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Çamardi (Niğde) alanındaki Oligosen - Miyosen
yaşlı akarsu göl çökellerinin fasiyes ve ortamsal
nitelikleri

Faciès and environmental aspects of the fluviolacuitrineOligoCêne-Miocene deposits in Çamardı (Niğde) area

CENGİZ YETİŞ, Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana

ÖZ t Bu incelemede, Çamardı (Niğde) alanındaki akarsu-gol çökelleri bölgesel ölçekte stratigrafik kore-
lasyona yardımcı olmak üzere fasiyes ayırdı amacıyla incelenmiştir, inceleme alam, Lütesîyen denizinin
bölgeden çekilmesi sonucunda oluşan dağlar arası havza niteliğindeki Ecemiş Fay Kuşağının kuzey ke-
siminde yer almaktadır, Miyosen denizi transgresyonu ise Çamardı alanına erişememiştir,

Çamardı dolayında Çukurbağ Formasyonu olarak tanımlanan Oligosen yaşlı karasal kırıntılılar üste
doğru Burç Formasyonu olarak tanımlanan Miyosen yaşlı, gol-bataklık ortamlarına ait çökellere geçerler.
Paleosen yaşlı Karadağ Spiliti üzerine uyumsuz olarak gelen Çukurbağ Formasyonunda alttan üste
doğru örgülü nehir ve düşük sinüslü menderesli nehir as fasiyeslerİ ayırtlanmıştır. Çukurbağ Formasyo-
nunun üst kesimlerine doğru bölgesel tektonik ile uyumlu olarak havzanın çökmesi nedeniyle gölse!
fasiyesler durulmuştur, Miyosen yaşındaki Burç Formasyonu alttan üste doğru başlıca göl, bataklık,
delta ve düşük sinüslü menderesli nehir çekellerinden oluşmaktadır. Toplam 270 m* kalınlık ölçülmüş,
tür.

Miyosen denizi transgresyonunun Çamardı alanına erişememesi nedeniyle Ecemiş Fay Kuşağının ku-
zey kesiminde akarsu-göl eökelleri ile bunlar ilişik as fasiyeslerden oluşma Çamardı ve Burç Formas*
yonları çökelmiştir.

ABSTRACT ; In this study, Fluvio-lacustrine- sediments of Çamardı (Niğde) area are examined for
discrimination of the faciès to assist for stratigraphie correlations in regional scale. The investigated
area is situated in northern part of the Ecemiş Fault Zone of intermontane basın character which was
formed after retreating of the Lutetian sea from the region, Miocene sea transgression never reached to
the Çamardı area»

Therefore, around Çamardı, Oligocène aged continental elastics, known as Çukurbağ formation and
Miocene aged deposits which belong to the lacustrine-swamp environment of Burç formation were deter*,
mined. Braided river and low sinuosity meandering river sub faciès were discriminated in Çukurbağ
formation, which overlies the Paleocene aged Karadağ spilite with a nonconformity, The lacustrine
faciès were developed towards the upper part of the Çukurbağ formation due to subsidence of the basin
coinciding with the regional tectonics, Miocene aged Burç formation is mainly formed of lacustrine,
swamp, delta and low sinuosity meandering liver deposits, from bottom te top. Its total thickness amo-
unts to 270 meters.

Since the Miocene, sea transgression did not reach to the Çamardı region, only Çamardı and Burç
formations of fluvio-lacustrine and associated sub facias were deposited in northern part of the Ece
mis Fault Zone,

W M 1 ? şan karasal-sığ denizel nitelikli kaya stratigrafi Dİ*
Bu inceleme Ecemiş Fay Kuşağı boyunca ku- Timlerinin fasiyes ayırdına bağımlı olarak bölgesel

zeydoğudan güneybatıya dar ve uzunlamasına bir şe- ölçekte stratigrafik korelasyonunu yapmayı amaçla,
rit şeklinde uzanan ve Gülek Dağı kuzeyinde başlıca yan çalışmaların ilkini oluşturmaktadır. Bu çalış-
karasal nitelikli akarsu-göl çekelleri ile güneyinde mada Ecemiş Fay Kuşağı kuzey kesiminde yer alan
akarsu-göl-plaj ve resifal nitelikli karbonattan olu- Çamardı ilçesi (Niğde) güneyindeki Burç köyü (Hır-



