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025 : Is.pa.rta büklümünün kuzeyinde, Şuhut-Çay, Yalvaç-Gelendost ve Sultandağ sahalarındaki Neojen ve
Kuvaterner çökellerinin incelenmesi bölgenin neotektonik gelişiminin, sıkışma tektonik rejimi. île oluştu-
ğunu göstermektedir, Neojen çekelleri karasal,, akarsu ve göl fasiyesinde olup Us t Miyosen-Pliyosen yafta-
dırlar ve daha eski kayalar üzerinde uyumsuz olarak, bulunurlar. Bu -sökeller Şunut-Çay sahasında alttan
Üste doğru. çatalta§ı-kum.ta§ı-sâlt.ta,§ı, tüf-tfLfit-aglomera, klregtaşı-killi kireçtaşı;; Yalvaç-Gelendost sahasın-
da çakıltaşı-kumtaşı-süttaşı, killi kireçtaşı-kireçtaşı ve Sultandağı sahasında, ise kireçtaşı-çakütaşı şeklinde:
dizilim göstermektedirler; yanal ve düşey olarak birbirlerine geçişlidirler,, Bölgede: bu. sökellerde tektonik'
şekil, değiştirme ile yaklaşık K-G uzammlı kıvrımlar ve ters faylar bölgenin kuzeyinde: de küçük bir alanda
D-B uzanımlf normal faylar oluşmuştur. Temel kayalarının yakınındaki, çökeller daha, fazla kıvrımlanmış
ve tanımışlardır. Bu, .gibi yerlerde tabaka eğimleri de oldukça diktir,, Bu veriler bölgede Üst Miyosen'den
beri devam eden bir sıkışmanın varlığını, göstermektedir. Büyük ölçekte çekme geriliminin varlığını gös-
terir herhangi bir veri bulunamamıştır. Bu sıkışmadan kaynaklanan yapılar İsparta, büklümünün kuzey ke-
siminde D-B' daralmaya neden olmaktadır. Bölgenin neotektonik gelişiminde İsparta büklümünün, .Anadolu
levhasının, batıya hareketnie karşı direnç gösteren bir1 tampon bölge durumunda ' olduğu düşünülmektedir,

ABSTRACT : Geological studies on, the Neogene and 'Quaternary deposits in the Şuhut-Çay area Yalva$-
Geletndort area and Saltandîağ; area situated to the nortlbof of tii© İsparta angle indicate that the Neo-
tectonic regto© is compressioııal. The Neogene deposits in this region are terrestrial, iluvfatile and lacustrine^
and overlie üneonfornıably the pre-NctDgene rocks.. Although Ia.tear.al and 'vertical transitions are common
in, these, deposits. Urn sequence is from to top: conglomerate, marlylimestone to the Şuhut-Çay area, cong-
lomarafe-saııdsloııesiltetoııe ,iBarI-iîiariyllıııest'Oiı.e-,liııı.esıtone in the aYIvaç-Gelendost -area and limestone-cong-
lomerate in th.© Sıdtan-dağ area. The tectonic structures in the Neogene depositis are iuïds and. reverse faults
wMch ftrwally trend N-S, and soin.©, normal faults which trend1 E-W, The latters are observed in a small part
to the Şnhut-Çay area. The Neogene deposits near1 the contacts with underlying basement are «more
deformed and hav© greater dips than, the roles- far from the con tact. All these data indicate that since
the Upper-Miocene this region is affected: by a compression. There is n»t any evidence for a large scale
tension»! reglmg. It Is assumed thai the structure» developed under this conmressional regime cans© the;
closing of the Xsparta_&ngle which Itself was a resistance to the westward movement of the Anatolian plato
in 'the neotoctonie period.,

GÎBÎŞ

Türkiye'nin neotektoniğinde (Me Kenzie, 197.2,
Şengör, 1980) önemli yeri olan To.ro«- kuşağının genel
uzanımı doğu-batı olup bu kuşağın içinde İsparta bük-
lümü .gibi keskin büklümler bulunmaktadır. Yapılan
ön çalışmalarda Türkiye'nin neotektoniğini anlamak
yönünde Töros kuşağının .neotekt.oB.lk dönem başındaki
geometrisi ve. İsparta, büklümü gibi bükülmelerin bu
dönemdeki gelişimlerinin önemli olduğu anlaşılmıştır.

Toroslartîaki neotektonik gelişimi açıklamak, için
ilk aşamada çalışılan O:rta Toros yöresinde elde edilen
bulgular (Şaroğlu ve diğ., 1983) ile burada, Türkiye'-
nin genelinde olduğu gibi (Şengör, 1980) neotektonik
dönemin, Üst Miyosen'de başladığım ve bölgenin kuzey
güney doğrultulu bir sıkışmadan etkilendiğini, Pliyo-

sen'de ise Anadolu Levhasının batıya hareketi sonucu
bu sıkışmanın doğu-batı olarak yön. değiştirdiği ve so-
nuçta, Orta, Toroslar'ın ucu güneye bakan bir bükül.
meye uğradığı görüşüne varılmıştı. Bu görüşlerin daha.
batıda İsparta, büklümü, (açısı)' dolayındaki neo tek tonik
ile geçerliliğinin araştırılması ise bu çalışmanın ko-
nusudur.

