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BATI TOROS (LÎKYA) NAPLARININ YAPISAL ÖĞELERİNİN VE
EVRİMİNİN ANALİZİ

The Analysis of evolution and structurai items of The Western Taurus - Lycia - Nappes

Şükrü Er so y Istanbul Üniversitesi Mühendislik. Fakültesi» Jeoloji Mühendisliği Bölümü

34459 Vezneciler/ İSTANBUL

ÖZ : Bilindiği gibi, S W Anadolu'da çok eski tarihlerden beri» yerli ve yabancı araştırıcılar' jeolojik irdelemelerde bulunmak-
tadır. Doyurucu bir yoğunlukta olmasa bile» bu. kadar fazla bilgi birikimi ile henüz S W Anadolu için jeolojik evrim modeli or-
taya konmuş değildir.

Yazar, eldeki mevcut veriler ışığı altında, söz konusu bu bölgedeki otokton, para-otokton. ve alloktonlann yapısal
parametrelerini ve evrimlerini ortaya koymaya çalışmıştır.,

ABSTRACT : As is known, nativ and foreign geologists have been investigating onthe S W Anatolian since very early
ages. There is no the geological evolution pattern of the SW Anatolian, up to now in spite of more data., However These
knowledges aren't extremely sufficient.

. According to data available, author have been tried, to propose the structural Items and the geological evolution of
autochthonous, para-autochthonous and allochthonous of 'this region.

GÎRİŞ

Bu çalışmada.» özellikle Antalya'dan K-G yönünde geçen

eksenin batısında, Menderes Masifi ile Beydağları arasında

kalan bölge ele alınmıştır.., Teke Toroslan (Demhtaşlı, 1975) ya

da Lisiyen veya. Likya Toroslan (Blumenthal,, 1963) adlarıyla da

bilinen bu kuşak, şimdiki yazar tarafından, Özgül (1976)'e göre

değiştirilerek "Batı Toroslar" olarak adlandırılmıştır.

Torosların bu kısmında, yerli yerinde olmayan (allokton)

kayaç birliklerine "Batı TOTOS Naplan" adı verilmiştir (Ersoy,

1989a). Bu tektonik birlikler Likya. (=Lisiyen), Elmalı ve Teke

Naplan olarak, da bilinir (Şekil-1).

Değişik havza koşullan, yaş ilişkileri» kayaç toplulukları

ve tektoniği bakımından Batı Türkiye birkaç paleocoğrafik

kuşağa, ayrılır. Bunlar K'den G'e sırasıyla, Menderes. Masifi'nîn

kuzeyindeki tetls alanı» Menderes Masifi (örtü kuşağı ile

birlikte) Batı TOTOS Kuşağı (Teknesi), Beydağları Otokton

kuşağı ve Antaya Naplan kuşağıdır (Ersoy, 1989a) (Şekil-2),.

Yazar,, bu makalede,, halihazırda Menderes Masifi, ile

Beydağları Otoktomı arasında bulunan, Batı Toros (Likya)

Naplan (Ersoy, 1989a.) ile bunları altlayan bîr önülke konumlu

Beydağlan otokton kuşağını irdelemiştir.,

BEYDAĞLARI OTOKTON KUŞAĞININ GENEL

TAMIMI VE YATILIMI

Bu, kuşağı Woodcock ve Robertson (1977) Beydağları

zonu. Yılmaz ve diğ. (1981) ise Beydağlan Masifi olarak adlar.

En güneydeki kuşak olup» göreceli otoktondur. En. altta.

olasılı Üst Triyas'tan başlayan neritik karbonatlar Kretase'nin

sonuna kadar devanı, eder (Şekil-3).. Bu karbonat, istifi, Üst

Kretase sonundaki, tektonik hareketler nedeniyle yanal yönde

fasiyes değişiklikleri sunar. Onalan (1979), çalışmasında istifi

Myomikriderden oluşan Gedikpaşa Formasyonu ile Paleosen'e

kadar çıkanı. Brakman ve diğ. (1986), rudisüi kireçtaşlanmn

yanal yönde pelajik kireçtaşları içeren olistostromal bir

seviyeye geçtiğini, belirtirler.. Üst Triyas (?) -Üst Kretase

aralığmdaki neritîk karbonatlan yine sığ su çökelimli Lütesiyen

yaşlı resifal karbonatlar tarafından, uyumsuz olarak örtülür.

Lütesiyen sonunda, bölgedeki karasallaşrnayı takiben, uyumsuz

olarak önce boksit düzeyleri içeren karbonatlar (Erakman ve diğ.

1986) ve son. olarak fan. delta çökelleri (Hayward., 1984)

birikmiştir. Onalan (1979), Helvesiyen (Tortoniyen) yaşlı

kırıntılı birimin (Kasaba Formasyonu)., Âlt Miyosen sığ deniz

karbonatlan üzerinde uyumsuz olduğunu ileri sürerken; Erakman.

ve diğ. (1986), kırıntılılarla karbonatları geçişli olduğunu

belirtirler;.
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Şekil-l. Batı Toros Napları'nın yerini .gösterir basitleştirilmiş .harita.

1- Menderes Masifi (MM), 2- Menderes Örtü Kuşağı Güney Kolu (MÖKGK), 3 ve 4- Ofîyolitler (4) ile birlikte Batı Toros Napl.an,
5-Oligo-miyosen yaşlı molas, 6-Bey Dağlan Otokton Zona, 7-Genç Neo-tektonik çökeller..

Figure-L A. simplified map showing the Western Taurus Nappes., 1-Menderes Massif (MM), 2- Southern Branch of the
Circum-Menderes Zone (MÖKGK), 3 and 4- Western Tauras Nappes with ophiolites (4) together, 5~ Mollase of Oligocène age,
6- Bey Dağlan Autochthonous Zone,,, 7- Young neotectonic depozites,

Şenel ve dig. (1986), Beydağ'ları Otoktonu'nun Gömbe

Akdağ*ı dolayında Alt Langiyen'e kadar' çıktığını kaydederler.

Bu. kuşak duraylı bir karbonat platformu, başka bir deyişle

bir1 önülke olup» doğuya doğru. Orta Toroslar boyunca naplann

önünde ve gerisinde yüzeylenirler.

B̂ u feuşağm.» Helenidlerdeki devamı Pre-Apulyo zonudur

(Poisson, 1977; Poisson ve Sarp,1977; Ersoy,1989a,b,1990 a,

b).

