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Öz

Bu çalışmada Sultandağları'nın kuzey bölümünde yer alan ve yaşı Orta Karbonifer - Üst Permiyen aralığına konulan Deresinek
formasyonundan; Anisiyen - Ladiniyen yaşını veren Meandrospira cf. dinarica Kochansky - Devide ve Pantic, Glomospirella sp.,
Planiinvoluta sp., Turriglomina sp., Aulotortus sp., Spirorbis phlyctaena Bronnimann - Zaninetti, Doustominidae, Hydrozoa, Halo-
bia sp., Daonella sp., Üst Dogger - Malm yaşını veren Valvulina sp., Trocholina sp., Textularia sp., Pseudocyclammina sp., Oph-
thalmidiidae, Protopeneroplis striata Weynschenk, Conicocurnubia sp., Salpingoporella sellü (Crescent), Labyrinthina mirabilis
Weynschenk, Valvulina gr. lugeoni Septfontaine, Kurnubia cf. palastiniensis Henson, Üst Kretase yaşını veren Globotruncana sp.,
Globotruncaniidae kalıpları ile Üst Permiyen'i belirleyen Stafellidea, Hemigordiopsidae, Mizzia sp. gibi fosil topluluğu elde edilmiş-
tir. Elde edilen fosiller, kaya türü özellikleri ve yapısal konumları nedeniyle Deresinek formasyonu içinde, farklı stratigrafileri olan
iki tektonik dilim ayırüanmışür. Alt dilim Orta Triyas - Jura - Kretase yaşlı kayalardan oluşur ve Üst Permiyen yaşlı kayalardan
oluşan üst dilim tarafından tektonik ilişkiyle üzerlenir.

Deresinek adı bu çalışmada alt tektonik dilimin alt düzeyleri için kullanılmış, alt dilimin Üst Kretase yaşlı üst düzeyine Eber-
dere formasyonu denilmiştir. Üst tektonik dilim içinde de Üst Permiyen yaşlı Kocatepe formasyonu ayırüanmışür.

Anahtar Sözcükler: Sultandağlan, Deresinek formasyonu, Tektono - stratigrafi, Mikropaleontoloji, Afyon (Türkiye).

Abstract

During this study, fosil assemblages like Meandrospira cf. dinarica Kochansky - Devide and Pantic, Glomospirella sp., Planiin-
voluta sp., Turriglomina sp., Aulotortus sp., Spirorbis phlyctaena Bronnimann - Zaninetti, Duostominidae, Hydrozoa, Halobiasp.,
Daonella sp. indicating Anisien - Ladinien; Valvulina sp., Trocholina sp., Textularia sp., Pseudocyclammina sp., Ophthalmidiidae,
Protopeneroplis striata Weynschenk, Conicocurnubia sp., Salpingoporella sellii (Crescent), Labyrinthina mirabilis Weynschenk, Val-
vulina gr. lugeoni Septfontaine, Kurnubia cf. palastiniensis Henson indicating Upper Dogger - Malm; Globotruncana sp., Globotrun-
caniidae molds indicating Upper Cretaceous and Stafellidea, Hemigordiopsidae, Mizzia sp. indicating Upper Permian were deter-
mined from the samples collected in Deresinek formation of Middle Carboniferous - Upper Permian age which is situated at the
north of Sultandağlan.

Based on the determined fossils, lithological features and structural setting, two tectonic slices with different stratigraphy were
identified within the Deresinek formation. Of these, the lower one comprises of Middle Triassic - Cretaseous rocks and is tectoni-
cally overlain by the another one, comprising rocks of Upper Permian.

In this study, the lower slice and its upper level of Upper Cretaceous age were named as Deresinek and Eber der e formations,
respectively. In the upper slice, a formation of Upper Permian age, Kocatepe, was differentiated.

Key Words: Sultandağlan, Deresinek formation, Tectono - stratigraphy , Micropaleontology, Afyon IT ur key).

