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ÖZET 

ORTA TOROSLARDA (SANDIKLI GÜNEYĠ, SULTAN DAĞLARI, 

SEYDĠġEHĠR KUZEYĠ VE HADĠM KUZEYĠ) STRATĠGRAFĠ 

ARAġTIRMALARI 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

SANĠYE ġENTÜRK 

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 

(TEZ DANIġMANI: DOÇ. DR. ALĠ MURAT KILIÇ) 

BALIKESĠR,  HAZĠRAN - 2019 

 

            Bu çalıĢmada Sultan Dağları ile Orta Torosların çeĢitli kesimlerinde 

yüzeyleyen ve Geyik Dağı Birliğinin alt seviyelerini oluĢturan Çal Tepe KireçtaĢı ile 

SeydiĢehir Formasyonunun biyostratigrafik özellikleri incelenmiĢ olup örneklemeler 

Alt-Orta Kambriyen yaĢlı Çal Tepe KireçtaĢının değiĢik seviyelerinden ve Üst 

Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaĢlı SeydiĢehir Formasyonunun alt seviyelerindeki 

kireçtaĢı merceklerinden yapılmıĢtır. 

 

 Çal Tepe KireçtaĢı (Alt-Orta Kambriyen) 50 m. kalınlığındaki dolomitlerle 

baĢlar. Bu seviyeyi 40 metre kalınlığındaki siyah kireçtaĢları üzerler. Alt-Orta 

Kambriyen yaĢlı bu birim gri renkli, Corynexochus ve Paradoxides (trilobit) 

formlarını içeren kireçtaĢlarına geçer. Çal Tepe KireçtaĢı en üstte 40 m. 

kalınlığındaki nodüler, kırmızı kireçtaĢlarından oluĢur. En üstte Orta Kambriyen‟in 

Conocoryphe, Ctenocephalus ve Paradoxides formlarını içerir. 

 

 SeydiĢehir Formasyonu (Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen) kalınlığı 1000 

metreyi aĢan kumtaĢı-Ģist ve kuvarsit ardalanmasından oluĢur. Az sayıda Arenigiyen 

yaĢlı trilobitler, brakiyopodlar, graptolitler ve sefalopod içeren formasyonun üst 

kesimlerinde yine Arenigiyen yaĢlı ince bir kireçtaĢı seviyesi yer alır (Sobova Fm?). 

Bölgede bazı alanlarda formasyonunun en üst seviyesinde 20 m. kalınlığında kırmızı 

kumtaĢları gözlenir (Dean ve Monod, 1970). Bu kumtaĢlarının üzerine Mesozoyik‟in 

transgresif kayaçları gelir. Bu kayaçlar SeydiĢehir bölgesinde Anisiyen(?) ve 

BeyĢehir bölgesinde Dogger-Malm yaĢlıdır. 

 

Bu çalıĢma kapsamında Kambriyen‟in Küçük Kavkılı Faunası Sultan 

Dağları‟nda ilk kez elde edilmiĢtir. 

 

ANAHTAR KELĠMELER: Orta Toroslar, Sultan Dağları, Paleozoyik, Kambriyen, 

Çal Tepe, SeydiĢehir. 
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ABSTRACT 

STRATIGRAPHICAL RESEARCHES IN CENTRAL TAURUS (SOUTH OF 

SANDIKLI, SULTAN MOUNTAINS, NORTH OF SEYDĠġEHĠR AND 

NORTH OF HADĠM, TURKEY)  
MSC THESIS 

SANĠYE ġENTÜRK 

BALIKESIR UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE 

GEOLOGICAL ENGINEERING 

(SUPERVISOR: ASSOC. PROF. DR ALĠ MURAT KILIÇ ) 

BALIKESĠR,  JUNE 2019 

 

            In this study, the biostratigraphic features of Çal Tepe Limestone and 

SeydiĢehir Formation, lower levels of the Geyik Dağı Unit, were investigated. The 

samples were taken from different levels of the Lower-Middle Cambrian aged Çal 

Tepe Limestone and from the lower limestone lenses of the Upper Cambrian-Lower 

Ordovician aged SeydiĢehir Formation which are exposed in the various parts of the 

Sultan Mountains and the Central Taurus. 

 

 Çal Tepe Limestone (Lower-Middle Cambrian) starts with 50 m. of thick 

grained barren dolomites. Lower-Middle Cambrian aged this level follows by black 

limestones (40 m.) and passes to grey, roughly crystalline limestones that yielded the 

genera Corynexochus and Paradoxides (trilobite). Uppermost level of the Çal Tepe 

Limestone consists of nodular, red limestone (40 m.) contains Middle Cambrian 

Conocoryphe, Ctenocephalus and Paradoxides (trilobite).  

 

 The SeydiĢehir Formation (Upper Cambrian-Lower Ordovician) are built of 

monotonous (>1000 m.) quartzites and sand-clay schists alternation. This formation 

yields few fossils (trilobites, brachiopods, graptolites and cephalopods) that belong 

the Arenigian stage. Upper part of the formation is marked by Arenigian aged thin 

limestone level (Sobova Fm.). In the uppermost part of the formation is consists of 

red sandstone (20 m.) (Dean and Monod, 1970). These sandstones directly overlied 

by the first banks of the transgressive Mesozoic cover which is Anisian aged in the 

SeydiĢehir area and Dogger-Malm in the BeyĢehir area. 

 

In this study, the Cambrian Small Shelly fauna was found for the first time in 

the Sultan Mountains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Central Taurus, Sultan Mountains, Paleozoic, Cambrian, Çal Tepe, 

SeydiĢehir. 
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1. GĠRĠġ 

1.1 ÇalıĢmanın Amacı 

 Bu çalıĢma 2016-2019 tarihleri arasında, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı‟nda Yüksek Lisans Tezi olarak 

tamamlanmıĢtır. “Orta Toroslarda (Sandıklı Güneyi, Sultan Dağları, SeydiĢehir 

Kuzeyi ve Hadim Kuzeyi) Stratigrafi AraĢtırmaları” adlı bu çalıĢmada Orta 

Toroslarda Geyik Dağı birliği kapsamındaki Kambro-Ordovisiyen yaĢlı seviyelerin 

biyostratigrafisi ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 Bu kapsamda, Sultan Dağları, SeydiĢehir kuzeyi (Konya), BağbaĢı köyü 

(Hadim, Konya) ve Hüdai güneyini (Sandıklı, Afyonkarahisar) içine alan çalıĢma 

alanında Kambro-Ordovisiyen‟e ait formasyonların yanal ve düĢey iliĢkileri sahada 

izlenmiĢ ve 17 adet stratigrafi kesiti ölçülerek ince kesit ve konodont çalıĢmaları için 

233 adet örnek alınmıĢtır. 

1.2 ÇalıĢma Alanının Yeri 

 ÇalıĢma alanı dört ayrı lokasyondan oluĢur (ġekil 1.1). 

 Ġlk lokasyon, BeyĢehir gölü kuzeyinde bulunan ve kuzeyden Çay-Doğanhisar, 

güneyden ġarkikaraağaç-Yalvaç ilçeleriyle sınırlanmıĢ olan yaklaĢık KB-GD 

doğrultulu bir uzanım sunan Sultan Dağları‟dır. Sultan Dağları 1:25.000 ölçekli 

Afyon L26-c2, Afyon L26-c3, Ilgın L27-d1, Ilgın L27-d2, Ilgın L27-d3, Isparta 

M26-b2, Konya M27-b1 paftalarında yer alır. 

 Ġkinci lokasyon, SeydiĢehir‟in (Konya) 7,5 km. kuzeyinde yer alan Büyük Çal 

Tepe (SeydiĢehir, Konya) olup 1:25.000 ölçekli Konya M27-c4, Konya N27-b1 

paftalarında yer alır. 
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ġekil 1.1: ÇalıĢma alanının yerbulduru haritası. 

 

 Üçüncü lokasyon, Konya‟nın Hadim ilçesinin 12 km. kuzeyinde ve Hadim-

Konya karayolu üzerinde bulunan BağbaĢı köyü (Hadim, Konya) civarında olup 

1:25.000 ölçekli Konya N28-c3 paftasında yer alır. 

 Dördüncü lokasyon, Hüdai (Sandıklı, Afyonkarahisar) güneyinde 

Maymunkaya Tepesinde olup 1:25.000 ölçekli Afyon L24-a2 paftasında yer alır. 
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1.3 ÇalıĢma Yöntemleri 

 Bu çalıĢma, arazi öncesi büro çalıĢmaları, arazi (saha) çalıĢmaları, laboratuvar 

çalıĢmaları ve arazi sonrası büro çalıĢmaları olmak üzere dört aĢamada 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1.3.1 Arazi Öncesi Büro ÇalıĢmaları 

 Arazi çalıĢmasına çıkılmadan önce çalıĢılacak olan bölgenin jeolojisi ile ilgili 

öncel araĢtırmalar derlenmiĢ ve okunup notlar alınmıĢ olup, çalıĢma alanının 

haritaları (topografik ve jeoloji) derlenmiĢtir. Bu kapsamda ayrıca stratigrafi 

kesitlerinin ölçüleceği yerler belirlenmiĢtir. 

1.3.2 Arazi (Saha) ÇalıĢmaları 

 Arazi çalıĢmaları 2016 ve 2017 yaz dönemlerinde 1:25.000 ölçekli Afyon 

L24-a2, L26-c2, L26-c3, Ilgın L27-d1, L27-d2, L27-d3, Isparta M26-b2, Konya 

M27-b1, M27-c4, N27-b1 ve N28-c3 paftalarının belli bölümlerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 2016 yaz döneminde Sultan Dağları bölgesinde gerçekleĢtirilen arazi 

çalıĢmaları kapsamında dokuz adet stratigrafi kesiti ölçülmüĢ ve 109 adet örnek 

derlenmiĢtir. 

 2017 yaz döneminde Büyük Çal Tepe (SeydiĢehir, Konya) ve BağbaĢı Köyü 

kuzeyinde (Hadim, Konya) gerçekleĢtirilen arazi çalıĢmaları kapsamında altı adet 

stratigrafi kesiti ölçülmüĢ ve bu kesitlerden toplam 113 adet örnek derlenmiĢtir. 

 2017 yaz döneminde Hüdai (Sandıklı, Afyonkarahisar) bölgesinde 

gerçekleĢtirilen arazi çalıĢmaları kapsamında iki adet stratigrafi kesiti ölçülmüĢ ve bu 

kapsamda 11 adet örnek derlenmiĢtir.  

 Bu çalıĢmalar kapsamında yapısal deformasyona uğramamıĢ, iyi tabakalanma 

sunan, taban-tavan iliĢkileri ile dokanakların iyi gözlenebildiği, fosil içerme ihtimali 

yüksek olan yerlerden stratigrafi kesitleri ölçülmüĢ ve örneklenmiĢtir. Ölçülü 
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stratigrafi kesit alımı esnasında örnek alımı tabakalanma doğrultusuna dik olarak 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Ġki yaz döneminde tamamlanan bu çalıĢmada ölçülen 17 adet stratigrafi 

kesitinden toplamda 233 adet örnek alınmıĢtır. Araziden alınan örneklerden 

paleontolojik ince kesitler yaptırılmıĢtır. Bu örneklere ayrıca konodont elde etmek 

amacıyla yaĢ elek analizi ve ağır sıvı (SPT) analizi yapılmıĢtır. 

1.3.3 Laboratuvar ÇalıĢmaları 

 Laboratuvar çalıĢmaları üç aĢamada gerçekleĢtirilmiĢ olup bunlar; 

mikroskobik inceleme için örneklerin hazırlanması, mikroskopta incelenmesi ve 

fotoğraflanması Ģeklindedir. 

 Bu kapsamda inceleme alanında bulunan lokasyonlardan elde edilen 

örneklerin ince kesitleri Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü Ġnce Kesit Gemoloji Laboratuvarında yaptırılmıĢtır. Elde 

edilen ince kesitler Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 

Paleontoloji Laboratuvarında ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. 

Araziden derlenen örnekler ayrıca konodont içeriklerinin tespiti amacıyla 

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Paleontoloji 

Laboratuvarında yaĢ elek ve ağır sıvı analizlerine tabi tutulmuĢtur. Bu amaçla 

örnekler öncelikle yaklaĢık 2-3 cm
3
 boyutlarında kırılmıĢ ve %10‟luk asetik asit ile 

plastik kovalarda eritilmiĢtir. Analiz sırasında örnekler ortalama iki gün süre ile % 

10‟luk asetik asit çözeltisinde bekletilmiĢ ve bu süre sonunda asit kalıntısı (rezidü) 

75 µ ve 1 mm.lik eleklerden geçirilmiĢtir. Bu iĢlem sonrasında 1 mm.lik elek 

üzerinde kalan kalıntı filtre kâğıdında kurutulan örnekler üstten aydınlatmalı 

mikroskop altında incelenmiĢtir. Rezidünün çok fazla olduğu örnekler “Sodyum 

Polytungstate (SPT)” ile ağır sıvı analizine sokulmuĢtur. Bu analizde musluklu cam 

balonlara (joje) SPT konulduktan sonra her seferinde 20-25 gr.lık örnek konulur. 

KarıĢtırılan rezidü yaklaĢık olarak 20 dk. süre bekletilir. Bu iĢlem sonrasında dibe 

çökmüĢ olan konodont içermesi muhtemel olan ağır kalıntı filtre kâğıdında toplanır 

ve mikroskopta incelenir.  
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Bir sonraki aĢamada elde edilen mikrofosillerin aynı mikroskopta fotoğrafları 

alınmıĢtır. 

1.3.4 Arazi Sonrası Büro ÇalıĢmaları 

 ÇalıĢmanın bu safhasında elde edilen tüm bulgular değerlendirilerek tez 

yazımına geçilmiĢtir. Bu amaçla genelleĢtirilmiĢ ve ölçülü stratigrafi kesitleri ile 

enine jeoloji kesitleri ve jeoloji haritalarının tamamı bilgisayar ortamında 

CorelDRAW X6 programı yardımı ile çizilmiĢtir. Bu kapsamda ayrıca mikroskop 

fotoğrafları bilgisayar ortamında düzenlenmiĢ ve elde edilen tüm bulgular Microsoft 

Word programı kullanılarak yazılmıĢtır. 

1.4 Önceki ÇalıĢmalar 

 Abdüsselamoğlu (1958), “Sultan Dağı‟nın Jeolojisi” adlı raporunda 

Devoniyen mercanlı tabakalarından söz etmiĢtir ve bunlarla metamorfik Ģistler 

arasında yer alan kuvarsit, kireçtaĢı merceklerinin temeli meydana getirdiğini 

belirtmiĢtir. Yazar, Sultan Dağı‟nın tümüyle kuzeydoğuya yatık bir antiklinal 

meydana getirdiğini ve en az Permiyen‟den beri kara halinde kaldığını ortaya 

koymuĢtur. 

 Monod (1967), YapmıĢ olduğu çalıĢmada, BeyĢehir-SeydiĢehir civarında 

Mesozoyik yaĢlı kireçtaĢları ile örtülü halde bulunan, hafif metamorfizmaya uğramıĢ 

Ģist ve grelere ait geniĢ mostraların olduğunu belirtir. Yazar, 1966‟da Devoniyen-

Liyas yaĢlı bu Ģist ve greler kapsamında Alt Ordovisiyen yaĢını ifade eden tribolit ve 

sefalopodlar elde etmiĢtir ayrıca Ģistlerin triyas yaĢlı kireçtaĢları ile transgersif olarak 

üzerleniyor olmasından ötürü arada önemli bir stratgrafik boĢluğunun olduğunu 

belirtmiĢtir. 

 Haude (1968, 1969, 1972), Sultan Dağları‟nın orta kesimlerinde 

gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında, özellikle bölgenin stratigrafisine yönelik önemli veriler 

elde etmiĢtir. Yazar, Sultan Dağları kapsamındaki Kambriyen, Ordovisiyen, Üst 

Devoniyen, Karbonifer, Permiyen ve Jura-Kretase birimlerin varlığını fosil bulguları 
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aracılığı ile ortaya koymuĢtur, ayrıca masifin çok evreli bir deformasyona sahip 

olduğunu ilk kez belirtmiĢtir. 

 Brunn ve diğ. (1971), Batı Toroslar‟da yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında, 

Otokton Toroslar ile onları örten Mesozoyik-Tersiyer birimler arasındaki iliĢkileri ve 

bu bölgedeki üç büyük nap sistemine yoğunlaĢmıĢlardır. Çoğunlukla BeyĢehir-

Hoyran napına odaklanan yazarlar, Alt-Orta Kambriyen yaĢlı Çal Tepe KireçtaĢı ile 

baĢlamakta olan istifin, dereceli bir biçimde SeydiĢehir Ģeyline geçtiğini belirtirler. 

Yazarlar Gökdağ serisine Permo-Karbonifer yaĢını vermekte ve Triyas‟ı; 

konglomera, Tarasçı kireçtaĢı (Orta Triyas), Kasımlar, Kırkkavak, Sarplar 

formasyonu ve MenteĢe dolomiti (Üst Triyas) olarak ayırtlamıĢlardır. Üst Jura ile 

baĢlayan Komprehensif Seri‟nin Lütesiyene değin devam ettiğini, Paleosen-Eosen 

filiĢinin ise bunların üzerine açısal uyumsuzlukla gelmekte olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Yazarlar, BeyĢehir-Hoyran napının Batı Toros‟ların orta ve kuzey kesimlerinde 150 

km. uzunlukta ve 15-20 km. geniĢlikteki allokton birimlerden meydana geldiğini 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca genel stratigrafi istifini vererek farklı formasyon ve seriler 

tespit etmiĢlerdir. 

 Öngür (1973), Sandıklı yöresini içine alan detaylı ilk çalıĢmayı yapmıĢtır ve 

paleozoyik olarak kabul edilen birimleri Kestel YeĢil ġist formasyonu Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. YeĢil Ģist fasiyesi koĢulları altında metamorfizmaya uğramıĢ olan 

birim alttan üste Kocayayla porfiroid üyesi, metabazalt üyesi, Koçgazi fillit üyesi ve 

Hüdai kuvarsit üyesi Ģeklinde dört üyeden oluĢtuğunu belirtir. 

 Özgül ve Gedik (1973), “Orta Toroslar‟da Alt Paleozoyik YaĢta Çal Tepe 

KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonunun Stratigrafisi ve Konodont Faunası Hakkında 

Yeni Bilgiler” adlı çalıĢmalarında; Orta ve Üst Kambriyenin en alt zamanından 

olduğu bilinen Hertzina bisulcata’nın en yaĢlı fauna elamanı olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca tüm Üst Kambriyen‟de görülen Tennis Fumismna aff. 

furnishi, Oneotodus gallatini, Acodus cambricus gibi konodontların bulunduğunu 

belirtirler. Proconodontus müüeri, proconodoıitus aff. Carinatus, Oistodus 

minutus‟un ise Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen geçiĢ katmanlarında yer aldığını ve 

Kambriyen ile Ordovisiyen faunaları arasında bir geçiĢ oluĢturduğunu 

belirtmektedirler. Alt Ordovisiyen‟i ise Drepanodus homocurvatus, Drepanodus 

planus, Acodus tetrahedron‟un temsil ettiğini belirtirler. 
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 Özgül (1976, 1984), Sultan Dağları ile Homa-Akdağ istiflerinin Geyik Dağı 

Birliği ve bunların güneyinde dar bir Ģerit biçiminde uzananan ofiyolitli karıĢığın ise 

Bozkır Birliği kapsamında olduğunu ortaya koymuĢtur. Özgül (1976) Sultan 

Dağları‟nın kuzeybatı kesiminde Kambro-Ordovisiyen yaĢlı kırıntılılar kapsamında 

açılmıĢ olan tektonik pencerede Bolkar Dağı Birliği‟ne ait olduğu varsayılan 

Mesozoyik yaĢta kristalize kireçtaĢlarının yüzeylediğini belirtmiĢtir. Ayrıca, 

toroslar‟ın bazı temel jeolojik özelliklerini anlattığı çalıĢmasında; Toroslar‟ın 

Kambriyen-Tersiyer aralığında çökelmiĢ olan kaya birimlerini kapsadığını belirtmiĢ 

ve Toros‟ları; Bolkar Dağı Birliği, Aladağ Birliği, Geyik Dağı Birliği, Alanya Birliği, 

Bozkır Birliği ve Antalya Birliği olmak üzere altı tektonik birliğe ayırmıĢtır. Birlikler 

birbirlerinden; metamorfizma türleri, kapsadıkları kaya birimleri ve yapısal 

konumları ile ayrılırlar. Yazar, Bolkar Dağı, Aladağ, Geyik Dağı ve Alanya 

Birlikleri‟nin Ģelf türü karbonat ve kırıntılı kayaçlardan meydana geldiğini, ancak 

Bozkır ve Antalya Birlikleri‟ nin ise daha çok derin deniz çökellerini, ofiyolitleri ve 

bazik denizaltı volkanitlerini kapsadığını belirtir. 

 Demirkol (1977, 1982), Sultan Dağları ve civarında gerçekleĢtirmiĢ olduğu 

çalıĢmalarda, Kambro-Ordovisiyen kaya birimleri kapsamında büyük bir 

sürüklenimin (Cankurtaran sürüklenimi) olduğunu ortaya koymuĢtur ayrıca Sultan 

Dağları‟nın kuzey kısmında Permiyen yaĢlı Deresinek formasyonunun tanımını 

yapmıĢtır. Masifi bölgesel uyumsuzluklar bakımından inceleyerek yapısal açıdan 

bölümlendirmiĢ ve çalıĢma alanı kapsamındaki kayaçların Hersiniyen dağ oluĢumu 

etkisi ile deforme olduğunu belirtmiĢtir. 

 Dean ve Özgül (1980), Hadim (Konya) ilçesinin 12 km. kuzeyinde, BağbaĢı 

köyünde bir tektonik pencerede yüzeyleyen Çal Tepe KireçtaĢının kırmızı yumrulu 

kireçtaĢı üyesinin, formasyonun üst düzeyleri için biyostratigrafi bakımından önem 

arz eden trilobitler içerdiğini ortaya koymuĢlardır. Yazarlar bu üye kapsamında almıĢ 

oldukları kesitlerden, Orta Kambriyen baĢını ifade eden Agraulos, Asturiaspis, 

Conocoryphe (Conocoryphe) Corynexochus, Ctenocephalus (Harttella), Paradoxides 

(s.1), Pardailhania ve Perenopsis trilobit cinslerini elde etmiĢlerdir. Bu trilobitlerle 

birimin SeydiĢehir yöresindeki karĢılığındaki ve Ġspanya ile güneybatı Fransa‟nın 

(Kara dağ) Orta Kambriyen trilobitleri yakın benzerlik göstermektedir. Yazarlar, 

kırmızı yumrulu kireçtaĢı üyesinin, güney anadoluda Amanos dağlarındaki 
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Kambriyen yaĢlı Tiyek Formasyonundan daha genç, güneydoğu anadoludaki 

Kambriyen yaĢlı Sosink Formasyonundan ise daha yaĢlı olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 Akay (1981), BeyĢehir yöresinde, Kambriyen yaĢlı birimlerin, Orta 

Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaĢındaki SeydiĢehir Ģistleri üzerine bindirmiĢ ve 

bindirme devamında da, Üst Liyas-Alt Dogger karbonatlarının, hem Kambriyen 

birimlerini hem de SeydiĢehir Ģistlerini açısal uyumsuzlukla örtmüĢ olduğunu 

belirtmiĢtir. Orta Toroslar‟ın kuzey kısmının, Resiyen sırasında olası Alt 

Kimmeriyen dağ oluĢum olayları tarafından etkilenmiĢ olabileceğini ortaya 

koymuĢtur. 

 Öztürk ve diğ. (1981, 1987), Haude ve Demirkol‟un Sultan Dağları‟nın güney 

kesimlerinde yapmıĢ olduğu önceki çalıĢmaları çoğunlukla doğrulayan ve ek fosil 

verileri içeren çalıĢmalarında onlardan farklı olarak Sultan Dağları‟nın kuzeyinde 

Haude (1968)‟in kenar kireçtaĢları ve Demirkol (1977)‟nin Permiyen yaĢlı Deresinek 

formasyonunun kireçtaĢlarının Jura-Kretase yaĢında olduğunu ortaya koymuĢlardır. 

Ayrıca Haude (1968)‟in Karbonifer yaĢta olduğunu söylediği Harlak formasyonunun 

direkt fosil verisine dayanmaksızın, dolaylı biçimde Triyas yaĢta olduğu Öztürk ve 

diğ. (1987) tarafından belirtilmiĢtir. 

 Demirkol (1986), Sultan Dağ ve çevresinin tektoniği kapsamında yapmıĢ 

olduğu çalıĢmasında, bölgede Kaledoniyen, Hersiniyen ve Alpin orojenez fazlarının 

faliyette olduğunu belirtmiĢtir. Çekme ve sıkıĢma tektoniği ile iliĢkili olayları 

bölgede baĢlıca iki tektonizma dönemine ayırmıĢtır. Bunlar; Alt Kambriyen‟den 

Hoyran Ofiyolit KarmaĢığı‟nın bölgeye yerleĢtiği Lütesiyen sonuna değin eski 

tektonik dönem ve Üst Miyosen-Pliyosen çökellerinin geliĢimine etki eden yeni 

tektonik dönem Ģeklinde ayırtlanmıĢtır. Yazar, Alt Miyosen sonunda eski tektonik 

dönemin neredeyse bittiğini, yeni tektonik dönemin ise Üst Miyosen‟de baĢladığını 

belirtmiĢtir. 

 Eren (1987, 1990), Sultan Dağları masifine yönelik yapmıĢ olduğu 

çalıĢmalarda, mesoskopik tektonik analizlere bağlı olarak deformasyon tarihçesini 

ortaya koymuĢtur. Bu deformasyon tarihçesi değiĢikliğine dayanarak masifi çekirdek 

ve kılıf olmak üzere iki bölüme ayırmıĢtır. Yazar, Kaledoniyen orojenezi ile 

çekirdeğin üç evreli bir kıvrımlanmaya maruz kaldığını ve kılıfın Hersiniyen dağ 

oluĢumu ile iki evreli, ancak eĢ-eksenli bir deformasyona uğradığını belirtmiĢtir. 
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 Eren (1991a), Engilli (AkĢehir)-Bağkonak (Yalvaç) arasında Sultan Dağları 

Masifi‟nin stratigrafisi ile ilgili yapmıĢ olduğu çalıĢmada, masifin çekirdeğini ve 

kılıfını meydana getiren daha once tanımlanmıĢ olan birimler haricinde, Çal Tepe 

KireçtaĢının yumrulu kireçtaĢı seviyesinin Gümbürdek üyesi, Sultandede 

formasyonu kapsamında görülen metamorfik bazik kayaçların Velitepe üyesi, 

ekzotik kireçtaĢı bloklarının ise TaĢağıl üyesi Ģeklinde çalıĢılıp haritalandığını 

belirtmiĢtir. Engilli formasyonunun üzerine uyumlu biçimde gelen merceksel 

geometrili fillit ve kristalize karbonatlardan meydana gelen Alt-Üst Karbonifer yaĢlı 

birimi ilk defa Kirazlı formasyonu ismiyle incelenmiĢtir. Masif kapsamında görülen 

ancak metamorfik olmayan sil ve dayk biçimindeki bazik kayaçların jeotektonik 

önemini ortaya koymuĢ ve bunları Kocakızıl doleriti olarak tanımlamıĢtır. Bozkır 

Birliği kapsamına sokulan ofiyolitik topluluğun allokton Ģekilde bulunduğunu ilk 

defa belirtmiĢtir. Hacıalabaz kireçtaĢlarının Hoyran ofiyoliti kapsamında olistolit 

olduğunu tespit etmiĢ ve elde ettiği fosillerle Hacıalabaz kireçtaĢı olistolitlerinin 

çökelim yaĢının Üst Jura-Üst Kretase olduğunu ortaya koymuĢtur. Ayrıca güncel 

çalıĢmalarda Çay birimi kapsamında bulunan Deresinek formasyonunun Harlak 

formasyonu üzerine uyumlu Ģekilde geldiğini söylemiĢtir. 

 Eren (1991b), Sultan Dağları Masifinin AkĢehir güneyinde metatortul 

kılıfının mesoskopik tektoniğini üzerine yapmıĢ olduğu çalıĢmada, Sultan Dağları 

Masifi devamınca büyük bir antiklinoryum kuzeydoğu veya senklinoryum güneybatı 

kanadını meydana getiren epimetamorfik birimlerin üç evreli deformasyona 

uğradığını tespit etmiĢtir. Ġlk evre deformasyonu; formasyonun gidiĢine paralel ve 

ana yapıyı ifade eden biçimde K50°-60°B doğrultulu yapıları oluĢtururken, ikinci 

deformasyon fazı ise bu gidiĢe hemen hemen dik K50°-60°D doğrultusundaki 

yapıların meydana gelmesine neden olmuĢtur. Yazar, ikinci evre deformasyonlara 

dik ve ilk evrede meydana gelen gidiĢlere paralel Ģekilde etkiyen üçüncü 

deformasyon fazının kink bandı, buruĢma klivajları ve zig-zag kıvrımları 

oluĢturduğunu belirtöiĢtir. 

 Özgül ve diğ. (1991), “Sultan Dağları, Sandıklı Homa-Akdağı yöresinin 

jeolojisi” adlı çalıĢmalarında, Sultan Dağları‟nda yüzeyleyen kayaçların Geyik Dağı 

Birliği, Bolkardağı-Aladağ Birliği ve Bozkır Birliği kapsamında olduklarını ve 

bölgede bulunan Sultan Dağı Biriminin Geyik Dağı Birliğine, Çay ve Doğanhisar 

Birimlerinin ise Bolkardağı-Aladağ Birliğine ait olduklarını belirtmiĢlerdir. Yazarlar, 
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Sultan Dağı Birimi‟nin Ġnfrakambriyen-Tersiyer aralığında çökelmiĢ farklı 

kayaçlardan maydana gelmekte olduğunu, Doğanhisar Birimi‟nin ise Ġnfrakambriyen 

olduğu düĢünülen Ģist ve karbonatlardan meydana gelen bir temel ve bu temeli 

üstleyen Devoniyen, Karbonifer, Permiyen ve Jura-Kretase‟yi ifade eden kaya 

birimlerinden oluĢtuğunu belirtmiĢlerdir. Çay ve Doğanhisar Tektonik birimleri 

Mesozoyik yaĢlı yarı pelajik fasiyeste çakmaktaĢı ara katmanlı karbonat istifini ve 

olasılıkla Senoniyen fliĢini kapsamalarıyla Geyik Dağı Birliği‟nden ayrılırlar.  