YETİŞ

til tepe) dolayında yüzeyleyen Çukurbağ ve Burç
Pömmsyonİarma ait akarsu ve göl çokdlerinin ayırt*
lanan as fasîyesleri ortaya konacaktır (Şekil 1),

; inceleme alanının buldum ve jeolojik hari-
tası (Yetiş, 197$ a dan alınmıştır)*

: Location and geologic map of the investi-
gated area (From Yetiş İ9Î8 a).

Taraça
Terrace
Çakıitaşı
Conglomerate
Burç Formasyonu (Miyosen)
Burç Formation (Miocene)
Çtıkurbağ Formasyonu (Oligosen)
Çııkurbağ Formation (Oligocène)
Kaleboynu Formasyonu (Eosen)
Kaleboyuu Formation (Eocene)

Çamardı Formasyonu-Çamardı Formation
Karadağ spiÎİtî-Karadağ splttte
Mavraş Kireçtaşı Üyesi-Mavraş Limestone
member*
Ofîyolit dizisi kayaçlar (Üst Kretas©)
öphiolitic suite (Upper Cretaceous
Demirkazık Kireçtaşı (Üst Triyas-Kretase)
Demirkazık limestone (Upper Triassic-Cre»
taceous)

Niğde Metamörfitleri (Paleozoylk)
Nijde metamorpMçs (Paleozoic)

İnceleme alanında Ecemiş Fay Kuşağı batısında
temeli Alt Paleozoyik yaşlı Niğde Metamorfİtleri
oluşturur (Okay, 1955; Kleyn 1970; Goncüoğlu, 1977,
1981; Yetiş, 1978 a-b, 1984; Yetiş ve Demirkol, 1984),
Bunun üzerine Orta-Üst Paleosen yaşlı killi kireçta-
şı, çamurtaşı, mîltaşı, kumtaşı yapılışlı Çamardı For-
masyonu ile Karadağ Spîlitİ ve Mavraş Kireçtaşı
Üyesi gelir (Yetiş, 1978 a-b, 1984; Yetiş ve Demirkol
1984), Ecemiş fay kuşağı doğusunda ise temeli Per-
miyen-Alt Triyas yaşlı Maden Kireçtaşı oluşturup bu-
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nun üzerinde Üst Tıiyas-Kretase yaşlı Demirkazık Ki-
reçtaşı bulunur (Şekil 1). Danada üstte Üst Kretase-
de bölgeye yerleşen Mazmılı yaylası peridotiti/Maz-
müı - ofîyoliti yer alır (Metz, 1956; Yetiş, 1978 ajb),
Blumenthal (1952) tarafından Maden Kireçtaşı, Kara
Aladağ Kireçtaşı; Demirkazık Kireçtaşı ise Beyaz
Aladağ Kireçtaşı olarak adlanmıştır. Daha sonra bu
adlar Okay (1955), Metz (1956) tarafından aynen kul-
lanılmıştır.

Lütesiyen öncesinde oluşan Ecemiş Fay Kuşağı
boyunca genç dolguyu Eosen, Oligosen ve Miyosen
yaşlı Tersiyer çökellerî oluşturur (Yetiş, 1984), Sığ
denizel nitelikli çakıltaşı, kumtaşı ve bol fosilli ki-
reçtaşı yapılışlı Kaleboynu Formasyonu Ecemiş Fay
Kuşağı kuzeyinde, Çamardı dolayında yüzeyler. Bu
birim Blumenthal (1952) tarafından Paleosen kireçta-
şı; Okay (1955) tarafından ise Eosen flişi olarak ha-
ritalanmıştır.