GÎRİŞ

İnceleme alanı Sultandağlan'nın kuzey bölümünde,

Çay İlçesi'nin yakın doğusunda yer alır (Şekil 1). İnce-

leme alanında, İ/500 000 ölçekli Türkiye jeoloji harita-

sında Paleozoyik metamorfitleri içinde mermer, krista-

len kalker ve dolomit olarak gösterilen kayalar

Demirkol (1977) tarafından Deresinek formasyonu ola-

rak adlandırılmıştır (Şekil 2). Araştırmacı Deresinek

formasyonundan Orta Karbonifer - Üst Permiyen aralı-

ğını belirleyen fosiller derlemiştir. Demirkol'dan önce

Haude (1969, 1972) Kenar Kalkerleri adını verdiği bi-
rimden Üst Karbonifer - Alt Permiyen aralığını belirle-
yen fosiller elde etmiştir. Öz tür (1987) Deresinek for-
masyonunun yaşının, Doğanhisar dolayındaki
yüzeylemelerinden derlediği örneklerden elde ettiği fo-
sillere göre Jura - Kretase olduğu ileri sürmüştür. Özgül
ve diğ. (1991a, b) aynı birimi, allokton konumlu saydık-
ları Bolkardağı - Aladağ Birliği içinde, yaşı Üst Devo-
niyen - Üst Permiyen aralığında olan ve stratigrafik ola-
rak birbirini izleyen iki formasyona ayırarak
incelemişlerdir (Şekil 3).
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Şekil 1. İnceleme alanının bulduru haritası.

Figure 1. Location map of investigated area.

Bu araştırma ile inceleme alanında Deresinek for-
masyonunu oluşturan kayaların aslında farklı stratigra-
fileri olan iki ayn tektonik dilimden oluştuğu saptan-
mıştır. Alt dilim, Orta Triyas - Jura - Kretase yaşlı
kayalardan oluşur ve Permiyen yaşlı kayalardan olu-
şan üst dilim tarafından tektonik ilişki ile üzerlenir (Şe-
kil 4).

STRATİGRAFİ

Alt tektonik dili

Orta Triyas - Jura - Üst Kretase yaşlı kayalardan
oluşur. Alt tektonik dilim içinde Orta Triyas - Jura - Alt
Kretase yaşlı Deresinek formasyonu ile Üst Kretase
yaşlı Eberdere formasyonu olmak üzere iki birim ayırt-
lanmıştır (Şekil 5).

Deresinek formasyonu: İnceleme alanını da içine
alan bölgede yaptığı çalışmada Demirkol (1977), Orta
Karbonifer - Üst Permiyen yaş aralığında değerlendir-
diği kayalara Deresinek formasyonu adını vermiştir.

Deresinek adı bu çalışmada, Deresinek formasyonu-

nun yalnızca alt düzeyleri için korunmuş ve yaşının da
Orta Triyas - Jura - Alt Kretase olduğu fosilleriyle sap-
tanmıştır.

Deresinek formasyonu başlıca düşük dereceli bir
metamorfizmadan etkilenmiş kireçtaşı, killi kireçtaşı,
şeyi ardalanmasından oluşur. Formasyonun adı Çay İl-
çesi'nin yaklaşık 13 km. doğusunda yer alan Deresinek
Köyü'nden alınmıştır. Birimin, Sultandağları'nm kuzey
yamacı boyunca uzanan yüzeylemelerine rastlanılır.
Deresinek Köyü'nün eski yerleşim yeri dolayında, De-
resinek Deresi içinde gözlenen yüzeylemesi formasyon
için başvuru kesiti olarak verilebilir.