 Sandıklı yöresinde Sandıklı serisi Ģeklinde adlandırdıkları temel birimleri, 

alttan üste Kocayayla formasyonu, Hüdai kuvarsiti, Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir 

Formasyonundan meydana gelir. Kocayayla formasyonunu göreli konumlarına göre 

alttan üste Kestel çayı porfiroid üyesi, Göğebakan üyesi ve Celiloğlu üyesi olarak üç 

üyeye ayırmıĢlardır. Yazarlar, porfiroidlerin, düĢük dereceli metamorfizmaya 

uğramalarına karĢın, Ģiddetli deformasyon etkisi altında kaldıklarını, porfiroid 

Ģeklinde tanımlanan volkanitlerin, riyolit ya da benzer bileĢimli olduklarını 

söylemiĢlerdir. 

 Yağmurlu (1991), Yalvaç-Yarıkkaya Havzası‟nın tektonosedimanter 

özellikleri ve yapısal evrimi üzerine yapmıĢ olduğu çalıĢmada, havzanın kalınlığının 

800 m.‟ye kadar çıkabilen alüvyal yelpaze, akarsu ve gölsel tortullardan meydana 

gelen Orta-Geç Miyosen-Pliyosen yaĢlı bir karasal havza olduğunu ve bu Neojen 

tortulların, havzayı sınırlamakta olan K, KB ve KD gidiĢli basamak biçimli büyüme 

fayı özellilğindeki normal fayların kontrolünde depolandığını belirtmiĢtir. 

 Cengiz ve KuĢçu (1993), Çarıksaraylar (ġarkikaraağaç-Isparta) kuzeyinde 

kurĢunlu barit yatakları ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢlardır. Yazarlar iki tip barit 

cevherleĢmesinin varlığını ve bunlardan ilkinin hidrotermal kaynaklı sülfidli barit 

yatakları, ikincisinin ise ilk barit yataklarından dıĢ etkenlere bağlı olarak geliĢmiĢ 

alüviyal barit yatakları olduğunu ortaya koymuĢlardır. Ayrıca kurĢunlu barit 

cevherleĢmesinin çoğunlukla Alt (?)-Üst Kambriyen yaĢlı Sultandede formasyonu 

kapsamında mercek biçimli olarak bulunan kireçtaĢları ile dolomitlerde ve daha az 

olarak da aynı formasyondaki metasedimentler, kalkĢistler kapsamında ve bu 

birimlerin dokanaklarında gözlendiğini belirtmiĢlerdir. 

 Dean ve Özgül (1994), Sandıklı yöresinde, Çal Tepe KireçtaĢının üst 

kısmındaki yumrulu kireçtaĢlarında Orta Kambriyen‟i ifade eden trilobitleri 
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belirlemiĢlerdir ve temelde yer alan Kocayayla formasyonunun Orta Kambriyen 

öncesi yaĢlı olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 Kozlu ve Göncüoğlu (1995), Sandıklı yöresinde yapmıĢ oldukları çalıĢmada, 

temel istifini Kocayayla formasyonu Ģeklinde tanımlamıĢlardır. Yazarlar 

formasyonunun alttan üste birbirleri ile uyumlu olarak bulunan Güvercinoluk üyesi, 

Göğebakan üyesi, Kestel çayı porfiroid üyesi ve Celiloğlu üyesinden oluĢtuğunu 

belirtmiĢlerdir ve istifin tamamının Ġnfrakambriyen yaĢlı olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 Öncel (1995), ġarkikaraağaç-Yalvaç (Isparta) civarında lateritik boksit 

zuhurlarını mineralojik, petrografik ve jeokimyasal yönden incelediği çalıĢmasında, 

ġarkikaraağaç-Yalvaç arasındaki boksitlerin birbirini takip eden üç dolerit düzeyi 

üzerinde bulunduklarını belirtmiĢtir. Doleritlerle ardalanmalı Ģekilde yer alan otokton 

konumlu lateritler, her dolerit oluĢumundan sonra ortamda lateritleĢmenin geliĢtiğini 

ortaya koymaktadır. Hacıalabaz Formasyonu‟nun tabanında yer alan dolomitik düzey 

ile üstünde yer alan kireçtaĢlarından elde edilen paleontolojik örneklerde tespit edilen 

Üst Jura fosilleri; sığ, lagüner bir ortamı temsil etmektedir. Yazara gore, bu olay 

Sultan Dağları‟nda bulunan dolomitik düzeyin yerleĢiminden önce ortamın sığlaĢtığı 

ve kara haline dönüĢtüğünü, Üst Jura‟nın karasal ortamında ardalanmalı Ģekilde 

Ģekillenen dolerit-laterit paketinin meydana gelmesi ile bölgenin çökerek tekrar sığ 

bir denizel ortama dönüĢtüğünü ifade etmektedir. 

 Uğuz ve diğ. (1996), Elde ettikleri yeni yaĢ verileri kapsamında Sultan 

Dağları‟nın kuzey kesiminde Deresinek formasyonunun tektonostratigrafisine yeni 

bir bakıĢ açısı getirerek birimi alt tektonik dilim ve üst tektonik dilim olarak ikiye 

ayırmıĢlardır. Alt tektonik dilim Ģekinde ayrılmıĢ olan bölümün yaĢının tespit edilen 

fosil topluluğuna gore Orta Triyas-Üst Kretase, üst tektonik dilim Ģeklinde ayırtlanan 

bölümün yaĢının ise Üst Permiyen olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca, altta 

Kambriyen-Ordovisiyen yaĢlı Sultandede formasyonu ile tektonik iliĢkili olan alt 

tektonik dilimin, üst tektonik dilim tarafından tektonik iliĢki ile üzerlediğini ortaya 

koymuĢlardır. 

 Nalbantçılar (1997), Sultan Dağları Masifi‟nin Çay (Afyon) güneybatısındaki 

mesoskopik tektonik özellikleri üzerine çalıĢmalar yapmıĢtır. Yazar, Assintik 

orojenezi etkisi ile deformasyona uğramıĢ olan Gökoluk formasyonunun Çal Tepe 
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KireçtaĢı ile Sultandede formasyonunun meydana getirdiği Alt Paleozoyik istifi ile 

birlikte, üç farklı sünümlü deformasyon evresinin etkisi altında kaldığını belirtmiĢtir. 

 Erdoğan ve diğ. (2000, 2004) Sandıklı civarında yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalarında, istifin kuvarsit ve fillitlerden meydana gelen, Kambriyen yaĢlı iz 

fosilleri kapsayan Celiloğlu formasyonu ile baĢladığını ve üste doğru ise sıra ile 

bazik volkanik ara katkılı çamurtaĢları (Göğebakan formasyonu) ve çakılları, 

volkanojenik kumtaĢı ve stomatolitli kireçtaĢı ara katkılı felsik volkanitleri (Kestel 

çayı volkanitleri) kapsadığını ve tekrar kuvarsit ve fillitlerden meydana gelen 

TaĢoluk formasyonu ile sollandığını belirtmiĢlerdir. Yazarlar tarafından Alt 

Kambriyen yaĢlı olduğu düĢünülen bu istif Orta Kambriyen yaĢlı Hüdai Formasyonu 

ve Çal Tepe KireçtaĢı ile uyumsuz Ģekilde örtülür. Ayrıca bölgede Prekambriyen ya 

da Ġnfrakambriyen birimlerin olmadığını belirmiĢlerdir. 

 Gürsu ve diğ. (2003), Orta Toroslar‟ın batı kısmında, Isparta dirseğinde, 

Sandıklı yöresinde, Sultan Dağları‟nda ve Afyon kuzeyinde bulunan bölgelerde 

değiĢik tektonik birimlerde Erken Paleozoyik ve öncesi yaĢlı birimlerin bulunduğunu 

ortaya koyarak, bu birimleri karĢılaĢtırmalı Ģekilde deneĢtirmiĢlerdir. Yazarlar, temel 

kayalar arasındaki bu değiĢikliklerin Erken Kambriyen çökeliminin Panafrikan 

temelin farklı kısımları üzerinde geliĢmiĢ olabileceğini belirtmiĢlerdir. 

 Koçyiğit ve Özacar (2003), Isparta açısının kuzeydoğu dıĢ kenarında 

neotektonik dönem üzerine incelemeler yapmıĢlardır. Bu kapsamda, AkĢehir-Afyon 

Grabeni ve Isparta Açısı‟nın kuzeydoğu kenarını sınırlayan öncel çalıĢmalarda 

bindirme fayı Ģeklinde değerlendirilen fayın (Sultan Dağı Fayı) saha bulguları ve 

sismik bulgulara göre geniĢlemeli Neotektonik dönemi temsil eden verev atımlı 

normal bir fay olduğunu ispat etmiĢlerdir. 

 Dean (2005), SeydiĢehir civarında yüzeyleyen Çal Tepe KireçtaĢının tip 

kesitini yeniden incelemiĢ ve tabanda yer alan dolomit üyesinin fosilsiz olduğunu 

ancak hemen üzerine gelen siyah kireçtaĢı (24 m.), açık-gri kireçtaĢı (10.15 m.) ve 

kırmızı nodüllü kireçtaĢı (46.7 m.) üyelerinden meydana gelen istifin çoğunlukla 

fosilli 37 tabakaya ayrıldığını belirtmiĢtir. Hadim civarında, Çal Tepenin 70 km. 

güneybatısı, kırmızı nodüler kireçtaĢı üyesindeki fosil kapsamı SeydiĢehir yakın 

çevresi ile benzerdir. Çal Tepede yüzeylemekte olan sarı Ģeyller tanımlanamamıĢ 

paradoxidid parçalar kapsarken, Hadim civarından eĢdeğer stratada Pardailhania 
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hispida nadir olarak gözlendiğini belirtir. Çal Tepenin batısında en genç Üst 

Kambriyen kayaçlarının yüzeyliyor olabileceğini fakat Kambriyen-Ordovisiyen 

dokanağının burada yüzeylemediğini belirmiĢtir. Güneybatı Türkiye ve Akdeniz 

bölgesinin diğer kısımlarındaki Kambriyen istifleri ile korelasyonunu yeniden 

değerlendirmiĢtir. 

 Gürsu ve Göncüoğlu (2005), Sandıklı (Afyon) bölgesinde yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada, bölgedeki birimleri Erken Paleozoyik yaĢındaki örtü birimleri ile 

Mesozoyik yaĢlı örtü birimleri olarak üç bölüme ayırmıĢlardır. Yazarlar, Sandıklı 

temel kompleksinin alttan üste Güvercinoluk formasyonu ve Kestel Çayı Porfiroid 

Birliğinden, Erken Paleozoyik yaĢlı birimlerin ise alttan üste Göğebakan, Hüdai, Çal 

Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonundan oluĢtuğunu ve Mesozoyik yaĢlı örtü 

birimleri ile uyumsuz Ģekilde üzerlendiğini belirtmiĢlerdir. 

 Elmas ve Suner (2006), Dinek (ġarkikaraağaç/Isparta) ve çevresinde bulunan 

barit cevherleĢmesi ile ilgili yapmıĢ oldukları çalıĢmalarada, cevherleĢmeler Çal 

Tepe KireçtaĢları ile genellikle Sultandede Formasyonu‟nun SeydiĢehir metamorfik 

birimlerinin kalkĢist, Ģist ve karbonatlı düzeylerinde meydana gelmiĢtir. Katmansı, 

merceksi (stratiform) biçimli cevherleĢmeye ek olarak yer yer küçük damarlar ve 

rekristalize baritlerden oluĢmuĢ olan ikincil cevherleĢmelerde yer almaktadır. Dört 

alandan elde edilmiĢ olan jeokimyasal, petrografik, sedimentolojik bulgular ıĢığında; 

baĢta I. III. ve II. cevherleĢmelerin kimi kimyasal ve izotopik farklılıklar nedeniyle 

hidrotermal sedimanter ya da egzalatif sedimanter olarak değerlendirilebilir olmasına 

rağmen, çalıĢma alanındaki baritler genel olarak kısa süreli indirgen Ģartlarla 

kesintiye uğramıĢ yükseltgen Ģartlarda ve düzenli olmayan havza ortamında 

sedimanter olarak yataklanmıĢlardır. Baryumun kaynağının, havzanın sıkıĢması 

anında yataklanma alanına taĢınan, Sultandede (SeydiĢehir) Formasyonu‟nun 

formasyon suları olduğunu, Sülfatın kaynağının ise yüksek kükürt izotopu 

değerlerine sahip olan deniz suyu olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 Bozkır (2007), Çarıksaraylar-Kozluçay (ġarkikaraağaç) dolayındaki 

boksitlerin oluĢum koĢulları ve NTE‟leri üzerine çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu kapsamda 

Boksitleri kapsadıkları Al, Si ve Fe oranlarına göre “demirli boksit”, türedikleri ana 

kayacın üstünde yer almalarından dolayı da “otokton boksit” Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Boksitli zonun taban (Mezardere formasyonu) ve tavan (AktaĢsırtı kireçtaĢları) 
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karbonatları arasında NTE açısından belirgin bir fark bulunmadığını ve boksitlerin 

NTE oranlarının; Ġslikayatepe volkanitlerine ait ayrıĢmamıĢ örneklerin NTE 

oranından daha yüksek iken, yarı ayrıĢmıĢ volkanitlerin NTE oranından daha düĢük 

olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 Göncüoğlu ve diğ. (2007), Çay-AkĢehir arasında yapdığı çalıĢmasında Sultan 

Dağları‟nın bu bölümünün Geyik Dağı Birliği kapsamındaki Sultan Dağı Birimi ve 

Bolkardağı-Aladağ Birliği‟nin Çay Biriminden meydana geldiğini ortaya 

koymuĢlardır ve özellikle Sultan Dağı Birimi‟nin Karbonifer yaĢlı Harlak 

Formasyonu‟nda detaylı konodont yaĢları tespit etmiĢlerdir.  

 Aksoy ve Bozdağ (2008), Doğanhisar-Hüyük arasındaki bölgede yapmıĢ 

oldukları çalıĢmada, Sultan Dağları Masifi‟ni tek bir istifte çalıĢmıĢlar ve Sultan 

Dağı Birimi-Doğanhisar Birimi ayrımına gitmemiĢlerdir. Farklı araĢtırmacıların 

Sultan Dağı Birimi kapsamında inceledikleri Harlak formasyonunun, Doğanhisar 

birimine ait Deresinek formasyonu tarafından uyumlu Ģekilde örtüldüğünü ortaya 

koymuĢlardır. Yazarlar, Sultan Dağları Masifi‟ne iliĢkin metamorfitlerin, düĢük 

dereceli metamorfizması esnasında üç evreli plastik-plastikoviskoz deformasyona 

uğrayarak kıvrımlandığını belirtmiĢlerdir. 

 Güngör ve Akay (2008), Sultan Dağları‟nda Alt Kambriyen kayalarının 

deformasyon nitelikleri ile ilgili yapmıĢ oldukları çalıĢmaya göre, Sultan Dağları dört 

tektonik dilimden meydana gelmektedir. Bunlar Sultan Dağı Bağıl Otoktonu, 

AkĢehir Napı, Doğanhisar Napı ve Çay Napı‟dır. Sultan Dağı Bağıl Otoktonu Geyik 

Dağı Birliği‟nin, AkĢehir, Doğanhisar ve Çay Napları Aladağ veya Bolkar Dağı 

Birliği‟nin özelliklerini göstermektedir. Gözlem ölçeğinde ve mikroskobik ölçekteki 

yapıların incelenmesi sonucunda Sultan Dağları‟nı meydana getiren tektonik 

dilimlerin taĢınma yönlerinin, inceleme alanının kuzeybatı kesiminde kuzeydoğuya, 

güneydoğu kesiminde ise güneydoğuya olduğunu ortaya koymuĢtur. Çay Napı 

kapsamında ki metapelitler, kloritoid kristalleri kapsar. Bu kloritoid kristalleri beyaz 

mika, fengit ya da profillit olabilecek bir matriks kapsamındadır. Bu kayaların 

karfolitin içermemesi basıncın 3 kbar‟dan daha yüksek olmadığı düĢük dereceli 

metamorfizma Ģartlarını ortaya koyar. 

 Umut (2009), Afyon L26 ve Ilgın L27 paftaları kapsamındaki 1/100.000 

ölçekli jeoloji haritaları ile ilgili yapmıĢ olduğu M.T.A. raporlarında, Sultan Dağları 
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kapsamındaki kayaçları Özgül (1991) ile benzer biçimde Sultan Dağı Birimi, Çay 

Birimi ve Doğanhisar Birimi olarak üç birim Ģeklinde incelemiĢtir. Yazar, bu üç 

birimin Anamas-Akseki otoktonuna ait olduğunu ve bunların üzerine BeyĢehir-

Hoyran naplarına ait birimlerin geldiğini belirtmiĢtir. 

 Balcı (2011), 1/100.000 ölçekli Afyon L 25 paftası kapsamında yapmıĢ 

olduğu M.T.A. raporunda, çok fazla yüzeylenim göstermeyen Sultan Dağları 

Masifinin birimlerini Anamas-Akseki Otoktonu‟na ait Sultan Dağı Birimi adı 

kapsamında çalıĢmıĢtır. 

 Öcal ve diğ. (2011), 1/100.000 ölçekli Afyon K26 paftası kapsamında yapmıĢ 

oldukları M.T.A. raporunda, paftada yüzeylemekte olan Sultan Dağları Masifi‟nin 

birimlerini Geyik Dağı Birliği‟ne ait Sultan Dağı Birimi ve Aladağ Birliği‟ne ait Çay 

Birimi olarak çalıĢmıĢ ve Çay Birimi kayaçların Sultan Dağı Birimi kapsamında 

bulunan kayaçlar üzerine tektonik dokanaklı olarak geldiğini belirtmiĢlerdir. 

 Güngör (2013), Sultan Dağları bölgesinde yapmıĢ olduğu çalıĢma 

kapsamında dört farklı yapısal birim ayırtlamıĢ olup bunlar; yapısal olarak en altta 

olan Çimendere birimi ve onu tektonik olarak üstleyen AkĢehir, Doğanhisar ve Çay 

naplarıdır. Paleomanyetik bulgular kapsamında Isparta büklümünün batı ve doğu alt 

kısımlarının Eosen süresince sırasıyla 30° saat yönünün tersi yönünde ve 40° saat 

yönünde rotasyona uğradığını ortaya koymaktadır. Ayrıca elde edilen yeni kinematik 

ölçümlere göre Isparta büklümünün kuzey bölümünde bulunan alan Sultan 

Dağları‟nın tüm tektonostratigrafik birimleri için Orta Eosen‟de üst doğuya doğru bir 

hareket olduğunu göstermiĢtir. 

 Kaya ve diğ. (2014), Afyon-AkĢehir Grabeni‟nin batı kenarını meydana 

getiren KB-GD gidiĢli Sultan Dağı Fayı üstünde bulunan Yakasenek ters fayı 

kapsamında yapmıĢ oldukları jeolojik ve jeofizik çalıĢmalara gore temel birimler ile 

Neojen birimler arasındaki dokanak üstünde uygulanan „Sismik IĢın Yönlendirme‟ 

yöntemi ile Yakasenek Ters Fayı‟na karĢılık gelen tektonik hat kuzeydoğuya eğimli 

Ģekilde değerlendirilmiĢtir. Yazarlara göre, buradaki fayın güneybatının tersine 

kuzeydoğuya eğimli Ģekilde tespit edilmesi, bölgede Miyosen-Pliyosen‟de 

sıkıĢmanın olduğunu ifade eden ve iki evreli graben modelini destekleyen Yakasenek 

Ters Fayı‟nın olmadığını ortaya koymuĢtur, ayrıca bölgede yaptıkları arazi 
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gözlemlerinde de ters faya yönelik herhangi bir bulgu elde edilemediğini 

belirtmiĢlerdir. 

 Koç ve diğ. (2015), Yalvaç Havzası‟nın stratigrafik, sedimantolojik ve 

yapısal nitelikleri üzerine yapmıĢ oldukları çalıĢmada, havzanın oluĢumunda çok 

yönlü gerilmelerin faliyette olduğunu buna görede; ana gerilmenin KD-GB ve D-B 

yönlü, ikincil gerilmelerin ise KB-GD ve K-G yönlü olduğunu belirtmiĢlerdir. Orta 

Miyosen itibariyle bölgede gerilmeli tektonik rejimin hakim olduğunu ve bu rejimin 

günümüzde de devam etmekte olduğunu belirtmiĢlerdir. Havzanın Aksu bindirmesi 

devamınca Isparta açısı doğusunda slab üzerinde D-B yönlü açılma sonucu meydana 

geldiğini ortaya koymuĢlardır. Ayrıca bölgede yapılan paleostres analizleri, mostra 

ölçeğindeki büyüme fayları, damar konumları ve stratigrafiye göre Yalvaç 

havzasınının yaklaĢık 100 km. güneydoğusundaki Altınapa Havzası ile korele 

ettiklerini belirtmiĢlerdir. 

 Ungun (2015), Sultan Dağları ve BeyĢehir-Hoyran Napları‟nın kinematik 

özellikleri üzerine yapmıĢ olduğu çalıĢmada, BeyĢehir-Hoyran Napları ile 

otoktonların (Anamas-Akseki, Sultan Dağları) dokanağı devamınca taban 

metamorfitlerinde, serpantinitlerde ve CeleptaĢ Formasyonu‟nda S-C yapıları, σ 

klast, mesoskopik ölçekli ters faylar gibi kinematik belirteçlere göre napların 

Lütesiyen‟de GD yönünde hareket ettiğini ortaya koymuĢtur. Orta Toroslar‟da 

Lütesiyen sonrası saat yönünde yaklaĢık 40°‟lik rotasyon düzeltildiğinde BeyĢehir-

Hoyran Napları‟nın Lütesiyen‟de batıdan doğuya doğru ilerlediğini belirtmiĢtir. 
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2. TÜRKĠYE’DEKĠ PALEOZOYĠK OLUġUKLAR 

 Küçük ölçekli bir Türkiye jeoloji haritası incelendiğinde Paleozoyik 

oluĢukların en çok KB ve GD Anadolu ile Torosların farklı kısımlarında yer aldığı 

görülür (ġekil 2.1). Bu örnekler metamorfizma geçirmeyen normal tortul serilerden 

oluĢur. Paleozoyik oluĢukların Toroslardaki baĢlıca örnekleri: Sultan Dağlarında, 

Büyük Çal Tepe‟de (SeydiĢehir), Hadim kuzeyinde (Konya), Sandıklı-Dinar (Afyon) 

bölgesinde, Silifke-Anamur arasında ve Tufanbeyli-PınarbaĢı kesitlerinde yüzeyler. 

Güneydoğudaki örnekleri: Amanos Dağlarında, Derik (Mardin) çevresinde, Hazro 

Antiklinalinde ve Hakkâri-Çukurca arasında (Büyük Zap kesitinde) yüzeyler. 

Kuzeybatı Anadolu‟daki baĢlıca örnekleri: Karaburun yarımadasında, Balıkesir-

Bursa çevresinde, Ġstanbul-Kocaeli yarımadasında, Çamdağ‟da (Adapazarı), Bolu ile 

Karadeniz Ereğlisi arasında, Zonguldak‟ta, Bartın boğazında ve Karadere kesitinde 

(Eflani-Araç arası) yüzeyler (ġekil 2.1, 2.2). Bu Paleozoyik oluĢukların stratigrafik 

konumları birbirlerinden çok farklıdır. Kimilerinde Kambriyen‟den Permiyen sonuna 

değin sürekli bir geliĢim olmasına rağmen, kimilerinde Paleozoyik, Ordovisiyen ya 

da Silüriyen ile sonlanır (ġekil 2.2). Paleozoyik oluĢukların Permo-Karboniferden ve 

hatta sadece Permiyenden oluĢmuĢ olan örnekler de çok yaygındır (Ketin, 1983).  

 

 

ġekil 2.1: Türkiye‟deki Paleozoyik kayaçlarının dağılımı (Göncüoğlu, 2012‟den değiĢtirilerek). 
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 ġekil 2.1‟de bulunan Paleozoyik mostralar arasında detaylı Ģekilde incelenmiĢ 

olan baĢlıca örneklerin stratigrafik durumları aĢağıdaki Ģekilde yer almaktadır. 

 

 

ġekil 2.2: Türkiye‟deki Paleozoyik oluĢukların karĢılaĢtırma tablosu (Ketin, 1983). 

 

 Bu çalıĢma kapsamında Sultan Dağları ile Orta Torosların çeĢitli 

kesimlerinde yüzeyleyen ve Geyik Dağı Birliği‟nin alt seviyelerini oluĢturan 

Kambro-Ordovisiyen yaĢlı birimlerin biyostratigrafik özellikleri ortaya konulmaya 

çalıĢıldığı için öncelikle Torosların jeolojisinin detaylı bir Ģekilde verilmesi yerinde 

olacaktır. 
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3. TOROSLARIN JEOLOJĠSĠ 

Kambriyen-Neojen zaman aralığında çökelmiĢ olan kaya birimleri Torosları 

meydana getirir (ġekil 3.1) ve kuĢakta birbirinden farklı havza koĢullarını ifade eden 

birlikler bulunur, birlikler birbirlerinden stratigrafi, metamorfizma özellikleri, 

içerdikleri kaya birimleri ve günümüzdeki yapısal konumlarıyla farklılık gösterirler. 

Çoğunlukla birbirlerinin üstünde allokton örtüler meydana getiren bu birlikler 

birbirleriyle anormal dokanaklı biçimde kuĢak devamınca yüzlerce kilometre yanal 

devamlılık sunarlar. Birlikler Bolkar Dağı Birliği, Aladağ Birliği, Geyik Dağı Birliği, 

Alanya Birliği, Bozkır Birliği ve Antalya Birliği olarak adlandırılır (ġekil 3.2). 

Alanya, Aladağ, Bolkar Dağı ve Geyik Dağı Birlikleri Ģelf türü karbonat ve kırıntılı 

kayaları, Antalya ve Bozkır Birlikleri ise çoğunlukla bazik denizaltı volkanitleri, 

ofiyolitler ile derin deniz çökellerini içerir ve göreli otokton konumlu olan Geyik 

Dağı Birliği allokton birlikler ile üstlenir (Özgül, 1976). 

 

 

ġekil 3.1: Torosların coğrafik bölünümü. 
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ġekil 3.2: Orta Toroslardaki Toros Birliklerinin genel görünümü (Özgül, 1984). 

3.1 Bolkardağı Birliği 

 Genel Tanım ve Yayılım: Orta Toroslarda bulunan Bolkar Dağı, birliğe adını 

verir ve Toros kuĢağının en kuzeyinde bulunur. Konya güneyinde Bozkır-Hadim 

ilçeleri civarında bulunan Bolkar Dağı Birliğinin yüzeylemeleri Güney Ġç Anadolu 

Birliği adıyla tanınır (Özgül, 1971). Özgül (1976) birliğin tamamı için bu birliğe ait 

olan ayırtman kaya birimlerini içeren ve Torosların en yüksek dağları arasında 

bulunan Bolkar Dağı adının kullanılmasını uygun bulmuĢtur. Bolkar Dağı Birliği 
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Menderes masifi ve muhtemelen KırĢehir masifinin örtüsünü meydana getirir. 

Genellikle yeĢilĢist metamorfitleri içerir ayrıca Devoniyen Ģist ve mermerleri birliğin 

fosil içeren en yaĢlı birimidir (Özgül, 1971) ve mercan, brakiyopod içerir. ġist, 

kuvarsit ve kireçtaĢı ile Karbonifer, kuvarsit ara katkılı yeniden kristalleĢmiĢ olan 

kireçtaĢı ile de Permiyen ifade edilir. Triyas, kuvarsit, kireçtaĢı, Ģeyl ve dolomit, 

metamorfizma etkisi altında kalmıĢ olan bölgelerde ise mermer ara katkılı, yeĢil 

kloritli, serizitli Ģistleri içerir. Liyas, taban çakıltaĢları ile baĢlar ve Jura Kretase ise 

karbonatlı kayaları içerir. Rudistli kireçtaĢı Üst Kretase (Senomaniyen-Turoniyen), 

pelajik kireçtaĢı ise Maestrihtiyen yaĢını verir. Maestrihtiyen ya da Paleosen yaĢlı 

olistostrom fasiyesindeki kayalar birliğin en üst birimini meydana getirir (ġekil 3.2). 

Milas (Muğla) batısında baĢlayan Bolkardağı Birliği doğuya doğru Denizli, Afyon, 

Konya, Bolkar Dağı ve Niğde civarlarına değin uzanır (Özgül, 1976). 

 Ayırtman Özellikler: Orta-Üst Devoniyen-Paleojen zaman aralığında 

çökelmiĢ kaya birimlerini içerir. ġelf tipi karbonat ve kırıntılı kayalarla Devoniyen-

Üst Kretase (Senomaniyen-Turoniyen) aralığı, olistostrom fasiyesinde kayalarla ise 

Maastrihtiyen ve Paleosen ifade edilir ayrıca kimi bölgelerde Maastrihtiyen pelajik 

kireçtaĢıyla baĢlar. Epirojenik hareketler Üst Paleozoyik ve Mesozoyik zaman 

aralığında faaliyettedir. Permiyen, yer yer Triyas, Liyas, kimi yerlerde Jura, 

Senomaniyen-Turoniyen, Maastrihtiyen ve Paleosen yaĢlı kayaların tabanında 

uyumsuzluk vardır. Genellikle yeĢil Ģist fasiyesinde metamorfizma sunar ve bölgeler 

arasında metamorfizma etkisi farklılaĢıp, derinliğe bağlı olarak artar. 

