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Öz s Çalışma alanı Ankara, Elmadağ . Kalecik dolayını kapsar. Bu yörede, Ait Triyas'tan Kuvaternere
Icadar yağlardaki kaya birimleri yüzeylenir, Yeıil§ist fasiyesinde metamorfizma geçlrmif tortul
ve volkanik oluşuklardan yapılı olan ve yine aynı tür metamorfizmaya uframıı metaperidotitler içeren
Emir Formasyonu, bölgede Menen en eski otokton birimdir, Emir Formasyonu üst© doğru yi»
m yeiilsîst fasiyesinde metamorfîzmaya uframı§ ffllmadag- Formasyonu île geçişlidir, Elmadağ For-
masyonu, baflica eşyaslı volkanitlerden olugan Drtaköy Formasyonu ile giriktir. Ortaköy For-
masyonu içinde yastık lav yapısı korunmuş vol Icani tier, radyolaritler ve teirectasları sıkça igle»
nir, Elmadaf Farmasyonu, üste dofru kumlu Ifiregtäii, kireçtaşmdan oluşan Kegikaya Formasyonu'na geçiş
gösterir. Ankara Grubu olarak adlandırılan bu birimier, diyabaz day klan tarafından kesilirler, Karbonifer
ve Permiyen yaflı kırmtılar ve kireçtaflarmı da çegtli boyutlai'da bloklar halinde yaygın olarak içeren An-
kara Grubu, Trlyas yaşındadır, Ankara Grubu üzerme, Liyas ya§ü Hasanoflan Formasyonu taban çakılta§ı ile
uyumsun olarak gelir ve kumtaii-Qamurta|i-kireçta§ı ardalanması ile devam eder, Üste dofru Dogger-Malm
yağlı killi kireçta§mdan olugan Akbayır Formasyonu'na geçer. Düzenli ofiyolit olarak saptanan Mdivan Ofiyo»
üt Kompleksi, üstten eksikli olarak gaJişma alanında elenir, Mdivan Ofiyolit Kompleksi'nîn yerïê|imi sonrası
hızla derinleşen havzada, kumta§ıf volkarenit, çakıltafi ve volkanitlerden olu|an Hİsarköy Formasyonu İle
normal fli§ kamkterindekl Karadaf Formasyonu firik olarak çökelmistir. Bu iki formasyon içinde, Bldivan
Ofiyolit Kompleksinden türemif çeşitli boyutlarda oiistolit ve olistostromlar vardır. Hisarköy Formasyonu ve
Karadağ Formasyonu üste dofru Maestrihtiyen yaşlı Ilıeapmar Formasyonu ve Samanlık Formasyonu'na
geçer. Ortaç türbiditlerden oluşan Samanlık Formasyonu da yakınca ve ortaç türbidit karekterli ve Paleosen
yafh Dizilitafîar Formasyonu ile" geçişlidir, Dizilitaşlar Pormaiyonu içinde e§yaşlı resiflerden koparak gelen
büyük kireçtaşı ölistolitleri vardır, Çakıltaii, kumtaşıjeyl ve mamlardan oluşan Eosen ya§lı Mahmutlar For-
masyonu, §elf, delta, kumsal, kıyı ovası ve alüvyon yelpazesi ortamlarında çökelmi§tir, Mahmutlar For-
masyonu ile esyaşlı olarak Deliler volkanitî ayırtlanmı§tır. Oligosen yaflı Miskineedere Formasyonu, mende-
resi! ınnak ve evaporitik göl ortamlarında çökelmiş çakıltafi, çamürtaii/kumtaşı, marn ve jipslerden olu§-
muştur. Üst Miyosen-Pliyosen ya|iı Tekke Volkaniti, çakıltafi, kumtafi ve tüflerden olu§an Karapınar For-
masyonu, ırmak ve göl çökeli olan killi kireçtaşı, marn, kil taşı, çakıltası, kumtaşı ve tüf itlerden oluşan Ka-
vaklı Formasyonu ve aglomera, tüften olüfan Mamak Formasyonu Üe yanalda giriktir. Bölgedeki volkanik
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manın son ürünü olan BoMağ Bazaltı, önceki birimleri uyumsuz olarak örter, TutturUlmamıg veya az tutu-
rulmuş kırıntılılardan oluşan Pliyosen yagiı Gölba§ı Formasyonu ,geni§ yayılım gösterir. Böige tektonik ya-
pısını Alpin Örejenik evresi ile kazanmıştır, Dügük açılı bindirmeler ile Ankara Grubu, Üst Kretâse ve
Oligosen yaflı birimler üzerine, Üst Kretase yaşlı birimler. Paleosen ya§lı birimler üzerine, Paleosen ya§lı hu
rimler de Eosen yaşlı birimler üzerine itilmiştir. Arazi gözlemlerinden elde edilen veriler ışığında Orta Ana-
dolu için olasılı jeotektonik evrim modeli önerilmiştir,
ABSTRACT : Mı© study area lies within the Ankara, Elmadağ- and Kalecik region, Central Anatolia. In
this region, the Lower Triassic to Quteraary aged litho— imitas outcrop. The Emir Formation is the oldest
authcchthoiLOUs müt ini the region. It is affected by the metainiorphtsm of green-schist fades, and contains
metaperidotites, These »re also effected by the same luet&mo^phfem ,The Emir Formation grades upward» into
the Mmadaf Formation, This formation Is also a metaeiwphle unit In the green-schist fades, and is inter,
calated with the coeval volcanic unit, namely the OrtakÖy Formatton, The Ortalcöy Formatton mataiy con-
tains of volcanites it preserved pîMow structures, and radiolarites and limestones. The Etoiadaf Formation
grades upwards Into the Keçikaya Formation consisting of sandy Hmeston© and limestone. All these unite
have been named the Ankara Group, and are cut by diabase dikes. The Ankara Group is of Triassic age»
and atoo contains variously sized blocks composed of the Carboniferous and Permian elastics and limes-
tones througlïDut the area* The Lia£§ıe Hasanoğlan formation unconf ormably overlies the Ankara Group
witii a basal conglomerate, and consists of a sandstoneanuidstone-llmestone alternatwDn, Upwards, it grades
Into the clayey Ume&tone. The Eldlvan Opbiolite Complex shows the characteristics of a regular ophlolite
sequence, however fin the »tudy area the uppermost levels are not observed. After the emplacement »of the
K Uli van Oph&olite Complex^ the depth of th© äepositional basin gradually increased. In tMs basin, the Hisar-
köy FOPnmtïôii oonslMng of sandstone, volcareiilto, conglomerate and vulcanic», formed together with the
Karadağ Forinutijoii the latest showing the charecteris tics of a normal flysch. These units toterflnger late-
rally. Both formations contain variously sized olistol'fchs and oO«thostrome§ derlvea from Liu FJdivim Ophio
lite Complex the Hîsarköy and Karadağ formations grade upward» faito the Ihcapitiar and Samanlık forma,
turns of maestriehtianage. The Samanlık,Formation consists of interniediate turbidites f and shows,a graded
contact with the Paleocene BMİitaşlar Formation characterised by ttie proximal and intöritiediate turbidltBi,
Huge limestone oltetoüths derived from the peneconteniporaneous reefs occur to the Dizilitaşlar FoiTnation,
The Ätohmutlar Formation which is Eocene in age, and is c»Mnposed of conglomerates, sandstones, shales attd
marls was deposited in toe shelf, deltaic, beach, coastal plato and alluvial fan environments. The Deliler Völ-
canite te of the same age witti ttie Mahmutlar Formation, The Oligocène Mlâkincedere Formation consists of
conglomerate, mudatoiia, sandstone, marl and gypsium, deposited in tiie meandering river and evaporitlß lake
environmente. The Late Mûcene-Fliocene Tekke Vulcanite laterally intercalates with the Karapınar» Kavak-
lı and Mamak Formatioiis. The Karapınar Formation WJIH depositnd in the alluvial fan environment, and con-
sists of conglomerate, sandstone and tuff; ine Kavaklı Formation tonipored of clayey limestone, marl, days-
tone, öomgfomerate, sandstone and tuff was deposited in the fluvial and lacustrine environments; and the
Mamak Formation is made up of agglomerate and tuff. The Bozdaf Basalt which is the last product of the
volcanic activity in the region unconf ormably overlies all cf the «alder units. The Pliocene Gölbaşı Forma-
tton is composed of uneonsolidated to poorly con lolidated cîasticn. and shows a considerable lateral extentkm.
The tectumlc structure of the region resulted from the Alpine orogenesis, In the study area, there are a num-
ber of low angle upthrusts. Along these uptlirusts» it appears that the Ankara Group overlies the Upper
Cretaceous and Oligocène units, the Upper Cretaceous-units overlie the Faleocene sediments, and the Paleo-
•cene units overlie tihe Socene deposits. In the light of toe evidence resuittoi; from the field ob»erva#on§, a
géotectoriic madel for Central Anatolian has been suggested.

Bu yazıda M.T,â. Enstitüsü Jeoloji Dairesince
1079-19İİ yılları arasında yürütülen '*Ankara-Amasya
Kuşağı Temel Jeoloji Projesi'ni (Akyürek ve diğerleri
1982) bir.bölümüne İlişkin veriler sunulacaktır. Çalış-
ma Kuzey Anadolu Fayı ile Orta Anadolu Masifleri
arasında uzanan ku§ağın temel jeoloji sorunlarına açık-
lık getirmek ve bu kuşağın jeotektonlk evriminin anla-
gılmasma ,bölgenin statigrafisini kurup ayrmtılı jeoloji
haritalarını hazırlayarak katkıda bulunmak amacını ta_
|ir 4 Ankara-Elmadaf-Kalecik-GÖlbaii dolayım jçeren
i/25,000 ölçekli jeoloji haritalan proje çalı§anian tara»
fmdan yapılmıştır, (Şekil 1)

Bölgenin defigik kesimlerinde ve yakın çevresinde
-beri'çalışmalar .yapılmıştır. Chaput .-(19.3.1,

1936) Çalvi (1940), Erol (1949, 195% 1954, 1958, 1968),
Bailey ve Mc, Callien (1950, 1953), Gannser (1959) rBiU
fütay (I960), Ketin (1962, 1963, 1981), Bocealetti ve
diğerleri (1968), Eeetini (1971), Bingöl ve dif, (1973),
Çalgin ve difs (1973), Norman (1978), Çapan ve Buket
(1975), Erentöz (1975), Erk (1977, 1980/1981), Batman
(1978 a7 1978 b), Akytoek ve dif, (1979 a, 1979 b, 1980,
1981), Ünalan (1981), tarafından yersel ve bölgesel
jeoloji çalışmaları yapılmi|tır»

8TBATÎGBA3Fİ

Çah|ma alanı Kuzey Anadolu Fayı ile Kırşehir Ma=
şifi arasında yer alır. Özellikle Mesozoik'ten itibaren
bölgenin jeotektonik evriminin aydınlatılması açışından
önemli bir yöredir. Bu çalışmada, bölgenin ayrıntılı
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stratigrafisi ve jeoloji haritaları bir bütünlük iğinde ha*
gırlanmıştır (Şekil 2, 3),

Bölgede otokton olarak Alt Trlyas'tan Kuvater-
ner'e kadar çökel, mağmatik ve metamorfik kayaçlar
yüzeylenmektedir, Allokton olarak saptanan Karboni»
fer ve Fermİyen yaşlı kaya türleri, bölgedeki en eski
otokton birim olan Ankara Grubu iğinde, çeşitli boyut-
larda bloklar olarak izlenir. Alt Kretase'de bölgeye yer-
leşmiş olan Eldivan Ofiyolit Kompleksine ait olistolit
ve qlistrosromlara. Kılıçlar Grubu içinde rastlanır,

Yazım düzeninde önce otokton birimler yaş sırasu
na göre tanımlanacak, bloklar ise içinde bulunduğu bi-
rimden hemen sonra anlatılacaktır,

AHKABA GRUBU

Alt, Orta fÜst Triyas yaşlı Ankara Grubu Emir
Formasyonu» Elmadağ Formasyonu fÖrtaköy Formas-
yonu ve Keçikaya Formasyonuna Ortaköy Formasyonu
Radyoiarit Üyesi, Imrahor Üyesi ve Diyabaz Daykla-
rma ayırtlanmıştır,

EtaİF flormasyoniı

Emir Formasyonu, çalışma alanmda güneybatıdan,
kuzeydoğuya dof ru uzanır. Killi, kumlu ve volkanik
kayaçların bölgesel metamorfizmaya uğraması sonucu
yeşilşist fasiyesinde metamorfizma geçirmişlerdir. Emir
Formasyonu, muskovit-kuvars§ist ,serisit-klorit-kuvars-
§ist, serlslt-klörit§ist, fillit, kalkfist ve meta volkanik
kayaiçlardan oluşmaktadır. Genellikle san, boz, kahve-
rengi renklerde izlenen birim, sık kıvrımlıdır, înce tane-
li ve ince tabakalı kesimlerde kıvrımlar daha -belirgin-

dir. Şistozite tabakalanmaya paralel olarak gelişmiştir.
Emir Formasyonu iğinde Hasanoflan kuzeyinde me-
taultramafik kayaçlar izlenmiştir.

