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Tektonomtratiğrafik özellikleri
Teetonostratigrapkical features of Aladag Region between Yahyalı and Demirkazık
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ŞI m m ff

04. : Aladağlarm orte ve kuzey kesimlerini kapsayan bu çalışma fle yörenin ayrmtJh jeoloji haritası yapılmış
ve yörede geniş yayılımİard sahip olan Yahyalı, Sîyah Akdağ ve Mmâretepeler Haplarının tektonostratîğrafîk özel*
İlkleri fle Basyayla offyoMi kanpğı ve otokton « M M i Yahyalı granitoyîdleri încdenmiş, formasyon ve üyelere
ayırtlanan tüm birimler QrtoToroslar1 in benzer oluşukları ile deneşttfflmiştff.

Yabalı Napmda,Sflurryen-Triyas aralığında çökelen ve dalıa sonra bölgesel metamorfizmaya uğrayan Kirazlı,
Karsa vuran, Ayraklitepe, YeUîbel, Karlığmtepe ve Koeatepe Formasyonları aytftedflmiştff* Bunlardan Kirazlı ve
Yeİlibeİ Formasyonları çoğunlukla şistlerle, diğerleri ise çoğunlukla karbonatlı kayaçkrk temsil edilmektedir.
Napiıı kuzey bölümündeki Karlığın Formasyonunun alt sm urları boyunca granitoyid sokuİumkrıyk ügüi düzensiz
skarn kuşakları gelişmiştir.

Siyah Âkdağ NapıÜst Devoıüyen-Kretase dönemmde çökelen Harebe, Koşkdere, Sarıoluk, Zindandefe, Diş-
döken, kısmen disla>lasyon mctamoriizmalı Çobmkaya ve Yedigpz Forma^onkrmı kapsamaktadır« Hkrabe ve
Dişdöken Fonnasyoııianıım önemli bir bölümünü pelitik kayaçlar, öteki formasyonları ise çoğunlukk karbonat»
lı kaya ç lar oluşturmaktadır,

Triyas yaşh Minaretepeier Napında pdajik kireçtaşkrı, mam ve çamurtaşmdan oluşan Beygiruçuğu, torna-
men karbonatlardan oluşan Meydan yayhsı ve SîvrMya Fontm^onu yeralmaktadır.

F o n m ^ o ı d ^ ayntlamn, düşey ve >^tay tefctonflc hareketl^en büyük ölçMe etklenen her bir napm ben-
z& birimleri litoİojikve fosl faıpsamı yönünün farkMık göiterirler.

"ABSTRACT1 7 : Within the scope of this study, the geologi^l map of Aladaglar region is completed, The wi-
despread Yahyalı, Siyah Aladağ and Minaretepeier Nappes, Basyayla Melange and Yahyalı Granîtoİdes were exa-
mined In detail and the nappes separated into formations and members. Furthermore these units are correlated
with similar units of Middle Taurus.

Kirazlı, Karsavuran, Ayraklitepe, Yellibel, Kariığmtepe and Koatepe formations which are cosidered as Yah-
yalı Nappe wera deposited during the Silurian-Triassic period and metamorphosed later. The Kirazlı and Yellibel
formations consist of schists but others of carbonate rocks, At the northern part of this nappe, along the lower
contact of karlığın formation, irregular skam beltsrelated to granitoid intrusion can be seen,

The Siyah Akdağ Nappe Includes Upper Devonian-Jurassic Harabe, Köşkdere, Sarioluk, Zindandere, Dişdö-
ken, Çobankaya and Horçdağı formations. The later one shows cataclastic metamorphism. Major parts of Harabe
and Dişdöken formations consist of pelitle rocks and other formations generally of carbonate rocks,

In the Triassie Minaretepeler Nappe, three formations were distinguished, Beygiruçuğu formation is formed
of pelagic limestones, mar! and mudstones. Meydanyaylaa and Sivrikaya formations almost composed carbonate
maerials.

Nappes which are divided into formations and effected from vertical and lateral movements, rave some units
simikr to each other. But, İn detail these units show different features in terms of fossil content and lithology.

GİRİŞ Bölgenin tektonostratiğrafik sorunlarıyla ilk defa îl-
gılenen Blumenthal (1952) bölgesel ölçekle gerçekleştîr-

Orta Toroslar1 in Kayseri ili Yahyalı İlçesi île Niğde dîği çalışmaları sırasında inceleme alanında yüzeyleyen
ili Çamardı ilçe sınırları içinde kalan kesiminde yeralan napların ilişkilerini ele almış ve bu napların yaş konakla«
Aladâğlar yöresinin hem jeolojik hemde çok sayıdaki nnı belirli ölçüler içinde çözmeye çalışmıştır. Özgül
maden zuhurları ile maden İşletmeciliği yönünden önem- (1976)fün çalışmalarında ise bu naplar "Tektonik birlik»
II bir yeri vardır, İnceleme alanı bu yörenin orta ve kuzey IerM biçiminde ifade edilmiştir. Daha sonraları Tekeli
kesimini kapsamaktedır (Sek i l i ) (1980), Tekeli vediğerleri (1981) 1/100.000 ölçekli ara»



Şekil İ- Yerbülduru haritam, Âta dağ napkrinm ko-
numları ve şekil 2 (I) ile Şekil 4 (H)'tin in-
cdşme alanı içindeki yerleri.

Figure I- Location map5 locations of Aladağ Nappes,
Relation between Figure 2 (I) and figure 4
(II) in the studied area.

zi çalışma San İle yörenin naplı konumunu ve stratîğrafîk
ilişkilerini incelemişlerdir. Elde ettikleri bulgularla yöre-
deki tektonik birlikleri yeni bîr düzenleme ile aktan üste
doğru Yahyalı, Siyah Aladağ, Çataloturaû, Mînaretepe-
1er, Beyaz Aladağ Naplan île Aladağ Ofsyoiitü Melanjı
şeklinde sıralanmışlardır. Daha sonra aynı birimler for-
masyon olarak kabul edilmiş ve buna göre adlandırılmış-
tır (Tekeli ve diğerleri, 1984), Ah dağların en kuzey ucu-
nu oluşturan Yahyalı ilçesi batısındaki belirli bir alanda
yüzeyleyen birimlerin formasyon adlanma ^ Ulakoğlu
(1983) tarafından yapılmış ve bu çalışmada ayrı tekto-
nik birliklere ait (Yahyalı ve Siyah Âladağ Napi) aynı
yaşlı birimler benzer formasyonlar İçinde toplanmıştır.
Öte yandan inceleme alanının batısında; Maden Boğazı
mevkiinde çok sınırlı bir alanda yüzeyleyen Tersiyer çö-
kelîerî de Yetiş (1978) tarafından ele alınmıştır,

Su çalışma 1980-1983 yılları arasında bölgenin kur-
Şun-çînkö yataklarının prospeksİyonuna ve ayrıntılı
edytlerlne paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma-
nın amacı, bölgede birbirleriyle oldukça karmaşık İlişki-
ler içinde bulunan beş tektonik birlikten Yahyalı, Si-

yah Âİadağ ve MİnaretepelerNaplarına ait kayaçların li-
tolojîk özelliklerini, yaş İlişkilerini ve aynı yaşlı formas-
yonların farklı tektonik birlikler içindeki durumunu be-
lirlemek ve böylece yörenin stratiğrafik çatısını vermek-
tedir. Bunun için 1/25 JOOO ölçek içinde tüm naplara ait
birimler haritalanmış, ancak bu naplardan inceleme ala-
nının çok geniş kesimini kapsayan Yahyalı, Siyah Ala-
dağ ve Mînaretepeler Napları formasyon ve üyelere ayrıl-
mıştır. A y n a basyayla ofiyolîtli karışığı ileototeon nî-
telîklî Yahyalı Granitoyîdleri ele alınmıştır.

^LADAĞ YÖRESİ NAPLAR! ve NAPLARDAKJ
FORMASYONLAR

Yahyalı Napı

Ala ela ğ Napların kuzey ucunda bulunan ve bu nap la-
rın en ait dilimini oluşturan Yahyalı Napı, Silurîyen (?)
Triyas zaman aralığında çökelmîş ve daha sonra bölge-
sel metamorfizmaya uğramış birimleri kapsar, Napın
alt kesimlerinde şistler, üst kesimlerinde ise karbonatlı
kayaçlar hakimdir, Bozkır-Hadİm civarında Güney İç-
anadolu Birliği (Özgül, 1971) ve Bolkardağı çevresinde
Bolkardağı Birliği (Özgül, 1976) olarak adlandırılan tek-
tonik birliklere kısmen benzerlik gösteren bu nap, ince-
leme alanı batısında Ecemiş Fayı, kuzeyinde Yahyalı ova-
sı ile sınırlanırken, doğu ve güneyden üzerine gelen Siyah
Aladağ Naptnın dokanakları boyuna sınırlanır. Çok ka-
lın bir istiflenme sunan tektonik birimde alttan üst doğ-
ru; Kirazlı, Karsavuran, Ayraklıtepe, Yellİbel, Karlığın»
tepe ve Kocatepe Formasyonları ayırtedilmîştîr (Şekil
2 ve 3)

Kirazlı Formasyonu

Yahyalı Napının strmtiğraflfc alacak en alî bölümünü
teşkil eden, Göbellî Tepe çevresinde, Dereköy doğusun-
da, Kirazlı mahallesi ve Yahyalı İlçesi arasında geniş bîr
yayıhm gösteren bu formasyonun tümü yüzeylemediğîn-
den alt sınır İlişkileri belïrgïnsïzdïr. Üst sınırları ise Kar-
savuran Formasyonu İle dereceli geçişlidir.

