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ting of the basalt flows of the Umm-Qais plateau, north Jordan.
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Abstract

The  Umm-Qais  plateau  is  situated  in  north  Jordan,  south  of the  Yarmouk  River.  It  consists  of eleven
basalt  flows  (about  190  m.  thickness).  The basalt  flows belong to the Arabian Harrat volcanism.  Petrographical,
mineralogical  and geochemical analysis of 11  rock samples indicated that the rocks are products of a continental
intra-plate  magmatism,  mostly  as  coarse-grained  silica-undersaturated  olivine-rich  alkali  basalt  (AOB).
Nepheline and Fo-olivine are among the normative minerals.

The age of the basalt flows can be correlated with the basalt of the northern extension of the Umm-Qais
plateau  north the  Yarmouk River  (Zamlat  Bkhila  plateau  basalt)  in  the  Golan  Heights  which  was  found  to  be
3.7±0.36-3.11±0.16  Ma.  Flow  eruptions  are  contemporaneous  with the  second  spreading  stage  of the  Red  Sea
during the Cainozoic over the past 5 Ma.

Analysis  of fractures  showed mainly  four  dominant directions,  namely  ENE/WSW,  NW/SE,  NNE/SSW
and NE/SW. They coincide with the trends of the Red Sea, Dead Sea transform fault, and some other distinct tec-
tonic  features.

INTRODUCTION

An  extensive  continental  intra-plate  basalt
province  of alkaline  nature  extends  for  about  3000
km over a north-south direction  from  Syria through
Jordan,  Saudi Arabia to Yemen (Fig.  1  and Fig.  2).
It  comprises  one  of the  world's  largest  alkaline  vol-
canic provinces named the Arabian Harrat province,
and covers  an  area of  180.000  km2  (Coleman et al,
1983).  The  basalt  originated  during  several  phases
of eruptions,  which were closely associated in  space
and time with: 1. the Cainozoic evolution of the Red
Sea  through  two-stages  of  spreading;  the  first  was
before  30-15  Ma  and the  second was  initiated  over
the past  5  Ma-recent,  2.  collision  of the Arabian

Figure 1. Location of the study area and simplified tectonic
map  of Jordan  showing  the  distribution  of the  Neogene  to
Quaternary  volcanism  (Harrat  Ash  Shaam  Basaltic  Super-
Group).  [(Map modified after Ibrahim,  1996)].

^arrat  is  an Arabic  word  and means  "stony  area,  vol-
canic province,  lava  field";  Wher,  1976.
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Figure 1. Location of the study area and simplified tectonic
map  of Jordan  showing  the  distribution  of the  Neogene  to
Quaternary  volcanism  (Harrat  Ash  Shaam  Basaltic  Super-
Group).  [(Map modified after Ibrahim,  1996)].

and  Eurasian  plates  and  3.  the  uplift  of the  Afro-
Arabian dome (Camp and Roobol, (1989). In Jordan
basalt flows cover about  11  000 km2.

The  basalts  are  mainly  distributed  over the
northeast (NE-basalt plateau),  north,  and the middle
parts  to  the  east  of the  Dead  Sea.  In  general,  the
extent  of the  volcanic  province  is  parallel  with  the
NW-SE  trending  Wadi  Sirhan  fault  zone  (Fig.  1)
which  propably  caused  by  tensional  forces  parallel
to  the  Red  Sea.  The  above  mentioned  basalt  flows
were  considered  by  Ibrahim  (1993)  as  the  lHarrat
Ash Shaam Basaltic Super-Group, and this term was
applied  in  Jordan  to  all  of the Neogene-Quaternary
basalts  exposed  in  the  North  Arabian  Volcanic
Province.

Previous  studies  on the North Arabian  vol-
canic  province  suggested  the  derivation  of  this

basalt  from  deep  mantle  source  material  and  are
also characterized by a low degree of partial melting
of  upper  mantle  peridotites  with  minor  secondary
differentiation  (Barberi  et al.,  1979;  Brenner,  1979;
Saffarini  et  al.,  1985;  Ibrahim,  and  Saffarini,  1990;
Khalil,  1991).  The depth  of the  basalt  source  mate-
rial  is  between  37-60  km  (Green  and  Ringwood,
1967;  Ibrahim,  1987; Nassir and Al Fugha,  1988a).