Emir Formasyonu'nuû tabanı bölgede izlenemez,
Üstte ise Orta . Üst Triyas yaşlı Elmadaf Formasyonu
ile geçişlidir, Geçiş zonu Yakupabdal Köyü batısından
kuzeye dof ru akan Af ırdere de ve Kıbrıs Köyü üe Ku,
şunlar Köyü arasında belirgin olarak izlenir, Gegi§ zo-
nunda, Emir ve Elmadağ* Formasyonlarına ait kayatür-
leri ardalanmaktadır. Emir Formasyonunda bu sah§«
malarda fosil bulunamami|tır. Ancak daha kuzeyde
gegif zonuna karşılık gelen kesimlerde Alt Triyas yaşlı
Meuıulrospira pusilhi, Cyclogya ©f. matojerl, ^dplandia
tiııtiııuiformi^ Glomosplra sp., Glomospirela sp, fosil-
leri saptanmıştır (Akyürek ve dif. 1979 a, 197Ô b, 1980,
1981), Fosil verilerine ve üzerindeki birimin ya|ma da-
yanarak Emir Formasyonu'nun ya§ı Alt Triyas olarak
kabul edilmiştir, Emir Formasyonu'nun çökelimi anında,
çökel ortamına ultramafit kütleler gelmişler ve daha
sonra çökellerle birlikte metamorfizmaya uğramışlar-
dır, Emir Formasyonu, Dikmen Grovakları (Erol 1956)»
Metamorfik Bloklu Seri (Norman 1973 )? Epimetamor-
fik İistler (Çalgın ve dig, 1973), Kösrelik Formasyonu
(Akyürek ve dif, 1079 bft 1980, 1981)'nun ayırtlanmayan
alt seviyeleri» Çavdartepe Formasyonu (Akyürek ve
Soysal 1988) il© eşdefer tutulabilir,

Elmadağ Formasyonu

Elmadağ* Formasyonu, çalışma alanında Emir
Formasyonu'na paralel olarak güneybatıdan^kuzeydotu,
ya dof ru bîr gerit halinde uzanır, Elmadağ Formasyonu
alttan üste dof ru metamorfizmaşı gittikçe azalan ve
ilksel halini kısmea korumuş metaçakıltagı, metakum-
taşı, metamiltagı, metaçamurtaii, kumlu kireçtaşı, kum-
ta|i f kireçtagı ile volkarenit, aglomera, metavolkanit
ve metatüfden oluşur, Blmadaf Formasyonu içinde de-
fifik boyutlarda Karbonifer ve Permiyen yaflı kireçta-
gı ve kırıntılı bloklarına sıkça rastlanır. Birim sarı, boz,
kahverengi ve gri renkte fin

Ge-orta tabakalanmalı ve
sık kıvrımlıdır. Karmaşık bir iç yapı gösterir Elma-
dağ1 Formasyonu alttan Emir Formasyonu ilê  üstten ise
Keçikaya Formasyonu İle geçişlidir, Keçikaya Formas-
yonu'na geçiş zonunda kumlu kireçtaşı, kumtafi arda-
lanması olarak devam eder ve kireçtaşına geçer, Elma-
daf Formasyonu ile Keçikaya Formasyonunun geçişi
Hasanoflan kuzeyinde ve Keçikayatepe kuzeyinde izle-
nir, Birim yanal olarak metavolkanit, metatüf, volkaıe-
nît ve aglomeradan olugan Ortaköy Formasyonu ile fi-
riktir,

Elmadaf Formasyonu içinde bantlar halinde bulu-
nan kireçtaşlan bol fosillidir. Birimin değişik yerlerin^
de özellikle alt düzeylerinde belirlenen Meamdtoipira
dlnarica, OlomMpira de^şa, Ammoba^ulites sp t | Troe-
liiiinmlıia sp#l Eiwlothyraiiollii sp., Buostomimklae,
Endoöıyra sp, Fosilleri ile Anisiyen yaşı saptanmıştır,
Üst düzeyler de ise învoluttııa g^sohel, Tpochammina
nimtalniLsîs ,Gl<mı<>Hpirt>l!a sp,, Involuttna ©»mesosoîca,
Ophthaüniulhini sp., l^ochollııa sp,, Ammobacıüites sp
fosilleri ile Orta-Üst Triyas yaşı saptanmıştır.
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Elmadaf Formasyonu genel olarak kumtaşı ve §eyı
ardalanması şeklinde çökelen kaya türlerinden ve bun=
larm iğinde geli§mi§ çakılta§lı kanal çokellerinden olu-
§ur4 Bîrim çökelimine devam ederken geligen volkaniz-
manın ürünleri (Ortaköy Fm4), defi|ik evrelerde oluşan
istifle giriklik sunmuşlar ve bunun yanı sıra Karbonifer
ve Permiyen ya|lı kırıntılı ve kireç taşları defiiik bo^
yutlarda bloklar halinde çökelme ortamına gelmi§ ve
çökelime katılmışlardır,

Elmadaf Formasyonu, yaş bulguları ve yorumları
ayrı tutulmak kofulu üe EJmadaf Bloklar serisi (Erol
1956)f Temirözü Formasyonu (Schmıt i960), Karışık
serî (Çalgm ve dif# 1973), Karakaya Formasyonu (Bin-
göl ve dif, 1973), Kalker Bloklu Melanj (Norman 1973),
Kulm Fli§ Formasyonu (Erk 1977), Hisarlıkaya For-
masyonu (Batman 1978 a), Kösrelik Formasyonu (Âk-
yürek ve dig» 1979 b, 1980, 1981), Ankara Flişi (Erk
1980), Kınık Formasyonu (Akyürek ve Soysal 1988) ile
eşdeğer tutulabilir,

Ortaköy Formasyonu

Ortaköy Formasyonu çalışma alanının batı -
güneybatısından kuzeydoğuya doğru uzanan değişik bo«
yutlarda yüzlekler verir. Birim kısmen İlksel halini ko-
ruyan, kısmen de düşük dereceli metamorfizrnaya uğ-
ramış spilit , diyabaz gibi volkanik kayaçlar ve bilefim-
sel yönden benziyen tûfler ile volkanik kumtaşı aflome-
ralardan oluşur, Ortaköy Formasyonu içinde sıkça izle-
nen kireçtagları İmrahor Üyesi» daha az bulunan rad=
yolaritler ise Radyolarit Üyesi olarak ayırtlanmiitır.
Volkanik kayaçlarda ender de olsa yastık yapıların ko-
runduğu kesimler bulunur, spilitlerin boşluk dolguların-
da belirgin yönlenmeler izlenir, Ortaköy Formasyonu
içinde Pérmiyen yafh kireçtaşı bloklar halinde görülür,
Ayrıca Hasanoflan Dere ve Yeşildere Köyü dolayların-
da gpilitler Triyas yaşlı kireçta§larmı sarmış ve kıs-
mende çatlaklarını doldurmuştur .

Ortaköy Formasyonu, Elmadaf Formasyonu ve kıs.
men de Keçikaya Formasyonu'nun çökelimi süresince
bölgede etkin olan volkanizmanm ürünleri olup, yanal
olarak Elmadağ1 Formaayonu ve Keçikaya Formaayonu
ile giriktir, Ortaköy Formasyonu'nun alt sının bölgede
izlenemez. Ancak Emir Formasyonu içinde ayırtlanama-
yan /volkanitlerin varlığı Ortaköy Formasyonu'nu olu§-
tufan volkanitlerin Emir Formasyonu'nun çökelimi
anında da bölgeyi etkilediği ve çökeller araşma girdiği
düşünülebilir. Üstte ise Keçikaya Formasyonu'nun üst
düzeyleri ile örtülür,

Ortaköy Formasyonu'nun volkanitlerden ve bunlar_
dan türemiş volkanik kumta§larmdan olu§an kesimleri
fosil içermez. Ancak volkanitlerin aralarında yer alan
kireçtaşı düzeylerinden elde edilen Meanclroüpira dina-
liea, GlômTOplra sp4, Bndöthyra sp4f Trochommlna sp,
fosilleri ile Orta-Üst Trîyas yaşı saptanmııtır, Ortaköy
Formasyonu, Elmadağ Formasyonu'nun çökelimi anında
ve hatta Emir Formasyonu'nun çökelimi sırasında bag«
layan ve Keçikaya Formasyonu'nun çökelimine kadar
süren volkanizmanin ürünlerinden olu§ur. Emir ve
Elmadağ' Formasyonlarımn çökelimi sırasında gelişen,

grabenleşme sonucu oluşan ve yarıklardan çıkan vol-
kanitle^ çökelmekte olan kayatürlerinin içine yerle§-
mig, Grabenleşmeye baflı olarak da Permiyen ya§lı
blokları, volkanitler içinde izlemek olağandır, Ortaköy
Formasyonu Triyas'ta oluşmug okyanus kabuğunun
yastık lavlar bölümü olarak düşünülmektedir,

Ortaköy Formasyonu, Karakaya Formasyonu
(Bingöl ve dif, 1973)fnun volkanitli kesimi, Karışık Be-
ri içindeki spilit ve diyabazlar (Çalgın ve dif. 1973),
Yagızali Formasyonu (Akyürek ve dif, 1979 b, 1980,
1981), Bakırtepe Volkanit Üyesi (Akyürek ve Soysal
İ983) ile eşdeğer tutulabilir,

bnrahor Üyesi; — Bölgede Elmadağ- ve Ortaköy For-
masyonlarının yaygın olduğu kesimlerde ayırtlanabiU
miftir, Aynı formasyonlar içinde ayırtlanamayan boyut-
larda da mevcuttur, İmrahor Üyesi, Ortaköy Formas«
yonu'nu oluşturan spilit, diyabaz, tüf ve volkanik kum-;
taşı, aglomera arasındaki kiregtailarında nve Elma-j
daf Formasyonunu oluşturan kayatürlerinin arasındaki
bant kireçtaglanndan oluşur, Kireçtagları ince-orta
tabakalanmalı, gri beyaz renkli olup seyrek olarak da
kırmızı renktedir. Volkanik kumtâfları ile feçifli ol-
duğu yerlerde kumlu kireçtaşı Özellitl taşır, toırahor
Üyesi altta ve üstte Ortaköy ve Elmadağ^ Formasyon-
larını oluşturan kayatürleri ile geçişlidir. Birim yanal
olarak ise aynı formasyonlar içinde kamalanır,

İmrahor Üyesini oluşturan kiregtas,larımn değlfik
kesimlerinde bulunan Ophthalml^tMn spM TrochoUna sp,,
Meandrospira ffluaMea, Glonvoftplra dônia, Anaanobaeııli-
tes sp#, Trochamminâ sp,, Endöthyranella sp4, Duosto-
mlııidae, Endothyra sp. fosilleri ile Orta-tJst Triyas ya§ı
saptanmıştır.

tmrahor Üyesi, Ortaköy Formasyonu ve Elmadağ
Formasyonu'nun olu|umu anında volkanik kum tası,
kumtaşı, aglomeraların çökelimi ile e§ya§lı ola-
rak zaman zaman ortamdaki sakinleşmeler sırasında
çökelmiştir, Spilit, diyabaz ve bunların tüfleri ile vol-
kanik kumta|i, kumta§ı, agrlomera düzeyleri arasında
tekrarlanan kesimler olarak imlenirler, îmrahor Üyesi,
Alanbaşı Üyesi (Akyürek ve diğ\ 1979 b, 1980, 1981)
ile efjdefer tutulabilir,

Kadyolarlt Üyesi, — Çalışma alam içinde küçük yüz-
lekler halinde Ortaköy Formasyonu iğinde izlenir, Or~
taköy kuzeydoğusunda ve Nenek köyü doğusunda Ko«
caf mtepede haritalanabilir boyutlardadır. Radyolar i tier,
kırmızı, nefti renkli, ince tabakalı, kıvrımlı olup rad»
yolarit, çamurtaşı ardalanması geklinde izlenirler, Rad-
yolarit Üyesi, alttan ve üstten volkanik kumtaşı ile sı-
nırlıdır. Yanal olarak Ortaköy Formasyonu'nu oluştu-
ran kayatürleri İğinde kamalamr. Birim bol olarak rad-
yolarya içerir, Radyolarit Üyesi'nin yaşı, içinde yer
aldığı Ortaköy Formasyoau ile aynı olup, Orta-Üst
Tıiyas olarak kabul edilmiştir, Radyolarit Üyesi Tri-
yas'ta oluşmuf okyanus kabu|ru malzemesinin yastık
lavlarla birlikte çökelen pelajik çökeller bölümü olarak
düşünülebilir. Bölgede Orta-Üst Triyas yaşlı radyolarit.
lerin varlığı, ilk kez bu çalışmalarda ayırtlanarak orta-
ya konmuştur t
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Biymbam BayWari. — Üye olarak ayırtlanmif birim
çoğunlukla Emir Formasyonu'nun yaygın oldufu kesim-
lerde daha az olamkta Elmadağ ve Ortaköy Formas-
yonları içinde izlenir, Diyabaz Dayklan, koyu yeşil, ye«
§il, boz renklerde, sert ve ince dokuludur. Emir ve
Elmadaf Formasyonları ile birlikte kıvrımlamrken ku
rıimış sucuk yapısı kazanmıştır. Diyabaz daykiarı, böl-
gede Emir ve Elmadaf Formasyonu'nu kesmiş olarak
izlenir. Diyabaz dayklarının dokanakları kesmiş olduğu
birimlerin fistozitelerine dik veya verevdir, Diyabaz
dayklan, olasılıkla Ortaköy Formasyonu'nu oluşturan
volkanizmanın ürünü olarak gelişmiştir, Ortaköy For-
masyonu içinde görülen spilit ve diyabaz gibi volkan! t-
lerin eşdeferl dayklar olarak düşünülebilir,

Kegikaya Formasyonu,

Birim, gÜneybatıdan kuzeydoğuya dofru uzanım gös-
terir. En genig yüzlekleri, îdrisdaf ve Elmadağ çevrele,
rindedir, Keçikaya Formasyonu, gri, beyaz, yer yeı
pembe renkli, kristalize, orta ve kaim tabakalı Wreç
taslarından oluşur, Birim, altta Elmadaf Formasyonu
ve Ortaköy Formasyonu ile geçişlidir, Geçiş .kireçtaşı
düzeylerinin giderek artması ile gerçekleşir, Ortaköy
Formasyonu'nu oluşturan volkanitler, Keçikaya For*
masyonu'nun alt düzeylerinde pişmeye neden olmuşlar«
dır, Keçikaya Formasyonu'na ait kireçtaşları, küçük
parçalar halinde Ortaköy Formasyonu içinde yer alıı.
Bu durumu Hasanoflandere ve Yesildere KÖyün'de iz*
lenir, I/iyas yaşlı Hasanoflan Formasyonu, çakıltafı
düzeyleri ile Keçikaya Formasyonu'nu uyumsuz olarak
örter,

Keçikaya Formasyonu'nun gri renkli kireçtaşı dü-
zeyleri bol fosil içerir, Birimin defişik yerlerinden alı-
nan örneklerde; GlomospireUa sp^ fiivolutina eomesozoi-
[•atOı>htlıalıııIdiuiîi Sp4, TrrocÄoltai sp, fosilleri bulunmuş
olup, bu fosil topluluğu İle birimi Orta Triyas'tan ayırt
etmek olanaksızdır, Ancak aynı formasyon içinde yu-
karıda, belirtilen fosil topluluğu yanında ender de olsa
liivolııt^iii ga#c^€t; T^chammina almtaleıısis fosilleri
de bulunmuştur. Bu fosil'topluluğu, Ladiniyen'den baş-
layarak Üst Trİyas1! temsil eder. Bu nedenle Keçikaya
Formasyonu'nun yaşı, Orta4Jst Triyas v^ Üst Trtyai
olarak verilmiştir,

Keçikaya Formasyonu, alttaki fliş karakterli ka-
yatürlerinin çökelmesinden sonra, ortamın gittikçe sığ
ve sakin bir §elf niteliği kazanması sonucunda ölu§mu§»
tur. Bazen Ortaköy Formasyonu'na ait volkanitieri Ke-
çikaya Formasyonu içinde, bazen de Keçikaya Formas-
yonu'na ait kireçtaşlarım Ortaköy Formasyonu içinde
İMemek olasıdır. Ancak Keçikaya Formasyonu*nun çö-
keliminin son apjnaşında, volkanizmanın etkinlifi iz-
lenmez, Keçikaya Formasyonu, bölgede y&ygm olarak
ilk kez bu çalışmalarla belirlenmiştir. Bölgenin hemen
kuzeyinde ayırtlanmış olan Kapaklı Formasyonu (Ak-
yürek ve dig, 1979 b, 1980, 1981) Üe denestirilebilir,

ânkam <Jmbumm fçindeM Bloklar.