Lütesiyen'de aşağı yukarı Ecemiş.Fay Kuşağı ile
birlikte bütün Anadolu'yu kaplayan deniz epiroje-
mk yükselmeler sonucu Üst Eosen'de bölgeden ho-
men hemen tamamıyla çekilmiştir (Lüttig ve Stef-
fens, 1976; Yetiş, 1978 a-b; Yetiş ve Demirkol, 1984),
Böylece Lütesiyen denizi regresyonu sonucunda böl-
ge tamamiyle kara halini alarak büyük çapta aşınma,
Ecemiş Fay Kuşağı vb. gibi dağlar arası basenleri
oluşturan topografik çukurluklar boyunca akarsu v:
göl çökellerinin durulması için uygun bir çökelme
alanı halini almıştır.

Ecemiş Fay Kuşağı boyunca kuzeydoğudan gü-
neybatıya dar ve uzunlamasına bir şerit boyunca
bölgesel yapı ile uyumlu mostralı ve tamamiyle ka*
rasal kırıntılılardan oluşma birime Çukurbağ For-
masyonu (Oligosen), bunu üzerleyen gölsel çökellere
ise Burç Formasyonu (Miyosen) adı verilmiştir (Ye-
tiş, 1978 a-b). Çukurbağ Formasyonunun alt kesimi-
ni Blumenthal (1952) Eosen flişi; üst kesimindeki
kumtaşı-marnlı kumtaşı-çakıltaşı ve alçıtaşı nöbet«
leşmesini de Neojen olarak -ayırtlamıştır. Ökay
(1955) Blumentharin Eosen flişi olarak ayırtladığı
kesimi Oligosen yaşı ile haritalamıştır»

Tamamiyle karasal kırıntılılardan oluşma akarsu
çokeli niteliğindeki Çukurbağ Formasyonunda her-
hangi bir fosile rastlanmamıştır, Birim inceleme ala-
nı kuzeyinde Lütesiyen yaşlı Kaleboynu Formasyonu
üzerine uyumsuzlukla gelmektedir. Çakıltaşlı düzey-
lerinde ise Lütesiyen yaşlı Kaleboynu Formasyonun-
dan türeme çakıllar kapsamaktadır, Çukurbağ For-
masyonu üzerine geçişli olarak başlıca göl-bataklık-
delta ortamlarını karakteriz« eden kumtaşı, silttaşı,
kömür ve alçıtaşı ara katmanlı marn yapılışlı Burç
Formasyonu gelmektedir. Bu birime tanıtımları yapı-
lan gölsel ostracod ve gastropodalara göre Miyosen
yaşı uygulanmıştır. Böylece Burç Formasyonu altında
bulunan fakat Lütesiyen yaşlı Kaleboynu Formasyo-
nunu açısal uyumsuzlukla üzerİeyen Çukurbağ For-
masyonuna Oligosen yaşı uygulanmıştır. Lüttig ve
Steffens (1976) Olîgosen-Pleistosen evrelerine ait Tür-
kiye Paleocografik atlaslarında başlıca kırmızımst
renkli çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve marn ya*
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pılışh émmml olmayan çökeller# «Red Bed Molasse»
henüz kesin bir yaş uygulanamayacağını fakat bun*
lärm Orta Eosen ve Öncesi kayaçları açısal uyum-
suzlukla tizerlemesi ned#ni ile sedimantasyonun
muhtemelen Üst Eosen'de başladığım bildirmişlerdir.