The  present  study deals  with  the  petrogra-
phy, geochemistry, origin, and tectonic setting of the
Cover  Basalt  and  deformations  affecting  the  Umm-
Qais and adjacent areas to the east of the Jordan Rift.

LOCATION,  TOPOGRAPHY
STRATIGRAPHY

AND

The  Umm-Qais  plateau  is  located  in  north
Jordan  and  delimited  by  the  latitudes  320  30'  9"  -
320  30f  11" N and  longitudes 350 40'  64"-  350 40'
11"  E.  It  occurs  at  about  30  km  northwest  of Irbid
and 3 km south of the Yarmouk River (Fig. 1).

The  height  of the  plateau  is  about  340  m;
the upper  190 m consist of eleven basalt  flow units.

The  basalt  flows  (Cover  Basalt)  constitute
the  southern  part  of the  Zamlat  Bkhila  plateau  of
Syria (Ponikarov et al.,  l°r>7) which is also called as
Mevo Hama plateau  (Mor and  Steinitz,  1985).  The
original  plateau was deeply dissected and  led to the
formation of the Yarmouk River Ravine between the
two  subplateaus  (Wiesemann  &  Abdullatif,  1963)
(Fig.  3).  Stratigraphically,  the  basalt  flows  in  the
study  area  are  disconformably  overlying  the  older
carbonate rock sequences (Coniacian-Eocene) (see Fig. 4).

GEOLOGIC  SETTING  AND  TECTONIC
EVOLUTION OF THE COVER BASALT

The  study  area  is  greatly  affected  by  the
uplift  and  vertical  movements  of  the  Jordanian
block  as  a  part  of the  regional  uplift  of the  Afro-
Arabian  dome  started  with  the  second-stage  of the
Red  Sea  spreading  over  the  past  5  Ma  during  late
Neogene  and  Pleistocene  times.  Huge  amounts  of
basalt  lavas were erupted  from  vertical  fissures  and
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local  vents  along  regional  extensional  fault  lines
(Ghent et al.,  1980;  Gregory et al.5  1982; Coleman
et  al.5  1983;  Voggenreitter  et  al.,  1988;  Camp  and
Roobol,  1989).  Mor and  Steinitz  (1982)  dated the
Cover  Basalt  of  the  Mevo  Hama  plateau  in  the
Golan  Heights  (Zamlat  Bkhila  plateau  basalt)  as
3.7±0.36  Ma at  its  base to  3.11±0.16  Ma at  its  top
using  K-Ar dating, method.

The tectonic framework of the Cover Basalt
and  all  the  Neogene-Quaternary  volcanism  (the
Harrat Ash  Shaam Basaltic  Super-Group HSB) can
be  explained  by  the  tectonics  and  evolution  of the
regional Trans-continental rift system which formed
the  East-African-Red  Sea-Dead  Sea  fault  zone  dur-
ing Cainozoic time. The role of the NE-SW region-
al  extensional  forces  can  be  supported  by  the  NW-
SE  alignment  of  the  Arabian  Cainozoic  basalts
(Arabian Harrats) over a distance of 3000  km,  from
Yemen  through  Saudi  Arabia,  Jordan,  and  Syria
(Fig.  2).  These  extensional  stresses  reactivated
Proterozoic  basement  faults  in  the  direction  NW,
NNW,  NE,  NNE,  and  E-W  during  the  Cainozoic
evolution  of the  Red  Sea  (Garson  and  Krs,  1976;
Camp,  1984;  Ramsay,  1986;  El-Akhal et al.,  1999).

RESULTS AND  DISCUSSION
STRUCTURE

To  understand  the  structure  of  the  study
area,  brittle  deformational  features  including joints
and  faults  were measured at  different  intervals with-
in  the  basaltic  flow  units  and  represented  by  rose
diagrams (Fig.  5 A,B).

The  results  showed  four  dominant  direc-
tions, namely ENE-WSW, NW-SE, NNE-SSW and
NE-SW. They are coincident with the pattern of the
most distinct regional  structures  in  the  region  such
as  the  Red  Sea,  Dead  Sea  transform  fault,  Wadi
Sirhan fault system, and some other features.  The N
to  NNE  trending  fracture  and  fault  systems  (Fig.
5B) are parallel-subparallel  with the present Aqaba-
Levant  zone  (e.g.  the  Dead  Sea  transform  or  the
Wadi Araba-Jordan Valley structure). The almost E-
W-directed  fractures  lie  perpendicular  to  the  Dead
Sea  transform,  point  to  an  extension  in  the  region
between  Dead  Sea transform  and  Wadi  Sirhan fault.

