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ter, — Çalışma alanı Toros orojenik kuşağının doğu kesiminde Adana Ilïnïn yak-

laşık 140 km kuzeyinde Tufanbeyli (Mağara) ilçesi dolayını kapsar. Bölgede

Kambriyen'den Tersiyerce kadar bütün sistemleri temsil eden kaya-sıtratigrafı

birimleri yeralmakîadır. Kaya-sıtratigrafi birimlerinin tümü Formasyon derecesinde

adlandırılmıştır. Soğanlı dağı Formasyonu dışında kalan diğer bütün kaya birimleri

inceleme alanının bazı kesimlerinde normal 'sıtratlgrafî konumlarında eksiksiz

olarak görülebilmektedir. Ayrı bir çökelme havzasında oluştuğu düşünülen ve Jura

yaşta kireçtaşı ve değişik kaya türlerini kapsayan Soğanlı dağı Formasyonu faylı

dokanakla Üst Kıretase yaşta Yanıktepe Kireçtaşı'mn üzerinde durmaktadır. Bunun

yanında inceleme alanının bazı kesimlerinde uyumsuzluklar nedeniyle önemli kaya

birimi eksiklikleri göze çarpmaktadır. Dar bir aîan içinde görülen bu farklı durum

uyumsuzluk öncesi aşınmalarla açıklanmıştır. Uyumsuzluklar açışız veya çok düşük

açılıdırlar. Kambriyen-Lütesiyen zaman arahğmda oluşmuş kaya birimleri tek bir

fazı yansıtan birbirlerine benzer şekilde ksvrımlanmış ve fayfanmıştır. Bu özellikleriyle,

bölgenin Kambriyen'den Lütesiyen sonuna kadar düşey salınım hareketlerinin etkisi

altında kaldığı ve bölgede Kambriyen-Lütesiyen zaman aralığında orojenik hare-

ketlerin etkin olmadığı anlaşılmaktadır. Lüteslyen'den sonra bölge büyük kıvrım ve

itki faylarının gelişmesini doğuran sıkışma tektoniği etkisi altında kalmıştır.

Kıvrım eksenleri ve faylar genellikle KD-GB gidsşlîdîr. İtilme yönü çoğunlukla

GD dan KB yadsr. İnceleme alanında Oligosen ve Miyosen saptanamadsğsndan

bölgeyi Lütesiyen'den sonra etkilemiş olan orojen faz veya fazlarına deygsn bilgi

toplanamamıştır. İnceleme alanı Kambriyen'den Lüteslyen sonuna kadar genellikle

sığ, sıcak,, litoral-sublitoral ortam koşullarının hakim olduğu ve düşey salınım

hareketlerinin etkin olduğu duraysız bir şelf özelliği gösterir. Magmatizma ve

volkanizma Lütesiyen sonuna kadar yer almamıştır. Bu özellikleriyle bölge

miyojeosenkfînaî koşullarını yansıtmaktadır.
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Abstract — The area is situated around Tufanbeyli (Mağara) 140 km, north öf
Adana at the eastern part of Taurus orogenic belt. In this area the rock-stratigraphy
units are named on the formation rank and they are represented from Cambrian
to Tertiary. In some localities, apart from the Soğanlı dağı formation, the rock units
are represented without interruption in their normal stratigraphie position. The
Soğanlı dağı formation is made of Jurassic limestone and other rock types beleivéd
to have been developed in a different environment, it overlies the Upper Cretaceous
Yaniktepe limestone with a fault contact. In some parts of the field In between
the unconformities there are some missing units, this may be explained by
pre-unconformity erosion. The unconformities can be classified as disconformity
and low angle unconformity. Units in Cambrian-Lutetian period are monotonously
folded and faulted suggesting a single orogenic phase. But oscillatory movements
were effective throughout the period. It is thought that the area was subjected
to thrusts and to folding after Lutetian. The fold axes and faults are oriented
to NE-SW and thrusts were operating from SE towards NW. As Oligocène and
Miocene have not been recorded, the tectonic history of the area can not be
established after Lutetian. The area is thought to have been developed under
shallow» warm, littoral-sublittoral conditions where oscillatory movements were
effective and show unstable shelf character. No magmatic activity has been
recorded until the end of Lutetian. With all these characters the area reflects a
^miogeosynclinal nature.

GİBİŞ

Çalışma alanı, Toros orojenik kuşağının doğu kesiminde Tufan-
beyli (Mağara) ilçesi dolayını kapsar (Şekil 1). Çalışmalar M.T.A.
Enstitüsü Jeolojik Haritalar Şubesi jeologlarından kuru 6 kişilik bir
ekip tarafından 1967 yılı yaz aylarında yapılmıştır. Bu inceleme Alt
Paleozoyik'ten beri bütün sistemleri temsil eden kaya-sıtratigrafi bi-
rimlerinin yeraldığs ve az çok sade bir tektonik gösteren bölgenin
sıtratigrafi özelliğinin incelenmesi, kaya sıtratigrafi birimlerinin sap-
tanması ve haritaya alınması amacına yöneltilmiştir. Bu amaçla yü*
zeylemelerin (yüzeyieme^mostra) temiz ve kesit ölçümüne elverişli
olduğu Tufanbeyli ilçe merkezinin kuzeydoğu ve güneybatısında olmak
üzere iki ayrı bölge seçilmiştir. Kesit ölçümlerine Paleontoloji ser-
visinden F. Armağan, A. Baysal, E. Çatal, E. Öngüç, M. Serdaroğlu;
saha çalışmalarının bir kısmına Jeolog Y- Tuğrul ve Jeomorfolog
Y. Güner katılmışlardır. Topografya ölçümleri Topograf M. Arıcan ta-
rafından yapılmıştır. Çizimler ressam S. Özüpek, G. Uçmak ve R. Başar
tarafından çizilmiştir. Ekip jeologlarının büyük bir kısmının aynı za-
ıfrianda diploma tezi olarak sundukları bu çalışmaları denetleyen Prof.
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Dr. M. Akartuna'ya ve çalışmalarımız sırasında yardım ve ilgilerini
gördüğümüz zamanın Jeolojik Haritalar Şubesi Müdürü D. Z. Ternek'e
ve Servis şefi E. Demirtaşlı'ya teşekkür ederiz.

Çalışma (bölgesinin yeri

Çalışma bölgesi Toros kuşağının doğu kesiminde, Adana iliniri
yaklaşık 140 km kuzeyinde Tufanbeyİl ilçesi dolayını kapsar (Şekil 1).

