahasının  güneybatısında
yer  alan  Sanhıcılar  ve  Belenalan  köyleri  tarafından  gelerek
Koca  düdenin  güneyinde,  asılı  vadi  biçiminde  Akseki  Polye-
sine  açılır.  Akseki  kasabasının  hemen  kuzeyindeki  dik  ya-
maçten  Polyeye  açılan  boğaz  ve  buna*  koşut  uzanan,  daha
doğudaki  Adam  deresi  de,  yukarda  değinildiği  gibi,  başlan-
gıçta  akarsuların  mekanik  aşındırması  ile  oluşmuş  vadiler-
dir.  Bugün  ise  bu  vadi  ve  boğazların  tabanları,  sonradan  olu-
şan  yeğin  karstlaşmalarm  sonucu  olarak  normal  eğimlerini
yitirmişlerdir.  Tabanlarında  çok  sayıda  dolinler  oluşmuştur.

6.  Araştırmalar  sonucunda  bugünkü  polye  çukurluğu-
nun,  başlangıçta  Eosen-Paleosen  yaşlı  filiş  tortullan  ile  tüm
olarak  doldurulduğu  saptanmıştır.  Aşınıma  karşı  dayanak-
sız  olan  bu  malzemenin  akarsular  aracılığı  ile  aşmdırlarak
götürüldüğü  kuşkusuzdur.  Akseki  Polyesinin  kuzey  doğu  yar
maçındaki  filiş  arazisinin  aşınımı,  bugün  de,  yeğin  biçimde
sürmektedir.  Yeğin  yağışlar  sırasında,  filiş  sel  özellikli  dere-
cikler  tarafından  polye  çukurluğuna  doğru  taşınarak,  polye
tabanının  verimli  alüviyal  topraklarını  oluşturmaktadır.  Bu
toprakların  büyük  bir  kesimi,  kestirileceği  gibi,  polye  taba-
nında,  güney  ve  batı  kıyısı  boyunca  yer  alan  düdenler  ara-
cılığı  ile  yeraltına,  sularla  akıp  gitmektedir.

Tayıma  verildiği  tarih:  Nisan,  1976
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San Andreas ve Kuzey Anadolu Fayları
arasında bir karşılaştırma

A comparison between the San Andreas and the North Anatolian Faults

ÎHSAN KETİN Maden Fakültesi, İstanbul Teknik Ünivrsitesi, Istanbul

ÖZ: San Andreas ve Kuzey Anadolu Fay zonları birçok yönleri ile birbirine benzerler. San Andreas Fayı gibi, Kuzey
Anadolu Fayı da yeryüzünde ençok tanınan Jeolojik yapılardan biridir. Her ikisi de sag yönlü . doğrultu atımlı faylar-
dır ve aynı zamanda transform fay niteliğindedirler. Yaşları (Miyosen sonları veya Pliyosen, 10-12 milyon yıl öncesi),
boyları (1100 ile 1600 km) ve zon olarak genişlikleri (1/2 ile 10 km) birbirine çok yakındır. Yatay kayma hareketleri
esas itibariyle sağ: yönlü olmakla beraber, her ikisinin de sol-yönlü olarak hareket eden kollan vardır (Garlock ve Doğu
Anadolu Fayları gibi).

Ancak, her iki fay zonunun topoğrafik görünümleri ile en fazla atım değerleri birbirinden oldukça farklıdır: San
Andreas Fayı boyunca oluşan en büyük atım, yaklaşık 300 km olduğu halde, Kuzey Anadolu'da bugüne dek saptanan
en büyük atım değeri 85-90 km kadardır. Ayrıca, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun fizyografik yapısı San Andreas Fay Sis-
temine kıyasla daha özgül, daha tipiktir.
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ABSTRACT: In many aspects, the San Andreas and the North Anatolian fault zones show many similarities. From
the geological point of view, as the San Andreas Fault in California, the North Anatolian Fault Zone is one of the ^est-
known structure of the world. They are similarly right-lateral, strike-slip faults, at the same time, are transforms.
They are of Late Miocene - Pliocene in age (10-12 m.y.) and are about 1100 - 1600 km long. Their zonal widths (0.5 - 10
km) a>re in the same order and magnitude. Although sense of their strike-slip movement is principally right - lateral,
they have a lef t-lateral branch (The Bast Anatolian Fault of the North Anatolian Fault and the Garlock Fault of the
San Andreas Fault). However, they vary in the maximum amount of lateral displacement and show different topog-
raphic features. The maximum offset is nearly 300 km along the San Andreas Fault whereas it is approximately 85-90
km along the North Anatolian Fault. As far as the physiographical characteristics are concerned, The North Anatolian
Fault Zone is more spectacular than San Andreas Fault.

GİRİŞ

Bu kısa makalenin amacı, Türkiye'de ve Kaliforniya'da, 
bir sıra büyük ve yıkıcı depremlerin oluşumuna neden olan 
ve birçok yönleri ile birbirine benzeyen Kuzey Anadolu Fayı ile 
San Andreas Fayı'nı karşılaştırmak, her iki fayın birbirine 
uyan ve uymayan özelliklerini belirtmek, açıklığa kavuştur-
maktır.

Bu karşılaştırma, yazarın 1975 yaz aylarında Kaliforni-
ya'da, San Andreas Fayı üzerindeki gözlemlerine ve Kuzey 
Anadolu Fayı boyunca, önceki yıllarda yaptığı, bir seri ince-
lemelere dayanmaktadır.

SAN ANDREAS FAYI

Dünyada en çok adı geçen faylardan bir olan San And-
reas Fayı, Kuzey Amerika'nın Pasifik Okyanusu kıyısına 
paralel olarak, KB-GD doğrultusnda uzanan ve Pasifik kıyı 
dağlarını boydan boya kesen büyük bir kırık sistemi, doğrul-
tu atımlı sağ yönlü bir fay zonudur (şekil 1). Kuzeyde Pa-
sifik kıyısındaki Point Arena'dan güneyde Meksika sınırına 
kadar olan Kaliforniya Eyaleti içindeki uzunluğu yaklaşık 
olarak 1100 kilometredir. Fayın Kuzeye doğru uzantısı Pa-
sifik'ten geçerek Gorda ve Juan de Fuca okyanus sırtına ka-
dar, güneyde ise Kaliforniya Körfezi'ne, dolayısıyla Doğu 
Pasifik Sırtı'na kadar devam eder. Bu durumu ile San An-
dreas Fayı, iki okyanus sırtını birbirine bağlıyan 1600 km 
uzunlukta tipik bir transform fay niteliğindedir (Wilson, 
1965).

San Andreas Fayı'nı, ilk kez tanıyan jeolog, Lawson 
(1895) olmuştur. Fayın adı da Lawson (1895) tarafından, San 
Fransisko yarımadasında, çizgisel görünümlü vadi içinde (fay 
zonunda) yeralan San Andreas gölü'ne izafeten verilmiştir. 
Ancak, San Andreas Fayı'nın, dünyaca tanınması 18 Nisan 1906 
San Fransisko depreminden sonra olmuştur. Mağnitüdü 8,3 olan 
bu depremde, San Francisco'dan başka, San Jose, Santa Rosa, 
Palo Alto ve Stanford Üniversitesi büyük hasar görmüş, 700 kişi 
ölmüş ve milyonlarca dolar maddî zarar meydana gelmiştir. 
Fakat bu olay, aynı zamanda fay ve deprem konularında yeni bir 
bilimsel araştırmanın doğmasına da neden olmuştur. San 
Andreas fayı, o tarihten beri (70 yıl) jeolog ve jeofizikçiler 
tarafından sürekli olarak incelenmiştir; araştırmalar günümüzde 
de yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bununla birlikte, fay 
hakkında bilinmesi gereken daha birçok hususlar vardır; fayın en 
fazla atımının yüzlerce kilometre mi yoksa birkaç on kilometre 
mi olduğu bugün de tartışılmaktadır. Aşağıda belirtileceği gibi, 
fay boyunca en fazla yer değiştirmenin 300 km olduğunu yazan 
araştırıcılar yanında, 30-40 km'lik bir atımı savunan jeologlar da 
vardır.

San Andreas Fayı'nı, kuzeyde Point Arena'dan güneyde 
San Gorgonio Pass'a kadar, yaklaşık 800 km, sürekli olarak 
arazide izlemek olanaklıdır. Fay çizgisi, Point Arena'dan 
sonra Tomales Bay, Olema vadisi, Bolinas Lagoon'dan ve 
San Fransisko şehrinin batı kenarından geçerek güneye doğ-
ru San Andreas Gölü, Crystal Spring Reservuarı boyunca 
uzanır ve daha güneyde Hollister ve Almaden yakınından, 
Carrizo Plain kenarından, Tejon Pass ve Cajon Pass'tan, Los 
Angeles'ın 60 km kuzeydoğusundan, San Bernardino yakı-
nından ve San Gorgonio Pass'tan geçerek Imperial Valley 
düzlüğü içinde çatallanarak görünmez olur. Bu çizgi boyunca fay 
zonu, Coast Range, Transvers Range gibi jeolojik yapıları dar 
açılarla (çapraz olarak) keser ve Santa Gruz Mt, Gatoilan 
Range, Cholame Hills, Temblor Range, San Gabriel Mts., Pine - 
Canyon, San Bernardino Mts., San Jacinto Mts., gibi dağlık 
bölgelerden geçer ve buralarda Granit, Granodiyorit ve 
metamorfik kayaçları keser.

San Andreas Fayı, tek bir kırık çizgisi olmayıp, az-çok 
birbirine paralel ya da kademeli olarak sıralanmış birçok fay 
parçalarından, fay kollarından oluşmuş bir fay sistemidir. 
Bunlar, genişliği birkaç yüz metre ile, birkaç kilometre (en 
çok 10 km) arasında değişen, bir Fay zonu meydana getir-
mişlerdir.

Fay sistemini oluşturan parçalar, kollar, aynı yaşta de-
ğildir; bir kısmı eski, diğerleri ise günceldir. 1973 yılında Ka-
liforniya Maden ve Jeoloji Dairesi tarafından yayımlanan 
1/750.000 ölçekli "Kaliforniya Fay ve Jeoloji Haritasında" fay 
parçaları yaşlarına göre renklendirilmiş olup, üç grup halin-
de gösterilmiştir.

Şöyleki:

1 — Tarihsel zamanlarda (son 200 yıl içinde) meydana
gelen depremlerde saptanan güncel (aktif) faylar,
kırmızı çizgilerle;

2 — Kuvaterner yaşlı olanlar (son 2   milyon yılda olu-
şanlar, tarihsel hariç) turuncu çizgilerle ve

3 — Kuvaterner öncesi (2 milyon yıldan daha yaşlı)
olanlar siyah çizgilerle belirtilmişlerdir.

Eski ve yeni faylar, arazide, morfolojik özellikleri ve fay
çizgisinin aşınma dereceleri ile birbirinden ayrılabilmektedir.

Fay zonu boyunca yer-yer ötelenmiş dere yatakları, ke-
silmiş taraçalar, klasik Rift topografyası, moloz tepecikleri,
sırtlar ve grabenler, gölcükler, kayaç dilimleri, kayma yüzey-
leri, kaynaklar ve traverten oluşumları görülür.

1906 depremi sırasında, 300 km boyundaki fayın geçtiği
yerlerde dere yatakları, yollar, boru hatları ve bahçe duvar-
ları sağ yönlü olarak metrelerce ötelenmişlerdi. Bu dönemde,
fay boyunca oluşan en büyük atım, en fazla sağ yönlü yer-
değiştirme, San Francisco'nun 50 km kadar kuzeyinde, To-
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males Bay'ın  baş kısmında -  Olema  yakınında -  6,5 metre  ola-
rak  saptanmıştır.  Burada fay,  Jura/Kretase  yaşlı  karmaşık 
yapılı Pransisken  (Franciscan) Formasyonu'nu  kesmiş  ve 
ötelemişti.

Daha  önce, 1857'de Güney Kaliforniya'nın  orta kesiminde, 
mağnitüdü solan büyük bir  deprem olmuş ve bu deprem sırasında 
San  Andreas  Fayı'nın  kestiği  birçok  dere  yatakları, sağ  yönlü  
olarak 10-11  metre  kadar  ötelenmişlerdi  (Vedder  ve Wallace, 
1970; Wood, 1955).

Amerikan tarihinde  en  büyük  deprem  olarak  nitelendiri-
len  1872 depremi  ise  (Mağnitüdü  +8),  San  Andreas  Fay  Zo-
nu  dışında,  Sierra  Nevada  Batoliti'nin  doğu  kenarında,  Owens 
Valley'de  olmuş ve  bu sırada,  vadi  boyunca  düşey  atımı  6  m, 
yatay  atımı  ise  3-5 m  olan  bir  normal  fay oluşmuştu.

San  Andreas  Fay  Zonu'nun  San  Fransisko  ile Hollister-
Almaden  arasındaki  160 km'lik  kesiminde,  tipik fay  morfo-
lojisi  olan  gölcükler,  fay düzlemi  yamaçları  (scarps), ötelen-
miş ağaç  dizileri  ve  kaynaklar görülür.  Yine  bu  kesimde  1906, 
1957 ve  1963  depremlerinin  yıkıntısı  izlenebilir.

Holister ve  Almaden  çevresinde  ayrıca  krip  şeklindeki 
güncel  fay hareketlerini  gözlemek  olanağı  da  bulunmaktadır. 
Hollister kasabasının sokaklarında,  yol  kenarlarında 20,  22,  25 
sm'lik sağ  yönlü  atımlar;  Almaden şarabhanesi  duvarında  10 
sm ve  şarabhane  bahçesindeki  beton duvarlı  su  arkında  30  sm 
lik  sağ  yönlü  yer  değiştirmeler  tarafımızdan  da  gözlenmiştir.

Kaliforniya'da araştırma  yapan birçok  jeologun  kanısına 
göre,  San Andreas  fayı  Üst  Miyosen'den  (12 milyon  yıldan) 
daha yaşlı  değildir  ve  Üst  Oligosen'den  (28 milyon  yıldan) 
daha  eski  olmadığı  kesindir.  Sağ  yönlü  kayma  hareketi  esas 
itibariyle 12 milyon  yıl  önce,  Miyosen sonlarına  doğru başla-
mıştır.

San  Andreas  Fayı  boyunca  oluşmuş olan  en  fazla  kayma 
(yerdeğiştirme) miktarı bazı  araştırıcılara  göre  (Crowell, 
1975;  Vedder, 1975; Ehlig ve  diğerleri 1975)  300 kilometre 
kadardır.  Bunlara  "Büyük  kaydırıcılıar  (Mega slippers,  me-
gamobilist)"  denilmektedir.  Diğer  bazı  araştırıcılara  (Wood-
ford,  1960;  Welday ve  Baird,  1974)  göre  ise,  en  büyük  atım, 
ancak birkaç  10  kilometredir  (Banning  Fayında  30-40  km). Bu 
tür  araştırıcılara  da  "Mini  kaydırıcılar'' (Minislippers, 
mesamobilist)"  denilmektedir  (Crowell, 1975). Daha önceleri 
ise,  "550 km'lik  bir  atım öngörülmüştü  (Hill ve  Dibblee, 
1953)."

Suppe  (1970)'e göre,  San Andreas  Fayı'nın  kuzey Kali-
forniya'daki gelişmesi, iki safhada  olmuştur.  Birinci  safha 
Kretase  sonlarında  veya  Paleosen'de,  ikinci safha  ise,  Miyo-
sen  sonlarına  doğru  başlıyarak  zamanımıza  kadar  süren  dö-
nemdir. Fakat  fayın  güney  Kaliforniya'daki  kısmı  için,  böyle bir 
durumdan  söz  edilmemektedir.

300  kilometrelik  atım  için,  en güvenilir  jeolojik kanıt 
olarak, Los  Angeles'in  50  km kuzeyindeki  Üst  Miyosen yaş-
lı  Mint  Canyon  Formasyonu  ile  buna  çok benzeyen  Caliente 
Formasyonu ve  Chocolate  Mt.  kayaçlarımn  durumu  gösteril-
mektedir  (Ehlig  ve  diğerleri,  1975).  Bu kayaçları  inceleyen-
lere göre,  Mint Canyon  ve  Caliente Formasyonları'ndaki  ra-
pakivi-dokulu  klastik  kayaçlar, kuzey  Chocolate  Mountains 
kayaçlarına  o  kadar  benziyorlar  ki,  her  iki  formasyonun  ana-
vatanının  (kökeninin)  Chocolate Mountains  olduğunda  kuşku 
duyulmamaktadır.  Her  üç  oluşumda  feldispat  fenokristalleri-
nin  benzerliği  ve  allanit  mineralinin  (sorosilikatlardan,  Epidot

gurubundan bir  mineral)  bulunuşu  da,  olayı  bir  kez  daha  ka-
nıtlamaktadır. Araştırıcıların  anlatımlarına  göre,  Üst  Miyo-
sen yaşlı  Mint  Canyon  Formasyonu  Rapakivi  kök  bölgesinden 
(Chocolate Mts.)  San  Andreas  Fayı  boyunca  240  km  sağ 
yönlü olarak  yerdeğiştirmiş;  ayrıca,  aynı  yaşlı  Caliente  For-
masyonu da  Mint  Canyon  Formasyonu'ndan  itibaren,  San 
Gabriel Fayı  boyunca  55-60  km  kadar  sağ  yönlü  olarak  kay-
mıştır. Toplam  olarak,  San  Andreas  Fay  Sistemi'nin  bu  ke-
siminde 300  km  lik  ,bir  yatay  kaymanın  oluştuğu  anlaşılmış-
tır. Bu  değer,  Ca,rrizo  Plain  ile  Tejon  Pass  arasında  Oroco-
pie-Chocolate Mountains  bölgesindeki  Senozoyik  öncesi  temel 
arazide saptanan  kayma  miktarının  (180  mil,  290  km),  he-
men-hemen aynıdır  (Crowell,  1975).  Yerdeğiştiren  formas-
yonların en  genç  kesimleri  12  milyon  yıl  yaşlı  olduğuna  göre, San 
Andreas  Fay  Sistemi'nin  bu  kesiminin  en  fazla  yaşı,  12 milyon 
yıldan  daha  çok  değildir.

Temblor ve  Caliente  Ranges  bölgesinde,  San  Andreas 
Fayı boyunca  incelenen  Miyosen  tabakalarının  karşılaştırıl-
masından, bunların  sedimentasyon  özelliklerinden  (tabaka  ka-
lınlıkları, çökelme  ortamı,  kaynak  arazi,  fauna  fasiyesi), 
Orta Miyosen  sonlarından  beri  oluşan  kayma  miktarının  296 
km ve  Pliyosen  sonlarından beri de 80  km olduğu  saptanmıştır 
(Vedder, 1975).

Tejon Pass'ta  San  Andreas  Fayı  ile  kesişen  sol  yönlü 
Garlock Fayı  boyunca  oluşan  kayma  miktarı  ise,  65  km  ka-
dardır (Crowell,  1975).  Kuzeydoğu  doğrultusunda  Death  Val-
ley'e kadar  uzanan  bu  sol  yönlü  fay  kolunun  uzunluğu,  yak-
laşık 260  km  kadardır.