It  can  also  be  suggested  that  the  NE-SW-
trending  fractures  were  formed  by  extensional
stresses normal to their direction.  Such a suggestion
is consistent with the late Pan-African stress  pattern
(Stern,1985;  Eyal  and  Eyal,  1987;  Blasband  et  al.,
2000;  El-Akhal  et al.,  1999).

The  major  NW  to  NNW  trending  fracture
system (Fig. 5 A) consists of a number of distinctive
regional  fault  sets  such  as  the  Wadi  Sirhan  fault
zone  (Fig.  1),  which  extends  about  325  km  in  the
same  direction,  starting  from  Saudi  Arabia  to  the
north of Jordan.  The  fault  system is  truncated at  its
northern edge by the Gulf of Aqaba-Dead Sea trans-
form  fault,  the  Anti-Lebanon  and  the  Palmyrides
(Fig.  2).  According  to  Ramşay  (1986)  and  Camp
(1986)  these  fault  sets  caused  by  transtentional
forces  initiated during the time of the  Red  Sea evo-
lution  and  were  commonly  erupted  by  Cainozoic
basalt  flows.

Figure 5 A, B. Illustration of the pattern of brittle deforma-
tions that had affected the area.

PETROGRAPHY

Each  basalt  flow  unit  begins  at  the  bottom
with  a  massive  part,  characterized  by  fine  to
microvesicular  texture,  and  evolves  upwards  into
obviously  vesicular  one.  They  are  dark  to  medium
gray  in  colour  with  a  porphyritic  appearance.  A
fresh  sample  has  been  taken  from  the  massive  part
of each  flow  unit.

Microscopically,  the  rock  samples  are  vari-
ably  vesicular,  amygdaloidal,  almost  doleritic,
coarse-,  subordinately  medium-,  and  rarely  fine-
grained.  They  are  sometimes  characterized  by  the
presence of variable amounts of glass in the ground-
mass;  however,  most are holocrystalline, with  inter-
granular to  intersertal textures.
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The  phenocrysts  consist  predominantly  of
olivine  and  subordinate  amount  of  plagioclase,
while  the  pyroxene  is  not  found.  The  olivine  phe-
nocrysts,  form  about  10-15  vol.  %  of the  rock  and
occur as  subhedral and sometimes as euhedral  crys-
tals  without  zoning.  Therefore  they  indicated  pres-
ence  of enough time to  equilibrate with  the melt at
mantle depth. Olivine phenocrysts occur sometimes
as  clots  displaying  glomeroporphyritic  texture.

Plagioclase  phenocrysts  were  found  in
some samples as elongated crystals making  2-5  vol.
%  of the  phenocrysts.

The  matrix  consists  almost  of  coarse-to
medium-grained  plagioclase  laths,  olivine,  augite,
little  apatite  and  opaques.  Plagioclase  laths  are  the
most  abundant  representing  45-50  vol.%  of  the
matrix  in  most  studied  samples.  They  are  both
pilotaxitically  and  randomly  arranged,  and  some-
times they exhibit trachytic arrangement around the
olivine phenocrysts. Nepheline, pale brown clinopy-
roxene,  needle-shaped apatite,  ore minerals,  brown
glass  and  cryptocrystals  fill  the  interstices  between
plagioclase  laths.  A  few  samples  showed  vesicles
filled  with secondary calcite, prehnite, and zeolites

GEOCHEMISTRY

For  geochemical  studies  representative
fresh  samples  were  selected  from  the  massive  parts
of  the  flows.  They  were  chipped,  handpicked  to
yield  the  freshest  material,  and  finally  crushed.
They  were  analyzed  for  major  elements  and  some
trace elements: Rb, Ba, K, Nb, Sr, P, Zr, Ti, Y, Sc, V,
Cu,  Ni,  and  Zn.  The  concentrations  of these  ele-
ments  were  determined by  the  mean  of x-ray  fluo-
rescence spectrometry in the Physics Department at
the  Yarmouk  University.  CIPW-norms  were  calcu-
lated for each sample.  The results  (Table  1)  showed
that  all  the  studied  samples  have  normative
nepheline  ând  forsteritic  olivine.  The  presence  of
these minerals supports silica-undeisatumtion of the flows.