Metamorfizmaya uğrayan en genç kaya birimi Paleosen yaĢlıdır ve Permiyen 

mikrofaunası çok zengin özelliktedir (Özgül, 1976). Menderes masifi ile Batı 

Toroslarda ilksel iliĢkilidir ve masifin örtüsünü meydana getirir (BaĢarır, 1970; 

Boray ve diğ., 1975; Özgül 1976‟dan). 

3.2 Aladağ Birliği 

 Genel Tanım ve Yayılım: Orta Torosların doğusunda kuĢağın en yüksek 

dağları arasında bulunan Aladağ, birliğe adını verir. Üst Devoniyen-Üst Kretase 

zaman aralığında meydana gelmiĢ kırıntılı ve karbonatlı kayaları içerir. 

Yüzeylemelerinin tamamı alloktondur ve birliğin en yaĢlı birimini Üst Devoniyen 

yaĢlı Ģeyl, kumtaĢı, kuvarsit ve resifal kireçtaĢı meydana getirir (ġekil 3.2). 
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Karbonifer benzer fasiyesle, Permiyen ise kuvarsit ara katkılı Algli kireçtaĢıyla temsil 

edilir. 20-30 m. kalınlığa sahip olan ve yüzlerce kilometre yanal devamlılık sunan 

Girvanella‟lı kireçtaĢı Permiyen tabanında bulunur ve bu birlik için ayırtman bir 

kılavuz düzey meydana getirir. Triyas genellikle oolitli kireçtaĢı ile baĢlar, Skitiyen, 

Anisiyen yaĢlı alacalı renkli, Ģeyl-killi kireçtaĢı-kumtaĢı ve Noriyen-Resiyen yaĢlı 

çakıltaĢı ile kireçli kiltaĢı birimlerini içerir. Jura ve Kretase karbonatlı kayalarla 

temsil edilir. SeydiĢehir yöresinde dolomitler Liyas, kireçtaĢları Dogger-Malm, 

rudistli kireçtaĢı ve pelajik Globotruncana’lı kireçtaĢı ise Senoniyen yaĢlıdır (Brunn 

ve diğ., 1971). Globotruncana’lı kireçtaĢı ile geçiĢli olan olistostrom fasiyesindeki 

kırıntılı kayalar birliğin en üst birimini meydana getirir. Torosların farklı 

kısımlarında yüzeylemeleri yer alan Aladağ Birliği farklı araĢtırmacılar tarafından 

değiĢik isimlerle incelenmiĢtir. Batı Toroslarda sadece Fethiye kuzeyinde tanınır ve 

bölgede Graciansky (1968) tarafından Karadağ serisi Ģeklinde adlandırılmıĢtır, Orta 

Toroslarda SeydiĢehir-Bozkır-Hadim civarları ve Alanya-Anamur kuzeyinde Hadim 

Napı (Blumenthal, 1944), Bozkır-Hadim civarında Orta Toros Birliği (Özgül, 1971), 

Doğu Toroslarda Belemedik civarında Belemedik Paleozoyik‟i (Blumenthal, 1947 

b), Aladağ-Yahyalı bölgesinde ise Siyah Aladağ Serisi (Blumenthal, 1941) 

isimleriyle tanınır (Özgül, 1976).  

 Ayırtman Özellikler: Üst Devoniyen-Maastrihtiyen zaman aralığında 

çökelmiĢ olan kaya birimlerini içerir. ġelf tipi karbonat ve kırıntılı kayalar Üst 

Devoniyen-Üst Kretase zaman aralığında çökelmiĢtir. Maastrihtiyen olistostrom 

fasiyesinde kırıntılı kayaları içerir. Üst Triyas baĢlangıcı hariç, Üst Paleozoyik ve 

Mesozoyik devamınca çökelme izlenir. Üst Triyas yer yer kalınlığı 500 m. civarında 

olabilen çakıltaĢı birimini içerir. Metamorfizma gözlenmez ayrıca Permiyen ve 

Triyas kayaları kontrollü zengin çinko-kurĢun cevher yatakları içerir. Karbonifer ve 

Alt Permiyen, kuĢak devamınca yüzlerce kilometre takip edilebilen Siphonophyilia, 

Fusiella, Girvanella, Pseudoschwagerina zonları gibi ayırtman biyozonları içerir. 

Algler Permiyen‟de çok iyi biçimde geliĢmiĢlerdir. Diğer birliklerin üstünde yatay 

örtüler Ģeklinde görülen birlik kuĢak devamınca yüzeylediği tüm yerlerde allokton 

konumlu Ģekilde yer alır (Özgül, 1976). 
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3.3 Alanya Birliği 

 Genel Tanım ve Yayılım: Özgül (1976) birliğin adını yüzeylemelerinin en iyi 

gözlendiği Alanya ilçesinden aldığını ve baĢlıca Permiyen, Triyas yaĢlı mermer ile 

yeĢil Ģistleri içerdiğini, GündoğmuĢ (Antalya), Alanya ve Anamur yöresinde 

yüzeylemelerinin bulunduğunu belirtir (ġekil 3.2). Yazar ayrıca Alanya Birliğinin 

ayırtman niteliklerini göstermesinden dolayı, Bitlis Masifi ve Keban civarında 

yüzeyleyen metamorfitleri de bu birlik içinde değerlendirmiĢtir. Blumenthal (1951) 

Alanya civarındaki yüzeylemeleri Alanya Masifi adı altında incelemiĢtir.  

 Ayırtman Özellikler: Permiyen, Triyas ve Alt Tersiyer yaĢlı kaya birimlerini 

içerir. Derinliğe bağlı Ģekilde artan metamorfizma izlenir. Permiyen ve Triyas 

yeĢilĢist ve mermerleri içerir, Alt Tersiyer (Paleosen?-Eosen) kayaları ise 

metamorfizma sunmaz ve transgresif özelliktedir. Antalya Birliği üzerinde Alanya ve 

GündoğmuĢ yöresinde allokton örtüler meydana getirir (Özgül, 1976). 

3.4 Bozkır Birliği 

 Genel Tanım ve Yayılım: Bozkır Birliğinin kaya birimi toplulukları farklı 

yerlerde değiĢik adlarla tanınır, bunlar Ģu Ģekildedir; Batı Toroslarda Fethiye-

Köyceğiz civarında Batı Likya Napları (Graciansky, 1967; Brunn ve diğ., 1971), 

Korkuteli civarında Doğu Likya Napları (Brunn ve diğ., 1971), Orta Toroslarda 

BeyĢehir-SeydiĢehir civarında BeyĢehir-Hoyran Napı (Gutnic ve diğ., 1968), Hadim-

Bozkır civarında Ofiyolitli Seri (Özgül, 1971), Karaman (Konya) yöresinde ġist-

Radyolarit formasyonu (Blumenthal, 1956). Fakat Özgül (1976) farklı adların 

kullanılmasından ötürü karıĢıklık olmaması için bütün birlik için yüzeylemelerinin en 

iyi gözlendiği yerlerden biri olan Bozkır ilçesinin adını kullanmayı uygun görmüĢtür 

(ġekil 3.2). 

 Özgül (1976) tarafından baĢlıca dört grup altında toplanan birlik farklı yaĢ, 

tür ve boyutlardaki çok miktarda blok ve allokton birimleri içerir; 

 Boyalı Tepe Grubu: BaĢlıca Triyas-Alt Jura yaĢlı neritik kireçtaĢı ve üstte 

Toarsiyen yaĢlı ammonitico rosso fasiyesinde kireçtaĢı, Titoniyen Neokomiyen yaĢlı 

kalpionelli kireçtaĢı ve Üst Kretase‟nin katlarının tamamını ifade eden 
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Globotruncana‟lı, çörtlü kireçtaĢları içerir (Gutnic ve Monod, 1970). Toarsiyen-

Santoniyen zaman aralığını ifade eden kireçtaĢı 20 m. civarında kalınlık sunar ve 

birim kalınlığı her ne kadar az olsa da yüzlerce kilometre mesafelerde özelliklerini 

yitirmez. 

 Huğlu Grubu: YeĢil renkte kalın tüfit ve üzerinde Üst Triyas-Senoniyen yaĢlı 

pelajik çakmaklı kireçtaĢlarını içerir. 

 Gencek Grubu: Üst Triyas ile olasılıklı olarak Üst Permiyen yaĢlı neritik 

kireçtaĢını içerir. 

 KayabaĢı Grubu: Üst Triyas yaĢlı olan resifal kireçtaĢı, radyolarit ve 

kumtaĢlarını içerir. 

 Bozkır Birliği Toros kuĢağı devamınca batıdan baĢlayarak doğuya doğru 

Milas güneyi, Teke yarımadasının kuzey kısmı, Sultan Dağlarının güneyi, BeyĢehir, 

Bozkır, Hadim, Bolkardağı kuzeyi ve Munzur dağları civarında bulunur (Özgül, 

1976). 

 Ayırtman Özellikler: Çakıl boyutundan kilometrelere kadar değiĢen 

boyutlarda farklı tür ve yaĢta blok ve allokton kaya birimleri içerir. Ġçerdiği kaya 

birimlerinin bazılarının yaĢlarının aynı olmasına karĢın ortam koĢulları önemli 

farklılıklar gösterirler. Derin deniz koĢullarını ifade eden kırmızı renkli, çakmaklı 

pelajik kireçtaĢıyla radyolaritleri içerir. 20-30 m. toplam kalınlık sunmalarına karĢın 

bunların bazıları Jura‟dan Üst Kretase‟ye değin hemen hemen bütün katları temsil 

eden mikro fauna içerirler ve bu özelliklerini koruyarak yüzlerce kilometre yanal 

devamlılık sunarlar. Farklı boylarda ofiyolit (peridotit, serpantin, dunit) bloklarını, 

tüf ve bazik denizaltı volkanitlerini içerir ayrıca Bolkardağı Birliğinin allokton kaya 

birimlerini kapsar. KuĢak devamınca Geyik Dağı, Bolkardağı ve Aladağ Birliklerinin 

Maastrihtiyen-Lütesiyen yaĢlı olistostromları kapsamında ya/ ya da üzerinde bulunur 

(Özgül, 1976). 
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3.5 Antalya Birliği 

 Genel Tanım ve Yayılım: Özgül‟e (1976) göre birlik adını yüzeylemelerinin 

yoğun olduğu Antalya ilinden almıĢtır. Lefevre (1967; Özgül, 1976‟dan) Antalya ili 

batısında yer alan yüzeylemeleri Antalya Napları olarak isimlendirmiĢtir (ġekil 3.2). 

Brunn ve diğ., (1971; Özgül, 1976‟dan) Antalya Birliği kapsamında bulunan kaya 

birimlerini Alakırçay, Tahtalı Dağ ve Çatal Tepe olmak üzere üç grupta toplamıĢtır, 

bunlar: 

 Alakırçay Grubu: Üst Triyas yaĢlı kireçtaĢı ara katkılı bazik denizaltı 

volkanitlerini ve yine aynı yaĢlı çakmaklı kireçtaĢı, bitkili kumtaĢı, radyolaritleri, 

ofiyolitleri ve Üst Kretase yaĢındaki kırıntılı kayaları içerir. 

 Tahtalı Dağ Grubu: Kambriyen-Kretase zaman aralığında çökelmiĢ Ģelf tipi 

kırıntılı, karbonatlı kayaları içerir, bu açıdan Geyik Dağı Birliği ile benzerdir. 

 Çatal Tepe Grubu: Üst Triyas yaĢlı killi kireçtaĢı, kumtaĢı, Jura-Kretase yaĢlı 

radyolarit ara katkılı neritik karbonatları içerir. 

 Ayırtman Özellikler: Çakıl boyutundan kilometrelere değin farklı boyutlarda 

blok ve allokton kaya birimlerini içerir. Sığ ve derin deniz çökellerinin blokları 

beraber bulunur bu durama, Üst Triyas yaĢlı denizaltı volkanitleri ile pelajik 

çökellerle bir arada aynı yaĢlı olan neritik kalın karbonatları içermesi örnektir. Geyik 

Dağı Birliğinin kaya birimlerini allokton olarak ve ayrıca ofiyolitleri içerir. KuĢağın 

sadece güney kısmında, Geyik Dağı Birliğinin Eosen yaĢlı olistostromu üstünde 

allokton olarak bulunur (Özgül, 1976). 

3.6 Geyik Dağı Birliği 

 Genel Tanım ve Yayılım: Kambriyen‟den Paleojen‟e dek hemen hemen tüm 

sistemleri temsil eden kaya birimlerini içerir. Birlik adını Orta Torosların batı 

kısmında bulunan Geyik Dağı‟ndan alır. Birliğin yaĢı tespit edilebilen en yaĢlı birimi 

Orta-Üst Kambriyen yaĢlı alacalı renkli, yumrulu kireçtaĢı birimidir (Dean ve 

Monod, 1970; Özgül ve Gedik, 1973; Özgül, 1976‟dan). Özgül (1976) yumrulu 

kireçtaĢı tabanında uyumlu Ģekilde bulunan dolomitli kireçtaĢı ve daha altta yer alan 
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Ģistler kapsamında fosil elde edememiĢtir. ġeyl, kumtaĢı ile Ordovisiyen, taban 

çakıltaĢı, graptolitli Ģeyl ve yumrulu kireçtaĢı ile Silüriyen, kumtaĢı, Ģeyl, dolomitli 

kireçtaĢı ve resifal kireçtaĢı ile Devoniyen, Ģeyl ara tabakalı kireçtaĢı ile Karbonifer, 

kuvarsit ara katkılı algli kireçtaĢı ile de Permiyen ifade edilir. Kalın ve neritik 

karbonatlı kayaları Liyas, Dogger, Malm ve Alt Kretase içerir. Resifal kireçtaĢıyla 

Maastrihtiyen, Paleosen, fliĢ fasiyesinde kayalarla ise Lütesiyen temsil edilir. Üst 

Lütesiyen-Üst Eosen (?) olistostromu birliğin en üst birimidir (ġekil 3.2). Batıdan 

doğuya Bey Dağları, Sultan Dağı, Anamas Dağı, Geyik Dağı, Hadim-Bozkır, Ovacık 

(Silifke), Aladağ doğusu, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Sarız (Kayseri) ve Munzur 

Dağları civarında yaygın Ģekilde gözlenir (Özgül, 1976). Hadim-Bozkır civarındaki 

Geyik Dağı Birliğinin yüzeylemeleri önceden Hadim Birliği Ģeklinde 

isimlendirilmiĢtir (Özgül, 1971). Fakat Özgül‟e (1976) göre Geyik Dağı Birliği ile 

Hadim Birliği birbirleri ile bağlantılı ve aralarındaki farklılık çökelme koĢullarının 

yersel olarak farklılaĢması ile oluĢmuĢtur. Bu nedenle Hadim Birliği Geyik Dağı 

Birliği kapsamında değerlendirilmiĢtir. 

 Ayırtman Özellikler: Birlik Kambriyen-Neojen zaman aralığında oluĢmuĢ 

kaya birimlerini içerir. ġelf tipi kırıntılı ve karbonatlı kayalarla Kambriyen-Paleosen, 

fliĢ ile Alt Eosen-Lütesiyen ve olistostrom fasiyesinde kayalar ile Üst Lütesiyen-Üst 

Eosen (?) ifade edilir. Epirojenik hareketler Kambriyenden beri etkilidir. Silüriyen, 

Permiyen, yer yer Triyas, Liyas, Dogger-Malm, Maastrihtiyen ve Lütesiyen kaya 

birimlerinin tabanında uyumsuzluk vardır ve SeydiĢehir yöresinde Maastrihtiyen, 

Tufanbeyli yöresinde ise Permiyen tabanında boksit oluĢuklarını içerir. KuĢağın 

kuzeyinde, Sultan Dağları, SeydiĢehir, Hadim civarında Üst Paleozoyik ile yer yer 

Triyas‟ı içine alan büyük bir stratigrafi boĢluğu vardır ve KuĢağın güney kısmında 

istiflenme kuzeye göre daha eksiksiz Ģekildedir. Orta-Üst Kambriyen yaĢlı kaya 

birimleri de dâhil olmak üzere, birliğin içerdiği kaya birimleri metamorfizma 

sunmazlar. KuĢağın birçok yerinde yani Geyik Dağı, Beydağları, SeydiĢehir, Hadim 

ve Tufanbeyli civarında diğer birliklerin tabanında bulunur ve onlara göre otokton 

konumlu olarak gözlenir, kuĢak üzerinde Sultan Dağı ve Aladağ doğusunda ise 

allokton Ģekildedir (Özgül, 1976). 
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 Bu tez kapsamında Geyik Dağı Birliği‟nin alt seviyelerini oluĢturan Çal Tepe 

KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonunun (ġekil 3.3) biyostratigrafik özellikleri 

çalıĢılmıĢ olup örneklemeler Alt-Orta Kambriyen yaĢlı Çal Tepe KireçtaĢının değiĢik 

seviyelerinden ve Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaĢlı SeydiĢehir Formasyonunun 

alt seviyelerindeki kireçtaĢı merceklerinden yapılmıĢtır. 

 

 
ġekil 3.3: Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonlarının genelleĢtirilmiĢ stratigrafi kesiti (Ketin, 

1983‟den değiĢtirilerek). 

3.6.1 Bozkır-Hadim-TaĢkent Civarında Toros Birliklerinin Durumu ve 

Geyik Dağı Birliği 

 Orta Torosların tektono-stratigrafi birliklerinin stratigrafik özellikleri ve 

göreli yapısal konumları açısından bakıldığında, birliklerin tamamı Kambriyen-

Erken Triyas aralığında, birkaç bin km. geniĢliğe sahip olan tek bir platform 

meydana getirmiĢlerdir. Bu platformun Anisiyen baĢında güneyde Antalya Birliği 
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(Antalya Napları; Marcoux, 1978) ve kuzeyde Bozkır Birliğine denk gelen 

kısımlarında riftleĢme ve okyanuslaĢma sürecine geçilir. Ayrıca Antalya ve Bozkır 

Birlikleriyle ifade edilen Tetis Okyanusunun Senoniyen‟de güney ve kuzey 

kollarının kapandığı ve bu durumdan dolayı Alanya Birliğinin Antalya Birliğini 

güneyden, Bozkır Birliğinin ise Bolkar Dağı ve Aladağ Birliklerini kuzeyden 

üzerlediği fikri kabul edilir (Özgül, 1984). Kuzeyde Aladağ ve Geyik Dağı birlikleri 

arasında, Geç Senoniyen-Erken Tersiyer zaman aralığında, ofiyolit, ıraksak 

türbiditleri ve pelajik kireçtaĢlarını içeren Dipsiz Göl Ofiyolitli karıĢığının ortaya 

çıktığı, kısa ömürlü bir havza oluĢmuĢ olabilir. Havzanın Lütesiyen‟de kapanmasına 

bağlı olarak, sırtında Alanya Birliğinin bulunmasına rağmen Antalya Birliğinin 

güneyden kuzeye, sırtlarında Bozkır Birliği olmasına rağmen Bolkar Dağı ve Aladağ 

Birliklerinin ise kuzeyden güneye doğru birbirlerine göre aksi yönlerde ilerleyip 

Geyik Dağı birliğini üzerlediği kabul edilir (Özgül, 1997). 

 Özgül‟e (1997) göre Bozkır, Hadim ve TaĢkent civarında söz konusu tektono-

stratigrafik birliklerden Bozkır Birliği, Bolkar Dağı Birliği, Aladağ Birliği, Geyik 

Dağı Birliği ve Dipsiz Göl Ofiyolitli KarıĢığı bulunur. 

 Geyik Dağı Birliği Bozkır, Hadim ve TaĢkent civarında, Hamzalar, Çal Tepe 

KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonuna ayırtlanmıĢ olan Alt Paleozoyik yaĢlı BağbaĢı 

Grubunu, Polat KireçtaĢı, Çataloluk KireçtaĢı ve KuĢça KireçtaĢı gibi formasyonlara 

ayırtlanmıĢ olan Üst Mesozoyik-Alt Tersiyer yaĢlı Kaplanlı grubunu ve Lütesiyen 

yaĢlı Çobanağacı Formasyonu ile Sübüçimen Formasyonunu içerir. Ayrıca, Erken 

Paleozoyik-Erken Mesozoyik zaman aralığına denk gelen büyük bir stratigrafi 

boĢluğu BağbaĢı ve Kaplanlı grupları arasında bulunur (Özgül, 1997). 

3.7 Birliklerin Birbirleriyle Olan ĠliĢkileri ve Günümüzdeki 

Konumları 

 Toros kuĢağını meydana getiren birlikler birbirleri ile anormal dokanaklı 

Ģekilde ve birbirleri üstünde allokton örtüler biçiminde yer alırlar. Birlikler kuĢak 

devamınca yüzlerce kilometre uzanırlar. Birliklerin birbirleriyle olan ilksel iliĢkileri 

ve ilksel coğrafya konumları kesin Ģekilde bilinmez. Birliklerin tamamı tüm kuĢak 

devamınca korunmuĢ olan kendine has kimi ayırtman özellikleriyle diğerlerinden 
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ayrılır, buna karĢın bazı birlikler ortam, kaya türü, stratigrafi iliĢkileri ve diğer bazı 

özellikleri bakımından birbirleriyle benzer özellikler sunarlar (ġekil 3.4) (Özgül, 

1976). 

 Batı Toroslarda Antalya, Geyik Dağı, Bolkar Dağı ve Bozkır Birlikleri 

bulunur. Menderes Masifinin örtüsünü meydana getiren ve bölgenin kuzeyinde 

bulunan metamorfitler Bolkar Dağı Birliğinin ayırtman özelliklerini gösterir (Özgül, 

1976). Bolkar Dağı Birliği kapsamında değerlendirilen Milas kuzeyinde 

yüzeylemekte olan Ģist ve mermerler Menderes masifinin gnaysları ile ilksel 

iliĢkilidir (BaĢarır, 1970; Boray ve diğ., 1975). Bu bölgede Bozkır Birliği kuzeyde 

Milas civarında Bolkar Dağı Birliği‟nin Paleosen olistostromu üstünde (Boray ve 

diğ., 1975) güneyde ise Göcek (Fethiye) civarında yüzeylemekte olan Geyik Dağı 

Birliğinin Miyosen kırıntılıları üstünde bulunur (Brunn ve diğ., 1971; Graciansky, 

1972). Batı Torosların en yüksek bölgesini yani Bey Dağları‟nı meydana getiren Üst 

Kretase karbonatları (Lefevre, 1966; Poisson, 1967; Brunn ve diğ., 1971) ve 

Lütesiyen biyoklastları (Poisson, 1967) Geyik Dağı Birliğine ait olan yaĢıt birimlerle 

gerçek olmayan bir benzerlik sunar. Antalya körfezi kuzeyi ile batısında Eğridir gölü 

güneyinde bulunan Antalya Birliğinin kaya birimleri, Bey Dağları‟nın doğu kısmında 

Geyik Dağı Birliğinin Eosen yaĢlı kırıntılı kayaları üstünde yer alır (Lefevre ve 

Marcoux, 1970). Yani, Batı Toroslarda bulunan birliklerden Geyik Dağı ve Bolkar 

Dağı Birlikleri diğer birliklere kıyasla otokton konumlu Ģekilde bulunur. Bozkır 

Birliği güneyde Geyik Dağı Birliğinin, kuzeyde ise Bolkar Dağı Birliğinin üstünde, 

Antalya Birliği de Geyik Dağı Birliği üstünde allokton olarak yer alır (Özgül, 1976). 

 



30 

 

 

ġekil 3.4: Birliklerin bazı ayırtman özelliklerinin deneĢtirmeli çizelgesi (Özgül, 1976). 
 

 Orta Toroslarda birliklerin tamamını, Alanya-Hadim ilçeleri arasında kalan 

kesim kapsar. Geyik Dağı Birliği bölgede diğer birliklerin tabanında ve bunlara göre 

otokton konumlu olarak bulunur. Fakat Geyik Dağı Birliğinin bölgenin 

kuzeybatısında bulunan Sultan Dağları‟ndaki Kambriyen yaĢlı Ģeyllerinin tabanında 

yapısal pencereler kapsamında, Jura-Kretase yaĢında olan kireçtaĢları yüzeyler. Kaya 

türü özellikleri bakımından bu Jura-Kretase yaĢlı kireçtaĢları Bolkar Dağı Birliğinin 

yaĢıt kireçtaĢları ile yakın benzerlik sunarlar. Bolkar Dağı ve Aladağ Birlikleri Orta 

Torosların kuzey kısmında Geyik Dağı Birliği‟nin Lütesiyen-Üst Eosen (?) 

olistostromu üstünde allokton olarak yer alır. Bozkır Birliği Hadim bölgesinde 

Bolkar Dağı Birliğinin Maestrihtiyen-Paleosen (?) olistostromu üstünde (Özgül, 

1971), SeydiĢehir bölgesinde ise Aladağ Birliğinin Maestrihtiyen-Paleosen (?) 

olistostromu üstünde (Gutnic ve diğ., 1968) bulunur. Orta Torosların güneyi yani 

Geyik Dağı güneyinde Antalya Birliği Geyik Dağı Birliğinin Eosen FliĢi üstünde 
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izlenir. En güneyde bulunan Alanya Birliği de Antalya Birliği üstünde yatay 

konumlu olarak allokton örtüler meydana getirir (Özgül, 1976). 

 Doğu Toroslarda Bozkır, Aladağ, Bolkar Dağı ve Geyik Dağı Birlikleri 

bulunur. Bolkar Dağı ve Aladağ Birliklerini Yahyalı ilçesinden geçen vadi 

birbirinden ayırır. Vadinin doğu yamacında Bolkar Dağı Birliğinin Ģistleri üstünde 

Aladağ Birliğinin en yaĢlı birimi olan Üst Devoniyen yaĢındaki karbonatlı ve kırıntılı 

kayalar bulunur. Aladağ Birliğinin ayırtman kaya birimleri Aladağ‟ın büyük 

bölümünde gözlenir. Bozkır Birliğinin ofiyolitli ve bloklu birimi, Aladağ‟ın 

doğusunda Blumenthal‟in (1956) BaĢyayla koridoru olarak isimlendirdiği bölgede, 

K-G doğrultusu boyunca dar bir Ģerit Ģeklinde devam eder. Bu ofiyolitli birim 

kapsamında Üst Triyas yaĢındaki kireçtaĢı ve Globotruncana‟lı Senoniyen pelajik 

kireçtaĢı blokları bulunur. Geyik Dağı Birliği BaĢyayla koridorunun doğusunda, 

Aladağ Birliği ise batısında bulunur. Bozkır Birliği ve Aladağ Birliği arasındaki 

dokanak dik açılı eğime sahiptir ancak Bozkır Birliği ile Geyik Dağı Birliğinin 

dokanağı düĢük eğimlidir ve Geyik Dağı Birliği üstte bulunur (Özgül, 1976). 

 Kuzeydoğu Toroslar (Munzur Dağları) Toros kuĢağının kuzeydoğu kısmında 

Munzur Dağları ve bunun güneyindeki kaya birimleri üç ayrı birlik meydana getirir. 

Geyik Dağı Birliğinin kireçtaĢları ile Munzur Dağını meydana getiren aynı yaĢlı 

Mesozoyik (Triyas-Üst Kretase) kireçtaĢları benzer kaya türü özellikleri sunar. 

Munzur Dağının güney ve kuzeyinde bulunan ofiyolitli seri Bozkır Birliğiyle, 

bölgenin güney kısmında yaygın biçimde izlenen metamorfitler ise Alanya Birliğiyle 

stratigrafi ve kaya türü iliĢkileri bakımından benzer özellikler sunar. Ofiyolitli seri 

(Bozkır Birliği) kapsamında Munzur kireçtaĢı (Geyik Dağı Birliği) allokton olarak 

yer alır. Güneyde bulunan metamorfitler ise ofiyolitli birimin tabanında bulunur 

(Özgül, 1976). 
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4. ORTA TOROSLARDA ALT PALEOZOYĠK 

 GeniĢ ölçekte Türkiye‟nin tamamının ilk jeoloji haritası M.T.A. tarafından 

1960‟ların baĢlarında yayınlanmıĢtır. M.T.A.‟nın güncel olan 1/500.000 ölçekli 

Türkiye Jeoloji haritasında ülkemizin jeolojisinin ne kadar kompleks olduğu net bir 

Ģekilde görülmektedir. Paleozoyik oluĢuklar açısından bu harita incelendiğinde 

Toroslarda çok sayıda tektonik birliğin yer aldığı, bunlardan en altta yer alan birliğin 

otokton veya para-otokton olduğu üstteki birliklerin egzotik kökenli uzaklardan 

taĢınmıĢ allokton naplardan oluĢtuğu görülür. Türkiye‟de öncü jeolojik araĢtırmalar 

19. yy. ve 20. yy.‟ın baĢlarında gerçekleĢtirilmiĢ olup 1935 yılında M.T.A. 

Enstitüsünün kurulması ile sistematik olarak Türkiye‟nin jeolojik haritalarının 

yapılmasına baĢlanmıĢtır. Ġlk kez 1950‟li yıllarda Mardin yakınlarında (Tolun ve 

Ternek, 1952; Ketin, 1966) ve Amanos dağlarında (Dean ve Krummenachr, 1961) 

Kambriyen çökelleri tanımlanmıĢtır. Kısa bir süre sonra Toroslarda (Yalçınlar, 1964; 

Monod, 1967; Haude, 1975; Özgül ve diğ., 1973; DemirtaĢlı, 1984; Wolfrat, 1981) 

Silüriyen, Ordovisiyen ve Kambriyen formasyonları tanımlanmıĢtır. Bu çalıĢmalarla 

yaklaĢık eĢ zamanlı olarak T.P.A.O.‟ndaki uzmanlar Türkiye doğusunda derin 

araĢtırma kuyuları açmıĢ ve bu kuyulardan elde ettikleri sondaj kuyularından 

yararlanarak çok sayıda Paleozoyik istifini tanımlamıĢlardır. Kellogg (1960) ve 

Schmidt (1965)‟in çalıĢmaları ve Dean (1967, 1972, 1982, 1983)‟in yaĢ verileriyle 

Derik (Mardin) bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Kambriyen-Ordovisiyen 

formasyonlarının tip yeri olarak belirlenmiĢtir. Daha doğuda Zap Vadisinde (Dicle 

Nehrinin ana kollarından birinde) Kambriyen‟den Permiyen‟e kadar eksiksiz ve 

geniĢ yayılımlı bir istif Ketin (1979) tarafından tanımlanmıĢ ve kesin verilerle 

yaĢlandırılmıĢtır (Janvier ve diğ., 1984; Dean ve Zhou, 1988; Higgs ve diğ., 2002; 

Dean, 2006; Ghienne ve diğ., 2010‟dan). 