San Andreas  fay  Sistemi'nin  önemli  bir  parçası  olan  ve 
şimdi aktif  olmayan  San  Gabriel  Fayı,  Pliyosen  sırasında 
aktif bulunuyordu  ve  aktivitesi  birkaç  milyon  yıl  sürmüştü 
(Crowell, 1975)  ve  bu  sürede  fay  boyunca  60  km'lik  yatay 
yerdeğiştirme  olmuştu.  130  km  boyundaki  San  Gabriel  Fayı, 
Tejon Pass  güneyinden  başlar,  San  Gabriel  dağlarından  geçerek 
Cajon  Pass  yakınında  San  Andreas  Fayı  ile  birleşir  (şekil 1).

San Andreas  Fay  Sistemi'nin  güney  kesiminde,  fayın  ça-
tallanan kollarından  biri  olan  San  Jacinto  Fayı  ise,  ancak 
Kuvaterner sonlarında  aktif  durumda  idi.  O  zamandan  beri, bu 
fay  boyunca  toplam  olarak  24  km  lik  sağ  yönlü  bir  atım 
oluşmuştur (Sharp,  1967).

San Andreas  Fay  Zonu'nun,  Carrizo  Plain-Temblor  Ran-ge 
bölgesinde  (Los  Angeles'in  100-200  km  kuzey  batısında) araştırma 
yapan,  özellikle  1857  depremi  sırasında  bu  bölgede aktif olan  fay  
kesiminin  meydana  getirdiği  jeomorfolojik  yapıları ayrıntıları  ile  
inceleyen  Wallace  (1975),  fayın  kestiği bazı dere  yataklarının  
10-11  m   sağ  yönlü  olarak  ötelenmiş  olduklarını sanmaktadır.

Wallace (1975)  aynı  zamanda,  bölgede  1857  de  olduğu gibi, 
yeryüzünde  10  metrelik  bir  yerdeğiştirmenin  oluşabileceği, 
mağnitüdü  8  in  üzerinde  büyük  bir  depremin  yinelenebilmesi için,  
bölgede  uzun  süreli  elastik  streyn  hızının  2  sm/yıl olduğu  kabul  
edildiği  takdirde  500  senenin,  hızın  1,4  sm/yıl olduğu  kabul  
edildiğinde  ise,  700  yılın  (recurrence  interval) geçmiş  olması  
gerektiğini  belirtmektedir  (Wallace,  1975).

KUZEY ANADOLU FAYI

Kuzey Anadolu  Fayı  da  son  yıllarda  kendisinden  çok 
sözedilen faylar  arasına  girmiştir.  Özellikle,  Alpin  Sıradağlar'ın 
Levha  Tektoniği  ile  ilgilenen  jeolog  ve  jeofizikçiler,
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Şekil 2:  Kuzey  Anadolu  fay  zonu.
Figure 2:  The  North  Anatolian  fault  zone.

Kuzey Anadolu  Fayı'nı  Karadeniz  Levhacığı  ile  Anadolu  Lev-
hacığı'nı birbirinden  ayıran  bir  dönüşüm  (Transform)  fay  ni-
teliğinde değerlendirmiş  olmaları,  onun  Dünya  literatüründe 
geniş ölçüde  yeralmasına  neden  olmuştur.

Karadeniz kıyısına  az-çok  parelel  olarak,  Anadolu'yu  B-
D doğrultusunda  boydan  boya  kesen  Kuzey  Anadolu  Fayı'-
nın, batıda  Sakarya  nehri  (Geyve)  ile  doğuda  Van  Gölü  (Bu-
lanık) arasında  kalan  ve  yeryüzünde  kesintisiz  olarak  göz-
lenebilen uzunluğu,  yaklaşık  olarak  1100  km;  Ege  denizi  ile 
İran sınırı  arasında,  uzantıları  ile  birlikte,  1600  kilometre-
dir (şekil  2).

Kuzey Anadolu  Fayı'nm  doğrultu  atınılı  sağ  yönlü  bir 
fay zonu  olduğu,  ilk  kez  27  Aralık  1939  büyük  Erzincan  dep-

reminden (M=8)  ve  onu  izleyen  1942,  1943  ve  1944  depremle-

rinden sonra  anlaşılmıştır  (Ketin,  1948).

Fayın arazi  üzerinde  izlenebilen  çizgisi  (güzergâhı)  bi-
lindiği gibi,  batıda  Biga  yarımadasında  Yenice-Gönen  kesi-
mi ile  başlar,  Manyas  ile  Geyve  (Sakarya  nehri)  arasında  bir 
kesiklik yaptıktan  sonra,  batıda  Mudurnusuyu,  Abant,  so-
ğanlı vadileri,  doğudaı  Destek  boğazı,  Kelkit  ve  Elmalı  vadi-
leri boyunca  uzanır,  Boyalı  ile  Havza  arasında  İlgaz  dağla-
rını keser  ve  Bolu,  Gerede,  İsmetpaşa  İstasyonu,  Kargı,  Kâ-
mil, Havza,  Lâdik,  Erbaa,  Niksar,  Reşadiye,  Suşehri,  Erzin-
can, Karlıova,  Varto  ve  Bulanık  kasabaları  içerisinden  ya  da 
çok yakınlarından  geçer  (şekil  2).

San Andreas  Fayı  gibi,  Kuzey  Anadolu  Fayı  da,  tek  bir 
kırık düzlemi  olmayıp  birçok  fay  parçalarından  oluşmuş  bir 
fay zonu,  bir  fay  sistemi  durumundadır.  Bu  parçalar  kademe-
li ya  da  birbirine  az-çok  paralel  olarak  sıralanırlar  ve  orta-
lama 500-1000  m,  bazı  yerlerde  .birkaç  km,  ovalık  bölgelerde 
ise 8-10  km  genişlikte  bir  fay  zonu  meydana  getirirler.  Çoğu 
kez, tipik  bir  Rift  morfolojisi  gösteren  bu  fay  zonu  kenarın-
da ve  içerisinde,  çok  sayıda  ötelenmiş  dere  yataklarına,  ezik 
kayaçlardan oluşmuş  tepeciklere  ve  sırtlara,  graben  biçimin-
de çukurluklara,  gölcüklere,  sıcaksu  kaynaklarına,  traverten 
oluşuklarına ve  küçük  boyda  çok  genç  volkan  konilerine  (Er-
zincan ovasında  ve  Kelkit  vadisinde)  rastlanır.

1939 ile  1967  yılları  arasında,  Kuzey  Anadolu  Fay  Zo-
nu'nda olan,  mağnitüdleri  7  ilâ  8  mertebesindeki  büyük  dep-
remler sırasında,  yeryüzünde  gözlenen  ve  Ölçülen  fay  parça-
larının boyları  40  km  ile  340  km  (1939  Erzincan-Kelkit  va-
disi depremi)  arasında;  sağ  yönlü  yatay  atım  değerleri  1,5 
ile 4,3  m  (1953  Yenice  depremi);  düşey  atımları  ise  0.40  m 
ile 2  m  (1939  Erzincan)  arasında  bulunmakta  idi.

Kuzey Anadolu  Fay  Zonu  boyunca  oluşan  sağ  yönlü  kay-
ma hareketinin  başlangıcı  (fayın  yaşı),  büyük  ,bir  olasılıkla 
Üst Miyosen'e  (8-10  milyon  yıl  öncesine),  fakat  kesinlikle 
Pliyosen başlarına  (5-6  milyon  yıl  öncesine)  rastlar.  Gerede 
ile İlgaz  arasındaki  kesimde  inceleme  yapan  Tokay  (1973), 
fay zonundaki  yatay  kayma  hareketlerinin,  özellikle  Orta 
Pliyosen'de başladığını  belirtir  ve  o  zamandan  beri,  1-1,5  sm/

yıl'lık ortalama  hızla,  60-80  kilometrelik  sağ  yönlü  bir  yer-

değiştirmenin oluşabileceğini  savunur.

Daha önce  Mudurnusuyu  Vadisi'nde  araştırmalar  yapan 
Abdüsselâmoğlu (1959),  vadi  boyunca  gelişmiş  olan  fay  zo-
nu içinde,  klastik  Pliyosen  tortularının  çökelmiş  olduklarını 
açıklar. Ayrıca,  Alt  Miyosen  ya  da  daha  yaşlı  tortuların  fay 
zonu içinde  birikmiş  olduğu  şimdiye  kadar  hiçbir  yerde  ka-
nıtlanmış değildir.

Fa,y üzerindeki  sağ  yönlü  atımın  (yerdeğiştirmenin)  bu-

güne dek  saptanan  en  büyük  değeri  85-90  km  olarak  veril-

mektedir (Seymen,  1975).  Seymen  (1975)'in  Kelkit  vadisinde 
Reşadiye çevresindeki  çalışmaları  ile,  Pontit-Anatolit  tekto-

nik .birlikleri  sınırının  ve  pelajik  fasiyesli  Jura/Kretase  for-
masyonlarının Kuzey  Anadolu  Fayı  tarafından  kesilerek  sağ 
yönlü olarak  85-90  km  yer  değiştirmiş  oldukları  kestirilmek-

tedir.

Kayma hareketinin  ortalama  hızını,  Seymen  (1975),  0,5-
0,6 sm/yıl;  Arpat  ve  Şaroğlu  (1975)  son  yanm milyon  yıl  için 
7 mm/yıl'dan  daha  büyük;  Canıtez  (1973)  ise,  1-2  sm/yıl  ola-
bileceği kanısındadırlar.

Kaymanın uzun  süreli  ortalama  hızı  1  sm/yıl  olarak  ka-
bul edilirse,  90  km'lik  en  büyük  atımın  9  milyon  yılda  ger-
çekleşmiş olması  gerekir;  bu  sürenin  başlangıcı  ise  Miyosen
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sonlarına rastlar. Kayma hızını Seymen gibi 0,5 - 0,6 sm/yıl 
olarak düşünürsek, elde edeceğimiz zaman süresi 18-15 mil-
yon yıl; Arpat ve Şaroğlu (1975) gibi alırsak geçen süre 13 
milyon yıl olacaktır. Bu değerler yaklaşık olarak Orta-Üst 
Miyosen'i belirtirler.

İsmetpaşa Tren İstasyonu'nun yakınındaki karayolları 
bakım evi bahçesini çevreleyen taş duvarda saptanan, tektonik 
krip hareketinin hızı ise, ortalama 1,5 sm/yıl'dır (1957 ile 1969 
arasında, 12 yılda 18 sm lik krip). Üç noktalı bir ölçme şebekesi 
aracılığı ile 14 Kasım 1969 ile 20 Mart 1972 tarihleri arasındaki 
2,5 yıllık krip olayını değerlendiren Aytun (1973), bu süredeki 
krip hızının yatay olarak yine 1,5 sm/yıl, düşey olarak ta 0,6 sm/
yıl olduğunu açıklamıştır. Ancak, 26 Aralık 1972, 21 Şubat 1973 ve 
Şubat 1974 tarihlerinde yapılan gözlemlerde hiçbir değişiklik 
olmadığı görülmüştür (Aytun, 1975, sözlü açıklama).

Sağ yönlü olan Kuzey Anadolu Fayı'nı, Karlıova yakınında, 
sol yönlü Karlıova-Bingöl Fayı 40°lik bir açı altında keser (Şekil 
2). 80 km uzunluğu olan bu fay boyunca, 15 kilometrelik sol 
yönlü bir kayma hareketinin oluşmuş olduğu, 22 Mayıs 1971 
Bingöl depreminden sonra, bölgede inceleme yapan Seymen ve 
Aydın (1972) tarafından saptanmıştır. Mağnitüdü 6,7 olan Bingöl 
depremi sırasında ise, ancak 25 sm lik sol yönlü yatay bir atım 
gözlenebilmiştir. Karlıova - Bingöl Fayı'nın güney batı 
doğrultusunda devam ederek Hazar Gölü kenarından, 
Gölbaşı'ndan ve Maraş'ın 15 km güneydoğusundan geçerek Amik 
Ovası'na ve oradan da Asi Nehri, Taberya Gölü, Ürdün Nehri, 
Lut Gölü (Dead Sea) üzerinden Akabe Körfezi'ne ve Kızıldeniz'e 
kadar uzandığı sanılmaktadır. Fayın Türkiye sınırları içindeki 
bölümüne "Doğu Anadolu Fayı" denilmekte (Arpat ve Şaroğlu 
1975) ve Kızıldeniz'e kadar olan uzantısı ile birlikte bir dönüşüm 
fayı (Transform fay) niteliğinde olduğu sanılmaktadır.

Canıtez (1973) in incelemelerine göre Kuzey Anadolu 
Fayları'nın derinlikleri 25 kilometreden daha fazla olmayıp, 
faylar boyunca oluşan depremlerin odak derinlikleri 12-20 km 
arasında bulunmaktadır.

KARŞILAŞTIRMA

Buraya kadar yapılan açıklamalarda görüldüğü gibi, San 
Andreas Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı arasında çok yönlü bir 
benzerlik vardır. Her iki fayın birer fay zonu ya da fay sistemi 
halinde gelişmiş bulunmaları; fay zonlarında oluşan özel yapı 
şekillerinin hep aynı oluşu; boylarının birbirine uygunluğu (1100 - 
1600 km); doğrultu atımlı sağ yönlü olmaları ve sol yönlü ikincil 
kollarının bulunması (Garlock ve Karlıova-Bingöl Fayları); aynı 
zamanda Dönüşüm Fayı niteliğinde olmaları; her ikisinin de 
Miyosen sonlarında ya da Pliyosen başından (10-12 milyon yıl 
öncesinden) beri hareket etmekte oldukları ve Alpin yaşlı 
sıradağları (Coast Range ve Kuzey Anadolu sıradağlarını) küçük 
açılar altında kesmeleri, bu benzerliğin başlıca belirtileridir.

Her iki fay sisteminin birbirine uymayan yönleri ise: En fazla 
atım değerlerinin birbirinden oldukça farklı bulunması (San 
Andreas'ta 300 km, Kuzey Anadolu'da 90 km) ve fizyografik 
görünümlerinin değişik olmasıdır.

San Andreas Fay Zonu'nda, aşınma ve biriktirme gibi
dış olayların etkileri, Kuzey Anadolu Fay Zonu'na oranla da-
ha fazladır; bu nedenle Kuzey Anadolu'da fay morfolojisi,
San Andreas'a göre daha belirgindir.

Yayıma verildiği tarih: Nisan, 1976
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Kırklareli yöresi  (kuzey  Trakya)  denizel
Oligosen'inin stratigrafisi  ve  Nummulites  türleri

The stratigraphy and the species of Nummulites of the marine Oligocene of Kırklareli region (North  of 
Thrace)

Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  AnkaraERCÜMENT SİREL  

HATİCE GÜNDÜZ Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ: Kırklareli  yöresi  (K  Trakya)  denizel  Oligosen  çökellerinde  bulunan  Nummulites  türlerinin  sistematik  tanımlamaları incelenmiş,  
ayrıca  bölgenin  kısaca  stratigrafisi  verilmiştir.

Yörede Paleozoyik  ve  Paleojen  yaşlarında  kaya  birimleri  yüzeylemektedir.  Paleozoyik  (Alt  Paleozoyik)  metamorfik 
kayaçlardan oluşmuştur.  Metamorfik  kayaçlar  üzerine  uyumsuz  olarak  gelen  Eosen,  Lütesiyen  (  ?  ) kumlu  ve  algli  kireçtaşlarını 
içermektedir.  Algli  kireçtaşları  içinde;  Discocyclina  sp.,  Rotalia  sp.  gibi  foraminiferler  vardır.  Priaboniyen çökelleri, Lütesiyen  (  ?  ) 
yaşlı  algli  kireçtaşları  üzerine  uyumlu  olarak  gelen  kumlu  kireçtaşlarından  oluşmuştur  ve  Nummulites  fabianii  (Prever),  Chapmanina  
gassinensis  (Silvestri),  Fabiania  cassis  (Oppenheim),  Biscocyclina  sp.,  Asterocyclina  sp.  ve  Queraltina  sp.  gibi  foraminifer  türleri  ile  
belirlenir.  Oligosen  çökelleri,  Priaboniyen  yaşlı  kumlu  kireçtaşları  üzerine uyumlu  olarak  gelen  killi  kireçtaşlarından  oluşmuştur  ve  
bol  olarak  Nummulites  intermedius (d'Arehiae),  N.  fichteli  Michelotti,  N.  vascus  Joly  ve  Leymerie  gibi  Nummulites  türlerini  içerir.

ABSTRACT: Systematic  description  of  the  species  of  Nummulites have  been  studied  in  the  marine  Oligocène  sediments of Kırklareli  
region  (North  of  Thrace),  in  the  otherhand  the  stratigraphy  of  the  region  is  given  shortly.

The rock  units  of  Paleozoic  and  Paleogene  ages  crop  out  in  the  region.  Paleozoic  (Lower  Paleozoic)  sequence  is  com-
posed of  metamorphic  rocks.  The  Paleozoic  rocks  are  unconformably  overlain  by  the  sandy  and  algal  limestones  of  the 
Lutetian? age.  Algal  limestones  contain  genera  of  the  Foraminifera  such  as  Discocyclina  sp.,  Rotalia  sp.,  Priabonian  se-
quence conformably  overlies  the  algal  limestones  of  Lutetian  (?)  age,  it  is  composed  of  sandy  limestones  and  it  is 
characterized by  the  species  of  Foraminifera  such  as  Nummulites  fabianii  (Prever),  Chapmanina  gassinensis  (Silvestri),  Fa. 
biania cassis  (Oppenheim),  Discocyclina  sp.,  Asterocyclina  sp.  and  Queraltina  sp.,  Lower-Middle  Oligocène  sequence  con-
formably overlies  the  sandy  limestones  of  Priabonian  age.  It  is  composed  of  clayey  limestone.  Oligocène  sequence  contains 
abundant  Nummulites  species,  such  as  Nummulites  intermedius  (d'Archiac),  N.  fichteli  Michelotti,  N.  vascus  Joly  and 
Leymerie in  large  amount.

(1) Dizer,  A.  tarafından  "Trakya  bölgesinin  Tersiyer  biyozonları"  adı  altında,  Türkiye  Jeoloji  Kurumu  30.  Bilimsel  ve  Teknik  Kurul-
tayı'nda  sözlü  bildiri  olarak  sunulmuştur.

GİRİŞ

Çalışılan bölüm,  Kırklareli  (K  Trakya)  ilinin  15  km  ba-
tısında bulunan  Dolhan  köyünün  kuzeyini  kapsamaktadır  (şe-
kil 1).

Bu çalışma  bugüne  kadar  Türkiye'de  Denizli  (Dizer, 
1962) ve  Elazığ1  (Sirel  ve  diğerleri,  1975)  yörelerinde  bilinen 
Nummulites'li  denizel  Oligosen'in  Kırklareli  yöresinde  de  (K 
Trakya) varlığını  bildirmek,  stratigrafisini  ve  foraminifer 
topluluğunu tanıtmak  amacı  ile  yapılmıştır.

Çalışılan bölümü  içine  alan  jeolojik  çalışmalar  (Pamir 
ve Baykal,  1947),  (Ayhan,  1972)  ve  (Keskin,  1966,  1974)  ta-
rafından yapılmıştır.  Çalışılan  bölümün  doğusunda,  Pınarhi-

sar  ve  Çatalca  yörelerinde  yapılan  çalışmalar  ile  denizel  Oli-
gosen'in  varlığı,  Ostracoda  türleri  ve  foraminiferler  ile  sap-
tanmıştır  (Sönmez  -  Gökçen,  1973a,  1973b,  1975).  Nummulites'li
denizel  Oligosen'in  varlığı  ise  Dizeri  tarafından  bildirilmiştir.