Ankara Grubu-nu oluşturan formasyonlar içinde,
değişik yaşta ve kayatüründe, çeşitli boyutlarda blok-
lar vardır. Bloklar yas ve kayatürüne baf lı olarak grup-

landırüarak, içinde bulundufu formasyonun stratigrafi
deki sırasına göre anlatılacaktır,

Metaultraniiifit. ™ Çalışma alanında, Emir Formas-
yonu İçinde Efriderebaşı Tepe Mevkii'nde ayırtlanacak
boyutta ve Kuzludere'de de küçük boyutlu bloklar ha-
linde İzlenir, Ültramafitler, siyah, koyu yeşil renkli
olup yeiilsist fasiyesi sınırlarında metamorfizma ge-
çirmiş ve yönlenme kazanmıştır, Ultramaflk kayaglar,
olasılıkla Alt Triyas'ta Emir Formasyonu'nun çökelimi
sırasında gelişen okyanuslasmanm ürünü olarak bölge-
ye gelmiş, Lİyas öncesi, birlikte kıvrmüanarak meta.
morfizmaya uframıg ve sucuk yapısı veya blok görü-
nümü kazanmifjtiîv

Karbonifer ya#lı Idıv<;insı. — Elmadat Formasyonu için,
de defişik boyutlarda bloklar halinde izlenir, Karboni-
fer yaşlı kireçtaşlan, gri, beyaz renkli, az krlstalize
olup ince ve orta tabakalanmalıdır. Kireçtaşı blokları«
nın defişik kesimlerinde saptanan Bradyna cribr^to-
»nata, PseudostaffeiUa gorsJky, Pseudostaffella sphiieroi-
äemp FuHiıJjneUa sp., Pnafusulînella sp., Endothyra onp-
UaSolü, ölobivaâvullna parva, Archaeodisüus sp, fosilleri
Karbonifer yağını gösterir, Karbonifer yağlı kireçtaşı
blokları, ilksel yerlerinde sıf deniz ve resifal kireçta§la-
rı olarak çöketnişler ve daha sonra Ankara Grubunu
oluşturan çökeller İçine, gekim kaymaları ile çeşitli bo*
yutlarda bloklar olarak gelmişlerdir.

Permiye» yaşlı kifintıfalar. — Birimi, Elmadağ Formas-
yonu içinde def işik boyutlarda bloklar olarak Elmadaf
sırtı ve îarîsdâfı boyunca izlemek olasıdır, Permiyen
yaşlı kırıntılılar, sarı, boz renkli, ince-orta kabakalı,
gofunlukla, kumta§ı, çakıltan ve kumlu Wreçta|larm=
dan oluşur. Birimde, Mercan ve Bryozoa kolonileri iz-
lenir. Bu kolonilerden kopan Permiyen yağlı kireçtaşı
parçaları, yîne kendisine alt kumtaşı ve çakıltaşı ile
birlikte çimentolanmıstır. Kırıntılı blokların çimento^
larmda, İyi korunmuş halde bulunan Neoendothyra sp,,
NeosehwägeriiKi cratiçııMfer^ VerteeWna verbeekl,
JPolytlî xcMlina gpM RugowofiiHiilina spSJ PseudosehwacerL
m, sp,, Quasifii^ulïiia sp,, <xlol>ïvahT.iliiia sp, fosilleri ile
bunların Permiyen yafh oldufu saptanmıştır, Permiyen
yaflı kırmtıh blokları, ilksel yerlerinde sıg dente Ürün-
leri olarak çökelmişlerdir, Bu sıf deniz çökellerl dahi
ponra Klmadaf Formasyonu'nun çökelimi sırasında çe-
kim kaymaları ile çesİtU boyutlarda bloklar halinde
JSlmadaf Formasyonu İçine g etmişlerdir,

Pwmîye» ya#h ^regt^torı, —« Çalışma alanında çok
yayfm olarak izlenir, Güneybatıdan kuzeydofuya dof-
ru Elmadaf ve Idrisdaf'da Mr ku§ak boyunca çe§itli
boyutlarda bloklar halinde Elmadaf Formasyonu ve
Ortaköy Formasyonu içinde bulunurlar. Kireçtaşlan,
siyah, ^rif beyaz renkli, az kristalte ince-orta tabaka-
lanmalıdır, İçerdikleri Neo^dothyra sp,, Ne^tehwagerî-
na orattoııllfera, VerbteWna verbeeM, PolydJexo^ia sp,,
Itu^oHofusuIiJiii sp,f Psettdos^hwaijeitea sp,t Quaaifusu-
Una sp,, Cîlobivalvıüina sp, fosilleri ile Permiyen ya-
imdà olduMarı belirlenmiitir. Peraıiyen yaşlı kireç-
taşlan, ilksel yerinde resif önünde ve havza kenarında
çökelmiştir (Wilson İ975), Resiflerden ve Bryozoa ko-
lonilerinden kopan parçalar, havza kenarı kireçtagları



içinde intraklast olarak bulunmaktadır, KİreçtasjLarmın,
Triyas ya§h Ortaköy Formasyonu ve Elmadağ Formas-
yonu iğinde bloklar halinde yer alması, çekim kayma^
lan île gerçekle§miştir,

Hasanoğlân Formasyonu,

Çalışma alanında Hasanoflan doğuşunda yaygın
olarak görülen birim, Elekliçaltepe doğusunda da küçük
yüzlekler halinde İzlenir, Hasanoğlan, Formasyonu, alt-
ta kötü boylanmalı bir çakıltaii ila başlar, Kumtaşı,
miltaşı, kumlu kireçtaşı ardalanması olarak devam e«
den bîıimf en üstte sarı, siyah, nef ti ve kırmızı renkli
kırintılılar ile bej vé beyaz renkli kireçtaşlarından olu-
şur, Çakıltaşımn çakıllarını, bol oranda granit, meta-
kumta§ı, kuvars, metavolkanit, gnays, trakit, dasit
oluşturur. Hasanoflan Formasyonu, Ankara .Grubufnun
Elmadaf Formasyonu üzerine taban çakıltaşı ile uyum,
süz olarak gelir, Üstte, ise Dogger ? -r-Malm yaşlı Ak-
bayır Formasyonu île geçişlidir, Oeçiş zonunda kırmızı
marn ve killi kireçtaşı bileşenleri artar. Birimi oluştu-
ran kaya türlerinde, tornalanmalar sıkça izlenir,

Hasanoğlan Formasyonu içindeki kumlu kireçtaşı
bant ve merceklerinde bulunan Involutinaliassiea, öpht,
hal midi um martanum,TroçtoHiMt sp, fosilleri ile>* Ldyas
yaşı saptanmıştır. Ayrıca Hasanoflan Formaşyonu'na
ait marnlar içindeki çakıllı düzeylerde, ta§ınmı§ halde
Triyas yaşlı Brakyopodalardan, Oxycalpella oxycolpoft,
SInucQsta gr, emmricM, Halob'uı sp, saptanmistir,

Hasanoflan Formasyonu'fnun tabanında yer alan
alüvyon yelpazesi çökellert kötü boylanmalı çakıltaşm-
dan oluşur, Bu çakıltap başhca moloz akması süreçleri
ile taşmmii ve dolfulanmi| köşeli metakumtagı, yu-
varlak granit çakıl ve bloklarından oluşmaktadır. Alüv-
yon yelpazesi çakıltafi üzerine gelen denizel transgresif
istif, kumsal kumtaşı;ile başlar. Kıyı boyu âkıntılanmn
oluşturduğu kanalların çökelleri, çakıllı kumtaşı ve ça-
kıltagı karakterinde olup taşınmaya uğramış makro fo-
siller buralarda yer yer yoğunlaşmıştır. Kumsal kum=
taşı, daha sonra şelf marnları ve kırıntılı karbonatları
ile ardalanır, îstifin daha üstteki kesiminde yer alan
kireçta§ları ise tümü ile pelajiktir, Hasanoflan Formas,
yonu'nun oluşumu, okyanus açılımının neden oldufu ge-
nel bir havza çökmesi ile'başlamıştır. Ancak çökelîm
havzanın kenarlarındadır. Düşey hareketlere yol açaîı
tektonlzma, ilk olarak alüvyon yelpazesi oluşumunu
sağlamıştır. Çökmenin hızlı olması nedeni ile havza he-
men derinleşmiş ve ince alüvyon yelpazesi ve sığ deni-
zel çökeİlerden hemen sonra, dalga tabanı altmda kaim
pelajîk kireçtaşları çokelebilmigtir, Liy^s bölgede da-
ha önce Bilgütay (I960) ve Ketin (1962) tarafından
saptanmış ancak adlandırılmi|tırt

Akbayır Formasyoiitt

Birim, Hasanoğlan doğusunda ve Elekli§altepe do-
füsunda izlenir, Akbayjr Formasyonu, beyaz, krem, kır-
mızı renkli^ üıee-orta tabakalanmalı, ince taneli, silis
bant ve yumrulu, killi kireçtaşlarından oluşur. Birim,
altta Liyas yafh Hasanoflan Formasyonu ile geçişlidir,
Ge§î§ zonunda marn ve kireçtaşı tabakaları artmakta-
dır, Akbayır Foranasyonut Hasanoğian*ın dofusunda Li.

yas yaşlı Hasanoflan Formasyonu olmaksızın dofru-
dan Elmadağ1 Formasyonu üzerine uyumsuz olarak ge-
lir. Bölgede Akbayır Formasyonu'nun üst sınırı izle-
nememi|tir, Kireçta§larmda bulunan CMpioneHa alpt-
naf Galpionella ellîpttca, Frötogloblgerina sp,, Pealzo-
wôlla? BP,, OphthalmidîiHiı sp,, Beaphax sp., ValvuMna
sp,, Lafena sp, fosilleri ile Üst Jura (Dogger ?-Malm)
ya|i saptanmıştır, Akbayır Formasyonu, Hasanoğlan
Förmasyonu'nun oluşumunu saflayan tektonosediman-
ter sürecin son aşamasında, deniz altı tepeleri üzerinde
çökelmi§tira Havza tabanındaki çökmenin, blok faylan-
ma sonucu olması nedeni ile çökelme alanı Liyasta ka-
ra İle ilişkili bir sıf deniz iken, kısa zamanda bîr deniz
altı tepesi konumunu kazanmış ve dalga tabanının
deniz tabanına ulaşmadıfı uzun dönemlerde kaim pe-
lajik kireçtaşları» ula§abildifi tosa dönemlerde de bant*
iar halinde oolitilç kireçtaflan ve kırıntılılar çökemılftir.
Birimin çökelme evresinde havza çökmesi devam etmii
ve Akbayır Formasyonu ba^ı yerlerde Hasanoflan For-
masyonu Üzerine uyumlu olarak gelirken^ eskiden kara
olup ta Llyas sonunda çöken alanlarda doğrudan Triyas
yaşlı Elmadağ' Formasyonu üzerine uyumsuz olarak
gelmiştir, Akbayır Formasyonu, bölgede ayırtlanan
Jura kireçtaflan (Bilgütay I960), Lalelik Formasyonu
^Batman 1978 a) ile

tldivan Ofiyolit Kompleksi

Eldi van Ofiyolit Kompleksi, bölgede daha önce
çalışmalar yapan Akyürek ve dijj, (19T9 b, 1980, 1981)
tat alından tanımlaniîii|tır, Eldivan Ofiyolit Kompleksi,
Orta Anadolu'da gözlenen ofiyolitli melanj yayılımmda
iç düzeni kısmen korunmuş okyanus kabuğu malzeme-
sidir, Eldivàn Dafı'nda izlenen ofiyolit kompleksi, tam
bir istif olarak belirlenmiştir. Ancak çalışma alanında
ise, Eldivan Ofiyolit Kompleksi üstten eksikli olarak
Kaïêcik güneybatısındaki Balkaya Dere'de ayırtlanmış-
t l r . • " • • : • . . - . . : • . : • . • •

Bunit-Harzburg-It, — Birim Balkaya Dere'de düzenli
ofiyolit dizisinin bir bölümü olarak izlenir; dunlt,
harzburgît ^peridotit ve piroksenitten oluşur, Kay.atür-
leri koyu ye§il, y efil, kahverengi yer yer de siyah
renklidir, gerpantinle§me yerel olarak izlenir, Dunit -
Harzburgit birimi düzenli ofiyolit kompleksinin izlenen
en alt seviyesidir. Birim yanal ve düşey olarak bazen
serpantînitlere, bazen de gabrodiyabazlara geçer, Duntt.
Harzburgît birimi ,Eldivan Ofiyolit Kompleksinin bir
miş olarak İzlenir; üstte ise, kısmen Ankara Grubu ta-
rafından tektonik dokanakla örtülür. Ancak daha ku-
zeyde yapılan çalışmalara göre .birim Elmadaf For.
masyonunun eşdeferi olan Kösreİik Formasyonu üzeri«
ne tektonik dokanakla gelir ve Senomaniyen-Türoniyen
yaşh Mart Formasyonu tarafından uyumsuz olarak ör-
tülür (Akyürek ve dig, 1Ô79 b, 1980, 1981). Dunit -
Harzburgit birimi, Mdivan Ofiyolit Kompleks'nin bir
bölümü olarak, olasılıkla Albiyen-Apsiyen, de bölgeye
yerle§mi§tir, Öunit-Harzburgitler, kıta kenarında bin-
dirmelerle kısmen su ortamında, kısmende kıtasal ka-
buk üzerine yerleşen üzerlemiş ofiyolit diliminin bir
bölümüdür, Çalışma alanının kuzeyinde oluşan, dalma-
batma sonucu üzerleyen ofiyolitler,:. Ankara Grubunun
üzerim yerleşmîştir, ..•_.- .
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Gabro-Diyabaz. — Balkaya Deremde düzenli ofiyolit di-
zisinin İkinci bölümü olarak izlenir/Gabrolar, koyu ye«
§11, siyah renklidir» Feldispatlar yer yer beyaz renkli
bantlar oluştururlar. Gabrolardan bantlı amfibolite ge-
çişler izlenir, Genellikle dayklar feklinde izlenen diya-
bazlar siyah renkli ve ince dokuludur, Gabro-diyabaz
yüzlekleri, çofunlukla serpantinleşmiş olarak görülür.
Birimin yaygın oldufu kesimlerde troktolit ve anortö-
zit ara tabakalı peridotitler izlenir, Gabro-dîyabaA biri-
mi, düzenli ofiyolit kompleksinde Dunit-Harzburfit
üzerinde izlenir. Birim, yanal ve düşeyde serpantinit»
1ère geçer, Gabro-diyabazlar da Dımit-Harzburgit bi=
rimi gibi kuzeyde yapılan çalışmalara göre, olasılıkla
Albiyen^Âpâlyen'de bölgeye yerleşmiştir (Akyürek ve
dif, 1979 b, 1980, 108İ), Gabro-diyabazlar çalışma
alanının kuzeyinde oluşan, dalma-batma sonucu VL
bindirme hareketlen ile kısmen su ortamında kısmen de
kıtasal kabuk üzerine üzerleyen Eldivan Ofiyolit Komp.
İeksinin bir bölümüdür,