Formasyonun Deresinek Deresi içinde gözlenen en
alt düzeyi ince tabakalı, pembe renkli, kristalize kireçta-
şı ile gri renkli, ince - orta tabakalı kireçtaşı ardalan-
ması biçimindedir. Bu düzey üzerinde gri renkli, koyu
gri renkli, orta - kalın tabakalı, bol krinoid kırıntısı ve
az lamellibranş kavkı izli, kristalize kireçtaşı, killi ki-
reçtaşı, kalkşist, şeyi ardalanması yer alır ve düzey de
gri renkli, koyu gri renkli ince - orta tabakalı, krinoid
kırıntılı ve bol lamellibranş kavkı izli kireçtaşı, killi
kireçtaşı ve az şeyi ardalanmasıyla sürer. Daha üstte
yer alan ve oldukça büyük kalınlıklar sunan orta - kalın
tabakalı, koyu gri renkli, seyrek olarak krinoid kırıntılı
kireçtaşı, killi kireçtaşı, kiltaşı, şeyi ardalanmasından
oluşan düzeyler, koyu gri renkli, ince - orta tabakalı, la-
minalı kireçtaşı, yapraklanmalı şeyi ile gri renkli, koyu
gri renkli, orta - kalın tabakalı, yer yer çört yumrulu,
türbidit özellikli, kırıntılı kireçtaşı ardalanmasından
oluşan düzeye geçer. Birimin en üst düzeyini ince taba-
kalı, laminalı, mavimsi gri renkli, bol ufarak kıvnmcık-
lı, kalsit damarlı, çört yumrulu kireçtaşı, killi kireçtaşı,
yapraklanmalı şeyller oluşturur. Deresinek formasyo-
nunu oluşturan kayaçlar düşük dereceli bir metamorfiz-
manın etkisinde kalmıştır.

Deresinek formasyonu, Deresinek Deresi içinde göz-
lenen yüzeylemesinde kumtaşı, silttaşı, şeyi ardalan-
masından oluşan Üst Kambriyen - Alt Ordovisiyen
yaşlı Sultandede formasyonu (Demirkol, 1977) ile tek-
tonik ilişkilidir. Üstte, Üst Kretase yaşlı Eberdere for-
masyonu ile geçişli ilişkilidir. Birim Deresinek Deresi
içindeki yüzeylemesinde yaklaşık 350 m. kalınlık su-
nar.

Formasyonun Deresinek Deresi içindeki yüzeyleme-
sinden, tabanına yakın bir düzeyinden (Şekil 1 - 4, UH
391 676 noktası) Anisiyen - Ladiniyen (Orta Triyas) ya-
şını veren Meandrospira cf. dinarica Kochansky - De-
vide ve Pantic, Glomospirella sp., Planiinvoluta sp.,
Turriglomina sp., Aulotortus sp., Glomospirella cf.faci-
lis Ho, Calcitornella sp., Ammodiscus sp., Spirorbis
phyctaena Brönnimann - Zaninetti, Duostominidae,
Hydrozoalardan oluşan fosil topluluğu saptanmıştır.
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Şekil 2. Sultandağları kuzey bölümünün jeoloji haritası (Demirkol, 1977).

Figure 2. Geologic al map of the north of Sultandağları (From Demirkol ,1977).

Yapılan ince kesitlerde ayrıca Ammonites sp., Ostraco-
da, Halobia sp., Daonella sp. ve bol lamellibranş kavkı
kesitleri gözlenmiştir. Birimin üst düzeylerini oluşturan
türbidit özellikli, çört yumrulu ve kırıntılı kireçtaşların-
dan, Derecine Köyü (Şekil l)'nün güneyinde yer alan
Şeydi Tepe'den (UH 474 563 noktasından) alınan ör-
neklerde Protopeneroplis striata Weynschenk, Pseu-
docyclammina sp., Trocholina sp., Valvulina sp., Textu-
laria sp., Ophthalmidiidae, Textulariidae gibi Üst
Dogger - Malm yaşını veren fosillerle Gedil Köyü (Şe-
kil 1) güneyinde yeralan Topaktaş Tepe'den (UH 313
719 noktasından) alman örneklerde de Labyrinthina mi-
rabilis Weynschenk, Valvulina gr. lugeoni Septfontaine,
Kumubia cf. palastiniensis Henson, Salpingoporella
sellii (Crescent), Conicournubia sp., Textulaha sp. gibi
Oxfordiyen - Kimmericiyen (Üst Jura) yaşını veren fo-
siller elde edilmiştir. Metamorfizma ve aşın kristalleş-
me nedeniyle birimden fosil elde etmek oldukça güçtür.
Ancak, formasyonun fosil elde edilen iki düzeyi arasın-
da stratigrafik bir eksikliğin gözlenmeyişi ve üzerinde
geçişli ilişkiyle yeralan Eberdere formasyonundan Üst
Kretase yaşının elde edilmiş olması nedeniyle, fosil
bulguları ve stratigrafik konumuna göre Deresinek for-
masyonunun yaşı Orta Triyas - Jura - Alt Kretase ola-
rak değerlendirilmiştir.