E. Sirel  tarafından  toplanan  örnekler  Maden  Tetkik  ve
Arama  Enstitüsü  Paleontoloji  servisinde  saklanmaktadır.

STRATİGRAFİ

Paleozoyik

Daha  önceki  araştırmacılarca  (Akartuna,  1953),  (Keskin,
1974)  Paleozoyik  olarak  yaşlandırılan  metamorfik  seri,  çalışı-
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[lan bölümde,  Eosen  kireçtaşları  ile  açısal  uyumsuzluk  gös-  
termektedir (şekil  2).

Eosen

Lütesiyen (?). Paleozoyik  yaşlı  metamorfik  seri  üzerine 
uyumsuz olarak  gelen  bol  algli  biyosparitler  içinde  kesin  yaş 
verecek fosil  yoktur.  Bu  kireçtaşları,  üstüne  uyumlu  olarak 
gelen Priaboniyen  yaşlı  kumlu  biyomikritler  ile,  mikrofauna 
topluluğu ve  mikrolitolojik  olarak  ayrıcalık  göstermektedir; 
bu bakımdan,  bu  kireçtaşlarının  üstünde  bulunan Priaboniyen yaşlı 
kumlu  kireçtaşlarından  daha  yaşlı  olabileceği  düşünülebilir.

Priaboniyen. Priaboniyen  çökelleri,  Lütesiyen  (?)  in  alg. Ii 
kireçtaşları  üzerine  uyumlu  olarak  gelen  Nummulites'li kumlu 
biyomikritlerden  oluşmuştur  ve  bol  olarak  Nummulites fabianii,  
Nummulites  sp.,  Fabiania  cassis,  Chapmanina gassinensis, 
Discocyclina  sp.,  Asterocyclina  sp.,  Queraltina sp. ve  Rotalia  sp.  
gibi  foraminifer  türlerini  içerir  (şekil  2).

Oligosen

Alt -  Orta  Oligosen.  Alt  -  Orta  Oligosen  çökelleri  Kırklareli'nin 
batısında,  Dolhan  köyünün  kuzeyinde  belirgin  olarak izlenir  ve  
Priaboniyen  çökelleri  üzerine  uyumlu  olarak gelir. Genellikle  
Nummulites'li  killi  biyomikritlerden  oluşmuştur. Bu  kireçtaşları,  
beyaz,  açık  sarı  renkte  olup  çok  yumuşaktır ve  bol  olarak  
Nummulites  intermedius,  N.  ficbteli,  N. vascus, Asterigerina  sp.,  
Rotalia  sp.  gibi  foraminiferleri  içermektedir (şekil  2).

SİSTEMATİK İNCELEME

Bu bölümde  foraminiferlerden  sadece  Oligosen  Nummu-
lites'levinin  tanımlamaları  verilmiştir.

Familya  NUMMILITIDAE  de  Blainville  1825
Cins  NUMMULİTES  (=  Camerina)  Bruguiere  1792

Nummulites  intermedius  (d'Archiac)  1846
(levha  I,  şekil  1-9)
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1962  N.  intermedius  (d'Archiac),  Escandell  ve  Colom,  lev-
ha  15,  gekil  1-3,  5-6.

Tanımlama

Mikrosiferik  Şekil.

Dış Karakterler.  Yassı  hafifçe  şişkin  merceksi  şekilli 
olup kenarları  keskincedir.  Çap  5,1  -  12,4  mm,  kalınlık  1,5  -
2,6 mm  arasında değişir.  Fileler,  poligonal  ağ  şeklindedir.  10,3 
mm lik  bir  çapta  17  tur,  9,8  mm lik  bir  çapta  18  tur, 8,9  mm lik 
bir  çapta  13  tur  sayılmıştır.

İç Karakterler.  İlk  loca  küçüktür;  ölçü  yapılamamıştır. Spir 
kalındır,  iki  tur  arasındaki  kalınlık,  ilk  turdan  başlayarak hafifçe  
ve  dereceli  olarak  artar.  Bölmeler  ilk  turlarda  düz ve dike  yakın,  
sonraki  turlarda  hafifçe  eğik  ve  kıvrık  olabilir. Localar 
dikdörtgenimsi,  loca  genişliği  ilk  turlarda  yükseklikten biraz  
büyük,  sonraki  turlarda  loca  genişliği  gittikçe  artarak, son  
turlarda  yüksekliğin  2-3  katına  erişir.

Stratigrafik Seviye
Alt  -  Orta  Oligosen.

Bulunduğu  Yer

Kırklareli  batısı,  Dolhan  köyü  kuzeyi.

Nummulites  fichteli  Michelotti  1841
(levha  H,  şekil  1-6,  9)

1841  Nummulites  fichteli  n.sp.,  Michelotti,  levha  3,  şekil  7a-b.
1934  N.  fichteli  Michelotti,  Silvestri,  levha  2,  şekil  5-8;  lev-

ha  3,  şekil  3-5.
1935  N.  fichteli  Michelotti,  Cizancourt,  levha  45,  şekil  6-7.
1941  N.  fichteli  Michelotti,  Marchesini  ve  Facca,  levha  7,  şe-

kil  10a,  b;  13a,  b;  levha  8,  şekil  16-18,  21-25,  27-30;  lev-
ha  9,  şekil  1-20;  levha  10,  şekil  1-14.

1960  N.  fichteli  Michelotti,  Cole,  levha  3,  şekil  9-18.
1975  N.  fichteli  Michelotti,  Sirel  ve  diğerleri,  levha  1,  şekil

1-9.

Tanımlama

Nummulites intermedius  (d'Archiac)'un  makrosiferik 
şeklidir.

Dış Karakterler.  Hafifçe  şişkin  merceksi  şekilli  olup  ke-
narları keskincedir.  Çap  2,  4-  4,7  mm,  kalınlık  0,7  -  1,8  mm 
arasında değişir.  Fileler,  kenarlarda  ve  kenarlara  yakın  kı-
sımlarda dikdörtgenimsi,  merkeze  doğru  poligonal  ağ  görü-
nümündedir. Merkeze  doğru,  file  üzerinde  granüle  benziyen 
kalınlaşmalar görülür.  İyi  temizlenmiş  örneklerde  dış  yüzden 
turları sayılabilmektedir.  4,5  mm  lik  bir  çapta  7  tur,  3,5  mm 
lik bir  çapta  ise  6  tur  sayılmıştır.

İç Karakterler.  İlk  loca  küremsi  oval  şekillidir;  küremsi 
olanların çapı  317x329  ıu  oval  olanların  çapı  293x354 ıu  dur. Spir 
kalındır,  iki  tur  arasındaki  kalınlık,  ilk  turdan  başlayarak son  
tura  doğru  düzenli  ve  yavaş  olarak  artar.  Bölmeler ince ve dike 
yakın şekilde sıralanmıştır. Localar dikdörtgenimsidir. Loca  
genişliği,  ilk  turlarda  (2  tur)  yükseklikten  biraz büyük, sonraki  
turlarda  yüksekliğin  2-3  katına  erişir.

Stratigrafik Seviye

Alt  -  Orta  Oligosen.

Bulunduğu  Yer

Kırklareli  batısı,  Dolhan  köyü  kuzeyi.

Nummulites  vascus  Joly  ve  Leymerie  1848
(levha II,  şekil  7,  8,  10-12;  levha HI,  şekil  1-9)

1848  Nummulites  vasca  n.sp.,  Joly  ve  Leymerie,  levha  1,  şe-
kil  16-17.

1879  N.  boucheri  n.sp.,  de  la  Harpe,  levha  1,  şekil  IV-2a,  5a,
6a,  8-10.

1908  N.  vascus  Joly ve  Leymerie,  Boussac,  s.  251  (A ve  B).

1937  N.  boucheri  de  la  Harpe,  Silvestri,  levha  5,  şekil  1,  6;
levha  11,  şekil  1-2;  levha  12,  şekil  1,  5;  levha  15,  şekil
5-6.

1961  N.  vascus  Joly  ve  Leymerie,  Montanari,  levha  1,  şekil  1,
2a-c,  3,  4a-b,  5,  6,  7a-b,  8a-b,  9;  levha  2,  şekil  13-14,  15
a-b,  16.

1962  N.  vascus  Joly  ve  Leymerie,  Eames  ve  diğerleri,  levha
1,  şekil  A,  B.

1975  N.  vascus  Joly  ve  Leymerie,  Sirel  ve  diğerleri,  levha  2,
şekil  1,  2,  3,  5,  6,  7,  8.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.

Dış Karakterler.  Şişkin  merceksi  şekilli  olup  çap  4,2  -  7,1 
mm, kalınlık  2,1  -  2,6  mm  arasında  değişir.  Fileler  merkez-
den hafifçe  kıvrılmış  bir  şekilde  çıkar  ve  kenarlara  doğru 
ışınsal olarak  devam  eder.  6  mm  lik  bir  çapta  8-9  tur  sayıl-
mıştır.

İç Karakterler.  İlk  loca  çok  küçüktür,  boyutları  ölçü-
lememiştir. Spir  çok  kalındır.  İki  tur  arasındaki  kalınlık,  ilk 
turdan başlayarak  yavaş  ve  düzenli  olarak  artar.  Bölmeler 
hafifçe eğik  ve  düzenli  olarak  sıralanmıştır.  Localar  dikdört-
genimsidir ve  yükseklikleri  genişliklerinden  büyüktür.

Makrosiferik Şekil.

Dış Karakterler.  Şişkin  merceksi  şekillidir.  Çap  1,6  -  4,8 
mm, kalınlık  0,96  -  2,1  mm  arasında  değişir.  Fileler  merkez-
den hafifçe  kıvrılmış  bir  şekilde  çıkar  ve  kenarlara  doğru 
ışınsal olarak  gider;  ender  olarak  merkeze  yakın  kısımlardan 
itibaren çatallanma  gösterir.  Ortada  az  belirgin  bir  düğme 
görülür. 3,8  mm  lik  bir  çapta  5  tur,  4,8  mm  lik  bir  çapta  6 
tur sayılmıştır.

İç Karakterler.  İlk  loca  tektir  veya  nefrolepidin  şekillidir. Tek  
olanlar  oval  şekilli  olup  çapları  268x342 ıu,  nefrolepidin olanların  
çapları  ise  122x219,  244x281 ıu  dur.  Spir  çok  kalındır. İki  tur  
arasındaki  kalınlık,  ilk  turdan  başlayarak  son tura doğru  yavaş  
ve  dereceli  olarak  artar.  Bölmeler  hafifçe eğik olarak  
sıralanmıştır.  Localar  dikdörtgenimsidir  ve  yükseklikleri 
genişliklerinden  büyüktür.

Stratigrafik Seviye

Alt  -  Orta  Oligosen.

Bulunduğu  Yer

Kırklareli  batısı,  Dolhan  köyü  kuzeyi.
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SONUÇLAR

Bu  çalışma  ile  aşağıdaki  sonuçlar  elde  edilmiştir.
1. Alt  -  Orta  Oligosen'ln  karakteristik  foraminiferlerin-

den  olan  Nummulites  intermedius  (d'Archiac)  ün  Türkiye'de
varlığı,  tanımı  yapılarak  belirtilmiştir.

2. Alt  -  Orta  Oligosen  çökellerinin,  Priaboniyen  çökelle-
ri  üzerine  uyumlu  olarak  geldiği  saptanmıştır.

KATKI  BELİRTME

Yazarlar  örneklerin  toplanması  sırasında  yardımlarını
gördüğü  Orhan  Amcaoğlu'na  teşekkürlerini  sunarlar.

Yayıma  verildiği  tarih:  Mayıs,  1976
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Şekil  2:  Eksene  dik  kesit,  (T.ll)
Şekil  3:  Eksenel  kesit,  (T.12)
Şekil  4:  Eksene  dîk  kesit,  (T.13)
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Şekil  6:  Eksenel  kesit,  (T.15)
Şekil  9:  Eksenel  ke3it,  (T.16)

Nummulites  vascus  Joly  ve  Leyınerie

Şekil  7:  Dış  yüzden  görünüş,  mikrosiferik  şekil,  (T.17),  X  11
Şekil  8:  Eksene  dik  kesit,  mikrosiferik  şekil,  (T.  18),  X  11
Şekil  10:  Eksene  dik  kesit,  makrostferik  şekil,  (T.19),  X  13
Şekil  11:  Dış  yüzden  görünüş,  makrosiferik  şekil,  (T.20),  X  13

12:  Eksene  dik  kesit,  mikrosiferik  şekil,  (T.21),  X  13

PLATE  II
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Figure  I:  External  view,  (T.  10)
Figure  2:  Equatorial  section,  (T.ll)
Figure  3:  Axial  section,  (T.12)
Figure  4:  Equatorial  section,  (T.13)
Figure  5:  External  view,  (T.14)
Figure  6:  Axial  section,  (T.15)
Figure  9:  Axial  section,  (T.16)

NummuHtes  vascus  Joly  and  Leymerie

Figure  7:  External  view,  microspheric  form,  (T.17),  X  11
Figure  8:  Equatorial  section,microspheric  form,  (T.18),  X  11
Figure  10:  Equatorial  section,  maerospheric  form,  (T.19),  X  13
Figure  11:  External  view,  macrospheric  form,  (T.20),  X  13
Figure  12:  Equatorial  section,  microspheric  form,  (T.21),  X  13
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Şekil  2:  Eksene  dik  kesit  .makrosiferik  şekil,  (T.23),  X  13
Şekil  3:  Eksenel  kesit,  makrosiferik  şekil,  (T.24),  X  13
Şekil  4:  Dış  yüzden  görünüş,  makrosiferik  şekil,  (T.25),  X  13
Şekil  5:  Dış  yüzden  görünüş,  makrosiferik  şekil,  (T.26),  X  13
Şekil  6:  Dış  yüzden  görünüş,  mikrosiferik  şekil,  (T.27),  X  11
Şekil  7:  Eksene  d<k  kesit,  mikrosiferik  şekil,  (T.28),  X  11
Şekil  8:  Dış  yüzden  görünüş,  makrosiferik  şekil,  (T.29),  X  13
Şekil  9:  Eksenel  kesit,  mikrosiferik  şekil,  (T.30),  X  11

PLATE  III

Nummulites  vascus  Joly  and  Leymerie

Figure  I:  Equatorial  section,  microspheric  form,  (T.22),  X  11
Figure  2:  Equatorial  section,  macrospheric  form,  (T.23),  X  13
Figure  3:  Ax*al  sectron,  macrospheric  form,  (T.24),  X  13
Figure  4:  External  view,  macrospheric  form,  (T.25),  X  13
Figure  5:  External  view,  macrospheric  form,  (T.26),  X  13
Figure  6:  External  view,  microspheric  form,  (T.27),  X  11
Figure  7:  Equatorial  section,  microspheric  form,  (T.28),  X  11
Figure  8:  External  view,  macrospheric  form,  (T.29),  X  13
Figure  9:  Axial  sect'on,  microspheric  form,  (T.30),  X  11
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Haymana-Polatli yöresinin (güneybatı Ankara)
Üst  Kretase-Alt  Tersiyer  stratigrafisi  ve
paleocoğrafik  evrimi(1)

The stratigraphy and paleogeographical evolution of the Upper Cretaceous-Lower Tertiary sediments in
the Haymana-Polatli region  (SW of Ankara)

GÜNER  ÜNALAN  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara
VEDAT  YÜKSEL  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara
TUNA TEKELİ  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara
OSMAN GÖNENÇ  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara
ZtNET SEYÎRT  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara
SELAHÎ  HÜSEYİN  Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü,  Ankara

ÖZ:  Haymana  -  Polatlı  yöresinde  Üst  Kretase  (Maestrihtiyen)  .  Alt  Tersiyer  yaşlı  çökeller  yüzeylemektedir.  Bunların
tabanında,  çalışmanın  kapsamı  dışında  bırakılan  Temirözü,  Mollaresul,  Dereköy  Formasyonları  yeralır.  Maestrihtiyen'den
üste  doğru  şu  formasyonlar  ayırdlanmıştır:  Haymana  Formasyonu;  fliş  fasiyesinde,  1850  m  kalınlığında  ve  Maestrihti-
yen  yaşındadır.  Bey  obası  Formasyonu;  125  m  kalınlığında,  mercanlı  kumtaşı  ve  çakıltaşuıdan  oluşur.  Yaşı  Maestrihti-
yen'dir.  Yanal  ve  dikey  olarak  Haymana  Formasyonu'na  geçer.  Çaldağ  Formasyonu  (Monsiyen)  1187  m  kalınlıktaki  alg-
li  kireçtaşlarından  oluşur.  Haymana  dolaylarında  yüzeyler.  Yörenin  kuzey,  batı  ve  güneyine  doğru  birim,  yanal  olarak,
kırmızı  renkli  Kartal  Formasyonu'na  güneydoğuya  doğru  ise,  kireçtaşı  bloklu  Yeşilyurt  Formasyonu'na  geçer.  Tanesiyen

yaşlı  Kırkkavak  Formasyonu  640  m  kalınlıkta  algli  kireçtaşı  ve  siyah  marnlardan  oluşur.  Fliş  özelliğindeki  Ilgınlık-
dere  Formasyonu'nun  kalınlığı  350  m  olup,  yaşı  Derdiyendir.  Eskipolatlı  Formasyonu,  570  m  kalınlığındaki,  kumtaşı  ve
kireçtaşı  bantlı  marnlardan  oluşmuştur.  Alt  kesimi  llerdiyen,  üst  kesimi  Kuiziyen  yaşlıdır.  Küiziyen-Lütesiyen  yaşlı  Çay-
raz  Formasyonu  (525  m  kalınlıkta,  bol  Nummülites'll  kumlu  kireçtaşları),  yörenin  kuzey  ve  batısındaki  kırmızı  renkli
Beldede  Formasyonu  (çakıltaşı,  marn,  kireçtaşı)  ile  özdeştir.  Güneydoğuya  doğru,  yanal  olarak  fliş  niteliğindeki  Ya-
mak  Formasyonu'na  geçer.  Bu  formasyonlar  üzerine,  Neojen  uyumsuz  olarak  gelir.  Yörede  Üst  Kretase  -  Alt  Tersiyer
çökellerinin  kalınlığı  5800  m  dir.  Haymana  kuzeyinde,  Çayraz  Formasyonu  ile  Eskipolatlı  Formasyonu  arasındaki  yerel
uyumsuzluk  dışında,  çökelme  süreklidir.  Yanal  ve  dikey  geçişler  boldur.  Fasiyes  incelemelerinden,  Haymana  dolayların-
da  yarım  çember  şeklinde  bir  şelfin  yeraldığı,  ,bu  şelfte  Beyobası,  Çaldağ  ve  Çayraz  Formasyonları'nın  çökeldiği  sonu-
cuna  varılmıştır.  Şelf  gerisinde  Kartal  ve  Beldede  gibi  yarıkarasal  birimler,  şelf  ilerisinde  ise,  fliş  özelliğindeki  Hayma-
na,  Yeşilyurt  ve  Yamak  Formasyonları  çökelmiştir.  Üst  Kretase  -  Alt  Tersiyer  boyunca,  Haymana  .  Polatlı  havzasının,
güneydoğudan  Tuz  gölü  baseni  ile  bağlantılı  olduğu  ve  flişin  güneydoğuya  göçettiği  görülmektedir.  Bu  durum,  yörenin
kuzey  ve  batı  kesiminin  dolarak  yükselmesi  şeklinde  yorumlanabilmektedir.