Blumenthal (1947) tarafından Orta Torosların kuzeybatısında SeydiĢehir 

(Konya) ilçesi civarında SeydiĢehir ġistleri olarak belirtilen oluĢuklar, çoğu 

araĢtırmacı tarafından incelenmiĢ ve fosil içeriğine bağlı olmadan birimin yaĢıyla 

ilgili Devoniyen‟den Triyas‟a değin birçok görüĢ ortaya konmuĢtur. Ġlk kez 

SeydiĢehir yöresinde bu oluĢuklar kapsamında Alt Ordovisiyen faunası Monod 

(1967) tarafından ve daha sonra birimin tabanında bulunan kireçtaĢında ise Dean ve 
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Monod (1970) tarafından Orta Kambriyen trilobitleri elde edilmiĢtir. SeydiĢehir 

bölgesinin yaklaĢık 100 km. güneydoğusunda bulunan Hadim ilçesi civarında, Dean 

ve Monod (1970) tarafından SeydiĢehir bölgesinde Çal Tepe KireçtaĢı (Alt-Orta 

Kambriyen), SeydiĢehir Formasyonu (Arenigiyen) ve Sobova Formasyonu 

(Arenigiyen) Ģeklinde isimlendirilen oluĢuklardan ilk ikisi yüzeyler (ġekil 4.2). 

Muhtemelen Mesozoyik uyumsuzluğundan ötürü Alt Paleozoyik‟in en üst birimini 

meydana getiren Sobova Formasyonu Hadim bölgesinde görülmez. Alt Paleozoyik 

yaĢlı oluĢuklar Hadim bölgesinde ilk kez Blumenthal (1947) tarafından EğiĢte 

Ģeylleri olarak incelenmiĢ ve fosil içeriğine bağlı olmadan Devoniyen yaĢı uygun 

görülmüĢtür. Daha sonra yapılan çalıĢmalarda Üst Kambriyen ve Alt Ordovisiyen 

faunası gözlenir (Özgül ve Gedik, 1973). 

Toridlerin önemli bir kısmını oluĢturan Toros Dağları Türkiye güneyinde 

Akdeniz‟e paralel uzanır. Toroslardaki ilk tanımlama Blumenthal (1947) tarafından 

Alt Paleozoyik kayaçlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Yazar BeyĢehir gölünün 

güneydoğusunda incelediği bu kayaçları SeydiĢehir ġistleri (SeydiĢehir Formasyonu) 

olarak adlandırmıĢtır. Blumenthal (1947) herhangi bir tip kesit önermediği ve eksikli 

olduğunu belirttiği bu kayaçların kuvarsit ve siltli Ģeyl ardalanmasından oluĢtuğunu 

ve gri Ģeyllerle devam ettiğini belirtir. Monod (1967) bu kayaçların en üst seviyesinin 

Erken Ordovisiyen (Arenigiyen) yaĢında olduğunu ortaya koymuĢtur. SeydiĢehir 

Formasyonunun altında yüzeyleyen karbonatlar Dean ve Monod (1970) tarafından 

Çal Tepe KireçtaĢı olarak adlandırılmıĢtır. Yazarlar bu karbonat kayaçlarından 

Erken-Orta Kambriyen yaĢını veren trilobitleri elde etmiĢtir. Çal Tepe KireçtaĢı dört 

farklı seviyeden oluĢur. Dean (1980) bu seviyelerin her birini ayrı bir üye olarak 

tanımlamıĢtır. Bunlar alttan üste doğru; Dolomit Üyesi (> 50 m.), Siyah KireçtaĢı 

Üyesi (24 m.), Açık gri KireçtaĢı Üyesi (11 m.) ve Kırmızı Nodüler KireçtaĢı 

Üyesidir (47 m.). Özgül (Özgül ve Gedik, 1973) Çal Tepe KireçtaĢının yayılımının 

Büyük Çal Tepe‟den 60 km. güneydoğuda BağbaĢı Köyü‟ne (Hadim Kuzeyi) dek 

uzandığını ortaya koymuĢtur (Dean ve Özgül, 1994). 
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4.1 SeydiĢehir Kuzeyinde Alt Paleozoyik 

 Kambriyen SeydiĢehir‟in 7,5 km. kuzeyinde bulunan 1327 m. rakımlı Büyük 

Çal Tepe‟de ilk kez Dean ve Monod (1970) tarafından tespit edilmiĢtir (ġekil 4.1, 

4.2, 4.3) ve burada Kambriyen tabakaları Ordovisiyen Ģeylleri üstünde devrik 

durumda bulunur (ġekil 4.4). Büyük Çal Tepe‟de gözlenen Kambriyen, stratigrafik 

olarak 50 m. kalınlığa sahip olan dolomitle baĢlar, üzerine 40 m. gri-siyah 

kireçtaĢları gelir ve daha üstte ise 40 m. kalınlığa sahip kırmızı, yumrulu kireçtaĢları 

yer alır (ġekil 4.5 ve 4.6). Çal Tepe KireçtaĢı Ģeklinde isimlendirilen bu karbonatları 

1000 m.‟den daha fazla kalınlığa sahip olan Ordovisiyen (Arenigiyen) yaĢtaki 

SeydiĢehir Ģeylleri takip eder. ġeyl serisinin üst düzeyleri grovak, kumtaĢı, kireçtaĢı 

ve Ģeyl Ģeklinde oluĢur. Kalınlığı 20 m. olan bu üst düzey Sobova formasyonu olarak 

adlandırılır. Mesozoyik kireçtaĢları (Triyas, Jura) Ordovisiyen tabakalarını 

transgresif Ģekilde örter. 

ġekil 4.2 ve 4.3‟de Büyük Çal Tepe ve yakın çevresinin Dean ve Monod 

(1970) tarafından yapılmıĢ olan detaylı jeoloji haritası ve ġekil 4.4‟de enine jeoloji 

kesiti yer alır. Kambriyen ve Ordovisiyen yaĢlı tabaka serilerinin bu harita ve kesitte 

devrik durumlu olarak bulundukları net bir Ģekilde görülür. Kambriyen yaĢlı Çal 

Tepe KireçtaĢı alt tabakalarını meydana getiren dolomitler kapsamında fosil 

gözlenmez. Ancak dolomitleri takip eden kireçtaĢları, özellikle de üst düzeyde 

bulunan pembe yumrulu kireçtaĢları (ġekil 4.7 ve 4.9) Orta Kambriyen‟i temsil eden 

Tetis tipi Paradoxides, Conocoryphe, Ctenocephalus gibi fosilleri içeren bir fauna 

kapsarlar (Ketin, 1983). Dean ve Monod‟ya (1970) göre Ģeyllerin meydana getirdiği 

SeydiĢehir Formasyonunun üst düzeylerinde Tetis tipi Asaphid ve Calymenid 

trilobitleriyle graptolit, sefalopod ve brakiyopodlar elde edilmiĢ ve bu fosillere göre 

formasyona Arenigiyen (Ordovisiyen) yaĢı uygun görülmüĢtür, en üst düzeydeki 

Sobova formasyonunun kireçtaĢları ise genellikle Arenigiyen yaĢını veren Baltık-

Ġskandinavya türü trilobit faunası (Agerina, Carolinites, Illaenus, Niobe ve 

Symphysurus) kapsarlar (Ketin, 1983). 
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ġekil 4.1: Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonunun alt bölümünün Büyük Çal Tepe‟deki 

(SeydiĢehir) yüzeylemelerinin dikme kesiti (Monod 1977; Özgül ve diğ., 1991‟den). 
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ġekil 4.2: SeydiĢehir BKB‟sının jeoloji haritası (Dean ve Monod, 1970‟ten değiĢtirilerek). 

Açıklamalar: 1-2. Kuvaterner; 3. Üst Neojen konglomera ve marnları; 4. Jura-

Kretase kireçtaĢları; 5. Sarpyardere Fm. (Üst Triyas-Liyas?); 6. TaraĢçı KireçtaĢı 

(Orta Triyas); 7. SeydiĢehir Fm. (Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen); 8. Çal Tepe 

KireçtaĢı (Alt-Orta Kambriyen). Seçili alan ġekil 4.3‟ü gösterir. 
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ġekil 4.3: Büyük Çal Tepe (SeydiĢehir) civarının jeoloji haritası (Dean ve Monod, 1970‟ten 

değiĢtirilerek). Açıklamalar: 1-2. Kuvaterner; 3. Üst Neojen konglomera ve 

marnları; 4. SeydiĢehir Fm. (Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen); 5-7. Çal Tepe 

KireçtaĢı (Alt-Orta Kambriyen); Çal Tepe KireçtaĢının Kırmızı Nodüler KireçtaĢı 

seviyesi (5), Gri KireçtaĢı seviyesi (6) ve Dolomit seviyesi (7). 
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ġekil 4.4: Devrik SeydiĢehir ve Çal Tepe KireçtaĢı istifini gösterir enine jeoloji kesiti (Dean ve 

Monod, 1970 ve Dean, 2005‟ten değiĢtirilerek). 

 

 

 

 

ġekil 4.5: Çal Tepe KireçtaĢının tip yerinde Siyah KireçtaĢı, Açık Gri KireçtaĢı ve Kırmızı Nodüler 

KireçtaĢı seviyelerinin devrik görünümü. En alttaki dolomit seviyesi fotoğrafta yer 

almamaktadır (SeydiĢehir‟in 7,5 km. kuzeyi, Büyük Çal Tepe ÖSK-1, 2 ve 3 \ KD‟ya bakıĢ, 

Büyük Çal Tepe). 
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ġekil 4.6: Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonunun Büyük Çal Tepe‟deki iliĢkisi 

(SeydiĢehir‟in 7,5 km. kuzeyi \ KD‟ya bakıĢ). 

 

 

 

 
 

ġekil 4.7: Çal Tepe KireçtaĢının pembe yumrulu kireçtaĢı seviyesi (SeydiĢehir‟in 7,5 km. kuzeyi \ 

KD‟ya bakıĢ, Büyük Çal Tepe). 
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ġekil 4.8: Büyük Çal Tepe ölçülü stratigrafi kesiti -1. 

 

 Büyük Çal Tepe ÖSK-1, BeyĢehir Gölü güneydoğusunda bulunan SeydiĢehir 

(Konya) ilçesinin yaklaĢık 7,5 km. kuzeyinde, BeyĢehir-SeydiĢehir karayolu yanında 

yer alır (ġekil 4.8). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 396075 D/ 4150147 K (1297 

m.)‟dir ve K40°D doğrultuludur. Kesit alttan üste doğru Çal Tepe KireçtaĢının 

pembemsi, uçuk kırmızı ve külrengi karıĢımı görünümü sunan kırmızı yumrulu 

kireçtaĢından meydana gelmektedir. Kesitin bitiĢ koordinatı, 36 S 396109 D/ 

4150173 K (1300 m.)‟dir. 
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ġekil 4.9: Çal Tepe KireçtaĢı pembe yumrulu kireçtaĢı seviyesinin yakından görünümü (SeydiĢehir‟in 

7,5 km. kuzeyi, Büyük Çal Tepe). 

 

 
ġekil 4.10: Büyük Çal Tepe ölçülü stratigrafi kesiti -2. 

 

 Büyük Çal Tepe ÖSK-2, BeyĢehir Gölü güneydoğusunda bulunan SeydiĢehir 

(Konya) ilçesinin yaklaĢık 7,5 km. kuzeyinde, BeyĢehir-SeydiĢehir karayolu yanında 

yer alır (ġekil 4.10). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 396109 D/ 4150173 K (1300 

m.)‟dir ve K80°D doğrultuludur. Kesit Çal Tepe KireçtaĢının yumrulu kireçtaĢı 

seviyesi üzerine gelen, açık gri-beyazımsı külrengi kireçtaĢı seviyesinden 

oluĢmaktadır. Kesitin bitiĢ koordinatı, 36 S 396199 D/ 4150183 K (1316 m.)‟dir. 
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ġekil 4.11: Büyük Çal Tepe ölçülü stratigrafi kesiti -3. 

 

 Büyük Çal Tepe ÖSK-3, BeyĢehir Gölü güneydoğusunda bulunan SeydiĢehir 

(Konya) ilçesinin yaklaĢık 7,5 km. kuzeyinde, BeyĢehir-SeydiĢehir karayolu yanında 

yer alır (ġekil 4.11). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 396199 D/ 4150183 K (1316 

m.)‟dir ve K46°B doğrultuludur. Kesit Çal Tepe KireçtaĢının açık gri-beyazımsı 

külrengi kireçtaĢı seviyesi üzerine gelen, siyah-koyu kireçtaĢı seviyesinden meydana 

gelmektedir. Kesitin bitiĢ koordinatı, 36 S 396157 D/ 4150206 K (1314 m.)‟dir. 
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4.2 Hadim Kuzeyinde Alt Paleozoyik 

 Orta Toroslarda stratigrafi ve yapısal özellikleri bakımından farklılık gösteren 

ve çeĢitli yaĢta kaya birimlerini içeren değiĢik yapısal birlikler bulunur (Özgül, 1971; 

Özgül ve Gedik, 1973). Özgül (1971) Geyik Dağı Birliğinin Hadim-Bozkır 

civarındaki yüzeylemelerini Hadim Birliği olarak isimlendirmiĢtir. Alt Paleozoyik 

yaĢlı kaya birimleri bu yapısal birliğin bölgede yüzeyleyen en yaĢlı birimlerini 

meydana getirir. Özgül (1976) Hadim Birliğini Geyik Dağı Birliği kapsamında 

değerlendirmiĢtir.  

 Hadim bölgesinde Alt Paleozoyik, Alt-Orta Kambriyen yaĢlı Çal Tepe 

KireçtaĢı ve Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaĢlı SeydiĢehir Formasyonuyla ifade 

edilir (ġekil 4.12). Aynı birliğin Üst Jura-Kretase yaĢlı kireçtaĢları Alt Paleozoyik 

oluĢukları üstüne uyumsuz Ģekilde oturur ve Üst Paleozoyik ile Alt Mesozoyik yaĢlı 

kaya birimleri bu birlik kapsamında bulunur. Bölgede Hadim Birliği allokton 

birliklerin tabanında yapısal pencereler kapsamında yüzeyler (Özgül, 1971; Özgül ve 

Gedik, 1973). 

 Hadim yöresinde en alt litoloji birimi olan dolomitlerin tabanı, Büyük Çal 

Tepe kesitinde yüzeyde görülmez ancak SeydiĢehir‟in 60 km. güneydoğusunda 

bulunan Hadim ilçesi kuzeyinde, Göksu vadisinde, Çal Tepe KireçtaĢlarının altında 

en az 150 m. kalınlığa sahip olan koyu renkli-yeĢilimsi Ģeyller bulunur (Özgül ve 

Gedik, 1973). Gedik‟e (Özgül ve Gedik, 1973) göre fosil gözlenmeyen Ģeyllerin 

yaĢlarının Alt Kambriyen olabileceği varsayılır, buna karĢın Hadim civarında Çal 

Tepe KireçtaĢlarının hemen üstüne gelen SeydiĢehir Formasyonunun silttaĢı, Ģeyl ve 

kireçtaĢı ara katkılarında Üst Kambriyen ve Alt Ordovisiyen‟i (Tremadosiyen‟i) 

temsil eden konodontlar tespit edilmiĢtir. Bunlardan dolayı SeydiĢehir 

Formasyonunun Üst Kambriyeni de kapsadığı anlaĢılır (Özgül ve Gedik, 1973; 

Ketin, 1983‟den). ġekil 4.13‟de Hadim kuzeyinde bulunan tektonik pencere ve bu 

pencere kapsamında bulunan Kambriyen-Ordovisiyen oluĢuklar yer alır (Ketin, 

1983). 
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ġekil 4.12: Hadim (Konya) civarında Alt Paleozoyik Formasyonlarının dikme kesiti (Özgül ve Gedik, 

1973‟den değiĢtirilerek). 
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ġekil 4.13: BağbaĢı (Hadim Kuzeyi) ve çevresinin jeoloji haritası (Özgül ve Gedik, 1973‟ten 

değiĢtirilerek). 

 

 SeydiĢehir kuzeybatısında yer alan Sultan Dağları‟nda ise, Alt Paleozoyik 

üstüne Devoniyen ve Permo-Karbonifer serileri gelir ve bunlar Jura yaĢındaki 

dolomitik kireçtaĢları ile transgresif Ģekilde örtülür (Demirkol, 1978). 

4.2.1 BağbaĢı (Hadim kuzeyi) Bölgesinde Çal Tepe KireçtaĢı 

 Dean ve Monod (1970), formasyon adını Hadim bölgesinin yaklaĢık olarak 

100 km. kuzey batısında bulunan SeydiĢehir ilçesinin 7,5 km. kuzeyindeki Büyük 

Çal Tepe‟den almıĢtır. Ayrıca bu birim Hadim bölgesinde, Hadim ilçesi kuzeyinde 

BağbaĢı (EğiĢte) köyünde ve Göksu nehri vadisinde yüzeyler. ġekil 4.13‟de BağbaĢı 

köyünde ölçülmüĢ olan birimin kesit yeri bulunur. Bölgede birim baĢlıca dolomitik 

kireçtaĢı ile üst düzeylerinde Ģeyl ara katkılı yumrulu kireçtaĢından meydana gelir. 

Beyazımtırak, külrengi kireçtaĢları formasyonun alt düzeyini meydana getirir ve fosil 

içermez. Formasyonun üst düzeyini meydana getiren alacalı renkli yumrulu, Ģeyl ara 

katkılı kireçtaĢı büyük oranda trilobit ile küçük boy brakiyopod içerir (Özgül ve 

Gedik, 1973). Fakat Dean ve Monod (1970) Orta Kambriyen trilobitlerini SeydiĢehir 

yöresinde Büyük Çal Tepe‟de yüzeyleyen aynı birim kapsamında elde etmiĢtir. 
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 SeydiĢehir bölgesinde bulunan tip kesit yerinde (Büyük Çal Tepe‟de) birimin 

örtülü durumda olmasından ötürü Çal Tepe KireçtaĢının tabanı görülmez. Bu birim 

Hadim ilçesinin yaklaĢık 15 km. kuzeyinde BağbaĢı Köyünde ölçülmüĢ olan kesit 

yerinde devrik durumdaki bir antiklinal çekirdeğini meydana getirir ve tabanı 

yüzeylemez. Fakat Çal Tepe KireçtaĢının Hadim bölgesinin doğu kısmında Göksu 

vadisi ve yan kolları devamınca Ģeyller arasında 50 m. kalınlığa sahip bir düzeyi 

meydana getirdiği gözlenir. Bu durum özellikle net bir biçimde Hamzalar köyünün 4 

km. güneyinde ve Hadim Aladağ bucağı karayolunun Göksu nehrini kestiği 

Sallanköprü‟nün 3 km. batısında bulunan Çatal Akkaya mevkilerinde izlenir. Fakat 

bu yüzeylemelerin ikisinde de, Çal Tepe KireçtaĢının üst düzeyini meydana getiren 

ve kılavuz tabaka özelliğinde olan alacalı renkli yumrulu kireçtaĢı düzeyi (ġekil 

4.15) birimin altına gelir. Ayrıca bu yüzeylemelerin her ikisinde, Çal Tepe 

KireçtaĢının üstünde yer alan yaklaĢık olarak 150 m. kalınlığa sahip olan koyu renkli 

Ģeyller istifin normal durumda olduğu Büyük Çal Tepe (SeydiĢehir) ve BağbaĢı 

(Hadim) mevkilerinde ölçülen kesit yerlerinde birimin üstünde izlenir. Bu 

sebeplerden ötürü bu yüzeylemelerde birimin bütünüyle ters dönmüĢ durumda 

olduğu ve üstte gözlenen koyu renkli Ģeyllerin ilksel konumunda Çal Tepe 

KireçtaĢının altında yer aldığı anlaĢılır (ġekil 4.14-4.16). Doğu Toroslarda 

Tufanbeyli (Adana) civarında (Özgül ve diğ., 1973), Amanos Dağlarında (Ketin, 

1966; Atan, 1969), Adıyaman bölgesinde ve Güneydoğu Anadoluda Derik (Mardin) 

civarında (Ketin, 1966) yüzeylemekte olan Alt-Orta Kambriyen yaĢlı kireçtaĢlarıyla 

Çal Tepe KireçtaĢı yakın stratigrafi ve kaya türü benzerliği sunar. Çal Tepe 

KireçtaĢının alt birimini meydana getiren külrengi, belirgin tabakalanma 

göstermeyen som kireçtaĢı duraylı Ģelf ortamı koĢullarını ifade eder ve formasyonun 

üst birimini meydana getiren alacalı renkli, yumrulu, bol trilobitli ve Ģeyl, kumtaĢı 

ara katkılı kireçtaĢı ise sığ hemen hemen duraysız ortam Ģartlarını ifade eder (Özgül 

ve Gedik, 1973). 
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ġekil 4.14: Çal Tepe KireçtaĢının BağbaĢı Köyü civarındaki görünümü 

(Hadim kuzeyi-BağbaĢı ÖSK-1 \ D‟ya bakıĢ). 

 

 

ġekil 4.15: Çal Tepe KireçtaĢının BağbaĢı Köyü civarındaki görünümü 

(Hadim kuzeyi-BağbaĢı ÖSK-2 \ KD‟ya bakıĢ). 



48 

 

 

ġekil 4.16: Çal Tepe KireçtaĢının BağbaĢı Köyü kuzeyindeki görünümü 

(Hadim kuzeyi-BağbaĢı ÖSK-3 \ DKD‟ya bakıĢ). 
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ġekil 4.17: BağbaĢı ölçülü stratigrafi kesiti -1. 

 

 BağbaĢı ÖSK-1, Hadim (Konya) ilçesinin kuzeyinde bulunan BağbaĢı 

köyünün yaklaĢık 1 km. kuzeyinde, Konya-Hadim karayolu yanında yer alır (ġekil 

4.17). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 451276 D/ 4106431 K (1246 m.)‟dir ve 

K52°D doğrultuludur. Kesit alttan üste doğru Çal Tepe KireçtaĢının yer yer açık 

pembe külrengi, gülkurusu karıĢımı Ģeklinde görülen kırmızı-bordo yumrulu 

kireçtaĢlarından meydana gelmektedir. Kesitin bitiĢ koordinatı, 36 S 451304 D/ 

4106448 K (1254 m.)‟dir. 
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ġekil 4.18: BağbaĢı ölçülü stratigrafi kesiti -2. 

 

 BağbaĢı ÖSK-2, Hadim (Konya) ilçesinin kuzeyinde bulunan BağbaĢı 

köyünün yaklaĢık 1 km. kuzeyinde, Konya-Hadim karayolu yanında yer alır (ġekil 

4.18). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 451263 D/ 4106559 K (1186 m.)‟dir ve D-B 

doğrultuludur. Kesit alttan üste doğru Çal Tepe KireçtaĢının yer yer açık pembe 

külrengi, gülkurusu karıĢımı Ģeklinde görülen kırmızı-bordo yumrulu 

kireçtaĢlarından meydana gelmektedir. Kesitin bitiĢ koordinatı, 36 S 451290 D/ 

4106561 K (1200 m.)‟dir. 
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ġekil 4.19: BağbaĢı ölçülü stratigrafi kesiti -3. 

 

 BağbaĢı ÖSK-3, Hadim (Konya) ilçesinin kuzeyinde bulunan BağbaĢı 

köyünün yaklaĢık 1 km. kuzeyinde, Konya-Hadim karayolu yanında yer alır (ġekil 

4.19). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 451237 D/ 4106343 K (1238 m.)‟dir ve 

K21°D doğrultuludur. Kesit alttan üste doğru Çal Tepe KireçtaĢının yer yer açık 

pembe külrengi, gülkurusu karıĢımı Ģeklinde görülen kırmızı-bordo yumrulu 

kireçtaĢlarından meydana gelmektedir. Kesitin bitiĢ koordinatı, 36 S 451251 D/ 

4106360 K (1249 m.)‟dir. 
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4.2.2 BağbaĢı (Hadim kuzeyi) Bölgesinde SeydiĢehir Formasyonu 

 Bu birim SeydiĢehir bölgesinde Blumenthal (1947) tarafından SeydiĢehir 

ġistleri Ģeklinde isimlendirilmiĢ ve birçok araĢtırmacı tarafından incelenmiĢ olan 

birimin yaĢı ile ilgili fosil içeriğine bağlı olmayan farklı görüĢler ortaya konmuĢtur. 

Birimin yaĢı ile ilgili görüĢlerin en doğru olanı Blumenthal‟in (1947) ortaya koyduğu 

Devoniyen yaĢıdır. SeydiĢehir bölgesinde ilk kez Monod (1967) bu birimden 

Ordovisiyen faunası elde etmiĢ ve yine bu bölgede Dean ve Monod (1970) 

SeydiĢehir Formasyonunun stratigrafisi ve Ordovisiyen faunasını detaylı bir Ģekilde 

incelemiĢtir. Hadim ilçesinin 15 km. kuzeyinde yer alan BağbaĢı köyü kuzeyinde 

SeydiĢehir Formasyonu Çal Tepe KireçtaĢının üstüne uyumlu Ģekilde oturur. Ayrıca 

Göksu Hadim ilçesinin 5-6 km. kuzeyinde Üst Jura kireçtaĢlarının tabanında ve 

Göksu vadisi devamınca yüzeyler (Özgül ve Gedik, 1973). Ölçülen kesitlerin yeri 

BağbaĢı Köyü kuzeyinde yer alır (ġekil 4.20). 

 Formasyon kapsamında SeydiĢehir bölgesinde yalnızca Arenigiyen faunası 

bulunur (Dean ve Monod, 1970). Ancak Özgül ve Gedik (1973) Hadim bölgesinde 

birimin tabanına yakın düzeylerinde kireçtaĢı ara tabakalarında Üst Kambriyen 

konodontlarını ve bu düzeyin 82 m. üzerinde Alt Ordovisiyen konodontlarını elde 

etmiĢtir. Doğu Toroslarda Tufanbeyli (Adana) civarında (Özgül ve diğ., 1973), 

Amanos Dağlarında (Ketin, 1966; Atan, 1969), Güneydoğu Anadolu da Pembeğli-

Tut (Adıyaman) ve Derik (Mardin) civarında (Ketin, 1969), Orta Torosların batı 

kısmında Sultan Dağı‟nda (Haude, 1969), güney kısmında ise Anamur-Silifke 

arasında (Yalçınlar, 1973) yüzeyleyen Üst Kambriyen-Ordovisiyen yaĢlı Ģeyl-

kumtaĢı birimleriyle SeydiĢehir Formasyonu yakın stratigrafi ve kaya türü 

benzerlikleri sunar (Özgül ve Gedik, 1973). 

 SeydiĢehir Formasyonu baĢlıca Ģeyl-miltaĢı ardalanmasından meydana gelir 

genellikle kuvars vake tipi kayaları içerir. Özgül ve Gedik‟e (1973) göre birim 

bulantı akıntılarının faaliyette olduğu duraysız ve sığ kıta Ģelfi ortam koĢullarını ifade 

eder. 
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ġekil 4.20: Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonunun BağbaĢı Köyü civarındaki iliĢkisi 

(Hadim kuzeyi-BağbaĢı ÖSK-1-2-3). 

4.3 Hüdai (Sandıklı, Afyonkarahisar) Güneyinde Alt Paleozoyik 

 Isparta kuzeyinde Sandıklı bölgesinde kalın (> 1000 m.) silisiklastik bir istif 

Neoproterozoyik yaĢlı (543 ± 7 milyon yıl, Kroner ve ġengör, 1990) fliĢ benzeri 

kayalar ve riyolitik kayaları üzerler (ġekil 4.21, 4.22). Ġstifin alt kesimlerinde baĢlıca 

delta önü çökellerinden (siyah silt taĢları, ince türbidit seviyeleri) oluĢan birim 

spilitik dayklar tarafından kesilir. Göğebakan Formasyonu silisiklastik Ģelf ürünü 

çapraz tabakalı kumtaĢları ve silttaĢı ara seviyelerinden oluĢan Celiloğlu Formasyonu 

tarafından üzerlenir. Bu formasyonun üzerine ise Hüdai Formasyonunun gelgit 

düzlüğü ürünü kumtaĢları gelir. KumtaĢları tabanda yer yer çapraz laminalı olup 

silttaĢı ara seviyeleri içerir. Hüdai Formasyonunun üzerinde karbonat Ģelfi ürünü Çal 

Tepe KireçtaĢı yer alır. Bu birim dolomit tabakalarını üzerleyen kırmızı nodüler 

kireçtaĢlarından oluĢur. Birimden bölgede Dean ve Özgül (1994) tarafından trilobit 

fosilleri elde edilmiĢtir. Sandıklı bölgesinde Çal Tepe KireçtaĢı SeydiĢehir 

Formasyonu üzerler. Bu formasyon tabanda Ģeyllerle baĢlayıp üste doğru silttaĢlarına 

geçer. Birim içerisinde yer yer ripple-marklı kumtaĢı tabakaları ve diyajenetik 
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kireçtaĢı mercekleri yer alır (Ghienne ve diğ., 2010). Hüdai güneyinde yüzeyleyen 

istif kalınlığı Kocayayla Formasyonunun kalınlığı 1000 metreyi geçen, 

Prekambriyen‟in düĢük dereceli metamorfitler ve volkanikleri ile bunları 

muhtemelen uyumsuzlukla üzerleyen ve kalınlığı 500 metreyi geçen Hüdai Kuvarsit 

Formasyonu ile baĢlar. Bu birim Çal Tepe KireçtaĢına geçer. Çal Tepe KireçtaĢı, 

kalınlığı yaklaĢık 150 metreyi bulan kalın tabakalı dolomitler ile baĢlar ve üste doğru 

orta tabakalı, kırmızı çamurtaĢı ara tabakalı, 16.25 m. kalınlığındaki, pembe ve gri 

nodüler kireçtaĢları gelir (ġekil 4.23, 4.24). Dean (Dean ve Özgül, 1994) bu birimin 

en alttaki 1.2 metrelik seviyesinden en Erken Orta Kambriyen yaĢlı trilobitler 

tanımlamıĢtır. Yazar, bu faunanın bazı formlarının SeydiĢehir kuzeyindeki Büyük 

Çal Tepe‟de Çal Tepe KireçtaĢının açık Gri KireçtaĢı Üyesinde de yer aldığını 

belirtir. Hüdai güneyindeki karbonatlar uyumsuz olarak SeydiĢehir Formasyonunun 

250 m. kalınlığındaki, fosilsiz, Kambro-Ordovisiyen(?) yaĢlı kumtaĢı ve Ģeylleri ile 

üzerlenir. Ġstif Ġlyaslı Formasyonunun Mesozoyik konglomeraları ile uyumsuz olarak 

üzerlenir. Ġstif aĢağıda detaylı bir Ģekilde anlatılacaktır. 
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ġekil 4.21: Sandıklı Bölgesindeki Kambriyen Ġstifi (Ghienne ve diğ., 2010‟dan değiĢtirilerek).  