BATI TOROS KUŞÂĞI(TEKNESl)NDAKt

KAYAÇLARIN GENEL TANIMI VE YAYILIMI

Batı Toros Teknesi, adı İlk kez tarafımdan Poisson'nn

(1.977) Kızılcaçorak ya da Kızılca. Teknesi'ne benzer .anlamda

kullanılmıştır. Kuşak, Menderes Masifi ile Beydağlan Otoktonu

arasındaki alanı, içerir (Şekil-l). Teknenin Antaya körfezinin

doğusunda kalan, Toros alanında devamı olup, olmadığı

konusunda şimdilik görüş belirtilm.eyecek.tir.,

B'U kuşaktaki allokton kay aç topluluklarına, önceki

.araştırmacılar Likya(=Lisiyen), E!m.alı ya da Teke Toroslan

Naplan gibi adlar verirler., Ayrıca, yersel, olarak Fethiye

-Köyceğiz dolayındakilere Batı Likya Hapları (Graciansky,

1967; Brunn ve diğ., 1970) Korkuteli dolaymdakilere ise Doğu

Likya Hapları (Brann ve diğ.,, 1970) .gibi adlar da kullanılmıştır.

Yazar, değişik adlar kullanmanın doğuracağı karışıklıkları

gözönünde bulundurarak, kuşaktaki turn allokton kay aç

topluluklanna "Batı Toros Naplan" adını vermiştir,. Yalnız

unutulmamalıdır ki» Batı Toros Naplan adı, farklı, paleo-

coğrafik kuşaklardan Batı Toros Teknesinle taşınmış tektonik

birliklerin tümü için. kullanılmıştır1 (Şekil-3). Bu nedenle bu

kısımda sadece. Batı Toros Teknesi'nin para-otokton üniteleri.

ile doğu ya da kuzeydoğudan taşınmış oldukça orjinal kayaç-

ları anlatılacaktır.
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Şekil-2. Batı Türkiye'nin paleocografik kuşaklan. A- Kuzeyden, .güneye tzmîr-Ankara Zoını (IAZ), Menderes Masifi, (MM) ve onu
saran Menderes Örtü Kuşağı. (CMZ),, BatıTbros Teknesi (BİT), BaH Toros Platformu (BTP),, Bey Dağlan Otokton Zonu{BQZ),
Antalya Napîarı Zona (ANZ), B- Bey Dağlan ile Menderes Masifi .arasında, henflz Batı Toros Teknesi neritiMerinin çökelimi
(Üst Triyas-Liyas). C- Üst Liyas'tan itibaren Batı Toros Teknesi'nin oluşumuna bağlı olarak çokelen, yarı pelajik ve
pelaJEİkier. Bu arada, tekne içinde Alt Kretase'ye kadar neritilde§rn,enin, devam ettiği bir platform vardır*

Fi.gure-2. Th.e palegeographycal zones of The Western, Turkey,. A-From north to south, Izmir-Ankara. Zone (IAZ), Menderes Massif
(MM) and envelope or Circum Menderes Zone (CMZ),,, Western Taurus Trough (BTT), Western Taurus platform (BTP),, Bey
Dağları Autochthonous Zone (BOZ), Antalya Nappes. Zone (ANZ),.. B- Neritic period in the Western Taurus Troug,h between
Menderes Massif and Bey Dağlan during Upper Triassic~Lias.sic. C- Hemi-pelagic and pelagics .Sedimentation, depending on
the formation of throuh since Upper Liassic. On the other hand» there is a, platform, praionupajting shallow, water
sedimentation from Upper Triassic to Lower1 Cretaceous

Para-otokton Üniteler:

Para-otoktonlar, tali dilimler1 içeren.,» iki büyük tektonik
dilime ayrılır (Şekil-3). Bunlar., Tersiyer- yaşlı, alt tektonik ile
KarbonifeT-Tersiyer aralığmdaki üst tektonik dilimdir.

I-Alt Tektonik Dilim: Heryerde, Beydağlan otoktonu
ile diğer aliokton kay açlar arasında yeralır. Tektonik
hareketlerde, üstteki napları sırtlama görevini üstlenmiştir.
Dilim,,, birbiriyle tektonik dokanaklı iki tali dilime ayrılır
(Poisson, 1,977; Onalan, 1979; Şenel ve dig.. 1987; Ersoy,
1989a). Bunlar alttan üste sırasıyla, Elmalı. Grubu, ve Yavuz
Form.asyon.udur. Bu tektonik dilim, önceki çalışmacılardan
Graciansky (1972) ve Colin (Î962) tarafından otokton. olarak .
tanımlanmıştır.

IA-Elmalı Grubu: Bu. topluluk, Poisson'un (1977)
Yavuz ünitesine, Onalan'ın (1979) otokton uzerin.de, tektonik
olarak, yeralan Lûtesiyen-Tortoniyen yaşlı tektonik serisine,»
Şenel ve diğ/nin (1986) Gömbe Grubuna (Lütesiyen-Alt
Langiyen) karşılık gelir.

Kiltaşı, sillttaşı, knmtaşı, şeyil ve kongj.omerad.an oluşan
topluluk» Batı Toros Teknesi'nin en güney kesiminde
çökelmişlerdk. Onalan (1979).» bu grubum en altında Lütesiyen
yaşlı Elmalı Formasyonu, onun üzerine açısal uyumsuzlukla
Oligosen yaşlı Deliktaş şeyil» bunun, da üzerine olasılı açısal,
uyumsuzlukla Burdîgaliyen yaşlı Sinekçi Formasyonu ve
nihayet en, üstte yine açısal uyumsuzlukla Orta Miyosen, yaşlı
Kasaba Formasyonu ayırtlanmıştır. Bu grubun alt ve üst
dokanağı tektoniktir;..

IB - Yavuz Formasyonu: Kiltaşı» kumtaşı, kireçtaşı
ardalanm,asınd,an oluşan, birim,,, ilk kez, Poisson (1977) tarafından
tanımlanmıştır, Elmalı Grubu ile birlikte çoğunlukla 'karbonat-
lardan oluşan para-otokton ve alloktonlar arasında tektonik
dokanaklı olarak bulunur (Şekil-3).

ince» orta, tabakalı, bej» krem, yer1 yer kırmızımsı renkli, kil-
taşı, silttaşı, :mikritik kireçtaşı, 'killi kireçtaşı, kumlu, kireçtaşı
gibi kaya. türü ardalanmasından oluşur,.,

Alt kesimlerde karbonatların, yoğun, olmasına karşın,, üst
seviyelerde kırıntılılar dala fazladır. Yer yer ince mikrokon-
glomera seviyeleri yer alır.
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Ost Lütesiyen - Priaboniyen aralığında çökelen formas-
yon, Korkuteli ve. Elmalı dolayında, geniş alanlar kapsar.