Antalya korféèi kuzeyinde Toroslar'ın sivri ucu
kuzeye bakan büklümü için ilk defa Blum en thai (1063)
"Courbure d'Isparta" deyimini kullanmıştır. Aynı. yöre
için Brunn (1976) ve Şengör (1980) İsparta açısı, Koç-
yigît (1981) ise İsparta büklümü terimini kullanmıştır.
İsparta, büklümü Şengftr'ün (1980) Türkiye'nin, neo-
tektonik bölgelerinden bîri olarak tanımladığı Orta
Anadolu ovalar bölgesinin güneybatı ucunda Ege gra-
ben, sisteminin, de hemen, doğusunda bulunmaktadır;
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. İsparta büklümünün orta kesiminde Miyosen sıra-
sında sıkışına tektoniğinin etkin olduğu bilinmektedir
(Dumont ve Kerey, 1975; Dumont, 1.970; Akbıüut, 1080).
Dumont '(1970) İsparta büklümünün Amanos Dağı gü-
neyindeki Karacahisar yöresinde iki tektonik fazın ol-
duğunu konu etmektedir., Her iki fazda da sıkışma ol-
duğunu belirten yazar' ilk fazm Maestrihtiyen sonrası
Tortoniyen öncesi ve D-B eksenli luvrımlanmalarf ilk
faza ait kıvrımları etkileyen, ikinci fazm ise Tortoniyen
sonrası olup, DKD-BGB doğrultulu bindirmeler oluştur,
duğunu söylemektedir. Boisson (1Ê11) ise Üst Mîyo-
sen'de (Tortoniyen sonrası) büklümün doğu kanadının
frata kanadı üzerine bindirdiğini (.Aksu bindirmesi) be-
lirtmektedir. İsparta büklümünün kuzey kısmı için ise
yerel olarak Orta Oligosen'den beri sıkışma tektoniği
yerine» neotektonik dönemde çekme tektoniğinin ege-
men olduğu görüşü (Koçyiğit 1981) öne sürülmüştür.
İsparta büklümü bölgesinde bulunan göl alanlarıniB
normal faylarla oluşmuş çök,me havzaları olduğuna da
(Atalay ,1975; 'Erol, 1981) değinilmektedir.

İsparta büklümü bölgesinin neotektoniği için böl-
gesel veri toplamaların ötesinde Şuhut-Çay, Sultandağ,
Yalvaç-Gelendo^t sahaları olarak adlandırılan üç yöre-
de daha ayrıntılı jeolojik çalışmalar yapılmıştır (Şekil
D.

İsparta büklümünün kuzey kesiminde Miyosen ön-
cesi kayalar Özgül (1976), Erigen (1972), Demirkol vd.
(1977), öztürk vd.. (1981), Koçyiğit (1083) ve yakın
zamanda da Waldron (baskıda) tarafından ayrıntılı
t-Iarak incelenmiştir.. Neotektonik amaçlı bu çalışmada
.Miyosen, öncesi kayalar temel konumda oldukları için
tek bir birim olarak haritalanmıştır.. "

JEOLOJİK YEMLER

§uhut-Çay Sahası.

Neotektonik dönemde çökelmiş kayalardan. Üst
Miyosen-Pliyosen yasta olanlar üç formasyona, Kova-
lemer yastaki çekeller ise günümüzdeki akarsu ağına
göre olan konumlan, esas alınarak göreli olarak eski
ve yeni olmak, üzere ikiye ayrılmış tır (Şekil 2). Erigen
(1972) bu sahanın kuzeyinde çalışmış» Şuhut-Çay sa-
hasındaki birimler için. daha batıdaki birimlerin for-
masyon adlarını kullanmıştır. Ancak bu çalışmada
ayrılan birimler ile Erişen tarafından ayrılan, birimler'
arasında çıkan farklılıklar1 nedeniyle 'tarafımızdan yeni
formasyon adlaması yapılmıştır.