(1)  Bu  yazının  bir  özeti,  Türkiye  Jeoloji  Kurumu'nun  30.  Bilimsel  ve  Teknik  Kurultayı'nda  (Ankara,  1976)  sözlü  bildin  olarak  sunul-
muştur.
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ABSTRACT:  Deposits  ranging  from  Upper  Cretaceous  (Maestrichtian)  to  Lower  Tertiary  in  age  crop  out  in  Hayma-
na  -  Polatlı  region.  At  the  base  of  these  deposits  there  are  Temirözü,  Mollaresul,  Dereköy  Formations  which  are  out
of  scope  of present  study.  The  formations,  starting  from  Maestrichtian  are  as  follows:  Haymana  Formation  (Maestrich-
tian)  is  in  flysch  faeies,  and  1850  m  thick.  Maestrichtian  aged  Beyobasi  Formation  is  represented  by  coral  sandstones
and  conglomerates  and  125  m  thick.  Çaldağ  Formation  (Montian)  which  is  represented  by  algal  limestones  and  1187  m
thick,  crops  out  near  Haymana.  In  the  North,  West  and  South  of  the  region,  this  unit  shows  interfingering  with  red
colored  Kartal  Formation,  and  in  the  Southeast  of  the  region  wedges  out  to  Yeşilyurt  Formation  which  contains  limes-
tone  .blocks.  Thanetian  aged  Kirkkavak  Formation  is  represented  by  algal  limestone  and  black  marls  and  640  m  thick.
Ilgmlikdere  Formation  (Ilerdian)  is  in  flysch  facies  and.  350  m  thick.  Eskipolatli  Formation  (lower  parts  Herdian,  upper
parts  Cuisian)  consists  of  marls  with  sandstone  and  limestone  and  limestone  bands.  Cuisian  -  Lutetian  aged  Çayraz
Formation  consists  of  sandy  limestones  with  abundan  NummuUtes.  This  unit  is  equivalent  to  Beldede  Formation  (cong-
lomerates,  marls,  limestones)  in  the  North  and  West,  and  to  Yamak  Formation,  which  is  in  flysch  facies,  in  the  Sout-
heast  of  the  region.  Neogene  overlies  all  these  formations  unconformably.  The  thickness  of  the  Upper  Cretaceous  -
Lower  Tertiary  deposits  is  5800  m  in  the  region.  Deposition  was  continious with  the  exception  of the  local  unconformity
between  Çayraz  and  Eskipolatli  Formations  in  the  North  of  Haymana.  Lateral  and  vertical  facies  changes  are  abun-
dant.  Interpretation  of  the  facies  studies  shows  that  there  existed  a  semicircle-shaped  shelf  near  Haymana;  Çaldağ  and
Çayraz  Formations  are  deposited  on  this  shelf.  Behind  the  shelf  partly  continental  units,  Kartal,  and  Beldede,  and  in
front  of  the  shelf  flysch  units,  Haymana,  Yeşilyurt,  and  Yamak  were  deposited.  Throughout  Late  Cretaceous  -  Early
Tertiary  times,  Haymana  -  Polatlı  basin  is  believed  to  be  joined  with  the  Salt  _  Lake  basin  toward  the  Southeast,  and
flysch  deposits  are  accumulated  in  this  part  of  the  region.  This  shows  that  the  North  and  West  parts  of  the  region
were  filled  with  sediments  and  were  uplifted  afterwards.

GİRİŞ

Çalışma  alanı  Ankara'nın  güneybatısında  olup,  Polatlı,
Haymana,  Yenice  yörelerini  içine  alır  (şekil  1).

Maden  Tetkik  ve  Arama  Enstitüsü  Petrol  ve  Jeotermal
Enerji  Şubesi'nce  1974  yılında  başlatılan  ve  hâlen  sürdürül-
mekte  olan  "Haymana  Petrol  Etütleri"  projesinin  ,bir  bölü-
münü  içeren  bu  ya<zıda,  bölgenin  Üst  Kretase  -  Alt  Tersiyer
stratigrafisi  ile  paleocoğrafik  evrimi,  genel  çizgileriyle  ele
alınmıştır.

Geçmiş  yıllarda,  yörede,  gerek  bilimsel,  gerekse  ekono-
mik  amaçla,  fakat  dar  alanlarda,  birçok  çalışma  yapılmış-
tır  (Rigo  de  Righi  ve  Cortesini,  1959;  Reckamp  ve  özbey,
1960;  Schimidt,  1960;  Yüksel,  1970;  Akarsu,  1971;  Sirel,
1975).  Bu araştırmacılar formasyonlara,  ele  aldıkları  dar alan.
lar  için  geçerli  adlar  vermişlerdir  (çizelge  1).

Bu  incelemede  ise,  yaklaşık  2800  kmü  lik  bir  alanın,
1/25000  ölçekli  jeoloji  haritası  yapılmış  ve  40000  m  dolayın-
da  stratigrafik  kesit  ölçülerek,  yörenin  tümü  için  geçerli  ola-
bilecek  formasyon  adlaınaları  yapılmıştır.  Ayrıca,  düzenle-
nen  fasiyes  haritaları  yardımı  ile,  yörenin  paleocografik  ev-
rimi  ortaya  konulmuştur.

STRATİGRAFİ

Üst  Kretase  -  Alt  Tersiyer  çökellerinin  ayrıntılı  stratig-
rafik  incelemesine  geçmeden  önce,  bu  çökellerin  tabanında
yeralan  ve  incelemesi  konumuzun  dışında  kalan  üç  ayrı  li-
tolojik  birime  kısaca  değinmek  gereği  vardır.  Bu  birimler
Temirözü,  Mollaresul  ve  Dereköy  Formasyonlaradır.

incelenen  yörenin  güney  ve  batısında  yüzeyleyen  Temir-
özü  Formasyonu  (şekil  2),  Bermiyen  yaşlı  kireçtaşı  blokları
içeren,  grovak  ve  metagrovaklardan  oluşur.  Temirözü  For-
masyonu  üzerine,  Mollaresul  Formasyonu  uyumsuz  olarak
gelir.  Bu  birim,  Üst  Jura  -  Alt  Kretase  yaşlı  kireçtaşlanyla
simgelenmiştir.  Haymana'nın  doğu  ve  kuzeydoğusunda  ge-
niş  yayılımı  olan  Dereköy  Formasyonu  ise,  serpantinit,  ki-
reçtaşı,  radyolarit  ve  volkanit  .bloklarını  kapsayan  bir  kar-
maşıktır.

Litostratigrafi
Üst  Kretase  -  Alt  Tersiyer  yaşlı  çökellerde  ayırtlanan  li-

tostratigrafi  birimlerinin  incelenmesi,  yaşlıdan  gence  doğru
yapılmıştır  (şekil  2,  3).

Şekil
Figure

tnceleme  alanının  buldum  haritası.
Location  map  of  the  studied  area.
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Çizelge  1:  lâtostratigraii  birimleri  ka
Table  1:  Correlation table  of the  li

karşılaştırma  çizelgesi,
thostratigraphic units.

Çal dağ  Fm.ve icrptnt
kireçtaşı  karmaşı
taldağFm  and  strp*
inclimestone

Haymana Formasyonu.

1)  Tanım.  Haymana  dolaylarında,  geniş  alanlarda  yü-
zeyleyen  bu  birim,  önceki  çalışmalarda,  birçok  yazar  tarafın-
dan  aynı  ad  altında  belirlenmiştir  (Rigo  de  Righi  ve  Corte-
sini,  1959;  Schimidt,  1960;  Reckamp  ve  Özbey,  1960;  Akar-
su,  1971).

2)  Dağılımı,  Tip  Yeri,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  Hayma-
na  Formasyonu,  inceleme  alanının  kuzey  kesiminde,  Beyoba-
sı  -  Eskiköseler  köyleri  arasında,  Türkşerefli  dolaylarında,
Sarıgöl  kuzeyinde,  Boyalık  ve  Culuk  köylerinde  yüzeylemek-
le  birlikte,  en  tipik  ve  yaygın  olduğu  yer,  Haymana  yakını-
dır.  Bu  nedenle,  Haymana  güneyinde  tip  kesit  ölçülmüştür.
Ayrıca  yukarıda  adı  geçen  yerlerin  birçoğunda,  danışma  ke-
sitleri  alınmıştır.

Ölçülen  tip  kesitte  (Pafta:  J29-al  ve  J28-b2,  Başlangıç;
x:64825  y:59025  z:1295,  Bitiş;  x:62325  y:55875  z:1200)  birim,
çakıltaşı  mercekleriyle,  kumtaşı  mercek  ve  bantları  içeren
boz  şeyllerden  oluşur  (şekil  4).  Çakıltaşı,  kumtaşı  mercek-
lerinin  ve  kumtaşı  bantlarının  alttaki  şeyllerle  olan  dokanak-
ları  oyguludür.  Çakıl  ve  kumtaşı  tanelerinin  çoğunluğu,  alt-
ta  yeralan" "ofiyolitli  melanj"  dan  türemiştir.  Kumtaşı  bant-
larının  kalınlığı  değişkendir.  Dereceli  tabakalarıma,  konvolut
ve  paralel  laminalannıa,  başka  bir  değimle,  Bouma  sekansla-
rı  (Bouma,  1962)  ile  dikkati  çeker.  Sekanslar  tam  değildir.
Kumlu  düzeylerde,  tabaka  alt  yapıları  (flute  coasts,  load  co-
asts  vs.)  gözlenir.  Bu  yapılarda  ölçülen  akıntı  yönleri,  yöre-
nin  güneydoğusuna  doğrudur.  Kumtaşları,  özelliklerini  yanal
olarak  uzun  mesafeler  boyunca  korurlar.  Kumlu  düzeylerde
bulunan  birkaç  aşınmış,  bentonik  faunaya  karşın,  şeyller  bol
miktarda  pelajik  fosiller  içerir.

3)  Alt,  Üst  ve  Yanal  Sınırlar.  Haymana'da,  Haymana
Formasyonu'na  ilişkin  boz  şeyller  altında,  Mollaresul  For-
masyonu  (Üst Jura  -  Alt  Kretase  kireçtaşları),  yörenin  kuze-
yinde  ise,  Dereköy  Formasyonu  (ofiyolitli  melanj)  yer  almak-
tadır.  Altta  yer  alan  bu  iki  formasyonun  buradaki  konumları-
nın ne  olduğu tartışmalıdır.  Bu  nedenle,  Haymana Formasyo-

nu'nun  taban  ilişkileri  konusunda  kesin  bir  yargıya  varmak,
bugünkü  çalışmalarımızın  vardığı  aşamada  olanaksızdır.

Haymana  Formasyonu,  üstten  Beyobası,  Çaldağ  ve  Ye-
şilyurt  Fomıasyonları'yla  uyumlu  olarak  örtülmekte,  ayrıca
birimin  üst  kesimi,  çalışma  alanının  güneydoğusuna  doğru,
Beyobası  Formasyonu  ile  yanal  geçiş  göstermektedir  (şekil  3
ve 26).

İt)  Kalınlık.  Tip  kesitte  1842  m  kalınlığa  ulaşan  bu  bi-
rim,  Beyobası'nda  967  m,  Sarıgöl'de  850  m  olarak  ölçülmüş-
tür.  İnceleme  alanının  güney  ve  batısında  (Temirözü  ve  Ye-
nimehmetli)  kalınlık  0  m  ye  inmektedir.

5)  Fosil  Topluluğu  ve  Yaşı.  Haymana  Formasyonu'ndan
alınan  örneklerde:

Tritaxia  trilatera  Cushman,  Dorothia  bulletta  Carsey,
Dorothia  eseicona  Reuss,  Blumina  carseyae  Plummer,  Bolivi-
na incrassata Reuss,  Guadryine cretacea Karrer,  Quadrimor-
phina allomorphinoides Reuss, ChüostomeUa trinitatensis Cus-
hman-Todd,  Globotruncana  arca  Cushman,  Globotruncana  co.
nica White,  Globotruncana stuarti De  Lapparent,  Globotrun-
cana  elevata  Brotzen,  Heterolepa  vortex  White
fosilleri  bulunmuş  olup,  Maestrihtiyen  yaşı  verilmiştir  (H.
Karacaoğlu,  sözlü  görüşme).

6)  'Deneştirme.  Haymana  Formasyonu,  aynı  yörede
Yüksel  (1970)  tarafından  belirlenen,  alttan  üste  doğru  Ko-
catepe,  Yılanlıhisar,  Haymana  ve  Kavak  Formasyonları;
Yahşıhan  yöresindeki  Ilıcapmar  ve  Bölükdağ  Formasyonla-
rı  (Norman,  1972);  Kalecik  dolayındaki  Kenanındere  For-
masyonu  (Çapan  ve  Buket,  1975)  ile  deneştirilebilir.

7)  Yorum.  Litoloji  bölümünde  açıklandığı  gibi,  birim-
de  kumtaşı  şeyi  ardalanmasının  olağanlığı,  dereceli  tabaka-
lanma  gösteren  kumtaşlarının  şeyllerle  olan  alt  sınırlarının
keskinliği,  değişik  tür  laminalanmalarm  varlığı,  kumlu  düzey-
lerin  uzun  mesafelerde  yanal  devamlılık  göstermesi  gibi  se-
dimantolojik  özelliklerin  yanısıra,  taşınmış  bentonik  fosille-
rin  azlığına  karşın  pelajik  faunanın  bolluğu,  bu  formasyonun



Sekil  3:  Haymana  -  Polatlı  yöresinin  genelleştirilmiş  dikme kesiti.
Figure  3:  Generalized  columnar section  of the Haymana-Polatli area.

Sekil  4:  Haymana  Formasyonu'nun  ölçülmüş  stratigrafi  kesiti.
Figure  4:  Measured stratigraphic section  of the Haymana Formation.

fliş  olarak  tanımlanabileceğini  göstermektedir  (Dzulynski  ve
Smith,  1964;  in  Dzulynski  ve  Walton,  1965).  Bu  veriler,  biri-
min  şelf  ilerisinde  ve  türbit  akıntıların  etkili  olduğu  alanda
çökeldiğini  kanıtlamaktadır  (Stanley  ve  Unrug1,  1972).

Beyobası  Formasyonu.

1)  Tanım.  Önceki  incelemelerde  ayrı  bir  formasyon  ola-
rak  belirlenmemiştir.

2)  Dağılımı,  Tip  Yeri,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  Beyobası
Formasyonu,  güneyde  Kavak  ve  Temirözü  köyleri  yakınla-
rında,  Haymananın  batısında,  Erif  köyü  yakınlarında,  Sarı-
göl  kuzeyinde  ve  Kayabaşı  ile  Beyobası  köyleri  arasında  yü-
zeyler.

Tip  yeri,  yörenin  kuzeyinde  yeralan  Beyobası  köyünün
kuzeybatısıdır.  Burada  yapılan  kesitte  (Pafta:  Î28-Cİ,  Başlan-
gıç;  x:91575  y:42080  z:1015,  Bitiş;  x:91560  y:41700  z:980)
birim,  tabandan  tavana,  kumtaşı,  çakıltaşı,  çakıllı  kireçtaşı
ile  kumlu  marnlardan  oluşur  (şekil  5).  San  renginden  ötürü
uzaktan  kolaylıkla  tanınabilir.  Çakıltaşlan  mercek  şeklinde-
dir.  Çakılların  çoğunluğu  daha  altta  bulunan  "ofiyolitli  me-
lanj"dan  türemiştir.  Kumtaşları,  kalınlığı  30  cm  ye  kadar
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Sekil  5:  Beyobası  Formasyonu'nun  ölçülmüş  stratigrafi  kesiti.
Figure  5:  Measured stratigraphic section  of the Beyobasi  Formation.

ulaşabilen  bantlardan  oluşur.  Bol  fosil  içerir.  Çapraz  taba-
kalanma  olağandır.  Derecelenme  ve  tabaka  alt  yapısı  yok-
tur.  Kırıntıların  çoğunluğunu,  köşeli  kuars  taneleri  oluşturur.
İçlerinde  bol  bitki parçası  bulunur.  Çimento kireçtir.

Birim  içinde,  birkaç  adet,  çok  ince  kömür  merceği  var-
dır.  Biyojenik  izler  boldur.  Çeşitli  foraminiferler  yanında,  bol
miktarda  Cyclolites  ve  Hippurites'ler  gözlenmiştir.

S)  Alt,  Üst  ve  Yanal  Stmrlar.  Alt  sınırı,  Haymana  For-
masyonu  ile  geçişlidir.  Ust  sınırı  ise,  incelenen  alanın  kuzey
ve  güney  kesiminde  kırmızı  renkli  Kartal  Formasyonu'yla,
Haymana dolaylarında ise Çaldağ Formasyonu'yla uyumludur.
Daha  önce  de  belirtildiği  gibi,  çalışma  alanının  güneydoğu-
suna  doğru  birim,  yanal  olarak,  aynı  zamanda,  altta  bulu-
nan  Haymana  Formasyonu'na  geçer.

k)  Kalınlık.  Tip  kesit  yerinde  125  m,  Haymana  batı-
sında  ise,  43  m  kalınlık  ölçülmüştür.

5)  fosil  Topluluğu  ve  Yaşı.  Formasyon  bol  fosillidir.
Loftusia  ve  Cyclolites'leriu  yamsıra,  Sirel  ve  Gündüz  (1976)
tarafından  tayin  edilen  aşağıdaki  fosiller,  Beyobası  Formas-
yonu'nun,  Maestrihtiyen  yaşında  olduğunu  belirlenmektedir.

Orbitoides  medius  d'Archiac,  Lepidorbitoides  socialis
Leymerie,  Siderolites  calcitrapoides  Lamarck,  Cuvillieria
söserii  Sirel,  Omphalocyclus  maoroporus  Lamarck.

6)  Denestirme.  Beyobası  Formasyonu,  bu  yörede  yapı-
lan  önceki  çalışmalarda  Haymana  Formasyonu  olarak  ayırt-
lanan  birime  katılmıştır  (Rigo  de  Righi  ve  Cortesini,  1959;
Reckamp  ve  Özbey,  1960;  Akarsu,  1971).  Ayrıca  Yüksel
(1970)  tarafından  belirlenen  Kavak  Formasyonu'nun  üst  ke-
simi,  Beyobası  Formasyonu'yla  deneştirilebilir.  Ayrıca  Kırık-
kale  dolaylarındaki  Bölükdağ  Formasyonu'nun  (Norman,
1972)  üst  kesimi,  Kalecik  yakınlarındaki  Sakızlık  tepe  For-
masyonu  (Çapan  ve  Buket,  1975),  Beyobası  Formasyonu  ile
karşılaştırabilir.

7)  Yorum.  Litolojisi  ve  fosil  içeriğine  göre  birimin,  sığ
ve  denizel  bir  ortamda  çökeldiği  söylenebilir  (Shelton,  1973).
Daha  öncede  belirtildiği  gibi,  Beyobası  Formasyonu  alttan,
fliş  fasiyesindeki  Haymana  Formasyonu  ile,  üstten  ise,  hiç
değilse  tip  kesit  yerinde,  yarıkarasal,  kırmızı  renkli  Kartal
Formasyonu  ile  sınırlı  olup,  bu  iki  formasyon  ile  olan  doka-
nakları  geçişlidir.  Ayrıca,  inceleme  alanının  güneydoğusuna
doğru  gidildiğinde  Beyobası  Formasyonu  yanal  olarak,  ayni
zamanda altta  yeralan  Haymana  Formasyonu'na  geçer  (şekil
16,  18  ve  26).