Gölhisar güneyinde, Selçuk ve dîğ.'nîn (1985) Keller Tek-
tonik Penceresi olarak adladıklan Alt Miyosen yüzeylenme-
lerinin üs liin.de, yazar tarafından ay ir danam genellikle kırın-
tılılardan oluşan volkanikli, ofîyolitli. bir düzey yeralır. Birim,
içinde gri. renkli.,, sakkoroid dokulu kireçtaşlannda Üst Paleo-
sen'e sat Morozovella cf. velascoensis (Cushman) fosili bulun-
muştur.. Kuşkulu olmakla beraber» bu yüzeylenmelerin Yavuz
Formasyonunun özdeşi, olduğu, düşünülebilir..

Elmalı Grubu, Yavuz Formasyonu ve Varsakyayla Flişi
(Poisson,, 1977) gibi yakın yaş konaklanndaki birimlerin
zaman ve mekan kavramı içinde, ele alınıp tektonik evrim
modeline aktarılması gerekir.

II- Üst Tektonik Dilim: Bu dilim. Batı Toros
Teknesi'nin en yaşlı kayaçlannı içerir. Paleozoyik(Karboni-

*fer)den. başlayıp Senozoyik sonuna, kadar uzanır, iki tali (se-
konder) dilime ayrılır.

Dilimin» Paleozoyik 'bölümü, düşük enerjili,, sığ deniz
ortamını karakterize eder.. Graciansky (1972), Batı Toroslar'da
iki Paleozoyik istifi ayırtlar (Şekil-3). Bunlardan birincisi»
.Karadağ serisi (Karbonifer -Orta Triyas Sonu), ikincisi ise

Hatieeana Dağ Serisi'nin tabanındaki Tekedere Serisi (Pcrmiyen)
dir. Karadağ Serisi ,gre ve kuvarsit arakatkılı pelitik ve
biyoklastik karbonat kay açlarından; Tekedere Serisi ise altta
dolomit-lrireçtaşı tekrarı» onun üzerine sinerit ve radyoları t:
içeren pilow lavlı ve küçük spil.it alıntılarının, oluşturduğu
arakatkılı yeşilimsi psammitik »kozlardan oluşur.. Karadağ
Serisi, Üst Triyas (Norîyen) öncesi bir bindirmeyle Tekedere
Serisi, tarafından fizerlenir. Her iki .serî. Üst: Triyas yaşlı birimler
tarafından açısal uyumsuzlukla örtülür.

Bu uyumsuzluk düzleminden itibaren,, Mesozoyik
Graciansky" nin (1968) Hatieeana dağ Serisi'nin. tabanındaki
Noriyen yaşlı Çenger Formasyonu ile başlar. Bu birim,
kırmızımsı» morumsu konglomera, ve arkozik kumtaşlarından
oluşur.. Bu birini üsttekilerle .geçişlidir.,

Paleozoyik serileri ve Çenger Formasyonu heryerde
izlenmez. Çoğunlukla Üst Triyas'tan başlayan, genellikle
karbonatlarda oluşan, üst dilim, alt dilim üzerinde tektoniktir.
Fethiye ile Gölhisar (Burdur) arasındaki bölgede,, Üst Triyas
karbonaüanyla 'başlayan üst dilime, tarafımdan Sekiçayı Grubu
adı verilmiştir, Önceki çalışmacılardan Graciansky (1968),
grubun Üst Kretase sonuna kadar olan. kısmına Hatieeana dağ
Serisi, Doggernden Eosen'e kadar olan kısmına ise Köyceğiz
Serisi demiştir.,
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Şckil-4.. Batı. TOTOS Naplan'na ait tektonik dilimler.

Figure-4. Tectonic sheets belonging, to the Western Taurus Trough,.

Sekiçayı Grubu, alttan üsle doğru Ost Triyas-Liyas yaşlı

Sckiçayı Formasyonu, Dogger-Ost Kretase yaşlı Karabel

Formasyonu ve Üst Kretase-Paleoscn yaşlı Çırkıcak Bloklu Flişi.

adı verilen birimlerden oluşur. Kalın katmanlı, bu nedenle som.

görünüşlü, grimsi renkli platform karbonatlarından oluşan

Sekiçayı Formasyonu (Ersoy, 1989a) hakkında ilk notları

Philippson (1915) tarafından yazılmıştır. Ara.stirm.aci,, Datça

yarımadasındaki bu karbonatlara Gereme Formasyonu adı

vermiştir. Birime, bulduğu mercan fosili Diplopora kercuîea

(Stopper)"^ göre Orta Triyas yaşını verir,. Ayrıca birime yine

Datça yarımadasında Yetimlik Kireçtaşı (Rossi,,, 1966; Orombel-

li ve diğ., 1967), Fethîye-Köyceğiz dolayında Haticeana For-

masyonu (Graciansky, 1968), Bodrum, yarımadasında Pazardağı

Formasyonu (Ercan ve diğ. 1982) adı verilmiştir. Tüm bunların,

dışında,, en doğuda Homa-Akdağ dolayında, Gutnîc ve diğ'nim

(1979) ayırmış oldukları Gökgöl ünitesi ile Denizpınar ünitesi

tabanındaki platform karbonatlan, Poisson*un (1.977) Gökçe-

ovacık ve Kızılca ünitelerinin tabanındaki platform karbonatları,

sözkonıısu formasyonun olasılı olarak uzantısında yeraînrlar.