isalı Formasyona. Bu formasyon temel kayalar
üzerinde açısal uyumsuzlukla yer alır,. Gri, kirli sarı
beyaz renkli kum.ta.si,, siltiaşı. çakıl t aşı tekrarlanma-
sından oluşur,, Bu çökeller "formasyon içinde yanal ve
düşey geçişler gösterirler.. Formasyonun içinde üst.
seviyelerde kömürlü düzeyler bulunur,. Bîrim içindeki
çakıltaşlaruıda kuvars,, metamorfik kaya ve kireçtaşı
çakılları bulunur,. Formasyonun bazı kısımlarında çap-
raz; tabakalanma dereceli tabakalanma oygu dolgu ya-
pıları ve kanal dolguları vardır. Bolca gastropod fo-
silleri içerir. Formasyonun en iyi görüldüğü ve bu
•nedenle adının verildiği İsalı köyü kuzeydoğusunda
('.Şekil .2) işletilmekte olan bir linyit ocağından •alınan

örneklerdeki spor ve poUenlerden Nesrin Tuluğ tara-
fınadn B&cuE&ttspoıites Sp laOTİgatosporttes beardti
(pot. ve Ven), faapertaropallenätes «tabiî» (pot. ve
Ven) IııapertııropoIIeııates biati»' (pot.), Cyperaceae,
Gramineae, TricolpofH>Beiılteft asper, Tkk^poropolte-
ııltes megaexactcis (pot.), TricoîpctnDpoHeııiteŝ  kmcW.
(pot), Artemisia sp. tayin edilmiştir. Az sayıdaki, bu
spor ve pollen, tayinleri ile bu formasyon için Üst Mi-
yosen-Pliyosen yaşı söylenebilmektedir. Ayrıca birim-
de İbrahim Tekkaya, Mutlu Ermumcu ve Mustafa
Gürbüz tarafından tayin, edilen. Patella, Dinatbezinm
sp. fosilleri de- bulunmuştur' ve hu fosillere göre birime
olasılıkla Üst- ifiyosen'nîn alt düzeyleri, olabilecek yaş
belirlenmiştir. Benda (1971) isalı kömür ©cagind.an
aldığı örneklerde Pollonites- fallax B (pot.) fosilini bu-
larak En Üst Miyosen-En Alt Pilyosen yağı saptamış-
tır. Bu durumda formasyon, Üst Miyosen-En Alt Pliyo-
sen yaşlı, olmalıdır., isalı Formasyonunda A. Devedsresl
köyü yöresinde (Şekil 2:) tü'f ve tüfît katkıları bulun-
maktadır. 'Yaklaşık 250 m. kalınlığında olan . birini
akarsu fasiyesindedir.,

tnU Vrtkanitleri Birim İsalı. Formasyonunun üstün-
de uyumlu olarak yer alır. Düşey ve yanal, olarak isalı
ve Yarımca Formasyonlarına geçişlidir.., Formasyon gri
mor,, boz renklerin egemen olduğu tüf, tüfit, aglomera
ve killi kireetaşlaraıdan oluşur. Orta ve kalın tabakalı
olup aglomeralar tabakalanmasızdıir. Birim, adının ve-
rildiği inli köyü yakınında tipik olarak .görülür,. Deği-
şle özellikleri yansıtan kesitleri ise tsalı-Yarıslı köy-
leri arasındaki yol boyunca bulunur. İnli köyü yakının-
da volkanitlerle ardışıklı killi düzeylerde birime- yaş
verilebilecek bir fosil yatağından alman -örneklerden
î.. Tekkaya, M... Ermumcu ve: M, Gürbüz'ün tayinleri
ile Trogocerus amaltheus Roth ve Wagner, Ses sp.,
Felis. sp,., elde edilmiştir., Bu fosillere- göre Üst Miyo-
sen, yaşı elde edilmiştir;. Erişen. (1972) aynı birimin
olasılıkla üst düzeylerine karşılık gelen bir 3mrin.de
Pfanorfmriîis sp., (p. cf.. corneus Linne) bularak. Orta
üst Pliyosen olarak yaşlandırma yapmıştır. Becker-
Platen ve dig. (1977) çalışma alanının, batı ve kuze-
yinde yer alan, ve: inli Volkanitlerinin devamı olan
volkanitlerde yaptıkları radyometrik yag tayinlerinde
ortalama- 12 milyon yıl bulmuşlardır. Bu yaş Üst- Mi-
josen'e (Tortoniyen) karşılık gelmektedir., Bu neden-
lerle bu, formasyonun Üst Miyosen, (Tortoniyen)-Pli-
yosen yagta •olabileceği, kabul edilmiştir. Sahada .volka-
nitlerin çıkış yerlerine rastlanmamıştır.. Aglomeralar
güneydoğudan kuzeybatıya doğru gidildiğinde- daha da,
yaygınlaşmaktadır. Volkanitlerin olasılıkla Afyon
dolayından çıktıkları söylenebilir,. Birim yaklaşık, 300
m. kahnlığınâadır ve kapsadığı kireç-taşlan gdlsel or-
tamda, oluşmuşlardır.