Necdet Özgül ve diğ.
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Pu çalışmalar biri ilçe merkezinin kuzey doğusundan ELBİSTAN - L 36 -
b1 f ELBİSTAN - L 36 - b4 paftaları diğeri ilçe merkezinin güneybatısında
ELBİSTAN - L 36 - d1 ve ELBİSTAN - L 36 -. d4 paftaları üzerinde
yapı I m ıştırf

Morfoloji. ."- Bölgenin özellikle kuzeyinde yeralan yüksekliği 2600
metreye ulaşan dağ sıralanyla ilçe merkezinin dolayını oluşturan az
engebeli düzlükler (deniz düzeyinden 1000 - 1500 m yüksekte) zıt
morfoloji örnekleri sunar. Bölge güneye gidildikçe derin vadilerle
yarılmış vahşi bir görünüş kazanır. Yükselti ve alçaltılar KD-GB gidişil
yapısal elemanlarla kontrol edilmiştir. Genellikle senıklinaller topog-
rafya yükseltilerine antiklinaller ise alçaltılara karşılık gelirler. Böl-
genin en yüksek tepelerini oluşturan kireçtaşları özellikle kuzeyde
karstik bîr morfoloji örneği verirler. Kuzeydoğuda, çalışma alanından
geçen Kafarlı çayı Göksu ırmağının önemli kollarından birini oluştu-
rur; bunun dışında çok sayıda mevsimsel akarsular yeralır.

ESKİ - İNCELEMELER

Çalışma alanını kapsayan bölge ilk defa Blumenthal (1944) tara-
fından incelenmiştir. Blumenthai bölgenin 1/100 000 ölçekli jeoloji
haritasını yapmış, Üst Devoniyen, Penmokarbonîfer, Jura ve Kıretase'-
nin varlığını ortaya çıkarmıştır.

Ünsalaner (1944) bölgedeki Üst Devoniyen mercan ve ıbırakyopo-
ıdjalarını incelemiştir.

Abdüsselamoğlu (1959) bölgenin 1/100.000 ölçekli jeoloji harita-
sını yapmış ve önceden bilinenlerin dışında Silüriyen, Eosen, Miyosen
ve Piliyosen'in varlığını ortaya çıkartmıştır.

Demirtaşlı (19)67) bölgenin doğusunda, çalışma alanı dışında pet-
rol olanaklarını incelemek amacıyla yaptığı çalışmalarda kaya stra-
tigrafi birimlerini ayırtlamış ve adlandırmıştır- Sadece kesit çizgisi
boyunca 1 km genişlikte bir saha şeridinin 1/10.000 ölçekli jeoloji
haritasını yapmıştır. Yazar bu çalışmalarını yayınlamamıştır.

SITRATSGRAFI

İnceleme alanı Kambriyen {?}, Ordovisiyen, Silüriyen, Devoniyen,
Karbpnifer (Alt), Permiyen, Tiriyas, Jura [Dogger, Ma!m), Kıretase
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ve Tersiyer (Eosen, Pj(îyo?KuvarterneJ sistemlerini temsi! eden kaya-*
sıtratigrafi birimlerini kapsamaktadır.

Bu yazıdaki formasyon adlarından çoğu Demirtaşlı (1967)'nır>
yukarıda sözü edilen yayınlanmamış raporundan alınmıştır. Ancak
bazı formasyon sınırlarında birimin hakim kayatürü özelliği göz
önünde bulundurularak değişiklikler yapılmıştır. Bunların dışında yeni
bazı formasyonlar saptanmıştır. Demîrtaşlr (1967) tarafından çalışma
alanının 5-10 km doğu ve güneydoğusunda bölgenin kaya-sıtratigrafi
birimleri için tip kesit yerleri saptanmış ve kesit ölçümler] yapılmıştır,
Bu incelememizde de formasyonların iyi kesit verdiği yerler seçilmiş
ve kesit ölçümleri yapılmıştır. Ancak bazı formasyon sınırlarının de-
ğişik düşünülmüş olması nedeniyle formasyon kalınlıkları ve kaya
türü özellikleri bakımından her iki bölgede yapılan kesit ölçümferf
arasında bazı önemli ayrıcalıklar ortaya çıkmıştır.

Demirtaşlı (1967) tarafından yapılan çalışmaların daha yayınlan-
mamış ve bu yazar tarafından önerilen tip kesit yerlerinin henüz res-
milik kazanmamış oluşu, tip kesit yerlerinin daha uygun seçil-
mesi olanağını saklı tutmaktadır. Özellikle bölgedeki kaya-
sıtratigrafi birimlerinden çoğunun Toros kuşağı boyunca devamlılık
göstermesi tip kesit yeri seçiminin önemini artırmaktadır» Bu düşün-
ceyle bu yazıda tip kesit yeri vermekten kaçınılmıştır. Bu yazının ya-
zarları ileri tarihlerde sahada yapılacak karşılaştırma sonucunda tip
kesit yeri seçiminin daha uygun olacağı kanısındadırlar.

Kesit yerlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatları bu
konudaki yürürlükte bulunan yasaklar nedeniyle verilememiş ancak
şekil 3'dekl jeoloji haritasına kesit çizgileri çizilmiştir«

Bu yazıda anlatımda kolaylıkla sağlanması bakımından çalışmala-
rın yapıldığı ELBİSTAN - L 36 - b1 ve ELBİSTAN - L 36 - b4 paftalarının
kapsadığı alandan «Kuzeydoğu Çalışma Alanı» ELBİSTAN - L 36 - d1
ve ELBİSTAN - L34-d4 paftalarının kapsadığı alandan «Güneybatı Ça-
lışma Alanı» olarak sözedilecektir.

Formasyonların kalınlığı kaya türü özellikleri, fosil kapsamı diğer
kaya birimieriyle ilişkileri v.b. özellikleri Şekil 2'deki dikme kesitte
verildiğinden bu bölümde tekrardan kaçınmak için ayrıca açıklanma-
mış, bu bölümde yalnızca dikme kesitte açıklanmamış bilgiler veril-
mistir.
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Emir gazi Formasyonu

Formasyon adi Güneybatı Çalışma Alanrnda Emirgazi mahalle-
sinden (A-9) (1) alınmıştır. Bölgenin en yaşlı birimidir. Alt-Orta (?)
Kambriyen veya daha yaşlı olduğu düşünülmektedir. Başlıca kırıntılı
kayalardan oluşan ve yaygın metakuvarsit kapsayan bu birim îitaralr
sublitorâl bir ortamı temsil etmektedir. Emirgazi Formasyonu Güney-
doğu Anadolu'da Derik (Mardin) bölgesinde yüzeyleyen Sadan For-
masyonu ve Adıyaman bölgesinde yüzeyleyen Kaplandere Formasyonu
(Ketin, 1966) ile, Amanos dağlarında Ketin 1966 tarafından «Çardak-
yayla-Çalaktepe Formosyonu» olarak ve Atan (1969) tarafından «Eğrek
Formasyonu» olarak adlandırılan kaya birimleriyle benzer sutratigrafi
ve kaya türü özellikleri gösterir.