Çukurbağ Formasyonunun Mtostratigrafià ve
kronostratigrafik eş değeri olan Adana baseni Tersi-
yer istifinin tabanını oluşturan Gildirli Formasyonu
ve bunun yanal eş değeri olarak ayırtlanan birimler
pek çok araştmeı tarafından Alt Miyosen yaşı ile in-
celenmiştir (Ternek, 1957; Schmidt, 1961; İlker, 1975;
Görür, 1979; Yalçın ve Görür, 1984), Bölgesel yorum
île Adana baseninin kuzey kesimlerinde düzensiz
bir paleo topografyaya bağımlı olarak gelişmiş, deği-
şik iasiyeslerde olabilecek fosilsiz karasal nitelikli
çekellerden oluşma Gildirli Formasyonuna Oligosen
(Üst Eosen?)-Alt Miyosen yaşı uygulanmıştır (Yetiş*
Demîrkol, 1984-1986),

OLİGOSEN - MİYOSEN YAŞLI ÇUKURBAĞ - BURÇ
FORMASYONLARININ AYIRTLANAN AS FASİYES*
LERÏ

Çukurbağ ve Burç Formasyonlarının birlikte
gözlenebildiği tipik kesit Çamardı ilçesi güneyindeki
Burç köyü ile Hırtıl tepe arasında yer almaktadır.
Bu kesimde toplam 270 m. kalınlık ölçülmüştür (Şe-
kil 1; Levha I, Şekil a),

Orta-Üst Paieosen yaşlı Karadağ Spiliti üzerine
açısal uyumsuzlukla gelen Çukurbağ Formasyonu
düşük enerjili Örgülü nehir çökelleri (7 m*) ile baş-
lar (Şekil 2-3), Bu kesim dönemli bir sedimantasyon
göstermekte olup kanal dolgusu ve taşkın ovası as
fasiyesleri ayırtlanmıştır, Kanal dolgusu as fasiyesi
aşmmalı tabanlı, tekne şeklinde çapraz katmanlı,
kötü boylanmalı, Icum matriksü, kahverengimsi kır-
mızı renkli çakıllı feumtaşı-kaba kumtaşı yapılışlı- *
dır, Taneler maksimum 5 sm. boya erişen az yuvar-
lak, spilit, andezit, radyolarît, kireçtaşı, metamorfik
kaya parçası vb, den türemedir. Tana boyu yukarıya
doğru İncelen dönemler akıntı kırışıklı, kiremit kır-
mızısı renkli, ince taneli kumtaşı-silttaşı-çamurtaşma
geçmektedir. Bu istif olasılı taşkın ovası as fasiyesi-
ne karşılık gelmektedir (Collinson, 1978),

Bunun üzerine 4 m, (7-11 m,) kaim yüksek ener'»
jili örgülü nehir çökelleri gelmektedir, istifin taba-
nında maksimum 35 sm, boya erişen Mreçtaşı-algli
kireçtaşı, spilit vb, Ögell, tane akması nitelikli çakıl-
taşı-çakıllı kumtaşı-kumtaşı yapılışlı, keskin tabanlı
kanal dolgusu as fasiyesi çökelleri bulunmaktadır,
Üste doğru enerjinin daha da artmasıyla tane destek«
li merceksel geometrili, keskin aşmmalı tabanlı küt-
le akması çökelleri gelmektedir. Bu kesimde sedi-
mantasyon esnasında oluşan oturma ve çökme yapıla-
rını yukarıdan gelen malzeme doldurmaktadır. Bunlar
kötü boylanmak maksimum 50 sm. boya erişen for*
masyon içi kumtaşı blokları kapsayan çanıurtaşm-
dan ibarettir. Tanelerde belirgin yönelim gözlenmeyip
yayvan tekne şeklinde çapraz katmanlanma sunarlar,
Tane boyu yukarıya doğru incelerek ondüleli lami-
nalı açık [kahverengi kumtaşına geçmektedir*