Aşırı kıvrımlı ve yersel olarak ileri yüzey ayrışmalı
formasyon; serişitşist, kuvars-serisitşist, klor itli serisit-
şist, f i l l i t, kloritli kalkşist, kaikşist, kuvarsit ve rekrîsta-
Mze kireçtaşları gibi kayaçlaria terrtsil edilmesine rağ-
men formasyonun egemen kaya türü ieris it şist ve filiîtler-
dir. Mükemmel yaprakîanmalı bw şistler; çoğunlukla
gri ve yeşil ile bunların tonları, daha az oranda ise açık
siyah ve kahve renklere sahiptirler. Formasyondaki kalk-
şîst ve kuvarsitler istifin sadece birkaç düzeyinde ve sü-
reksiz tabakalar biçiminde bulunurlar. Bunlardan kuvar-
sitler, özellikle belirgin İki düzey oluştururlar; Birinci dü-
zey formasyonun orta kesiminde şistlerle ardalanmalı ve
süreksiz bir düzey şeklindedir. Diğeri ise, Kavacık Mahal-
lesi kuzeyinde Karsavuran Formasyonu tabanına yakın
kesimde düzensiz, îrl bloklar şeklinde parçalanmış olarak
yüzeyler,
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Şekil 2- Yahyalı ve yakın çevresinin jeoloji haritası.
Figure 2- Geological map of Yahyalı and its near vîelrîty

Tabanı görülemeyen ve aşırı kıvrıl! olan Kirazlı For
masyonunun görünür kalınlığı en fazla 1TO0 m. kadardır.
Birim, Ulakoğlu (1983) tarafından "Yahyalı Metamorfik
Karmaşığı" olarak adlandırılmış ve Antekambrîyen yaşlı
olabileceği vurgulanmıştır. Tüm Toms kuşağında yüzey-
leyen Prekambriyen yaşlı birimlerin litolojileri Yahyalı
Formasyonunun litolojisinden farklıdır. Bu nedenle for-
masyonun prekambriyen veya lâmbriyen yaşlı olması
pek olasılı değildir, Fosil îçerîksîz bu formasyonun yaşı;
üzerinde bulunan birimlere ve jeolojik konumuna göre
olasılıkla Devoniyen ve hatta Silurİyen'dîr,
Karsavuran Formasyonu

Âyrakîı Tepe güneyinde bulunan Karsavuran ve
Çamsarmın kuzu mevkiinde, Derebağ kasabası batısında
ve kuzeyinde, Kavacık ve Mustafabeyli mahalleleri batı-
sında, Yahyalı ilçesinin kuzeybatısında yüzeyleyen bu bi-

rim altta Kirazlı Formasyonu ile dereceli geçişlidir. Üze
rine ise uyumlu olarak Ayraklıtepe Formasyonu gelmek
tedlr,

Formasyonun egemen kaya türlerini; birbirleriyle
sürekli bir biçimde ardalanma gösteren, değişik minera-
lojik bİİeşİmli şistler İle kalın çok kalın tabakalı, gri
renkli rekristalize kireçtaşiarı ve gri, kirli san, açık kah-
verenklî kalkşistler oluşturur. Bu kayaçbırın yanısıra
birimin orta ve üst kesimlerinde birkaç ince düzey biçi-
minde gri, grimsi sarı renkli, ince-orta tabakalı kuvarsit-
lerîn varlığı, üst kesimlerinde çoğunlukla grî-bej renkli,
düzgün tabakalanmalı kireçtaşı, dolomit ve dolomitik
kireçtaşı düzeylerinin v^ygınlığı dikkati çeker. Genellik-
le soluk yeşil, daha az olarak morumsu-kahve ve gri renk-
ler gösteren şistler; fiil it, serisitşist ve kuvars-serisîtşîst-
lerle temsil edilirler. Birimin karbonatlı kayaçiarından
olan kalkşistler yer yer serisi ti i kalkşist bileşimine sahip-
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Lrinoideû
Brachiapoda
CHryozoq

Amphipora Sp.
Alqnu

t ynua
Lrı nuıdeü
Qrarhiopodâ

Şekfl 3- Yahyalı napı dikme
Figure 8- Columnar section of the Yahyalı nappe,

tir, Rekristalize kireç ta şiarı İse çoğunlukla basınç ikiz-
lenmeli rekristalize kalsitlerden oluşmuş ve İçerdi^ dü
zaisiz gelişimli sıstozite yüzeylerinde serîsit İle Dazı opaK
mineralleri kapsamaktadır, Ku\ÄrsitIerin Önemli bir bö-
lümü dalgalı sönme gösteren kuvars mineralleri yanısın»
değişen oranlarda serisit ve kalsit gibi mineralleri de içe-
rirler.

Karsavuran doğusunda Çamsarının kuıu civarında
tip kesiti 1300 m, olarak ölçülen bu formasyona ait kar-
bonatlı kavaclarda Crinoİd» Bryzoa ve Brachİopoda gibi

bazı fosiller gözlenmiştir. Fosil İçerikli kayaçlar yoğun
bîr deformasyon ve rekrîstalizasyon evresi geçirmişler
ve bu arada fosiller ilksel özelliklerini Önemli ölçü efe kay*
betmîşierdir, Kayaçlara bu fosil jçerikleri İle kesin bîr
yaş verilmemiştir, Karsavuran Formasyonu Ulakoğlu
(1983)'nun çalışmalarında Karacatepe Formasyonu ola-
rak adlandırılmış ve Kambriyen yaşı veril mistir, Ancak
Toros kupgindaki Kabriyen yaşlı birimlerin litolojileri
bu birimin litolojisinden çok farklıdır. Bu nedenle birim
Karsavuran Formasyonu olarak yeniden adlandırılmış
ve üzerine uyumlu olarak gelen Devoniyen yaşlı Ayrak
İıtepe Formasyonu İle deneştirilmiş ve Devoniyen yaşı
verilmiştir.
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Âyraklitepe Formasyonu

İnceleme alanının Yuları KÖyü-KuşkayasıTepe ara-
sında kalan kesiminde, Elmabağı köyü ve İnlikaya Tepe
çevresinde ya yılım gösteren Âyraklitepe Formasyonu, en
belirgin ve tipik istiflenmesini Âyraklitepe ve yakın çev-
resinde vermektedir, Alt sınırları Karsavuran Formasyo-
nuna uyumlu olan bu bîrimin üzerine uyumlu olarak Yel-
libel Formasyonu gelir. Ancak üst dokanağı çq|u yerde
tektonikle İlksel konum ve ilişkisini tamamen yitirmiş-
tir,

Formasyonun egemen litolojisini gri-koyu gri renkli,
çoğu yerde bol bltüm İçerikli, orto-kalın tabakalı, hafif
şîstozitelî rekrîstalize kireçtaşları (yarı mermer) oluştu-
rur. Bunun yanısıra formasyonun alt ve orta kesimlerin-
de açık gri renkli, ince-kalın tabakalanmaiı, erken dîya-
jenezli dolomitler; bunlarla yer yer aratabakalı olan, top-
lam kalınlığı en fazla birkaç metreye ulaşan, süreksiz
yanal yayılım gösteren, olasılıkla sinsedimanter ortam
koşullarında çökelmiş karbonatlı kayaç breşleri İle İki
ince düzey şeklinde ku\arsit-şist ardaşıgı da gözlenmek»
tedîn Yoğun kataklastik etkimenin izlerini taşıyan rek-
rïstalïze kireçtaşları; esas olarak küçük-iri taneli kalsit
kristalleri ve çok az miktarda şlştozite yüzeyleri boyun-
ca dizilmiş serisît ve kiorit mineralleri ile demir bileşikle-
rini İçerir.

Ayrakiı Tepedeki kesitinde yaklaşık 750 m'lik bir
kalınlık gösteren bu birime ait kireçtaşları yoğun alg
toplulukları kapsamalarına rağmen diğer fosil türleri açı-
sından fakirdir. Bununla birlikte rekristalize kireçtaşla-
rında Coenîtes sp, ve Amphîpora sp, gibi fosiller saptana-
rak formasyona Devoniyen yaşı verilmiştir,

Ulakoğlu (1983) çalışmalarında litolojik olarak bir-
birinden tamamen farklı özellikler gösteren Yahyalı Na-
pina ait bu formasyon ile Siyah AladagNapı'na ait Köşk«
dere Formasyonu "Çalmardı FormasyomT'olarak adlan-
dırılmıştır. Bundan dolayı birim, KÖşkdere Formasyo»
nundan ayrılmış ve Âyraklitepe Formasyonu olarak yeni-
den adlandırılmıştır,
YeHîbel Formasyonu

KuşkayaTepe batısı, Yeliibel yaylası, Dereköy batı-
sı ve İiivere yaylası çevresinde yüzeyler, Bu birim, Yelii-
bel yaylası civarından geçen büyük fayların ve îllver©
yaylası çevresinde Yahyalı Napı üzerinde Siyah Aladağ
Napının bulunması nedeniyle Âyraklitepe Formasyonu
ile alt sınır ilişkileri pek açık değildir, diğer bîr deyişle

tamamen korunmuş bîr stratigrafi dokunağı yoktur. Saha
gözlemlerine ve yaş ilişkilerine göre her İki formasyonun
birbirleriyle uyumlu olabileceği kabul edilmiştir. Bu for-
masyonun üzerine uyumlu olarak Karlığıntepe Formas-
yonu gelmektedir,

Yeliibel yay lası-M uşak Tepe arasında çoğunlukla sa-
rımsı yeşil ve soluk kahverenkli şistlerle temsil edilen bu
formasyon, inceleme alanının öteki kesimlerinde rekris-

talize kireçtaşları ve kalkşİst arata baka lan içeren serisit-
şist, kuvarş-serisitşist ve fillîtlerden oluşmuştur. Alt sını-
rının genellikle tektonik dokanaklı olması nedeniyle ke-
sin kalınlığını belirlenemeyen formasyonun yaklaşık 400
m'lik bir kalınlığa sahip olduğu tahmin edilmektedir.
Şistlerde hiçbir fosil izine rastlanmaması ve kİreçtaşla-
rındaki Crinold, Bryozoa ile Brachiopoda gibi fosillerin
kesin yaş vermemesine karşın, birimin jeolojik konumu-
na göre olasılı yaşı Karbonifer'dir,

Karlığıntepe Formasyonu

Yahyalı Napının en geniş yayılımlı ve en kalın birimi
olan bu formasyon Karlığın Tepe doğu bitişiğinde iyi
bîr İstiflenme sunmakta olup, ayna inceleme alanı ku-
zey ucundan itibaren güneye doğru Dündarlı Kasabası ve
Do la maç mevkii üzerinden Su I uca ova Kasabasına kadar
uzanan geniş bîr alanda yüzeylemä<tedir. Karlığın Fon«
masyonu hem altındaki Yeliibel, hem de üstündeki Ko-
ca tepe Formasyonlarına uyumlu bir konumdadır. Bunun-
la birlikte alt sınırların önemli bir bölümü Yellibel For-
masyonu İle tektonik dokanaklıdır.