Değirmeniaş Kireçtaşı

Formasyon adı Kuzeydoğu Çalışma Alanı'nda Değirmentaş kö-
yünden (J-1) alınmıştır. Demirtaşlı (1967) tarafından Değirmentaş kö-
yünün yaklaşık 5 km kuzeydoğusunda Sançiçek yaylası yakınında
Kilise harabesi bulunan tepede ölçülmüş birim kalınlığı 280 metredir.
Bu yazının yazarları tarafından Değirmentaş köyünün 500 m. kuzeydo-
ğusunda yapılan kesit, ölçümünde ise 110 m. kalınlık bulunmuştur.
İki kesit kalınlığı arasındaki 170 m. lik fark, formasyon sınırının fark)r
yerlerden geçirilmiş olmasından ileri gelmektedir. Demirtaşlı (1967)
formasyon sınırını tabandaki kireçtaşı seviyesinin üstünde yeralan
kireçtaşı arakatkılı şeyillerle daha üstte yeralan Armutludere Formas-
yonunun şeyijleri arasından geçirmiştir. Bu yazının yazarları kaya
türü özelliği yönünden gözle görülür bir ayrıcalık göstermeyen şeyiller
arasından formasyon sının geçirmenin Sıtratigrafi Adîama ve Sınıf-
lama kurallarına uygun olınıyacağı düşüncesiyle, formasyon sınırını
alttaki yumrulu kireçtaşı ile bu birimin üzerinde yeralan kireçtaşı
arakatkıîj şeyillerîn arasından geçirmişlerdir (Şekil 2'deki dskme ke-
site bakınız).

Değirmentaş Kireçtaşı, Derik (Mardin), Adıyaman ve Amanos
dağları (Hassa dolayı) bölgelerinde yüzeyleyen ve Ketin (1966) tara-
fından «Dolomit Formasyonu» olarak adlandıriian kaya birimleriyle

(1) (A-9) yazıda sözü edilen coğrafya adlarının Seki! 3'deki jeoloji haritalarmdaki

karelemeye göre yerlerini gösterir.
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benzer sıtratigrafi ve kaya türü özellikleri göstermektedir. Amanos
dağlarında (Hassa dolayı) yüzeyleyen birim daha sonra Atan (1969;)
tarafından «Karayüce Kalkeri» olarak adlandırılmıştır. Amanos dağları
bölgesinde yüzeyleyen bu birimin üstünde bulunan ve Ketin (1966) ve
Atan (1969) tarafından «Geçiş tabakaları» olarak adlandırılan ve içinde
Dean ve Krumenacher (î 961) tarafından Orta Kambriyen veya Alt
Akadiyen tirilofoitieri bulunmuş olan alacalı renkli yumru lu kireç ta-
şıyla yakın kaya türü ve-sıtratigraf i benzerliği göstermektedir. Yine
Değirmentaş Kireçtaşı Orta Toroslar'da Seydişehir bölgesinde yüzey-
leyen ve içinde Dean and Monod (1970) tarafından Alt-Orta (?)
Kambriyen fosili bulunmuş olan Çaltepe Kireçtaşı ile yakın sıtratigrafi
ve kayatürü özellikleri göstermektedir. Bu deniştirmelere dayanılarak
içinde fosil bulunamamış olmasına karşın Değirmentaş Kireçtaşı'nın
Alt-Orta Kambriyen yaşta olabileceği düşünülmektedir.

Alttaki tekdüzen kireçtaşı durayiı bir şelf ortamını andırmaktadır.
Üst seviyeyi oluşturan kil arakatkıîı yumrulu kireçtaşı, ortamın gide-
rek duraysızlık 'kazandığı şeklinde yorumlanabilir.

Ârmutludere Formasyonu

Formasyon adı Kuzeydoğu Çalışına AlanıYtda Değirmentaş köyü-
nün 5 km kuzeyinde Sarıçiçek yaylasından geçen Armutlu deresinden
alınmıştır (Oemirtaşlı, 1967). Kuzeydoğu Çalışma Alanı'nda Değir-
mentaş köyü güneyinden geçen Halevik deresinde (K~1), Güneybatı
Çalışma Alanıfnda Örtaköyün (C-9) 1 km doğusunda ölçülmüş kesit-
leri vardır (Şekil 3). Demirtaşîı (19673 tarafından tanımlanan formas-
yonun alt sınırı yukarda belirtilen nedenlerle değiştirilmiş, Değirmen-
taş Kireçtaşı ile şeyi I dokanağından geçirilmiştir.

Armutludere Formasyonu içinde gıraptolit, tirilobit, bırakyopoda
fosilleri bulunmaktadır. Özgül ve dig/ (1971) tarafından Değirmentaş
köyü dolayında birimin alt seviyelerinde Tiremadosiyen ve Arenîgiyen
fosilleri bulunmuştur. Birimin üst seviyelerinde bolca bırakyopodals
bir seviye içinde Orta Ordovisiyen - Üst Silüriyen yaşını veren bırak«
yopodalar bulunmaktadır [Fosil beîgifemesi A. Baysal tarafından ya-
pılmıştır. Örnek oo N 16 ve N 18; (D-9)]. Ancak bîrim Alt Sîfüriyeo
taban çakı İtası ile örtüîdüğünden bu bırakyopodalı seviyenin yaşı
Orta-Öst Ordovisiyen olmalıdır.

$8
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Armutiudere Formasyonu Özgül ve diğerleri (1972) tarafından,
Orta Toroslar'da Seydişehir ve Hadim bölgelerinde yüzeye çıkan Sey
dişehir Formasyonu ile deneştirilmiş ve aralarında yakın kaya türü
ve sıtratigrafi benzerliğinin bulunduğu belirtilmiştir. Bu formasyon
Derik (Mardin) bölgesinde yüzeyleyen Sosink (Koruk) Formasyonu'nun
üst seviyeleri ve Bedinan Formasyonu ile (Ketin, 1966), yine Amanos
dağlarında Atan (1969) tarafından «Mekersin Formasyonu» olarak ad-
landırılmış olan şeyil-silttaşı ardaşık birimiyle yakın kayatürü ve
sıtratigrafî benzerliği gösterir. Armutiudere Formasyonu bütünüyle
kırıntılı kayaların ağdalanmasından oluşmuştur. Çokça akıntı izleri ta-
şır, filiş görünüşlüdür. İçerisinde makro-kavkılı fosillerin ve solucan
İzlerinin bulunuşu ortamın sığlığını kanıtlar. Birim bulantı (turbulent)
akıntılarının yer aldığı duraysız şelf ortamı koşullarını yansıtır.