Birimin alt düzeyleri sığ karbonat şelfi özelliklerini
yansıtır. Üst düzeylerde gözlenen türbidit özellikli, ye-
niden çökelmiş, kırıntılı kireçtaşlan ve çört yumruları
ortamın derinleşmekte olduğunun verileri olarak değer-
lendirilmiştir.

Eberdere formasyonu: Başlıca çörtlü ve mikritsi
kireçtaşlarından oluşan formasyon, adını Çay îlçesi'nin
yaklaşık 10 km. doğusunda yer alan Eber Dere'den alır.

Önceki incelemelerde (Demirkol, 1977; Eren, 1990;
Özgül ve diğ., 1991) birim Deresinek formasyonu kap-
samında değerlendirilmiştir. Demirkol (1977)'un radyo-
laryalı sileksit arakatkıları biçiminde tanımladığı birimi
Eren (1990) çörtlü - sileksitli metakarbonatlar olarak ta-
nımlamış ve Bozkale üyesi olarak adlanmıştır. Özgül
ve diğ. (1991a, b) Çakmaklı kireç taşından oluştuğunu
söyledikleri aynı birime Eberdere üyesi âdını vermiş-
lerdir. Birimi Demirkol, Orta Karbonifer - Üst Permi-
yen, Eren, Üst Karbonifer - Üst Permiyen, Özgül ve di-
ğerleri de Permiyen içinde incelemişlerdir. Bu çalışma
ile birimin yaşının Üst Kretase olduğunu ortaya kon-
muş, çökelme ortamı ve kaya türü özellikleri Deresinek
formasyonundan farklı olduğu için Özgül ve diğ.
(1991a, b)fnin verdiği Eberdere adı korunarak formas-
yon aşamasında incelenmiştir.

Formasyonun Sultandağları'nın kuzey yamacı bo-
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Şekil 3. İnceleme alanı ve dolayının jeoloji haritası (Özgül ve diğ., 1991 b).

Figure 3. Geological map of the study and surroundings area (From Ozgiil et al., 1991 b).

yunca uzanan dar ve birbirinden kopuk yüzeylemelerine
rastlanır. Eber Deresi'nin Sultandağları'nın kuzey bölü-
mündeki düzlüğe açıldığı yerde gözlenen yüzeylemesi
formasyon için başvuru kesiti olarak verilebilir.

Çoğunlukla ince, seyrek olarak orta tabakalı, düzgün
tabakalanmalı, beyaz, açık gri renkli, tabakalanmaya
uygun çört ara katkılı ve çört ara tabakalı, çok ezikli,
mikritik kireçtaşlarından oluşur. Alt ilişkisi Deresinek
formasyonu ile geçişlidir. Üstten, üst tektonik dilim
içinde incelenen Kocatepe formasyonu tarafından tekto-
nik olarak üzerlenir (Şekil 4). Eberdere yüzeylemesinde
yaklaşık 70 m. kalınlık sunar.

Gedil Köyü (Şekil 1) güneyinde yer alan Topaktaş
Tepe'deki yüzeylemesinden (UH 313 719 noktasından)
alman örneklerde Globotruncana sp. ve Globotruncanii-
dae kalıplarına rastlanılmıştır. Bu bulguya göre for-
masyonun yaşı Üst Kretase'dir. Birimin yaşı önceden
Demirkol (1977) tarafından Orta Karbonifer - Üst Per-
miyen, Eren (1990) tarafından Üst Karbonifer - Üst Per-
miyen, Özgül ve diğ. (1991a, b) tarafından da Permiyen
içinde değerlendirilmiştir.