For  classification,  nomenclature*  and  tec-
tonic  setting  interpretation,  proper  discrimination
diagrams  were  applied.  The  alkali-silica  diagram
(Cox  et  al.,  1979)  (Fig.  6)  reveals  that  the  basalt
samples of the Umm-Qais plateau fall within a trend

of alkali  differentiation,  and  all  the  samples  fall  in
the  alkali olivine basalt (AOB) field.  The two-com-
ponent  diagram  of  Zr/Y-Zr  (Fig.  7)  represents  the
behaviour  of the  ratio  Zr/Y relative  to  the  index  of
fractionation Zr. It illustrates the distribution of non-
cumulate  basalts  from  three  tectonic  settings  after
Pearce et al. (1979). The diagram also demonstrates
that the basalts  of the study area occupy the within-
plate  field  with  higher  Zr/Y ratios than the  MORB
and  Island Arc  basalts.  This  character reveales  that
the  samples  are  alkalic  in  composition  and  is  valid
for  most  basalts  erupted  in  within-plate  settings
(Pearce  and  Cann,  1973,  Floyd  and  Winchester,
1975).  The  discrimination  diagram  TİO2  versus
Y/Nb (Floyd  and Winchester,  1975) (Fig.  8)  distin-
guishes  oceanic  alkali  basalt  (OAB),  continental
alkali  basalt  (CAB),  oceanic  tholeiites  (OTB)  and
continental  tholeiites  (CTB).  The  samples  occupy
the (CAB) field indicating an origin of a continental
within plate tectonic setting. The  within plate char-
acter  of the  studied  basalt  flows  (AOB)  confirmed
by  means  of a  spider  diagram  (Fig.  9).  The  calcu-
lated trace elements are plotted  in order of decreas-
ing  incompatibility  with  mantle  rocks  from  left  to
right.  They  are  normalized  to  the  primitive  mantle
values of Sun and McDondugh (1989).  The charac-
teristic Nb-peak conform with the Tertiary to Recent
continental  alkali  basalt  provinces  (Nony  and  Fitton  ,
1983). On the contrary, the more incompatible large-
ion  lithophile  elements  of  the  analyzed  samples
show a trough at K- and a depletion  in the Rb.

SUMMARY  AND  CONCLUSIONS

1.  Umm-Qais  plateau basalt consists  of eleven  flow
units  with  an  aggregate  thickness  of about  190  m.
The  massive  parts  of each  flow  unit  are  character-
ized  by  fine  to  micro-vesicular  texture  and  change
upward into coarse vesicular one.

2.  Petrographical  study  shows  that  the  rocks  are
mainly  coarse-grained,  variably  vesicular,  and
amygdaloidal.  Phenocrysts  consist  predominantly
of olivine; plagioclase is less common and pyroxene
is  absent.  In  the  matrix,  plagioclase  laths  are  the
most  abundant and subordinate  amounts  of olivine,
augite, apatite, opaques  and nepheline are detected.

3.  Geochemical  results  showed that the basalt  is  an
intra-continental alkali olivine type. Nepheline and
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forsteritic  olivine  are  found  among  the  normative
minerals  indicating  silica-undersaturated rocks.

4.  Based  on  field  observations,  faults  which  are
parallel  and  semi-parallel  to  the  pattern  of  the
Arabian  Harrats  and  other  distinct  regional  struc-
tures  such  as  the  Red  Sea,  the  Dead  Sea transform
fault  and  Wadi  Sirhan  fault  system  are  presumably
created during the late Cainozoic tectonic evolution.
They  coincide  with  older  fracture  trends  in  the
Precambrian basement and they have been probably
reactivated  by  extensional  stresses  during  the  late
Cainozoic  evolution  and  second  stage  spreading of
the Red  Sea.
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Öz

İnceleme alanı, Doğu Toroslar'ın kuzey kesiminde ve Sivas havzasının güney kenarında Divriği,  Sincan
ve Kangal  arasındaki  bir bölgede yer almaktadır.  Bu çalışmada yörenin temel jeolojik özellikleri  ışığında yapısal
evriminin incelenmesi amaçlanmıştır.