Halil (yaylası Formasyonu

Formasyon adı çalışma alanının doğu dışında Gümüşali köyünün
yaklaşık 3 km güney batısında Halst yaylasından alınmıştır (Demirtaşlı,
1967). Kuzeydoğu Çalışma Alanı'nda Değirmentaş köyünün yaklaşık
2 km güney doğusunda Halevik deresinde, Güneybatı Çalışma Alanı-
nda Pekmezli köyün (C-9) 2,5 km doğusunda ölçülmüş kesitleri var-
dır (Şekil 3). Çalışma alanının güneyinde Saimbeyli-Feke bölgesinde
formasyonun devamı görülmektedir. Demirtaşl'ı (1967) Halit yaylası
Formasyonu ile Güneydoğu Anadolu'da yüzeyleyen Dadaş Formasyonu'-
nun taban çakıîtaşı arasında benzerlik görmektedir.

Mil, kum, çakıl boyu, çoğun köşeli veya az yuvarlanmış, kötü boy«
lamals, çokça duraysız mineral tanelerini kapsayan Halit yaylası For-
masyonu birikmenin hızlı ve tektonik aktivitenin etkili olduğu duraysız
litoral ortam koşullarını yansıtır. Kuvars tanelerinin iyi yuvarlanmış
oluşu ikincil taşınma ile açıklanmıştır.

Pusçutepe Şeylli

Formasyon adı çalışma alanının doğu dışında GümüşaÜ köyünün
3 km -kuzeybatısında Pusçutepe'den alınmıştır (Demirtaşlı, 1967).
Kuzeydoğu Çalışma Alanı'nda Halevik deresinde, Güneybatı Çalışma
Alans'nda Pekmezliköy 2,5 km doğusunda ölçülmüş kesitleri vardır
(Şekil 3). Özellikle şeyi 11er arasında iyi korunmuş gıraptoîitler bulun-
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muştur. Gıraptoiitler Landoveriyen-Alt Silüriyen yaşını vermektedir
[fosil be !g i I ©mes i A. Kallioğlu tarafından yapılmıştır, örnek no BE-ES1;
(A-13)]. Koyu renkli, çok ince taneli, raçlyolarit arakatkılı, bol organik
kalıntılı şeyiileri kapsayan bu birim anaerobik koşulların hüküm sürdü-
ğü derince ve kapalı bir çökelme ortamı koşullarını yansıtmaktadır.

İnceleme alanının güneyinde Saimbeyli - Feke bölgesinde de for-
masyon devamlılık gösterir. Denıirtaşlı (1967) Güneydoğu Anadolu'da
yüzeyîeyen Dadaş Formasyonu ve Akdeniz bölgesinde Silifke-Anamur
arasında kıyı boyunca yüzeyîeyen gıraptolitli şeyillerle benzerlik gör-
mektedir.

Yukarıyayla- Formasyonu

Formasyon adı çalışma alanının doğu dışında Gümüşali köyünün
3 km bathkuzeybatısında aynı adlı yayladan alınmıştır (Demirtaşlı
1967).

Kuzeydağı Çalışma Alanı'nda Halevik deresinde Güneybatı Ça-
lışma Alanı'nda Pekmezîiköy'de ve Pekmezîiköy'ün 2,5 km doğusunda
ölçülmüş kesitleri vardır (Şekil 3). Bolca. ortoseras kapsar ancak tür
tayini yapılamamıştır. Sıtratigrafi konumu Üst Silüriyen - Ait Devoni-
yen aralığını göstermektedir. Düzenli kireçtaşı-şeyil a.rdalanması
gösteren ve özellikle alt seviyelerde bol ortoseraslı, yumru lu kireçtaşı
tabakalarını kapsayan bu formasyon sığ ve duraysız şelf koşullarını
yansıtmaktadır.

Formasyon çalışma alanının güneyinde Saimbeyîi-Feke bölgesin-
de devamlılık göstermektedir. Demirtaşlı (1967) tarafından Akdeniz
bölgesinde SiJifke-Anamur arasında yüzeyîeyen ortoseraslı kireçtaşı
larma benzetilmektedir.

Ayı tepesi Formasyonu

Formasyon adı Güneybatı Çalışma Alanı'nda Çiftlik mahallesinin
2 km kuzeyindeki aynı adlı tepeden alınmıştır. Ayı tepesinde (E-10)
ve Kuzeydoğu Çalışma Alanı'nda Halevik deresinin Maşatlı yaylası
kuzeyinde kalan kesiminde (L-1) ölçülmüş kesitleri vardır (Şekil. 3).
Demirtaşlı (1967) Ayı tepesi Formasyonu'nu Şafaktepe Kalkeri adı
altında üstteki kireçtaşıyla tek bir formasyon olarak düşünmüştür. Bu
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yazının yazarları çoğunlukla kırıntılı kayalardan oluşan ve üstteki ki-
reçtaşıyla net kaya türü ayrımı gösteren bu birimi ayrı bir formasyon
olarak adlandırmışlardır. Birim içinde Alt Devoniyen bırakyopodaları bu-
lunmuştur [fosil foelgilemesi A. Baysal tarafından yapılmıştır, örnek
no N 24; (D-9)]. Altta bolca solucan izli çarnurtaşı, killi kireçtaşı ve
vake sınıfından kumtaşını, üstte kuvars arenitleri kapsayan Ayı tepesi
Formasyonu sığ, iitoral-subütoral bir ortamı düşündürmektedir. Özel-
likle üst seviyelerde yeralan kalın kuvars-arenitier mekanik enerjinin
bu sıralarda ortam koşulların! önemli derecede etkilediğini göster-
mektedir.

Şafaktepe Kireçtaşı

Formasyon adı çalışma alanının doğu dışında Gümüşali köyünün
3,5 km kuzeybatısında aynı adlı tepeden alınmıştır (Demirtaşlı 19673-
Kuzeydoğu Çalışma Alam'nda Mirzağa köyünde (1-2), Güneybatı Ça-
lışma Alanı'nda Çiftlik mahallesinde (F-10) ölçülmüş kesitleri vardır
(Şekil 3). Demirtaşlı (1967) tarafından Şafaktepe Kalkeri olarak adlan-
dırılan birim yukarda belirtilen nedenlerle iki formasyona bölünmüş;
üstteki Kireçtaşından oluşan birim Şafaktepe Kireçtaşı olarak adlan-
dırılmıştır. Birim Orta Devoniyen (Jivesiyen) 'mercanlarını kapsamak-
tadır [Fosil belgilemesi Dr. C. Kırağlı tarafından yapılmıştır, örnek
np N26; (E-10) ve MK8-N9(I-2)]. Bol mercanlı bırakyopodalı ve yer
yer kuvarsarenit arakatkılı kireçtaşı ve dolotaşından oluşan bu birim
btyosıtromal özelliktedir. Sıcak, dalga enerjisinin etkili olduğu durayîı
şelf ortamı koşullarını yansıtır.