KILIÇLAR GRUBU

Çalifjma alanında, Şeiıpmaniyen-Kampaniyen ya§-
lı Kılıçlar Grubu yaygın olup, içinde Eldivan Ofiyolit
Kompleksinden türemiş oliştollt ve olistostromlar bol-
ca izlenir. Kılıçlar Grubu, Hisarköy Formasyonu ve Ka.
radaf Formasyonuna; Hisarköy Formasyonu ise, Cen=
gizpmar Volkanit Üyesi, Kocatepe Kireçtaşı Üyesi ve
Radyoları t Üyesine ayırtlanmıştır,

Hîiarköy Formasyonu

Formasyon, çalışma alanının doğu kesiminde ku«
zeydoğu-güneybatı yönünde uzanım gösterir, Hisarköy
Formasyonu, kaba çakıl boyutundan Incekum boyutuna
kadar defigen tanelerin oluşturduğu kayatürlerlnden
oluşur. Birimin çökel kayaçları, yer yer kötü boylan-
da olistolit ve olistrostromlar sıkça izlenir, Hisarköy
malı, volkanit taneli çakıltaıı, kumtap, çamurtaşı ar-
dalanması ve bunların arasında izlenen kireçtaşmdan
oluşmuştur, Çakıl taşı ve kumtaşları çoğunlukla boz,
kahverenkli, kırmızı renkli, gevşek tutturulmuş olup
tabakalanması belirgin değildir. Boylanma ve derece-
lenme kabaca izlenir. Çamurtaşları kırmızı, boz renkli
incé-orta tabakalıdır. Hisarköy Formasyonu içinde El-
divan Ofiyolit Kompleksinden türemiş çeşitli boyutlar-
da olistolit ve olistrostromlar sıkça izlenir, Hisarköy
Formasyonu'nun alt sınırı, çalışma alanı içinde doğru-
dan izlenemez. Daha kuzeyde yapılan çalışmalara gö-
re, bu bilimle eşdef er olan Karaboğaz Formasyonu El-
divan Ofiyolit Kompleksi üzeHne uyumsuz olarak gelir
(Akyürek ve dig. 1979 b, 1980, 1081). Hisarköy For-
masyonu, Karadağ Formasyonu ile düşeyde geçişli,
yanalda ise giriktir, Üst sınırı genç tektonik nedeni ile
açık olarak izlenemez, Ancak yaş ve ortam özellikleri
nedeni ile Hisarköy Formasyonu'nun, Ilıeapınar For-
masyonu ve Samanlı Formasyonu ile geçişli oldufu dü-
şünülmektedir.

Hisarköy Formasyonu içinde bantlar halinde görü-
len Kocatepe Kireçtaşı Üyesinde Cuncışliıia sp., Globot«
rımcana fornicata, Globotruneana ventrieosa, Globot=
rundum helvetica, Globigerina sp., Fraeglohotrançana
stephani, Rotallpora apenninlca, Ticinella sp,} Hedber-

gella sp,, Pseudocyclanunlııa herbergi, ürbîtollna sp.,
Nautilorulina fosilleri bulunmuş olup, birimin yaşı Se-
nomaniyen-Kampaniyen olarak saptanmığtır.

Hisarköy Formasyonu, derin deniz ortamında ve
genellikle efinıi fazlaca olan kıta yamacında çökelmif-
tir» Çökellerin en önemli kaynafı kıta vi §elf olmakla
birlikte esyagli volkanîzmamn ürünü spilit ve diyabaz-
lar (Gengiıpmar Volkanit Üyesi) da kaynak kayacın
bir bölümünü oluşturmu§tur. Havzada var olan tek-
tonik etkinli^ volkanizmanm etldst ile şiddetlenmiş
ve parçalanarak yerinden oynatılan e|ya§lı volkanik
gereç, karadan türeyen gereçlerle karışarak başlıca mo,
loz akması süreçleri ile çökeltilmiştir. Karadan ve şelf
alanmdan türeme gerecin oluşturduğu sökeller ise tür«
bîditler, kalsitürbiditler (Kocatepe Kireçtaşı Üyesi) ile
olistolit ve oliştostromlardır, Pelajik çökelim, volka*
nizma merkezlerinden uıakta, ortanı koğullarımn din.
fin oldufu evrelerde gerçekleşmiş ve radyolarit, ça»
murtaşı ve kiHikireçtailari çökelmişür, Türbiditlere
Bouma istif i yer yer uygulanamaz. Bunun başlıca ne-
deni, baskın olarak bol kanal dolgulu üst yelpaze çökel-
lérinden oluşmuş olmalarıdır. Öte yandan volkanîzma-
nin etkin oldufu evrelerde de türbidit çökelimi gerçek-
leşememiştir, Böylesi yerlerdeki türbidit dönemleri, ge-
nellikle Ta b veya Ta özellifindedir, Pelajik katmanlara
yanlızca kanal arası fasiyeslérde az olarak rastlanmii-
tır, Kalsitürbiditlerde ise Bouma istifi yine genel olarak
T a _ d biçiminde üstten eksikli olmakla birlikte yer yer
Tc^e ve Td^ dönemleri görülmektedir^ Pelajik killi ki.
reçtagları genellikle bu Te kısımlarıdır; Radyolarit ve
çamurtaşları paralel laminalidır, Bunların içinde yer
yer gözlenen, ince türbidi tik kumta§ı arakatmaniarı ve
mikro göçmeler, kanalarası alanlarda çökelme yüze-
yinin belirli bir eğime sahip oldufunu göstermektedir,
Hisarköy Formasyonu, Irmak Formasyonu (Norman
1972), Karabofaz Formasyonu (Akyürek ve dig. 1979 b,
1980, 1981) ve Kırıkkale Melanjı (özkaya 1982) île
eşdeğerdir.

Cenglzpmar Volkanit Üyesi. =- Birim, Hisarköy For.
masyonu içinde kayatürü özelliğine bağlı olarak ayırt-
İanabilmiştir. Gengizpmar Volkanit Üyesi, Hisarköy
Formasyonu içinde çegitli evrelerde oluşmuş olan, yas-
tık lav özelliği kısmen korunmuş spilit, diyabaz ve
bunlara bağlı dayk ve sillerden oluşur. Spilitler, mo-
rumsu gri ,diyabazlar gri ,ye§il renktedir. Spilitlerin,
üzerine geldiği kumtaşı, mam ve kireçtagları ile birincil
ilişkide olduğu gfözlenmi§tir, Karakuştepe ve Hacette-
pe'de spilit lavları, kireçtaşlarını pişirmiş ve içlerine
kadar girmiştir. Birimin daykları ise Kılıçlar Grubunu
oluşturan kayatürlerini kesmiş ve kestiği yerlerde pî§-
me izleri oluşturmuştur, Cengizpmar Volkanit Üyesi,
Hisarköy Formasyonu içinde Senomanîyen-Kampanî-
yen'e kadar süren zaman aralığında değişik düzeyler
oluşturur ve yine Hisarköy Formasyonu içinde incele-
rek sonlamr. Cengizpmar Volkanit Üyesi, derin denîz
çekellerinden oluşan Hisarköy Formasyonu'nun çökelimi
sırasında, derin deniz volkanizmasmm bir ürünü şeklîn,
de yayılmış ve gerek çökeller içine girerek, gerekse çö-
kelme yüzeyi üzerinde akarak ilişkide oldufu kayatür-
lerini az da olsa pişirmiştir, Aynı volkanizmanm lav,

37JEOLOJİ MÜHENPÎSLÎĞÎ^AYIS 19S4



dayk ve sülertnin, Kılıçlar Grubunu oluşturan kayatür»
terinin hepsi ile birincil ilişkide oluşu, volkanîzmanm
aralıklı etkinlik evreleri göstererek geliştifini kanıtla-
maktadır,

Kocatepe Kireçtaşı Üye»i# — Bu üye Hisarköy Formas-
yonu İçinde izlenir. Kocatepe üyesi uzun mesafelerde
izlenebilen pelajik killi kiregtafi, râdyoîarit=çamurta§ı
ve kalsitürbidit ardalanmasından oluşur, Pelajik killi
kiregtäflan, kırmızı, gri renkte, ince-orta katmaıüan*
malı, midye kabufu kırılma yüzeylidir, Kalsitürbidit^
ierin taneleri, sıg deniz veya resifal kiregtaşları ile az
olarak volkanik kayaç taneleridir, Radyolarit-çamur-*
taşları kırmızı renkli ince düzeyler halinde izlenir.
Bazı kesimlerde Kocatepe Üyesi ile Oengizpmar Vol-
kanit Üyesi'mn birincil ilişkileri görülür, Birim içinde
plajik kiregtaflannda Fraeglobotrmeaııa stephaiıi, Ro-
taüapom apennJnlca, HedbergeUa sp„ TienwOla spit Cu-
ııeolina gp^ TrattularieUâ sp., Valv^ammina sp, fosille,
il saptanmıştır. Bu fosil topluluğuna göre bîrimin yap
Senomaniyen , Kampanîyendir.Aynea kalsltürbiditlerde
taşınmış OrbitoMta, sp,, CosdnöUna sp„ Psendocyelam-
mlnâı sp,, Textuflarfa sp, fosilleri vardır, Kocatepe Üye-
sini oluşturan kalsitürbiditler, karbonat lëlfinde çökeU
mî§ eşyaşlı kireçtaılarınm, bulantı akıntıları tarafın-
dan çökeltiîmesi ile oluşmuşlardır. Kalsitürbiditler içe-
risindeki volkanik kırıntılar, Cengizpmar Volkanit
Üyesinin kayatürleri ile özdeşlik sunar, Oenglzpınar
Volkanit Üyesinin lavları Kocatepe Üyesinin üzerinde
de akmış olduğundan, volkanik kırıntıların eşyaşlı vol-
kanizmadan türemiş olması büyük bir olasılıktır, Pe-
lajik kireçta§ları genellikle Bouma istifinin T, kesimi
biçiminde, ender olarak da olağan kalınca pelajik istif
karakterlidedir, Kocatepe Üyesi, Irmak Formasyonu
(Norman 1972) içindeki kiregtafi düzeyleri ile eşdeğer
tutulabilir,

Bäclyolärit Üyesi. — Çalışma alanının doğü ve güney-
doğu kesiminde Hisarköy Formasyonu içinde ayırtlan-
mış olarak izlenir, Birün radyolarit ve gamurta|i arda-
İanmasmdan oluşur, Radyolaritler, kırmızı, yeği renkli,
ince tabakalıdır, Çamurtagları ise koyu kırmızı, yeşil
renklidir, Radyolarit-gamurtaşı içinde serpantinit olis-
tolitleri izlenir. Radyolarit Üyesi Hisarköy Formasyonu
İçinde, formasyon ile düşey ve yanal yönde geçişli ve
mercekler seklinde bulunur, Radyolaritler kalsitürbi-
ditlerle yer yer geçişler göstermektedir, Birim bol ola-
rak radyolarya içerir, Radyolarit Üyesinin yaşı, birlik-
te olduf u formasyon ve üyelerle ele alınarak Senomani-
yen-Kampaniyen zaman aralığı olarak düşünülmekte*
dir, Radyolarit üyesi, yüksek enerji koşullarının olu§^
tufu evrelerde, aynı alanlara çökelen Kocatepe Üyesi
ile geçişler gösterip Birim içinde görülen iri serpanti=
nit olistolitleri, ortama kayma olayı ile gelmişlerdir,
Ra^^lar i rü^IÎTÎrmak Formasyonu (Norman 1972)
içindeki radyolaritler Ue deneştirilebiür,

Karadağ Formasyonu

Bölgenin doğu kesiminde kuzeydoğıugüneybatı yö-
nünde uzanır, Karadağ Formasyonu, altta volkanoklas-
tik kumtap, çakılta§ı ardalanması ile başlar, kumtaşı-

çamurtafi ardalanması leklinde devam eder ve Üste
doğru pelajik killi kireçtaşı düzeyleri artarak tamamen
killi kireçtaşlarına geçer, Bîrim içinde mercekler şek-
linde çakıltaşı düzeyleri, oiistostromlar ve iri olistolit-
ler de bulunur, Çakıltaşı ve kumtaii yeıil, kahverengi,
boz, kızıl renkli, sıkı tüttürülmüş ve ince-orta tabaka-
lanmalıdır. Katman tabanlan afindırmalıdır, Kumtag-
larmm tabanlarmda oluk izleri, sıçrama izleri, canlı sü-
rünme izleri ve yük kalıpları izlenir, Kumtaşlannda
derecelenme, paralel laminalanma, küçük ölçek akıntı
çapraz laminalanması ve konvolüt tabakalanma bu-
lunmaktadır, Çamurta§ları, gri, kahverengi, boz, renk»
te> sıkı tutturulmui, ince tabakalanmalı ve köşeli if-
nemsi kınklıdır. Çamurtaflarij kumtaşı tabakalarının
üzerine geçişli olarak gelir, Çamurtaşlarmda paralel
laminalanma izlenir, Çamurtaşlan, kumtaşı tabakala-
nmn tabanında yük kalıplarının bulunduğu yerlerde,
alev yapıları gösterirler. Killi kireçtaşları, gri, boz,
kırmızı renkte, iace-orta tabakalanmalı ve midye kabu*
ğü kırılma yüzeylidir,