İnceleme alanının temeli,  Torosların  göreli  otoktonunu  oluşturan Alt  Paleozoyik yaşlı  kırıntılı  kayalar,
Üst Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı  platform  türü karbonatlar,  allokton konumlu Üst Kretase  yaşlı  ofıyolitli  karışık
ve  Jura  yaşlı  ofıyolit  topluluğundan  oluşan  bir  mozayikle  temsil  edilmektedir.  Bu  mozayiğin  üzerine
Maastrihtiyen-Kuvaternef  aralığında  oluşmuş  bir  örtü,  açılı  uyumsuzlukla  gelmektedir.  Örtünün  en  alt  düzeyi
polijenik  çakıltaşı  ile  başlayan  Maastrihtiyen yaşlı  volkano-tortul  diziden  oluşmaktadır.

Paleosen'de  Divriği  Granitoyidleri'nden  oluşan  intrüzif kayalar,  temeli  oluşturan tektonik  birimleri  ve
Maastrihtiyen yaşlı volkano-tortul diziyi kesmiştir. Daha sonra, alt düzeylerden üst düzeylere doğru sıra ile Eosen
yaşlı  sığ  denizel  oluşuklar,  Üst  Oligosen-Alt/Orta  Miyosen  yaşlı  gölsel  ve  akarsu  tortulları,  Üst  Miyosen-Alt
Pliyosen yaşlı  akarsu ve gölsel  oluşukları,  Üst  Pliyosen-Kuvaterner yaşlı  akarsu  oluşukları,  volkanitler,  alüvyon
ve taraçalar ile temsil edilen kayatürü toplulukları açılı  uyumsuzlukla kendilerinden daha eski birimlerin üzerinde
yer  almaktadırlar.

İnceleme alanında, Maastrihtiyen öncesi yaşta olan paleotektonik yapılar,  ağırlıklı  olarak kuzeye  eğimli
bindirmelerle temsil edilmektedirler. Bu yapılar boyunca allokton birimler, göreli otoktonun üzerinde yer almak-
tadır.  Maastrihtiyen-Alt Pliyosen yaşlı geçiş dönemi tektonik yapıları kuzeyde KKB-GGD, güneyde ise  KD-GB
uzanımlı kıvrım sistemleriyle temsil edilmektedir. Buna göre, KD-GB uzanımlı paleotektonik birimlerin oluştur-
duğu  yükselimin  kuzeyinde  yaklaşık  olarak  KKD-GGB  doğrultulu  sıkışma  egemen  iken,  güneyinde  KB-GD
doğrultulu bir sıkışma egemen olmuştur.  Üst Pliyosen-Kuvaterner yaşlı Neotektonik yapılar ise atımları  1  km1  yi
geçmeyen KD-GB ve KB-GD doğrultulu eşlenik faylar ve  K-G doğrultulu normal  faylarla temsil  edilmektedir.

Yukarıda sunulan temel jeolojik veriler  incelendiğinde  yöredeki  ofıyolitlerin  ve  ofıyolitli  karışığın  daha
kuzeyden güneye doğru devinerek üzerleme mekanizmasıyla Toros göreli  otoktonu üzerine gelip yerleştiği  ve  bu
yerleşimin Maastrihtiyen öncesinde tamamlandığı  görülür.  Bölgedeki granitoyidler,  paleotektonik evreden sonra
yerleşmişlerdir.

Maastrihtiyen-Alt  Pliyosen  aralığında  oluşan  örtü  ise  çeşitli  doğrultularda  gelişen  sıkışmanın
güdümünde kıvrımlanmıştır.  Geçiş  dönemini temsil  eden bu sürecin  sonunda paleotektonik  birimler,  inceleme
alanının ortasında  yaklaşık  KD-GB  doğrultulu bir  yükselim boyunca yüzeylenmiştir.
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Üst  Pliyosen-Kuvaterner aralığında Neotektonik evrede  oluşan  birimler  ise  kıvrımlanmamış  ve  ağırlıklı
olarak  K-G  doğrultulu  bir sıkışmanın güdümünde  KB-GD doğrultulu sağ ve  KD-GB doğrultulu sol yönlü eşlenik
faylar ve K-G doğrultulu normal faylar gelişmiştir. Bu yapılar, KAF ve DAF sistemlerini oluşturan neotektonik
süreçlerle uyum içinde gelişmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Ofıyolit, paleotektonik, neotektonik, stratigrafi, Divriği, Sivas

Abstract

The  investigated  area  is  situated  to  the  north  of  the  Eastern  Taurus  and  in  the  south  of  the  Sivas  basin,
among  Divriği-Sincan  and  Kangal  towns.  In  this  study,  it  has  been  aimed  to  define  structural  evolution  of the
region  in  the  light  of main  geological  characteristics.