Gümüşsü Formasyonu

Formasyon adı çalışma alanının doğu dışında Gümüşali köyünden
alınmıştır (Demirtaşlı, 1967). Kuzeydoğu Çalışma Alanı'nda Mirzaağa
köyünün 2 km güneyinde ve Güneybatı Çalışma Alanı'nda Naltaş ma-
hallesinin 1,5 km doğusunda Naltaş gediğinde (0-11) ölçülmüş kesitleri
vardır (Şekil 3). Başlıca karadan türemiş taneleri kapsayan kayalar ve
resif kireçtaşmdan oluşmuştur. Bolca Üst Devoniyen mercan ve bırak-
yopodalarını kapsar [Mercanlar Dr. C. Kırağlı, bırakyopodalar A. Baysal
tarafından belgilenmiştir, örnek no N 37, N 40 ve F 28; (D-11) ve (D-7)],
Sığ, sıcak, karadan getirimin bol olduğu sublitoral ortam koşulların?
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yansıtır. Birimin vake ve arenit türü kumtaşlarını kapsaması havzanın
-zaman zaman değişen ortam koşullarının etkisi altında kaldığını gös-
termektedir. Benzer kaya türü ve ortam özelliıkleri gösteren Üst Devo-
niyen yaşta kaya birimleri Orta Toroslar'da Beyşehir-Seydişehir, Hadim,
Anamur, Doğu Toroslar'da Yahyalı ve Bünyan dolayında yüzeylemek-
tedir.

ZIyarettepe Formasyonu

Formasyon adı çalışma alanının doğu dışında Gümüşali köyünün
hemen kuzeybatısındaki aynı adlî tepeden alınmıştır (Demirtasli, 1967).
Değişik kaya türlerini kapsaması nedeniyle Demirtaşlı tarafından öne-
rilen kayatürü adı kaldırılarak birime «Ziyarettepe Kalkeri» yerine
«Ziyorettepe Formasyonu» adî verilmiştir. Güneybatı Çalışma Alanı'-
nda Maltas gediğinde ölçülmüş kesiti vardır (Şekil 3). Yine bu bölge-
de Naltaş mahallesi 1 km güneyinde Kocabeleni deresi (C-12) vadisin-
de çok güzel kesit vermektedir. Alt Karbonifer mercan ve bırakyopo-
daîannı kapsar [Fosil belgilemesî A. Baysal tarafından yapılmıştır,
örnek no KF4, KF5, N44 (A,B,C); tB-12), fG-12), (D-11)]. Permiyen öncesi
aşınmaya uğramış olması nedeniyle Kuzeydoğu Çalışma Alanı'nda
görülememektedir.

Bolca makro fosil kavkıları taşıyan veya fosilsiz milli kireçtaşı
fmikrit-biyomikrit) ve karbonlu şeylllerin düzenli ardalanmasından olu-
şan bu formasyon duraysız şelf ortamında sıcak deniz koşullarında
çökelmiş olmalıdır. Kırıntılı kayaların kapsadığı tanelerin iyi yuvarlan-
•mamış oluşu ve kireçtaşmın yüksek oranda mikrokıristalli hamur bu-
lunduruşu dalga ve benzeri mekanik enerji etkisinin önemsiz olduğunu
göstermektedir. Ancak formasyon ortaya yakın kısmında sığ derinlik
ve mekanik enerjinin etkin olduğu bîr omtam ürünü olan 25 m kalın-
lıkta iyi boylamali, yuvarlanmış kuvars tanelerinden oluşmuş kuvars
arenit kapsamaktadır. Ziyarettepe formasyonu ile benzer kayatürü özel-
liği gösteren kayalar Doğu Toroslar'm batı uounda yeralan Aladağlar'm
doğusunda da görülmektedir (1).

,(1) Özgül N. ve Şaroğlu F. tarafından 1972 yılında Aladağlar'da yapılan bir ince-
leme gezisinden edinilen bilgiye dayanılmaktadır.
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Yığıifepe Formasyonu

Formasyon adı çalışma alanının doğu dışında Katarası köyünün*
1 km güneyinde aynı adlı tepeden alınmıştır (Demirtaşlı, 1967). Kuzey-
doğu Çalışma Alam'nda Barçın deresi doğusunda Seyran gediğinde'
(J-2), Güneybatı Çalışma Älanfnda Naltaş mahallesi 1,5 km güneyinde
Kocafoeleni deresinde (C-12) ölçülmüş kesitleri vardır (Şekil 3). Biri-
min tabanında yeralan 1-0-15 m kalınlıktaki kuvarsarenit seviyesi yu-
varlanmış ve iyi boylanmış çoğunlukla kuvars tanelerinden oluşmuş-
tur, yer yer boksit cepleri kapsar>Bu Özelliği ile başlangıçta kuvvetli
dalga enerjisinin etkili olduğu sığ ve sıcak litoral ortam koşullarım
yansıtmaktadır. Daha üstte yeralan bol aigli kireçtaşı biyolojik faali-
yetin yoğun olduğu, karadan türeyen malzeme getiriminin az olduğu,
sığ ve sıcak bir sublitoral ortam köşullarinda çökelmiş olmalıdır.
Birim foraminifer ve Permiyen alglerini kapsar (1) {fosil belgilemesî
E. Çatal tarafından yapılmıştır).

Yığıhtepe formasyonu ile benzer kayatürü özelliği gösteren ka-
yalar Toros kuşağı boyunca oldukça yaygın alanlar kaplar. Batı Toros-
lar'da Muğla, Antalya, Orta Toroslar'da Beyşehir - Seydişehir, Hadim,
Alanya kuzeyi, Anamur Silifke arası. Doğu Toroslar'da Aladağ ve Bün-
yan kuzeyinde de benzer fasiyeste Penmiyen kireçtaşları yaygındır.