Daha üstte 14 m* (11-25 m.) àahn düşük ener-
jili örgülü nehir çökelleri gelmektedir* Tabanda ka-
nal tenaama bitişik kum bantları bulunmaktadır.
Kum bantları ince-orta kum boyu kıraati bileşenlî,
merceksel. geometriM, oylum markalı, akıntı tan*
şıklı, üst kesimi dalga kırışıklı yer yer biyoturbas-
yonlu pembemsi gri seyrek çakıllı kireçtaşı-kumtaşı
yapıhşlıdır. Kum bantlaraun üzerine tavanı s iM la-
ce-orta taneli kumtaşı ardalanmasmdan oluşan bi
yoturbasyonlu set çökelleri gelmektedir* Bu birimle-
ri kanal dolgusu ile set çökelleri as fasiyeslerinden
oluşma donemler üzerler. Kanal dolgusu as fasiye-
sinin tabanı aşmmalı olup teknemsi çapraz kat-
manlı, tane akması nitelikli maksimum 30 sm, boya
erişen polij enik çakıllı, matrikş destekli çakıltaşı,
çakıllı kumtaşı, kumtaşı yapıhşlıdır. Set çökelleri ise
kiremit kırmızısı renkli ince-orta taneli kumtaşı ve
silttaşı yapıhşhdır.

Bunun üzerine 88 m, (25-113 m.) kalınlığa erişen
düşük sinüslü menderesli nehir çökelleri gelmekte-
dir (Şekil 2), Bunlar başlıca kanal dolgusu, nokta
barı ve taşkın ovası as fasiyeslerinden oluşmakta-
dır (Kerey ve diğerleri, 1985; Yetiş ve diğerleri, 1986).
Kanal dolgusu as fasiyesleri Örgülü nehir ortamında
tanımlananlar ile benzerli olup daha ince öğelicMr,
Bunun üzerine gelen yer yer keskin tabanlı yeşilimsi
boz, üste doğru mikro çapraz katmanlı kaba-orta ta-
neli kumtaşları nokta barı çökelleri olarak yorum-
lanmıştır. Taşkın ovası çökelleri ise bu kesimde da-
ğılgan ince taneli kumtaşı-silttaşı yapılışlıdır. İstifin
tavanında 50 sm. tolın kahverengimsi, akıntı kırışıklı
silttaşı -çamurtaşı ardalanımı bol bitki kırıntılı olup
1-2 mm. kahn linyit damarcıklıdır. Bu kesim Burç
Formasyonunun tabanı olarak kabul edilmiştir ve
ayrıca birim sedimantolojik açıdan Çukurbağ For-
masyonundan ayrıcalıklar sunmaktadır. Diğer bir de-
yimi© akarsu ortamından gol ortamına geçiş söz
konusudur. İstifin bu kesiminde silttaşı-çamurtaşı
ardalammı gözlenmektedir (113-121 m,). Kirli beyaz-
krem renkli fosilli marn (Heterocyprîs cf# Pontîcus
Krstîe, Armiger cf. Cıista Lînneatıs) ince-orta
katmanlı olup, dalgalı laminalı (Levha I, Şekil b),
silttaşı-çamurtaşı ise yeşilimsi gri. mikro çapraz la-
minalı ve yer yer bol bitki kırıntılıdır (Yetiş, 1978
a-b).

Daha sonra 121442 m.ler arasında ortam sığla-
şarak yeşilimsi boz ince kumtaşı ara katkılı siltta^
şı-çamurtaşı ardalanmasından oluşan bataklık çö-
kellerine geçmektedir. Bunun üzerine tekrar 10 m.
kaim (142-152 m.) gölsel çökeller gelmektedir. Bun-
lar başlıca Mreçtaşı-mam-silttaşı-çamurtaşı yapılış-
lıdır. Tabandaki kireçtaşı 40 sm, kaim kirli beyaz -
krem renkli, dalga kırışıklı, çört bantlı ve mikritik
yapılışadır. Daha üstte 5 m. kaim yeşilimsi boz, bitki
kırıntılı üst düzeyi ikincil jipsli silttaşı ile çamurtaşı
bulunmaktadır, Üzerinde ince, krem renkli mikritik
yapılışlı kireçtaşı bulunup buda açık yeşilimsi gri
silttaşı ile üzerienir. En üstte 50 sm. kalın gölsel
ostracod ve gastropod içeren parafel laminalı kireç-
taşı bulunmaktadır.
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Bundan sonra ortamın tekrar sığlaşarak batak-
lık ortamına geçtip gözlenir» Bu kesim 3 m, kalın
(152-155 m,) açık gri renkli, üst yüzeyi ikincil jips
ile 1 sm, kalın kömür bantlı, kılcal kök izli silttaşı -
çamurtaşı yapılışiıdır, 155-159 m/ler arasında 4 m*
kalınlığa erişen ince çamurtaşı ara katmanlı, krem
renkli, ince katmanlı, gölsel gastropodlu, paralel la»
minah kireçtaşı gelmektedir,