The  basement  of  the  area  is  represented  by  a  mosaic  that  is  made  up  of  Lower  Paleozoic  clastic  rocks,
Upper  P  ale  ozoic-Mesozoic  platform  type  carbonates  of  the  Taurus  Relative  autochton,  allocthons  units  of  Upper
Cretaceous  ophiolitic  melange  and  Jurassic  Ophiolitic  Suite.  The  Maastrichtian-Quaternary  cover  overlies  the
mosaic  uncomfortably.  The  lowermost  of  the  cover  starts  with  a  poligenic  conglomerate  of  the  Maastrichtian  vol-
cano-sedimentary  sequence.

In  the  Paleocene,  Divriği  Granitoides  intruded  the  basement  tectonic  units  and  also  the  Maastrichtian
volcano-sedimentary  sequence,  as  well.  In  the following,  from  lower  to  upper  levels,  Eocene  shallow  marine
deposits,  Upper  Oligocene-Lower/Middle  Miocene  lacustrine  to fluvial  rocks,  Upper  Miocene-Lower  Pliocene
fluvial  to  lacustrine  deposits,  Upper  Pliocene-Quternary  fluvial  elastics  to  volcanics,  alluvium  and  terrace
deposits  overlie  unconformably  the  older  rock  units,  respectively

In  the  studied area,  Pre-Maastrichtian paleotectonic  structures  are  mainly  represented by  the  overthrusts
plunging  to  the  north.  Along  these  overthrusts,  allocthonous  units  obducted  the  Taurus  Relative  Autochton.
Maastrichtian-Lower  Pliocene  transitional  tectonic  structures  are  represented  by  the  folded  systems  in  the  NNW-
SSE  trending  to  the  north,  in  the  NE-SW trending  to  the  south  of the  region.  On  the  basis  of this  setting,  NEE-
SSW compression  is  dominant  to  the  north,  NW-SE compression  is  dominant  to  the  south  of  NE-SW trending  rise
of  the  basement  rocks,  which  is  made  up  of  paleotectonic  units.  Upper  Pliocene-Quternary  Neotectonics  struc-
tures  are  represented  by  conjugate  NE-SW and NW-SE trending  faults  and  N-S trending  normal  faults  whose  lat-
eral slips  is  not more  than  1  km.

On  the  basis  of main  geological  data  presented  above,  it  is  suggested  that  ophiolites  and  ophiolitic
melange  of  the  region  moved from north  to  south,  and obducted  over  the  Taurus  Relative  Autochton.  The  emplace-
ment  of  the  allocthonous  units  had  been  completed  before  Maastrictian  time,  and  the  granitoides  had  been  intrud-
ed  the  region  after paleotectonic  period.

Maastrichtian-Lower  Pliocene  cover  has  been folded  under  the  control  of the  compression  in  different
trending processes.  In  the  end  of transitional  tectonic  period,  paleotectonic  units  outcroped  along  NE-SWtrend-
ing  rise  of  the  basement  rocks  in  the  middle  of  the  study  area.

Upper  Pliocene-Quaternary  units  of the  Neotectonic  period  have  not  been folded  and  NW-SE  trending
right  lateral  and  NE-SW  trending  left  lateral  conjugate  faults  and  N-S  trending  normal  faults  occurred  under  the
control  of  N-S  directing  compression.  These  structures  have  formed  in  accordance  with  the  neotectonic  process-
es  representing  North Anatolian  Fault  (NAF)  and East Anatolian  Fault  (EAF)  systems.

Key  words  :*Ophiolite,  paleotectonic,  neotectonic,  stratigraphy,  Divriği,  Sivas.
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GİRİŞ

İnceleme  alanı  Sivas  havzasının  güney
kenarında  ve  Yılmaz  (1994  vel998)fm  Akkışla-
Altınyayla  alt  havzasının  kuzeydoğu  kesiminde  yer
almaktadır.  Sivas  il  sınırları  içinde  yer  alan  ve
Divriği,  Sincan ve Kangal yerleşim birimleri  arasın-
daki  çalışma  alanı  1/25  000  ölçekli  Sivas  J  38  b3,
Sivas  J  38  c2,  Divriği  J  39  a3,  Divriği  J  39  a4,
Divriği  J39  bl,  Divriği  J  39  b2,  Divriği  J39  b3,
Divriği  J39 b4,  Divriği J 40 al  ve  Divriği  40  a4  paf-
talarını  kapsamaktadır(Şekil  la).  Bu  alan,  Doğu
Toroslar'ın  kuzey kesiminde bulunmaktadır.