Sekiçayı Formasyonu, üç değişik karbonat düzeyinden

oluşur,. En altta kötü kokulu, iri kristalli, bu nedenle kum. gibi

dağılgan, grimsi, dolomitler vardır. Bunların kalınlıkları birkaç

metreyi geçmez. Onların üzerine, koyu. gri siyahımsı, bazen

kirli sarı renkli, yer yer silisifiye,, dolomitik kireçtaşı ya da

kristalize kireçtaşları gelir. En üstte. ise. karstik, kalın katmanlı,

bej-beyazuntrak renkli, kristalize kireçtaşları vardır. Formas-

yon genellikle mikritik olup gastropoda, mercan, ve iskelet

kavkı parçaları içerir. A}>rıca oolitik, pizolitik ve pelitik yapılar

yaygın olarak gelişmiştir., Formasyonun üst düzeylerinde Pateo-

dacycladus mediterranem (Pia) fosili bölünmüştür., Bu fosil Akde-

niz bölgesinde, yaygın olup,, Lîyas için. kılavuzdur... Aynca Men-

deres Masifi güneyinde Çağlayan ve diğ. (1.980), dolomitik

kireçtaşlarmda Maendrospira sp.3 Involutina sp..f Gtomospirelta

sp.t Duostominidea gibi fosiller bularak olasılı. Üst Triyas

yaşını vermişlerdir.

Bölgesel olarak Üst Triyas-Liyas yaşlı bu reritik

fasiyesiıün Alt Kretase'ye kadar çıktığı kesitler' de vardır

(Şekil-4),. Dirm.il. (Burdur) batısında, Eren. Tepe dolayından, alman

grimsi siyahımsı biyopelmikrit örneklerinde Trochoİina alpına

(Leupold), Trochoİina cf. palatiniensis (Menson), Trockoîina

elogata (Leupold), Trocholina çf.. conıca(Schhımberger) fosilleri

bulun.arpak Alt Kretase yeşı verilmiştir. Eren Tepe'de saptanan

neritik kesit» Batı Toros Teknesi'nin kuzeyinde» Menderes

Masifi'ne yakın bir bölgede çökelmiş olabileceği gibi, tekne

içinde su yüzüne çıkmış (yükselmiş) bir sığ platform da. olabilir.

Sekiçayı Formasyonu yukarı doğru Karabel Formasyonu'na

(Ersoy, 1989a) geçer., tki birim arasındaki dokanak genellikle

uyumlu olmakla beraber ender olarak uyumsuz (?) gibi görüldüğü.
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•yerler (Kemer nahiyesi kuzeyinde Güney Dağı dolayı) de vardır,

karabel Formasyonu altta, 5-10 metrelik dolomit,, çörtlü

kireçtaşı geçişinin üzerinde sarnntrak yeşil, bej renkli, gayet

ince katmanlı (2-3 cm.). 30-40 metre kalınlığındaki

radyolariüerle başlar. Bu düzey oldukça yaygın olup* Datça

yarımadasında Orombelli ve diğ. (1967) tarafından Şariabat

Radyolariti adı verilmiştir. Rady oları tlerin. üzerine çörtlü

kireçtaşlan .gelir,. Bunlar- üst kısımlara doğru oldukça kolidir. En

ist kısımda, her' yerde izlenmemekle birlikte neıitik, nıdistli Üst

Kretase kireçtaşlan gelir (Colin, 1962; Brinkmann, 1966;

Graciansky, 1968; Ersoy, 1989a).

Genellikle kötü korunmuş ve kıt fosilli, formasyonun pale-

ontolojik bazı bulguları şu. şekildedir; Mirifucus medlodilaîus

(Oksfordiyen-HauteriviyenX Arckeodictyomitraf ?) aspidurum

(Kimmeriyen-Barremiyen), Praeconocaryomma magnimamma

(Kimmeriyen-Tithoniyen) gibi Üst. Jura- Alt Kretase radiolaria-

ları bulunmuştur (tayinler .Avusturya'dan Helfried Mostlar ta-

rafından yapılmıştır. Ayrıca. Marginotruncana manginata

Şekil-5. Batı TOTOS Teknesi'ne ait kayaçlarm, kabaca batıdan
doğuya do.ğru litolojik ve. kronolojik olarak, değişimi.
Pelajikleşme yaşı batıda Dogger' iken doğuda Liyas
başıdır. Ayrıca, tekne içinde, Üst Triyas-Alt Kretase yaşlı

• karbonat platformu, yeralmaktadır.

Figure-5. Roughly from west to east, lithologycal and.
kronological changes of rocks belonging to Western
Taurus Trough,. Pelagication age. is Dogger at the west, as
Liassic at the east., In the trough, there is a platform of
Upper Triassic-Lower Cretaceous age.

(Reuss) Helvetoglobotruncan hehetica(B6M), Dicarinella sp.t

Globo'truncana lapparenti (Brotzen), Gansserina cf. gansseri

(Bolli), gib'I Ost Kretase (Türoniyen-Senoniyen) karakteristik

fosilleri, bulunmuştur. Gerek önceki çalışmacıların gerekse, ken- "

di bulgularımıza göre, Karabel Fonnasyonu'nun yaşı Dogger-

S enoniyendir.

Karabel Formasyonunun ezerine çoğunlukla uyums'uz ba-

zen uyumlu bir dokanakla Çırkıcak Bloklu Flişi gelir (Ersoy,

1989a),. Bu. birimi üç kısımda incelemek yerinde olur,. En altta

düzenli bîr- flis istifi, onun. üstünde olistostromal bir kesim, en

üsttede çok tektonize bir kesim yeralır. Bloklu, kesim,, paleon-

toloji^ ve litolojik yönden oldukça çeşitlilik gösterir. Bloklar,

çoğun Penniyen, Triyas, Üst Jura-Alt Kretase, Üst Kretase yaşlı

olup, hem pelajik, hem, de neritik fasiyeste olanları vardır, Birim

konglomera, (çört, bazalt, ofiyolit çakıllı), pelajik kireçtaşı»

kumtaşı, volkanit, mirrokokina, pizolitik kireçtaşı, 'kumlu

kireçtaşı» marn gibi. litolojilerden oluşun Bloklu flişîn yaşı Üst.

Kretase olarak kabul edilmekle birlikte .kuzeyden güneye doğru

ŞekiI-6. Batı Toros Napları'na ait birimlerin tekne içindeki
yerleri ve komşu alanların durumları. En kuzeyde
o riyolitlerin türediği bir tetis alanı.,, daha güneyde
sırasıyla Menderes Masifi (MM), Batı. Toros Teknesi ve
platformu. (BTP), Bey Dağlan Otoktom Zonu (BOZ).
Oklar tektonik hareket yönlerini göstermektedir.