 

 



56 

 

 

ġekil 4.22: Hüdai güneyinin jeoloji haritası (Özgül; Dean ve Özgül, 1994‟ten). ġekil 4.23‟deki enine 

jeoloji kesit güzergâhı A-B arasında yer alır. 

 

 

 

 

ġekil 4.23: Çiloğlantarla Tepe ve Maymunkayası Tepe arasının enine jeoloji kesiti  (Dean ve Özgül, 

1994) (ġekil 4.22‟deki A-B kesiti). 

 

 

 

 

ġekil 4.24: Çiloğlantarla Tepe ve Maymunkayası Tepe arasının genel görünümü (KKD‟ya bakıĢ). 
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Özgül ve Gedik (1973), BağbaĢı bölgesinde birimin tektonik bir pencerede 

aĢınmıĢ olduğunu ve Büyük Çal Tepe‟de gözlenmeyen Siyah KireçtaĢı Üyesinin bu 

bölgede gözlendiğini belirtir. Bu Siyah KireçtaĢı seviyesinin yaĢı her ne kadar tespit 

edilememiĢ olsa da BağbaĢı bölgesinde Çal Tepe KireçtaĢının yaĢı Gedik (Özgül ve 

Gedik, 1973) tarafından elde edilen konodontlar ve Dean (Dean ve Özgül, 1981) 

tarafından elde edilen trilobitlerle Orta Kambriyen olarak verilmiĢtir. 

Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonuna ait yüzlekler BeyĢehir 

Gölünün BKB‟sında, Sultan Dağları‟nda ilk kez Haude (1972) tarafından tespit 

edilmiĢtir. Yazar bu bölgede Orta-Geç Kambriyen yaĢlı trilobitler elde etmiĢtir. 

Özgül ve diğ. (1991) Sultan Dağları‟nın batısında, Afyonkarahisar‟ın 35 km. 

güneybatısındaki Hüdai-Sandıklı bölgesinde Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir 

Formasyonu ile daha yaĢlı kayaçları ilk kez tanımlamıĢlardır. Hüdai‟nin 4 km. 

güneybatısındaki Çiloğlantarla Tepe‟de yüzeyleyen Çal Tepe KireçtaĢı 150 m. 

kalınlığında, kalın tabakalı dolomitler ile baĢlar. Bu seviye ince (16.25 m.), çamurtaĢı 

ara tabakalı, pembe ve gri nodüler kireçtaĢları ile üzerlenir. Gedik (1989) bu 

seviyeden derlediği örneklerden Hadimopanella cinsini tanımlamıĢtır. Gedik (1989) 

yaklaĢık 1000 m. kalınlığındaki Kocayayla Formasyonu ve onu üzerleyen yaklaĢık 

1000 m. kalınlığında Hüdai Formasyonunu Prekambriyen yaĢlı olarak vermiĢtir. 

Yazar bu birimleri üzerleyen yaklaĢık 50-300 m. kalınlığındaki Çal Tepe KireçtaĢını 

Alt Kambriyen ve kalınlığı 1000 metreden fazla olan SeydiĢehir Formasyonunu ise 

Alt Kambriyen-Ordovisiyen yaĢlı olarak vermiĢtir (ġekil 4.25, 4.26). 

 

 

ġekil 4.25: Çiloğlantarla Tepe güneyindeki isimsiz tepede yüzeyleyen mor-Ģarabi renkli yumrulu 

kireçtaĢı seviyesi (B‟ya bakıĢ). 
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ġekil 4.26: Çiloğlantarla Tepe güeyindeki isimsiz tepede yüzeyleyen mor-Ģarabi renkli yumrulu 

kireçtaĢı seviyesinin yakından görünümü (B‟ya bakıĢ). 

 

Orta Kambriyen Batı Toroslarda genellikle aĢınmaya karĢılık gelmiĢ olsa da 

Amanos Dağlarında Hüdai ve diğer pek çok alanda Çal Tepe KireçtaĢı ile karakterize 

edilir. SeydiĢehir-Hadim bölgesi dıĢında Çal Tepe KireçtaĢının değiĢik üyeleri veya 

bunların diyakron litofasiyesleri farklı alanlarda yüzlekler verir. Kırmızı Nodüler 

kireçtaĢı fasiyesi bu üyelerden en sıklıkla yüzeyleneni olup çoğunlukla doğu 

kesimlere doğru daha genç seviyelerde yer alır (Dean ve diğ., 1993). Çiloğlantarla 

Tepe kesiti bu seviyenin bilinen en yaĢlı örneğidir (Dean ve Özgül, 1994). 

Hüdai bölgesinde taban kayaçları Prekambriyen, Kambriyen ve Ordovisiyen 

yaĢlı birimlerden oluĢur. Bu birimler belirgin bir uyumsuzlukla transgresif 

Mesozoyik istifi ile üzerlenir. Kalın (200 m.) Mesozoyik istifi Geç Triyas(?)-Erken 

Jura yaĢlı Ġlyaslı Formasyonunun konglomera ve kumtaĢları ile baĢlar. Prekambriyen 

ve Alt Paleozoyik kayaçları Sandıklı Grubu olarak adlandırılır ve dört formasyondan 

oluĢur; Kocayayla Formasyonu, Hüdai Kuvarsit Formasyonu, Çal Tepe KireçtaĢı ve 

SeydiĢehir Formasyonu. Bölgede birimler doğuya eğimlidir, dolayısıyla Çiloğlantarla 

Tepe‟den Maymunkayası Tepe‟ye doğru birimler gençleĢir (Özgül; Dean ve Özgül, 

1994‟ten). 
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Kalınlığı 1000 metreden fazla olan Kocayayla Formasyonu düĢük dereceli 

Ģist (yeĢilĢist), kuvarsit ve metavolkaniklerden oluĢur (Gutnic; Brunn ve diğ., 

1971‟den). Gutnic (1977) bu kayaçların Sultan Dağları‟ndaki metamorfik olmayan 

Kambriyen-Ordovisiyen yaĢlı birimlere yakın bir alanda bulunuyor oluĢları ve 

muhtemelen aynı birime ait olan epimetamorfiklerde bulunan Paleozoyik yaĢlı 

mercan faunasını içermiyor oluĢu nedeniyle Prekambriyen yaĢlı olması gerektiğini 

öne sürer. Özgül (1984) Sandıklı Metaporfiroyitleri olarak da bilinen Kocayayla 

Formasyonuna Prekambriyen yaĢını önerir. Özgül ve diğ. (1991) Kocayayla 

Formasyonunun Hüdai Kuvarsit Formasyonu tarafından uyumsuzlukla üzerlenmesi 

ve bu birimin de Çal Tepe KireçtaĢına geçmesi nedeniyle Kocayayla Formasyonu 

için Prekambriyen yaĢını önerir. Kroner ve ġengör‟ün (1990) Sandıklı Granitinden 

elde ettikleri 543 ± 7 milyon yıl yaĢ verisi bu bilgiyi destekler. 

Bölgede Hüdai Kuvarsit Formasyonu kalınlığı 500 metreyi geçen birim kalın 

tabakalı, kırmızımsı, beyaz ve gri renklerde olan, çaprazlanmalı seviyelere sahip, 

muhtemelen plaj ortamı ürünü, laminalı kuvarsarenitlerden oluĢur. Birim üstte en geç 

Alt Kambriyen(?)-en erken Orta Kambriyen yaĢlı Çal Tepe KireçtaĢına geçer. Bu 

nedenle birim muhtemelen Alt Kambriyen yaĢında olmalıdır. 

Çal Tepe KireçtaĢı bölgede Sandıklı güneybatısı ve kuzeydoğusunda olmak 

üzere iki alanda yüzeyler. Bunlardan Hüdai bölgesindeki (Sandıklı güneybatısı) daha 

korunmuĢ olup 170 metrelik kalınlığının yaklaĢık 150 metresini oluĢturan alt 

seviyelerdeki kalın tabakalı kahverenkli dolomitler fosil içermez. Türkiye‟nin diğer 

bölgelerinde olduğu gibi bu bölgede de Çal Tepe KireçtaĢının dolomitlerin üzerine 

gelen daha genç tabakaları daha cazip olanlarıdır. Bölgede 16.25 m. kalınlık sunan 

bu seviye pembe, bej ve açık gri renkli, orta-kalın tabakalı nodüler kireçtaĢlarından 

olup kırmızı renkli çamurtaĢları ile ara tabakalıdır. Bu kireçtaĢlarının alt 

seviyelerindeki mikritik kireçtaĢı nodüllerinde trilobitler saptanmıĢtır (Dean ve 

Özgül, 1994). 

 SeydiĢehir Formasyonun bölgede sadece en alttaki 200 metrelik kesimi 

gözlenebilmektedir. Üst kısmı Mesozoyik (?Üst Triyas-Alt Jura) yaĢlı Ġlyaslı 

Formasyonunun konglomeraları tarafından belirgin bir uyumsuzlukla üzerlenir. 

Gutnic bu birimi Verrucano Konglomeraları Ģeklinde adlandırır. Açık kahverengi 

aĢınma rengine sahip olan bu kayaçlar yeĢil-gri renkli, bol mika (serizit ve klorit) 
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minerali içeren Ģeyller ve bunlarla ara tabakalı ince taneli kuvars, kumtaĢlarından 

oluĢur. Makrofosil içermeyen birim Çal Tepe KireçtaĢını uyumlu olarak üzerler ve 

en alt seviyelerindeki tabakalar Kambriyen yaĢındadır. 
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ġekil 4.27: Maymunkaya ölçülü stratigrafi kesiti. 

 

 Maymunkaya ÖSK, Sandıklı (Afyonkarahisar) ilçesinin güneybatısında 

Maymunkaya Tepe batı yamacında yer alır (ġekil 4.27). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 

36 S 252988 D/ 4253932 K (1091 m.)‟dir ve K8°B doğrultuludur. Kesitin alt 

seviyelerinde Çal Tepe KireçtaĢının bordo, ince tabakalı yumrulu kireçtaĢı yer 

almakta olup üst seviyelerde ise SeydiĢehir Formasyonunun kırıntılılarla ardalanmalı 

sarımsı nodüler kireçtaĢları gözlenmektedir. Kesitin bitiĢ koordinatı, 36 S 252992 D/ 

4253915 K (1091 m.)‟dir. 
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4.4 Sultan Dağlarının Paleozoyik Stratigrafisi 

 Orta Torosların KB kesiminde, Sultan Dağları‟nın büyük kısmını meydana 

getiren baĢlıca karbonat ve kırıntılı kayaları içerir. KB-GD doğrultulu bir kuĢak 

içerisinde yüzeyleyen bu birim, güneyde ġarkikaraağaç-Yalvaç ve kuzeyde Çay-

Doğanhisar ilçeleriyle sınırlanır (ġekil 4.47). Sultan Dağı Birimi‟nin sahip olduğu 

ayırtman özellikler; Ġnfrakambriyen, Alt Paleozoyik, Mesozoyik ve Paleojen-Neojen 

yaĢına sahip Ģelf tipi karbonatlı ve kırıntılı kayaları içerir (ġekil 4.28, 4.29). Üst 

Devoniyen-Alt Ordovisiyen ve kimi dilimlerde Dogger-Permiyen aralığında 

stratigrafik boĢluklar ortaya koyar. Asidik volkanizma faaliyeti Karbonifer‟de 

gözlenir. Sultan Dağları‟nın kuzey kısmında gözlenen yüzeylemelerinde düĢük 

dereceli metamorfizma sunar. Konum bakımından göreli otoktondur. Çay, 

Doğanhisar ve Bozkır Birliği‟nin diğer allokton birimleriyle tektonik olarak üstlenir. 

Dolomit arakatkılı Ģelf tipi kalın platform karbonatlarıyla Dogger-Üst Kretase aralığı 

ifade edilir. Üst Oksfordiyen-Alt Kimmericiyen yaĢlı spilitik özellikte bazaltlarla 

ifade edilen volkanizma etkindir. Maastrihtiyen-Alt Eosen zaman aralığı pelajik 

karbonatlarla ifade edilen derin deniz çökellerini kapsar. Olistostrom ve olistolit 

içeren fliĢle Lütesiyen, moloz akması ifade edilir. Yatay naplaĢma hareketlerinin 

izleri Üst Triyas-Alt Jura zaman aralığı ve Lütesiyen‟de görülür (Özgül ve diğ., 

1991). 
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ġekil 4.28: Sultan Dağı Birimi‟nin genelleĢtirilmiĢ dikme kesiti (Özgül ve diğ. (1991). 
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 Bu çalıĢma kapsamında elde edilen fosil bulgularının Sultan Dağlarından elde 

edilmiĢ olması nedeniyle Sultan Dağları‟nın stratigrafisini biraz daha detaylı verecek 

olursak. 

4.4.1 Gökoluk Formasyonu 

Formasyon adını Karamık köyünün 8 km. doğusunda bulunan Gökoluk 

yaylasından alır ve düĢük dereceli metamorfizma etkisinde kalmıĢ olan Ģist, kuvarsit 

ve kayraklardan meydana gelir. (Özgül ve diğ., 1991). 

Özgül ve diğ. (1991) Sultan Dağları bölgesinde sınırlı miktarda 

yüzeylemelerinin bulunmasından ötürü formasyonun tip kesit yerinin tam olarak belli 

olmadığını fakat, Gökoluk pınarlarının batı tarafında Elmalı yayla fayı‟nın doğu 

bloğunda yüzeylediği alanın farklı kaya türlerini içermesinden dolayı tip kesit yeri 

olarak belirlendiğini belirtir. 

 Ġnceleme açısından uygun yüzeylemeleri, Çay ilçesinin 7 km. kadar 

güneyinde Çay deresinin yan kollarından Kireçlik dere ve daha güneydeki Karatepe 

deresi devamınca bulunur (Özgül ve diğ., 1991). 

 Formasyon düĢük dereceli metamorfizma göstermekte olan kuvarsit, kayrak, 

Ģist ve dolomitlerden meydana gelir. Baskın kaya türünü kara, koyu gri, koyu yeĢil 

yer yer mor klorit-serizitĢist ve kayraklar meydana getirir. ġist ve kayrakları 

SeydiĢehir Formasyonu‟nun Ģist ve kayraklarından ayırmak çok güçtür, fakat daha 

koyu renkli, sert ve Ģist yapısı daha iyi biçimde geliĢmiĢ olması ile farklılaĢır. 

Gökoluk Formasyonu Kireçlik ve Karatepe dereleri civarında ve bu iki vadinin 

arasındaki bölgede boyutları onlarca metre civarında kahverengi, kristalleĢmiĢ 

dolomit merceklerini içerir. Gökoluk pınarları civarında formasyon kuvarsit ve siyah 

lidit düzeylerini içerir. Orta Toroslarda Triyas ve Liyas yaĢına sahip çakıltaĢı 

birimlerinde büyük miktarda görülen siyah lidit çakıllarının olasılıkla ana kayasını, 

orta tabakalı ve tümü silisli olan bu liditler meydana getirir. Çünkü buna benzer 

nitelikte bir kaya çeĢidi, Orta Toroslarda yüzeyleyen Kambriyen-Permiyen zaman 

aralığının kaya birimlerinde görülmez. Gelincikana tepesinin kuzey eteğinde geniĢ 

bir kesimde yüzeyleyen yeĢiĢ-gri kayraklar, formasyonun tip yeri olan Gökoluk 

pınarları civarında Mesozoyik karbonat örtüsü ile transgresif biçimde örtülü olan Ģist 
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ve kayraklarla benzer stratigrafi konumunda olmasından ötürü, Gökoluk Formasyonu 

içerisinde değerlendirilir.  

 

 

 

Gelincikana eteğinde bulunan kayrakların, benzer özellikte olan SeydiĢehir 

Formasyonuna ait olabilir (Özgül ve diğ., 1991). 

Gökoluk Formasyonunun alt dokanağı belirsizdir. Elmalı Yayla Fayının 

yükselmesi ile Gökoluk pınarları ve Kirazlı deredeki yüzeylemeleri yüzeye çıkar. 

Gökoluk pınarları doğusunda bulunan tip yerinde Gökoluk Formasyonu, Jura-

Kretase yaĢına sahip Hacıalabaz Formasyonu‟nun kireçtaĢı birimi tarafından 

transgresif Ģekilde üstlenir. Mezarlık tepe, Gelincikana tepesi ve Toprak tepenin 

meydana getirdiği yüksek bölgenin doğu yamacında, Gökoluk Formasyunun 
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kapsamında olduğu varsayılan kayraklar Hacıalabaz KireçtaĢı ile açısal uyumsuz 

olarak örtülüdür. Kayraklar bahsedilen bu yüksek bölgenin kuzey yamaçlarından 

ortaya çıkan Eber deresinin yukarı kısımlarında Devoniyen yaĢına sahip Engilli 

Formasyonu ile transgresif olarak üzerlenir (Özgül ve diğ., 1991). 

 Özgül ve diğ. (1991) Gökoluk Formasyonun kalınlığı ile ilgili alt dokanağının 

belirsiz olmasından dolayı bir saptama yapılamadığını ve Sultan Dağları 

bölgesindeki yüzeylemelerinde en fazla 500 m. civarında kalınlığa sahip olduğunu 

belirtirler. 

 Özgül ve diğ.‟ne (1991) göre Gökoluk Formasyonu kapsamında fosil elde 

edilemediğinden yaĢı dolaysız bir bulguya dayandırılamamıĢtır ve formasyon Engilli 

kuvarsitinden daha yaĢlıdır çünkü Devoniyen yaĢına sahip Engilli Kuvarsiti ile 

transgresif bir Ģekilde üstlenmiĢtir. Fakat Gökoluk Formasyonuyla aynı özellikteki 

kaya birimleri, Alt Kambriyen yaĢına sahip Sadan Formasyonu ve Hüdai Kuvarsitleri 

gibi birimlerin altında yüzeyler. Formasyon kapsamında gözlenen kalın dolomit 

mercekleri Orta-Alt Kambriyen yaĢlı Çal Tepe KireçtaĢı ile karĢılaĢtırılsa da bu 

dolomitler Çal Tepe KireçtaĢının ayırtman birimi yumrulu kireçtaĢı seviyesini 

içermezler. Bu sebepler nedeniyle Gökoluk Formasyonunun infrakambriyen yaĢında 

olabileceği varsayılır (Özgül ve diğ., 1991). 

 Özgül ve diğ. (1991), metamorfizma ve tektonik deformasyona maruz 

kaldığından ötürü Gökoluk Formasyonunun ilksel niteliklerini büyük oranda 

kaybettiğini fakat kuvarsit ve dolomit merceklerini içermesinden ötürü sığ deniz 

Ģartlarının baskın olduğunu, ayrıca karadan getirimin yüksek olduğu Ģelf koĢullarını 

ifade ettiğini belirtirler. 

 Sultan Dağları bölgesindeki yüzeylemelerinin yeterli olmamasından ötürü 

Formasyonun ayırtman nitelikleri yeteri kadar bilinmez. Fakat kahverengi dolomit ve 

koyu renkli kayrakları bakımından Sultan Dağları bölgesinin doğu kısmında 

Doğanhisar Birimi‟nin Konakkale Formasyonu ile benzerdir. Benzer kayalar 

Silifke‟nin batısında Göksu vadisinin güney yakasında Alt Kambriyen yaĢındaki Çal 

Tepe KireçtaĢı ve Kuvarsitlerin altında bulunur (Özgül ve diğ., 1991). 
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4.4.2 Hüdai Kuvarsiti 

 Sultan Dağı Birimi kapsamında çok dar kesimlerde yüzeyler. Ġnceleme 

açısından uygun olan bir yüzeylemesi Yalvaç ilçesi merkezinden kuĢ uçuĢu olarak 7-

8 km. kuzeydoğuda bulunan Suçıkan deresi vadisinin yukarı kısmında Suçıkan pınarı 

civarında bulunur. Dar bir Ģerit Ģeklinde Suçıkan vadisinden bir boyunla ayrılan ve 

kuzeye doğru akmakta olan ötebel deresinin sağ yakasında gözlenir. Sultan Dağı 

Birimi kapsamındaki yüzeylemelerinde Hüdai kuvarsiti kuvarsĢistlerle baĢlar ve üst 

kısımlarda açık renkli, beyazımsı, kalın tabakalı ince taneli kuvars arenitler Ģeklinde 

gözlenir. Çal Tepe KireçtaĢının dolomit tabakalarıyla uyumlu biçimde üstlenen 

formasyon alttan tektonik bir dokanakla sınırlıdır (Özgül ve diğ., 1991). 

4.4.3 Çal Tepe KireçtaĢı 

 Çal Tepe KireçtaĢı SeydiĢehir ilçesinin 7,5 km. kadar kuzeyinde bulunan ve 

formasyon adının verildiği Büyük Çal Tepe‟de ilk defa Blumenthal (1947; Özgül ve 

diğ., 1991‟den) tarafından incelenmiĢ ve isimlendirilmiĢtir, yine aynı alanda daha 

sonra Dean ve Monod (1971) detaylı bir inceleme yapmıĢ ve aynı adı kullanmıĢtır. 

Formasyon esas olarak dolomitleri ve neritik kireçtaĢlarını içeren Ģelf tipi 

karbonatlardan meydana gelir (Özgül ve diğ., 1991). Diğer araĢtırmacılar da Çal 

Tepe KireçtaĢının Sultan Dağları ve Hadim ilçesi civarında bulunan yüzeylemelerini 

aynı ad kapsamında değerlendirmiĢlerdir (Haude, 1968; Özgül ve Gedik, 1973; 

Demirkol, 1977). 

 Özgül ve diğ.‟ne (1991) göre Çal Tepe KireçtaĢının tip kesit yeri SeydiĢehir 

ilçesinin 7,5 km. kadar kuzeyinde bulunan Büyük Çal Tepe‟dedir (ġekil 4.30) ve 

karasal birikintilerle örtülü durumda olmasından dolayı bölgede devrik Ģekilde 

yüzeylemekte olan birimin alt dokanağı görülmez. 
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ġekil 4.30: Kambriyen yaĢlı Çal Tepe KireçtaĢının tip kesiti (Dean ve Monod, 1970; Özgül ve Gedik, 

1973; Dean, 2005; Ghienne ve diğ., 2010‟dan değiĢtirilerek). 

 

Çal Tepe KireçtaĢının baĢvuru kesit yeri Hadim ilçesi kuzeyinde bulunan 

BağbaĢı köyündeki yüzeylemesidir (Özgül ve Gedik, 1973). Sultan Dağları 

bölgesinde formasyon Homa Akdağ ve Sultan Dağı Birimlerinde yüzeyler. Sandıklı 

ilçesinin 11 km. güneybatısında yer alan Çiloğlantarla tepesinin doğu yakasında 

Homa-Akdağ Birimine ait kesiti ile Sultan Dağı Birimi‟ndeki yüzeylemelerinden 

Suçıkan pınarının doğusunda Yarıkpınar tepesindeki kesiti öteki baĢvuru kesitleridir. 

Ġnceleme açısından uygun çok miktarda yüzeylemeleri AkĢehir ilçesi ile Bağkonak 

köyü arasında yer alan asfalt yol devamınca çoğunlukla alttan tektonik dokanakla 

sınırlı Ģekilde bulunmasına rağmen gözlenir (Özgül ve diğ., 1991). 

 Formasyon alttan üste dolomit, kristalize kireçtaĢı ve yumrulu kireçtaĢı 

birimlerini içerir (ġekil 4.24, 4.51). Sultan Dağları bölgesindeki yüzeylemelerinde 

çoğunlukla dolomitlerle baĢlar ve dolomitlerin ayrıĢma yüzeyi kızılımsı, kahverengi, 

pas renginde, taze iken ise açıklı koyulu kül renginde gözlenir. Metamorfizma 
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nedeniyle yeniden kristalleĢmiĢ ve kaba kristalli bir dokuya sahip olmuĢtur ayrıca 

kalın-çok kalın tabakalı bir yapıda olan dolomitler birçok yerde ankeritleĢme sunar. 

Üst kısımlara devam edildikçe dolomitler kristalize kireçtaĢına düĢey ve yanal olarak 

geçiĢ yaparlar ayrıca bazı kısımlarda stromatolitik yapılar gözlenir. KireçtaĢları 

metamorfizma nedeniyle ilksel niteliklerini çoğunlukla yitirmiĢ olup açıklı koyulu 

külrengi ve orta-kalın tabakalıdır. Üst kesimlerinde trilobit kavkılı biyomikrit yapısı 

gözlenir. Formasyon üst kısımlarında Ģeyl ara katkılı pembe, uçuk kırmızı, sarımsı ve 

gri renklerin karıĢımından meydana gelen alacalı bir görünüm sunan yumrulu 

kireçtaĢı seviyesini içerir. Çal Tepe KireçtaĢının Orta ve Doğu Toroslar ile 

Güneydoğu Anadolu‟daki tüm yüzeylemeleri için ayırtman nitelikte kılavuz düzey 

özelliğinde olan bu seviye 15-20 m. kalınlığa sahip ve çok miktarda trilobit parçası 

içerir. Çal Tepe KireçtaĢının kalın karbonatları ile üstte bulunan SeydiĢehir 

Formasyonunun kayrakları arasında yumrulu kireçtaĢları bir geçiĢ zonu meydana 

getirir. Birkaç milimetreden 5-10 santimetreye değin farklı kalınlıklarda bol mika 

pullu Ģeyl seviyeleri, orta-kalın katmanlı kireçtaĢı tabakaları arasında bulunur (Özgül 

ve diğ., 1991). 

 Özgül ve diğ. (1991) Formasyonun alt seviyelerini meydana getiren dolomit 

tabakalarının Hüdai Kuvarsitlerini uyumlu bir Ģekilde üzerlediğini ve bu iliĢkinin 

Suçıkan pınarı civarında net bir Ģekilde gözlendiğini, ayrıca SeydiĢehir 

Formasyonunun boz renkli kayraklarının, Çal Tepe KireçtaĢının üst seviyelerini 

meydana getiren Ģeyl ara katkılı yumrulu kireçtaĢı birimini uyumlu ve dereceli 

geçiĢli bir biçimde üzerlediğini belirtirler (ġekil 4.31-4.40). 

 Formasyonun yüzeyleme kalınlığı çoğunlukla alttan tektonik dokanakla 

sınırlı olmasından ötürü sürekli farklılık gösterir. Suçıkan pınarının doğusunda 

bulunan Yarıkpınar tepesinde alt ve üst dokanağının görüldüğü baĢvuru kesit yerinde 

yaklaĢık olarak 150 m. kalınlığa sahiptir. DüĢey ve yanal geçiĢler sebebiyle Çal Tepe 

KireçtaĢı kapsamındaki farklı kaya türlerinin örnek olarak yumrulu kireçtaĢı, 

kireçtaĢı ve dolomit seviyelerininin kalınlıkları yer yer farklılık gösterir (Özgül ve 

diğ., 1991). 

 Özgül ve diğ.‟ne (1991) göre Çal Tepe KireçtaĢının Sultan Dağları 

bölgesindeki yüzeylemelerinde kalın tabakalı neritik kireçtaĢı ve dolomit 

seviyelerinde fosil elde edilememiĢtir ancak Çal Tepe KireçtaĢının en üst seviyesi 
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olan yumrulu kireçtaĢı birimi büyük oranda trilobit ve inartikülat brakiyopod içerir. 

Haude (1972; Özgül ve diğ., 1991‟den) Sultan Dağları‟nın doğu kısmında yumrulu 

kireçtaĢı ile SeydiĢehir Formasyonu‟nun geçiĢinde Orta Kambriyen yaĢını veren 

Paradoxides sp., Corynexochus sp., Pardailhaia hispidia ctenocephalus sp., 

Parabailiella sp., Solenopleuropsis sp., Conocoryphe sp. fosillerini elde etmiĢtir. 

Demirkol (1977; Özgül ve diğ., 1991‟den) Yumrulu kireçtaĢı tabakalarından elde 

ettiği Limnasoella sp. ile Orta Kambriyen yaĢını kesinleĢtirmiĢtir. 

 Özgül ve diğ. (1991) Suçıkan pınarının doğu kısmındaki kesit yerinde yer 

alan yumrulu kireçtaĢından Orta Kambriyen yaĢını veren Hadimopanella oezgueli 

fosilini, Çay ilçesi batısında bulunan Karacaören köyünün 3.5 km. kadar doğusunda 

Değirmen deresinin yan kollarından ÇarĢak deresinde yumrulu kireçtaĢından Orta 

Kambriyenin en alt seviyesini veren Homatolenus sp. ve Alanisia? sp. trilobitlerini, 

Sultan Dağları‟nın güney eteklerinde bulunan Dedeçam köyünün 4.5 km. 