Katarası Formasyonu

Formasyon adı Tufanbeyli ilçe merkezinin 12 km doğusunda (in-
celeme alanı dışında) Katarası köyünden alınmıştır (Demirtaşlı, 1967),
Güneybatı Çalışma Aianı'nda Naltaş mahallesi 2 km güneyinde Boz-
oğlan tepesinin (C-12) kuzey yamacında ölçülmüş kesiti vardır
(Şekil 3). Alt Tiriyas (Verfeniyen) lamellibranşlarını kapsar [Fosil
bilgilemesi N. Karacabey tarafından yapılmıştır, örnek no NT1; (F-11)]
Başlıca karadan türemiş ince taneli elemanların ve killi yumrulu bol
Jarnellîbıranş, gastropoda ve solucan izli kireçtaşıhm karmaşığı şek-
linde görülen bu formasyon sığ fakat dalga ve akıntı enerjisinden ko-
runmuş bir ortanru temsil eder. Tiriyas fosillerini kapsayan Katarasr

(1) 19T2 yazında Japon Paleontologlarından Dr. K. I S H I Ï ve Dr. Y. Okımura ta-
rafından Naltaş köyü güneyinde yapılan inceleme gezisinde Alt, Orta, Üst
Permiyeni ayırtlayan foräffiintferlei- saptanmışım fosi l belgileme sonucu2

•henüz alınamamıştır.
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Formasyonununkine çok benzer fasiyeste oluşmuş kaya birimlerine
Orta Toroslar'da Hadim-Alanya arasında, Doğu Toroslar'da Âladağ
ve Yahyalı bölgelerinde rastlanır.

Köroğly tepesi Kireçtaşı

Formasyon adı Katarası köyünün 2 km güneydoğusundaki aynı ad«
lı tepeden alınmıştır (Demirtaşlı 1967). Demirtaşlı tarafından Köroğlu
tepesi tip kesit yeri olarak kabul edilmiştir. Ancak bu bölgede Formas-
yon doğrudan doğruya Neojen kayalarıyla örtülüdür, Neojen öncesi
aşınma nedeniyle Formasyondun kalınlığına ve üst seviyelerinin özelli-
ğine değgin bilgilerin eksik olabileceği düşünülmüştür. Kuzeydoğu
Çalışma Alanı'nda Mirzaağa köyünün 2,5 km güney doğusunda Sı-
ratapir sırtında (K-2) birim daha tam olarak güzel kesit vermektedir
(Şekil 3). Bu kesit yerinde Dogger ve Malm fosillerini kapsayan birim
Yanıktepe Kireçtaşı'yla uyumlu olarak örtülüdür [Fosil belgileme-
si F. Armağan tarafından yapılmıştır, örnek no F 6; (B-8)]. Bu bakımdan
Sıratapir Sırtı tip kesit yeri seçimi için daha elverişli koşulları kapsa-
maktadır. Tabanındaki birimler üzerinde uyumsuz duran Köroğlu te-
pesi Kireçtaşı, tek düzen kayatürü özelliği gösterir. Bolca alg ve fora-
miniferli biyomikrit sınıfından kireçtaşını kapsar. Bu özellikleriyle
biriım duraylı, karadan türemiş elemanların taşınamadığı sığ ve sı-
cak şelf ortamı 'koşullarını yansıtmaktadır.

Toros kuşağı boyunca «Komprehansif seri» olarak bilinen oldukça
yaygın kireçtaşları Köroğlutepe Kireçtaşı ile yakın kaya türü ve or-
tam benzerliği gösterirler Özellikle Batı Toroslar'da Alâdağ ve Munzur
dağları benzer özellikte kireçtaşlarmı kapsamaktadır.

Yaniktepe Kireçtaşı

Formasyon adı Kuzeydoğu Çalışma AIanıfnda Mirzaağa köyünün
kuşuçuşu 3,5 km güneybatısında aynı adlı tepeden (J-3) alınmıştır
(Şekil 3). Kuzeydoğu ve Güneybatı çalışma alanlarının kuzey kesim-
lerinde yüksek dağları oluşturur, (Soğanlı dağı yöresi ve Karatepe do-
îayı). Santoniyen - Kampaniyen foraminiferlerini kapsar [fosil bilgi-
lemesi M. Serdaroğlu tarafından yapılmıştır, örnek no (MK79-N73İ
ve M, MK 75-N69 ß ve G; (K-3)]. Bol rudist kapsayan Yanıktepe Ki«
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reçtaşs biyosıtromal bîr oluşuktur. Sığ, sıcak ve çalkp
ortam koşullarını yansıtır. Bats Toroslar'da Beydağları, Ou
da Geyikdağı yöresi ve Beyşehir-Hadim bölgesinde aynı teu
gelişmiş bo! rudistli kirçtaşları yüzeyi emektedir.

Demiroluk formasyonu

Formasyon adı Güneybatı Çalışma Âîanfnda Demiroluk ma-
hallesinden (C-7) alınmıştır. Üst sınırının çoğunlukla faylı veya günü-
müzde aşınma yüzeyi oluşu nedeniyle formasyonun tümünü kapsayan
tîp kesit yeri saptanamamıştır. Ancak Güneybatı Çalışma Alam'nda
Emirgazi mahallesi kuzeyinde ve Demiroluk mahallesi kuzeybatısında
formasyonun çalışma alanı içinde görülebilen kısmının özelliklerini
kapsayan başvurma kesitleri vardır (Şekil 3). Lütesiyen fosillerini kap-
sar [Fosil belgilemesi Y. N. Pekmen tarafından yapılmıştır, Örnek no
F5; (B-8)]. Taban çakıltaşı seviyesi liotral ortam koşullarını yansıtır;
Lütesiyen öncesi derince aşınmaya uğramış kaya birimleri üzerine
transgresift'ir. Çakı İtası elemanlarının yarı yuvarlanmış ve iyi boylan-
mamış oluşu aşınma, taşınma ve birikmenin hızlı olduğunu göster-
mektedir. Bu tektonik aktivitenin etkin olduğu şeklinde yorumlana-
bilir. Nitekim daha üstte yeralan kalkarenit sınıfında kireçtaşı ve
filîş görünüşlü kumtaşı - şeyi! ardaşik birimi . duraysız sublitoraf
[circalitoral) ortam koşullarını temsil etmektedir.

Lütesiyen, Toroslar'ın çeşitli kesimlerinde Demiroluk formasyo-
nuna benzer kaya türü ve sıtratigrafı ezellikleri gösteren filîş görü-
nüşlü kaya birimleri ile temsil edilmiştir. Özellikle Batı Toroslar'da
Beydağları, Orta Torosiarda Akseki, Seydişehir, Beyşehir, Hadim böl-
geleri ve Geyik dağı yöresinde yaygındır.