Bu  verilerden,  Beyobası  Formasyonu'nun  genel  anlamda,
Maestrihtiyen  denizinin  şelfini  simgelediği  anlaşılır  (Stan-
ley  ve  Unrug,  1972).  Maestrihtiyen  sonunda  yörenin  kuzey,
batı  ve  güney  kesimlerinde  bir  sığlaşmanın  Sözkonusu  oldu-
ğu  ve  bu  sığlıklarda  Beyobası  Formasyonu  çökelirken,  base-
nin  daha  derin  olan  güneydoğusunda,  fliş  fasiyesindeki  Hay-
mana  Formasyonu'nun  çökelmeye  devam  ettiği  sonucuna  va-
rılmaktadır.

Kartal  Formasyonu.

1)  Tanım.  Önceki  incelemelerde  (Rigo  de  Righi  ve
Cortesini,  1959;  Reckamp  ve  özbey,  1960;  Sirel,  1975),  yine
aynı  ad  altında  belirlenmiştir.

2)  Dağılımı,  Ti/p  Yeri,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  Bu  for-
masyon,  incelenen  yörenin  kuzeyinde,  Beyobası  ile  Kuşçu
köyleri  arasında,  batıda  Yenimehmetli  dolaylarında  ve  gü-
neyde  Temirözü  ile  Kavak  köyleri  arasında  geniş  yayıhm
gösterir.  Tip  kesiti,  Kayabaşı  köyü  kuzeyindeki  Kartal  te-
penin  doğusundadır.  Burada  ölçülen  kesitte  (Pafta:  İ28-C4
ve  Î28-C3,  Başlangıç;  x:80725  y:46375  z:925,  Bitiş;  x:81900
y:43800  z:980)  formasyon,  tabandan  tavana,  merceksel,  kö-
tü  boylanmış  çakıltaşı,  kumtaşı  ve  kumlu  marn  ardalanma-
sından  oluşur  (şekil  6).  Marnlar  alt  kesimde  alacalı,  üst  ke-
simde  kırmızı  renklidir.  Tüm  kesittteki  marn  yüzdesi,  çakıl-
taşı  yada  kumtaşına  oranla  yüksektir.  Çakıltaşları,  üste  doğ-
ru  kumtaşlarına,  kumtaşları  da  marnlara  geçer.  Tane  bo-
yundaki  düşey  değişim,  birim  içinde  birçok  kez  tekrarlan-
maktadır.  Çakıltaşlarının,  marnlarla  olan  alt  dokanağı  kes-
kin  ve  oyguludur.  Çakıllar  çoğunlukla  "ofiyolitli  melanj"dan
türemiştir.  Kumtaşlarında  çapraz  tabakalanma  olağandır.
Bol  bitki  parçası  içerir.  Kırmızı  ve  kumlu  marnlarda,  beyaz
kireçtaşı  yumruları  ile  az  miktarda  kömür  bulunur.  Hiçbir
denizel  fosile  rastlanmamıştır.

Birim  içinde,  alt  kesimde  seyrek,  üst  kesimde  daha  sık
ve  kalınlıkları  1-2  m  arasında  değişen  birkaç  kireçtaşı  ban-
dı  yeralır.  Kireçtaşları,  alt  kesim  de  kumludur.  İçlerinde  bol
miktarda  Miliolidae,  alg,  lamellibranş  (Ostrea)  ve  gastropod
gözlenmiştir.

3)  Alt,  Üst  ve  Yanal  Sınırlar.  Alt  sınırı,  tip  yerinde,
Beyobası  Formasyonu,  üst  sınırı  ise,  Kırkkavak  Formasyonu
ile  geçişlidir.  İnceleme  alanının  batı  ve  güneyinde,  örneğin
Yenimehmetli  ve  Temirözü  dolaylarında,  Kartal  Formasyo-
nu,  açısal  uyumsuzlukla,  doğrudan  Üst  Jura  -  Alt  Kretase
yaşlı  Mollaresul  Formasyonu,  yada  Temirözü  Formasyonu
üzerine  gelmektedir.  Kartal  Formasyonu'nun  yüzeylemekte
olduğu  yörenin  kuzey,  batı  ve  güneyinden  Haymana  dolay-
larına  gidildiğinde,  adı  geçen  formasyon,  yanal  olarak,  algli
kireçtaşlarından  oluşan  Çaldağ  Formasyonu'na  geçer.
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Şekil  6:  Kartal  Formasyonu'nun  öleülmüg  stratigrafi  kesiti.
Figure  6:  Measured  strati  graphic  section  of  the  Kartal  Formation.

2)  Dağılımı,  Tip  Yeri,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  Hayma-
na  -  Polatlı  yöresinde,  Erif  köyü,  Karlıkdağı,  Babayakup  do-
ğusu  ve  Sarıgöl'de  yüzeyde  olan  bu  birimin  en  tipik  olduğu
ve  tam  kesitin  görüldüğü  yer,  Ahırlıkuyu  güneyindeki  Çal-
dağ'dır  (şekil  7).  Çaldağ  tip  kesitinde  (Pafta:  J28-b2,  Baş-
langıç;  x:66150  y:44050  z:1300,  Bitiş;  x:67450  y:  46750
z:1150),  birimin  alt  yarısı,  kalınlığı  1.5  m  ye  ulaşan,  beyaz
kireçtaşı  bantlarından  oluşmuştur.  Üst  kesim,  de,  kireçtaşları
ile  arakatkılı,  gri  marnlar  vardır.

Kireçtaşlarmın  çoğunluğu  tanetaşı  (Grainstone)'dır.  Ay-
rıca  birkaç  istif  taşı  (Packstone)  bandı  da  bulunmaktadır.
Kireçtaşları  bol miktarda  alg,  ekinoderm,  mercan ve  briyozoa
parçalarını  içerir.  Diğer  foraminifeler  yanında,  bol  miktarda
Miliolidae  gözlenir.  Bunlardan  başka,  az  miktarda,  köşeli  ku-
ars  taneleri  vardır.  Bu  taneler spar  çimento  ile  birbirine  bağ-
lıdır.  Formasyonun  üst  kesimindeki  bazı  kireçtaşı  bantlarının
üst  yüzeyleri  demir  oksitle  sıvanmıştır.

Bantlar  şeklindeki  kireçtaşlarmın  yanında,  formasyonun
alt  yan  kesiminde,  hiçbir  tabakalannıa  göstermeyen  ve  ço-
ğunlukla  vaketaşlarmın  (Wackestone)  ve  yer  yer  alg  biyo-
hermlerinin  bulunduğu,  kabaca  mercek  şekilli  oluşuklar  gö-
ze  çarpar.  Bunlar  Çaldağ  tip  kesitinde  ve  Erif  köyünde  göz-
lenebilir.  Mercekler  üste  ve  yanlara  doğru,  yukarıda  belirti-
len  tabakalı  kireçtaşlarına  geçer.

S)  Alt,  Üst  ve  Yanal  Sınırlar.  Çaldağ  Formasyonu,  alt-
tan  Beyobası  ve  Haymana  Formasyonu  ile  uyumludur.  Bu
birim,  incelenen  yörede,  tip  kesit  yerinden  kuzey, batı  ve  gü =
neye  gidildiğinde  Kartal  Formasyonu'na,  doğu  ve  güneydoğu

4)  Kalınlık.  Tip  kesit  yerinde  1362 m  kalınlığı  olan  Kar-
tal  Formasyonu,  Karahamzalı'da  525  m,  Bahçecik  batısında
136  m  olarak  ölçülmüştür.

5)  Fosu  Topluluğu  Ve  Yaşı.  Kartal  Formasyonu'nun
üst  kesiminde  varlığı  saptanan  aşağıdaki  fosiller,  Monsiyen
yaşını  vermektedir  (Sirel,  1975):

Rotalia  trochidiformis  Lamarck,  Mississippina  binkhors-
ti  Reuss,  Distichoplax  biserialis  Dietrich.

Ayrıca  birim  içinde,  tür  tayini  yapılamayan  Ostracoda
ve  Chara  oogonyumları  gözlenmiştir.

6)  Denestirme.  Daha  sonra  incelenecek  olan  Çaldağ
Formasyonu'nda  olduğu  gibidir.

7)  Yorum.  Kötü  boylanmış  çakıltaşı  mercekleri  ile
çapraz  tabakalı  kumtaşları,  silt  ve  kil  boyutundaki  gerecin
bolluğu,  tane  boyundaki  düşey  küçülmenin  tekrarlanması,  ki-
reçtaşı  yumruları  kapsayan  kırmızı  marnlar,  Chara  oogon-
yumları  ile  birlikte  organik  maddelerin  varlığı  daha  çok  ka-
rasal,  olasılıkla  menderesi!  nehir  ortamını  yansıtırlar  (Sel-
ley,  1970;  Shelton  ve  Noble,  1974).  Bununla  birlikte,  özellikle
formasyonun  üst  kesiminde,  arakatkı  olarak  yeralan,  bol
Müiölidae'li  kireçtaşı  bantlarının  varlığı  ise,  denizel  ortamı
göstermektedir.  Bu  verilere  göre  Kartal  Formasyonu'nu,  esas
olarak,  fluviyal,  fakat  zaman  zaman  deniz  etkisi  altında  kal-
mış  bir  ortamın  (suppracotidal  veya  supralitoral)  çökelleri
olarak  nitelendirebiliriz.

Çaldağ Formasyonu.

1)  Tanım,  önceki  çalışmalarda,  Rigo  de  Righi  ve  Cor-
tesini  (1959),  Yüksel  (1970)  ve  Akarsu  (1971)  tarafından  bu
birim  aynı  ad  altında  belirlenmiştir.

Şekil
Figure

Çaldağ  Formasyonu'nun  ölçülmüş  stratigrafi  kesiti.
Measured  stratigraphic  section  of  the  Çaldağ  Formation.
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ya  gidildiğinde  ise,  Yeşilyurt  Formasyonu'na  yanal  geçiş
gösterir.  Kartal  Formasyonu  ile  olan  en  belirgin  geçiş  yer-
leri,  Ahırlıkuyu  köyünün  güneybatısı  ve  Babayakup  köyü  ya-
kınlarıdır.  Yeşilyurt  Formasyonu  ile  ilgisi  de,  Yeşilyurt  kö-
yü  batısı  ve  Haymana  güneybatısında  belirgindir.

4)  Kalınlık.  Çaldağ  tip  kesitinde  1187  m  kalınlık  gös-
teren  bu  birim,  EriPin  doğusunda  820  m,  Sarıgöl'de  367  m
dir.

5)  Fosil  Topluluğu  ve  Yası.  Sirel  ve  Gündüz  (1976)
aşağıdaki  fosillere  dayanarak,  formasyona,  Monsiyen  yaşmı
vermişlerdir.

LMffitteina  bibensis  Marie,  Disttchoplax  biserialis  Diet-
rich,  Planorbulina  sp.,  OwMlierina  sp.,  Rotalia,  Miliolidae.

6)  Denettirme.  Çaldağ  Formasyonu,  aynı  yöredeki  ön-
ceki  çalışmalarda,  Schlmidt  (1960)  tarafından  belirlenen
Gedik  Formasyonu'nun  alt  ve  "Kavak  konglomeralarının
üst  kesimi  ile,  Kırıkkale  dolaylarındaki  Dizilitaşlar  Formas-
yonu'nun  (Norman,  1972)  alt  kesimi,  diğer  yandan,  Kalecik
yakınlarındaki  Tatarilyas  Formasyonu'nun  (Çapan  ve  Buket,
1975)  alt  kesimiyle  deneştirilebilir.

7;  Yorum,  Çeşitli  foraminiferler  yanında,  bol  alg  kı-
rıntısı  içeren,  spar  çimentolu  tanetaşları,  Çaldağ  Formasyo-
nu'nun  ana  litolojisini  oluşturur.  Irwin  (1965),  bu  tür  kireç-
taşlarının  şelfte  ve  "Y  zonu"  olarak  tanımladığı,  yüksek
enerjili  ortamda  çökeldiğini  belirtmektedir.

Diğer  yandan  birim  içinde  yeralan  mercek  şekilli,  taba-
kalanması  olmayan  vaketası  ve  biyohermler,  şelfin  açık  de-
niz  kenarında  gelişen  resifleri  olarak  yorumlanabilir  (Tyrrell,
1969).

Çökelme  ortamı  ile  ilgili  yukarıdaki  verilerden  başka,
Çaldağ  Formasyonu'nun,  yanal  olarak,  bir  yandan,  yarıka-
rasal,  kırmızı  renkli  Kartal  Formasyonu'na,  diğer  yandan,
daha  sonra  incelenecek  olan  ve  kireçtaşı  türbiditlerinden
oluşan,  Yeşilyurt  Formasyonu'na  geçtiği  bilinmektedir  (şekil
16,  19  ve 26).

Birim  ile  ilgili  bütün  veriler  gözönüne  alındığında,  adı
geçen  formasyonun,  bir  şelf  ortamında  çökelıriiş  olduğu  an-
laşılmaktadır.

Texas'taki  Delaware  baseni  Kenarında  yüzeyleyen  Per-
mlyen  yağlı  kireçtaşlan,  Çaldağ  Formasyonu  ile  karşılaştı-
nlabilir  (Tyrrell,  1969).  Günümüzde  bu  tür  kireçtaşı  çökel-
me  ortamına  örnek  olarak,  Basra  körfezi  ile  Bahamas  ada-
ları  gösterilebilir  (Heckel,  1972).

Yeşilyurt  Formasyonu.

1)  Tamm.  Daha  önce  bu  ad  altında  tanımı  yapılmamış-
tır.

2)  'Dağılımı,  Tip  Yeri,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  Hayma-
na  dolayları  ile  doğu  ve  güneydoğusunda  yüzeyler.

Tip  yeri  Yeşilyurt  köyü  batısındadır.  Buradaki  kesitte
(Pafta:  J28-b2,  Başlangıç;  x:68450  y:53650  z:1060,  Bitiş;
x:68685  y:53450  z:1050)  formasyon,  bol  pelajik  fauna  içeren,
siyahı  şeyller  ve  Du  şeyller  içindeki  kireçtaşı  merceklerimin
oluşmuştur  (şekil  8).  Kalınlıkları  3  m  ye  ulaşabilen  mercek-
ler,  büyük  hacimli  bloklardan  kum  boyuna  kadar  değişen,

Sekil
Figure

8:  Yeşilyurt  Formasyonu'nnn  ölçülmüş  stratigrafi  kesiti.
8:  Measured stratigraphic section  of the Yeşilyurt  Formation.

algli  kireçtaşı  kırıntıları  içerir.  Genellikle  köşeli  olan  bu  kı-
rıntılar  litolojik  ve  paleontolojik  olarak  Çaldağ  Formasyo-
nu'na  ilişkin  kireçtaşlarmm  benzeridir.  Kireçtaşı  çakılların-
dan  başka,  alttaki  geyllerden  türemiş  çakıllara  da  rastlana-
bilir.  Kırıntılarda  dügey  derecelenme  olağandır.  Merceklerin
şeyllerle  olan  alt  dokanaklan  çok  belirgin  ve  aşınmalıdır.  Üst
dokanaklan  ise  şeyllerle  dereceli  geçişlidir.

Birimin  tip  kesit  yerinden,  güneydoğuya  gidildiğinde
mercek  kalmhklan  ve  kınntılarm  tane  boyu  belirgin  olarak
küçülür.  Kısaca  birimin  kireçtaşı  oranında  azalma  görülür
(yatay  derecelenme).

Culuk  ile  Çalış  köyleri  arasmda,  birim  içinde,  arakatkı
olarak  andezitik  lavlar  gözlenmiştir.

S)  Alt,  Üst  ve  Yanal  Sınırlar.  Alt  sinin  Haymana  For-
masyonu,  üst  sının  ise  Kırkkavak  Formasyonu  ile  uyumlu-
dur.  Birim,  tip  yerinden  kuzey  ve  batıya  doğru,  yanal  ola-
rak  Çaldağ  Formasyonu'na  geçer.  Doğuya  ve  güneydoğuya
doğru  ise,  daha  önce  değinildiği  gibi  formasyonun  kireçtaşı
kapsamında  belirgin  bir  azalma  görülür.

4)  Kalınlık.  Tip  kesitinde  342  m,  Karahoca  doğusunda
403  m,  Çayraz  köyü  güneyinde  234  m,  Haymana  güneyinde
de  341  m  kalınlık  ölçülmüştür.

5)  Fosil  Topluluğu  ve  Yası.  Birimdeki  şeyllerden  alı-
nan  örneklerde  H.  Karacaoğlu  (sözlü  görüşme).

Rugoglobigerina rugosa  Plummer,  Globigerina pseudo-
bulloides Plummer, Globigerina bulloides d'Orbigny, G-lobige-
rina triloculinoides  Plummer,  Globorotalia pseudobulloides
Plummer,
gibi  pelajik  fosiller  bularak,  Alt  Paleosen  yaşım  vermiştir.
Aynca  Sirel  ve  Gündüz  (1976),  şeyller  içinde  yeralan  kireç-
taşı  arında,  Çaldağ  Formasyonu'ndaki  fosillerin  benzerlerini
bulmuş  ve  Monsiyen  yaşını  vermişlerdir.

6)  Denestirme.  İnceleme  alanındaki  Çaldağ  ve  Kartal
Formasyonlan'yla  yanal  geçişli  olan  bu  birim,  önceki  çalış-
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malarda,  Çaldağ  Formasyonu  olarak  belirlenmiştir  (Rigo  de
Righi  ve  Cortesini,  1959;  Yüksel,  1970;  Akarsu,  1971).  Ayrı-
ca  Schimidt  (1960)  in  aynı  yörede  sözünü  ettiği  Gedik  For-
masyonu'nun  alt  kesimi,  Yeşilyurt  Formasyonu'yla  deneşti-
rilebilir.  Bu  nedenle,  Kırıkkale  ve  Kalecik  yöreleriyle  olan
karşılaştırma,  Çaldağ  Formasyonu'nda  olduğu  gibidir.

7)  Yorum.  Litoloji  bölümünde  belirtilen  niteliklerinden
ötürü  Yeşilyurt  Formasyonu,  türbidit  özellikleri  sunan  ve
Meischner  (1964)  tarafından  "allodaplc  limestone"  olarak  ta-
nımlanmış  oluşuklarla  büyük  benzerlikler  gösterir.

Diğer  yandan  Yeşilyurt  Formasyonu'ndaki  kiregtaşı  kı-
rıntılannın,  paleontolojik  ve  litolojik  verilere  göre,  Çaldağ
Formasyonu'ndan  türemiş  oldukları,  ayrıca  her  iki  birimin
birbirine  yanal  geçtikleri  bilinmektedir.  Buna  göre,  bir  yan-
dan  şelfte  Çaldağ  Formasyonu'na  ilişkin  resifler  oluşurken,
diğer  yandan  bu  resiflerden  türeyen  kireçtaşı  parçalarının,
gelf  ilerisi  bir  ortama,  türbit  akıntılar  aracılığı  ile  yerleşmiş
oldukları  düşünülmektedir.

Texas'ta,  Yeşilyurt  Formasyonu'na  benzer  çökellerin  var-
lığı,  Thomson  ve  Thomasson  (1969)  tarafından  belirtilmek-
tedir.

yakınlarında  ve  Haymana  dolaylarında  oldukça  geniş  alan-
larda  yüzeyler.