DKD‟sunda Çömelen tepenin doğu yamacındaki spilitik bazalt türü volkanitlerle ara 

katkılı Ģekilde bulunan yumrulu kireçtaĢı biriminin en üst tabakasında Orta 

Kambriyen yaĢını veren Paradoxides sp., corynexochus cf. delagei Miquel, 

Eccaparadoxides cf. rouvillei (Miquel) trilobitlerini elde etmiĢlerdir. Yazarlar ayrıca 

Homa-Akdağ bölgesinde Çiloğlantarla tepesi civarında Çal Tepe KireçtaĢının 

yumrulu kireçtaĢının en alt seviyesinde Geç Alt Kambriyen, üst seviyelerinde ise 

Erken Orta Kambriyen yaĢını veren trilobitler elde etmiĢlerdir. 

 Özgül ve diğ. (1991) göre Çal Tepe KireçtaĢının SeydiĢehir ve Hadim 

civarındaki yüzeylemeleriyle Sultan Dağları‟ndaki yüzeylemeleri stratigrafi ve fosil 

içeriği bakımından benzer niteliklere sahiptir ayrıca dolomit ve neritik kireçtaĢından 

meydana gelen alt kısmı, Sultan Dağları bölgesinin dıĢındaki tip yerinde gözlenen 

yüzeylemesinin fosilli seviyeleriyle deneĢtirilerek, Alt Kambriyen yaĢına sahip 

olduğu saptanmıĢtır, üst kısmını meydana getiren yumrulu kireçtaĢı seviyesinin ise 

fosil içeriği bakımından değerlendirilerek Orta Kambriyen yaĢındadır. 

 Çal Tepe KireçtaĢı alt dokanağının yüzeylediği tüm yerlerde Hüdai 

Kuvarsitini uyumlu bir Ģekilde üstler ve alttan üste dolomit, dolomitik kireçtaĢı, 

neritik kireçtaĢı ve Ģeyl ara katkılı yumrulu bir görünüĢe sahip kireçtaĢı seviyeleri ile 

ifade edilen formasyon karakteristik bir transgresyon olayını ifade eder. Duraylı plaj 

Ģartlarının hâkim olduğu Hüdai Kuvarsitinden sonra, ortama platform tip karbonat 
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çökelimine uygun duraylı Ģelf koĢulları hâkim olur. Çal Tepe KireçtaĢının üst 

seviyelerinin çökelme esnasında ortamın git gide derinleĢtiğini ve duraysızlık 

kazandığını, formasyonun üst seviyelerinde bulunan Ģeyl ara katkılı bol trilobit 

kırıntılı yumrulu kireçtaĢı birimi gösterir (Özgül ve diğ., 1991). 

 Toroslarda ve Güneydoğu Anadolu‟da Çal Tepe KireçtaĢı farklı isimlerle 

tanınan Alt-Orta Kambriyen yaĢına sahip karbonatlarla benzer kaya türü ve 

stratigrafi özelliği gösterir. Bu karbonat istifi farklı yörelerde değiĢik adlarla bilinir, 

bunlar Silifke civarında “Ovacık IĢıklı Formasyonu” (DemirtaĢlı, 1984), Tufanbeyli 

civarında “DeğirmentaĢ KireçtaĢı” (Özgül ve diğ., 1973), Adıyaman civarında 

“Dolomit Formasyonu” (Ketin, 1966), Amanoslar‟da “Dolomit Formasyonu” (Ketin, 

1966), “Karayüce Kalkeri” (Atan, 1969) ve “KayabaĢı KireçtaĢı” (Janetzko, 1972), 

Güneydoğu Anadolu da “Koruk Formasyonu” (TPAO Raporu) isimleriyle tanınır 

(Özgül ve diğ., 1991). 

 

 

ġekil 4.31: Çal Tepe KireçtaĢı ile SeydiĢehir Formasyonu iliĢkisi (Sultan Dağları bölgesi, Kıyakdede 

Köyü kuzeybatısı). 
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ġekil 4.32: Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonu sınırındaki pembe-yumrulu kireçtaĢlarının 

yakından görünümü (Sultan Dağları bölgesi, Çarıksaraylar kuzeydoğusu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.33: Ġnce, çörtlü, orta tabakalı, mavi kireçtaĢları. Sultan Dağ-Bolkar sınırı (Sultan Dağları 

bölgesi, Karaali köyü batısı-Karaali ÖSK). 
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ġekil 4.34: Çal Tepe KireçtaĢlarına ait yumrulu kireçtaĢı seviyesi (Sultan Dağları bölgesi, Kıyakdede 

Köyü kuzeybatısı – Kıyakdede ÖSK). 
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ġekil 4.35: SeydiĢehir Formasyonu-Çal Tepe KireçtaĢı iliĢkisi (Sultan Dağları bölgesi, Kıyakdede 

köyü kuzeybatısı). 

 

4.4.4 SeydiĢehir Formasyonu 

 SeydiĢehir Formasyonu SeydiĢehir mevkiinde ilk defa Blumenthal (1947) 

tarafından incelenmiĢ ve yine bu ilçenin adı verilmiĢtir, yine aynı alanda daha sonra 

Dean ve Monod (1970) aynı ad kapsamında detaylı bir inceleme yapmıĢ ve 

formasyonda Alt Ordovisiyene ait ayırtman trilobitleri tespit etmiĢtir. SeydiĢehir 

Formasyonunun Sultan Dağları‟ndaki yüzeylemelerini Haude (1968; Özgül ve diğ., 

1991‟den) aynı isim kapsamında, Demirkol (1977) ise Sultandede Formasyonu 

ismiyle incelemiĢtir. Özgül ve diğ. (1991), adlamada öncelik kurallarına uygun 

biçimde “SeydiĢehir Formasyonu” adını kullanmıĢtır. 

 Tip kesit yeri olarak Dean ve Monod (1970) tarafından, formasyonun 

SeydiĢehir ilçesinin kuzey kesiminde bulunan Çal tepenin batısındaki yüzeylemesi 

belirtilmiĢtir. Formasyonunun Tülüce Tepe (Sultan Dağları) bölgesindeki stratigrafi 

kesiti ġekil 4.36‟de verilmiĢtir. 
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 Özgül ve Gedik (1973) Orta Toroslarda geniĢ alanlarda yüzeyleyen 

formasyonun Hadim ilçesinin kuzey kesiminde BağbaĢı (EğiĢte) köyü dolayında 

incelenen kesitin baĢvuru kesit yeri özelliğinde olduğunu belirtir. 

 Formasyon Sultan Dağları yöresinde geniĢ alanlarda yüzeylemesine rağmen 

aĢırı tektonizmadan ötürü eksiksiz kesit elde edilen yerler çok azdır. Ġncelemeye 

uygun yüzeylemeleri AkĢehir-Bağkonak yolu devamınca yer alır ancak burada 

Formasyonun sadece belirli seviyelerini içeren yüzeylemeleri bulunur. Bu yörede 

birimin önem arz eden bir kısmı Kızıl tepe ile KavakbaĢı tepe arasında yüzeyler 

(Özgül ve diğ., 1991). 

 

 

ġekil 4.36: Tülüce Tepe (Sultan Dağları) bölgesindeki Kambriyen-Ordovisiyen istifi (Ghienne ve 

diğ., 2010‟dan değiĢtirilerek). 
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 Sultan Dağları‟ndaki yüzeylemelerinde formasyon esas olarak metamiltaĢı, 

metaĢeyl ve metakumtaĢı ardalanmasından meydana gelir. Alt seviyelerinde nadir 

olarak kuvarsit ve alacalı renkli yumrulu kireçtaĢı ara katkılı bir yapıdadır. 

Çoğunlukla açık yeĢil, boz, devetüyü, bazı yerlerde kızılımsı-mavimsi renkli kırıntılı 

kayalar esas olarak kuvars-vake türündendir ve taneler büyük oranda kuvars ve 

primer mika pullarından meydana gelir. DüĢük miktarda feldispat ve opak mineral 

içerir. Hamur kloritleĢmiĢ ve serizitleĢmiĢtir çünkü düĢük dereceli metamorfizma 

yani yeĢilĢist metamorfizması baĢlangıcı etkisindedir. Kuvars tanelerinde uzama ve 

büyüme gözlenir ayrıca hafif Ģist yapısı izlenir. MetakumtaĢı ara tabakalarında 

derecelenme ve tabaka tabanlarında bazı yerlerde iyi korunmuĢ kaval yapıları 

gözlenir. Kumla dolmuĢ kurt izleri ince taneli kayrakların tabanında sıklıkla gözlenir. 

Alt kısımlarında Formasyon devamlı olarak takip edilebilen, 3-5 m. kalınlığa sahip 

kırmızı-pembe renkli yumrulu kireçtaĢı ara seviyesini içerir. Bu kireçtaĢı tabakaları 

Çal Tepe KireçtaĢının yumrulu kireçtaĢı birimine büyük oranda benzer ve kılavuz bir 

seviye niteliğindedir. Formasyonun kimi yüzeylemelerinin farklı seviyelerinde boyu 

onlarca metreye ulaĢabilen dolomit blokları gözlenir. AkĢehir-Bağkonak yolunun 

batısında ve Yalvaç‟ın kuzeyinde bazı yerlerde bulunan bu bloklar kayraklarla keskin 

dokanaklıdır, yani aralarındaki geçiĢ takip edilemez. Bu blokların, SeydiĢehir 

Formasyonunun çökelmesi esnasında Çal Tepe KireçtaĢından taĢınmıĢ olan bloklar 

(olistolitler) olması muhtemeldir. Fakat Formasyonda bu tarz bir bloklaĢmadan 

dolayı meydana gelebilecek olan olistostromal oluĢuklar gözlenmez. Bölge düĢük 

açılı bindirmelerle büyük oranda etkilenmiĢ ve bu dolomitlerin bu tarz bindirmeler 

sonucunda Çal Tepe dolomitlerinden koparılarak sürüklenmiĢ kamalar olduğu 

varsayılır. SeydiĢehir Formasyonu, Çal Tepe KireçtaĢı ile olan dokanağına yakın 

kısımlarında ya da alt seviyelerinde bulunan kayraklar arasında volkanit sillerini 

içerir. Ġleri derece ayrıĢma göstermiĢ ve ilksel niteliklerini koruyamamıĢ olan bu 

volkanitler çoğunlukla açıklı koyulu yeĢil, ince dokulu ve bazı yerlerde amigdoidal 

yapılıdır. Spilitik bazalt ve tüf yapısındaki, Çömelen tepe kuzeydoğusunda bulunan 

boyunda izlenen bu tarz volkanitler, Çal Tepe KireçtaĢının yumrulu kireçtaĢlarıyla 

kayrak dokanağında, kireçtaĢı tabakaları arasında ve bu tabakaları sıvamıĢ biçimde 

izlenir (Özgül ve diğ., 1991). 

 Haude‟a (1968) göre bu tür volkanit ara katkıları, DevetaĢ mevkiinde, 

Çimendere köyü ve Yukarı Mahalle arasında bulunan KuĢlu tepe ile Kepenekli tepe 



77 

 

arasında, Cankurtaran köyünün batısında bulunan Kocakızıl tepeye giden yolun 

kesiĢtiği sırtta ve Çardakkaya tepesinde görülür. 

 Tabanının yüzeylediği tüm yerlerde SeydiĢehir Formasyonu, Çal Tepe 

KireçtaĢının en üst kısmını meydana getiren yumrulu kireçtaĢı biriminin üstünde 

uyumlu bir biçimde bulunur. Çal Tepe KireçtaĢının kalın karbonatlarıyla SeydiĢehir 

Formasyonunun kayrakları arasında ince Ģeyl ara katkılı yumrulu kireçtaĢı birimi bir 

geçiĢ zonu meydana getirir (ġekil 4.37-4.45). Sultan Dağları bölgesinde SeydiĢehir 

Formasyonu, Devoniyen yaĢına sahip Engilli Formayonu ve Jura-Kretase yaĢlı 

Hacıalabaz Formasyonu ile uyumsuz bir biçimde yüzeylenir (Özgül ve diğ., 1991). 

 Özgül ve diğ.‟ne (1991) göre SeydiĢehir Formasyonunun kalınlığı hakkında 

sağlıklı bir veri yoktur çünkü Sultan Dağları bölgesinde Formasyonun yüzeylemeleri 

tektonik fazların etkisiyle büyük oranda kıvrımlanmıĢ ve faylanmıĢtır ve Sultan 

Dağları bölgesinde 1000 m. civarında bir kalınlığa sahip olabileceğini 

varsaymaktadırlar. SeydiĢehir Formasyonu Hadim civarında bulunan baĢvuru kesit 

yerinde 935 m., SeydiĢehir civarındaki tip kesit yerinde ise 1000 metreden fazla 

kalınlığındadır (Monod, 1977; Özgül ve Gedik, 1973). 

 Hem Sultan Dağları bölgesinde hem de Torosların diğer kısımlarındaki 

yüzeylemelerinde SeydiĢehir Formasyonunun fosil oranı çok düĢüktür (Özgül ve 

diğ., 1991). Haude (1972) formasyon kapsamında Alt Ordovisiyen (Tremadosiyen) 

yaĢını veren Geragnostus sp., Pseudegnostus sp., Euloma (Proteuloma) sp., 

Asaphellus sp., Symphysurina sp., Macropyge sp., Lichapyge sp., fosil topluluğunu 

elde etmiĢtir. Haude (1968; Özgül ve diğ., 1991‟den) Alt Ordovisiyeni ifade eden 

Eurypteriden-Fahrten iz fosilini Dedeçam köyünün 3 km. kadar doğusunda bulunan 

Çevlik deresinin doğusundaki kayraklarda elde etmiĢtir. Özgül ve diğ. (1991), bu 

araĢtırmacının ayrıca Çömelen tepesinin kuzey-kuzeydoğusunda elde ettiği 

Concoryphe sp. iz fosili kapsamında Formasyon yaĢının Orta Kambriyen‟e değin 

indiğini belirtirler.  

 Özgül ve diğ. (1991) SeydiĢehir Formasyonunun Felepınar batısındaki Tülüce 

Tepe mevkiinde yüzeyleyen Ģeyl ara katkılı alacalı kireçtaĢı seviyesinden Üst 

Kambriyen ve Alt Ordovisiyen (Tremadosiyen) yaĢını veren trilobit ve akritarkları, 

ġarkikaraağaç ilçesi kuzeyinde Zengibar köyünün kuzeyinde bulunan Soğukoluk 

dere vadisinin sağ tarafında yüzeylemekte olan Ģeyller kapsamındaki alacalı renkli 
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kireçtaĢı ara seviyesinden Alt Ordovisiyen (Alt Tremadosiyen) trilobitlerini, Çay 

ilçesi merkezinin 7 km. kadar güneyinde, Sultandede tepesinin doğu eteğinden Çay 

vadisine kadar devam eden Cehennemçukuru deresinin sağ yakasında bulunan orman 

yolu üstünde metamorfik Çal Tepe KireçtaĢı yaklaĢık 10 m. üzerinde bulunan 

kayraklarda Tremadosiyen yaĢını veren Cymatiogalea cf. C.Simlpex, diacrodians türü 

akritarkları, Bağkonak-Cankurtaran asfalt yolunda Mustafa kayası civarında Çal 

Tepe yumrulu kireçtaĢı seviyesinin üstünde bulunan Ģeyllerde Alt Tremadosiyen 

yaĢını veren çok kötü bir biçimde korunmuĢ akritarkları tespit etmiĢlerdir. 

 Özgül ve diğ. (1991) Formasyonun Sultan Dağları bölgesindeki 

yüzeylemelerinin, alt seviyelerinde yani Çal Tepe KireçtaĢı üstüne gelen ilk 40-50 

metrelik kısmında Üst Kambriyen ve Alt Ordovisiyen (Tremadosiyen)‟i ifade eden 

akritark ve trilobitleri tespit etmiĢlerdir ancak SeydiĢehir Formasyonunun daha üst 

seviyelerinde fosil elde edememiĢlerdir. 

 Çal Tepe KireçtaĢının çökeliminin sonuna doğru, platform tip karbonatların 

çökeldiği Ģelf koĢulları farklılaĢır, ortam git gide derinleĢir ve duraysızlaĢır. Türbidit 

akıntılarının zaman zaman faaliyette olduğu, SeydiĢehir Formasyonunun Ģeyllerle 

ardalanan kumtaĢı tabakalarında yer yer izlenen taban akıntısı ve derecelenmeden 

anlaĢılır. Litik tanelerin olmayıĢı ve tanelerin homojen bir yapıda olmasından dolayı 

kaynak kayanın magmatik ya da metamorfik olduğu varsayılır. Depolanmanın hızlı 

bir biçimde olduğunu, bol miktardaki primer mika pulları gösterir. SeydiĢehir 

Formasyonu türbidit akıntılarının faaliyette olduğu açık Ģelf-kıta yamacı Ģartlarını 

gösterir (Özgül ve diğ., 1991). 

 Güneydoğu Anadolu, Amanos dağları ve Toroslar‟ da yüzeylemekte olan 

Orta Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaĢına sahip kırıntılı kaya istifleriyle, SeydiĢehir 

Formasyonu benzer özellikler sunar. Örnek olarak, Doğu Toroslarda Armutdere 

Formasyonu (Özgül ve diğ., 1973), Silifke bölgesinde Ovacık Formasyonu 

(DemirtaĢlı, 1984), Amanoslar‟da Mekersin Formasyonu (Atan, 1969), “Cruziana 

tabakaları” (Janetzko, 1972), “Sosink Formasyonu” ve “Kardere Formasyonu” 

(Yalçın, 1979) isimleriyle tanınan kırıntılı kayalar, Güneydoğu Anadolu‟ da Sosink 

Formasyonu (TPAO Raporu; Özgül ve diğ., 1991‟den), Tiyek Formasyonu (Ketin, 

1966) ile kaya türü nitelikleri ve stratigrafi konumları bakımından benzer özellikler 

sunarlar (Özgül ve diğ., 1991). 
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ġekil 4.37: SeydiĢehir Formasyonuna ait Ģistler içerisinde yer alan pembe yumrulu kireçtaĢları (Sultan 

Dağları bölgesi, Tülüce Tepenin 200 m. doğusu). 

 

 

ġekil 4.38: SeydiĢehir Formasyonuna ait Ģistler içerisinde yer alan pembe yumrulu kireçtaĢlarının 

genel görünümü (Sultan Dağları bölgesi, Tülüce Tepenin 200 m. doğusu). 
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ġekil 4.39: SeydiĢehir Formasyonuna ait Ģistler içerisinde yer alan pembe yumrulu kireçtaĢı seviyesi 

(Sultan Dağları bölgesi, Tülüce Tepenin 200 m. doğusu). 

 

 

ġekil 4.40: SeydiĢehir Formasyonuna ait Ģistler içerisinde yer alan pembe yumrulu kireçtaĢlarının 

yakından görünümü (Sultan Dağları bölgesi, Tülüce Tepenin 200 m. doğusu). 



81 

 

 

ġekil 4.41: SeydiĢehir Formasyonuna ait Ģistler içerisinde yer alan pembe yumrulu kireçtaĢlarında 

gözlenen iz fosiller (Sultan Dağları bölgesi, Tülüce Tepenin 200 m. doğusu). 

 

 

ġekil 4.42: SeydiĢehir Formasyonunun alt seviyelerinde, Ģistler içerisinde yer alan pembe yumrulu 

kireçtaĢlarında gözlenen sedimanter yapılar (Sultan Dağları bölgesi, Tülüce Tepenin 200 

m. doğusu). 
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ġekil 4.43: SeydiĢehir Formasyonuna ait Ģistler içerisinde yer alan pembe yumrulu kireçtaĢlarında 

gözlenen sedimanter yapılar (Sultan Dağları bölgesi, Tülüce Tepenin 200 m. doğusu). 

 

 

ġekil 4.44: SeydiĢehir Formasyonuna ait Ģistler içerisinde yer alan pembe yumrulu kireçtaĢlarında 

gözlenen iz fosiller (Sultandağları bölgesi, Tülüce tepenin 200 m. doğusu). 
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ġekil 4.45: SeydiĢehir Formasyonuna ait Ģistler içerisinde yer alan pembe yumrulu kireçtaĢlarında 

gözlenen iz fosiller (Sultandağları bölgesi, Tülüce tepenin 200 m. doğusu). 
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4.4.5 Çayözü Grubu 

 Çayözü grubu adını, AkĢehir-Yalvaç karayolunun Cankurtaran-Harlak köyleri 

arasında bulunan alanın kenarından geçen ve bu grubun formasyonlarının büyük 

bölümünü kesen Çayözü deresinden alır. Üst Devoniyen-Üst Permiyen zaman 

aralığında çökelmiĢ olan kırıntılı ve karbonatlı kaya birimlerini içerir ayrıca 

SeydiĢehir Formasyonunu transgresif biçimde üstler. Çayözü gurubu üç formasyona 

ayırtlanır bunlar yaĢlıdan gence Engilli, Harlak ve Ilıcak Formasyonlarıdır (Özgül ve 

diğ., 1991). 

 

Engilli Formasyonu: Formasyon ilk defa Haude (1968; Özgül ve diğ., 1991‟den) 

tarafından Engilli Kuvarsiti Ģeklinde, yüzeylemelerinin büyük oranda bulunduğu 

Engilli köyünün adıyla adlandırılmıĢtır ve Demirkol (1977; Özgül ve diğ., 1991‟den) 

ise Engilli kuvarsiti adını kullanmıĢtır. Formasyonun büyük bölümü kuvarsit ve daha 

az miktarda kayrak, kireçtaĢı ve dolomitlerden meydana gelir. Fakat formasyon kimi 

yerlerde büyük kalınlıklara sahip kireçtaĢı, kayrak ve dolomit birimlerinide içerir 

(Özgül ve diğ., 1991). Bu durumdan dolayı, Özgül ve diğ., (1991), formasyon adının 

coğrafya bileĢenlerini koruyup kayatürü (kuvarsit) bileĢenini değiĢtirerek Engilli 

Formasyonu adını kullanmıĢlardır. Formasyonun tip kesit yeri, AkĢehir-Yalvaç 

karayolunun Engilli ve Cankurtaran köyleri arasındaki parçasının kenarından 

geçmekte olan derin Çayözü vadisi‟dir. Formasyonun büyük kısmını kuvarsitler 

meydana getirir. Tip kesit yerinde formasyon ortalama 80 m. kalınlığa sahip kayrak 

istifiyle baĢlar ve farklı seviyelerinde koyu renkli kayraklar, kireçtaĢı ve dolomit ara 

seviye ile merceklerini içerir. Üst seviyelerinde kayraklar beyazımsı, açık pembemsi, 

boz renkli kuvarsitlerle ardalanır ve daha üste doğru ise kalın kuvarsit seviyesine 

geçer. Bu alt kuvarsit seviyesi üste doğru tekrar kuvarsit-kayrak ardalanmalı birime 

geçiĢ gösterir ve tip kesit yerinde 30 m. kalınlığa sahiptir. Bazı yerlerde dolomit ve 

kireçtaĢı ara seviyeleri içerir. Formasyon kapsamında bazı yerlerde, intraformasyonel 

çakıllı, mor-beyaz renkli çakıl taĢı seviyeleri bulunur ve çakmaktaĢı çakıllarını da 

içeren bu seviyeler Formasyon için nadir de olsa, ayırtman kaya türlerinden birini 

meydana getirir. Engilli kuvarsitleri, nadir olarak alacalı çakıltaĢı merceklerini içerir. 

Engilli Formasyonu yörede SeydiĢehir Formasyonunu uyumsuzlukla yüzeyler. 

AkĢehir ilçesinin güneyinde bulunan alanda Engilli Formasyonu boz, levhamsı 
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ayrıĢmalı kayrak seviyesi ile SeydiĢehir Formasyonunun yeĢilimsi ve bol mikalı 

parlak bir görünüme sahip olan kayrakların üzerine direkt olarak gelir, tip kesit ve 

baĢvuru kesit yerlerinde de bu durum gözlenir. Bu formasyonları arazide birbirinden 

ayırmak oldukça zordur, Engilli Formasyonunun kayraklarının kireç içermesinden 

ötürü daha sert ve mat olması, ayrıca bazı yerlerde krinoidli ince kireçtaĢı ara 

seviyelerini içermesi ayırtlamada önem arz eder. Harlak Formasyonu Engilli 

Formasyonunu uyumlu bir Ģekilde yüzeyler. Formasyonun yüzeyleme kalınlığı, 

kıvrımlanma ve faylanmadan ötürü olduğundan daha çok gözlenir, fakat tip kesit 

yerinde ortalama 300 m. kalınlığındadır. Engilli Formasyonun fosil içeriği zayıftır. 

Metamorfizma ve basınç etkisiyle kireçtaĢı ara katkı veya mercekleri ilksel 

özelliklerini büyük oranda kaybetmiĢ, iyi korunamamıĢ brachiopod, mercan ve 

krinoid içerir. Haude (1968; Özgül ve diğ., 1991‟den) bölgede siyah kireçtaĢı 

tabakalarında elde ettiği mercan ve brakiyopod fosillerinden Üst Devoniyen 

(Frasniyen) yaĢını elde etmiĢtir. Engilli Formasyonu, transgresif karakterde olan Üst 

Paleozoyik denizinin yüksek enerjili, yer yer lagün ve resifal ortamları da içeren, plaj 

koĢullarını ifade eder. Toroslarda Üst Devoniyen çoğunlukla kuvarsit, kumtaĢı 

biyostromal kireçtaĢı ve Ģeyl türü kayaların düzensiz bir Ģekilde ardalanmasıyla ifade 

edilir. Formasyon bu bakımdan yaĢıt çökellerle benzer özellikler sunar. Fakat Sultan 

Dağları bölgesinde 40-50 km. civarında yanal süreklilik ve yüzlerce metre kalınlık 

gösteren kuvarsitler Engilli Formasyonunun yaĢıtlarına kıyasla kıyıya daha yakın 

büyük ihtimalle de plaj ortamında çökeldiğini gösterir. Bu bakımdan Engilli 

Formasyonu, Doğu Toroslarda GümüĢali Formasyonuyla (Özgül ve diğ., 1973), Orta 

Toroslarda Aladağ Birliği ve Bolkar dağı birliğinin aynı yaĢlı çökelleriyle (Özgül, 

1976), Silifke yöresinde bulunan Akdere Formasyonuyla (DemirtaĢlı, 1984), 

karĢılaĢtırılabilir (Özgül ve diğ., 1991‟den). 

 

Harlak Formasyonu: Formasyonun üst kısmını meydana getiren mor renkli 

kayrakları, Haude (1968) Harlak menekĢe renkli serisi Ģeklinde isimlendirmiĢ, 

Demirkol (1977) ise Harlak Formasyonu ismini uygun görmüĢtür. Öztürk ve diğ. 

(1986) formasyonu Çakırlar Formasyonu Ģeklinde isimlendirmiĢtir. Özgül ve diğ., 

(1991). formasyonun üst bölümünü mor-yeĢil kayrakların, alt kısmını ise kireçtaĢı, 

kuvarsit kumtaĢı ve dolomit ara katkılı koyu gri-siyahımsı kayrakların meydana 

getirdiğini belirtirler ayrıca adlamada öncelik kurallarına uygun biçimde, Harlak 
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Formasyonu adını kullanmıĢlardır fakat Engilli Formasyonunun üstünde ve mor 

renkli kayrakların altında bulunan kireçtaĢı ve kuvarsit ara katkılı siyahımsı, koyu gri 

kayrak istifini de bu formasyon içerisinde değerlendirmiĢlerdir. AkĢehir-Yalvaç 

karayolunun Harlak köyü civarında formasyonu kesen kısmı yol devamınca tip kesit 

yeri olarak belirlemiĢlerdir. Çarıksaraylar-Engilli köyü yolunun Çimendere 

(Kocadere) vadisinin sol tarafından geçmekte olan kısmı üstünde bulunan 

yüzeylemesi, baĢvuru kesit yeridir. Formasyon üstte mor yeĢil kayraklardan, alt 

kesimlerde ise kireçtaĢı, kuvarsit ve kumtaĢı ara katkılı koyu renkli kayraklar gibi 

birbirinden oldukça kolay ayırtlanabilen iki üyeden meydana gelir ve üstteki birim 

Kuz üyesi, altta bulunan birim ise Gökdere üyesi Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Yellice 

Formasyonunun kristalize killi kireçtaĢı tabakaları, Harlak Formasyonunun üst 

birimini meydana getiren Kuz üyesinin mor-yeĢil kayraklarını uyumlu bir Ģekilde 

üstler ve Harlak Formasyonunun alt birimi olan Gökdere üyesi, Engilli 

Formasyonunun kuvarsarenit tabakaları ve ortalama 15-20 m. kalınlığa sahip olan 

koyu renkli kayrak seviyesi üstüne uyumlu bir Ģekilde gelir, ayrıca bu iki formasyon 

arasında dereceli bir geçiĢ söz konusudur ve bu durum tip kesit ve baĢvuru kesit 

yerinde net bir biçimde görülür. Tip kesit yerinde 200 m. civarında bir kalınlığa sahip 

olup kamalanmalardan dolayı ve bölgeye etki eden Ģiddetli tektonizma nedeniyle 

yüzeyleme kalınlığı kimi yerlerde 30-40 m. civarında görülür. Özgül ve diğ.‟ne 

(1991) göre Harlak Formasyonun fosil oranı çok düĢüktür ve Gökdere üyesinin koyu 

yeĢil ara katkılı kireçtaĢı tabakalarında sadece krinoid antrokları izlenir, 

kireçtaĢlarında tanımlanabilecek hiçbir mikrofosil elde edilememiĢtir, çünkü 

metamorfizma ve aĢırı deformasyondan ötürü ilksel özelliğini büyük oranda 

kaybetmiĢtir, ayrıca kötü korunmuĢ Orta Karbonifer-Permiyen yaĢını veren 

lamellibranş, gastropod ve krinoidleri, AkĢehir ilçesinin kuĢ uçuĢu olarak ortalama 

4,5 km. güneyinde Deperce tepesinin kuzey eteğinde bulunan Dolambaç yaylada 

birimin alacalı kireçtaĢı tabakalarından elde etmiĢlerdir. Haude (1968; Özgül ve diğ., 

1991‟den) Formasyonun Gökdere üyesi kapsamında Alt Karbonifer (?) ile 

Westfaliyen faunasını elde etmiĢtir. Özgül ve diğ. (1991) Permiyen yaĢına sahip 

Ilıcak Formasyonunun birimi uyumlu bir biçimde üstlediğini ve bu açıdan 

bakıldığında, Harlak Formasyonunun Alt-Üst Karbonifer aralığını ifade ettiği belirtir 

(ġekil 4.46). Engilli Formasyonu ile baĢlayan transgresif denizel ortamın git gide 

derinleĢmekte olduğunu, Harlak Formasyonunun alt birimi olan Gökdere üyesini 

meydana getiren koyu renkli kayrak ve kayrak ara katkılı kireçtaĢı kumtaĢı istifi 
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ortaya koyar. Ortamın baĢlangıçta derin olmadığı, fakat git gide derinleĢtiğini, Harlak 

Formasyonunun özellikle alt seviyelerindeki intraformasyonel çakıltaĢı ve kanal 

dolguları gösterir. Çökelme ile aynı yaĢtaki volkanik faaliyeti, Formasyon için 

ayırtman olan mor-yeĢil renkli, yer yer diyabaz türü volkanit ara katkıları gösterir. 