İstifin bundan sonraki kısmını 94 m, kalınlığa
erişen (159-253 m.) gölsel ve deltayik çökeller oluş-
turmaktadır, istifin ilk 30 m. kesimindeki bataklık
ve göl fasiyesleri öncekiler ile benzerli olup yaprak
fosili kapsaması yamsıra göl fasiyesindeki mercek*
sel fosilli kireçtaşlarmın kalınlığında azalma; ça*
murtaşı-silttaşmda ise bir artmanın gözlenmesi ay-
racadır. Bu durum golün sığ olduğunu ve çok çabuk
dolarak bataklık ortamı haline geçtiğim göstermek-
tedir (Ailen, FA,, 1981), Ayrıca keskin tabanlı, mika
pullu, bitki kırıntılı, üste doğru tane boyu incelerek
yeşilimsi silttaşı-çamurtaşına geçen kumtaşı ise orta-
ma akarsu girişi olarak yorumlanmıştır (Surdam ve
Stanley, 1979),

Üstte 64 m/lik (189-253 m.) kesimi göl ortamı İçe»
risinde gelişen delta Önü, delta ağzı, delta üstü-ba-
taklık ile akarsu girişine ait as fasiyesler oluştur-
maktadır. Delta önü as fasiyesi tane boyunun yuka-
rıya doğru kabalaşması ile tanımlanabilmektedir.
Altta paralel laminalı silttaşı-çamurtaşı üste doğru
silttaşı-kumtaşı ardalamnasına; daha da üstte ince-
orta taneli kumtaşma geçmektedir. Burada siltta-

şı-çamurtaşı yeşiMmsi boz, ondüleli laminalı olup in-
ce kumtaşlan ise 3040 sm, kalın teknemsi çapraz
katmanlı, kahverengimsi san, mika pullu, bol bitki
kırıntılı olup yer yer ince merceksi kumlu kireçtaşı
ara katmanlıdır. Delta ağzı as fasiyesi ise çeşitli dö-
nemler halinde gelişen, aşınmalı taban üzerinde tek*
nemsi çapraz tabakalanmalı iyi yıkanmış, iyi boy-
lanmış, kuvars oranı yüksek, seyrek ince çakıllı ye-
şilimsi boz kumtaşlan ile başlamakta üste doğru
paralel laminalı yeşilimsi boz silttaşlarma geçmekte-
dir. Buradaki batak çökelleri kesitin alt kesimindeki
batak çökellerinden delta üstünde gelişmiş olmaları
nedeniyle farklılıklar sunmaktadır, Bunlar kıt bitki
kırıntılı olup kömür içermezler; gri, paralel laminalı
oldukça kalın silttaşı-çamurtaşı ardalanımmdan oluş*
maktadır. Tali kanalcıklar ise merceksel geometrili
3040 sm* kalınlığa erişen yeşilimsi boz orta-ince kum
boyu kırıntı bileşenli kumtaşı yapılışlıdır.