Tip  yeri,  Yenimehmetli  kuzeybatısmdadır.  Kırkkavak  te-
peden  geçen  tip  kesitte  (Pafta:  J28-a2,  Başlangıç;  x:67275
y:25200  z:900,  Bitiş;  x:68000  y:25850  z:910),  formasyonun  alt
kesimi,  boz  renkli  marn  ve  mercanlı  kireçtaşı  ardalanmasm-
dan  oluşur  (şekil  9).  Bunların  üstüne,  isarp  yamaçlan  olan,
beyaz  renkli  algli  kireçtaşları  gelir.  Bu  kireçtaşları,  alglerin
yanında,  bol  Miliolidae  içeren  tanetaşlandır  (Grainstone).
Formasyonun  üst  kısmında  ise,  yer  yer  kumtaşı  ve  ince  ki-
reçtaşı  bantları  ile  arakatkılı,  siyah  renkli  şeyller  yeralır.

S)  Alt,  Üst  ve  Yanal  Sınırlar.  Alt  sının  birbiriyle  yanal
geçişli  olan  Kartal,  Çaldağ  ve  Yeşilyurt  Formasyonları,  üst
sının  ise,  Ilgınlıkdere  Formasyonu  ile  uyumludur.  Formas-
yon  içindeki  algli  ve  mercanlı  kireçtaşlan,  yanal  olarak  in-
celenerek  yok  olabilmektedir,  inceleme  alanının  güneydoğu-
suna  doğru  birimin  kireçtaşı  oranında  belirgin  bir  azalma,
buna  karşın  şeyi  oranında  artış  görülür.

4)  Kalınlık.  Kırkkavak  tip  kesitinde  639  m,  Haymana
güneyinde  321  m,  kuzeyinde  277  m,  Sangöl'de  631  m,  Ya-
mak'ta  627  m,  Karahoca'da  460  m  kalınlık  ölçülmüştür.

Kırkkavak  Formasyonu.

1)  Tanvm.  Önceki  araştırmacıların  çoğunluğu  tarafın-
dan  aynı  ad  altında  belirlenmiştir  (Rigo  de  Righi  ve  Cortesi-
ni,  1959;  Reckamp ve  Özbey,  1960;  Akarsu,  1971;  Sirel,  1975).

2)  Dağılımı,  Tip  Yeri,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  Kuzeyde,
Kuşçu,  Kayabaşı,  Şıhali  köylerinde,  batıda  ise,  Yenimehmetli

Sekil  9:  Kırkkavak  Formasyonu'nun  ölçülmüş  stratigrafi  kesiti.
Figure  9:  Measured  stratigraphic  section  oi  the  Kırkkavak  For-

mation.

5)  Fosil  Topluluğu  ve  Yaşı.  Formasyonun  alt  kesimin-
de  varlığı  saptanan  aşağıdaki  fosiller  Tanesiyen  yaşmı  ver-
mektedir  (Sirel  ve  Gündüz,  1976):

Alveolina  (Glomalveolina)  primaeva  Reichel,  DiscoeycH-
na  seunesi  Douville,  Kathina  subsphaerica  Sirel

Birimin  üst  kesimindeki  kumlu  düzeylerde  bulunan  şu
fosiller  ise  Ilerdiyen'i  simgelemektedir  (Sirel  ve  Gündüz,
1976):

Nummulites  fraasi  de  la  Harpe,  Nummulites  prelucasi
Douville,  Alveolina  cucumiformis  Hottinger,  Alveolina  (Glo-
malveolina)  sublitis  Hottinger,  Assilina  pustulosa  Doncieux

6)  Deneştirme.  Kırkkavak  Formasyonu,  aynı  yöredeki
çalışmalarda  Schimidt  (1960)  in  belirlediği  Gedik  Formas-
yonu'nun  üst  kesimi  ve  Yüksel  (1970)  in  Kadıköy  ve  Gedik
Formasyonlan'yla  deneştirilebilir.  Aynca  Kınkkale  dolayla-
rına  ilişkin  Dizilitaşlar  Formasyonu'nun  (Norman,  1972)  üst
kesimi  ve>  Kalecik  doğusundaki  Tatarilyas  Formasyonu'nun
üst  kesimi  (Çapan  ve  Buket,  1975)  ile  karşılaştınlabilir.

7)  Yorum.  Yörenin  kuzey,  batı  ve  güneyinde,  formas-
yonun  litolojik  özellikleriyle,  içerdiği  alg  ve  mercan  toplu-
luklan  ve  foraminiferler,  sığ  bir  denizel  ortamın  belirtileri-
dir.  Ancak,  şeyi  oranındaki  artış  nedeniyle,  güneydoğuda  da-
ha  derin  denizel  koşullann  egemen  olduğu  düşünülebilir.

Hgınlıkdere Formasyonu.

1)  Tanım,  önceki  incelemelerde  bu  ad  altında  tanımı
yapılmamıştır.

2)  Dağılımı,  Tip  Yeri,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  İncele-
nen  alanda,  birçok  yerde  yüzeyler.  En  düzenli  mostraları,
Eskipolatlı,  Kuşçu,  Sangöl,  Emirler,  Karahoca  ve  Karasü-
leymanlı  köylerinde  bulunur.  Tip  yeri,  Haymana  kuzeyinde-
ki  Hgmlık  derededir.  Burada  ölçülen  tip  kesitte  (Pafta:  J29-
al,  Başlangıç;  x:69675  y:58535  z:1095,  Bitiş;  x:70350  y:58000
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Sekil  İD:  ügınlıkdere  Formasyonu'nnn  ölçülmüş  stratigrafi  kesiti.
Figure  10:  Measured  stratigraphic  section  ol  the  Ilgmlıkdere  For-

mation.

z:1080),  formasyonun  litolojisi,  tabanda  çakıltaşı,  kumtaşı,
§eyl  ardalanması  şeklindedir.  Birimin  üst  kesiminde  şeyi  ora-
nı  daha  yüksektir  (şekil  10).  Çakıltaşları  kötü  boylanmalı-
dır.  Çaldağ  Formasyonu  ve  daha  yaşlı  formasyonlardan  tü-
remiş  çakıllar  içerir.  Genellikle  büyük  mercekler  oluşturan
çakıltaşlarının,  alttaki  şeyllerle  olan  dokanakları  aşınmalıdır.
İnce  bantlar  halindeki  kumtaşlarında  derecelenme,  paralel
laminalanma  ve  akıntı  kırışıkları  görülebilir.  Tabaka  alt  ya-
pılan  olağandır.  Kumtası  tabakalarının  alt  yüzeylerindeki
kaval  yapılarında  (Flute  casts)  ölçülen  akıntı  yönleri,  yöre-
nin  güneydoğusuna  doğrudur,  geyller  pelajik  fosil  içerir.
Şeyllerden  türemiş  küçük  boyutlu  çakıllar,  üstteki  kırıntılı-
lar  içinde  yaygın  olarak  bulunur.

S)  Alt,  Üst  Ve  Yanal  Sınırlar.  /Igınlıkdere  Formasyo-
nu  alttan  Kırkkavak,  üstten  ise  Es&tipolatlı  Formasyonu'yla
uyumludur,  incelenen  alanda,  kalınlığı  dışında,  litolojik  yön-
den  önemli  bir  yanal  değişiklik  göstermez.

4)  Kalınlık.  Tip  kesitinde  350  m,  Bahçecik  batısında
201  m,  Sakarya  köyünde  40  m,  Yamak  kuzeyinde  213  m  ka-
lınlık  ölçülmüştür.

5)  Fosil  Topluluğu  ve  Yaşı.  Formasyonun  yaşı  aşağı-
daki  fosillerle  îlerdiyen  olarak  saptanmıştır  (Sirel  ve  Gün-
düz,  1976).

Nummulites  fraasi  de  la  Harpe,  Nummulites  prelucasi
Douville,  Alveolina  cucumiformis  Hottinger,  Alveolina  (Glo-
malveolina)  subtilis  Hottinger,  Assilina  pustulosa  Doncieux

6)  Deneştirme.  Ilgmlıkdere  Formasyonu,  aynı  yörede,
önceki  çalışmalarda,  Schimidt  (1960)  tarafından  Karlıkdağı
Formasyonu,  Yüksel  (1970)  tarafından  ise,  Karahoca  For-
masyonu  olarak  belirlenmiştir.  Kırıkkale  yöresine  ilişkin  Ha-
cıbalı  Formasyonu  (Norman,  1972),  Kalecik  doğusundaki
Kışlabağtepe  Formasyonu'nun  (Çapan  ve  Buket,  1975)  ait
kesimini,  bu  birimle  deneştirebiliriz.

7)  Yorum.  Litolojik  ve  paleontolojik  özelliklerinden
ötürü  Ilgmlıkdere  Formasyonu,  Haymana  Formasyonu  gibi,
fliş  özellikleri  sunan  bir  birim  olup,  şelf  ilerisinde  ve  türbit
akıntılarının  etkili  olduğu,  pelajik  ortamda  çökelmiştir.

Eskipolatlı  Formasyonu.

1)  Tanım.  Haymana-Polatlı  yöresinde  çok  geniş  alan-
larda  yayılımı  olan  bu  birim,  önceki  çalışmalarda  birçok araş-
tırmacı  tarafından  aynı  ad  altmda  belirlenmiştir  (Rigo  de
Righi  ve  Cortesini,  1959;  Reckamp  ve  özbey,  1960;  Akarsu,
1971;  Sirel,  1975).

2)  Dağılımı,  Tip  Yeri,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  Yeni-
mehmetli  kuzeyinde,  Kargalı'da,  Sarıgöl  güneyinde,  Hayma-
na  güney  ve  güneydoğusunda,  Kavak,  Temirözü  yakınların-
da  geniş  yayılımı  olan  Eskipolatlı  formasyonunun  tip  yeri,
Eskipolatlı  köyünün  2  km  batısmdadır.  Tip  kesitinde  (Pafta:
î28-d3,  Başlangıç;  x:76525  y:28625  z:840,  Bitiş;  x:78350
y:28175  z:875)  formasyon,  tabandan  tavana,  esas  olarak  boz
şeyllerden  oluşmuştur  (şekil  11).  Alt  kesiminde  şeyllerle  ara-
katkılı  olarak,  birkaç  kumtası  bandı  yeralır.  Bu  bantların  ka-
lınlıkları  5-20  cm  arasında  değişir.  Kumtaşlan  derecelenme-
lidir.  Şeyllerle  olan  alt  dokanakları  kes(km,  üst  dokanakları
ise  şeyllere  dereceli  geçişlidir.  Tabaka  alt  yapıları  (Flute
casts,  load  casts)  gözlenebilir.  Bantlar  yanal  olarak  sürekli-
dir.

Birimin  üst  kesimine  doğru  kumtası  arakatkıları  tama-
men  yok  olur.  Yerlerini  birkaç  kireçtaşı  bandına  bırakır.  Ki-

Sekil  11:  Eskipolatlı  Formasyonu'nım  Hlçülmiig  stratigrafi  kesiti.
Figure  11:  Measured  stratigraphic  section  of  the  Eskipolatlı  For-

mation.
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Sekil  12:  Yeşilyurt  batısından  geçen  ölseksiz  kesit.
Figure  12:  A  sketch-cross  section  of  the  western  part  of  Yeşilyurt.

reçtaşları  10-20  cm  kalınlığında  bantlar  seklinde,  kumlu  ve
bol  Nummulites'Udir.

S)  Alt,  Üst  ve  Yanal  Sımrlar.  Eskipolatlı  Formasyonu,
alttan  Hgınlıkdere  Formasyonu,  üstten  ise,  Beldede,  Çayraz
ve  Yamak  Formasyonları  ile  uyumludur.  Yalnız  Yeşilyurt'un
kuzeybatısında,  Eskipolatlı  Formasyonu  ile  Çayraz  Formas-
yonu  arasında,  tamamen  yerel  bir  açısal  uyumsuzluk  saptan-
mıştır  (şekil  12).  inceleme  alanının  güneydoğusuna  doğru,
birim  içindeki  kum  oranında  küçük  bir  artış,  görülür.  Buna
karşın  arakatkı  şeklindeki  kireçtaşı  bantları  tamamen  yok
olur.

lf)  KalmUk.  Tip  kesitinde  567  m,  Haymana  kuzeyinde-
ki  Hgınlıkdere'de  311  m,  Yamak'ta  343  m  kalınlığı  vardır.

5)  Fosil  Topluluğu  ve  Yaşı.  Birimin  alt  kesiminde  bu-
lunan  aşağıdaki  fosiller,  îlerdiyen  yaşını  vermektedir  (Sirel
ve  Gündüz,  1976):

Nummulites  exilis
Schaub

Douville,  Nummulites  aff.  silvanus

Üst  kesimin  yağı  ise,  şu  fosillerle  Küiziyen  olarak  sap-
tanmıştır  (Sirel  ve  Gündüz,  1976):

Nummulites  ataeicus  Leymerie,  Nummulites  subatacicus
Douville,  Nummulites  partschi  de  la  Harpe,  Nummulites  pla-
nulatus  Lamarck,  Nummulites  irregularis  Deshayes,  Assilina
placentula  Deshayes

6)  Deneştirme.  Eskipolatlı  Formasyonu'nu,  aynı  yöre-
de,  Schimidt  (1960)  tarafından  belirlenen  Karlıkdağı Formas-
yonu'nun  en  üst  kesimi  ve  Yüksel  (1970)  in  belirlediği  Kara-
hoca  Formasyonu'nun  yine  üst  kesimiyle  deneştirebiliriz.  Kı-
rıkkale yakınlarındaki  Keçili  Formasyonu  (Norman,  1972)  ve
Kalecik  doğusundaki  Kışlabağtepe  Formasyonu'nun  üst  kısmı
(Çapan  ve  Buket,  1975),  Eskipolatlı  Formasyonu  ile  karşılaş-
tınlabilir.

1)  Yorum.  Birimin  alt kesimi Haymana Formasyonu  gi-
bi  fliş  özellikleri  sunmaktadır.  Üst  kesimde  yeralan  bol  Num-
mulites'li,  kumlu  kireçtaşları  ise,  sığ  ve  denizel  ortamı  sim-

gelemektedir.  Ayrıca  formasyonun  altında  ve  üstünde  yeralan
birimlerin  nitelikleri  ve  çökelme  ortamları  da  gözönüne  alı-
nırsa,  Eskipolatlı  Formasyonu'nun  fliş  çökelme  ortamından,
sığ  deniz ortamına  geçişi  yansıtmakta  olduğu  söylenebilir.  İn-
celenen alanın güney  ve  güneydoğu kesimi  bu genellemenin  dı-
şında  olup,  adı  geçen  yerlerde,  birimin  çökelme  süreci  bo-
yunca  derin  deniz koşulları  etkindir.

Beldede Formasyonu.

1)  Tanım.  önceki  çalışmalarda  formasyon  olarak  her-
hangibir  tanımı  yapılmamıştır.

2)  Dağılımı,  Tip  Yeri,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  İnceleme
alanının  kuzey  v&  batı  kesiminde  yayılım  gösterir.  Tip  yeri,
Kargalı  köyünün  batısındaki  Beldede  tepe  dolaylarıdır.  Tip
kesitte  (Pafta:  l28-d3,  Başlangıç;  x:82300  y:34400  z:1040,  Bi-
tiş;  x:83375  y:32800  z:955)  formasyon,  çakıltaşı,  kumtaşı  ve
kumlu marn  ardalanmasından  oluşur  (şekil  13).  Kırmızı  ren-
ginden  ötürü  uzaktan  kolaylıkla  ayırtlanabilir.  Birimin  taba-
nından tavanına  doğru,  marn oranında belirgin  bir artış  gözle,
nir.  Çakıltaşları  ve  kumtagları  mercek  şeklindedir.  Alttaki
marnlarla  olan  dokanaklan  oyguludur.  Çakıltaşları,  üste  doğ-
ru kumtaşlarma,  kumtaşları  da,  yine üste  doğru marnlara  ge-
çerler.  Tane  boyunun  yukarı  doğru  gittikçe  küçülmesi,  birim
içinde  birçok  kez  tekrarlanır.  Çakıltaşları  ve  kumtaşları  kötü
boylanmalı  olup,  kumtaşlannda  çapraz  tabakalanma boldur.
Ayrıca  bitki  parçaları  ve  çökelme  yüzeyine  dik,  biyojenik  izler
vardır.

Birimde  önemli yer kapsayan,  kırmızı marnlar,  birçok  dü-
zeyde,  beyaz  kireçtaşı  yumruları  içerir.  Ayrıca  birkaç  dü-
zeyde Ostrea ve Cerithium'la,r gözlenmiştir.

İncelenen  alanın  batısında,  Yıldız  dağı  yakınındaki  most-
ralarda,  birim  içinde  birkaç  kireçtaşı  bandı  arakatkı  olarak
bulunur.  Bu  bantlar  50-60  cm  kalınlığında,  kumlu,  bol  Num-
mulites  ve  AssiZina'lıdır.

S)  Alt,  Üst  ve  Yanal  Sınırlar.  Alt  sınırı,  Eskipolatlı
Formasyonu  il© uyumludur. Üst  sınırı  ise,  Neojen'e  ilişkin  ka-
rasal  çökeller,  yada  volkanitlerle  uyumsuzdur.  Birim,  incele-

Sekil  13:
Figure 13:

Beldede  Formasyonu'nun  ökülmüg  stratigrafi  kesiti.
Measured  stratigraphic  section  of  the  Beldede  Formation.
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nen  alanın  doğusunda  yüzeyleyen  ve  daha  sonra  incelenecek
ola,  Çayraz  Formasyonu'nun  yanal  eşdeğeridir.

b)  Kalmlik.  Tip  kesitinde'  610  m  kalınlığı  vardır.

5)  Fosil  Kapsamı  ve  Yaşı.  Birim  içindeki  kireçtaşların-
dan derlenen örneklerde:

Nummulites  atacicus  Leymerie,  Nummulites  globulus
Leymerie,  Nummulites  laevigatus  Bruguiere,  Assilina  expo-
nens  Sowerby,

gibi  fosiller  bulunmuş  ve  Küiziyen-Dütesiyen  ya§ı  verilmiştir
(E.  Sirel,  sözlü görüşme).

6)  Deneştirme.  Daha  sonra  incelenecek  olan  Çayraz
Formasyonu'nda  olduğu  gibidir.

7)  Yorum.  Litoloji  bölümünde  belirtilen  özelliklerinden
ötürü,  birim  esas  olarak  nehir  (flüviyal)  çökelidir  (Selley,
1970;  Shelton  ve  Noble,  1974).  Bumun  yanında,  birim  içinde,
birkaç  düzeyde  varlığı  saptanan  Ostrea,  Gerithium  ve  Num-
mulites  gibi  fosiller,  sığ  ve  denizel  ortamı  yansıtmaktadır.
Bu  nedenle  Beldede  Formasyonu,  Kartal  Formasyonu  gibi,
esas  olarak  karasal,  fakat  zaman  zaman  sığ  bir  denizin  et-
kisi  altında  kalmış  bir  ortamda  çökelmiştir.

Çayraz Formasyonu.

1)  Temim.  Birim  Schimidt  (1960)  ve  Yüksel  (1970)  ta-
rafından  aynı  ad  altında  belirlenmiştir.