Yarımca Fonnasytma inli Volkanitlerinjn üstünde:
yer alır. Beyaz., gri,, boz; renkli kireçtaşı killi kireçtaşı
ve kireç çimentolu ça!nl,ta§larmdan oluşur (Levha I
foto 1). Alt düzeylerinde volkanik katkılar bulunur:.
Sahanın güney ve güneybatı kısmında, Mreçtaşları,
egemendir. Birim. Kızüdağ ile İnli 'köyleri arasında Ya-
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rımca mevkiinde tipik kesit vermektedir., (Şekil 3).
Çakıltaglarmda çakıllar kuvars metamorfik kaya par-
çalan ve kiregtaglarıdır,. Çakıltaşları yanal ve düşey
olarak killi. kireçtaşlarına geçerler. Kireçtaşları bol
«castropodlu ve gölsel fasiyestedirler. Formasyona ya§
verebilecek fosil bulunamamıştır. Ancak,, yaşları bilinen
formasyonlarla yanal ve. düşey geçişli olması nedeniyle
Üst Miyosen (Tortoniyen)-Pliyosen yaşta olması ge-
rekmektedir... Kalınlığı 100 m.,, dolayındadır.,

Çalışma, alanında kuvaterner çekelleri yaygın, ola-
rak bulunmaktadır. Bunlar1 olarak, eski (Pîeyistosen)
ve yeni (günümüz) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Eski
Sökeller akarsu faslyesdnde, tutturulmamış kumtaşı,
çakıltaşı 'kum», kil depolan şeklindedir.

guhut-Çay sahasında çok sayıda değişik özellik-
te yapısal, şekiller izlenebilmektedir. Faylardan K-G
dogrultulu olanların fay düzlemleri düşeye yakındır.
Bu nedenle blokların 'hareket, geldi hakkında karar'
vermek oldukga zordur,,, Söz konusu faylar hava fotoğ-
raflarında çok belirgin, olduğu gibi,, arazide de kolay-
lıkla tanınabilmektedir. Fay zonunun ve fay ile ilgili
yapıların gelişmemiş olması, 'bu kırıkların az atımlı
olmasından kaynaklanmış olabileceği gibi fayın içinde
geliştiği kayaların kireçtaşı olması ve bu kayalarda
fay zonuna özgü küçük yapıların, gelişemediğinden de
olabilir. Bununla beraber, 'bu sahada fayların özellik-
lerini anlamaya yardımcı olan veriler toplanabilmiş-*
tir.

Kızıldağ köyünün kuzeyinde (Şekil. 2) yer alan ve
K 15 D doğrultulu olan fay 'belirgin olarak ters fay
niteliğindedir' (Levha I - foto- 2)., Payın kuzey tara-
fındaki batı blokunda temele ait kireçtaşlan doğu blo-
kunda ise, Yarımca Formasyonuna ait kireçtaşları bu-
lunmaktadır ve karşıkarşıya gelmektedir., Borada te-

mele ait 'kireçtaşları üste çıkmıştır. Fay düzlemi ba-
tıya 80* . 85° eğimlidir,, Fay dikliği iyi korunmuştur.
Fayın doğu blokunda Yarımca Formasyonuna ait ki-
reçtaşları ani olarak, kesilmektedir, Kireçtaşları faya
yaklaştıkça çok kırıklı olmakta ve eğimleri artmak-
tadır,. Buna karşılık batı bloktaki temele ait kireetaş-
larında tabakalar yataya yakındır ve yüksek açılı bir
şev ile aniden kesilmektedir. Bu verilere göre fayın, ters
fay niteliğinde olduğu söylenebilir.. Atımı en az 100
metredir,,

isalı ile Kızılda^ köyleri, arasında yer alan, diğer1

bir fay K 25 D' doğrutiuludur. Hava fotoğraflarından
iyi izlenebilen fay topografyayı dikine kesmektedir..,
'Fay düzleminin eğimi 85° olup, yer yer doğuya ve
batıya eğimli olabilmektedir... Fay çoğunlukla Yaranca
Formasyonunu kesmektedir. Bu yörede Yarımca For-
masyonunda kireçtaşlan egemendir. Fay zonunda kı-
rılmalar1 dışında hareket yönünü, belirten çizgisellikler,
•••ıfak kıvrımlar fay bre§i görülememiştir. Söz. konusu
fayın ters fay olabileceği düşünülmüş ancak, fay düz-
leminin, eğiminin doğu. ve batıya yön. değiştirmesi doğ.
rultu atım, bileşeni de olabileceğin.:! düşündürebilir.

Kuzeybatıda Işıklar1 köyü kuzeyinde yer alan nor-
mal fay K 50 B doğrultuludur. Payın kuzey bloku
ûüşmüştür. Fay düzleminin eğimi fay dikliğinin ve
topoğrafik doğrusallığına göre 70° civarımda olmalıdır.
Afyon-Çay karayolundan Işıklar köyüne giden, köy1

yolunun fayı kestiği yerde ve Işıklardan. Değirmen-
dere: köyüne giren yol üzerinde fay morfolojisi belir-
gindir, Fayın atımı, en az 100 metredir. Yine Beğir-
mendere güneydoğusunda, Kızıldağ köyünün, kuzey-
doğusunda yer alan normal fay da (Şekil 2} yaklaşık:
D-B doğrultuludur. Fay düzlemi kuzeye eğimlidir- ve
kuzey blok düşmüştür. En. az atım 150 metredir.