Özellikle mor rengi, kuvarsit ve kuvars çakıltaĢı ara katkılı olması, volkanik 

faaliyetin izlerini bulundurması bakımından, Harlak Formasyonu Batı Toroslarda 

Menderes Masifinin güney kenarı devamınca masifin üstünde tektonik konumlu 

Ģekilde bulunan Bodrum allokton biriminin Karaova Formasyonu ve Konyanın kuzey 

batısında Ġhsaniye Formasyonu ile benzer özellikler sunar (Özgül ve diğ., 1991‟den). 

 

 

ġekil 4.46: Harlak formasyonuna ait Alt-orta Karbonifer Ģistleri üzerine, Ilıcak formasyonuna ait Geç 

Karbonifer-Permiyen dolomit mercekli koyu mavi siyahımsı kireçtaĢları yakından 

görünümü (Sultan Dağları bölgesi, Kemer köyü güneyi-Kemer ÖSK-1-2). 

 

Ilıcak Formasyonu: Ilıcak Formasyonu adını AkĢehir ilçesinin doğusunda bulunan 

Ilıcak köyünden alır. Killi kireçtaĢı, kristalize kireçtaĢı ve kayrakların düzensiz bir 

biçimde ardalanmasından meydana gelir. Haude (1968; Özgül ve diğ., 1991‟den) 

“Kenar KireçtaĢı”, Demirkol (1977; Özgül ve diğ., 1991‟den) “Deresinek 

Formasyonu”, Öztürk ve diğ. (1986; Özgül ve diğ., 1991‟den) ise “Yaylabelen 



88 

 

Formasyonu” Ģeklinde formasyonu isimlendirmiĢtir. Özgül ve diğ.‟ne (1991) göre bu 

Formasyon adlarının kullanılması uygun görülmemiĢtir, çünkü Deresinek ve 

Yaylabelen Formasyonları Çay Birimi kapsamında bulunur ve stratigrafik konumları 

Ilıcak Formasyonununkiyle aynı değildir. Birimin tamamının incelenebileceği bir 

kesit Sultan Dağları bölgesinde görülemediğinden tip kesit yeri belirlenememiĢtir 

çünkü Ilıcak Formasyonu neredeyse her yerde üstten tektonik dokanakla sınırlıdır 

ayrıca formasyonun özellikle alt kesimi Ilıcak köyüne güneybatıdan açılan Kuru dere 

vadisinde yüzeyler ve Çayözü ile Çimen derelerinde inceleme açısından uygun 

yüzeylemeleri bulunur. Formasyon baĢlıca killi kireçtaĢı, kristalize kireçtaĢı ve bazı 

yerlerinde kireç oranı yüksek olan Ģeyllerden meydana gelir. Ġnce tabakalı kireçtaĢı 

tabakalarıyla baĢlar. Formasyon kil içeriğinden ötürü aĢınmaya karĢı dayanımlı 

değildir, ayrıca çoğunlukla hafif engebeli topografya vermesi ve boz ayrıĢma 

rengiyle arazide kolay takip edilir. Ilıcak Formasyonu Harlak Formasyonunun mor-

yeĢil kayraklarının üstüne uyumlu bir biçimde gelir (ġekil 4.46). Sultan Dağları 

bölgesinde, Çay Biriminin Değirmendere ve Deresinek Formasyonları, Ilıcak 

Formasyonunu tektonik biçimde üstler. Sultan Dağları bölgesinde, formasyonun 

çoğunlukla üstten tektonik dokanakla sınırlı ve Ģiddetli kıvrımlanmaya maruz 

kalmasından dolayı kalınlığı hakkında bir görüĢ ortaya yoktur ve görünen yüzeyleme 

kalınlığı 500 m. üzerinde olup ayrıca yukarıdaki nedenlerden ötürü çok fazla farklılık 

gösterir. Formasyonun fosil oranı düĢüktür ve alg, krinoid fosilleri gözlenmesine 

karĢın tektonizmadan dolayı çoğunlukla tanımlama yapılamayacak kadar Ģekil 

değiĢtirmiĢlerdir ve formasyonun alt seviyelerinde fosil elde edilememiĢtir. Harlak 

Formasyonu ile Ilıcak Formasyonunun alt seviyelerini meydana getiren killi 

kireçtaĢı, kristalize kireçtaĢı ve kayrak ardalanmalı olan birimi uyumlu olduğundan 

Üst Karbonifer-Alt Permiyen yaĢında olması gerekir. Aynı Formasyonun içeriğinde 

olduğu varsayılan ve formasyonun üst kısmını meydana getiren koyu külrengi, orta 

tabakalı kireçtaĢı birimi ise Üst Permiyeni ifade etmekte olan flora ve fauna içerir. 

Bu kireçtaĢları, Kurutokmacık tepede Engilli Formasyonunun kuvarsitlerini direkt 

olarak üstler. Bu durumdan dolayı Üst Permiyende transgresif bir aĢama olduğu 

varsayılır. Bu veriler Ilıcak Formasyonunun Üst Karbonifer (?)-Alt Permiyen-Üst 

Permiyen aralığında çökeldiğini gösterir. Ilıcak Formasyonu kireçtaĢı, killi kireçtaĢı 

ve kayrağa dönüĢmüĢ olan Ģeylin düzensiz bir biçimde ardalanmasından meydana 

gelir. ġeyllerin ve killi kireçtaĢlarının bulunması bakımından düĢünülürse, düĢük 

enerjili açık Ģelf koĢullarının hakim olduğu varsayılır. Neritik karbonatlar, Toroslarda 
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Üst Karbonifer yaĢına sahip kaya birimlerinde çoğunlukla egemen kaya türünü 

meydana getirir. Buna ek olarak belirli seviyelerinde kuvarsit ve Ģeyl katkıları 

bulunur. Makro ve mikro fosil oranının çok düĢük olması ve yüksek miktarda kil 

içermesi Ilıcak Formasyonuna yaĢıtlarından farklı bir özellik katar. Toroslarda geniĢ 

alalarda yüzeyleyen Üst Karbonifer-Permiyen karbonat platformunun, kuĢağın kuzey 

kısmında göreli biçimde derinleĢen kısmını, Ilıcak Formasyonunun ifade ettiği 

varsayılır. Üst Permiyen yaĢına sahip transgresif kireçtaĢları, Toroslarda çok büyük 

alanlar kaplayan Bolkardağı ve Aladağ birliklerinin aynı yaĢlı karbonatlarıyla denk 

olduğu varsayılır (Özgül ve diğ., 1991‟den). 
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 Sultan Dağları‟ında ölçülen stratigrafi kesitlerinin lokasyonları aĢağıda 

verilmiĢtir (ġekil 4.47-4.52); 

 

 
ġekil 4.47: Sultan Dağları‟ndan elde edilen ölçülü stratigrafi kesit yerleri ve BeyĢehir Gölü 

çevresindeki Paleozoyik yaĢlı kayaçların dağılımı. Taralı alanlar ayrılmamıĢ 

Kambriyen ve Ordovisiyen düzeylerini gösterir. (Dean, 1975‟den  

değiĢtirilerek). 
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 BeyĢehir Gölü kuzeyinde, Sultan Dağları‟nda ġarkikaraağaç (Isparta) 

ilçesinin yaklaĢık 9 km. güneydoğusunda bulunan Tülüce Tepe‟nin 200 m. 

doğusunda, stratigrafi kesiti ölçülebilecek kadar iyi bir lokasyon bulunamadığından 

konodont elde etmeyi umduğumuz, SeydiĢehir Formasyonuna ait Ģistler içerisinde 

yer alan yaklaĢık 6 m. kalınlığındaki pembe, yumrulu kireçtaĢı seviyesinden spot 

örnekleme yapılmıĢtır. Bu pembe, yumrulu kireçtaĢı seviyesi Çal Tepe KireçtaĢının 

eĢleniği olarak düĢünülmektedir. ġistlerle ardalanma gözlenmektedir. Lokasyon 

koordinatları, 36 S 363780 D/ 4211422 K (1226 m.)‟dir. 

 

 AkĢehir (Konya) ilçesi güneyinde Çarıksaraylar Belediyesi‟nin yaklaĢık 5 

km. kuzeyinde, stratigrafi kesiti ölçülebilecek kadar iyi bir lokasyon 

bulunamadığından konodont elde etmeyi umduğumuz Çal Tepe KireçtaĢı ile 

SeydiĢehir Formasyonlarının sınırındaki Çal Tepe KireçtaĢının pembe, yumrulu 

kireçtaĢı seviyelerinden spot örnekleme yapılmıĢtır. Lokasyon koordinatları, 36 S 

362493 D/ 4224173 K (1492 m.)‟dir. 
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ġekil 4.48: Çakıllar ölçülü stratigrafi kesiti. 
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 Çakıllar ÖSK, BeyĢehir Gölü kuzeyinde, Sultan Dağları‟nda AkĢehir (Konya) 

ilçesi güneydoğusunda bulunan Çakıllar köyünün 500 m. güneybatısında Sultanpınar 

deresinde yer alır (ġekil 4.48). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 371077 D/ 4233585 

K (1255 m.)‟dir ve K50°D doğrultuludur. Kesit literatürde Üst Karbonifer-Permiyen 

yaĢlı olarak geçmektedir ve alttan üste doğru ince-orta tabakalanmalı ve Karbonifer? 

Ģistleriyle ardalanmalı siyah kireçtaĢından meydana gelmektedir. Kesitin bitiĢ 

koordinatı, 36 S 371150 D/ 4233643 K (1257 m.)‟dir. 

 

 
ġekil 4.49: Kemer ölçülü stratigrafi kesiti -1. 

 

 Kemer ÖSK-1, BeyĢehir Gölü kuzeyinde, Sultan Dağları‟nda Doğanhisar 

(Konya) ilçesi güneyinde bulunan Kemer köyünün yaklaĢık 1 km. güneydoğusunda 

yer alır (ġekil 4.49). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 384198 D/ 4217464 K (1458 

m.)‟dir ve K10°B doğrultuludur. Literatürde Üst Karbonifer-Permiyen yaĢlı olarak 

geçmekte olan kesit Alt-Orta Karbonifer Ģistler üzerine, Üst Karbonifer-Permiyen 

dolomit mercekli koyu mavi siyahımsı kireçtaĢından oluĢmaktadır. Kesitin bitiĢ 

koordinatı, 36 S 384174 D/ 4217532 K (1466 m.)‟dir. 
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ġekil 4.50: Kemer ölçülü stratigrafi kesiti -2. 

 

 Kemer ÖSK-2, BeyĢehir Gölü kuzeyinde, Sultan Dağları‟nda Doğanhisar 

(Konya) ilçesi güneyinde bulunan Kemer köyünün yaklaĢık 1 km. güneydoğusunda 

taĢ ocağı içinde yer alır (ġekil 4.50). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 384141 D/ 

4217674 K (1469 m.)‟dir ve K18°D doğrultuludur. Kesit literatürde Üst Karbonifer-

Permiyen yaĢlı olarak geçmekte ve gri dolomit merceğinin hemen üzerine gelen 

kırıntılılarla ardalanmalı kalın tabakalı siyah (yer yer bordo) kireçtaĢından meydana 

gelmektedir. Kesitin bitiĢ koordinatı, 36 S 384160 D/ 4217714 K (1476 m.)‟dir. 
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ġekil 4.51: Karaali ölçülü stratigrafi kesiti. 

 

 Karaali ÖSK, BeyĢehir Gölü kuzeydoğusunda, Sultan Dağları‟nda Hüyük 

(Konya) ilçesi doğusunda bulunan Karaali köyünün yaklaĢık 2 km. güneybatısında 

bulunur (ġekil 4.51). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 394949 D/ 4200007 K (1260 

m.)‟dir ve K34°D doğrultuludur. Literatürde Permiyen yaĢlı olarak geçmekte olan 

kesit alttan üste doğru ince-orta tabakalı çörtlü mavi renkli kireçtaĢından 

oluĢmaktadır. Kesitin üst kısımlarında siyah renkli seviye gözlenmektedir. Kesitin 

bitiĢ koordinatı, 36 S 395055 D/ 4200111 K (1261 m.)‟dir. 

 

 

 

KARAALĠ ÖSK 



96 

 

 

 
ġekil 4.52: Kıyakdede ölçülü stratigrafi kesiti. 

 

 Kıyakdede ÖSK, BeyĢehir Gölü kuzeyinde, Sultan Dağları‟nda Hüyük 

(Konya) ilçesi kuzeybatısında bulunan Kıyakdede köyünün yaklaĢık 2 km. 

kuzeybatısında yer alır (ġekil 4.52). Kesitin baĢlangıç koordinatı, 36 S 365090 D/ 

4203858 K (1254 m.)‟dir ve K9°B doğrultuludur. Kesitin alt seviyelerin de Çal Tepe 

KireçtaĢının kahvemsi renkli, altere dolomit, dolomitik mermer rekristalize kireçtaĢı 

yer almakta olup, hemen üstünde yine Çal Tepe KireçtaĢının kırmızımsı, bordo 

renkli, ince-orta tabakalı yumrulu kireçtaĢı seviyesi yer almaktadır. Kesitin 11.20 ile 

12.30 metreleri arasında yumrulu doku daha belirgindir. Bu seviyelerin üzerine ise en 

üstte SeydiĢehir Formasyonunun kırıntılıları gözlenmektedir. Kesitin bitiĢ koordinatı, 

36 S 365113 D/ 4203824 K (1270 m.)‟dir. 

 

 

 

 

KIYAKDEDE ÖSK 
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5. PALEONTOLOJĠ 

Bu çalıĢma kapsamında toplam 17 ölçülü stratigrafi kesiti (ġekil 5.1) alınmıĢ 

olup bu kesitlerden toplam 233 adet örnek derlenmiĢtir. Bu kapsamda Sultan 

Dağları‟ndan alınan dokuz adet ölçülü stratigrafi kesitinden 109 adet numune 

derlenmiĢtir. SeydiĢehir kuzeyinden alınan üç adet ölçülü stratigrafi kesitinden 45 

adet numune derlenmiĢtir. BağbaĢı Köyü kuzeyinden alınan üç adet ölçülü stratigrafi 

kesitinden 68 adet numune derlenmiĢtir. Hüdai bölgesinden alınan iki adet ölçülü 

stratigrafi kesitinden 11 adet numune derlenmiĢtir. Ölçülen tüm stratigrafi kesitleri 

karĢılaĢtırmalı olarak ġekil 5.1‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 5.1: Orta ve Batı Toroslarda çalıĢılan alanlardan ölçülen stratigrafi kesitlerinin karĢılaĢtırma tablosu.
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Kambriyen‟in Küçük Kavkılı Faunası Sultan Dağları‟nda ilk kez elde 

edilmiĢtir (SKO-1603 nolu örnek). Sultan Dağları‟nda ölçülen Kıyakdede Stratigrafi 

Kesitinden (ġekil 5.2) Alt Kambriyen yaĢını veren Chancelloria cf. eros, 

Kambriyen‟in küçük boyutlu brakiyopodları, çeĢitli trilobit fragmanları (genal spin, 

pijidyum, vs.) ve ekinoderm skleritleri elde edilmiĢtir (ġekil 5.2-5.5). 
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ġekil 5.2: Sultan Dağlarında ölçülen Kıyakdede Stratigrafi Kesiti. 
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 Bölgeden elde edilen çeĢitli türlerde fosfatik brakiyopodlarla domine edilen 

faunada Ģu mikrofosiller yer alır; çok sayıda türe ait trilobit kavkı parçaları ile 

ekinoderm plakları; Stereom‟lar; yuvarlak (circothecid), iğsi (lenticular) ve üçgen 

Ģekilli (orthothecid) Hyolith‟ler; hexactinellid sünger spikülleri; pelagiellid 

gastropodlar(?); chancelloriid spikülleri ve Chancelloria cf. eros. 

 

 

ġekil 5.3: Sultan Dağlarından elde edilen Kambriyen faunası. 5.3A Trilobit pijidyum omurgası; 5.3B 

ekinoderm skleriti(?); 5.3C-D Kambriyen brakiyopodları. Tüm ölçekler 1 mm. 
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ġekil 5.4: Sultan Dağlarından elde edilen Kambriyen faunası. 5.4A trilobit plevrası; 5.4B Kambriyen 

brakiyopodları; 5.4C incertae cedis. Ölçek: 1 mm. 
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ġekil 5.5: Sultan Dağlarından elde edilen Kambriyen faunası. 5.5A-D Chancelloriid sklerit(?). Tüm 

ölçekler 1 mm. 
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ġekil 5.6: Sultan Dağlarından elde edilen Kambriyen faunası. 5.6A-B Chancelloria cf. eros. Ölçek: 1 

mm. 
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6. YAPISAL JEOLOJĠ 

 ÇalıĢma alanının Orta Toroslarda yer alması sebebiyle Orta Torosların 

tektonik evrimi aĢağıda özet olarak verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 Orta Toroslarda yapılan bölgesel çalıĢmalarda tektonostratigrafik birimlerin 

göreli konumları ve tanımlanan stratigrafik birimlerin incelenmesi sonucunda 

bölgenin tektonik evrimine dair önemli bulgular elde edilmiĢtir. (Brunn ve diğ., 

1971; Özgül, 1976, Özgül, 1984, Özgül, 1997). Orta Toroslardaki tektonostratigrafik 

birliklerin Paleozoyik istifleriyle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Paleozoyik 

istiflerin litolojik, faunal ve kronolojik ortaklıkları Orta Toroslardaki tüm 

tektonostratigrafik birliklerin Paleozoyik devamınca Gondwanaland‟e komĢu devasa 

bir platformun kuzey kısmında meydana geldiğini gösterir. Palinspastik bakımdan 

incelendiğinde günümüzde 150 km.‟lik geniĢliğe sahip olan Orta Toroslar o dönemde 

1000 km.‟den geniĢ bir platformu meydana getiriyordu. Yapılan araĢtırmalar 

sonucunda Orta Toroslardaki tektonostratigrafik birliklerin göreli tektonik 

yerleĢimleri ve stratigrafik benzerlikleri bakımından değerlendirilerek Geç Permiyen-

Erken Anisiyen‟de kuzeyden güneye doğru Ģu birlikler tanımlanır; Bozkır, Bolkar 

Dağı, Aladağ, Geyik Dağı, Antalya ve Alanya Birlikleri (Özgül, 1984, (ġekil 6.1-A) 

(Özgül, 1984). Paleozoyik istifi Orta Torosların güneydoğusunda yüzlek veriyor 

olsada Doğu Toroslarda ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kimi Orta Toros 

Birliklerinde Üst Paleozoyik eksikli Ģekilde gözlenir. Geyik Dağı Birliğinde 

Siluriyen-Alt Triyas aralığında oluĢmuĢ kayalar gözlenmemesi ve Antalya Birliğinde 

ise Silüriyen-Alt Permiyen aralığında oluĢmuĢ olan kayaların gözlenmemesi, örnek 

olarak verilebilir. Toroslarda çok geniĢ alanlarda yüzleyen Geyik Dağı Birliğinin 

Silüriyen-Permiyen zaman aralığı devamınca karasal koĢullar etkisi altında kaldığını, 

Triyas istiflerindeki Üst Paleozoyik kayalarının eksikliği ve Geyik Dağı birliğinin 

Kambriyen- Ordovisiyen yaĢlı kayaları üzerine transgresif Ģekilde gelen Liyas yaĢlı 

taban konglomeralarının varlığı ortaya koyar. Geyik Dağı Birliğinin kuzeyinde ve 

güneyinde, Paleozoyik devamınca iki kıta içi deniz bulunur. Bunlar sıra ile; Bolkar 

Dağı-Aladağ ve Antalya-Alanya Birlikleridir. Bunlardan çok daha kuzeyde yerleĢmiĢ 

olan Bozkır Birliği ile alakalı paleocoğrafik bulgular kısıtlıdır (Özgül, 1984). Orta 

Torosların Permiyen istifi Torosların büyük kesiminde olduğu gibi önemli bir 
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transgresyonla baĢlar. Alt ya da Üst Paleozoyik kayalarını, Üst Permiyen‟in algal 

neritik karbonatları yerel taban kuvars-arenitleriyle üzerler. Taban konglomeralarının 

bulunmayıĢı Üst Permiyen transgresyonundan önce yaygın bir peneplenleĢmeyi 

gösterir. Yalnızca Aladağ Birliğinde Alt ve Üst Permiyen sedimantasyonunda bir 

devamlılık izlenir. Genel bir Üst Permiyen transgresyonunu 40-50 m. kalınlıktaki 

demirli kuvarsitler gösterir. Toroslarda Üst Permiyen istiflerinin algal, neritik/ kıta 

içi karbonatları en Üst Permiyen‟de genel bir regresyonun bulunduunu ortaya koyar. 

Alt Triyas‟ta yeni bir transgresif istif çökelmeye baĢlar. GeniĢ yayılımlı gelgit- içi 

stromatolitik ve oolitik Alt Triyas kireçtaĢlarının tabanında boksitler (Alanya Birliği) 

ve stratigrafik bir eksiklik (Bolkar Dağı ve Geyik Dağı Birlikleri) gelgit içi ve 

lagüner fasiyes Anisiyen baĢına kadar sürer (ġekil 6.1-A) (Özgül, 1984). Platformun 

kuzey ve güneyinde oluĢan rift havzaları Orta Anisiyen-Ladiniyen-Karniyen(?)‟de 

Bozkır ve Antalya Birlikleri ile ifade edilir. Bozkır Birliğinde riftleĢmenin ne zaman 

baĢladığıyla ilgili herhangi bir veri yoktur. RiftleĢmenin kuzeyde daha erken 

baĢladığını Bozkır Birliğindeki Permiyen foraminiferleri kapsayan kumtaĢları, 

kireçtaĢları ile bunlarla ara tabakalı Ģeklide olan diyabazların varlığı gösterir. Bu 

riftleĢme olayıyla, Antalya Birliğindeki olistolitler, alttaki birimlerden türeme moloz 

akmaları ve radyolaritlerle ardalanmalı volkanikler ile Bozkır Birliğindeki piedra-

verda tipi volkanik kayalarla ardalanmalı olan Anisiyen-Üst Triyas yaĢlı pelajik 

kireçtaĢları iliĢkilidir. Antalya Birliğinin Anisiyen‟den sonra deniz seviyesinin 

üstünde olduğunu, paleocoğrafik olarak Antalya havzasının güneyinde gözlenen, 

Alanya Birliğinde Alt Triyas‟tan daha genç kayaların yer almayıĢı ortaya koyar. 

Anatolid-Torid platformunun Antalya ve Bozkır Birlikleri arasında kalan kısmında 

transgresif sığ denizel koĢullar sık izlenir. Geyik Dağı Birliği kapsamında geliĢen 

taban konglomeraları ve Bolkar Dağı Birliğinde dolomitlerle baĢlayan transgresif 

karbonat istifleri buna örnektir (ġekil 6.1-B) (Özgül, 1984). 

 Orta Toroslarda Karniyen-Noriyen kalın, türbiditik bitki kapsayan kumtaĢları 

ile resifal kireçtaĢları ve dolomitler geniĢ yayılımlı karasal konglomeralar ve 

epikontinental karbonatlar yersel Ģekilde yanal ve düĢey geçiĢler ortaya koyarlar. 

Antalya Birliği ve Geyik Dağı otoktonunun güney kısmındaki kalınlığı 1500 m.‟den 

fazla olan türbiditler ile Aladağ Birliğindeki kalınlığı 250 m.‟den fazla olan karasal 

kırmızı kumtaĢları ve konglomeralardan oluĢan klastik seviyelerin beslediği alanlar 

yoğun bitki fosilleri kapsayan yaygın bataklık koĢullarını gösterir. 
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ġekil 6.1: Orta Torosların tektonik evrim modeli (Özgül, 1984‟ten değiĢtirilerek). 

 

Antalya havzasında, Ladiniyen‟de, radyolarit ve pelajik kireçtaĢlarından sığ denizel 

koĢulları ifade eden ve türbiditik kumtaĢlarını üzerleyen neritik kireçtaĢlarının 

gözlenmesi pelajik koĢullardan bir dönüĢü ifade eder. Bu bölgesel yükselmeyi iĢaret 

eden veriler sıkıĢtırmalı bir tektonik fazı gösterir. Liyas(?)-Dogger yaĢlı platform 

karbonatların ana bindirmelerin etkilediği Alt Paleozoyik temel ile Geyik Dağı 

Birliğinin kuzeyindeki Alt-Orta Triyas kayaları üzerinde transgresif Ģekilde 
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bulunması örnek olarak verilebilir. Antalya Birliğinin Karniyen-Noriyen yaĢlı 

türbiditik kumtaĢları farklı boyutlardaki olistolitler, moloz akmaları ve Antalya 

istifinin Alt kısımlarından türemiĢ olan boyutları km.‟lere varan devasa bloklar 

kapsar. Antalya Birliğinin Alt Paleozoyik, Permiyen ve Alt- Orta Triyas 

formasyonlarından türemiĢ olan bu bloklar izoklinal kıvrımlar içerirler. Orta 

Torosların güneydoğusunda Silifke-Ovacık bölgesinde Triyas kayaları kapsayan ve 

tektonik dokanaklı Ģekilde olan çoğu istif transgresif Jura karbonatları ile üzerlenir 

(DemirtaĢlı, 1982; Özgül, 1984‟ten). Elde edilen bulguların tamamı Orta Torosların 

Karniyen-Noriyen devamınca sıkıĢtırmalı bir tektonik faz sonucunda yükseldiğini 

ortaya koyar. Bu tektonik fazla bağlantılı olarak Antalya havzasında Anisiyen‟de 

baĢlayan riftleĢme bitmiĢ ve havza türbiditik kumtaĢları ile doldurulmuĢtur. Bozkır 

havzasında okyanusal koĢullar Karniyen-Noriyen devamınca devam etmekteydi 

(ġekil 6.1-C) (Özgül, 1984). Karbonat çökelimi platform bölgesinde çok baskın iken 

konglomeralar Karniyen-Noriyen hareketleri sonucunda Sultan Dağları‟nda en iyi 

izlenen yükselimin kenarlarında görülür. Antalya havzasında Resiyen-Erken Liyas 

yaĢlı sığ denizel karbonatların yokluğu derin deniz koĢullarının bu zaman devamınca 

kısmi varlığını ortaya koyar (ġekil 6.1-D) (Özgül, 1984). Geç Liyas-Pre-Senoniyen 

devamınca Torid Anatolid platformunun büyük bölümü neritik karbonatların 

çökeldiği epikontinental bir deniz olsa da Bozkır havzasında pelajik koĢullar devam 

etmekteydi. Platformun Antalya Birliğinin kayaları ile ifade edilen ve Geyik Dağı ile 

Alanya Birlikleri arasında kalan güney kısmında ?Geç Liyas-Dogger‟de ikinci bir 

çökme periyodu baĢlar. Dogger-Alt Senoniyen yaĢlı seyrek kalsitürbidit ara tabakalı 

kondanse radyolarit istifiyle bu sübsidans karakterize olur (ġekil 6.1-E). GündoğmuĢ 

bölgesindeki serpantinitlerle karakterize edilen okyanusal kabuğun oluĢumuna, 

Antalya Birliğindeki ikinci çökme periyodu ve riftleĢme sebep olmuĢ olabilir (ġekil 

6.1-F). Antalya havzasının kuzeyinde Geyik Dağı platformunu da, ?Geç Liyas-

Dogger devamınca Antalya havzasında meydana gelen bu sübsidans etkilemiĢtir. 

Geyik Dağı platformunda bu bölgelerde görülen sübsidans Malm‟de baĢlamıĢ ve tüm 

Kretase devamınca sürmüĢtür (Zindan ve Barla Dağ istifleri; Özgül, 1984). Torid 

Anatolid platformunun iç kesimleri Senoniyen‟den hemen önce yükselmiĢ ve yerel 

olarak karasallaĢmıĢtır. Okyanus havzaları platformun kuzey ve güneyinde kalmıĢtır 

(ġekil 6.1-F). Senoniyen kireçtaĢlarının tabanında yerel uyumsuzluklar ve ekonomik 

boksit çökelimleri, bu yükselmenin sonucu olarak meydana gelmiĢtir (Özgül, 1984). 

Torid-Anatolid platformunun kuzeydeki (Bozkır) ve güneydeki (Antalya) okyanus 
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havzalarında Senoniyen devamınca dalma batma olayları meydana gelmiĢtir. Özgül‟e 

(1984) göre dalmanın yönü Antalya havzasında güneye ve Bozkır havzasında kuzeye 

doğrudur. Senoniyen devamınca Bozkır Birliği güneye doğru Bolkar Dağı ve Aladağ 

Birliklerinin üzerine bir melanj Ģeklinde yerleĢmiĢtir. Antalya Birliğinin güneyinde 

dilimler Ģeklinde bindirmiĢ ve Alanya Birliği ile yine bindirmeyle üzerlenmiĢtir. 