Figure-6., Locations of units belonging to^ Western Taurus Nap-
pes, and, situation of adjecent areas,. Tethyan area origi-
nated ophiolites at the north tow^ds south., respective-
ly, Menderes Massif (MM), Western. Taurus Trough (BTT)

• and platform (BTP)» Bey dağlan Autochthonous Zone
(BOZ)t Arrows show tectonic movements directions.,
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gençleştiği kesindir,, örneğin, Datça yarım-adasında, belirli, ke-

sinliklerle Alt Eosen'e kadar çıkan, bïrïrn Girit adasında. Oligo-

sen re kadar çıkmaktadır (Hail ve diğ.,, 1.984; Bormeaıı ve dig.»

1977). Fakat istifte bazı sedimentolojik kesiklikler olabilir.

Altta,, Paleozoyik ile Mesozoyik birimleri .arasındaki

uyumsuzluk Üst Triyas (Noriyen) öncesi» bölgesel yükselmenin

ve aşınma döneminin olduğunu gösterir. Bir başka deyişle» Batı

Toros Kuşağındaki blok hareketleri, bu donem.de başlamıştır. Bu

sıralarda (Orta-Üst Triyas). Antalya Naplannm bulunduğu

havzada. (Pamfliya) yani Neotetis'in güney kolunda blok

faylanmalar başlamıştır (Marcoux, 1978) ve giderek batıya

doğru, uzanmıştır (Poisson,, 1977; Poisson ve Sarp, 1977).

Poisson "a. (1977) .göre,, Kızılcaçorak ya da Kızılca Teknesi adını

verdiği yer ile Antalya havzası, Orta Triyas "ta Barla dağlan

aracılığıyla İsparta açısı kuzeyinde, Kasımlar Şey ili ve Çayır

Kırıntılıları ile bağlantılı olmuşlar ve bu, bağlantı Mesozoyik'te

de devam etmiştir. Batı tarafta ise,, Paleojen'de Barla Dağları,

Bey dağları ve Kızılca çanaklarında özdeş" fliş çökellerinin

bulunuşu,, bunların bağlantılı bulunduğunu gösterir (Dumont ve

diğ., 1980). Bu teknelerde Antalya, okyanuslaşma evresine

'kadar ulaşırken., yani okyanus kabuğu malzemesi oluştururken,

diğer tekne bu evreye ulaşamamıştır. Thuizat ve diğ.'e (1981)

gore,, okyanuslaşma olasılıkla Orta Kretase'de, Adamia ve diğ/e

göre (1977) Kreta.se Ortası-Sonu'nda oluşmuştur, Şenel (1986)

ise, Antalya Napları'nda yaptığı çalışmada,. Triyas'ta başarısız

bîr riftleşmeden sözder.

Yazara, göre,, Poisson (1977) ve Poisson ve Sarp'ın (1977)

ileri .sürdükleri gibi bir Toros içi tekne olmalıdır. Bu. tekneye

Kızılca Teknesi yerine daha .geniş .anlamda» Batı Toros Teknesi

dernek yerinde olur kanaatindeyim.

Para-otoktonlar ile doğu ya da kuzeydoğudan, taşınmış

üniteler 'bu teknenin orjinal kayaçlandır. Hernekadar blok

hareketleri Ost Triyas'ta başlamışsa, da bu yer tekne haline, Üst

Liyas Sonunda varmıştır... Bu görüş, gerek eski araş turnacılar

(Graciansky, 1968; Poisson, 1.977; Poisson ve Sarp» 1977) ile

istifteki litolojilerle de desteklenir., Üst Triyas-liyas aralığında,

sığ denizi gösteren, algli, mercanlı, oolit yapılı dolomit,

dolomitik kireçtaşı ve kristalize kireçtaşlan gibi litolojiler

egemendir, Üst Liyas sonrasında, ortam derinleşmeye başlamış

ve Orta Jura-Üst Kretase yaşlı Karabel Formasyonu'na ait çörtlü

kireçtaşlan ve radyolarit-çörtler çökelmiştir. Sekiçayı

Formasyonu île Karabel Formasyomı'nun kısa mesafede geçişli

olmaları teknede derinleşmenin ani değil, de,,, osilasyonlarla

olduğunu gösterir. Ayrıca Üst Kretase'de genelde pelajik fasiyes

egemen olmasına rağmen, ender de olsa. bazı yerlerde rudistli

kireçtaşlarının olduğu neritik fasiyes hükttm sürmüştür (Colin,,,

1962; Brinkmann» 1.967; Graciansky, 1968; Ersoy, 1989a).

Batı Toros Teknesi'nin genişliği Poisson'un (1985)

bulgularına göre 37.5 km. olmalıdır..

Batı Toros. Teknesi'nin,, batıya doğru Helenid kuşaklandaki

devamı lyoniyen Zonudur (Poisson, 1977; Poisson, ve Sarp,

1977; "Poisson, 1985; Ersoy; 1989a, b, 1990 a, b).
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Batı Toros Teknesi'nin doğu ya da, kuzey-
doğusundan taşınmış naplar :

Halihazırda Beydağ'ları Otoktonu üzerindeki Batı Toros

Kapları' nm, doğu ya da kuzeydoğudan taşınmış olanlan, para -

otoktonlara göre oldukça alloktondur, Çünkü bunlar Batı Toros

Teknesi'nin en uzak; yerinde çökelmişlerdir. Kronolojik ve

litolojik olarak para-otoktonlara oldukça benzerler,. Bu üniteler

sınırlı bir mesafede taşınabîldiklerinden günümüzde Batı

Toroslar'ın 'belli bir yerine kadar izlenirler,. Batı Toroslar'ın en

batısında,, teknenin doğusundan tektonik olarak sürüklenmiş

kay aç dilimlerine rastlanmaz. Ayrıca buna benzer üniteler

.Menderes Masifi, lizerin.de de izlenmezler. Bu nedenle bu naplann

olasılı olarak doğu ya da 'kuzeydoğudan taşındıkları kabul edilip,

ayrı bir nap dilimi altında ele alınmıştır. Dilim tarafımdan

Dutdere Grubu olarak adlanmıştır.

Sekiçayı. Grubu ile Dutdere Grubu'nun birçok benzerlikleri

olmasına karşın» pelajikleşme yaşları farklıdır. Sekiçayı

ömbu'nda bu. dönem Üst Liyas'ta başlamışken, Dutdere Grubu'nda

Liyas. başıdır (Şekil-4), Bu. da. riftleşmenin doğudan batıya, doğru,

yayıldığının (Poisson, 1977) en güzel kanıtıdır.