Açık-koyu gri, bazen siyah renkli olabilen, ince-ka-
iın.tabakalanmalı, rekrlstalize kireçtaşlarının epmen ol-
duğu bîrimin alt düzeylerinde, yana! olarak süreksiz, ku-
varsit ve şist ardalanmasından kurulu bir kayaç toplulu-
ğu gözlenirken; bunların üzerinde yeralan rekristalize
kireçtaşları içinde yaygın kuvarsit aratabakalan İle fi l I it
kalkşist îçerîklî İkî düzey İzlenmektedir, Formasyonun
üst düzeylerinde çoğunlukla siyah renkli, in ce or ta taba-
kalı, dolomitîk düzeyler İçeren mİkrltİk kîreçtafları gö-
rülür. Değişen Ölçülerde bölgesel metamorfîzma ve tek-
tonizmadan etkilenen, belirgin şîstozite yüzeylerini kap-

sayan rekrîstalize kireçtaşlarının kalsitleri de değişen
oranlarda rekristalizasyona ugamış ve böylece heterojen
bir doku kazanmıştır, Ayrıca kireçtaşlarının kırık ve
boşlukları genellikle ikincil kalsitler ve daha az miktarda
silisli maddelerle dolgulanmıştır. Bu kireçtaşları
içerisinde aratabakalar oluşturan kuvarsitlerin ilksel
kayacı olasılıkla çok ince taneli kuvarslı kumtaşıdır.

İnceleme alanının bazı kesimlerinde toplam kalınlığı
900-1200 m, arasında değişen formasyonun Karlığın

Tepe tip kesitinde Ölçülen kalınlığı yaklaşık 1400 m. ka-
dardır. Fosilce oldukça zengin olan bîrimden alınan pa»
leontolojik örneklerde Mizzia sp,, Staffel la sp,, Globhal-
vuîîna sp^, Pachyphloia sp,, Permocalculus sp,, Paleotex
tubrla sp,, Agathammİa sp,, ve Staffellidae, Nodosaridaa
yanısıra çok yaygın biçimde Brachiopoda kavkıları sap-
tanmış ve Formasyona KazanıyenTatarlyen yaşı verilmiş-
tir,

Yahyalı Napıra ait bu formasyon île Siyah Aladağ
Napına ait Zindandere Formasyonu Ulakoğlu (1983) ta-
rafından Akbaş Formasyonu içinde toplanmıştır. Fırklı
Iltoİojîk özelliklere sahip olan bu ikî birim birbirinden
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ayrılarak bu çalışmada yeniden adlanmıştır. Karlığıntcpe
Formasyonu Bolkar dağı yöresinde yüzeyleyen "Dede-
koy Formasyonu" (Demirtaşlı ve diğerleri, 1984) île
deneştirilebilir.
Kocatepe

Yahyalı Napmın en üst kesimini oluşturan, marn-
çamurteşi-silttaşı ve dolomitlerle temsil edilen bu for-
masyon adını» en îyî biçimde yüzeylemîş olduğu Koca-
tepe'den almış ve Karamadan ile Üçkardeştepe olnmk
üzere iki üyeye ayırtlanmıştir, Koeatepe Formasyonu



inceleme alanı güneydoğusunda bulunan Çataloturan
Napı içindeki Küçüksu Formasyonu ve Horozkayası
Dolomitlerine büyük ölçüde benzerlik göstermektedir,
Karamadaki Üyesi;

Kuzeyde Karamadazı köyünden itibaren güneydoğu-
ya doğru Kocatepe, Üçkardeştepe» Dolamaç mevkii ba-
tısı ve Öyrak üzerinden Suluao\a kasabasına ladar in-
ce uzun bir kuşak biçiminde uzanan bu üye, altındaki
Karlığıntepe Fonrasyonu üzerine uyumlu gelir. Üst sınırı
m ÜçkardeştipeDolömitÜyesİne dereceli geçişli olması«

ALADAĞLAR VÖRESİNÎN TEKTONOST RATİG RAFİK ÖZEÜÜKLERİ j |

1 na rağmen İsmail tepe batısında izlendiği gibi bazı kesim*
(erde Karhiıntepe Formasyonu ile tektonik dokanaklıdır,

Üye, tabanındaki çok ince, süreksiz yanal yayılımlı
formasyon İçi Konglemera oolitik kireçtaşbrı ile başlar
ve bunlar daha üst kesimlerde birimin egemen laya türü
nü oluşturan ve mar# yeşil, gri, sarımsı grî renkli, hafif
metamorfizm» geçirmiş marn^çamurtaşı ve silttaşı dü-
zeyleri île ardaşıkîidır Birimin orta düzeylerinde açık
gri renkli sparîtlk kireçtaşları gözlenirken, daha üst dü-
zeyleri ÜçtaırdeştepeDolömÎtÜyesîne dereceli geçişlidir,
Birimdeki karbonatlı kayaçlar dışında kalan kayaç top-
lulukhrı belirgin yapraklanmalı olup, bu yüzeyler boyun-
ca değişik oranlarda serîşit ve klorit gibi minerallere rast-
lanmaktadır,

Sahada 100 ile 600 m, arasında kalınlık gösteren kıt
fosilli Kararmdazı Üyesinin kireçtaşı aratabakalarında
bulunan Glomospİrella sp, fosili ve birimin jeolojik ko-
numu gözönüne alınarak birime Trîyas yaşı verilmiştir,
Bu üye Bolkar Dağı yöresinde yüzeyleyen Gerdekesyay
fa Formasyonunun alt bölümleri (Demirtaşİ! ve diğerleri,
T973) ve Tekeli ve diğerleri (1984) çalışmalarında tanı-
tılan Çatebturan Napına ilişkin Küçüksu Formasyonu
İle deneştînlebsîîr,

Üçkard©ştepe Dolomit Üyesi

YahyalıNapmin en üst birimi olan dolomitler, Kara-
madan Üyesinin yalımına uygun olarak özellikle Şıpşık-
kaya tepe batısı İle Üçkardeş Tepe arasında lalan yüzey-
k r , Blhm alttaki Karamıdazî Üyesine tedrici geçiş göste^
rîr^Üyenîn^cemişFEymın doğrultusan uyumluluk gös-
teren ters bir fayla Karlığın Formasyonu tarafından üzer-
İenmesi nedeniyle gerçek kalınlığı Ölçüiememiş, ancak
Kocitepe tıp kesitinde görünür kalınlığının 320 m. oldu-
ğu saptanmıştır,

Üye, çoğunlukla gri, grimsi beyaz, daha az olarak
sarımsı kahverenkli, orta-talın tabakalı dolomit ve kireç-
çamurtaşları ile temsîl edilmekle birlikte alt kesimleri tı-
kız dokulu, bmînalı görünümlü strofratolitîk çamurtaşı
aratebalaiarı, Üst kesimleri ise şekerli dokulu, eşkrİstal
boyutlu dolosparitlerî kapsamaktadır, Cînsİ ve türü tayin
edilemeyen bazı makrofosîl kavkıları içeren dolomitle-
rin jeolojik konumu dikkate alınarak Triyas yaşında ola«
bileceği kabul edilmiştir.

Bu üye, Bölkardağı yöresinde yüzeyleyen Gerdelces-
yayla Formasyonunun (Demîrtaşlı ve diğerleri, 1973)
üst bölümleri ve inceleme alanı güneybatısında yeralan
Çataloturan Napı İçindeki Horozkayası Dolomitleri île
karşıla ştırılabilir.

Siyah Aladağ Napı

İnceleme alanının en kalın İstiflenmesine sahip ve
en geniş yayılımlı tektonik birliğidir, Bu birlik, kuzey-
de Yahyalı Napı üzerinde yer alırken doğu ve güneyde
ofiyolîtlî karışık kuşakları İle çevrilidir. Batıda Ecemiş
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K*yı u-:;,iiMiian snıırla.ııi'nUn Siyah Aiadağ Napı doğu
iLi incoi'-r.ıe atam ÜJ.MÜJ iLi nun ti Irmağına kadar uza-
nan biı v^ylirru sahıpıir. İlkönce Blumenthal (1941) ta-
rafındat: Siyah Ala<la£ Napı olarak adlandırılan bu nap,
Abnya Ana nur kuz^mde, Seydişehir-Ermenek yöre-
sinde Hadim Naps (ıSlunu-nthal, 1944), Bozkır-Hadim ci-
\ü"snd. Or^A for*?s L^ri&i (Ô/jjiil, 1971), Doğu Toros-
Urda ;-;«.rnedik Pdîro/oyiki (Blumenthal, 1947) olarak
biiinmrvuMi;. Çoğunlukla Devorıiyen-Jura /aman aralı-
ğında çu^dmiş, Platform tipi karbonatlardan oluşan
napta alttan üstü doğru; Harabe, KÖşkdere, Sarıoluk,
Zindandere, Dişdoken ve Çobankaya formasyonları
ayırtlanmiştır (Şekil 4 ve 5)

Harabe Formasyonu
İnceleme alanı dışında, Yahyalı

doğusunda bulunan Özbek Tepe Mevkiinde daha geniş
bir alan kapsayan, incelenen alanda ise sadece Koşkdere
civarındaki bir antiklinalin çekirdek kesiminde çok dar
bir alanda yüzeyleyen formasyon adını, burada bulunan
eski bir verleim hiriminden (Harabe) almıştır. Tabanı
görülene ^f U. f(*rmasyon üzerindeki Kûşkdcre Formas
VOMUÎM tît.-rcTi ı. j^t\ işlidir