253-270 m,ler arasında kesitin üst kısmım düşük
sinüslü menderesi! nehir çekellerine ait dönemler
oluşturur. Bunlar başlıca kanal dolgusu ve taşkın
ovası as fasiyeslerinden ibarettir» Kanal dolgusu as
fasiyesi merceksel geometrili, aşınmah tabanlı, kötü
boylanmalı, taneleri belirgin yönelimsiz, yer yer oy-
gu yapılı, dal parçacıklı, büyük ölçekde teknemsİ
çapraz katmanlı, çakıllı kaba kumtaşmdan oluşmuş-
tur, Daha üstte tane boyunun incelmesiyle oluşmuş
ince kum boyu kınntı bileşenli, gevşek tutturulmuş
birimler taşkın ovası as fasiyesi olarak yorumlana-
bilir.
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SONUÇLAR

Yapılan bölgesel ölçekli çalışmalar ile ayrıntılı
fasdyes ayırdma göre Lütesiyen sonunda bölgeden çe~
Mlen deniz ve buna bağımlı olarak gelişen dağlar
arası havza niteliğindeki Eçemiş Fay Kuşağının Miyo*
sen denizi transgresyonunun erişemediği kesimlerin-
de karasal kırıntılılardan oluşma akarsu çekeli nite-
liğindeki Çukurbağ Formasyonu üe gölsel çekeller-
den oluşma Burç Formasyonu durulmuştur* GÖlsel
ostracod ve gastropod tanıtımlarına göre Burç For-
masyonuna Miyosen yaşı uygulanmıştır. Fosil kapsa-
mayan karasal kırıntılılardan oluşma Çulçurbağ For-
masyonuna, tabanında inceleme alanının kuzeyinde
Lütesiyen yaşlı Kaleboynu Formasyonu üzerine
uyumsuzlukla gelmesi ve ayrıca Lütesiyen'e ait ça-
kıllar kapsaması; tavanında ise Miyosen yaşlı Burç
Formasyonu ile geçişli olması nedeni ile Oligosen ya-
şı uygulanmıştır»

Akarsu çekellerinden oluşma Çukurbağ Formas-
yonunda kanal dolgusu, set ve olasılı taşkın ovası as
fasiyesinî kapsayan düşük enerjili örgülü nehir çö=
kelleri; tane akması nitelikli kanal dolgusu ve for-
ma-syon içi kum taşı bloklu, tane destekli kütle ak-
ması çökellerinden oluşma yüksek enerjili Örgülü
nehir çökelleri ve kanal dolgusu, nokta barı ve taşkın
ovası as fasiyeslerinden oluşma düşük sinüslü men»
deresli nehir çökelleri ayırtlanmıştır.

Miyosen yaşlı Burç Formasyonunda ise bol bitki
kırıntılı, linyit damarlı, ikincil jips ile gölsel
ostracod ve gastropod kapsayan fosilli marn,
kireçtaşı, -silttaşı-çamurtaşı yapılışh göl çökelleri;
kök telleri ile yaprak ve kömür bantlı silttaşı-çamur-
taşı yapılışh batak çökelleri; tane boyu yukarıya
doğru kabalaşan silttaşı, çamurtaşı, kumtaşı yapılışh
delta önü; aşmmalı tabanlı, dönemli ardalanmah,
tekne şeklinde çapraz katmanlı fi delta ağzı ve daha
üstte delta üstü^batak çökelleri ile en üstte kanal
dolgusu ve taşkın ovası.as fasiyeslerİni kapsayan dü-
şük sinüslü menderesli nehir çökelleri ayırtlanmıştır.

Böylece Miyosen denizi transgresyonunun erişe-
mediği, Ecemiş Fay Kuşağının kuzeyindeki Çamardi
alanında Oligosen evresinde akarsu ortamına ait çe-
keller ve bunlara ilişik äs fasiyesler; Miyosen evre-
sinde ise gol, batak, delta ve düşük sinüslü mende*
resli nehir ortamını karakterize eden çökeİİerden
oluşma ikarasal oluşumlar gelişmiştir,
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