B)  Dağılımı,  Tip  Yen,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  Hayma-
na  kuzeyinde  yeralan  Çayraz  köyü  dolaylannda  ve  Yeşilyurt
köyü  kuzeyinde  yüzeyler.  Tip  yeri  Çayraz  batısındadır.  Tip

Şekil  14:
Figure 14:

Çayraz  Formasyonu'ntın  ölçülmüş  stratigrafi  kesiti.
Measured  stratigraphic  section  of  the  Çayraz  Formation.

kesitte  (Pafta:  J29-al,  Başlangıç;  x:71075  y:58000  z:1110,  Bi-
tiş;  x:72025  y:58500  z:1200),  tabanda  bej  renkli,  kumlu,  ka-
lın  tabakalı,  bol  Nummulites  ve  Alveolina'lı  kireçtaşları  yer-
alır  (gekil  14).  Kireçtaşlannda,  büyük  ölçekli  çapraz  tabaka-
laşmalar  gözlenir.  Kireçtaşları  ile  arakatkılı  olarak,  birkaç
çakıltagı  bandı  vardır.  Çakıltagları  iyi  boylanmalı  olup,  di-
ğerleri  yanında,  Çaldağ  ve  Eskipolatlı  Formasyonları'ndan
türemiş  ve  iyi  yuvarlanmış  çakılları  içerir.  Birimin  üst  kıs-
mı,  yine  bol  Nummulites'li,  kumlu,  san  marnlardan  olugur.

S)  Alt,  Üst  ve  Yanal  Smvrlar.  Alt  sınırı,  Yeşilyurt  ku-
zeybatısındaki  yerel  uyumsuzluk  dışında,  Eskipolatlı  Formas-
yonu  ile  uyumludur.  Neojen  yaşlı  çökeller,  Çayraz  Formas-
yonu  üstüne  uyumsuz  olarak  gelir.  Formasyon  incelenen  yö-
rede,  güneydoğuya  doğru,  Yamak  Formasyonu'na  yanal  ola-
rak geçer.  Kuzeyde ve  batıda yüzeyleyen Beldede Formasyonu
ile  Çayraz  Formasyonu  arasında  herhangibir  yanal  geçiş
gözlenememektedir.  Yanal  geçiş  zonundaki  aşınma  ve  aynı
zamanda  bu  zonun,  Neojen  çökelleri  tarafından  örtülü  olma-
sı,  bu  gözlemi  yapmamızı  egellemektedir.

4)  Kalmlik.  Tip  kesitinde  kalınlığı  525  m,  Sarıgöl  gü-
neyinde  523  m,  Yeşilyurt  kuzeybatısında  ise  100  m  dir.

5)  Fosil  Topluluğu  ve  Yaşı.  Birimin  tabanına  yakın
kesiminden  derlenen  örneklerdeki,

Alveolina  canavar»  Checchia  ve  Rispoli,  Alveolina  bay-
burtensis  Sirel,  Alveolina  cayrasi  Dizer,

Tösilleri  Küiziyen  yaşını  vermektedir  (Sirel  ve  Gündüz,  1976).
Üst  kesimde  ise,  Lütesiyen'i  belirleyen,

Nummulites  laevigatus  Bruguiere,  Nummulites  lehneri
Schaub,  Nummulites  helveticus  Kaufmann,  Assilina  spira  de
Roissy,  Assilina  exponens  Sowerby,

fosilleri  bulunmuştur  (Sirel  ve  Gündüz,  1976).

6)  Deneştirme.  Çayraz  Formasyonu,  yörede  yapılan  ön-
ceki  incelemelerde  (Rigo  de  Righi  ve  Cortesinl,  1959;  Rec-
kamp  ve  özbey,  1960;  Akarsu,  1971)  tarafından  belirlenen
Eskipolatlı  Formasyoau'nun  en  üst  kesimiyle  deneştirilebilir.
Ayrıca  Kırıkkale  kuzeyindeki  Keçili  Formasyonu  (Norman,
1972)  ve  Kalecik  doğusundaki  Yamkkafa  tepe  Formasyonu
(Çapan  ve  Buket,  1975),  Çayraz  Formasyonu'yla  karşılaştı-
rılabilir.

7)  Yorum.  Birimin  litolojik  ve  paleontolojîk  özellikle-
ri,  sığ ve denizel  bir ortamı  simgelemektedir.  Çayraz Formas-
yonu'nun  yanal  olarak,  bir  yandan,  yankarasal  ortamda  çö-
kelmiş  Beldede  Formasyonu,  diğer  yandan  da,  daha  sonra
incelenecek  olan  ve  fliş  fasiyesindeki  Yamak  Formasyonu  İle
sınırlı  olduğu  bilinmektedir.  Bu  verilerden  hareketle,  Çayraz
Formasyonu'nun,  genel  anlamda,  bir  §elf  ortamında  çökelrrtiş
olduğu  söylenebilir.  '

Yamak  Formasyonu.  '.

1)  Tanım.  Bugüne  kadar  bu  ad  altında  tanımı  yapıl-
mamıştır.

i
2)  Dağılımı,  Tip  Yeri,  Tip  Kesiti  ve  Litolojisi.  Yörenin

yalnız  güneydoğu  kesiminde  yayılım  gösterir.  Tip  yeri  Hay-
mana  güneyindeki  Yamak  köyü  yakınındadır.  Tip  kesitinde
(Pafta:  J29-a4,  Başlangıç;  jc:53727  y:57525  z:1150,  Bitiş;
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x:  54250  y:  59675  z:1145)  formasyon,  çakıltaşı,  kumtaşı  ve  şeyi
ardalanmasmdan  oluşmuştur  (şekil  15).  Çakıl  taşlan  büyük
mercekler  şeklindedir.  Şeyllerle  olan  alt  dokanakları  oygu-
ludur.  Kalınlıkları  5-30  cm  arasında  değişen  kumlu  düzey-
lerde,  taban  yapıları  (flute,  load,  groove  casts)  ve  derecelen-
me  olağan  olup,  tam  olmayan  Bouma  sekansları  gözlenir.
Kumtaşları,  yanal  olarak,  uzun  mesafeler  boyunca,  kalınlık
ve  niteliklerini  korur.  Bitki  kırıntıları,  aşınmış  bentonik  fo-
raminif  erler  ve  biyojenik  izler  gözlenebilir.

S)  Alt,  Üst  ve  Yanal  Sınırlar.  Alt  sınırı,  Eskipolatlı
Formasyonu'yla uyumludur.  Üstten ise,  Neojen'in karasal  çö-
kelleri  tarafmdan  uyumsuz  olarak  örtülür.  Kuzey  ve  kuzey-
batıya  doğru  Yamak  Formasyonu,  yanal  olarak  Çayraz  For-
masyonu'na  geçer.  Bu  geçiş,  Haymana-Yamak  yolu  üzerinde
açıkça  görülmektedir.

4)  Kalınlık.  Tip  kesitinde  1034  m  kalınlık  ölçülmüştür.
5)  Fosil  Topluluğu  ve  Yaşı.  Formasyon  fosil  yönünden

zengin  değildir.  Ender  rastlanan  fosillerin  çoğunluğu  aşınmış
yada  kırılmıştır.  Birimi  üst  kesimlerinde,

Assilina  exponens  Sowerby,  Nummulites  atadcus  Ley-
merie,
gibi  fosiller  tanmabilmiştir.  Ayrıca  Yamak  Formasyonu'nun
yaşı,  daha  kuzeyde  yüzeyleyen  ve  yaşı  kesinlikle  Küiziyen-
Dütesiyen  olan  Çayraz  Formasyonu  ile  yanal  geçişli  olması
nedeniyle,  Küiziyen-Lütesiyen  olarak  kabul  edilmiştir.

Şekil  15:
Figure 15:

Yamak  Formasyonu'nun  ölçülmüş  stratigrafi  kesiti.
Measured  stratigraphic  section  of  the  Yamak  Formation.

Sekil  16:  Üst  Kretase  -  Alt  Tersiyer  çökellerinin  dilim  diyagramı.
Figure  16:  Fence  diagram  of  the  Upper  Cretaceous  -  Lower  Tertiary  sediments.
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6)  Deneştirm'e.  Çayraz  Fonnasyonu'nda  olduğu  gibi-
dir.  Ayrıca  Schimidt  (1960)'in  aynı  yörede  belirlediği  Har-
hor  Formasyonu  İle  deneştirilebilir.

7)  Yorum.  Litolojik  özelliklerin  yanısıra,  ender  rastla-
nan  fosillerin  taşınmış  olmaları,  ayrıca  birimin  şelfte  çökel-
miş  Çayraz  Formasyonu'yla  yanal  geçişli  oluşu,  Yamak  For-
masyonu'nun,  Haymana  Formasyonu  gibi,  şelf  ilerisinde  ve
türbit  akıntıların  etkili  olduğu  alanda  çökeldiğlni  kanıtla-
maktadır.

Üst  Kretase  -  Alt  Tersiyer  yaşlı  çekellerin  üstüne,  açı-
sal  uyumsuzlukla  Neojen'in  genel  anlamda  karasal  çökelle-
ri  ve  yaşıt  volkanitler  gelmektedir.  Neojen'in  ayrıntılı  ince-
lemesi  konumuzun  dışında  bırakılmıştır.

Yukarıda  tanımları  yapılan,  Haymana-Polatlı  yöresine
ilişkin  Üst  Kretase  -  Alt  Tersiyer  yaşlı  litostratigrafik  birim-
lerin  toplam  kalınlığı  5800  m  ye  ulaşmaktadır.  Bu  süre  bo-
yunca  çökelme  genel  anlamda  kesiksizdir.  Ancak  Yeşilyurt
kuzeybatısında  gözlenen  ve  Eskipolatlı  ile  Çayraz  Formas-
yonları  arasındaki  yerel  uyumsuzluk  bu  genellemenin  dışın-
da  kalır.  Düşey  ve  yanal  geçişler  boldur.  Ayırtlanan  formas-
yonların  ilişkilerini  yansıtan  dilim  diyagram  şekil  16'da  ve
tüm  Üst  Kretase  -  Alt  Tersiyer  çökellerinin  toplam  kalınlık
haritası  şekil  17'de  görülmektedir.

PAUEOOOÖKAFİK EVRÎM

Haymana  -  Polatlı  yöresinde  Maestrihtiyen'den  Lütesi-
yen  sonuna  kadar  olan  zaman  aralığında,  toplam  kalınlığı

Şekil  17:  Üst  Kretase -  Alt Tersiyer sökellerinin es kalınlık haritası.
Figure  17:  Isopach  map  of the  Upper  Cretaceous  -  Lower  Tertiary  sediments.
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5800  m  ye  varan  ve  genellikle  sürekli  bir  çökelme  söz  konu-
sudur.  Yörenin  birçok  yerinde,  alttan  üste  doğru,  yada  yanal
olarak  derin  deniz  çökellerinden  şelf  çökellerine,  oradan  da
yarı  karasal  çökellere  geçişler  gözlenebilmektedir.  İncelenen
alanın  güneydoğu  kesimi,  tekdüze  istiflenmesinden  ötürü  bu
genellemenin  dışında  kalır.

Yörenin  paleocoğrafik  evrimini  genel  çizgileriyle  açıklığa
kavuşturabilmek  amacıyla,  alttan  üste  doğru  seçilen  üç  za-
man  aralığı  için  fasiyes  haritaları  yapılmıştır.  Bu  zaman
aralıkları  Maestrihtiyen  (Haymana  ve  Beyobası  Formasyon-
ları),  Alt  Paleosen  (Kartal,  Çaldağ  ve  Yeşilyurt  Formasyon-
ları)  ve  Alt  -  Orta  Eosen  (Beldede,  Çayraz  ve  Yamak  For-
masyonları)  dir.

Maestrihtiyen'de  (şekil  18),  Haymana'nın  kuzey  ve  ba-
tısında  kalan  alanda,  mercanların  yanısıra,  bol  neritik  fauna
kapsayan  Beyobası  Formasyonu'nun  çökeldiği  görülmektedir.

Güneydoğuya doğru Beyobası Formasyonu,  yanal olarak,  aynı
zamanda,  altında  yeralan  ve  fliş  özellikleri  olan  Haymana
Formasyonu'na  geçer.  Yörenin  güneybatısında  ise,  bir  çökel-
mezlik  alanının  yeraldığı  görülmektedir.  Bu  gözlemlerden,
Maestrihtiyen sonuna  doğru  yörenin  kuzey,  batı  ve  güney  ke-
siminde  şelf  koşullarının,  buna  karşın,  güneydoğu  kesiminde,
şelfe  oranla  daha  derin  deniz  koşullarının  etkili  olduğu  anla-
şılmaktadır.

Alt  Paleosen'de  durum  daha  da  belirgindir  (şekil  19).
Monsiyen  yaşlı  ve  birbirleriyle  yanal  geçişli  Kartal,  Çaldağ
ve  Yeşilyurt  Formasyonları'nın  geniş  alanlarda  yüzeylemesi
ve  aralarındaki  yanal  ilişkilerin  açıkça  gözlenebilmesi,  fasi-
yes  şuurlarının  sağlıklı  biçimde  çizilebilmesine  olanak  sağla-
mıştır.  Çalışma  alanının  kuzeydoğu  ve  güneybatı  kesimlerin-
deki  çökelmezliklerin  yanısıra,  tüm  batı  yansında  şelf  gerisi
alanın,  Haymana  dolaylarında  bir  şelfin  ve  yörenin  güney-
doğusunda  ise,  şelf  ilerisi  bir  çökelme  ortamının  varlığı  orta-

Sekil  18:  Haymana  ve  Beyobası  Formasyonlarının  fasiyes  haritası.
Figure  18:  Facies  map  of the  Haymana  and  Beyobası  Formations.,
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Sekil  19:  Kartal,  Çaldağ-  ve  Yeşilyurt  Formasyonlarının  fasiyes  haritası.
Figure  19:  Facies  map  of the  Kartal,  Çaldağ  and  Yeşilyurt  Formations.

ya  çıkmaktadır.  Şelf  gerisinde  yarı  karasal  niteliklere  sahip
Kartal  Formasyonu,  şelfte  algli  kireçtaşlarmdan  oluşan  Çal-
dağ  Formasyonu  ve  şelf  ilerisi  alanda  ise,  pelajik  fauna  kap-
sayan  şeyller  ve  bu  şeyller  içinde  Çaldağ  Formasyonu'ndan
türemiş  algli  kireçtaşı  kırıntılarını  içeren  Yeşilyurt  Formas-
yonu  çökelmiştir.  Alt  Paleosen'de  çökelmiş  ve  birbirleriyle
yanal  geçişli,  Kartal,  Çaldağ  ve  Yeşilyurt  Formasyonları  için
yapılan  izolit  ve  bileşik  oran  tipi  litofasiyes  haritaları  (şekil
20,  21,  22,  23)  yukarıdaki  sonucu  nicesel  olarak  kanıtlamak-
tadır.  Bu  haritalardan  yararlanarak,  şekil  24'te  görülen  ve
her  üç  birimin  çökelme  ortamlarını  yansıtan  blok  diyagram
oluşturulmuştur.

Eosen'de  ise,  Alt  Paleosen'e  benzer  bir  paleocofrafyayla
karşılaşılmaktadır  (şekil  25).  Polatlı  ve  doğusu  ile  Yenimeh-
metli  güneybatısında  yüzeyleyen  Beldede  Formasyonu,  Mon-
siyen  yaşlı  Kartal  Formasyonu  gibi  yarı  ka.rasal  nitelikleri

olup,  şelf  gerisi  bir  ortamı  simgeler.  İncelenen  alanın  doğu
kesiminde  gözlenen  ve  Beldede  Formasyonu  ile  yaşıt  olan
Çayraz  Formasyonu  (kumlu  kireçtaşlan),  Eosen  denizinin
şelfini  yansıtmaktadır.  Güneydoğuda  ise  flişin  tüm  özellikle-
rini  sunan  Yamak  Formasyonu,  şelf  ilerisi  bir  ortamın  tem-
silcisi  olarak  düşünülmüştür.  Bunlardan  başka,  yörenin  ku-
zeydoğusunda  bir  yükselimin  ve  bu  nedenle  bir  çökelmezlik
alanının  yeraldığı  görülmektedir.

Yukarıda  incelenen  fasiyes  haritalarından  da  anlaşılabi-
leceği  gibi,  genel  anlamda,  Üst  Kretase  -  Alt  Tersiyer  süre-
since,  Haymana'nın  kuzey  ve  batısında  yarım  çember  şeklin-
de  bir  şelf,  yörenin  kuzey  ve  batısında  şelf  gerisi,  buna  kar-
şın  güneydoğuda  şelf  ilerisi  çökelme  ortamlarının  yeraldığı
sonucuna  varılmaktadır.  Tanesiyen  ve  îlerdiyen'in  çökelme
koşullan  bu  genellemeyi  değiştirecek  nitelikte  değildir.

İncelenen  havza,  birçok yönden,  Texas'taki  Delaware  ba»-
senine  (Tyrrell,  1969)  benzemektedir.
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Şekil  20:  Kartal,  Çaldağ  ve  Yeşilyurt  Formasyonlarının  kireçtaşı
izolit  haritası.

Figure  20:  Limestone  isolith  map  of  the  Kartal,  ÇaJdağ  and  Yeşil-
yurt  Formations.

Haymana  -  Polatlı  havzasının,  özellikle  güneydoğu  kesi-
minden elde edilen verilerden hareketle,  Üst Kretase - Alt Ter-
siyer  zaman  aralığında,  Tuz  gölü  baseniyle  bağlantılı  olduğu
düşünülmektedir.

Yukarıda  genel  çizgileriyle  şekillendirilmeye  çalışılan  pale-
ocoğrafik  evrimde  bazı  ayrıntılar  göze  çarpmaktadır,  örneğin
Maestrihtiyen'de,  Haymana dolaylarında  .bir  fliş  çökelmesi  söz
konusu  iken,  Eosen*de,  aynı  yerde,  şelf ürünü  olan  kumlu  ki-
reçtaşlarmm  yeraldığmı  görmekteyiz.  Bu  kireçtaşlarıyla  ya-
nal  geçişli  olan  Eosen  flişi  ise,  biraz  daha  güneydoğuda  (Ya-

Şekil  %l:  Kartal,  Çaldağ  ve  Yeşilyurt  Formasyonlarının  kumtagı
izolit  haritası.

Figure  21:  Sandstone  isolith  map  of  the  Kartal,  Çaldağ  and  Yeşil-
yurt  Formations.

mak,  Yenice dolaylarında)  çökelmiştir.  Bu nedenle,  Maestrih-
tiyen'den  Eosen'e,  fliş  ortamının,  azda  olsa  güneydoğuya  kay-
dığı  belirgindir  (şekil  26).  Bu  yerdeğiştirme,  yörenin  kuzey,
batı  ve  güney  kesimlerinin  çökellerle  dolarak  yükselmesi  şek-
linde yorumlanabilmektedir.

SONUÇLAR
1)  Haymana -  Polatlı yöresinde,  Üst Kretase  (Maestrih-

tiyen)  -  Alt  Tersiyer zaman aralığında,  toplam  5800 m  ye  ula-
şan bir  çökelme  söz konusudur.

Şekil  22:  Kartal,  Çaldağ  ve  Yeşilyurt  Formasyonları'nm  marn  izolit  Sekil  23:  Kartal,  Çaldağ  ve  Yeşilyurt  Formasyonları'nm  bileşik
haritası.  oran  tipi  litofasiyes  haritası.

Figure  22:  Marl  isolith  map  of  the  Kartal,  Çaldağ  and  Yeşilyurt  Figure  23:  Combined  ratio  type  lithofacies  map  of the  Kartal,
Formations  .  and  Yeşilyurt  Formations.
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Kartal,  Çaldağ  ve  Yeşilyurt  Formasyonlarının  çökelme  ortamlarını yansıtan  blok  diyagram.
Block  diagram  illustrating  the  sedimentary  environments  of the  Kartal,  Çaldağ  and  Yeşilyurt  Formations.