-" .a) * \ i " îiiNapjnın en alt bölümünü oluşturan Ha
rjh.; ; -;rınasy*. . , .̂(*h»k yt^iiimsi, gri ve kahverenkli, yer
yet n-jz UK ,i .„il.mmalı, tnakrof*»sîl içerikli silttaşları
vt t / ÄMrci j i .ıniarla arakatkılı spratik kireçtaşları ta-
ra;mı;a:i tenn, cülir. Silltaşları e>js olarak kuvars ve
\i-'> "*, . i dal'., "/ »»Okurda mika vt onak mineralleri kap*

şak, Minas yaylası kuzeyinden itibaren Eğrinin Tepe batı-
sından Yahyalı Napının güney ucuna kadar uzanır. Bu iki
kuşak dışında Teknelİ Mevkii. Yazıpfnarı civarında ve
Ekinlik mevkii kuzeyinde de bazı yüzeylemeleri İzlene-
bilmektedir,

Alt sınırı sadece Köşk Dere çevresinde görülebilen
ve orada alttaki Harabe Formasyonunun üzerine uvum-
lu olarak gelen birimin üzerinde uyum-
lu konumda Sanoluk Formasyonu bulunur, Çoğunlukla
grî renkli, ortakalın tabakalı biyosparitik kireçtaşlan İle
temsil edilen formasyonun alt kesimlerinde çok sayıda
kumtaşı ve kumlu kireçtaşı aratabakaları île çok az
oranda yer yer sİIttaşı aratabakaları da izlenir. Bazı
kireçtaşı tabakaları, şekil küreden elipse kadar değişen
ince kum boyutlu ışınsal colitlerî kapsarlar, Kumtaşları
İyi yuvarlaklaşmış kuvars tanelerinden ve çok az miktar-
da zirkon, pirit ve turmalîn gibi bazı ağır minerallerden
oluşmuş olup, çimentosu silislidir. Genellikle açık grî-
kahverenklî olan taşlan Kurukapız Dere güneyinde açık
yeşîlîmsî-bordo renkli ve hatta siyahımsı renklere sahip-
tir, Kayaçlarda gözlenen koyu renkler demir oksî-hİdrok-
sîdlerın fazlaca bulunmasından İleri gelmektedir. Formas-
yonun üst kesimlerinde oldukça kalın tabakalı, kıt fosil-
l i , açık gri ve bej renkli, çatlakları iri kalsit kristalleri ile
dolgulanmış bîyosparîtik kîreçtaşları egemen olup diğer
kesimlere göre çok az kumtaşı aratabakaları içerir, Ki-
reçtaşlannın bileşenleri mikrosparİtten İrî kalsit kristalle-
rine kadar değişen bîr boy aralığına sahiptir, Kayaçlarda
gözlenen neomorf sparlar İleri bîr dîyajeneze işaret et-
mektedir. Bazı örneklerin ince kesitlerinde dismîkrît ya-
pısı veren spar kristallerinin geliştikleri gözlenmiştir,

Köşkdere tip kesitinde yaklaşık kalınlığı 600 m.ola-
rak ölçülen bu birimin alt düzeylerinde; Syringopora sp,,
Archaedîscus sp., Globoendosthyra sp,, Medİocrîs sp,,
Bradyina sp,, Palaeotextularia sp,, Endothyra sp,, Eotu-
beritîna sp., Pachysphaera sp,, Tetrataxis sp,, Pseudoen-
dothyra sp,, Earlandİa sp,, Endothyrîdae, Bryozoa ve
Tburnayellİdae gibi fosiller saptanarak Viziyen-Numurİ-
yen yaşı verilmiş, öte v^ndan üst düzeylerinde Fusulînel-
la sp,, Mediocrîs sp,, Monotaxinoïdes sp,, Glyphostemal-
la spä, Özawainella sp,, Schubertella sp,, Paleotextularîa
sp,, Tetrataxis sp., Ëutuberitïna sp,, Dvinella sp,, Archa-
esphaera sps, Tuberïtîna sp,, Earlandîa sp,, Pachysphaera
sp,, Globivalvulïna sp,, Paleotextularîdae, Fusulunïdae,
Ammodiscîdae, Ëosteffella? sp ve Àmmovertellîna? sp,
gibi fosiller saptanarak birime Orta Karbonïfer (Olasılı
Moskovîyen) yaşı verilmiştir.

Bu formasyon, Mut-Ermenek-Sîlîfke yöresindeki
Belpınarıtepe Formasyonunun alt bölümleri (Gedik ve
diğerleri, 1979 ve Demirtaşlı, 1978) ve Ermenek yöresin-
de Göksu Formasyonu (Kuşçu, 1983) île karşılaştırılabî-
lîr,
Sanoluk Formasyonu Köşkdere Formasyonunun yü-
zeylediği hemen her kesimde ince uzun şeritler bîçîmîn-
de rastlanan bu formasyon adını, Basyayla Koridorunun
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f ,.;.'wnür kaiî«",!'fli en fazla I îO *L. olarak ölçülen bi-
ri nue Phillipsatrat^ of. limitate (Edwards and Haime)
fosili de mırcdiı k«-! > T il or i saptanar. îv Frasniyen yaşı ve-
nim^îif. Öte Vdi:*^. . ekeli ve diğerleri (1981) çalışnia-
Si.1,:.. ivm ! fsınu*' \ „ . M I cila sp., TinchinelU spi? Eono-
ü-v ı̂ria sp., Unıbello >ı TarLındia sp., gibi foraminîfer
ler^e brakyapodlarda.. :» oductella suhacuieata (Murchi-
sı*n)f CyrtosprikT ur • s :-gothyriformis (Paeckelmann),
Apousielld ;:?. b^utİM,,1 'Murchison), Cyrtosprİfer gr.
ar» hıati Turiın s<iptarımıv'«« •

Bu fomusyon, -iiiiıkr \ (»t esindeki karaütük Formas
>,HUi (rıokteıı, rJVb) vo l ."menek-C-ıoktept yöresinde
f)f\ı)ni*, en veKarhi)t!İ1er'in hıriikte adlandırıldığı Göksu

horrn^vonu ( Kuştu , ^>83) ile dene^tirilebilir.

Kr-bkderc Formasyonu

ilişkin olduğu n^p îçînde genellikle iki ayrı kuşak
şeklindi, yayılım j;(istt*rcn hu birim, genellikle eksen
düzlemleri kırıklarla kontrol edilen antiklinallerin aşınan
- ^kördeklerinde yü/eylemi^tsr. Formasyonun yüzeyîediği

, . ıc\ k j ^ k Y dvgiruien napın güneydoğusunda Sarıoluk
îsi.ı l)atısiî»Jan bailor ve daha sonra Köşkdere üzerin-

"V* kuzeydoğuya do;:ru uzanarak çalışma alanı dışında
ri ^r^yyode özinıniirü sürdürür. Öte yandan İkinci ku-
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batısında bulunan Sanoluk yaylasından almıştır. Birim,
en geniş ve sürekli yayılımım Sanoluk yaylası batısından
itibaren GÖktepe doğusu, Köşkdere üzerinden Âğa Sar-
nıcına kadar uzanan alan içinde verir, Ayrıca Minas
yaylası kuzeyinde başlayan, Dereköy yayla ve Eğrinin
Tepe kuzeybatısından Kirazlı mahallesi gjneyînde bu-
lunan Ekinlik rnevkîi kuzeyine kadar uzanan alanda da
kesikli yüzey İçmeleri gözlenir, istif p hem altındaki
köşkdere hem de üstündeki ZindandereFormasyonlanna
uyumlu konumdadır,

Çoğunlukla yeşilimsi sarı, sarımsı kahverengi ve gri
renk tonlarına sahip olan,tabaka kalınlıkları değişken ol-
makla birlikte genellikle 5- 30 cm.arasında değişen, iyi
tabakalanmalı, bol fosil içerikli karbonatlı kayaçlar; biri-
min egemen kaya türünü oluşturur, İstifin alt bölümlerin«
de yeralan, kırıntılı kayaç parçaları, Fusulînella, Crino-
id ve Brachiopoda gibi fosillerin etrafında sarılan Gîrve-
nella tipi algler ohkoîdal bîr yapı oluşturmuşlardır, Mik-
roskopik gözlemler bu kayaçlarda esas ortokemin mîkrît

olduğunu, kahukiç!crindi"î}M'
göstermiştir. Değinilen kireç Li •„-•;•-
Pseudoschwagcrina içerikli kire ,.\\U

Kalınlığı 10-1 50 m. ^MMITM

makro ve mikrafauna toplu'ıı, V
Girvanella sp,, Pseudo^ '-->\\.'.< > • > •
leotextularia sp.? Tetf.ıîr.M* "^ ,
kavkıları gibi ayırtman fosiller 's
yaşı Sakmariyen olarak belirlenmiştir,

Zİndandere Formasyonu

Siyah Aiadağ Napının en geniş yayıhmlı en geniş
istiflenmeli formasyonunu oluşturan ve bu napın güneyi
ile güneybatı kesimi dışında hemen her kesiminde geniş
yayılımı İzlenebilen bu birim ile altında bulunan Sanoluk
Formasyonu arasında açışız bir uyumsuzluk vardır, Üst
sınırlarında ise iki farklı konum yarıtedilir: Bunlardan
ilkine göre Dişdöken yaylası ile Düzkuyu yaylası arasın-
da üzerine gelen Dişdöken Formasyonuna uyumlu ko-
numda iken, bîr diğeri Ala göl Dağı ve Maden Tepe d»
varında açılı bir uyumsuzlukla Çobankaya Formasyonu
tarafından üstlenmektedir,

GrhKoyu grî ve siyah renkli, genellikle 10-60 cm,
arasında değişen kalınlıklara sahip, iyi tabakalanmalı, bol
Mizzia'lı kireçtaşlan ile temsil edilen birim; üç düze-
yinde değişken kalıklıkta, süreksiz yayıhmlı, açık kahve
ve bejimsi renkli, İnce tabakalı kuvarslı kumtaşlarını İçe-
rir. Ayrıca Göktepe çevresinde olduğu gîbî küçük çört
yumru ve merceklerini de kapsar. Petrografik gözlemler
değinilen kireçtaşlarınm biyomikrit karekterli olduğunu
ve bunlarda değişik şekilli mikrostilolitlerin ve jeopedal
yapıların varolduğunu göstermiştir, tezi düzeylerinde
belirgin dolomstleşmenin izlerini taşıyan bu kireçtaşları-
nm kapsadığı kuvarslı kumtaşlarının bazı kesimlerde kar-
bonatlı çimento içeriğinin dikkati çekecek ölçülerde faz-
la olmasına karşın,genellikle bunların esas bileşenlerini
kuvars taneleri ve silis çimentosu oluşturur.