Bölgede: izlenebilen diğer yapılar da kıvrımlardır.
Eksenleri genellikle KEOXGGB yönlüdür. Sahanın batı
kısmında yo-ğun. olarak bulunurlar,. Kıvrımlar sık ve:
devamsızdır,, Tabakalarda egemen eğim 10° - 15° dir
ve çok kısa. aralıklarla değişmektedir. Temel kayalara
yakın yerlerde- eğim artmaktadır. Kıvrımların sürek-
sizliğine kaya türlerinin yanal ve düşey yönde ani de-
ğişmelerinin neden olduğu düşünülmektedir,.

özelliği iyi gözlenen faylara. dayanarak .niteliği
belirsiz olan faylar için 'bir genellemeye .gidilecek, olur-
sa,, K-G veya KKD-GGB doğrultulu olanların ters fay,
D-B veya BKB-DGD doğrultulu olanların, ise normal
fay olabilecekleri söylenebilir.

Sultandağ Sahası

İsparta büklüıSünün doğu. kısmında, Sultandağla-
rının eteğinde küçük bir saha.» neotektoniğe ışık tu-
tacak veriler sağlıyabileceği düşünülerek haritalan-
mı§tır (Şekil 4). Miyosen öncesi tüm birimleri Sultan-
dağları metamorfitleridir. Sahada, en yaşlı neotekto-
nik dönem, çökelî ise gri boz renkli kireçtaşı, killi ki-
reçtaşı ve çakıltaşlarmdan oluşur., Orta ve kalın taba-
kalıdır. Yer yer 'boşluktu ve traverten görünümlüdür,.
Birimin, yaşını gösterebilecek fosiller bulunamamıştır.
Ancak, batıda Şuhut-Çay sahasında görülen Yarımca
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Forin.asyon.uBa. benzerliği, ve. bu. formasyonun devamın-
da olduğu göz önüne alındığında Üst Miyosen - Pliosen
yaşta olması gerekir Birini Geisel fasiyestedir. Kalınlı-
ğı 150 metre dolayındadır,

Sahada haritaya imlenebilecek büyüklükte kıvrıma.
rastlanamamıştır. Ancak, 'burada. KB-GD doğrultula-
rında birbirine paralel birkaç fay bulunmaktadır^ Bun-
lardan ên batıdaki düşük açılı fay düzlemi olan bir
ters faydır.. Yaklaşık 15° - 20° eğimli oton. fay düz-
lem.:!, boyunca Miyosen öncesi, yaştaki temel kayaları
"Üst, Mîyosen-Pliyosen yaşlı kayalar üzerine bindir-
miş tir. (Şekil 5). Diğer fayların ise düşeye yakın, fay
düzlemleri vardır ancak, nitelikleri belirlenememiştir.

Sahadaki Kuvaterner çekelleri eski ve yeni. olmak
üzere ikiye ayrılmıştır. 'Eski Kuvaterner çekelleri bir
alüvyon yelpazesi şeklindedir' ve yeni akarsu sistemi
tarafından, yarılmıştır,. Yeni alüvyonlar günümüz alüv-
yonlarından olu.sniu.stur,.

Yaivag-Gelendost Sahası

Sultandağlarınm 'batısında KB-GD uzanımlı bu sa-
hanın güneydoğusunda Beyşehir gölü bulunur. Miyo-
sen öncesi temel konumundaki, kayalar- üzerine, açısal
uyum.suzl.ukla gelen Neojen çökelleri için. dana önceki
çalışmacıların adlanmalarına uyularak, (Demirkol vd.f

1977; Oztürk vd., 1981) üç formasyon ayırtlanmıştır
(Seldi S).

İKağkoıiaJk Fonmasyona Kırmızı yegil ve kahveren-
gin egemen olduğu, gevşek tutturulmuş çakıltaşı,, kum-
taşı kil ve silt seviyelerinden oluşmakta olup, çapraz
tabakalanmalı seviyeler ve oygu dolgu yapıları içer-
mektedir. Çok tipik, erozyon örnekleri de sunan bu
formasyonun, alüvyon yelpazesi, 'birikinti konisi akarsu,
kanal dolgusu, malzemelerinden oluştuğu, çökelme hav-
zası içlerine doğr uinee malzemelerin arttığı ve Gök-
söğüt formasyonuna yanal olarak geçtiği görülmekte-
dir. Kalınlığı en fazla 250 m,, kadardır.