Dutdere Grubu: Tarafımdan, adlanan bu grup,. Poisson'un

(1977) Gülbahar Ünitesi, ile benzerlikler gösterir.

Altta Sekiçayı Grubu üzerinde tektonik durumda, olup

(Şekil-3), yaş konağı Üst Triyas-Üst Kretase arasıdır. Bir önceki

tektonik ünitede olduğu, gibi önce sığ su.,» sonrada derin deniz

ortamının egemen olduğu, litolojilerle tanınırlar. Tabandaki Üst

Triyas yaşlı platform, karbonatları ('Dutdere Kireçtaşı) üzerine .Alt

Jura-Üst Kretase yaşlı önce çörtlü 'kireçtaşlan ardından

radyolarit-çörtler (Kaymaklı Fm.) gelir. Çörtlü kireçtaşlan. ile

radyolarit-çörtler tabandan itibaren verev (oblik) geçişlidir.

Pelajik, hemipelajik fasiyes, bazen çörtlü 'kireçtaşlan ile bazen

da rodyolarit-çörtlerie başlar.

Dutdere Kireçtaşı Formasyonu en altta dış yüzeyi pasb ya da

limonit renkli,,, kurumca gri. renkli, kötü katmanlı, MegaloHont

sp. ve tayin edilemeyen, bazı fosil içerikli» kalınlığı 15-20 m.

olan killi, kumlu, hatta çakıllı kireçtaşlan ile başlar. Bu

kireçtaşlan, üstteki birimlerle genelde, uyumlu olmakla 'beraber

beli belirsiz bir uyumsuzluğun olduğu, da, bir gerçektir. ÇîlnM bu

seviye Dutdere Kireçtaşı'nm yer yer .su üstüne çıktığı oksidasyon

zonu içinde yer alır, Bunların üzerine beyazımsı renkli, kalın

katmanlı ve bu nedenle som görünümlü, yer yer dolomitik

kireçtaşlan vardır. Bunlar içinde. Megalodont sp.. fosili buluna-

rak Üst Triyas yaşı verilmiştir. Platform karbonatlan üzerine

uyumlu olarak daha derin, denizde çö'kelen Kaymaklı Formasyonu

gelir. 'Kaymaklı Formasyonu, altta heryerde izlenmeyen birkaç

metre kalınlığında, Lijas yaşlı ammonit fosilli, yarı pelajik.

yummlu MIH. kireçtaşlan (Âmmonitico rosso) ile başlar.. Bun-

ların, üzerine sırasıyla, çörtlü kireçtaşlan. ve radyolarit-çörtler ge-

lir. Bu formasyon üst kısımlara doğru bazik, volkanizma ürünleri

içerir,.. Formasyonunun üst sınırı Giobotruncana İapparenii(BToi-

zen) gibi pelajik fosil, bulgularıyla. Orta Maestrihtiyen'e kadar

çıkanlmıştır. Bu grub» Batı Toros Teknesi* nin daha çok kuzey-

doğusunda. Korkuteli kuzeyi,. Gölhisar ve dolaylarında

yüzeylenirler.
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Şekil-7. Otokton, para-otokton ve alloktonların üç boyutlu durumuo.ii gösterir blok diyagram.., Günümüzde,, allokton ve
paraotoktonlar öniilke (Bey Dağlan) üzerine bindirmiş durumdadır. Oklar farklı, hareket, yönlerini .göstermektedir.

Figure-7. Block diagram showing three dimensional situation of autochtohonous, para-otoktonous and allochthonous. At the
present, allochthtonous and para-autochthonous have been, overthrusted onto the foreland (Bey Dağları),. Arrows show
different tectonic movement directions.

Kuzeyden Taşınmış Ofiyolit Napları(AUokton-
lar): Dirmi] Olistostromal Melanji:

Bu ad, ilk kez Dirmi] (Burdur) dolayında ofiyolitler

altındaki ofîyolitli sedimenter melanj için kullanılmıştır., Bu

birim batı Toros kuşağı boyunca, yaygın olarak izlenir. Yerli

(nativ) ve yabancı (exotik) çok değişik boyut ve litolojilerden

oluşan blokların arası bazen killi bîr matrikslc tutturulmuştur

(Şekil 3). Çoğun killi matriks .gözükmemekle birlikte bazen

ofiyolitik gereç matrikstir. Birini üç düzeyden oluşur. Altta

flisinisi bir istif, onun üzerine olistostromai bir kesim., en üstte

ise oldukça tektonize bir düzey yaralın

Birim içinde başlıca,, kırmızi-kızıl renkli kiltaşlan

(volkanik katkılı), radyolarit-çörtler, pelajik ve neritik

kireçtaşları, şeyil, kumtaşı ile spilitik bazaltlardan, oluşur.

Birim.İn genel rengi kırmızı ya da kızıldır. İçinde

Neokindeodeîîa triassica (Müller)„ Metapoîygnathus communsti

(Müller), Ozarkodina sp. Xaniognathus sp., Gondolleİidae gibi

Üst Trîyas fosilleri yanında, Schwagerina sp. (Permiyen), Äm~

modiscus sp.. (Silüriyen-Günccl), Gümbelitrtinae subfamilyasına

ait HeteroheHcidae(Päleoseto)9 familyasnun bazı türleri ile bazı

balık dişi ve radyolarit fosilleri bulunmuştur. Bu fosil bulgu-

larına göre, melanj in yaşı Üst Kretase-Paleosen'dir. Fakat bu

bağıl bir yaştır. Çünkü, yaş. verme matrîkse dayalı değildir. Gra-

ci.an.sky (1968), bu melanjın Ganser'in (1974) renkli melanjı,

Bailey ve Callier* in (1953) Ankara Melanjı,, fi.rann ve diğ.'nin

(1970) ofîyolitli melanjı ile aynı olduğunu ileri sürer.

Bu ünite, naplama hareketleri sırasında, hafif metamorflze

olmuştur., Yazar, metamorfiznıa derecesini» Üst Triyas yaşlı

konodontlann alterasyon renk .indislerine göre 360-550 C

olarak bulmuştur.

Dolukızlar OfJyoliti

Bu ad ilk kez, Dirmil (Burdur) güneyinde, Dolukızlar Tepe.

dolayında yüzeylenen ofiyolitler için taraf und an kullanılmıştır..