Formasyonun ince tabakalı, mikritsi, çörtlü, ve çört
ara tabakalı kireçtaşlarından oluşan düzeyleri, Deresinek
formasyonunun üst düzeylerinde gelişmekte olan derin-
leşmenin sürdüğünü gösterir. Birim şelf yamacı - havza
ortamının özelliklerini yansıtan kayalardan oluşur.

Üst tektonik dilim

Üst tektonik dilim içinde, inceleme alanında Üst
Permiyen yaşlı Kocatepe formasyonu ayrılmıştır (Şe-
kil 6). Üst dilimin batıya uzanımında, harita alanı dı-
şında Degirmendere Köyü (Şekil 1) dolayında, Kocate-
pe formasyonunun altında Alt Permiyen, Karbonifer ve
Üst Devoniyen yaşlı kayaların da varlığı gözlenmiştir.

Kocatepe formasyonu: Başlıca şelf özellikli kireç-
taşlarından oluşan formasyon adını Çay İlçesi'nin ya-
kın doğusunda, Gedil Köyü (Şekil l)'nün güneyinde ye-
ralan Koca Tepe'den alır.

Sultandağları'nın kuzey yamacı boyunca geniş alan-
lar kaplayan yüzeylemelerine rastlanır. Kocatepe yüzey-
lemesi formasyon için başvuru kesiti olarak verilebilir.

Kocatepe formasyonu gri renkli, koyu gri renkli, or-
ta - kalın tabakalı, yer yer dolomitik düzeyleri olan,
Mizzia'h kireçtaşlarında oluşur. İnceleme alanı içinde,
alt tektonik dilimin Deresinek ve Eberdere formasyonla-
rı üzerinde ilişkili olarak oturur. Formasyonun incele-
me alanı içindeki kalınlığı yaklaşık 150 m. kadardır.
Eber Deresi'nin doğusunda yer alan yüzeylemesinden
alınan örneklerden Üst Permiyen yaşını veren Stafelli-
dea ve Hemigordiopsidae gibi fosiller elde edilmiştir.
Birim sığ karbonat şelfi ortamında çökelmiştir.
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Şekil 4. inceleme alanının jeoloji haritası (Uğuz ve diğ., 1996).

Figure 4. Geological map of investigated area (Uğuz et al, 1996).

SONUÇLAR

Bu çalışma ile Deresinek formasyonunun, yaşı ve
tektono - stratigrafik konumu yeniden değerlendirilmiş-
tir. Deresinek formasyonunun farklı stratigrafileri olan
iki tektonik dilimden oluştuğu, önceki çalışmalarda Or-
ta Karbonifer - Üst Permiyen olarak değerlendirilmesine
karşın; bu çalışmada alt tektonik dilim olarak değerlen-
dirilen bölümün yaşının saptanan fosil topluluğuna gö-
re Orta Triyas - Üst Kretase, üst tektonik dilim olarak

ayırtlanan bölümünün yaşının ise Üst Permiyen oldu-
ğu, altta Kambriyen - Ordovisiyen yaşlı Sultandede for-
masyonu ile tektonik ilişkili olan alt tektonik dilimin,
üst tektonik dilim tarafından tektonik ilişki ile üzerledi-
ği saptanmıştır. Alt tektonik dilim içinde Orta Triyas -
Alt Kretase yaşlı Deresinek formasyonu ile Üst Kretase
yaşlı Eberdere formasyonu, üst tektonik dilim içinde de
Üst Permiyen yaşlı Kocatepe formasyonu ayırtlanmış-
tır.
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Şekil 5. Alt tektonik dilimin genelleştirilmiş stratigrafik kesiti.

Figure 5. Generalized stratigraphic section of lower tectonic slice.
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Şekil 6. Üst tektonik dilimin genelleştirilmiş stratigrafik kesiti.

Figure 6. Generalized stratigraphic section of upper tectonic slice.
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