Kalınlığı yaklaşık 925 m. olarak ölçülen, tipik ve
zengin bir mikrofauna topluluğu kapsayan Zindandere
Formasyonunda; fVIİzzia sp,, Pseudovermiporella sp,, Per-
mocalculus sp,, Agathammİna sp,, Hemlgordİus sps,
Pachyphloîa sp., Giobîvalvuiina sptf Glomospira sp.,
Nankinella sp,, Paradagmarîta sp,, Genitzinasp.,Dagma-
rita sp., Staffellİdae, Paraglobi\«lvulina sp., Hemigordi-
opsidae ve Bryozoa fosiller saptanarak Üst fer m iyen yaşı
verilmiştir,

Bu formasyon, Ermenek-Sîlifke yöresinde Gedik ve
diğerleri (1979) tarafından Karboniferle birlikte tanım-
lanmış olan Belpsnartepe Formasyonu .Ermenek civarın-
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yaşı Sakmariyen olarak belirlenmiştir,
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da Demîrtaşiı (1978) ve Kuşçu (1983) tarafından tanıtı-
lan DumlugÖzeFormasyonu ile deneşt irilebilir,

Dişdöken Formasyonu

Siyah Âladağ Napının ku^ey ucundan itibaren başlar
ve ince bir kuşak biçiminde güneye doğru uzanır.
Kupğm genişliği batı sının boyunca uzanan ters fay ne-
deniyle çok değişkendir ve en geniş yayılımını Dişdöken
yayla civarında verir. Formasyon altta Kapızdere colitik
Kireçtaşı, üstte ise Mezargedîk MarnÇamurtaşı üyelerine
ayrılmıştır, Birim, daha önce bu çalışmada tanıtılan hafif
metamorfizmi geçirmiş Yahyalı Nâpına ilişkin Kocate-
pe Formasyonuna ve Basyayla Koridoru doğusunda yera-
lan Çataloturan Napına ilişkin Kuçüksu Formasyonuna li-
tolojik bir benzerlik gösterir (Şekil 6)
Kapızdere Oolitik Kireçtaşı üyesi:

Bu üye, Dîşdöken, Kapızdere ve Katırkırı tepe civa-
rında başlar ve Meıargedik Yaylası, Çadıryeri Dere, DUz-
kuyu ve Boncuklu Yaylaları üzerinden Düden Tepe batı-
sına kadar ince bir şerit biçiminde uzanır, Alttaki Zîn-
dandere Formasyonuna ve üstteki MezargedikÜyesİnede-
recelî geçişlidir«

Alttaki Zîndandere Formasyonu İle dereceli geçişli
olan ve ona ait bazı fosilleri kapsayan, açık gri ve soluk
sarı renkli politik kireçtaşlan petroyafik olarak kireç
tane taşı olarak tanımlanmıştır. Birimdeki bu kıyaçhrı
yine benzer renkler gösteren stromatolitik kîreçtaşîarı ve
mîkrit hamurlu çamurtaşlan İzler (Şekil 6)

Kalınlığı çoğunlukla 50-200 m. arasında değişen co-
İstik kîreçtaşlannda Ammodiscus paraprîscus, Gİomospi-
a sînencis, Glomospira shengi, Endothyra sp,, Varıosto*

ma sp,, Cyclogyra mahajerij Restocornuspira Kalhouri,
Laf San d ini ta sp,, Meandrspïra pusilla fosilleri saptanarak
üyeye Sİtiyen-Ladînİyen yaşı verilmiştir (Tekeli ve diğer»
Ierl?19S1)

Şekil 6- Küçüksu (ÇataîotumnNap) İte Dişdöken (Si*
yah Aladağ Napı) Formasyonlarına ilişkin to-
ya türü özelliklerinin deneştîrilmesL

Figure 6- Litological correlation of KUçüksu (Çatalotu-
ran Nappe) and Dişdöken (Siyah Aladağ Nap-
pe) formations.

Bu üye, Ermenek-Göktepe civarındaki Haydar For-

vmasyonunun (Kuşçu, 1983) ve Mut-Silifke bölgesinde
Kızıikuziukdere Formasyonunun (Gedik ve diğerleri,
1979) üst kesimleri, inceleme alanının yakınlarındaki KU»
çüksu Formasyonu İle deneştirilebilir (Tekeli ve diğerleri,
1984),

Mezargedik Marn Çamurtaşı Üyed:

Kapızdere oolitik kireçtaşları üzerinde yeralan, onla-
ra paralel fakat onlardan çok daha geniş alanlara yayılım
gösteren ve onlarla tedricî geçişli olan bu üyenin üzerine
gelen Zİndandere ve Çobankaya Formasyonlarının itil-
mesi nedeniyle üst sınırları tektoniktir. Bununla birlikte
Dîşdöken ve Alagöl Dağı çevresinde yapılan »ha göz-
lemleri bu birim üzerine açılı bîr uyumsuzlukla Çobanka-
ya Formasyonunun gelebileceği görüşünü desteklemekte-
dir.

Üye; esas olarak kırmızı, mor, sarı, yeşil, gri ve
kahve renkli, ince tabakalı, şisti görünümlü, laminalı
marn-çamurtaşı-sîlttaşı île temsil edilmektedir. Ayrıca
bunların içinde ve bunlarla ara tabakalı kırmızı, gri ve
kahve renkli karbonat çamurtaşı-vaketaşı düzeyleri
İzlenmektedir.

Mezargedik Üyesinin batı sınırı boyuna ters bîr fay-
la Öteki formasyonlar tarafından üzerlenmesî nedeniyle
gerçek kalınlığı kesinlikle saptanamamaktadır. Ancak
üyenin en iyi mostra verdiği yer olan Dîşdöken yaybs*
île Mezargedik Yaylası arasında ölçülen kalınlığı 500 m
kadardır, Birim, altında bulunan Kapızdere Üyesinin içer-
diği fosil topluluğunu kapsadığından yaşı Sİtiyen-Ladi-
nîyen olarak saptanmıştır.

Bu üye, Ermenek-Göktepe civarındaki Haydar For-
masyonunun (Kuşçu, 1983) Mut-Sîlifke yöresindeki Kı-
zıikuziukdere Formasyonunun (Gedik ve diğerleri, 1979)
ve bu çalışmada Küçüksu Formasyonunun üst kesimleri
ile karşılaştırılabîiir (Sekil 6),

Çobankaya Formasyonu

Siyah Aladağ Napının Zîndandere Formasyonundan
sonra en yaygın birimi olan, çoğunlukla bu napın güney
ve güneybatı kesimlerinde yüzeyleyen, tamamen karbo-
natlı kayaçlarm egemen olduğu bu formasyon; Onbaşı-
nın Yurdu Laminalı Kireçtaşı, Çobangedîği Kireçtaşı ve
Hurçdağı Kireçtaşı üyesi şeklînde üç alt birime ayrılmış-
tır.
Onbaşının Yurdu Lamİnah Kireçtaşı Üyesi :

İnceleme alanında sadace Teknelİ yaylası batısında
Onbaşının Yurdu f Avluk Tepe, Aktepe ve Saçkayası ara-
sında kalan kesimlerinde izlenebilen laminalı kireçtaşfarı
K-G eksen doğrultulu bir antiklanilîn aşınan kısımlarında
ortaya çıkmıştır. Kİreçtaşhrının tümünün yüzeylememe-
sî nedeniyle alt sınır ilişkileri kesinlikle saptanamayan
ancak Çobangedîği Kireçtaşı Üyesi j [ b i Zİndandere For-
masyonu üzerine açılı uyumsuzlukla geldiği kabul edilen
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bu birim üstteki Çobangedîği Kireçtaşı üyesine dereceli
geçişlidir.

Bîrim, alt kesimlerinde özellikle Zindandere (Tekne-
Iİ) bölgesinde lamînalı, açık gri renkli, az hidrokarbon
içerikli, yer yer dolomitik karakter gösteren kristaliz© ki-
reçtaşları İle başlar ve daha sonra bu birimin tipik özel-
liklerini yansıtan, kısmen breşik olan, bol hidrokarbon
ve bitüm İçerikli, genelde iamînalanmalı karbonatlı ça-
murtaşları gelir, Daha üst düzeylerde kristalize kireçtaş-
ları ve dolosparitler gözlenir. Kuvvetli neomorfizm izleri
taşıyan laminalı kireçtaşlarında m/n-cm*ölçeğînde kalın-
lıklar izlenebilmektedir. Bu kayaçlar olasılıkla sıcak İk=
lim koşulları altında supratidal bölgede ortaya çıkan algli
stromatoi itleri temsil ederler.

Bu bîrimin Onbaşının Yurdu tip kesitinde ölçülen
kalınlığı yaklaşık 300 m, kadardır. Üyeye ilişkin kireç -
taşlarında yaş verebilecek herhangi bîr fosile rastlanma-
mıştır, Bununla birlikte birimin jeolojik konumu bunun

Alt Jura'da çökelmiş olabileceğine işaret etmektedir.