Karadağ Formasyonu, altta Hisarköy Formasyonu
ile geçitlidir. Bu geçiş zonımda Hisarköy Formasyonu'-
nuii volkanitleri ve kalsitürbiditleri ile Karadağ For-
masyonu'nun kumtaşı, silttaşı ardalanması birlikte iz-
lenir, Karadağ Formasyonu» yanal olarak da Hisarköy
Formasyonu ile giriktir. Bu iki birimin girikliği en iyi
lekilde KılıçlarköyÜ güneyinde izlenmektedir, Karadağ
Formasyonu üste dofru Ilıcapınar Formasyonu ve Sa-
manlık Formasyonu'na geçişlidir. Ancak bu ilişki genç
faylar nedeni ile açık olarak îzlenemez,Karadaf For-
masyonu içindeki pelajik killi kireçtaşı düzeylerinde
bulunan Praeglobotnıncana stephani, Botaliapopa apen=
nJniça, Hedbergela sp,, MctoeUa sp^ Globlgerina sp,,
Textuhirïella spè, Cııneotiııa sp„ Valvulammiiia spé fosiL
lerine göre birimin yap Senomaniyen-Kampaniyen ola-
rak saptanmıştır, Ayrıca ta§mmii halde OrbiWîna sps,
Pseutloeyclamırnna sp, bulünmuitur,

Karadaf Formasyonu, Hisarköy Formasyonu'nun
abis ovasına dofru olan yanal eşdeğeridir, Alt kesimi
uzakça türbldit karekteri taşır. Üst kesimlerine dofru
ise ortaç türbidit nitelifine bürünür, Alt kesimlerde
kanal gökelleri enderdir ve Bouma istifi T d_ e ve T c - C

biçiminde kendini göstermektedir. Üst kesiminde ise
T a _ e tam istifinin yanı sıra Tb ç veTfl__ff dönemleri de
saptanmi§tirè Bulantı akıntılarının uzun süre gerçek-
leşmediği evrelerde pelajik killi kireçta§lan çökelmi§-
tir, Karadağ Formasyonu'nun uzakça ve ortaç türbidit
karakterinde olması, az miktarda olistolit kapsamapı,
kalınca pelajik killi kireçtaşı düzeyleri içermesi ve de-
nizaltı yelpazesinin üst kesimlerine ait çökellerden olu-
şan Hisarköy Formasyonu ile yanal olarak girik ve ge-
çişli olması birimin, Hisarköy Formasyonuma göre de-
rin denizin daha derin yani abis ovasına daha yakın
kesîmlermde ve volkanizma etkinliğinden uzakça bir
alanda çökeldigmi göstermektedir,

Karadaf Formasyonu, Irmak Formasyonu'nun
(Norman 1972) bir bölümü ile Yapraklı Formasyonu
(Birjrili ve dif, 1975), Haymana Formasyonu'nun (Üna.
lan ve dif, 1976) bir bölümü ve Mart Formasyonu (Ak-
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yürek ve dif, 1979 b, 1980, 1981) ile ya§ ve yorumları
kısmen ayrı tutulmak koşulu ile eşdeğer tutulabilir.

Kılıçlar Grubu İçindeki Olstolİt ve OUstrOâtriômlaF

Kılıçlar Grubu içinde çeşitli boyutlarda, serpantin
nit, gabrodiyabaz ve Triyas yaşlı kireçtaflarmdan olu-
şan, tek veya birkaç kayatürünün birlikte olduğu olîs-
tolit ve olistotromlar izlenmektedir» Belirgin kayatürü
özelliklerine göre, serpantiiïit, gabro diyabaz ve Triyas
ya§lı kireçtaşları harita ölçeğine uygun olarak ayırtla-
nabiîmi§tir, Daha küçük olanları ise, birlikte bulunduğu
Kılıçlar Grubunu oluşturan kayatürleri ile beraberdir,
Olistolit ve olistostromlarm büyük çoğunluğu, bölgeye
AJbİyen-Apsiyen zaman aralığında yerleşen, Eldivan
Ofiyolit Kompleksfnin daha sonra Senomaniyen-Kam-
paniyen yaşlı fliş türü çökeller içine, kütle akması ve
çekim kaymaları biçiminde değişik zamanlarda gelerek,
çokelime katılması sonucu oluşmuştur, Olistostromların
alt dokanağı, oldukça keskin, üst dokanağı ise, daha
az belirgin olup, Karadağ Formasyonu'nun çok ince tür,
biditik kumtaşı ve pelajik kireçtaşlarına veya Hisar»
köy Formasyonu'nu oluşturan volkanit malzemeli kırın,
tılılam geçmektedir.

Serpantini t, gabro, diyabaz, olistolit ve olistostrom-
ları, Ankara Melanjı'nm ofiyolitii kısmı (Bailey ve Mc.
Gallien 1050), 1: 500,000 ölçekli jeoloji haritalasmdakî
(Ketin 1962) Mesozoyik Ofiyolit Serisinin bir bölümü,
Irmak Formasyonu'nun (Norman 1972) bir bölümü ile
deneştirilebilir,

Ilteapınar Formasyonu

Birim, çalışma alanının doğu kesiminde kuzeydoğu,
güneybatı yönünde uzanan yüzlekler verir. Ilıcapınar
Formasyonu ilk kez Norman (1972) tarafından adlan-
dmlmıştır. Birim, çakıltaşı ve kumtaşmm düzensiz ar-
kalanmasından oluşur, Çakıltaşları, kahverengi, boz,
kızıl renklerde, orta tutturulmuş ve kalm-çok kaim ta-
bakalıdır. Katman tabanları aşındırmalidır, Çakıltaş«
tarmda yer yer büyük Ölçek teknesel çapraz tabakalan-
malar izlenir. Çakıl dizilimleri tabakalaşmaya paralel-
dir. Boylanma ortadır. Kum taşları; yeşil renkli, orta
tutturulmuş,, orta-kalın tabakalanmalı ve tabaka taban«
lan aşmdırmalıdır, Kumtaşlarında dereceli tabakalan-
ma, paralel laminalanma ve küçük ölçek akıntı çapraz-
laminalanması sıkça izlenir, Çakıltagı ve kumtaglarmda
gimento çok az veya yoktur .

üıcapmar Formasyonu'nun alt sınırı, çalışma ala-
nının her yerinde faylıdır. Birimin izlenen alt tabakaları
ile Kılıçlar Grubunu oluşturan kayatürleri ve oluşum
ortamları arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Ilıeapmar
Formasyonu içindeki kanal çekellerinde, Kılıçlar Gru-
bu'na ait çakıllar bulunmaktadır. Bu nedenle Ilıeapınar
Formasyonu'nun Kılıçlar Grubu üzerine, kazıma yüzeyli
olarak geldifi yani en alt kesimdeki kanal çökellerinin
Kılıçlar Grubu'nun üzerinde açılan çukurluklara çökeL
diği düşünülmektedir, Ilıeapmar Formasyonu, üstte Sa-
manlık Formasyonu ile geçişli yanal olarak İse aynı
bîrimle firiktir, Hıcapmar Formasyonu fosil içermez,
Ancak girik oldufu Samanlık Formasyonu ile aynı yaş-
ta, yani Maestrihtîyen yasında kabul edilmiştir, Ilıea-

pmar Formasyonu, Üst Kretase'de volkanizma etkinliği,
nin azalmasından sonra, üst denizaltı yelpazesinde başlu
ca Hisarköy Formasyonu üzerine çökelmiştir, Bu çö-
kellere Bouma istifi uygulanamamaktadır. Çünkü biri-
min hemen hepsi üst üste f elmiş, kanal çökellerinden
oluşur.

Samanlık Formasyonu

Birim, çalifma alanının dofusunda kuzeydoğu-gü-
ney batı yönünde uzanım gösterir. Samanlık Formas-
yonu, çakıltafi, kumtaşı ve §eyl ardalanmasmdan olu-
iur, Kumtaşlarındaki taban yapılarının bolluğu ve kum.
taşlarının şeyllerle olan ritmik ardalanması, birimin ti-
pik bir özelliğidir, Çakıltaşları, yeşilimsi, sarımsı ve
kahverenkll olup, sıkı tutturulmuş ve orta-kahn taba-
kalıdır. Tabaka tabanları aşmdırmalıdır, Çakıltaşı ile
başlayıp kumtaşma doğru derecelenme gösteren taba-
kalar izlenir, Tabakalar düzenli veya merceksel olabilir.
Yer yer kötü boylanmalı, kaba çakıllı ve kalın tabakalı
çakıltaşı düzeyleri de vardır, Çakıltaşları içinde, taşın-
mış eşyaglı rudist ve mereanler izlenmiştir, Kumtaşları,
yeşil, sarı ve kahverenklidir; Sıkı tutturulmuş, köşeli ve
kırıklı, ince-orta tabakalıdır. Tabaka tabanlarında,
kazıma ve alet izleri ile, canlı sürünme izleri boldur,
Kumtaşlarında derecelenme, paralel laminalanma, küçük
ölçek akıntı çapraz laminalanması ve konvolüt lamina»
lanma olağandır, Şeyller, koyu gri, boz renkli, gevşek
tutturulmuş ince tabakalı ve yer yer laminalanmalar
gösterirler,

Samanlık Formasyonu» altta Ilıeapmar Formasyo
nu ile geçiflidlr. Yanal olarak îse, Samanlık Formasyon
nu Ilıcapınar Formasyonu İle firiktir, Samanhk For-
masyonu'nun, Karadağ Formasyonu ve Hisarköy For.
masyonu ile olan ilişkisi ,genç tektonik hareketler ne-
deni ile izlenemez. Ancak ortam ve kayatürü özellikle^
ri, geçişli olabileceği yönündedir. Iraksak türbidit çökelî
olan Karadaf ve Hisarköy Formasyonları üzerine, ortaç
türbidit çökeli olan Samanlık Formasyonu'nun geldiği
düşünülmektedir. Üstte ise, Dizîlitaşlar Formasyonu ile
olan sınırın çalışma alanının her yerinde faylı olarak
izlenmesine kargın, çökellerin ilksel konumlarının ge.
çiğli olduğu sedimantolojik verilerden çıkarılmaktadır,
Samanlık Formasyonu'nun yaşı, Globotmıicaııa rosettaf

Gl&botruncajia stuartJ, Orbitoiäe§ sp„ Sîderollteş sp „
Lepidorbitoides sp, fosilleri ile Maestrihtiyen olaralr
saptanmıştır,

Samanhk Formasyonu, Ilıeapmar Formasyonu ile
aynı dönemde denizaltı yelpazesinin daha alt kesimlerin«
de çökelmif, ortaç türbiditlerden olu|ur, Eşyagh rudist
ve mercanlar, şelf alanından başlıca moloz akmaları ile
taşınmıştır. Ayrıca değişik boyutlara sahip olabilen
az sayıda olistolîtlerde yuvarlanarak çökelme ortamına
gelmiştir, Birim iğinde, sık sık çeşitli boyutlarda göç-
melere rastlanır. Samanlık Formasyonu içindeki Türbi-
dit dönemleri» genel olarak T b e ve Ta e karekterinde-
dir, Samanhk Formasyonu, Kavak Formasyonu ve Hay_
mana Formasyonu'nun (Yüksel 1970) bir bölümü, Bö-
lükdağ Formasyonu (Norman 1972), Malboğazı For-
masyonu ve Yapraklı Formasyonu (Birgili ve diğ.
1975) İle deneştirilebilir,
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Dizflitäf lar formasyonu

Birim, çalışma alanının güneydoğu ve doğu kesi-
minde izlenir, Dizili taşlar Formasyonu, çakıltaşı, kum-
lası, şeyi, killi kireçtaşı ve kırıntılı kireçtaşmdan olu-
gur. Birim, resifal kireçtaşı karakterindeki çok sayıda
tekçe, yüzlerce metre boyutlu e§ya§h oiistolitler de
içermektedir. Bu olistolitler, harita ölgef ine uygun ola,
rak ayirtlanmıştır, Çakıltaşı, san, kahverengi, gri renk-
lerde, gevşek tutturulmuş, orta-kalm tabakalıdır, iki
tür çakıltaşı vardır. Kaba çakıllı, matriks destekli, çok
kötü boylanmış çakıltaşları ve küçük çakıllı, tane des-
tekli, orta boylanmış çakılta§lan. Bu ikinci tip çakıl-
taşlanncla bazen kaba bir derecelenme izlenir, Tabaka
tabanları aşındırmalıdır ve tabanın hemen üstünde,
başlıca eşyaşlı killi kireçtaşlarmda koparılmış gecikme
çakılları içerirler, Kumtasları, yeşil, kahverengi renkte,
sıkı tutturulmuş, ince-orta tabakalı ve köşeli kırıklıâır.
Tabaka tabanlarında, başlıca kazıma ve alet izleri göz-
lenmiştir. Derecelenme, paralel laminalanma, küçük öl-
çek çapraz laminalanma ve konvolüt laminalanma ola-
ğandır, Şeyller, boz, yeşil, kahverengi, gevşek tutturuL
muş, İnce tabakalı olup, kumtafi tabakaları üzerine de-
receli olarak gelirler, Dizilitaşlar Formasyonu içinde
şeyller, toplam kalınlığın ancak %20 kadarını oluştu-
rurlar. Killi kireçtaşlan, sanxxi3i, kirli beyaz, açık gri
renklerde, orta tutturulmuş, ince tabakalıdır, Kumtaşı
tabakaları üzerine, dereceli olarak gelebildikleri gibi,
bazen tabanları keskin ve düz de olabilir. Kırıntılı ki-
reçtagları, kirli beyaz renkte, sıkı tutturulmuş, orta-
sahn tabakalıdır, Kırıntılı kireçtaşı düzeylerinin ta-
banları aşındırmalıdır, Ktreçtaşım oluşturan kırıntılar,
taşınmış sıf deniz kireçtaşı parçalarıdır. Kırıntılı ki-
reç taşları, daha çok oüstolitlerin bulunduğu kesimlerde
izlenir, *