Özgül (1984), Alanya Birliğinin güneyinde Trodos-Kızıldağ ofiyolitlerinin 

bulunmasını, Alanya Birliğinin Senoniyen öncesinde Torid-Anatolid platformundan 

sığ bir okyanusal havza ile bir mikro kıta Ģeklinde ayrıldığını varsayar. Girne 

bölgesindeki Üst Senoniyen-Alt Paleojen yaĢlı volkanoklastikler bu modelde güneye 

doğru meydana gelen dalma batmanın sonuçladığı yay-ardı havzada meydana 

gelmiĢtir. Alanya Birliğine etki eden yeĢilĢist metamorfizması ada yayı bölgesindeki 

yüksek ısı ile alakalı olabilir (ġekil 6.1-G) (Özgül, 1984). Platformun kuzey ve 

güneyinde meydana gelen bindirme sonrasında platformun iç kesimlerinde yaklaĢık 

olarak Geyik Dağı ve Aladağ Birlikleri arasında yeni bir okyanusal kabuk oluĢumu 

baĢlamıĢtır. Aladağ Birliğinin tabanındaki Dipsiz Göl Ofiyolitinin ultramafik 

kayaları, volkanik kayalarla ardalanmalı Paleosen-Ġpresiyen yaĢlı pelajik kireçtaĢları 

ile yastık lavlarla ardalanmalı Globotruncana içeren mikritler bu yeni okyanusun 

ürünleri oldukları varsayılır (ġekil 6.1-G) (Özgül, 1984). Dipsiz Göl Ofiyoliti ile 

ifade edilen dar okyanus havzası Ġpresiyen(?)‟de kapanır ve Bolkar Dağı ile Aladağ 

Birlikleriyle beraber Geyik Dağı Birliğinin Lütesiyen yaĢlı kaotik fliĢi üzerine 

güneye doğru bir melanj prizması olarak yerleĢir. Lütesiyen‟de güney doğrultusunda 

hareket eden Aladağ Birliği Geyik Dağı Birliği üzerinde ilerler ve Antalya-Alanya 

Birlikleri üzerine yerleĢir (ġekil 6.1-K). Orta Toroslardaki otokton ve allokton 

birimleri üzerleyen en yaĢlı transgresif kayalar Üst Lütesiyen-Üst Eosen 

kireçtaĢlarıdır ve bu istifler taban konglomeralarını otokton ile allokton birimlerden 

elde etmiĢtir. Bu durum nap hareketlerinin Üst Lütesiyen-Üst Eosen‟de bittiğini 

ortaya koyar. Orta Toroslardaki Oligosen ve Miyosen kayaçları post-tektonik 

fasiyesler Ģeklindedir (Özgül, 1984). 
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 Bu çalıĢma kapsamında elde edilen fosil bulgularının Sultan Dağlarından elde 

edilmiĢ olması nedeniyle Sultan Dağları‟nın tektonik evrimini biraz daha detaylı 

verecek olursak. 

 Sultan Dağlarının KB-GD genel gidiĢine, göreli otokton konumlu Geyik Dağı 

Birliğinin Orta Torosların kuzeydoğu kısmındaki devamını meydana getiren Sultan 

Dağı Birimi‟nin genel tabaka duruĢu, kıvrım eksenlerinin gidiĢi, bindirme gibi 

yapısal ögeleri kabaca paralellik sunar. Sultan Dağı Birimi‟ni içeren Geyik Dağı 

Birliği, özellikle Hadim ve SeydiĢehir-BeyĢehir yörelerinde, Dogger-Üst Triyas 

zaman aralığında faaliyette olmuĢ olan kompresif bir sistemin (Eo-Kimmeriyen fazı) 

derin izlerini gösterir (Özgül ve Gedik, 1973; Akay, 1981; Özgül ve diğ., 1991‟den). 

Jura-Kretase yaĢındaki platform karbonatlarıyla transgresif Ģekilde örtülü düĢük 

eğimli bindirmeler, Sultan Dağları bölgesinin yakın güneydoğusunda SeydiĢehir 

yöresinde bulunur (Monod, 1977; Akay, 1981). Anisiyen yaĢındaki çakıltaĢı 

birimleri (PınarbaĢı), SeydiĢehir ilçesi kuzey batısında SeydiĢehir Formasyonunun 

içinde açılan tektonik pencerelerde yüzeyler, fakat Jura-Kretase yaĢındaki 

karbonatlar bu pencerelerin hiç birinde yüzeylemez (Özgül ve diğ., 1991). Özgül ve 

diğ., (1991), bu durumun Monod‟nun (1977) yapmıĢ olduğu jeoloji haritasında iyi bir 

Ģekilde göründüğünü ve bu jeoloji haritasına iĢlenmemiĢ olan tektonik pencereleri de 

gözlemlediklerini ayrıca özellikle Tersiyer hareketlerinden büyük oranda etkilenmiĢ 

olan Sultan Dağlarında sistemli bir analiz yapılamadığından, Eo-Kimmeriyen 

hareketlerinin Sultan Dağlarında etkin olduğunu ifade eden dolaysız bulguların 

yeterince elde edilemediğini belirtirler. Fakat Dogger‟de baĢlamakta olan 

transgresyonun Sultan Dağı Birimi‟nin birbirine aĢırı yakın alanlarda, farklı kaya 

birimlerini içeren temel kayalar üstünde gerçekleĢmesi Dogger öncesi ve Orta Triyas 

sonrası aralığında bu yöresinde Eo-Kimmeriyen hareketlerinin etkisinde kaldığını 

düĢündürür. Ayrıca, Dogger-Senoniyen aralığını ifade eden Hacıalabaz karbonat 

istifinin, Düzkaya tepesinin doğusunda Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir 

Formasyonu arasındaki tektonik iliĢkiyi örttüğü görülür. Eo-Kimmeriyen 

hareketlerinin Sultan Dağlarında da etkili olduğu varsayımını bu bulgular destekler 

(Özgül ve diğ., 1991). 

 Özgül ve diğ. (1991) Lütesiyen yaĢlı CeleptaĢ Formasyonunu da etkilemiĢ 

olan Tersiyer tektonik hareketlerinden Sultan Dağı Birimi‟nin büyük oranda 

etkilendiğini, Sultan Dağı Birimi‟nin bu tektonizma etkisiyle kendi içinde düĢük açılı 
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bindirmelerle dilimlenip karmaĢık bir yapı elde ettiğini, Sultan Dağı Birimi 

kapsamında, birbirlerini kesmekte olan küçük ölçekli bindirmeler dikkate 

alınmayarak üç büyük tektonik dilim tespit ettiklerini belirtirler. Bunlar; BeyĢehir 

Tektonik Dilimi, Sultandede Tektonik Dilimi ve Gelincikana Tektonik Dilimi 

Ģeklinde isimlendirilmiĢlerdir.  

 Bu yapısal unsurlar denetiminde Sultan Dağları bölgesinin jeolojik evrimine 

bakacak olursak; 

 Ġnfrakambriyen ile Alt Paleozoyik yaĢındaki temel kayaları, Mesozoyik 

yaĢına sahip olan transgresif kırıntılı-karbonatları Eosen‟e değin çıkmakta olan Üst 

Mesozoyik yaĢındaki karbonat çökelimi ile Lütesiyen fliĢini içermeleri ve aynı 

nitelikteki napların altında yani göreli otokton olarak yer almalarından ötürü çalıĢılan 

bölgede Geyik Dağı ve Homa-Akdağ Birimleri beraber değerlendirilir (ġekil 6.2,6.3) 

(Özgül ve diğ., 1991). 

 Ġnfrakambriyen; Sultan Dağları bölgesinin ve Torosların bilinen en yaĢlı 

kayalarını Ġnfrakambriyen yaĢlı Kocayayla Formasyonu ile Gökoluk Formasyonu 

meydana getirir. Ġnfrakambriyen‟de asidik volkanizmanın faaliyette olduğu sığ, 

volkano-sedimanter Ģartları mermer arakatkılı kayrak, kuvarsit ve çökelmeyle aynı 

yaĢlı porfiroidler ortaya koyar (Özgül ve diğ., 1991). 

 Kambriyen-Alt Ordovisiyen; Erken Paleozoyik‟te transgresif Ģartların hakim 

olduğunu sığ ve duraylı litoral koĢullardan türbiditlerle ifade edilen duraysız 

koĢullara geçildiğini, Hüdai Kuvarsiti ile baĢlamakta olan Çal Tepe KireçtaĢı‟nın 

kireçtaĢı ve dolomitleriyle devam etmekte olan ve SeydiĢehir Formasyonu‟nun 

türbiditik kırıntılıları ile sona eren Kambriyen-Alt Ordovisiyen çökelleri ortaya 

koyar. Toroslarda hem Senoniyen hem de Tersiyer havzalarında aynı nitelikteki 

süreçler büyük nap hareketleri ile sonuçlanır. Sultan Dağı Birimi‟nin kimi 

dilimlerinde kuvarsitlerle baĢlamakta olan Geç Devoniyen transgresyonu Erken 

Ordovisiyen-Geç Devoniyen zaman aralığında havzanın su üstüne çıkmasına sebep 

olan hareketlerin olduğunu ortaya koyar. Bu süreçte derin kırılmaların olduğu, 

SeydiĢehir Formasyonu kapsamında görülen bazaltik denizaltı volkanitleri ile 

anlaĢılır (Özgül ve diğ., 1991). 
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ġekil 6.2: a) Güney Anadolu‟nun tektonik birlikleri, b) Ġnceleme alanının Orta Toroslarda yüzeylenen 

Torid birlikleri içerisindeki konumu, c) Ġnceleme alanın paftalara göre dağılımı (Yalçın ve 

diğ., 2016‟dan değiĢtirilerek). 

 

 

ġekil 6.3: Birliklerin göreli yapısal konumları (Yalçın ve diğ., 2016‟dan değiĢtirilerek). 
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 Geç Devoniyen-Permiyen; Geç Paleozoyik ve Üst Devoniyen kuvarsitleri ile 

(Engilli Formasyonu) baĢlamakta olan ve Permiyen karbonatları ile devam eden 

ikinci bir transgresyon belirgindir. Karbonifer‟de yaygın Ģekilde görülen mor renkli 

kayrak, tüf ve volkanitlerle ifade edilen volkano-sedimanter koĢullar bu süreç 

kapsamında etkin olmuĢtur. Konya kuzeybatısında Sızma civarındaki Karbonifer 

volkanizması (Ġhsaniye Formasyonu) ile bu volkanizmanın denk olduğu varsayılır. 

Alt Paleozoyik yaĢındaki kayaların yer yer Üst Permiyen yaĢlı kuvarsit ve 

karbonatlar tarafından açısız bir uyumsuzlukla direkt olarak üstlenmesi Erken 

Permiyen sonrası yükselme ve karasallaĢma evresini ortaya koyar. 

 Triyas; Anisiyen ile beraber bir Mesozoyik transgresyonu Sultan Dağı 

Birimi‟nin en güneyde bulunan BeyĢehir Dilimi‟nin ifade ettiği bölgede baĢlar. 

BeyĢehir Birimi kapsamında görülen PınarbaĢı Formasyonu‟nun çakıltaĢları 

(Anisiyen) ile baĢlamakta olan transgresif istif, TaraĢçı KireçtaĢı ve Sultan Dağları 

bölgesinin dıĢında daha güneyde yüzeylemekte olan Sarpyar FliĢi (Monod, 1977) ile 

devamlılık gösterir. BeyĢehir civarında Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir 

Formasyonunun meydana getirdiği temel üstünde ilerleyen denizin, Sultan 

Dağları‟nın büyük kısmını meydana getiren Sultandede ve Gelincikana Dilimlerinin 

yer aldığı kısma, ulaĢamadığı varsayılır. Çünkü, aynı temel bu dilimlerde, Dogger 

yaĢlı karbonatlarla örtülü haldedir ve bu karbonat istifinin alt seviyelerinde Dogger 

öncesi (Triyas-Liyas)‟nin hiçbir çakılı gözlenmez (Özgül ve diğ., 1991). 

 Jura-Kretase; Mesozoyik transgresyonu Homa-Akdağ Biriminde gecikmeli 

Ģekilde baĢlar. Sultan Dağları‟nın Sultandede ve Gelicikana dilimlerinde ise Dogger 

(Bajosiyen)‟de baĢlar. Kambro-Ordovisiyen yaĢlı temel üstüne direkt olarak dolomit 

ve litoral kireçtaĢlarıyla baĢlayan karbonat istifi Alt Tersiyer‟e değin çökelimini 

devam ettirir. Geyik Dağı Birliğinde Jura-Kretase Malm volkanitleri haricinde 

tamamıyla karbonatlarla ifade edilir. Sultan Dağı Birimi‟nde dolomit ve Ģeyl tipi sığ 

fasiyesli karbonatlar hakimdir buna karĢın Doggerden sonra Homa-Akdağ Biriminde 

özellikle Malm-Kretase devamınca kalsitürbidit arakatkılı bol çakmaktaĢı yumrulu 

mikritlerin ifade ettiği açık deniz koĢulları hakim olur (Özgül ve diğ., 1991). 

 Senoniyen; Sultan Dağı Birimi‟nde Senoniyen, yoğun makro kavkılı 

(rudistli), biyoklastlı karbonatların çökelmekte olduğu litoral ortam Ģartlarının, hızlı 

bir derinleĢmeden ötürü planktonik foraminiferli mikritlerin çökeldiği derin deniz 
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ortam Ģartlarına geçiĢ dönemidir. Sığ ve derin deniz karbonatlarının Sultan Dağı 

Birimi‟nde beraber oluĢu, ihtimalle bu surada kuzeyden ilerlemekte olan Bozkır 

Naplarını‟nın önünde kalan platformun dalgalanarak düzensiz bir denizaltı 

morfolojisi meydana getirmesi ile ifade edilebilir. Yoğun rudist kırıntılı 

kalsitürbiditlerin de, bu duraysız ortam Ģartlarında sığ kısımlardan açık denize 

taĢınması nedeniyle oluĢruğu varsayılır (Özgül ve diğ., 1991). 

 Paleosen-Erken Eosen; Pelajik mikritlerle ifade edilen derin deniz Ģartları 

hem Sultan Dağı hem de Homa-Akdağ birimlerinde egemendir. Senoniyen-Alt 

Tersiyer zaman aralığında blok hareketlerinin faliyette olduğu, düĢey faylarla 

denetlenen çukur ve yüksek alanların belirlediği bir denizaltı morfolojisinin meydana 

geldiği, Sultan Dağı Birimi‟nde, özelliklede Gelincikana tektonik diliminde, yoğun 

Globorotalia ve Globijerin‟li mikritlerin direkt olarak Jura ya da Kretase yaĢındaki 

neritik karbonatları sıvamasından ötürü varsayılır. Senoniyenin pelajik 

karbonatlarının yer yer belli bir kesiklik sunmadan Paleosen-Alt Eosen‟de de 

çökelimini devam ettirmesine karĢın kimi kesimlerde yerel uyumsuzluk ve 

stratigrafik boĢluk ortaya koyması bu bloklanma hareketiyle ifade edilebilir (Özgül 

ve diğ., 1991). 

 Lütesiyen; Lütesiyen devamınca Geyik Dağı Birliğinde türbiditik akıntıların 

faliyette olduğu duraysız denizel ortam Ģartları hakimdir. Geyik Dağı Birliğinin 

meydana getirdiği platformun üzerine Çay, Doğanhisar ve Bozkır naplarının 

bindirdiği ve bu napların cephesi devamınca oluĢan çukur bölgeye bol miktarlarda 

kırıntılı verdiği varsayılır. Kum ve çakıl boyu kırıntılara ek olarak bu fliĢ havzasına, 

boyu yüzlerce metre civarında olan serpantinit, volkanit ve çökel kaya olistolitleri bu 

nap hareketleri ile bağlantılı olarak taĢınmıĢtır. Geyik Dağı Birliği kapsamında 

Lütesiyen naplaĢma hareketlerine bağlı olarak önemli dilimlenmeler gözlenir. 

Gelincikana Dilimi kapsamında gözlenen birbirlerine ters yönde oluĢmuĢ ve kesiĢen, 

kuzey-güney yönlü bindirmeler ve Sultandede Diliminin Gelincikana Dilimi üzerine 

bindirmesi bu Lütesiyen hareketlerine ve olasılıklada Oligosende de devam etmesi 

ile açıklanabilir (Özgül ve diğ., 1991). 
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7. PALEOCOĞRAFYA 

 Ghienne ve diğ. (2010) Türkiye‟deki Alt Paleozoyik sedimanter kayalarının 

evrimini Gondwanaland‟in kuzey kenarındaki diğer kayalarla karĢılaĢtırılarak dört 

grupta inceler; 

-Kratonik platform rejiminin baĢlangıcı (Terrenöviyen/ en Erken Kambriyen) 

-Duraylı platformun geliĢimi (Geç Terrenöviyen(?)‟den erken Orta Ordovisiyen‟e) 

-Tektonik duraysızlık ve çöküntü havzalarının farklılaĢması (Orta- Geç Ordovisiyen) 

-BuzullaĢma (en Geç Ordovisiyen) (ġekil 7.1). 
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ġekil 7.1: Kambriyen (ġekil A), Geç Ordovisiyen (ġekil B) ve Hirnansiyen (ġekil C) Toroslar ve 

Arap Platformunun rekonstrüksiyonu (Ghienne ve diğ., 2010‟dan değiĢtirilerek). 
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 Batı Avrupa‟da ve Doğu Akdeniz bölgesinde son yıllarda gerçekleĢtirilen 

araĢtırmalarda Gondwanaland‟in kuzey kenarının rekonstrüksiyonunun ve özellikle 

Alt Paleozoyik seviyelerinin detaylıca incelenmeye ihtiyacı olduğu görülmektedir. 

Kuzey Gondwanaland‟in Kambriyen-Ordovisiyen örtü serilerinin en iyi 

örneklerinden biri Suudi Arabistan kuzeyinden Toroslara kadar uzanan Alt 

Paleozoyik istifleridir (ġekil 7.2). Batı Akdeniz bölgesinde parçalar halinde bulunan 

Variskan Orojenezi ürünü eĢ yaĢlı metamorfik kayaların aksine bu kayalar 1500 km. 

uzunluğunda bir kesitte devamlılık gösterir (ġekil 7.3) (Ghienne ve diğ., 2010). 

 

 
ġekil 7.2: Türkiye‟deki Kambro-Ordovisiyen yüzlekleri (Ghienne ve diğ., 2010‟dan değiĢtirilerek). 
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ġekil 7.3: Toros KuĢağı ve Arap Levhasının Kambriyen-Ordovisiyen paleocoğrafyası (Ghienne ve 

diğ., 2010‟dan değiĢtirilerek). 
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 Ghienne ve diğ., (2010), Türkiye güneyindeki bu Kambriyen-Ordovisiyen 

istiflerinin sınırlarını belirlemiĢ olup bu kapsamda gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında 

en iyi bilinen formasyonlar ve diğer litostratigrafik bölümlemelerinden yola çıkarak 

oluĢturdukları dört ana depolanma istifi tanımlarlar. Arap Platformunda (çoğunlukla 

Umman, Suudi Arabistan ve Ürdün) birbirlerinin eĢleniği olan sedimanter birimler 

yaygın olarak tanımlanmıĢ olup Ghienne ve diğ., (2010), elde ettikleri stratigrafik ve 

sedimantolojik verilerle Arap ve Türk istifleri arasındaki bağlantıyı ortaya 

koymuĢtur. Bölgede son yıllarda trilobitler, palinomorflar, konodontlar ve iz 

fosillerin kullanılması ile gerçekleĢtirilen çok sayıda bölgesel jeoloji çalıĢması yeni 

biyostratigrafik sonuçlar içermektedir. Bu çalıĢma Türkiye güneyindeki bu Alt 

Paleozoyik yaĢlı seviyelerin Sultan Dağı bölgesi ve çevresindeki eĢleniklerinin 

biyostratigrafisini ortaya koymayı amaçlar. 

Orta Doğu‟daki Kambriyen-Ordovisiyen istiflerini ve bunların Türkiye‟deki 

eĢleniklerini inceledikleri araĢtırmalarında Türkiye‟nin güneyinde (Toros KuĢağı) ve 

güneydoğusunda (Arap Levhasının en kuzeyindeki Kenar Kıvrımları KuĢağı) 

Kambriyenden Ordovisiyen‟e eksiksiz bir istif yer aldığını belirten Ghienne ve diğ., 

(2010), ana transgresif olaylar ve sonrasında geliĢen Ģelf progradasyonuna göre dört 

ana sedimanter istif tanımlamıĢtır. Bu istifler çoğunlukla distal Alt Paleozoyik 

detritiklerinden proksimal Arap formasyonlarına fasiyes farklılaĢması ile geçer. 

Ghienne ve diğ.‟ne (2010) göre Türkiye güneyinde Alt Paleozoyik dört aĢamada 

geliĢir: (1) Kratonik platform rejiminin baĢlaması (en Erken Kambriyen, depolanma 

istifi 1), akarsu konglomeraları ve volkanik ara katkılı kırmızı sediman tabakaları; (2) 

Duraylı denizel bir platformun geliĢimi (en Erken Kambriyenden Erken 

Ordovisiyene; depolanma istifi 2 ve 3), geniĢ yayılımlı diakron Orta Kambriyen 

karbonatları ve kırıntılılar; (3) Tektonik hareketler (Orta Ordovisiyen) bir çöküntü 

havzasının (Bedinan- Qasim çökelimi; depolanma istifi 4‟ün alt seviyeleri) 

farklılaĢması ile Gondwana platformunda yeni bir paleocoğrafya oluĢmasına neden 

olur; (4) BuzullaĢma (en Geç Ordovisiyen; depolanma istifi 4‟ün üst kesimleri) 

Hirnansiyen buzul kayıtlarını oluĢturan denizel buzul çökelleri ile tanımlanır. Bu 

kalın (> 2000 m.) kırıntılı istif; birincil (first-order), uzun soluklu ve çökelim kökenli 

Kambriyen- Ordovisiyen transgresyonu ile global östazi ve tektonik hareketlilik 

arasındaki iliĢkileri yansıtan ikincil (second-order) istiflerden oluĢur. GeniĢ ölçekte 

Arap Platformundaki Kambriyen-Ordovisiyen istifleri ile birlikte 
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değerlendirildiğinde Ghienne ve diğ., (2010) tarafından yapılan yinelemeli sekans 

stratigrafik özelliklerin tanımlaması Torosların baĢlangıçta günümüzdeki Doğu 

Akdeniz bölgesinde yer almadığını, Arap Platformunun kuzeyine doğrudan uzanmıĢ 

olduğuna iĢaret eder. Bu bölge Türkiye‟nin güneyinde yer almakta olup batıda 

Gondwanaland‟in silisiklastik Ģelfini içeren Kuzey Afrika Segmenti ve Doğu Arap 

Segmenti ile kesiĢir. Türkiye güneyinin Alt Paleozoyik süresince tektono- stratigrafik 

geliĢimini birincil olarak kontrol eden olay yay/ platform-rift/drift geçiĢi (Cordillera 

modeli) olabilir. Alt Paleozoyik süresince Avalonya‟nın Gondwanaland‟in kuzey 

kenarı boyunca doğuya Arap bölgesine doğru göçü bu yorumu destekler (ġekil 7.4) 

(Ghienne ve diğ., 2010). 
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ġekil 7.4: Gondwanaland‟in tektonik evrim modeli (Ghienne ve diğ., 2010‟dan değiĢtirilerek). 
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8. SONUÇLAR 

Bu çalıĢma kapsamında Geyik Dağı Birliğinin (Özgül, 1976) alt seviyelerini 

oluĢturan Çal Tepe KireçtaĢı (Alt-Orta Kambriyen) ve SeydiĢehir Formasyonunun 

(Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen) Sultan Dağları ve civarındaki yüzeylemeleri 

çalıĢılmıĢtır. Örneklemeler Alt-Orta Kambriyen yaĢlı Çal Tepe KireçtaĢının değiĢik 

seviyelerinden ve Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaĢlı SeydiĢehir Formasyonunun 

alt seviyelerindeki kireçtaĢı merceklerinden yapılmıĢtır. 

Bu kapsamda gerçekleĢtirilen çalıĢmalar Sultan Dağları‟nda, SeydiĢehir 

kuzeyinde (Konya), BağbaĢı Köyü kuzeyinde (Hadim kuzeyi, Konya) ve Hüdai 

bölgesinde (Sandıklı güneyi, Afyonkarahisar) yürütülmüĢtür. Bu çalıĢma kapsamında 

çalıĢılan alanlarda toplam 17 adet ölçülü stratigrafi kesiti alınmıĢ olup bu kesitlerden 

233 adet kaya numunesi derlenmiĢtir. 

Sultan Dağları BeyĢehir Gölünün BKB‟sında yükselir. DKD‟sunda 100 km. 

uzunluğundaki aktif normal bir fay olan GD-KB uzanımlı AkĢehir Fayı ile sınırlanır. 

Sultan Dağı para-otoktonu çoğunlukla Paleozoyik kayaçlarından oluĢan Mesozoyik 

kayaçları ile üzerlenir. Torosların en yaĢlı iki Paleozoyik formasyonu (Çal Tepe 

KireçtaĢı ve SeydiĢehir Formasyonu) Sultan Dağları‟ndaki Paleozoyik seviyeleri 

oluĢturur. Alt-Orta Kambriyen yaĢlı Çal Tepe KireçtaĢı en altta dolomitlerle baĢlar. 

Bu seviyeyi üzerleyen siyah kireçtaĢları gri renkli, fosilli kireçtaĢlarına geçer. Gri 

kireçtaĢlarının üzerinde Orta Kambriyen‟in pembe yumrulu kireçtaĢları yer alır. Üst 

Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaĢlı SeydiĢehir Formasyonu bölgede kumtaĢı-Ģist ve 

kuvarsit ardalanmasından oluĢur. Üst kesimlerinde Arenigiyen yaĢlı ince bir kireçtaĢı 

seviyesi yer alan formasyonunun en üst seviyesinde 20 m. kalınlığında kırmızı 

kumtaĢları gözlenir. Bu kumtaĢlarının üzerine Mesozoyik‟in transgresif kayaçları 

gelir. Bu kayaçlar SeydiĢehir bölgesinde Anisiyen(?) ve BeyĢehir bölgesinde 

Dogger-Malm yaĢlıdır.  
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Sultan Dağlarında gerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmalarda dokuz adet ölçülü 

stratigrafi kesiti alınmıĢ olup bu kesitlerden 109 adet örnek derlenmiĢtir. Kıyakdede 

Ölçülü Stratigrafi Kesitinden Alt Kambriyen yaĢını veren Kambriyen Küçük Kavkılı 

Faunası Sultan Dağları‟nda ilk kez elde edilmiĢtir. Bu kapsamda Chancelloria cf. 

eros türü, Kambriyen‟in küçük boyutlu brakiyopodları, çeĢitli trilobit fragmanları 

(genal spin, pijidyum, vs.) ve ekinoderm skleritleri elde edilmiĢtir. 

Bir diğer çalıĢma alanımız Çal Tepe KireçtaĢı ve SeydiĢehir 

Formasyonlarının tip yeri olan SeydiĢehir kuzeyinde bulunan Büyük Çal Tepe‟dir. 

Bölgede Kambriyen tabakaları Ordovisiyen Ģeylleri üstünde devrik durumda bulunur. 

Çal Tepe‟de gözlenen Çal Tepe KireçtaĢı, dolomitlerle baĢlar. Bu seviye üzerine gri-

siyah kireçtaĢları gelir ve daha üstte ise kırmızı, yumrulu kireçtaĢları yer alır. Birim 

Arenigiyen (Ordovisiyen) yaĢlı, çok kalın (>1000 m.) SeydiĢehir Formasyonunun 

Ģeylleri tarafından uyumlu olarak üzerlenir. ġeyl serisinin üst düzeyleri grovak, 

kumtaĢı, kireçtaĢı ve Ģeyl Ģeklinde oluĢur ve Sobova Formasyonu olarak adlandırılır. 

Mesozoyik kireçtaĢları (Triyas, Jura) Ordovisiyen tabakalarını transgresif Ģekilde 

örter. Büyük Çal Tepe‟de gerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmalarda üç adet ölçülü stratigrafi 

kesiti alınmıĢ olup bu kesitlerden 45 adet örnek derlenmiĢtir. 

Alt-Orta Kambriyen yaĢlı Çal Tepe KireçtaĢı ve Üst Kambriyen-Alt 

Ordovisiyen yaĢlı SeydiĢehir Formasyonu BağbaĢı Köyü (Hadim) kuzeyinde 

allokton birliklerin tabanında tektonik bir pencerede yüzeyler. Bu bölgede 

gerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmalarda üç adet ölçülü stratigrafi kesiti alınmıĢ olup bu 

kesitlerden 68 adet örnek derlenmiĢtir. 

Geyik Dağı Birliğinin Alt Paleozoyik yaĢlı seviyelerini incelediğimiz bir 

diğer alan Hüdai bölgesidir (Sandıklı güneyi). Bölgede Çal Tepe KireçtaĢı Hüdai 

Formasyonunun üzerinde karbonat Ģelfi ürünü olarak yer alır. Birim dolomit 

seviyesini üzerleyen kırmızı renkli, orta tabakalı, çamurtaĢı ara katkılı nodüler 

kireçtaĢlarından oluĢur. Çal Tepe KireçtaĢını uyumlu olarak üzerleyen SeydiĢehir 

Formasyonu Ģeyllerle baĢlayıp üste doğru silttaĢlarına geçer. Ġstif bu bölgede Ġlyaslı 

Formasyonunun Mesozoyik konglomeraları ile uyumsuz olarak üzerlenir. Bu 

bölgede gerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmalarda iki adet ölçülü stratigrafi kesiti alınmıĢ olup 

bu kesitlerden 11 adet örnek derlenmiĢtir. 
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