Soğanlı dağı Formasyonu

Birim adı kuzeydoğu çalışma alanının kuzeyinde bölgenin en yük-
sek dağı olan Soğanlı dağından (G-1) alınmıştır. Tabanda 100 m kalın-
lıkta kırmızımtırak, çakmaklı, radyolaryalı ince tabakalı kireçtaşı, kır-
mızı radyolarit, yeşilimsi killi kireçtaşı karmaşığından oluşmuş bîr
seviye bulundurur. Üstte kalınlığı 500 m yi aşan boz, açık (kahve, kıre-m
renginde kalın tabakalı, bol bıryozoalı, mikrit türünden kireçtaşı yer
alır. Formasyon zaman Vîe'iMrfn^koşulfarmın elverişsiz oluşu nedeniyle
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ayrıntılı olarak incelenememiştir. Birim Üst Kıretase fosillerini kap*
sayan Yamktepe Kireçtaşj'mn üzerinde bulunmaktadır. Bu bakımdan
önceleri Üst Kıretase veya daha genç yaşta olabileceği düşünülmüş-
tür. Ancak saha çalışmalarının ıbitiminden sonra bu birime ait kireçta-
şından alınan Aı Nı nolu kaya örneğin (G-1) Jura yaşını veren
Cladocoropsis mirahlîs FEL!X bulunmuştur (Fosil belgilemesi Dr. C.
Kırağh tarafından yapılmıştır). Çalışma alanında Soğanlı dağı For-
masyonu dışında kalan bütün ikaya birimleri tek ibir çökelme havza-
sında Kambriyen'den Tersıyer'e kadar zaman aralığı içinde oluşmuş
birimlerdir. Çalışma alanının bir çok kesimlerinde Soğanlı dağı For-
masyonu dışındaki kaya-sıtratigrafi'birimlerinin tümü normal stratig-
rafi konumlarında tek bir kesit üzerinde eksiksiz olarak görülebilmek-
tedir (Mirzaağa Köyü-Yanıktepe Kesitinde olduğu gibi). Ayırtman kaya-
türü özellikleriyle diğer birimlerden kolay ayırtlanabilen Soğanlı dağı
Formasyonu bölgedeki kaya-sıtratigrafi birimlerini eksiksiz olarak
kapsayan kesitlerde görülmemektedir. Bu bakımdan Soğanlı dağı For-
masyonunun daha genç birimler üzerinde duruşu herhangi bir yersel
itki fayı veya ters dönme ile açıklanamamaktadır. Bunun yanında ya*
zarlardan N. Özgül Soğanlı dağı Formasyonunu kaya türü özelliği yö-
nünden Orta Toroslar'da saptamış bulunduğu ofiolitli seri içindeki
olistolitlere benzetmektedir (1). Çalışma alanının Kuzeydoğu yakının-
da görülen ofiolitli seri bu görüşü kuvvetlendirmektedir. Bu bakımdan
Soğanlı dağı Formasyonu'nun ayrı bir çökelme havzasında oluştuğu
ve tabandaki Yanıktepe Kireçtaşı üzerine tektonik bir dokanakla otur-
duğu sanılmaktadır. Ancak yukarda da belirtildiği gibi bu birim üze-
rinde ayrıntılı çalışma yapılamadığından daha kesinbir yargıya varmak
güçtür. Soğanlı dağı Formasyonuna, ayrı bir havzaya ait olduğu düşü*
nüldüğünden, Şekil 2'deki dikme kesitte yer verilmemiştir.

Evciköy Formasyonu

Formasyon adı Güneybatı Çalışma Alam'nda Evciköy'den (E-8)
alınmıştır. Tutturulmamış mil, kum, çakıl boyu elemanlardan oluşmuş-
tur. Akarsu oluşuğu özellikleri taşır. Çalışma alanının en genç kaya
birimini oluşturur. Fosil bulunamamıştır.

(1) Yazarlardan N. Özgül halen Orta Toroslarda Jeoloji çalışmaları yapmaktadır»
Çalışmalarını yakın bir geleoekte yayınlayacaktır. ,
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YQzlek Birikintiler

Buzul oluşukları. — Çalışma alanının Kuzey kesimlerinde daha çok
Yaniktepe Ki reçtaş im kapsayan yüksek dağlık bölgede sirkler ve kaya
buzullarını andıran moloz birikintileri yer alır (1).

Alüvyon düzlükleri. — Özellikle akarsu vadileri boyunca dar şeritler
halinde gelişmiştir.

YAPISAL JEOLOJİ

Özellikle son yıllarda Orta ve Batı Toroslar'da yapılan jeoloji ça-
lışmaları Toros kuşağının farklı sstratigrafi ilişkileri ve kaya türü özel-
İlkleri gösteren kaya birimlerinden oluşmuş farklı yapısal birlikleri
kapsadığı anlaşılmaktadır (Özgül, 1971; Brunn ve diğerleri, 1971). Ça-
lışma alanı Soğanlı dağı Formasyonu ayral tutulursa tek bir havzaya
ait kaya birimlerini kapsamaktadır. Çalışma alanında saptanmış bu-
lunan Kambriyen (?) yaşta Değirmentaş Kireçtaşı, Ordovisîyen yaşta
Ârmutiudere Formasyonu, Jura - Kıretase yaşta Köroğlu tepesi Ki-
reçtaşı ve Yaniktepe Kireçtaşı, Lütesiyen yaşta Demiroluk Formasyonu
(Özgül, 1971) tarafından Hadim bölgesinde saptanmış bulunan Hadim
Birliğindeki aynı yaşta kaya birimleri ile yakın kaya türü ve sıtratigrafi
benzerlikleri göstermektedir. Ancak Tufanbeyli bölgesinde saptan-
mış bulunan Devoniyen, Karbonifer, Permiyen ve Tiriyas sistemlerini
temsil eden kaya sıtratigrafi birimleri Hadim birliğinde yer almamak-
tadır. Bu eksiklik Hadim -bölgesinde Mesozoyik öncesi bîr aşınma
devresi veya çökelme boşluğu île açıklanabilir.

Yine bu bölgede Yaniktepe Formasyonu üzerinde anormal doka-
nakla duran Soğanlı dağı Formasyonu yazarlardan N. Özgül tarafından
Hadım bölgesinde ayrı bîr yapısal birlik oluşturan ofiyolıtli serinin
olistolitlerîne benzetilmiştir.

İnceleme alanının doğusunda yeralan ve Permiyen yaşta meta-
morfik ikaya!arı da kapsayan Elbistan bölgesi değişik -özellikte farklı
bir yapısal birlik oluşturmaktadır.

(1) Orta Toroslar'da buna benzer kaya buzulu oluşukları Ârpat, E. ve Özgül, N.
(İSTİ) tarafından incelenmiştir«
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Sonuç olarak, inceleme alanının yeraldığı Doğu Toros!arfda dg
Orta Toroslar'da saptanmış bulunan birliklere benzer özellikte yapısal
birlikler bulunduğu anlaşılmaktadır. İnceleme alanı bu birliklerden bi-
rini geniş oranda kapsamaktadır. Soğanlıdağı Formasyonu'nun ise
farklı bir yapısal birliğe ait olduğu düşünülmektedir.