Dizilitaşlar Formasyonu'nun alt ve üst sınırı, genç
bindirmeler nedeni ile izlenememiştir, Dizilitaşlar For.
masyonu'nun kaya türü ve sedimentolojik özellikleri
nedeni ile, altta Samanlık Formasyonu ile üstte ise
Mahmutlar Formasyonu ile geçişli olduğu düşünülmek-
tedir .Birim, kendi içinde yanal yönde def isimler sunar.
Dîzilitaşlar Formasyonu içindeki kırıntılı ve killi kireç-
taşlarında LMcusina sp,, FabuJarfa spti Miscellanea cf.
mlseella, OloboroWla of* pseudomenardii, GloMyerina
sp,, Ftanörbulıııa sp, fosilleri saptanmıştır. Bunlardan
bir kısmı taşumüştır, Şeyllerde ise, Olbicldes spf, Oİavu*
Imoidcs sp., GyrMfflna sp,, Lantlculiaıa sp,f Pleurosto-
mellidae fosilleri tanımlanarak, Dizilitaşlar Formasyo-
nu'nun yaşı Paleosen olarak saptanmıştır, Dizilitaşlar
Formasyonu denizaltı yelpazesinin üst ve orta bölüm-
lerinde çökelmif, yakınca ve ortaç türbiditler ile bunlar
içinde yer alan eşyaşlı ollstolitlerden oluşur, Olistolitler,
şelfin derin deniz tarafındaki kenarında gelişmiş resif-
lerden kopmuşlardır, Türbiditlerde Bouma istifi bazen
tam? bazen de üstten eksikli olarak izlenir. Kötü boylan,
malı çakıltaşları, moloz akması çökelleridir, Olistolit*
lerin bulunduğu kesimdeki kırıntılı kireçtaşları, başlıca
kanal çökelleridir ve kalsitürbidit karakterlidedir,

Dizîlitaşlar Formasyonu Ük kez bölgede Norman
(1072) tarafından kullanılmıştır, Haymana bölgesinde
Yüksel (1970) }in ayırtladıfı Çaldag ve Kadıköy For-

masyonları, Kalecik dofusunda Tatarilyas Formasyonu
(Çapan ve Buket 1975) ile denegtirilebilir,

Mahmutlar Formasyonu

Blrim^ çalışma alanının güneyinde, Miskincedere
ve dofuiunda, doğuda Hacıbalııarklısı ve Mahmutlar-
şarklısı köyleri dolayında izlenir, Mahmutlar Formas-
yonu, Karagedik Üyesi, Taşlıdere Üyesi ve Kabaktepe
Üyesine ayırtlanarak incelenmiştir,

Karagedlk Üyesi, — Birim, Çalışma alanının güney do-
fusunda Hacıbalışarklısıf Manmutlarıarklısı ve Hodar
köyleri dolaylarında ayirtlanmistır, Karagedik Üyesi,
gakıltaşı, kumtaşı, marn ve leyilerden oluşur, Ege.
men kayatürü §eyllerdir, Çakıltaşları ise en az bulunur.
Bunlar merceksel arakatmanlar halindedir, Şeyller, gri,
koyu yeşil ve siyahımsı renklerde, orta tutturulmuş ve
ince-kalm tabakalıdır, Yer yer paralel laminalanma iz-
lenebilmektedir, Kumtaşları, yeşil, kahverengi, az tuttu,
rulmuş ve ince-kalm tabakalıdır, Kumtaşı tabakaları*
bazı yerlerde üst üste gelerek kalınca istifler oluştur-
masına karşın, pek çok yerde şeyller arasında ara ta-
bakalar hâlinde izlenirler, Kumtaşları kalın istifler
oluşturdukları yerlerde büyük ve küçük ölçek çapraz
tabakalanma, derecelenme veya paralel laminalanma
gösterirler. Buralarda tabaka tabanları her zaman aşm*
dırmalı değildir, Karagedik Üyesinin tabanı, tektoniz
ma nedeni ile görülememiştir. Ancak Dizilitaşlar For»
masyonu'nun yakınca türbidit ve Karagedik Üyesinin
şelf ve delta çökellerînden oluşmuş olması nedeni ile,
birimin Dizilitaşlar Formasyonu ile geçişli oldufu dü-
şünülmektedir. Üstte ise, Taşlıdere Üyesi geçişli olarak
gelir. Yanal olarak yine Taşlıdere Üyesi ile girikür.
Kara gedik Üyesinde! Nummulites sp,, Bîseöeyolijia sp,,
Mütoltteä fosilleri saptanmış olup, bîrimin yaşı tpresi-
yen-Lfütesiyendir, Karagedik Üyesi, şelf ve delta çökel-
lerinden oluşur. Şelf çökelleri, dar bir şelf alanında QÖ=
kelmiştir ve bunlar aynı zamanda delta taban seti çö-
kellerini oluştururlar, Delta, su altı dağıtıcı kanalları»
nm çakıltaşl ve kaba kumtaşlarmdan oluşan çökelle-
rindeki bitki kalıntıları, eşyaşlı Nummulites ve Gastro-
poda kavkıları ve kavkı kırıntıları, kıyı boyu akıntıları
ile delta önüne getirilmiş ve delta üzerindeki su altı
akarsu süreçleri ile çökeltilmiştir, Şelf çökellerindeki
bitki kalıntıları da, aynı süreçlerle getirilmiştir. Delta
çökelierinde, derecelenme!! türbidit ara tabakaları bulu-
nur, Şelf çökelierinde, tabanları hafif aşındırmalı ola»
bilen ve en altta kırık kavkılı düzeylere sahip fırtına
kumu tabakaları ara tabakalar olarak bulunur, Kara>
gedik Üyesi Norman (1972)fdeki batı istiflenmesinde
Hacıbalı Formasyonu ve dofu istiflenmesinde Bulamk-
dere ve kısmen Keçili Formasyonu ile deneştirilebilir.

Üyesi. — Birim çalışma alanında Haeıbalı»
şarklısı güneyinde ve Mahmutlarşarklısı doğusunda
Taşlıdere'de ayrıtianmıştır, Taşlıdere Üyesi, altta kum-
taşı, miltaşı ortada tüflü kumtafi ve tüfit üstte ise
kumtaşı ve miltaiindan oluşur, Kumtaıları, beyaz, sa-
rı renklerde, orta-sıkı tuturulmuş, înce.kalın tabakalı-
dır, Üyenin alt düzeylerinde» yoğun canlı eşelemesi ne-
deni ile çökelme yapıları izlenemez. Ancak daha üst-
lerde büyük ve küçük Ölçek çapraz tabakalanma, pa-
ralel laminalanma ve düşük açılı düzlemsel çapraz ta.
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bakalanma özelliklerine sahiptir, TüflÜ kumtaşlari, sa-
rı renkli, sıkı tuturulmuf ,inee ve orta tabakalıdır. Kü-
gük ölçek çapraz laminalanma ve paralel laminalanma
olağandır, Tüfitler, sarı, kırmızı renkli, sıkı tutturul-
mug, ince ve orta tabakalıdır. Yer yer paralel lamiha-
lanma gösterirler. Mûtatları, gri renkli, aı tutturul-
muş, ince ve kaim tabakalıdır, Yer yer en fazla santi-
metre kalınlığında kömür arakatkıları ve kömürle§mig
bitki fosilleri içerir. Paralel lammalanma yaygın ola-
rak görülür, Taşlıdere Üyesi, altta Kabatepe Üyesi üst*
te ise Karagedik Üyesi ile geçişli ve aynı zamanda bu
üyelerle iki yandan yanal giriklik gösterir, Taşlıdere
Üyesinin kumtaşlarmda, tayin edilemeyen bitki parga-
ları ve karbonatlı kumtaşları düzeylerinde ise Nran-
m ııl i les sp,> Opercultna sp,, Nummuliies sp, (globulus
grubu), Discocycllna sp, fosilleri belirlenmiştir. Bunla-
ra göre birimin yaşı Îpresiyen-Lrütesiyen olarak sap-
tanmı§tır, Taglıdere Üyesi, kumsal ve kıyı ovası ortam-
iannda oluşmuştur. Kumsal çökelleri, yojfun canlı eşe-
İtmeli ve içyapısiz kumtaşları ile dü§ük açılı çapraz ta'-
bakalı kum taşlandır, îç yapısı korunmamı§ karbonatlı
kumtaşları, yer yer şelf foraminiferleri, alg ve mercan
fosilleri içerir. Bu fosiller, kıyı boyu akıntıları ile kıs=
men taşınmış eşyaşlı organizmalardır. Kıyı ovası çökel-
leri, çok ince linyit ara katkılı ve dağınık bitki fosili
kapsayan laminalı mil taşlarıdır, Tüf itler, hem kumsal
nemde kıyı ovası üzerine yağan tüflerin buradaki çekel-
lerle karışması sonucunda olu|mu|lardır, Tüf İtlerin çö-
kelme yapıları, birlikte bulundukları ortam çökellerinin,
kilerle özdeftir, Tufitler çoğun yatay laminalıdırlar.
Taşlı dere Üyesi, Mahmutlar Formasyonu (Norman
1972) ile deneştirilebilir,

Kabaktepe Üyesi, — Çalışma alanında, Mahmûtlargark.
hsı güneyinde, Kabaktepe dolayında ve Miskince De-
re'de yüzeyler, Kabaktepe Üyesi, baskın olarak çakıl-
taşlarından ve çok az kum taşı, şeyi ve tüf ten oluşur,
Çakıltaşlan, yegii, kırmızı renkli, orta ve iyi tutturul-
muş, kalın ve çok kaim, düzensiz tabakalı veya taba-
kasızdır. Çakıltaşlarının bazı kesimlerinde, paralel ta-
bakalanma, bazı kesimlerinde ise, büyük ölçek çapraz
tabakalarıma egemendir, geyller, yeşil renkli, iyi tuttu-
rulmuş ve ince tabakalıdır. Sevilerde paralel lamina-
lanma izlenir, Kumtaşları, yeşil, gri renkli, orta tuttu-
rulmuş ve orta tabakalıdır, Kumtaşları, birim içinde
genellikle az olarak ve şeyllerle birlikte izlenir, Tüfler.
beyaz renkli, az veya orta tutturulmuş, kaim tabaka-
lıdır. Çoğunlukla çakıltaşlarınm arasında bir kaç düzey
halinde izlenir, Kabaktepe Üyesi, alt ve orta kesimler,
de Taşlıdere Üyesi ile yanal olarak giriktir, Birim, Tag-
lıdere'de Hisarköy Formasyonu üzerinde uyumsuz
olarak bulunur, Kabaktepe Üyesinin üzerine, Miskince^
dere Formasyonu'nun Yaylacık Üyesi uyumlu olarak
gelmektedir, Kabaktepe Üyesinde fosil bulunamamış
tır Girik olduğu Taşlıdere ve Karagedik Üyeleri gibi
Ipresiyen-Lütesiyen yaşlı olarak kabul edilmiştir, Ka-
baktepe Üyesi, alüvyon yelpazesi ve örgülü ırmak
ortamlarında oluşmuştur. Alüvyon yelpazesi çökelleri,
başlıca matriks destekli ve kötü boylanmalı çakıltaşîa-
rıdır. Moloz akması süreçleri ile oluşmuş bu yelpaze
çakıltaşları, Taşlıdere Üyesinin taşkm ovasında oluş-
muş kömür ara katkılı rniltaşları ile giriktir. Örgülü ır-

mak çökelleri ,üyenin eh üst bölümünde bulunur ve yel-
paze çökelleri ile yanal giriklik gösterir, Kabaktepe
Üyesi, Kara güney Formasyonu (Norman 1972) ve
Kışlabaftepe Formasyonu (Çapan ve Buket 1975) ile
deneştirilebilir,

ÜelUer VoUfjmİtl

Volkanitler, Deliler köyü kuzeyinde ve Miskincede-
re doğusunda yüzeylenir. Deliler Volkaniti, andezit ve
dasit türü kayaçlardan oluşmuştur, Gri, mavimsi gri
renkte, çoğunlukla ayrı§mı§ halde izlenir. Volkanitle-
rin, Mahmutlar Formasyonu ile doğrudan ilişkisi izle-
nemez. Ancak Îpreziyen-Lütesiyen yaşlı Mahmutlar
Formasyonu'nun Taşlıdere Üyesinde görülen tüller, bü-
yük bir olasılıkla Deliler Volkanitine aittir. Deliler VoL
kaniti, Oligosen yaşlı Mlsklneedere Formasyonu tara-
fından uyumsuz olarak örtülür, BU verilere göre De-
liler Volkaniti, Oligosenden yaşlı, Eosen yaşlı Mahmut-
lar Formasyonu ile yaşıttır/Deliler Volkaniti ,Üst Kre-
tase-Tersiyer süresince dolan havzanın karasal şartlara
geçtiği dönemlerde gelişen volkanizma sonucu olu|mü§.
tur, Birim, Çalgın ve dig, ( 1973) tarafından ayırtlanan
dasitler ile eşdeğerdir.

BUsMiicëtlere Foriîiasyoııu

Birim, çalışma alanmm güneyinde yayfm olarak
izlenir, Miskmcedere Formasyonu ayırtlanabildiği kısım,
larda Yaylacık ve Ağaçali Üyelerine ayırtlanmi|tıı\
Miskmcedere Formasyonu, Üyelerine ayırtlanamadığfi
kesimlerde, çakütap, çamurtaşı, kumtagı, marn ve jips
ardalanmasmda oluşur, Miskincedere Formasyonu, alt-
ta Mahmutlar Formasyonu ile uyumlu ve geçifli, üstte
ise Karapınar Formasyonu olmaksızın Mamak Formas-
yonu, Gölbaşı Formasyonu ve Bozdağ Bazaltı tarafın-
dan uyumsuz olarak Örtülür, Birimde taşınmış ve kırık
Nummulites fosilleri bulunmuş, birime kesin yaş vere-
cek fosil bulunamamıştır, Miskincedere Formasyonu»
arazi gözlemleri ve stratigrafideki yerine göre Oligosen
yaşta kabul edilmiştir. Miskincedere Formasyonu alüv-
yon yelpazesi, menderesi! ırmak ve evaporitik gol or-
tamlarında oluşmuştur. Bu çökelme ortamları, üyeler
tanıtılırken ayrıntılı olarak anlatılacaktır, Miskincede=
re Formasyonu, Bahşiİi Formasyonu (Norman 1972),
Oligosen yaşlı kızıl konglomera ve gri konglomera -
kum taşı (Çalgın ve dig. 1973) ve Kazmaca Formasyonu
(Çapan ve Buket 1975) ile deneştirilebilir.