Gëksëgttt F0nrnasy«ira Sahanın dala çok orta kı-
sımlarında görülür. Altta yeşil, sarı kabverenkli k.urn-
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taşı,, sıittaşı ve kiltagı seviyeleri ile bağlayıp üstte ye-
şil, gri» beyaz: renkli klltaşı marn ve killi kireçtaşı
seviyelerine: geçen, bir bilimdir, ince» orta ve .kalın ta-
ba'kalanmalıdır. Sahanın, güneydoğusunda ince taba-
kalı tebeşîrimsi seviyeler' görülür. Güneybatıda da çok
kristalize, fosilli sert, kireçtaşı seviyeleri vardır. Yak-
laşık 500 m.,, kalınlığında olan birim, göl fasiyesin.de
oluşmuştur.

SVumasyonu Beyaz,. boz açık. gri renk-
lerin egemen olduğu killi kireçtaşı, kireçtaşı ve kiltaşı
ağdalanmasından (Levha I, - foto 3). Bazı yerlerde en
üst kısımlar kırınızı ve beyaz renkli marn seviyelerin-
den meydana gelmiştir. içinde linyit seviyeleri, bulu-
nur. Sahadaki diğer, birimlere yanal ve düşey geçişler
gösterir. Bahanın kuzeyinde birimin en üst kısmında
iri kireçtaşı çakıl ve bloklarından oluşan çakıltaşı se-
viyeleri bulunmaktadır,. Görünür kalınlığı 500 m. dola-
yında olan bu formasyonun kıyısında bataklıkların
olduğu bir göl fasiyesinde oluştuğu, birimin en, üst
seviyesindeki iri bloklu çakılların ise hızla yükselmiş
olan çevredeki temel kayaların kısa sürede aşınması
.sonucu oluştuğu düşünülmektedir.

Sahadaki Kuvaterner birimleri ..alüvyon yelpazesi
ve genç akarsu çekelleridir.

Yal.vac-Gelen.dost sahasında izlenen, kıvrımların, ek.,
senleri genelde K-G ve KB-GD yönlerdedir. Kıvrım-
ların çoğu açık kıvrımlardır. Hatta, bazı yerlerde kıv-
rımlarıma öndülasyon olarak nitelendirilebilecek dal-
galanmalar şeklindedir» Bununla beraber bazı yerler.

de de ufak boyutta kapalı kıvrımlar ve bir yerde de
devrik bir kıvrım görülmüştür. Bu devrik kıvrımlanma
îSeyşehir-Gelendost devlet yolu üzerinde, 'Madenli kd-
yüne gelmeden, yolun hemen güneyinde yüzeyleyen ser-
pantinli temel kayalar dokanağında bulunur.. Bir devrik
senklinal olan bu kıvrımın ekseni yaklaşık kuzey-güney
doğrultuda olup,, kıvrım düzlemi 14° doğuya eğimli-
dir. Genelde sahada temel kayalarla olan dokanakla-
nn yakınında kapalı kıvrımlar buna karşılık çökelme
lıavzasının ortalarında açık kıvrımlar görülmektedir..
Kıvrımlanma ile ilgili tabaka, eğimleri 10° - 15° ara-
sındadır. Kıvrımlanma Terziler ve Yarıkkaya köyleri
(Şekil 6} yolu boyunca olan kesitlerde iyi görülür.
Kıvrımlar Neojen-Kuvaterner havzasının daraldığı,
kuzey bölümde daha, yoğun bulunurlar.

Faylar da kıvrımlar gibi sahanın kuzey kısmında
bol olarak bulunurlar, Bazıları., temel kayaları ile olan
dokanak faylarıdır,, Diğerleri ise neotektonik dönemde
oluşmuş çökel kayaları, içindedir. Bu sahada faylar
KD-GB doğrultusunda uzanırlar. Çoğunlukla düşeye ya-
kın fay düzlemleri görülür. Ancak., bunların birçoğun-
da fayın türünü belirliyebileeek veriler sağlanamamış-
tır. .Fay düzlemleri iyi yüzeylememiştir. Faleotektonik
kayaları iğinde bazı fayların neotektonizma ile hare-
ket ettiği, ve bu hareketlerin doğrultu alımlı ve ters
•Pay bileşenleri olabileceği, yönünde veriler vardır, ör-
neğin Yankkaya-Sağırköy fayı (Şekil 6) kuzey blok-
taki, temel kayaları ile gtoey bloktaki Neojen çökel-
lerinin dokanağınâadır. Oldukça dik fay düzlemi üze-
rindeki izler ters fay hareketini, düzlemin yakınındaki
Neojen çökellerindeki kırık, kıvrım ve ezilmeler de
Neotektonik; dönemdeki hareketleri göstermektedir
(Levha I - Foto 3 Ye 4).,