Çobangediği Kireçtaşı Üyesi

Siyah Âladağ Napının güneybatısında başlıca Âla»
dağ-Deİîkkaya maden işletmesi civarında, Kuru Tepe,
Kargediğî, Katırkırı, Aktepe, Güneyyaka, Çobankayası
ve Yıldız Tepe çevresinde, ayrıca Basyayla Koridoru batı
yamaçlarında olmak üzere geniş bîr alanda yayılım göste-
ren Çobangedîğî kireç/taşlarının öteki birimlerle olan alt
sınır ilişkileri yörede etkin olan tektonik olaylar
nedeniyle oldukça karmaşıktır. Çobangediği İVtevkİİ ve
Alagöl Dağı çevresinde Zindandere Formasyonu üzerine
boksît taşıyan bir açılı uyumsuzlukla gelen bu üye. On-
başının yurdu civarında lamînalı kîreçtaşiarıyla dereceli
geçişlidir. Siyah Aladağ Napınm en üst birimini temsil
eden bu kayaçların üzerine Maden Boğazı kuzeydoğu ve
doğusunda açılı bîr uyumsuzlukla Eosen yaşlı Kaleboy«
nuFormasyonu gelmektedir.

İnceme alanında yanal ve düşey olarak önemli lıtolo-
jik farklılıklar gösteren bu kireçtaşı üyesi; Tabanda açık
gri renkli, İnce tabakalı dolomitik ve kristalize kireçtaş-
lan, daha üst düzeylerinde koyu gru renkli, ince-orta ta-
bakalı, çoğunlukla bmînalı olan bitümlü kireçtaşlarıyla
temsil edilir. Bunlar çoğunlukla bolca organizmalar tara-
fından eşlenen, oyulan kil mineralli çamurtaşhmikrît
Özel I İğ in dedir, Kayaçlar bol ve birkaç evrelî kalsit ddgu-
lu mîkro çatlaklarla kesilmiştir. Birimin daha üst bölüm-
lerinde ise açık-koyu gri bejimsi renkli, çok kalın tabaka»
lı ve birbirleriyle ardalanmals olan mîkrîtik ve dolomitik
kîreçtaşları izlenir. Bunların yamsıra, koyu gri, siyah
renkli, kalın tabakalı, bitümlü kîreçtaşları İle yer yer do-
lomîtîk kireçtaşları gözlenir.

Benzer özellikleri yansıtan, ancak yoğun bîyopelça-
rîtin yanısıra biyomîkrit ve İn trab î yo m ik rît! er de önceki
düzeylerin üzerine gelir. Bîrimin en M bölümlerinde grî-
koyu gri renkli, orta-kalın tabakalı dolomîtli düzeyleri

içeren, pseudoditik, mikritik, kumlu pelmîkritik ve
biyopelsparîtîk özellik gösteren kireçtaşları yerahr.

Toplam olarak 975 m, kalınlık gösteren ve Pseu-
docyclamimîna sp,, Lîtuosepta sp., Valvulina sp,, Sip-
nonavalvulîna sp., Textularia sp., Eggerella sp., Trocham-
mîna sp., Kurnubîa sp., Pfenderia sp,, Ostracode sp,, Glo-
mospirella sp», Glomospira sp., Hauranîa sp,, ve Mîliolî-
dae gibi fosilleri içeren bîrimin yaşı Jura olarak saptan-
mıştır.

Bu üye, Gedik ve diğerleri (1979)'nîn Çambaşıi For-
masyonuna, Kuşçu (1983)'nun Ermenek-Göktepe'deki
Cİhandere Formasyonuna karşılık gelebilir,

Hurçdağı üyesi:

Maden boğazından kuzeye doğru Hurçdağına kadar
uzanan bu birim, batıda Ecemiş Fayı İle sınırlanır.
Çoğunlukla grî-açık gri ve yer yer koyu gri renkli kireç »
taşları île temsil edilir, Kireçtaşları yoğun tektonik etki-
melerle çok fazla parçalanmış ve ezilmiştir. Bu üyede iz-
lenen yaygın ezilme breşleri, kataklastik oluşuklar, milo-
nitler ve kayaçlardakî taneleşmeler dîslokasyon meta»
morfizmasının etkinliğine îpret eder, Kireçtaşlarında
gözlenen bu metamorfîzma olasılıkla Ecemîş Fayının
oluşumu ve gelişimi sırasında ortaya çıkmış olmalıdır.

Toplam kalınlığı en fazla 350 m, olan bu kireçtaşla
rı, altta çok belirsiz ve düzensiz bîr biçimde Çobangediği

Üyesi ile ilişkilidir, Üzerine ise açılı bîr uyumsuzlukla Ter-
siyer çökellerî gelmektedir.

Hiçbir fosil İzi taşımayan Hurçdağı Üyesine İlişkin
kireçtaşlarının yaşı kesin yaşı bilinmemektedir, Ancak
Çobankaya Formasyonuna ait diğer üyelere benzerlik
gösteren ve onların meta morf iz ması sonucu oluşmuş
olabileceği varsayılan bu kireçtaşlarmın olasılı yaşı
orta-üst juradır,

Yedîgöz Formasyonu

Birim, Aladağ-Delîkkaya maden yatağı doğusundaki
vadi yamaçlarından itibaren Yedîgöz yaylası kuzeybatı
üzerinden Avluk lepe doğusuna kadar uzanır ve bölge-
nin başka hiçbir kesiminde yüzeylemez, Torosların bazı
kesimlerinde olduğu gibi burada da Kretase yaşlı Yedî-
göz Formasyonu jura yaşlı Çobankaya Formasyonu üze-
rine gelir. Ancak iki birim arasındaki dokanak tektonik
tir, İstifin Siyah Alacfağ Napının en üst kesiminde yeraf-
ması dikkate alınırsa iki birimin arasında izlenen tekto-
nik dokanak, yörenin yaklaşık bugünkü jeolojik konu-
nun oluşmasını sağlayan naplaşma hareketleri ile İlişkili-
dir. Siyah Aladağ Napının güney bölümünü Meydan yay»
lashAvlukTepe kesimine kadar toydan boya kuptan bu
formasyonun, aynı Napm Maden Boğazına kadar uzanan
batı bölümünde gözlenmez. Bu durum olasılıkla YedigÖz
Formasyonunun Siyah Aladağ Napının MineretepelerNapı
ve ofîyolîtli karışık tarafından üstlenmesi sonucu ortaya
çıkmıştır.
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Yedigöz Formasyonunu çoğunlukla gri-koyu gri
renkli, İnce-orta tabakalı kireçtaşları oluşturmaktadır,
Kİreçtaşlan petrografik olarak mikrîtik, biyomitritik
ve pelmikritik özelliklere sahiptir.

Formasyon yoğun yatay ve dikey tektonik hareket-
ler sonucu parçalanmış, çoğu yerde ilksel konum ve
yayılımını kaybederek bloklu bir görünüm kazanmıştır.
Birim, bu Özelliği dolayısıyla değişken kalıklı ve düzen-
siz bir kuşak şeklinde yayılım göstermektedir. İstifin Ye»
digöz tip kesitinde ölçülen kalınlığı 140 m.kadardır.

Kireçtaşlanndan alınan paleontolojİk Örneklerde
Cuneolina sp., Valvulİna sp,, Ophthalmidium sp., Ostra-
coda sp,, Endulhyrîdae, Öphthalmidİdae, MilioIİdae ve
Bryozoa fosilleri tayin edilerek Kretase yaşı verilmiştir.

Bu bîrim, Ermenek-Muzvadi yöresinde Kuşçu
(1983) tarafından adlanan Jura-Kretase yaşlı Cîhandere
Formasyonunun en üst bölümleriyle deneştirebilîr,
Minaretepeİer Napı

İnceleme alanının güney ve güneybatısında yüzeyle-
yen Minaretepeİer Napı, Siyah Aladağ Napı üzerine otur-
makta ve üzerine İse Beyaz ÂladağNapı gelmekle birlikte
bu napın alt ve üst sınırları boyunca Basyayla Karı sığına
ait kuşaklar yera I maktadır. Gerek yerleşimi sırasında ge-
rekse daha sonraki etkin tektonizma ile kendi içinde ger-
çekleşen yoğun blok hareketleri sonucu parçalanan na-
pın blok aralarına ince şeritler şeklînde ofiyolitli karışı-
ğa ait kayaçlar toplulukları yerleşmiştir, Bundan başka
bloklaşmanın yaygın; olduğu bazı kesimlerde napı oluş-
turan bir kısım birimler Aksu Dere doğusunda, Sarsal Te-
pe çevresinde olduğu gibi genel konumlarını hemen he-
men tümüyle yitirmişlerdir.

Başlıca kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve dolomitler-
den olupn Minaretepeİer Napında Meydanyaylası, Bey-
gîruçuğu ve Sİvrikaya Formasyonları ayırtlanmıştır. Bu
formasyonların litolojik özellikleri Şekil 7'de verilmiştir.
Meydan Yaylası Formasyonu

Bîrim, Susuz 1 epe do-
ğu yamaçlarından itibaren Meydan Yaylası kuzeyinde
Çayırlı pınarı batısına kadar uzanan bir kuşak içinde ve
Meydan Yaylası güneydoğusu İle Uçuk Tepe yamacında
kalan kesimde yüzeyler Stratîgrafik olarak ofiyolitli ka-
rışık üzerine yerleşen Minaretepeİer Napınınen alt bolü
münde bulunur.