Yaylacık Üyesi.— Çalışma alanının güneyinde ayırtla»
nabilmiştir. Bîrim, çakıltagı ve az olarak çamurtaşı ve
kumtaşmdan oluşur, Çakıltaşları, koyu kırmızı renkli,
ortaç tutturulmuş, kötü ve çok kötü boylanmalı, köşe-
li ve az yuvarlak çakıllı, matriks destekli, kaim ve çok
kaim tabakalanmalı veya tabakalânması belirsizdir,
Çakıltaşlarınm çimentosu karbonattır, Çamürtaşı, koyu
kımızı renkli, az veya orta tutturulmuş, kötü boylan-
rnalı, ince ve kaim tabakalıdır, tabakalarda çapraz la-
tninalanma ve paralel laminalanma gözlenir. Yaylacık
Üyesi, altta, Eosen yaılı Mahmutlar Formasyonumun
Kabaktepe Üyesi ile geçişlidir. Üstte ve yanalda, Afaca-
Li Üyesi ile geçişli ve giriktir. Yaylacık Üyesinde ta-
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pnmis fosilleri dışında, üyeye ya | verebilecek fosil bu-
lunamamıştır, Üye stratigrafik konumu nedeni ile
Oligosen yafta kabuk edilmiştir, Yaylaeık Üyesi,
alüvyon yelpazesi çökeUerinden oluşur. Bu çökellerin
oluşumunda, moloz ve çamur akması süreçleri egemen
olmuş ve başlıca kötü boylanmalı çakıltaflan ve ça*
murtaşlan çökelmiştir. Yelpazeler oluşumlarının ilk
a§amasmda, Af açali Üyesi'nin evaporitik göl çökelleri
İle, daha sonra ise aynı üyenin menderesi! ırmak çö«
kelleri ile giriklik gösterir, Yaylacık Üyesi, Bahşili For-
masyonu (Norman Î972), Kızıl konglomera ve kumtâ-
§ı (Çalgın ve diğv 1973) ve Kazmaca Formasyonu (Ça-
pan ve Buket İ97Ö) ile kısmen deneştirilebilir,

Ağa^ıli Üyesi* — Evciler ve Af açali köyleri güneyinde
geni§ yüzlekler verir. Af açali Üyesi, altta jips, kum-
taşı, kiltaşı, marn, ortada çakıltap, kumtagı, kiltaşı,
marn ve jips, üstte kiltaşı, marn, kumtaşı» ağdalanma-
sından oluşur, Üstteki ki!tap ve marnlar arasında yer
yer kömürleşmiş bitki kalıntıları vardır, Çakıltaşları,
gri renkli ,sıkı tutturulmuş, tane destekli, orta boylan,
malı, küçük çakıllı, orta ve kahn tabakalıdır, Çakıltaş-
lannda, taşınmış iri Nummulites fosilleri ve eşyaşlı, kır-
mızı renkli, köşeli kiltap parçalan da çakıllar arasın-
da yer alır, Kumtaşlan, gri renkli* orta ve sıkı tutturul-
mu§, İnce ve kalın tabakalıdır, Kumta|ları, genellikle
gecikme çakıllarının yoğun olduğu düzeylerle bağlar,
büyük ölçek tekneşel çapraz tabakalanmalı olarak
devam eder ve üst kesimde küçük ölçek çapraz veya pa-
ralel laminalı olur, Kiltaşlan, küçük ölçek çapraz la«
minalı veya paralel laminalı kumtaşları üzerinde yer
alır ve kumtagı, marn ve jipslerle ardalanır. Jipsler,
beyaz renkli olup inee ve kalın düzeyler halindedir,
Af açali Üyesi faltta Yaylacık Üyesi ile geçişlidir. Üst-
te ise, yer yer Karapınar Formasyonu ve Kavaklı For-
masyonu olmaksızın Bozdaf Bazaltı ve Gölbaşı For-
masyonu tarafından uyumsuz olarak örtülür. Af a gali
Üyesi stratigrafik konumundan dolayı Oligosen yağlı
olarak kabul edilmiştir, Afaçali Üyesi, göl ve mende-
resli ırmak ortamlarında çökelmiştir, ÇÖkelİmin ilk
aşamasında, havza kenarlarında Yaylacık Üyesinin
alüvyon yelpazeleri gelişirken havza ortasında kaim
jips çökelimmitı gerçekleştifi bir evaporitik göl oluş-
muştur. Giderek havzanın dolması ile ırmak gelişimi
ferçekle§mî§ ve eğimin düşük olduğu topografya üze-
rindeki menderesi! ırmak çökelimi ile önce kanal çekeli
egemen bir fasiyeş sonra da taşkın ovası çökeli egemen
bir fasiyes oluşturmuştur, Ağaçali Üyesi, Bahsili For-
masyonu (Norman İ972), Gri konglomera ve kum taşı
(Çalgın ve ûîğ, 1973), Kazmaca Formasyonu (Çapan ve
Buket 1975) ile deneftirilebilir ,

Karapınar Formasyonu

Çalışma alanının kuzeybatısında yaygm olarak
izlenir, Karapınar Formasyonu başlıca çakıl taşı daha
az kumtaşı ve tüflerden oluşur, Çakıltaşları, kırmızı,
gri renkli, kötü boylanmah, az tutturulmuş, kaim ve
çok kalın tabakalıdır, Kumtaşları, kırmızı, gri renkli,
az tutturulmuş ince ve orta tabakalıdır, Karapınar For-
masyonu, çalışma alanında izlendif i her yerde alttaki
Emir Formasyonu üzerine, uyumsuz olarak gelir, Stra-

tigrafik olarak Miskincedere Formasyonu'nun üzerine
uyumsuz olarak geldif i düşünülmektedir Üstte ve
yanalda ise Kavaklı Formasyonu ile geçişlidir. Geniş ve
alanda Kavaklı Formasyonu olmaksızın Mamak For-
masyoau tarafından Örtülür, Yanal olarak Tekke Vol-
kanitleri ile giriklik gösterir, Karapınar Formasyonu
içinde, kesifi ya§ belirleyecek fosiller bulunamamıştır,
Stratigrafik konumu ve üzerine gelen Kavaklı formas-
yonu'nun e§degeri olan birimde bulunan fosillere g'öre
Miyosen-Piiyosen ya§ı saptanmiitır (Çalgın ve dîf,
1973), Karapınar Formasyonu, alüvyon yelpazesi çökel-
lerinden olufmuitur, Karapınar Formasyonu, Miyosen
göl serisi (Erol 1956), Miyosen-Pliyosen yağlı birim
(Çalgın ve dif, 1973) ve Kumartai Formasyonu (Akyü-
rek ve dif, 1979 b, 1980) ile dene§tirilebilir.

Kavaklı Formasyonu

Birim, çalışma alanında def işik boyutlarda yüzlek-
1ère sahip olup, yaygın olarak izlenir, Kavaklı For-
masyonu, killi kireçtaşı, marn, kiltaşı, çakıltaşı, kum-
tafi ve tüfitlerin ardalanmasından oluşur, Bu ardalan-
mada yerel olarak bazı kaya türleri egemen duruma
geçebilmektedir, Aynca birim içinde andezit silleri gö2~
lenmektedir. Killi kireçtaşı ve marnlar, beyaz, sarımsı
beyaz renkli, ortaç tutturulmuş, ince ve orta tabakalı
olup kiltaşı ve tüfitlerle ardalanmalıdır, Kiltaşiarı gri
renkli, az tutturulmuş, ince tabakalı ve laminalıdır, Ça-
kıl taşı ve kumtaşları, sarımsı boz renkli az tutturul-
mugf belirsiz tabakalanmalıdır, Çakıltaşları, Karapınar
Formasyonu ile olan geçig zonunda yaygındır, Kavaklı
Formasyonu, altta ve yanalda Karapınar Formasyonu
ile, üstte ve yanalda Mamak Formasyonu İle geçişlidir,
Bazı kesimlerde ise Mamak Formasyonu olmaksızın Göl-
başı Formasyonu tarafından Örtülü, Kavaklı Formas-
yonu, yanal olarak formasyonu oluşturan kayatürlerînin
bir veya birkaçının yaygın oldüf u kayatürlerine geçiş-
ler gösterir, Birim içinde def işik düzeylerde gastropod»
İamellibranş ve yaprak fosilleri bulunmuş ancak
tür tayinleri yapılamamıştır, Erol (1956) Göl kireçtaş-
larmı Miyosen-Pliyosen, Çalgm ve dif» (1973) ise aynı
birimi Pliyosen olarak kabul etmişlerdir, Stratigrafik
konumundan kaynaklanarak kavaklı Formasyonu, Üst
Miyosen-Piiyosen yaşlı olarak kabul edilmiştir, Birim,
kenarında alüvyon yelpazelerinin (Karapınar Fm) ge-
liştiği karasal bir havzadaki ırmak ve gölde çökelmiştir.
Göl daha yaygın ve uzun süreli olmuş ve havza giderek
tümüyle göl karakterine bürünmüştür, Gölde çökelim
devam ederken ,bölgede etkinliğini sürdüren volkaniz-
manın ürünlerinden tüfitîer çökellme katılmış, andezit-
ler ise silier halinde çökellerin arasına girmiştir, Ka-
vaklı Formasyonu İçinde izlenen andezit silleri, bölge-
nin batısında daha yaygındır, Bu da volkanik etkinliğin
bölgenin batısında daha yaygın olduğunu kanıtlar. Ka-
vaklı Formasyonu, göl kireçtaşları (Erol 1956), Alt
Pliyosen çökelleri (Çalgm ve diğerleri 1973) ve Hançi-
li Formasyonu (Akyürek ve dif, 1979 b, 1980) ile de-
neştirilebilir t
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Mamak Formasyonu

Birim çalışma alanının batı kesiminde yaygın ola-
rak izlenir, Mamak Formasyonu, aglomera, tüf ve an-
dezitten oluşur, Aglomeralar, beyaz, gri, kırmızı renkli
tüf ile tutturulmuş, değişik boyutlarda andezit çakılla-
rından oluşur, bazı kesimlerde belirgin tabakalänma
gösterirler. Aglomeralar arasında izlenen tüfler, def İşık
renklerde ve ince tabakalanmalidır. Andezitler ise agio-
meralar içinde siller halinde izlenir, Mamak Formas-
yonu, altta Kavaklı Formasyonu olmaksızın Karapınar
Formasyonu île geçişlidir. Üstte ise Tekke Volkaniti ve
bazende dofrudan Bozdag Bazaltı tarafından örtülür.
Mamak Formasyonu, yanalda Tekke volkaniti ile yer
yer girik olarak izlenir. Mamak Formasyonu, Karapınar
Formasyonu'nun üzerinde, Bozdağ* Bazaltının altında
ve Tekke Volkaniti ile girik olduğundan, birimin yaşı
Üst Miyosen-Fliyosen olarak belirlenmiştir, Mamak
Formasyonu, Tekke Volkaniti'nin oluştuğu dönemde var
olan göllere taşman,çeşitli boyutlardaki volkanik mal-
zemenin çökelmesinden oluşmuşLur. Mamak Formas-
yonu, aglomera, andezit birimi (Çalgın ve diğ. 1973),
Eregez aglomerası (Akyürek ve dig. 1980) ile eşdeğer
tutulabilir,

Tekke Volkaniti

Tekke Volkanik çalışma alanının batı kesiminde
yaygındır. Birim çoğunlukla, andezit, trakiandezit, ba-
zalttan, daha az da tüf ve aglomeradan oluşur. Andezit-
ler, kırmızı, pembe, gri, boz ve siyah renktedirler.
Andezitlerde akma izlerine sıkça rastlanır. Andezit, tüf
ve aglomeralar bazı kesimlerde ardalanma gösterirler,
Tüfler gri ve beyaz renklidirler, Çofunlukla andezit ve
aglomeralar arasmda düzeyler olarak görülür. Tüfler
çok ince taneli olup, aralarmda andezit parçalan ieerjr,
Tekke Volkaniti çoğunlukla Mamak Formasyonu üze-
rine gelmekle birlikte, daha az olarak da Karapınar
Formasyonu, Kavaklı Formasyonu ve Mamak Formas-
yonu içinde siller halinde ve bu formasyonlarla girik
olarak da izlenir. Tekke Volkanitleri, yanal devamlı*
lıklarmda andezit, trakiandezit ve bazalt gibi değişil*
mineralojik bileşimlerin geçişlerini göstermektedir,
Tekke volkaniti girik ve siller halinde içinde bulundu-
ğu formasyonlarla eşyaşlıdır. Değişik evrelerde oluş-
muş bulunan Tekke Volkaniti, Üst Mlyosen-Pliyosen
yaştadır. Tekke Volkaniti, bölgede, Miyosen zamanında
karasal şartlarm sürdüfü sırada oluşmuş volkanizma-
mn ürünleridir. Bu volkanizmanın tüf ve lavları, göl ve
akarsularda çëkelimmi sürdüren kayatürlerinin içine
siller halinde gelmişlerdir. Tekke Volkaniti, "tüf, aglo-
mera, andezit" birimi (Çalgın ve dif, 1973), Kurtsivrisi
Volkanitleri (Akyürek ve diğ, 1980) ile eşdeğer tutula-
bilir,

fiozdsf Bazaltı

Birim Elmadağ Silsilesi boyunca en geniş yüzlekle-
rini verir, Bozdaf Bazaltı, koyu siyah, sertf masif ve
sarımsı ayrışma renklidir. Bol gaz boşluklu ve boşlukla-
rı kısmen kalsit île doludur, Bazaltlarda yer yer altıgen
sofuma sütunları ve akma yapıları izlenir. Bazaltlarla
birlikte çok az da olsa bazaltik tüf ve aglomeralar da

förülür, Bozdaf Bazaltı çoğunlukla Triyas yâglı Anka-
ra Grubu'na, Oligosen yaglı.-.Misklnceâere Formasyo-
nu'na ve Üst Miyosen-Pliyosen yaflı Mamak Formas-.
yonu'na ait kayatü-rleri üzerinde uyumsuz olarak bu-
lunur, Üstte ise Gölbaşı Formaayonıı tarafından örtülür,
Bozdaf Bazaltı --bölgenin en genç volkanik ürünüdür.
Bölgede Üst Miyosen^Pliyosen süresince etkin olan an«
dezitik volkanizma, Pliyosen sonunda bazik karakterde
devam etmiştir, Bozdağ Bazaltı, "bazalt ve bazaltik
aglomera" birimi (Çalgın ve di§, 1973), Aydost Bazaltı
(Akyürek ve dif, İ980) ile deneştirilebilir,

Gölbaşı Fornıanyonıı

Çalışılan bölgenin güneybatısında yaygın olarak
izlenir. Gölbaşı Formasyonu, gri, boz> kırmızı renkli,
tutturulmamış, az tutturulmuş, çeşitli boyda değişik
kökenli çakıl taşı, kum taşı ve mutasından oluşur. Ço-
ğunlukla tabakalanmasız olup, bazı yerlerde yatay ta-
bakalıdır, Kumtaşr ve miltaşları arasında moloz ak-
ması süreçleriyle oluşmuş çakıltaşları yaygındır, Gölbaşı
Formasyonu altta Bozdaf Bazaltı ve daha eski birim-
ler üzerine uyumsuz olarak gelir, Üst sınırı ise izlene-
mez, Birim içinde bu çalışmalarda fosil bulunamanüş*
tır. Calvi ve Kİeinsorge (1940) aynı birim içinde Pli-
yosen yaşlı mastodon fosilleri bulmuşlardır. Birimin
yaşı, stratigrafideki yeri ve eski çalışmalar da gözö-
nüne almdıfmda. Pliyosen olarak kabul edilebilir, Göl-
başı Formasyonu alüvyon yelpazesi ve akarsuların çö-
kelierinden olu§mu§tur, Gölba§ı Formasyonu, '-yamaç
molozu1* birimi (Çalgın ve dif, 1973) ve Büyükyakalî
Formasyonu (Akyürek ve dif, 1983) ile denegtirilebilir,

Eski Alttvyön, Alüvyon

Çalışma alanının dofu kesiminde bugünkü Kıml-
ırmak nehrinin yatağına göre çeşitli yüksekliklerde
korunmuş eski alüvyonlar izlenir. Tutturulmamış veya
çok az tutturulmuş, kum> mil ve çakıllardan olu§ur.
Alüvyon, Kızılırmak nehri ve bu nehrin kolları boyun-
ca, Mogan Gölü ve Emir Gölü çevresinde kum, mil ve
çakıldan oluşan günümüz çekelleridir.