Kıvrımlar

Çalışma alanında özellikle Güneybatı'da KD-GB eksen gidişil on-
îarca km uzunlukta ve bir kaç km genişlikte kıvrımlar gelişmiştir«
Güneybatı çalışma alanının orta kesiminde güneyden kuzeye doğru
birbirini izleyen Pekmezlîköy Antiklinali, Şanşaköy Senklinali, Demir«
oluk Antiklinali ve Hanyeri Antiklinali bölgenin önemli yapı unsurlarını
oluşturur. Bu 'kırımlar çoğunlukla KD ve GB yönde çift dalımlıdırlar ve
eksenlerine azçok koşutlu faylarla kesilmişlerdir. Bölgede bu kıvrım-
lara koşut gidişli daha küçük boyutlu (onlarca metre) kıvrımlar görül-
mektedir.

Faylar

Çalışma alanını boydan boya verevine kesen, kıvrımlı yapıya azçok
koşut gelişmiş faylar vardır. İtki fayı özelliğinde olanlar devamlılık
göstermeleri ve istif tekrarlanmalarına sebep olmaları nedeniyle özel-
likle dikkat çekmektedirler. Azçok aynı doğrultuda gelişmiş çekim fay-
ları ve yapıya verev gelişmiş doğrultu atımlı faylar da görülmektedir.

Bölgede saptanmış faylar çoğunlukla Lütesiyenden gençtirler«
Bazı yerlerde uyumsuzluk sınırları altında üstteki birimleri etkileme-
miş faylar görülmektedir (Güneybatı Çalışma Alanı'nda Hanyeri köyü-
nün 2 km güneydoğusunda olduğu gibi).

Emirgazi Fayı. — İtki fayı özelliğindedir. Fay düzleminin doğrultusu
K30°—40°D, eğimi 40°—60° GD dur. Güneydoğu Çalışma Alanı'nda
Emirgazi ve Demiroluk mahallelerinden geçen bir doğrultu boyunca
çalışma alanını boydan boya verevine keser (Şekil 3). Bu fayla bölge-
nin en yaşlı birimleri Lütesiyen yaştaki Demiroluk formasyonu üzerine
Güneydoğudan Kuzeybatıya doğru itilmiştir.

Ortaköy Fayı«— İtki fayı özelliğindedir. Güneybatı Çalışma Alanı'ndş
Ortaköy ve Evciköy kuzeyinden geçer (Şekil 3). Emirgazi fayı ile ay-
nı doğrultu, eğim ve itilme yönü gösterir. Pekmezliköy -AntiJdinati'nin
kuzeydoğu kanadını verevine keser.
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Çmirgazl ve Ortaköy fayları arasında kabaca Kuzey - Güney doğrul-
tulu ve bu fayların fay düzlemi eğiminin aksi yönde (batıya) eğimli 10
km boyunda bir itki fayı görülmektedir (ŞekilS). Bu fay Emirgazi ve Or»
faköy faylarıyla kesilmiş bulunmaktadır.

Değlnraentaş Fayı. — İtki fayı özelllğindedir. Doğrultu K 40°—50° D,
eğimi 60°-80° GO dur. Kuzeydoğu Çalışma Alanı'nı boydanboya
verevine keser. Bu fayla Değirmentaş Formasyonu Yığılıtepe Formas-
yonu üzerine bindirmiştir, Ortaköy Fayı'nın kuzeydoğu devamı olduğu
sanılmaktadır.

öbrukbaşı Fayları. — Güneybatı Çalışma Alanıfnın güneydoğu kesi-
minde birbirine koşut gelişmiş çekim fayları görülmektedir.

Çalışma alanının belirgin yapı unsurlarını oluştur *n itki fayları
ve büyük kıvrım eksenleri Kuzeydoğu - Güneybatı gidişiidirler. Bu yö-
nelim bölgenin Lütesiyen'den sonra Kuzeybatı - Güneydoğu yönde et-
ikili olmuş sıkışma tektoniğinin etkisi altında kaldığını göstermektedir.

.Uyumsuzluklar

Şekil 2'deki dikme kesitte de görüldüğü gibi çalışma alanında Alt
.£>ilüriyenv Alt Permiyen, Dogger ve Lütesiyen yaşta kaya birimlerinin
.tabanında uyumsuzluklar saptanmıştır. Uyumsuzluklar çoğunlukla açı»
ŝız veya çok düşük açılıdırlar. Uyumsuzluk sınırlarının alt ve üstün-

deki kaya birimleri önemli orojen fazlarını düşündüreGek farklı özel-
likte kıvrım sistemleri veya diğer farklı yapısal unsurlar bulundur«
fnazlaı. Bunun yanında çalışma alanının bazı kesimlerinde uyumsuz-
luk sınırı altında daha yaşlı birimlerin eksiksiz bulunmuş olmalarına
karşılık bazı kesimler de önemli eksiklikler saptanmıştır; örneğins

Jum yaşta Köroğlu tepesi Kireçtaşı Güneybatı Çalışma Alans'nrn bir-
birine yaıkın kesimlerinde bazan Kambriyen, bazan Üst Devoniyen, ba-
zan Permiyen ve bazan da Tiriyas yaşta kaya birimleri üzerine doğru-
dan doğruya oturmaktadır. Dar bir alan içinde görülen bu farklı durum
uyumsuzluk öncesi su yüzüne çıkma ve aşınma ile açıklanabilir. Silü-
riyen ve Lütesiyen yaştaki kaya (birimlerînin taban çakı itasında daha
alttaki yaşlı birimlerin çakıllarının tanınmış olması bu uyumsuzlukla^
rın birer aşınma devresini izlemiş olduklarını kanıtlamaktadır. Uyum-
suzlukların açışız oluşu ve kaya birimlerinin yapısal özellikleri arasın-
da belirgin ayrımların ı̂b-ulunmaması (bölgenin Kambriyen'den - Lütesi-
yen sonuna kadar daha çok epirojenik hareketlerin etkisi altında kat-
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dığmı göstermektedir. Ancak Lütesiyen'den sonra bölge büyük kıv-*
rrm ve itki faylarının gelişmesini doğuran sıkışma tektoniği etkisi
altında kalmıştır. Çalışma alanında Oligosen ve Miyosen saptanama-
mış olduğundan Lütesiyen'den sonra bölgeyi etkilemiş ölân orojen
faz veya fazlarına değgin bilgi toplanamamıştır.

İnceleme alanı Kambriyen'den Lütesiyen sonuna kadar genellikle
sığ, sıcak, litoral-soblitoral ortam koşullarının hakim olduğu ve düşey
salınım hareketlerinin etkin ofduğu durâysız bir şelf Özelliği gösterir.
Magmatizma ve volkanizma Lütesiyen sonuna kadar yer almamıştırV
Bu özellikleriyle bölge miyojeoşenklinal koşullarını kapsamaictadir.
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