VESRtUSKİN YOKUMU ve SONIJÇLAB

Yukarıda, değinilen, yapısal veriler yorumlandığın-
da bölgenin sıkışmakta olduğu {Şekil 7) ve bu. sıkı§-
manınöa bölgede ters (V) geometrisinde kanatlara
dik; olarak daralma .şeklinde ortaya çıktığı, anlaşılmak-
tadır. .Bunun sonucunda İsparta büklümünün, kuzeyin-
de B-B; yönlü, fayların, oluşmasına neden olan bir ge-
nişleme meydana gelmektedir (Şekil 8)..,

Bu .görünüşün geçerliliğini araştırmak için çalış-
ma sahalarının bulunduğu, bölgeye bakıldığında :EDKD
ve KKB doğrultulu bazı çizgisellikler görülmektedir.
Ayrıntılı, çalışma sahalarının yakınlarına kadar uza-
na» bu çizgisellikler için toplanan bazı. veriler, bun-
ların fay olduğuğnu .gösterir' .niteliklerdedir. Örne|pn
Çay Deresi güneyinde metaforfitlerde yer alan, bir
çizgisellfk (Şekil 1-X) denetlendiğinde bunun bir faya
karşılık .geldiği, görülmüştür. Bu fayın, düzlemi düşeye
yakın, batıya eğimli ve genel doğrultusu KKD-GBB
dır., Fay düzleminde miloniüeşme, breşleşme ve yatay
fay çizikleri vardır,, Ancak, bu çiziklerden blokların
hangi yöne hareket ettiği anlaşılamamaktadır,, Elde
edilen, verilere, göre fayın doğrultu atımlı olduğu, sdy-
lenebilmektedir. Sol yönlü olması gerektiği İse "yorum-
lanarak belirlenmiştir...
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Yine Senirkent-Afyon karayolu güneyinde, Hoyratı
gölünün güneydoğusunda yer .alan çizgiselliğin arazî-
fle denetlenmesi, bunun da bir fay olduğunu göstermiş-
tir (Şekil 1-Y).. Burada, fay dikliği gölün kıyısını oluş-
turur. Tabakalar çok 'kinle ve eziktir,, Ter yer killeş-
meler görülür. Ancak:, düşeye yakın olan bu fay düz-
lemi üzerinde hareket yönünü gösteren veriler talun-
aamamıştır» Fay Hoyran gölünün kuzey-kuzeydoğusun-
i,a gölün. terkettiği yerde 'Neojen çökellerîni kesmek-

tedir. Burada faynı aktifliğjne veri olabilecek fay ML
teri ve' diri heyelanlar vardır. Fay ayrıca fay vadisi
olabilecek bir dereyi de izLemektedir. Vadi boyunca
yan derecikler faya gelince kesilmektdir. Ayrıca faya
paralel, kesilmiş sırtlar bulıınmaktadır. Bu tür veri»
1er doğrultu atımlı faylarda görülmektedir. Bu, neden-
le fayın doğrultu atımlı olduğu kabul edilnıisj ve sol
yönlü olarak: yorumlanmıştır» Bu gözlemler dikkate alı-
narak' bölgede bulunan göllerin kenarlarındaki çizgi-
selliklerin faylara karşılık geldikleri ve yukarıda soy»
lenebilen faylara geometrik .ağıdan büyük benzerlik
göstermeleri nedeniyle de doğrultu atımlı olduktan soy.
lenebilir. Fayların, yaşlan, için ise şu veriler elde edil-
miştir. Ayrıntılı incelenen havzalardaki sökellerin için-
de devam, etmedikleri veya dokanaklara karşılık, gel-
dikleri görülmüştür. Bu da söz konusu gizelgeselükle-
tin bu çökellerde görülen deformasyondan önce oluştuk.
larını gösterir,,, Nitekim,, bölgenin, güneyindeki çalışma-
larda, Miyosen, sırasında bölgenin lovrımlandığı, bin«
dirmeler ve doğrulur atımlı fayların oluştuğu, belirtil-
mektedir (Dumont ve Krey, 1:975; özgül,, 1976; Delau,-
ne-Ma;ye:re vd., 1077). Bu çalışmalarda değinilen sıkış-
ına tektonik rejimine göre Şekil rdfeM konu edilen çiz-
pselliklerin eğer fay iseler, doğrultu atımlı olmaları
gerekir. Aslında bölgenin güneyindeki sıkışma rejimi-
nin kuzeyde de olmasma engel herhangi Mr yapısal, ve
morfolojik sınır bıılunınamaktadır. Yine 'bölgenin doğu.
sunda, Mut-Karaman-Sili£ke yöresindeki sauşntamız*
ela (Şaroglu vd,., 1983) bölgenin Üst Miyosen'de (Ser-
revaliyen'den sonra) K~G ydnünde sıkı^nakta olduğu,
ve bunun sonucunda KD-GB döğrultulu sol yanal,, KB-
Qn döğrultulu sag yanal atımlı fayların geliştiği sonu-
cuna varılmıştır. Aynı dönem için İsparta büklümü yö-
resinde, de benzer tektonik rejimin hiMim sardügîln:CI
söylemek yanlışj olmamalıdır.