2)  Çok  sayıda  yanal  ve  dikey  geçişler  sunan  bu  çökeller
ayrıntılı  olarak  incelenmiş  ve  11  formasyonun  tanımı  yapıl-
mıştır.

3)  Yeşilyurt  köyü  yakınında  (Haymana  kuzeyi),  Eski-
polatlı  Formasyonu  ile  Çayraz  Formasyonu  arasındaki  yerel
uyumsuzluk  dışında,  Üst  Kretase  ve  Alt  Tersiyerde  çökelme
süreklidir.

4)  Maestrihtiyen,  Alt  Paleosen  ve  Eosen  için  düzenle-
nen  fasiyes  haritalarının  yorumundan,  Haymana  dolayların-
da,  genel  anlamda  bir  şelfin,  yörenin  kuzey,  batı  ve  güneyin-
de  şelf  gerisi  alanın,  güneydoğuda  ise  şelf  ilerisi  bir  ortamın
yeraldığı  sonucuna  varılmıştır.

5)  Yörenin  güneydoğusu  için  derlenen  verilerden,  Hay-
mana  -  Polatlı  havzasının,  Üst  Kretase  „  Alt  Tersiyer  boyun-
ca,  Tuz  gölü  baseni  ile  bağlantılı  olduğu  anlaşılmıştır.

6)  Üst  Kretase'den  Eosen'e,  flişin  azda  olsa  güneydoğu-
ya  göçettiği  görülmektedir.  Bu  durum,  inceleme  alanının  ku-
zey,  batı  ve  güney  kesimlerinin  zamanla,  çökellerle  dolarak
yükselmesi  şeklinde  yorumlanmıştır.
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Toroslarda Karaman yöresindeki
analsimli piroklastitlerle  ilgili  gözlemler

Observations on some analcime bearing pyroclastites occured in Taurus Mountains, at SW of Karaman

NEZİH  TUZCU  Fen  Fakültesi  Jeoloji  Bölümü,  Ege  Üniversitesi,  İzmir

ÖZ: Analsimli  piroklastitler  Karaman'in  (Konya)  45  km  güneybatısmdaki  Toroslarda,  Kretase  yaşlı,  yaklaşık  600  m 
kalınlıktaki kayaçlarla  arakatkılıdır.  Denizaltı  volkanik  püskürmeleri  sonucunda  mineral  ve  kayaç  parçacıkları  dereceli 
bir tabakalanma  göstermektedirler.  Piroklastitlerin  sınıflamasında  klâsik  "tane  büyüklüğü"  değil,  bileşime  giren  parçala-
rın kimlik  ve  nitelikleri  temel  olarak  alınmıştır.

İlksel olarak  volkanik  cam  bakımından zengin  piroklastitlerin  olağanüstü  Na2O  tenörüne  sahip  oldukları  XRF  analiz-
leriyle saptanmıştır.  Söz  konusu  oksit,  deniz  suyunun  kimyasal  işleyi  veya  metasomatizma  sonucunda  kayaç  bileşimine girmiştir. 
Daha  sonra,  iki  fazda  gerçekleşen  dönüşümlerin  ilkinde  volkanik  cam  diyajenezle  analsim  olarak  kristalleşmiştir. Anılan  mineral  
düşük  basınç  ve  düşük  sıcaklık  koşullarında  zeolit  fasiyesinin  tamamen  üst  bölgelerine  karşılık  olan hafif metamorfizma  etkisiyle,  
ikinci  fazda,  albite  dönüşmüştür.  Sözü  edilen  Na-plajyoklasda  analsim  kalıntılarını  görme olanağı vardır.

ABSTRACT: The  analcime  bearing  pyroclastic  rocks  »situated  at  45  km  SW  of  Karaman (Konya)  are  interbedded  wit-
hin the rocks  of  Cretaceous age  which have  a  thickness of  approximately  600  m.  These  pyroelastites,  formed  by  volcanic 
activity, show  a  normal  graded  bedding.  Their  classification  is  based  not on  the  size  of  the fragments,  but  the  compositi-
onal properties  of  them.

By XRF analysis,  it  has been  found  that  these  rocks  contain  Na2O  in  quantities  higher  than  normal,  and  were  pro-
bably rich  in  terms  of  volcanic  glass.  It  is  possible  that  this  oxyde  has  entered  in  the  composition  of  the  pyroclastites 
by chemical  action  of  the  sea  water  or  probably  metasomatic  processes.  In  the  first  of  two  stages  of  transformations  that 
took place  later,  the  analcime,  which  is  the  mos  characteristic  mineral  of  the  pyroclastites,  was  most  likely  formed  by 
diagenesis of  volcanic  glass.  Subsequently,  a  low  grade  metamorphism  corresponding  to  the  upper  most  part  of  zeolite 
faeies occurred.  In  fact,  the  analcime  is  partially  or  totally  transformed  into  a  secondary  albite  in  which  relicts  of  the 
former mineral  can  often  be  observed.
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GİRİŞ

Bu araştırma  Karaman  ilçesinin  yaklaşık  45  km  güney 
batısındaki Torosların  kuzey  kıvrımlarında  yer  alır  (şekil  1). 
Etüd bölgesi  1:100.000  ölçekli  Mut  no:  126  paftasının  kuzey 
batısında bulunmakta  ve  Konya  N  29  c3  no'lu  1:25.000  lik  to-
pografik haritanın  tümünü  kapsamaktadır.  Bölgenin  ayrıntılı 
jeolojisi ve  1:25.000  lik  jeolojik  haritası  Tuzcu  (1972)  tara-
fından yapılmıştır.

Blumenthal (1956)  bölgenin  özellikle  mikrofaunasına  da-
yanan bir  stratigrafi  yapmış  ve  kayaç  birimlerinin  genel  olarak 
kısa  tanımlamalarıyla  yetinmiştir.  Nichoff  (1960)  sözü edilen 
1:100.000  lik  paftanın  haritasını  almış  ve  genel  açıklamalara yer  
vermiştir.

Çalışmanın konusunu  oluşturan  volkanik  tüflerin  yerleş-
meleri ve  jenezlerinin  açıklanmasında  rol  oynayabilecek  anal-
simin uğradığı  dönüşümlerin  etüdü  bu  araştırmanın  amacı-
dır. Bu  bakmadan  anılan  mineralin  ayrıntılı  mineralojik  etü-
dü XR  difraktometrik  ve  optik  yöntemlerle  yapılmıştır,  öte 
yandan, analsim  içeren  kayaçların  XRF  ile  yapılan  kimyasal 
analizlerine dayanarak  oluşum  ve  dönüşüm  koşullarının  açık-
lanmasına çalışılmıştır.

GENEL  JEOLOJİ

Etüd bölgesinin  genel  jeolojik
bulunmaktadır:

1. Karbonatlı  dizi
2. Silisli  dizi

Karbonatlı  Dizi

Genellikle  tabakalanma  göstermeyen  masif  kireçtaşların-
dan  oluşur.  Söz  konusu  kayaçlann  yaşı  Blumenthal  (1956)
tarafından  Jura  olarak  ileri  sürülmüş  olmasına  karşın  kar-
bonatlı  dizinin  tabanından  alınan  örneklerde  stratigrafik  ba-
kımdan  ilginç  iki  involutinanın  varlığı  saptanmıştır  (Tuzcu,
1972).

—  Involutina  sinuosa  sinuosa  (Weynschenk)
—  Involutina  sinuosa  pragsoides  (Oberhauser)

Bu  iki  anahtar  foraminiferin  herhangi  bir  taşınma  izi  gös-
termemiş  olmaları  nedeniyle  karbonatlı  dizinin  tabanı  Üst
Noriyen-Resiyen  (Üst  Triyas)  olarak  yaşlandırılmıştır.

Silisli Dizi
Kretase yaşlı  bir  birliktir.  Radyolarit,  killi  gist,  kireçtaşı,  si-
lisli kireçtaşı,  kumtaşı  vb.  gibi  tortul  kayaçların  oluşturduğu 
katmanlardan meydana  gelmiş  600  m  kalınlıkta  bir  dizidir. 
Denizatı volkanizması  piroklastik  kayaglan,  keratofir  damar 
katmanları ve  bazik-ültrabazik  kayaç intrüzyonları  yine  bu  di-
ziye bağlı  magmatiklerdir.  Silisli  dizi  istifi  tavanda  transgre-
sif Senoniyen  kireçtaşları  ile  son  bulur  ve  önceki  dizi  ile  tek-
tonik bir  dokanak  oluşturmaktadır  (şekil  2).

PİROKLASTİK KAYAÇLAB

Silisli dizi  tortul  kayaçları  ile  arakatkılı  olmaları,  öte 
yandan volkanik  parçacıklarla  aynı  zamanda  birikmiş  radyo-
laryaların  varlığı  püskürmelerin  denizel  bir  ortamda  gerçek-
leştiğini kanıtlar.

Piroklastik kayaç  seviyeleri  kalınlıkları  birkaç  cm  ile  bir-
kaç m  arasında  değişmekte  ve  düzgün  olmayan  aralıklarla 
silisli dizi  birimleri  arasında  yer  almaktadırlar.  Ancak  püs-
kürtülmüş volkanik  malzeme  hacminin  dizi  boyunca  değişimi 
konusunda genel  bir  varsayım  ileri  sürme  olanağı  yoktur. 
Bütün bunlar  söz  konusu  volkan  püskürmelerinin  zaman  açı-
sından değişik  uzaklıklarda  gerçekleşmiş  olduklarını,  bazan 
da farklı  süreli  dinlenme  dönemlerinden  geçtiklerini  ortaya 
koymaktadır.

Piroklastik kayaçlar  bütün  etüd  bölgesinde  dereceli  ta-
bakalanma göstermektedirler.  Bu  seviyelerin  tabanlarında 
sık sık  görülen  tortul  kayaç  parçacıkları  volkandan  püsküren 
malzemenin türbidit  akımı  şeklindeki  hareketi  sırasında  ko-
parılmış, oldukları izlenimini vermektedirler.

Sınıflama

Piroklastik kayaçların  sınıflama  ve  tanımlanmasında  uy-
gulamak üzere  klâsik  "tane  boyutlarına  göre  sınıflama"  esas 
alınmamış, parçacıklasın  kimlikleri  temel  olarak  ön  görül-
müştür. Böylece  üç  gurup  piroklastik  kayaç  ayrılmıştır:

Şekil  2.:  Jeolojik  birimleri  ve  tektonik  dokanağı  gösterir  şematik
kesit.

Figure  2:  Cross  section  representing  geological  units  and  tectonic
contact.
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1. Analsimli  ve  kloritli  tüfler
2. Seladonitli  tüfler
3. Litik  tüfler

Analsimli ve  kloritli  tüfler.  İlksel  olarak  volkanik  cam 
bakımından zengin  olan  bu  guruptaki  tüfler  özellikle  iki  tür 
klorit ve  analsimden  meydana  gelmişlerdir.  Birinci  tür;  yeşil 
esmer renkli,  yapraksı  dokuda,  izotrop  denilebilecek  derece-
de düşük  çift  kırılma  değerinde  ve  pleokroizma  göstermeyen 
klorittir. İkinci  tür  aynı  optik  özellikte  ve  daha  açık  renkte-
dir. Küresel  boşlukları  doldurur  (levha  I,  şekil  3-4).

Analsim tüflerin  jenezi  konusunda  bilgi  verebilecek 
önemli bir  mineraldir.  Klorit  levhacıkları  arasındaki  boşluk-
larda kristalleşmiştir.  Çeperleri  genellikle  düzgün  olmamakla 
beraber,  bazan  poligonal  ve  idiyomorf  kristalleri  görme olanağı 
da  vardır  (levha  I,  şekil  2).  Anılan  mineralin  kırılma indisi özel  
sıvılarla  ölçülmüş  ve  ortalama  değer

n  =  1,486  =  0,002
olarak  saptanmıştır.

Kübik sistemde  kristalleşmiş  bu  mineralin  tayini  için  ye-
terli optik  verilerin  bulunmaması  nedeniyle  XR  Guinier  ka-
merası ile  yapılan  tayinde  aşağıdaki  ışınlar  rol  oynamıştır 
(levha I,  şekil  1).

Yan mineral  olarak  ojit  ve  serisitleşmiş  plajyoklas  parçacık-
ları yanısıra  ikincil  kalsit  gözlenmiştir.

Bu gurup  piroklastik  kayaçların temel  bileşeni  olan  analsim 
ve  klorit  ikincil  minerallerdir.  Anılan  mineraller  camsı volkanik 
kırıntıların  devitrifikasyonu  sonunda  kristalleşmişlerdir.

Seladonitli tüfler.  Çok  ince  taneli  kuvars  ve  uzun,  alev 
biçimli levhacıklar  şeklinde  görülen  zümrüt  yeşili  seladonit temel 
minerallerdir.

Litik tüfler.  Bu  gurup  kayaçlarda  farklı  oranlardaki  mi-
neral ve  kayaç parçacıklanmn oluşturduğu  birçok  tüfleri  bulma 
olanağı  vardır.  Yeşilimsi,  esmer  ve  kahve  rengindeki  tüfler 
mikroskopta  volkanik  kumtaşı  dokusu  gösterirler.

Bileşime giren  elemanlar  içinde,  hematitik  bir  hamur  içi-ne 
alınmış  albit  mikrolitlerinin  akım  doğrultusuna  göre  dizil-
meleriyle oluşmuş  trakitik  dokulu  lav  parçalarına,  rekristalize 
olmuş  foraminifer  içeren  kireçtaşlarına  ve  radyolaritlere 
rastlanmıştır. Mineral  parçacıkları  arasında  ojit,  kısmen  se-
risitleşmiş plajyoklas,  yan  mineral  olarak  sfen,  apatit  ve 
manyetit bulunmuştur.  İkincil  analsim  ve  klorit  gözlenmiştir.

ANALSİM KONUSUNDA GÖZLEM  VE YORUMLAR

Birinci gurup  analsimli  ve  kloritli  piroklastik  kayaçların 
farklı katmanlardan  alman  5  ayrı  örneğinin  kimyasal  analiz-
leri1  XRF  yöntemiyle  saptanmış  ve  sonuçları  aşağıda  belir-
tilmiştir:

Yukarıda  görüldüğü  gibi  normalin  üzerinde  bir  Na2O  te-
nö'rü  olan  piroklastik  kayaçlar  birçok  varsayımın  ileri  sürül-
mesine  olanak  vermişlerdir.  Na2O'nun  kaynağı  konusunda  üç
olasılık  üzerinde  durulabilir:

1) Volkanik  camın  ilksel  bileşimi,
2) Deniz  suyunun  etkisi,
3) Volkanik  işleye  bağlı  otometasomatik  karakterli

ikincil zenginleşme.

Basınç ve  sıcaklık  değişimlerine  karşı  duyarlı  olan  vol-
kanik camın  içinde  bulunduğu  yeni  P,T  koşullarına  ve  ilksel 
kimyasal bileşimine  göre  yeni  bir  minerale  dönüştüğü  bilin-
mektedir. Bu  bakımdan  söz  konusu  kayaçların  kökensel  bi-
leşimi konusunda  kesin  bir  varsayım  ileri  sürme  olanağı  yok-
tur. Ancak,  magmanın  fiziko-kimyası  hakkındaki  bilgiler 
Na2O'nun ikincil  bir  zenginleşmenin  ürünü  olabileceğini  doğ-
rulamaktadır. Şu  halde  birinci  varsayım  üzerinde  şüpheyle 
durmak gerekir.

Coombs (1961)  190°C  altındaki  bir  sıcaklıkta  analsimin 
volkanik camdan  itibaren  kristalleşebileceğini  ileri  sürmekle 
beraber yukarıda  açıklanan  nedenlerle  volkanik  camın  ilksel 
bileşimi konusundaki  şüpheler,  metasomatik  olarak  normalin 
üstünde bir  Na2O  alımı  olmadıkça  bu  dönüşümün  gerçekleş-
mesi olasılığını  azaltmaktadır.

Üzerinde durulabilecek  nisbeten  en  uygun  varsayım deniz 
suyunun etkisiyle  yer  alabilecek  bir  dönüşümle  açıklanabilen 
ikinci varsayımdır.  Nitekim,  Gulbrandsen  ve  Cressman 
(1961), Coombs  (1954)  tamamen  yüzeysel  P,T  koşullarında 
analsimin otijen  olarak  kristalleşebileceğini  ileri  sürmekte-
dirler. Adı  geçen  araştırmacılara göre analsim,  deniz  suyunun 
volkanik cam  üzerinde  yapacağı  kimyasal  etki  sonunda  olu-
şabilmektedir. Volkanik  camın  anılan  mineral  tarafından  or-
natılması da  diyajenez  işleminin  normal  sonucudur.

Analsimin kristalleşmesinden  daha  sonra  yer  alan  ikin-
ci fazda  bu  mineral  albite  dönüşmüştür.  Söz  konusu  feldispat 
içinde çok  düşük  röliyefli,  izotrop  analsim  kalıntıları  gözlen-
mektedir (şekil  3).  Dönüşüm  reaksiyonu  aşağıda  belirtilmiş-
tir:

> NaAlSİ3Os  +  H2ONaAlSİ2O6  .  H2O  +  SiO2  
( analsim  +  kuvars  —>  albit  +  su)

Hacimde  önemli  bir  değişiklik  olmaksızın  190°  C  lik  sıcaklık
ve  3000  m  lik  litostatik  basınç  koşullarında  oluşabilecek  bu
dönüşümü  Coombs  (1961)  e  göre  metamorfik  bir  faz  olarak
niteleme  olanağı  vardır.

(1) Cenevre  Üniversitesi,  Yerbilimleri  Enstitüsü  Kimya  Lâboratuvarında  Mme.  E.  Filisetti  tarafından  yapılmıştır.
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Sekil  3:  Albit  fenokristali  içindeki  analsim  (An)  kalıntıları.
Figure 3:  Analcime  (An)  relicts  in  albite  phenocristal.

Sonuç  olarak  iki  dönüşüm  fazını  göz  önüne  almak  gerek-
mektedir:

1) Diyajenetik  fazda  gerçekleşen  dönüşümle  volkanik
camdan  itibaren  analsimin  kristalleşmesi,

2) Zeolit  fasiyesinin  tamamen üst  kuşağına karşılık  olan
düşük  dereceli  bir  epizonal  metamorfizma  fazı  sonunda  anal-
simin  albite  dönüşmesidir.

Yayıma  verildiği  tarih:  Temmuz,  1976
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LEVHA  I

Şekil  1:  Dört  analsim  örneğinin  XR  Guinier  filmindeki  karakteristik  ısınları
Şekil  2:  İdiyomorf  analsim  kristali.  40x
Şekil  3:  Analsimli  (An)  ve  kloritli  (Kl-1,  Kİ-2)  tüf.  50x
Sekil  4a:  Analsimli  ve  kloritli  tüf  (Oj:  Ojit).  50x
Şekil  4b:  Şekil  4a'mn  haç  Nikol'deki  görünümü.  50x

PLATE  I

Figure  1:  The  characteristic  rays  of  four  analcime  samples  on  the  XR  Guinier  film.
Figure  2:  Euhedral  analcime  cristal.  40x
Figure  3:  Analcime  (An)  and  chlorite  (Kl-1,  Kl-2)  tuff.  50x
Figure  4a:  Analcime  and  chlorite  tuff.  (Oj:  Augite).  50x
Figure  4b:  Figure  4a  under  crossed  Nicoles.  50x
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