JEÖLOJfiC EVBtM

Bölge, Permo-Karbömifer esnasında gelişen vë Tri-
yas'ta da varlığını sürdüren Paleotetis evriminin et-
kisinde kalmıştır (Şekü 4), Paleotetis'in açılımı ile
birlikte gelişen blok faylanma sonucu, hızla derinleşen
denizin inceleme alanındaki en yaşlı çökelleri Triyas
yaşlı Ankara Grubu'dur, Triyasfta çökelim Emir For-
masyonu ile başlar. Gerek Emir Formasyonu, gerekse
Elmadaf Formasyonu derin denizde kıta yamacında çö,
kelmlştîr. Bu birimlerin oluşumunda başlıca bulantı
akıntıları, pelajîk çökelim ve kısmen de moloz akması
süreçleri etkin olmuştur. Bölgeyi etkiliyen gerilme
kuvvetlerinin etkisiyle gelişen tektonik hatlardan çı-
kan spilit ve diyabaz türü volkanitler de (Ortaköy
Formasyonu), çökelme yüzeyi üzerinde akmış ve de-
fişik evrelerde çökellerle ardalanmıştır. Bu gerilme kuv,
vetlerinm etkisi ile, -havzada f elişen ve başlıca düşey ha«
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rékëtlere yol âçan tektonizma, kayma, göçme ve kaya
yuvarlanması olaylarına« neden olmuş ve kıta şevinden
Karbonifer ve Permiyen yaşlı kireçtaşı ve kırıntılı ka-
yaglar koparak, bloklar halinde çökelme havzasına gel«
miglerdir. Üst Triyas1 ta? havza çökellerle önemli ölçü-
de dolmuş ve Keglkaya Formasyonu'nun sıf deniz kar-
bonatları çökelebilmiştir, Ankara Grubu içinde okya-
nus kabufu gerecinden ultramafitler, diyabazlar, yastık
lavlar ve pelajik çökeller bulunmaktadır, Ultramafit-
lerin az görülmesine karım, volkanitler ve radyolarit-
1er yaygındır, Triyas sonunda, okyanuslaıma tam ola-
rak gerçelüeşmeden, sıkışma kuvvetlerinin etkisi ile
Paleotetis kapanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda
Ankara Orubu'nu oluşturan çökel kayalar ^volkanitler
ve bloklar karma§ık bir yapı kazanmış ve kısmen su
üzerine çıkmıştır,

Liyas bağında hızlı bir blok faylanma ile birlikte,
Faleotetis'in güneyinde yeni açılmaya başlayan Neote-
tis'in kenanndaki alüvyon yelpazelerinin oluşumu, ar«
dmdan kumsal çökellerin çökelmesi ile başlayan
transgresyon sonunda, Ankara Grubu Liyas yaşlı ça-
kıltagı ve kumtaşiarı île uyumsuz olarak örtülmüştür
(Hasanoflan Formasyonu), Bu Ldyas yaşlı çökeller. böl-
gesel hızlı grabenleşmeye baglı olarak çabucak açık de-
nizdeki bir denizaltı tepesi konumuna geçen havzada,
dalga tabanı altında çökelen killi kireçtafiarı ile son
bulunur. Bu pelajik karbonat çökelimî  oolitik arakatkı-
larla birlikte Dogger (?) — Malm'e kadar devam etmiş-
tir (Akbayır Formasyonu), Neotetis'in gelişimi, Alt
Kretase'ye (Barremiyen) kadar sürmüştür, Apsiyen -
Albiyenfdê, Nêotetis*e ait okyanus kabufu malzemeii,
gıkıgma sonucu kısmen dilimler halinde kısmen de me.
lanj yapısı kazanarak kıtasal kabuğu üzerlemiş ve
bölgeye gelerek yerleşmiştir (Eldivan Ofiyolit Komp-
leksi),

Üst Kretase'de, Senomaniyen'den itibaren bölgeyi
etkileyen gerilme kuvvetlerinin etkisi ile gerçekleşen
blok faylanma sonucu, Neotetis'ln güneyinde yeni olu-
şan ve hızla derinleşen havzanın (Çankırı-Çorum hav-
zası) kenarında ve volkanik etkinliğin görüldüğü ke*
simlerinde, volkanik kırıntılı türbiditik kumtafi ve ki-
reçtaşlan ile volkanitlerin oluşumu gerçekle§mi§tir
(Hisarkoy Formasyonu), Bu birim ayrıca, Eldivan Ofi-
yolit Kompleksine ait kayatürlerinden olufmuf, çe|it-
li boylarda olistolit ve olistostromlar ile volkanizmamn
ve tektonizmanın dingin dönemlerinde ve zaman zaman
kanal arası alanlarda çökelmig pelajik kireçtaşlarını da
kapsar, Fliş çökelimi ile olistolit ve olistostromlarm
oluşması, Senomaniyen'den Maestrihtiyen'e kadar sür-
mügtür, Üst Kretase zaman aralığında, değlgik evre-
lerde faylar boyunca yükselen volkanitler, yastık lav
ve dayklar halinde çökeller arasına yayılmış, vt onları
kesmiştir. Havzanın daha derince kesimlerinde ve vol-
kanizmanm merkezlerinden uzaktaki alanlarda ise, or-
taç ve uzakça türbiditler ile pelajik sedimanlar ço-
kelmiştir (Karadağ Formasyonu), Maestrihtiyen*de
volkanizmanm etkisi azahnış ve hemen hemen tüm hav-
zada türbiditik çökelim başlamıştır, Denizaltı yelpaze-
sinin üst bölümlerinde Ilıcapmar Formasyonu, Orta ve
alt kesimlerinde ise Samanlık Formasyonu çökelmî§tir.

Üst Kretase (Benomaniyen) de baılayari fliş çökelimi,
bölgenin yükselmesi sonucu giderek sıflaşan karekter-
de PaJeosen'de de devam; etmiş ve eiyaglı resif al kireç-
tap plistolitleri içeren, yakınca türbldit karakterli Dî-
zilitaşlar Formasyonu oluşmuştur, Jura-Alt Kretase
zamanında başlayan alta dalma sonucu erime ve ye-
niden kristallenme ile oluşan granitik mafma, Paleo-
seıı'de bölgeye yerle|mi§ ve bölgesel yükselme ve aşın-
ma sonucu granit granodiyorit yüzeylenmîftir (Norman
1972).

Ëosen'de İyice sıfla§an havzada, karasal ve
zel ortamlar oluımuştur, Havza kenarında gelişen alüv.
yon yelpazeleri (Kabaktepe Üyesi), kıyı ovası ve kum-
sal çökelleri (Taflidere Üyesi) ile yanal ilişkili olmuş;
bunların yanal devamında gelişen delta ve şelf ortam-
larının ürünleri (Karagedik Üyesi) çokelmiştir. Granit-
lerin volkanik 'eşdeğerleri ' olarak gelişen andezitlerin
(Deliler Volkanlti) tüfleri ,bu çökeller üzerine yağarak
çökelime katılmışlardır. Eosen sonunda havza tümü ile
karasalla§mış ve yanlızca alüvyon yelpazesi ve örgülü
ımnak çökelleri birikmiştir/ Oïigosén'de havzanın tümü
île daflararası bir karasal havza haline dönülmesi ve
iklimin kuraklagmasma paralel olarak alüvyon yelpa-
zesi, evaporitik göl ve menderesli ırmak çökelimi ger-
çekleşmiştir, Bvaporitik göllerde çökelen jipsler önem-
li kalınlıklar oluşturmuştur, Bölge Oligosen'den sonra
sıkışma kuvvetlerinin etkisinde kalmış ve bu sıkışmaya
bağlı olarak kuzey-kuzeybatıdan, güney-güneydbğuyâ
doğru bindirmeler gelişmiştir (Şekil 3), Bu etki, üst
Miyosen sonrasma, kadar devam etmiş ve Üst Miyosen'-
de en şiddetli halini alarak bölgedeki bindirmeleri oluş-
turmuştur (Akyürek ve diğ, 1979 b, 1980), Üst Miyo^
sen başındaki çökelme ortamı, alüvyon yelpazeler!
(Karapınar Formasyonu) ile ırmak ve göllerden (Ka-
vaklı Formasyonu) oluşmakta idi, Aynı dönem içinde
bölgenin batı kesiminde volkaniznm (Tekke volkaniti)
etkinlik göstermiştir. Bu kesimde göller genlf ölçüde
aglomeralar (Mamak Formasyonu) ile doldurulmuştur,
Volkaaizmanuı son ürünü de Üst Miyosen-Pliyosen yaş-
lı çökeller üzerine yayılmış bazaltlardır (Bozdaf Bazal,
ti), Pliyosen sonlarında volkanizma durmuş ve alüvyon
yelpazesi ile ırmak çökelleri (Gölbaşı Formasyonu) çö-
kelmiştîr, Bölge bugünkü yapısal biçimini Üst Miyosen
yaşlı bindirmeler sonucu kazanmıştır (Şekil 4),

SONUÇIiAR

1, Bölgenin 1:25,000 ölçekli ayrıntılı jeoloji hari-
taları yapılarak stratigrafisi aydınlatılmıştır. Ayırtla»
nan grup, formasyon ve üye adlarının çofunlufu bu
çalışmada verilmiş ve daha önce kullanılan adlarla de-
neştirilmesi yapılmıştır,

2, Ankara Grubu*nda toplanan formasyon v© üye-
lerin düşey geçişleri ve yanal girikliklerl ortaya ko-
nulmuştur,

3, Ankara Grubu'nun yaşı fosillerle Aİt-Orta-Üst
Triyas olarak saptanmıştır. Bu grup içinde Karbonifer
ve Permiyen yaşlı kırıntılı ve kireçtaşı blokları ayırt-
lanmigtır.
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4, ^mir Formasyonu içinde metaultramaf itlerin
varlığ1ı ortaya konulmu§tyr,

5, Ortaköy Formasyonu iğinde radyolarit gamur-
ta§ı ve yastık lav yapısı kısmen korunmui volkanı t-
lerin varlığı saptanmıştır,

6S Ankara Grubu üzerine Liyas'm transgresif
olarak geldiği bu çalışma ile bir kez daha,belirtilmi§tir,

7, Daha önoâ Ankara Melanji'ıiın ofiyoiitli bölü-
mü olarak tanımlanan kesimin bir bölümü olan, iç
düdeni kısmen korunmuf Bldivan Ofiyolit Kompleksinin
(Akyürek ve dif. 1979 b, 1981) bu bölgede de eksikli
olarak devam ettiği belirienmi§tirs .

3, Hisarköy Formasyonu-nu olu|turan kayatürle-
ri ayrıntılı olarak belirlenmiş, çökelme koşulları ve or-
tamı yorumlanmıştır, Hisarköy Formasyonu İle girik
olan Karadağ Formasyonu'nun çökelme koşulları ve
ortamı ayrıntılı olarak saptanmıştır,

9, Senomaniyen'de gelişmeye başlayan havzada
Maestrihtiyen'e kadar fliş türü çökeller oluşmuştur (Kı_
lıçlar Grubu, Ilıcapmar ve Samanlı Formasyonları). El-
divan Ofiyolit Kompleksinden türemiş olistolit ve oh\s=
tostromların çeşitli boyutlarda Kılıçlar Grubu içinde bu-
lunduğu saptanmıştır,

10/ Senomaniyen-Kampamyen yafli çökelierle ara
katkılı olan ve defifik evrelerde izlenen Cengizpınar
Volkanit Üyesi ve bunun yanında Radyolarit Üyesi be-
lirlenerek ayırtianmi|tır, Volkanizmanın ürünleri ile
Eldivan Ofiyolit KompleksFne ait volkanitlerin ay-
rı kökenlerden geldifi saptanmıştır,

11, Oengizpmar Volkanitleri'nin dtyklari kısmen
ayr!tlanmı§tn\ Def İ§İk evrelere ait daykların Maestrih-
tiyen'e kadar devam eden çökelleri kestiği belirlenmiş
tir, • • •" •" ' • • • ' : • ' - ' * ' " • :

12, Maestrihtiyen yaşlı Ilıcapmar Formasyonu ve
Samanlık Formasyonu'nun çökelme koşullan ve orta-
mı belirlenmiftir,

13, Paleosen ya§lı Dizilitaşlar, Formasyonu, Eosen
yaşlı Mahmutlar Formasyonu ve Oligosen yaşlı Miskin.
cedere Formasyonu'nun sedimantolojik özellikleri ve
oluşum yerleri belirlenmiitir.

14,, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı akarsu ve göl QÖ̂
kelleri ile aynı yağlı volkanitlerin yayıhmları ve ilig»
kileri-'saptanmıştır.

15, Elde edilen veriler sonucunda "Ankara Me-
lahjı"nın ö^ellikleriııin ve anlamının yeniden föMeîi
f èçirilmesi gerekmektedir,

KATKI BELİKTMi:

Çalı§malanmiEin baflangıç aşamasında kısa süreli
araM çalıpnalanna katılarak yardımda bulunan Okan
Tekeli, çalınmalar sırasında birlikte tartışma olanağı
bulduğumuz Ussal 2, Çapan ve İsmail özkaya'ya yayı-

nm hazırlanma a§amasmaaki katkılarından dolayı M,
Yüksel Barkut'a, gizimlerin hazırlanmasında katkıla-
rı olan Jeoloji Dairesi ressamlarına tegekkür ederiz,
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