Formasyonu oluşturan dolomitik kireçtaşları, yayı-
lım ve litoloji açısından oldukça tekdüze bîr karektere
sahiptir, Açık-Koyu gri, açık kahve-grî renkli, tekçe ta,
baka kalınlığı çoğunlukla 20-100 crmarasında değişen
tıkız dokulu, bol çatlaklı bu kayaçlar sahanın önemli bîr
bölümünde masîf görünümlüdür. Petrografik incelemeler
değinilen kayaçlarda yeniden kristallenme geçirmiş do-
losparitlerin yaygınlığını ortaya koymuştur. Formasyo-
nun toplam kalınlığı Minaretepeİer Mevkiinde 350 m, öl-
çülmüş olmakla birlikte içinde bulunduğu napın en alt
bölümünde bulunması nedeniyle naplanma sırasındaki
sürüklenimler sonucu gerçek kalınlığını belirli Ölçülerde

kaybetmiş olabileceği kabul edilmektedir, Kıt fosil içe-
rikli dolomitik kireçtaşlarmda nadiren makrofosil kavkı-
ları gözlenebilmiş, hiçbir mikrofosîl İzine rastlanmamış-
tır. Formasyonun jeolojik konumuna göre yaşı olasılıkla
Orta Triyas'tın

Beyglruçugu Formasyonu M i n a r e t e p e l e r N a p ı n m e n

geniş yayılımlı formasyonların dan bîri olup bitipik ola-
rak Mînaretepeler Mevkii, Beygiruçuğu Tepe, Keveniise-
k i , Keklik Kayası Tepe ve üstkuşak çevrelerinde yüzey-
ler. Akta Meydan Yaylası Formasyonuna ve üstte îseSiv-
rîkaya Formasyonuna dereceli geçişlidir.

Bîrimin egemen kaya türünü açıkgrîveyeryer koyu
gri renklere sahip olan, birey tabaka kalınlığı 1 m, ile
masif arasında değişen, sahada masif bir görünüm veren
sparîtik kireçtaşı oluşturur, Bunun yamsıra formasyo-
nun orta kesimlerinde 2040 m.'lik bir düzey biçiminde
marnların egemen olduğu bir kayaç topluluğu gözlenir.

Şfekü 7- Minaretepeİer Napı dikme kesiti.
Figure 7 - Columnar motion of the Minaretepeİer nappe,

Düzey soluk yeşil renkli marnlarla başlar, daha sonra
yumrulu kîreçtaşları (Çamurtaşı-vaketası), killi dolomi-
tik ve laminalı kireçtaşları (Bîyopelsparİt ve pelloİdal
çamurtaşı) ile üstteki masif kireçtaşlarına geçiş gösterir.
Formasyonun en üst kesiminde kalınlığılO-70 m arasın-
da değişen, inceleme alanının tümünde yüzeylemeyen ve
özellikle Meydan Yaylası batı yamaçlarında tipik bîr şe-
kilde ortaya çıkan, morumsu renk tonlarıyla bir nevî
ayırtman düzey niteliği taşıyan marn ile çamurtaşmın
egemen olduğu bir düzey vardır. Düzeyin ortalarında iyi
kıvrımlanmalı ve kireçtaşı ile çört tabakalarının oluştur-
duğu bir ardaşıklı kayaç topluluğu yeralırken, daha üs-
tünde marnlarla birlikte birkaç metrelik kalınlık göste-
ren. İnce tabakalı, koyu gri renkli kireçtaşı ve dolomîtîk
kîreçteşı aratabakaları izlenir. Marnların mîkroskopik in-
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celenmelerİyle bunların altere tüf arakatkîlan içerdiği,
çörtlerîn de volkanik kökenli olabileceği saptanmıştır,

Beygîruçuğu Formasyonunun inceleme alanı içinde-
ki kalınlığı genellikle 150-500 raarasında değişmektedir,
ve hatta birimin Mİnaretepeler Mevkiinde ölçülen kalın-
lığı, 555 m'yî bulmaktadır, Birime ait kireçtaşları içinde
Ammodîscus sp., Glomospirella sp,, Nodosarla sp., Troc-
hammîna sp», Duostomino sp,? Varlostoma sp», involute
na sp,, Âmmobaculites sp,, Involutina sinuosa pragsoides
(Oberhäuser), Trocholina Multispîra (Oberhäuser), İnvo-
lutina sinuosa (Weynschenk), învolutîna pchei (Konen-
Zaninetti et Brönnîman), Trocholina sp,, Duotaxis sp»,
Reophax sp,, Glomospira sp,, Ophthalrnidİdae, Ostraco-
da, Alg ve rmkrofosîl kavkıları belirlenmiş, bu fosil
topluluğuna göre de birimin yaşı Orta*Üst Triyas olarak
saptanmıştır.

Sîvrîkaya Formasyonu

Yanal yayılımı sürekli olmayan, İspir Tepe kuzeyin-
de, meydan yaylası batı yamaçlarında, kıyma tepe ve
Çömçe Gölü çevresinde geniş bir yayılım gösteren for-
masyon; altta Beygîruçuğu masif kireçtaşları İle dereceli
geçişlidir. Üzerinde İse tektonik bîrdokanakla basyayla
karşığınaalt kayaçlar yeralmaktadır.

Açık gri, grimsi kahverenklİ, belirgin bir tabakalan-
ma vermeyen, masif görünümlü, çok parçalanmış, yer
yer gözenekli yapılı ve breşik olan, kil içerikli dolomit-
lerle temsil edilen birimin taban kesimlerinde masif ka-
rekterli ve dolomitlerle arakatkıh olan gri renkli dolomi»
tik kireçtaşları bulunmaktadır.

Yanal yayılımı sınırlı olan dolomitlerin kalınlığı de-
ğişken olmakla birlikte, Meydan Yaylası batısı-İspîr Tepe
kuzeydoğusu arasında kalan bölgede ölç Jen tip kesitin-
de 400 mîik bir maksimum kalınlığa sahiptir. Hiç bir fo-
sil İzi saptanamayan birimin, jeolojik konumuna göre
olasılı yaşı Üst Triyastır,
BASYAYLA ÖFİYOLİTLİ KARIŞIĞI

inceleme alanının güney ve güneydoğu bölümünde
yeralır ve bindirme hatlarına bağlı olarak başlıca iki ana
kuşak şeklinde yüzeyler (Şekil 4), Birinci kuşak Basyay-
la Koridorunda başlar, koridorun güneybatı ucunda iki
kola ayrılır ve daha sonra ÜstkuşakTepe, Kuru Tepe
güneyi ve Kıyma Tepe civarında birkaç alt kupğa ayrıla-
rak eğergedlk mevkii üzerinden Meydan Yaylası civarı-
na kadar uzanır,

İkinci kupk doğuda Aksu dere civarında başlar,
Tahtacı yaylası civarında geniş bîr yayıhm gösterdikten
sonra İspir Tepe batısına kadar uzanımını su dürlr, İlk
kupğa ait bîrimin tabanında Siyah Aladağ Napına ait
kayaçlar, üzerinde İse Çataloturan ve Mînaretepeler Nap»
larına ait kayaçlar yeralır, İkinci kuşağın tabanında Ça*
taloturan ve Mînaretepeler Napı, üzerinde ise jura yaşlı
Beyaz Aladağ Napı bulunmaktadır, Her iki kuşak hem ta*
banlanndakİ nemde tavanlarındakİ napüda tümüyle tek-

tonik dokanaklıdır. İki ana ofiyolirli karışık kuşağı dı-
şında Özellikle ilk kuşakla İlişkili olarak Minaretepler Na-
pmm bloklu ve çok parçalanmış kesimlerinde düzensiz
ve süreksiz şeritle" şeklinde de karışığa alt oluşuklar göz-
lenmektedir. Buna karşın bindirme hatları altına verle-
sen karışık kupklannm uzanım ve yayîhrnları nîsbeten
sürekli ve düzgündü , Çoğunlukla vadi tabanlarında düz«
gin bir topografik morfolojiye sahip olan karışık kuşak-
lan en iyi yüzeyi e m esi ni basyayla koridorunda verir ve
adını buradan alır. Diğer kesimlerde İse çoğu bölümleri
ya ince bir rnoren örtüsü, yada alüvyon veya yamaç mo-
lozu örtüsü île kaplanmış durumdadır. Öte yandan Mîna-
retepeler ile Maden Boğazı bölgesi arasında bulunan Ter-
siyer çökelferî bu bîrim üzerinde açılı bir uyumsuzlukla
gelir. Bu nedenle de birinci kuşağın batı bölümüne ait
yüzeylemeler görülmez,

Ofîyolîtli karışık kuşakları değişik türde bİr çok ka=
ya birimini kapsar, Birimin alt bölümlerinde İspir Tepe
doğu yamacında olduğu gibî 40=50 m, kalınlık gösteren,
gri, pembemsi ve yeşilimsi gri renkli çörtlü pelajik kireç
tosları bulunur. Tüm k u p k boyuna izlenemeyen çörtlü
kireçtaşları çoğunlukla ince tabakalı olup? tabakalar yer
>er fazlaca kıvrımlanmıştır. Basyayla Koridoru ve Eğer-
gedik Mevkiinde İse taban bölümlerinde bol oflyolît kı-
rıntılı türbİdit çökellerİ, pelajik kireçtaşları ve serpanti-
nitler bulunmaktadır, Ofîyolitlî karışığa ait sedimanter
nitel iki I türbîdltik bölümler her iki bölgede büyük ölçütle
korunmuşlardır, Ofiyolîtli karışığın üst bölümlerinde ka-
rakteri kuşaktan kuşağa ve hatta aynı kuşuk boyunca
değişen farklı mînerolojlk bileşimi! malzemeler içeren
ve birbirleriyle genelde taraklı bîr konum-
da bulunan olistostromlu ve kaotik bölümler bulunur.
Basyayla Koridorunda olduğu gibi bu bölümde kireçtaşı
olistolitlerine rastlanmaktadır. Bunlar çökelme havzası»
nm kenar kesimlerini oluşturan Siyah Aladağ Napınaalt
farklı formasyonların blokları şeklindedir.