Batı TOTOS kuşağındaki o riyolitlere çeşitli araştırıcılar

tarafından değişik isimler verilir. Bunlardan, Graciansky (1968)

Peridodit Napı, Özkaya (1982) Fethiye Peridoditleri, Özgül

(1976) Bozkır Birliği gibi adlar verirler., Poisson'un (1977)

Kızıldağ Masifi'ndeki ofyoiitleri yukarıda, sözü edilen

ofiyolitlerin eşdeğeridir.

Dolukızlar Ofiyoliti. düzenli bir istif olmayıp peridotitler-

den oluşur1,. Peridotitler1 ise genellikle dunit, harzburgit ve pirok-

senit bileşimlidir. Bunlar' genellikle diyabaz daykları ile kesil-

mişlerdir. Dunit ve harzburgider çoğunlukla serpantinleşmiş-

lerdir. Ayrıca, tektonik zonlarda listveni.tle.sme izlenir ve pas,

renkli,, toprağımsı bir zon gelişmiştir. Paslı olm.asm.in nedeni

serpantinlerin metamorfîzma olmasındandır. Çalışma .konusu-

nun dışında olduğundan ofiyolitlerin ayrıntılı, mineralojik desk-

ripsiyonlarına .girilmiyecektir.

Ofiyolit napının. tanı kalınlığı saptanamamıştır,. Kalınlık

1000 m.., den fazla olabilir (Erakman,, B. ile kişisel görüşme).,

Alttaki melanj üzerinde, tektonik dokunaklıdır.
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öriyolitler1 tüm Batı TOTOS kuşağı boyunca tektono-

sLratigrafık bakımdan genellikle en üst nap dilimini, oluşturur.,

Yazara ve diğer araştırıcıların (Özgül,, 1976; Ricou, 19$G*;

Şengör ve Yılmaz, 1981) yaygın görüşlerine göre ofiyolltler

Menderes Masifi kuzeyindeki bîr okyanus alanının kalmtısıdır.

Ncotetis'e ait bu okyanus belki, Izmir-Ankara Zonu, belki, de Pin-

dus okyanusudur. Çünkü, Helenidler'de ofîyolitlerin iki kuşak

(Pindus ve Vardar Okyanusu) tan titrediği hakkında yaygm bir

görüş birliği vardır. Bunu bir örnekle somut]aştırabiliriz. GB

Türkiye'ye yakın Yunan adalarındaki (Rodos vb.) ofiyolîtlk mal-

zemenin Pindus okyanusundan, taşındığı, kabul edilîrken(Mutti ve

dig., 1970; Harburg ve Hall, (1988) Datça yarımadasındaki ofı-

yolitlcrin Îzmir-Ankara Zonu'ndan taşındığını söylemek bir iki-

lemdir. Bu ivedilikle çözülmesi gerekli sorunlardan biridir..

PALEOCOĞRAFYA VE JEOLOJİK EVRÎM

Toros kuşağında, Kambriyen'den günümüze, kadar 'tüm otok-

ton ve allokton kayaç istiflerinin, Arab-Afrika (Gondwana) kıta-

sının, kuzey devamlan olduğu, görüşü yaygın olarak' kabul görür.

Balı Toros Napları'ndaki kayaçlarm yaşı Paleozoyik

(Karbonifcr) ten başlar.. Bu dönem genelde düşük, enerjili,,

duraylı, sığ deniz 'çökclimiidir. Mesozoyik başlangıcında (Alt

Triyas'la) ortamda duraysızlaşma başlar (Erakman ve dig,., 1986)

ve Paleozoyik çökclleri Ost Triyas (Noriyen) yaşlı kırmızı

renkli konglomera, kumlası ve çamurtaşlarından oluşan Çenger

Formasyonu (GTacîansky, 1968) tarafından uyumsuz olarak

örtülür. Bu da, Noriyen öncesi bölgesel yükselme ve aşınma

döneminin olduğunu gösterir,. Batı Toroslar'da Üst Triyas öncesi

yükselme Monod (1977), 'tarafnidan, da 'kaydedilmiştir.

Bu sıralarda (O.O.Triyas'ta) Antalya naplaruun bulunduğu

havzada, (Pamfilya) yani Neotetis'in güney kolunda blok

faylanmalar başlamış (Marcoux, 1978) ve .giderek batıya, doğru

uzanmıştır (Poisson, 1.977)., Poisson (1.977) ve Poisson ve

Sarp'a (1977) göre Menderes Masifi ile Beydağlan oto'ktonu

arasmda Kızücaçorak ya da sadece Kızılca, adını verdikleri tekne

ile Antalya teknesi Orta Triyas'ta Barla Dağlan, .aracılığı ile

İsparta açısı kuzeyinde» Kasımlar' Şeyli ve Çayır kırıntıları ile

bağlantılı olmuşlar ve bu bağlantı Mesozoyik ve sonrasında da

devam etmiştir. Paleojen'de Barla Dağları,, Bey Dağları ve

Kızılca çanaklarında özdeş fliş çekelinim bulunuşu bunların

bağlantılı olduklarını gösterir (Dumont ve diğ,., 1980). Bu

teknelerden Antalya okyanus kabuğu oluşturma evresine kadar

uzanırken, Bau Toros Teknesi'ndeki bu evre izlenmez. Thuizat

ve diğ,'e göre (1981), okyanuslaşma olasılıkla Orta. Kretase'de;

Adamia ve diğ.'e (1977) göre, Kretase Ortası-Sonu'nda olmuştur,.

Gerçekten,, Poisson ve Sarp'ın (1977) ileri sürdükleri gibi.

bir Toros. içi tekne olmalıdır. Bu tekneye Kızılca teknesi yerine

daha geniş anlamda "Biati Toros Teknesi1"' demek yerinde olur,. Bu

teknenin kuzeyi Menderes .Masifi, güneyi ise Bay Dağları ile

sınırlanır (Şekil-6).

Teknenin oluşum yaşı doğudan batıya gençleşir (doğuda

Liyas başı iken batıda Üst Liyas'tır). Elmalı Grubu.,,, Yavuz

Formasyonu, Sekiçayı. ve Dutdere Grubu bu teknenin orjinal

kay açlarıdır..