Bütün bulgular değerlendirildiğinde İsparta bük-
lümü yöresinde Mut-Karaman^Silifke yöresinde olduğu
gibi Neotektonik dönemin Üst Miyosen'de (Seravali-
yen sonrası): başladığı anlaşılmaktadır», Genelde K-G
yönlü sıkışma şeklinde olan iefommsyon. ile D-B döğ-
rultulu kıvrım ve bindirmeler; KD-GB do,ğrultulu sol
yönlü, ve KB-GD değrultulu sağ yönlü faylar geü§f-
mîşf kuzeyde- yakınsayacak: şekilde hareket etmişler-
dir. Doğrultu atımlı fayların, arasında yer alan havza-
larda Tortomyen ve. daha genç yaşlı, birimler •cökel-
mistir. Bazı yerlerde bu faylar örtülmüş, bazı yer-
lerde de. faylar arasındaki açılmalardan volkanitler
çıkmıştır, örneğin • Beyşenir-Ak§eMr arasındaki Eren-
lertepe Volkanitieri (Şekil 1-Z), Burdur „ İsparta ara-
sındaki volkanitler • (Şekil 1~Q) ve Afyon yöresi volka-
nitleri. gibi.

Üst Miyosen, sonu (Tortoniyen so:nı̂ ası) Pliyosen
başnıda^ Kuzey .Anadolu, Fayı, ve doğu Anadolu Fayının
birleşip Anadolu levhasının batıya hareketi başladık-
tan sonra ise İsparta büklümü bölgesinde Şekil ,2.4:
ve. 6'daki yapılarla görülen , D-B yönlü sıkışmaya ne-
den olan neotektoniğin ikinci fazı başlamıştır. Yöre-
deki çalışmalanmızda haritaladığımız yapılar1 'ta, ikinci
faza. aittirler. Bugün ters "V" geometrisine sahip bir-
çok gölün, yer aldığı İsparta, büklümü, geometrisini ola-
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sılıkla eskiden mevcut- o:ian tatlı bir kavisi (Şengör ve
Yılmaz, 1981) kuvvetlendirerek neotektaniğîn ilk dö-
nemînde kazanmıştır. Neotektoniğîn ik;inci fazımda ise
İsparta büklümü batıya hareket eden Anadolu levhası-
nın hareketinde bir tampon, bölge durumunda kalmıştır..

Bu §ema içinde çalışma •bölgesinde' ilk, fazda, doğ-
rultu atunlı olarak çalışan yapılardan büklümün doğu-
sunda yer alanlar, etkinlikleri devam, ettiğinde bindir-
me bileşenli, büklümün batısında yer alanlar1 isse etkin-
likleri devam ettiğinde normal bileşenli olarak çalış-
mıgg olmalıdırlar. Bunlara bölgedeof örnekler verilecek
olursa,. Sultandağlannın doğu kenarındaki fayın, neo<-
tektonik dönemin ilk fazında- sağ yanal doğrultu atma-
lı olarak, çalıştığı, 'ikinci fazda ise ters fay özelliği
kazandığı. (Şekil 1-A), buna karşılık: İsparta lÄklümü«
nün en. batısında yer alan, Sandıklı ovasında izlenen
fayların, önce sol yönlü, doğrultu atunlı olarak çalış-
tığı daha sonra ise olasılıkla normal bileşenli otolik
olarak hareket ettiği düşünülmektedir.
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UBVHÀ I

PIAXB I

Foto 1 : DeğiıttiBiıdiere Mfcyt güneydoğusunda yer alam ters fay. Bakış taray©
doğrudur.

Fhoto 1 : Beveıs© faul* observed to southeast of Değtnnendere village,» lUooîdııg
north.

Foto % : Yaranca Foimasyoraimmii genel geriniş i ve fawimtaiiiiimi.,
zeye àogpatfiiËr.

Bataş ta-

Fboto % i 'Geneml ¥iew -&Ï Yarımca fotaoation anâ typ eof foWîiig,, liooldlig1 north.

Foto S : Yarıfekaya Fonııasy^ttiiîiîiîi genel gertinüşü, tatoafealar1 yer yer il&leşmîs
ve dievrifaniştir. Bakış gliııeytatıya io ğ̂ımdur,.

Fhoto S : General view of 'îarıîikaj'a formation,» Beis are almost ¥©rtîeal and some
foeis are overtunied; Looking southwest.

Foto 4 ; YiarıHEaya-SağıAey layı,. Bakış batıyadır.

Photo 4. : YankfcayaJSağırk&y fault» 'looking west»
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