Kireçtaşı bloklarının büyük bîr bölümü pelojîk
kireçtaşları ile Üst Permİyen yaşlı Zindandere ve /ura
yaşlı Çobankaya Formasyonlarına a tîir, Çeşitli sedlmanter
ve oflyolitlİ malzeme içinde yüzer durumda bulunan ol is*
tolltlerîn çaplan cm İle 15 manasında değişmektedir,
Benzer kireçtaşı bloklarına Beyaz Aladağ Napı altında
uzanan ikinci ofîyolîtli karışık kuşağında pek rastlan-
maz. Bu bloklar ofîyolitü karışığın yerleşimi sırasında ve
sonrasında gerçekleşen tektonik etkimeler sonucu yer
yer parçalanmış ve bloklarda dönmeler ortaya çıkmıştır.
Tektonik etkimelerle blokları kuşaktan hamur nitelikli
malzemeler de ezilmiş vehatta kısmî bir yönlenme kazan-
mışlardır, Kaotlk bölümlerde serpantinit gibi ultrabazik,
gabro, dolerît ve spîlit gibi bazik kayaçlar, radyolarit par*
çaları, konglomera, kurması ve kiltaşı ile kayaç parçaları
egemendir. Bunlardan bazik kayaçlar ve kireçtaşı blok-
ları yumuşak toporğrafyalı ofiyolîtli karışık kuşakları
içinde belirgin çıkıntılar şeklinde gözlenir, Dolerit ve
spıîitler genellikle badem dokulu bir karektedirler,
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Yukarıda belirtilen istif bölümlerinin tümü inceleme
alanının her yerinde görünmezler. Bunun başlıca nedeni
bu bölümlerden bîr kısmının çökelme havzasının ve kay-
nak bölgenin konumu İle malzeme gelimine bağlı, olması
veya naplanma sırasında istifteki büyük kayma, kopma
ve iç dilimlenme harektlersdir,

Ofİyolitli karışık kupkiarın kalınlığı değişkendir.
Bîrimin görünür kalınlığı an fazla (Basyayla Koridorun-
da) 650 m, kadardır,

Aladağlann doğu ve güneyinde bulunan ofıyolitli
karışıkları da inceleyen Tekeli (1981 Ve göre birimin olu-
şum yaşıSenonîyen^dk.Senoniy de oludan birim daha
sonraları bölgenin naplânmasına paralel olarak yaklaşık
bugünkü konumlarını kazanmış ve bu arada sedimanter
olan taban dokanağı tektonik bir görünüm kazanmıştır,
Aîadağ ofîyolitli karışığının bazı özellikleriyle Bolkarda-
ğı yöresinde yüzeyleyen Alihoca ofîyoiltll karışığı (De«
mlrtaşlı ve diğerleri, 1984) ve Pınarbaşı çevresindeki
ofiyoiitli karışıkla (Özer ve diğerleri, 1984) ile deneştir«
mek mümkündür,
YAHYALI GRANİTOYİDLERİ

Birim, Yuları köyü güneyinden itibaren batıya doğru
Karamadazı köyükuıeydoğusunakadâr kesikli ve ince bir
şerit biçiminde uzanmaktadır, (Şekil 2). Ayrıca Karama-
dazı köyü İle BelrneceTepe güneyi arasında kalan alanda
da haritaya geçirelemiyecek büyüklükte granitoyid most-
raları vardır, Granîtoyidler İnceleme alanı kuzey bölümü
dışında yörenin başka hiçbir kesiminde yüzeylemezler.
Bunun başlıca nedeni Aladağ yöresi naphnmn kuzeyden
güneye doğru üst üste gelmeleri sonucu kalın bir istif pa-
ketinin oluşması ve asîdik magma sokulumunun bî istif
altında kalabileceğidir.

İncelenen granitoyidler başlıca granit ve granodiyo*
rit, daha az olarak alkali granit ve kuvars diyorit gibi de«
rınİîk kayacın ile bunların damar kayaçkn tarafından
temsil edilmektedir. Damar kayaçları arasında aplitik tür=
dekİİer en yaygın olanlarıdır. Aplit damarlarına en fazla
Yuları köy güneybatısında ve Karamadan köyü batısında
yeralan kurşun-çînko yataktan civarında rastlanmakta-
dır,

Granit ve granodîyoritler başlıca kuvars» alkali feldis-
pat, pbjioklas, biyotit, hornblende, klorit ve muskovit,
tali olarak sefen, zirkon tur mal in ve opak mineral içer-
mektedir, Plajiöklasîann önemli bir bölümü polîsentetîk
ikizlenmeli, alkali feldspatlar ise çoğunlukla mikrokiin
damarlı pertitler şeklindedir. Feldspat mineralleri ayrış-
ma ürünü olarak değişen oranlarda kaolin ve mika pul-
cuklarını kapsarlar, Kayaçlarda yaygın biçimde gözlenen
bir öteki bozunma ürünü klorİttir. Klorit mineralleri
biyotit ve hornblende gibi minerallerin bozunması sonu-
cu ortaya çıkmıştır, Kayaçların mafik mineral içeriği ço-
ğunlukla % 5 İle % 1 Darasında değişmektedir,

Yörede granitoyid yerleşimi sırasında bu asidik ka-
yaçlarla Yahyalı Napı içinde yeralan Karlığın Formasyo-

nuna ait kireçtaşı dokanakları boynca kontak metamor-
fizmanın etkisi ile skarn mineralleri ortaya çıkmıştır,
Skarn minerallerinden granat, epidot, skapolit, aktinolit
ve dîyopsitler birbirini izleyen ve birbirine geçişli olan
kupklar halinde oluşmuşlardır, Granitoyid oluşumunu
İzleyen evrede bunlardan kaynaklanan cevherli çözeltile-
rin çokelimi ile Karamadazı Manyetit Yatajj şekillenmiş
tir,

Granîtöyidlerin en geniş biçimde yüzeyledikleri Yu-
ları köyü civarında kayaçlar büyük ölçüde ayrışmıştır.
Burada Yahyalı ovasına bakan yamaçlarda granit ve
onun yakın türevlerinin ayrışması ve ayrışan malzemenin
yıkanması sdnucu bîr tür granit kum yığışımı ortaya çık-
mıştır. Bu yığışımbrın şekli yamaç molozu yelpazeleri-
ni andırmaktadır,

Yahyalı granitoîdlerinin yerleşim yaşı Uiakoğlu
(1983) tarafından Herslnyen olarak verilmfstlr. Bölgesel
ölçekte yapılan araştırmalar Eçemİş Fayı ve Aladağlar
Napİanndakî birçok kırık zonunun Lütesiyenfde es za-
manlı olarak şekiH en diklerin i göstermiştir, Tüm bu tek-
taılk hatlarda Kçblr ıımfnatik kayaca rastlanmamak-
tadır. Ayrıca Aladağ Napİannîn önemli bîr bölümünde
gözlenen kurşun-çİnko yatakları hîdrotermaİ kök^ılî
olup, YahyalıGranitoyidleri ile ilişkilidir (Ayhan ] İ 8 3 a
ve 1983 b). Cevherleşmeyi sağlayan süreçler ÜstKretase
sonrası etkin olmuşlardır, Tüm bu verilere göre granitoid«
lerîn olasılı yerleşim yaşı Kretase sonrası île Eosen başını
kapsayan dönemdir,

SONUÇLAR
Aladağlar yöresinefe yapılan araştırmalarla aşağı-

daki sonuçlara varılmıştır,
1- İnceleme alanında yüzeyleyen naplardan Yahyalı,

Siyah Aladağ ve Minaretepeler Naplanna ilişkin birimler
ayrıntılı olarak haritaianmış, herblrs kendi içinde formas-
yon ve üyelere ayrılmış ve bunların ütostratiğrafsk özel-
likleri incelenmiştir« Tüm naplarda 16 formasyon ve 7
üye ayırtlanmıştır.

2- Sîfuriyen-Triyas döneminde çökeîen birimlerle
temsil edilen Yahyalı Napınaait Devoniyen yaşlı Ayrak-
iıtepe, Karbonifer yaşlı YelBtel» Permiyen yaşlı Karlığın--
tepe, Trîyas yaşlı Koca tepe Formasyon lan il e Üst Devon i-
yen-Kretase döneminde çökeîen birimlerle temsil edilen
Siyah Aladağ Napına ilişkin Harabe, Köşkdere, Zindan-
dere ve Dişdöken Formasyonları benzer yaşlara sahiptir-
ler. Ancak benzer yaşlı birimler farklı çökelme ortamla-
rını simgeleyen litolojik özellikler taşırlar,

3- Daha önceki araştırmacılar tarafından Antekab-
rîyen ve Kambriyen olarak yaşlandırılan Yahyalı Hapın-
da alt bölümlerin Silurîyen-Devonîyen yaşlı oldukları ve
ayrıca Hersînyen yaşlı olduğu öne sürülen YahyahGrani-
toyidlersnîn de Üst Kretase sonrası-Eosen başını lapsa*
yan bir orojenik dönemde sokulum yaptıklar« saptanmış-
tır,

4, Bölgenin farklı kesimlerinde birbirinden bağımsız
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üç ayrı metamorfızma sürecinin etkimiş olduğu belirlen-
miştir. İnceleme alam kuzeyinde yaralan YahyalıNapına
ait tüm birimler bölgesel ve düşük derecede başkalaşıma
uğramışlardır. Aynı napın kuzey sınırlar! boyun» uza-
nan Karlığın Formasyonu ile Yahyalı Granîtoyidleri
arasında da kontak metamorfizma sonucu düzensiz skarn
kupkları gelişmiştir. Ayrıca Siyah AladağNapının Hurç
dağı kesîmininde Ecemif Fayının oluşumuna paralel ola-
rak kîreçtaşları dislokasyor* metamorfizması geçirmişler-
dir.

5- Minaretepeîer Napınaait Triyas yaşlı Beygiruçuğu
formasyonu lîtolojik yönden Siyah Aladağ ve Yahyalı

Napına ait benzer yaşlı formasyonlardan tümüyle farklı
özelliklere sahiptir,

6- Başlıca İki ana kuşak şeklinde uzanan allokton
konumlu Kretase yaşlı Basyayla ofîyoİİtli karışığı her İki
kuşakta ve aynı kuşağın farklı bölümlerinde okyanusa!
bir topluluk oluşturan değişik mağmatîk ve sedimanter

kayaçlar bulunmaktadır,
7» İncelenen her uç napın alt ve üst bölümlerinde

yeralan tezi formasyonlar, naphşmayı sağlayan etkin
süreklenim hareketlen sırasında ortaya çıkan bloklaşma,
İç dilimlenme ve kaymalar sonucu gerçek yanal ve dü-
şey yayılımlarım belirli ölçülerde yitirmişlerdir.
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