JEOLOJt MCTGENDfSIİĞt - KASIM 1990 13



Doğuda Üst Triyas sonuna» batıda ise Ost Liyas'a kadar

megalodontlu, algli, mercanla oolit yapılı dolomit, dolomitik

kireçtaşı ve kristalize kireçtaşları gibi sığ denizi gösteren

litolojiler egemendir. Teknenin oluşmaya başladığı Üst

Liyas'tan itibaren ortam derinleşmeye başlamış ve Dogger-Üst

Kretase döneminde hemipelajik ve. pelajîkler (radyolarit-çört ve

çörtlü kireçtaşları) çökelmiştir. Her ne kadar Batı Toros '

Teknesi'nde derinleşme Üst Liyas "ta. başlamışsa da bazı yerler

sığlığını Alt Kretase'ye kadar korumuşlardır. Bu sığlıklar ancak

tekne içindeki yükselim alanları ile açıklanabilir. Bu alanların,

kenarları büyük olasılıkla, faylı olup,, bu şevlerde yamaç

döküntüleri birikmişlerdir., Platform karbonatlan ile pelajikle-

rin sınırı kısa. mesafede de olsa geçişlidir» Bunun en iyi

kanıtlarından biri,,, platform karbonatlarının tıs t seviyelerinde

yer- yer' de olsa radyolarit fosillerinin bulunmasıdır.

Ost Kretase döneminde (Kampaniyen-Maestrihtiyen?)

ortamda sığlaşma meydana gelmiş» buna bağlı olarak rudistli,

mere anlı kireçtaşları çökelmiştir. Bunlar pelajiklerin üzerinde

•uyumlu olup» her yerde izlenmezler,.

Batı Toros Teknesi'nin gerçek yabancı kay açları

ofiyolitlerdir. OfîyolMer, şimdiki bulundukları yere kuzeyden.

gelmiş olmalıdır. Bu. yer Menderes Masifi kuzeyindeki neotetis

kolu (Izmir-Ankara Zonu) ya da Helenidler'deki Pindus ya da Var-

dar okyanus alanı olabilir, Menderes Masifi üzerindeki ofîyoliit-

li birimler bu ofîyolit naplannın devamıdır, öfiyolitlerin. masif

üzerinde ilerlemesine bağlı olarak. Menderes Masifi'nin meta-

morfizma yaşı kuzeyden .güneye gençleşir(Akkök, 1984),.

Laramiyen hareketleri, ile birlikte bölgede hüküm süren

açılma (extension) yerini sıkışma (compresion) rejimine

bırakmıştır. Bu hareketlerle ilgili olarak Senoniyen'de, Neote-

tis'e ait okyanus kabuğu malzemesi ofiyolitler Menderes masifi

kuzey kenarına bindirmişlerdir. Senoniyen'den Üst Eosen'e ka~

diaor Menderes Masifi izerin.de ilerleyen ofiyolMk dilimler Üst

Eosen'de gravite- kaymalarıyla Batı Toros Teknesi'ne ak-

tarılmışlar ve Oligosen molası ile örtülmüşlerdir.,

Bu, arada büyük olasılıkla, aynı dönemde ya da, hemen sonra.

(Üst Kretase sonu) Batı Toros teknesinin, doğu ya. da kuzey-

doğusunda çökelmiş olan üniteler(Dutdere Grubu)e kaylanmaya

başlamış ve bu, hareketlere bağlı olarak para-otoktonlarm

olduğu Bau TOTOS; alanında kırıntılılar çökelmeye başlamıştır.,

Teknede kırıntılıların çökelimi 'belirli, kesikliklerle Üst

Maestrihtiyen'den Alt Langiyeri'e kadar devam etmiştir.

Üst Eosen'den sonra üst üste .gelen, ofiyolit napları ile doğu

ya da kuzeydoğu, kökenli naplar (Dutdere Grubu) para-oto'ktonlar

ile birlikte Oligosen'den Orta Miyosen (Langiyen)'e kadar1 olan.

dönemde sıkışma (kompresyon) rejimi etkisiyle Bey Dağları

otoktonuna doğru ilerlemişlerdir (Şekil-7). Ve nihayet,, tüm tek-

tonik birlikler Langiyeri'de Bey Dağları üzerine yerleşmiş(Sti-

riyen fazı) ve. böylece paleotektonik döneni sona. ermiştir. Bu

yerleşme sırasında, Orta Miyosen basana (Alt Langiyen) kadar.

çökelmiş olan kırıntılılar da allokton duruma geçmişlerdir

(Şekil-8).
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SONUÇLAR.

1- Halihazırda Bey Dağları Otoktonu üzerinde yeralan

allokton ünitelerin kökeni yazar tarafından araştırılıp bunlara ait

bir- jeolojik model ortaya koymaya çalışmıştır.

2- Bu modelde en kuzeyde bîr tetis alanı ve onun

güneyinde sırası ile örtü kuşağı ile birlikte. Menderes Masifi,

Batı Toros Teknesi, ve Bey Dağları Otokton Zonu, yeralır.. En

güneyde ise Antalya napları Zonu bulunur.

3- Bu zonlardan en az bilinen Batı. Toros Teknesi'dir. Bu

teknenin oluşum yaşı doğuda Liyas başı iken» batıda Üst

Liyas'ür. Aynca bu teknenin içinde Üst. Triyas'tan Alt Kretase'ye

'kadar sığ su karakterli bir platform vardır.,

4- Bölgenin kayaçlan otokton, para-otokton ve allokton

olmak üzere smıflanmıştır. Otokton, Üst Triyas (?)*tan. Orta

Miyosen'e kadar genelde neritik karakterlidir., Para-otoktonlar

Batı Toros Teknesi'nin orjinal kay açları olup genelde Üst

Liyas'a kadar neritiktirler. Üst Liyas'tan itibaren teknenin

oluşumuna bağlı olarak pelajik ve yarı pelajikler çökelmiştir.

Dutdere Grubu,,, teknenin kuzeydoğu ya da doğusundan, taşınmış

farklı para-otoktonlardır. Bunların pelajik.le.sme yaşı Liyas

başıdır.. Kuzey kökenli naplar ise bölgenin gerçek yabancı

kayaçlan olup ofiyolitlerden oluşur., Üst Kretase .sonunda

(Senoniyen) başlayan sürüklenme hareketinin Üst Eosen'e kadar

olan. bölümü Menderes MasiG'nin üzerinde geçmiş,, Üst Eosen'de

gravite kaymalarıyla. Batı Toros Teknesi'ne aktarılmıştır.

5- Naplaşma tıareketlerinin Orta Miyosen (Langiyen)'de

son bulması ile paleotektonik. dönem, soma erip neotektonik

dönem başlamıştır.
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