İç  Anadolu'nun  doğu  kesiminin  ve  Doğu
Toroslar'ın  evriminin anlaşılmasında önemli bir yeri
olan  Sivas  havzasının  genelde  Neotetis'in  kuzey
kolunun  Erken  Tersiyerde  kapanmasına  bağlı
olarak  oluşan  bir  kalıntı  havzayı  temsil  ettiği
(Kelling  vd.,  1989;  Cater  vd.5  1991),  İç  Toros
Okyanusu'nun  kapanmasının  da  havzanın  gelişi-
minde  önemli  rol  oynadığı  (Şengör  ve  Yılmaz,
1981;  Şengör,  1984;  Koçyiğit,  1990)  ya  da  Kuzey
Anadolu  Süturu'nun  güneyinde  gelişmiş  çarpışma .
sonrası  bir  ön  ülke  havzasının  özelliklerini  yansıt-
tığı  (Yılmaz,  1998)  ileri  sürülmektedir.  Oldukça
farklı  görüşlerin  varlığı,  yörenin  temel jeolojik  özel-
liklerinin yeterince anlaşılamadığını  göstermektedir.

Divriği  (Sivas)  yöresi  diğer  taraftan
Türkiye'nin  demir  cevheri  üretimi  ve  potansiyeli
açısından en önemli havzasıdır.  Bu nedenle  özellik-
le  inceleme  alanında  iik  jeolojik  araştırmalar
yörenin  maden  potansiyelinin  ortaya  çıkarılmasına
yönelik  olarak  Kovenko  (1937,1938,1940  ve  1941),
Giysin  (1938),  Wijkerslooth(1939)  ve  Mohr (1960),
tarafından  gerçekleştirilmiştir.  Daha  sonra  Gümüş
(1963),  Koşal  (1966  vel973),  Legros  (1969),  Can
(1970),  Bulur  (1971),  Kormalı  (1971),  Özdemir
(1971),  Obuz  (1972),  Bozkurt  (1980),  Doğan  vd.
(1989),  Ünlü  vd.  (1995)  ve  Yıldızeli  vd.  (1996).
özellikle  yöredeki  demir  potansiyelini  ortaya  koy-
maya  çalışmışlardır.

Kurtman  (1973)  tarafından  ağırlıklı  olarak
alanının  kuzeyinde  Sivas  havzasında yapılan  çalış-
ma  bölgedeki  kapsamlı  ilk  çalışmadır.  Bayhan
(1980), Tunç vd. (1991), İnan vd. (1993),  Gültekin

(1993)  ve  Öztürk  vd.  (1996)  çalışma  alanının
değişik  kesimlerinde  genel  jeolojik  amaçlı
incelemeler  yapmışlardır.

İnceleme  alanında  temel  kaya  birimlerine
yönelik  ilk  kapsamlı  araştırma  olan  Gültekin
(1993)  Paleozoyik  yaşlı  kaya  birimlerini  tanıtmış
ancak  bu  birimin  üzerinde  bulunan  Munzur
Kireçtaşı'yla  ilişkisi  kurulamadığından  bölgesel
jeolojik  çerçevede  yerine  konulamamıştır.  Aktimur
vd.  (1988) inceleme alanının doğusundaki Akdağ'da
yüzeylenen  kireçtaşlarını  Munzur  Kireçtaşı'nın
devamı  olarak  kabul  etmiştir.  Öztürk  (1991)  ise
Divriği yakınlarında Triyas  yaşlı  Maltepe  metamor-
fıtleri  ve bunların  üzerinde uyumsuz olarak bulunan
Akdağ  kireçtaşlarının  bölgenin  temelini  oluştur-
duğunu  ileri  sürmüş  ancak  uyumsuzluğun  türü  ve
varlığına  yönelik  veriler  sunmamıştır.  Tunç  vd.
(1991)  Divriği-Yakuplu-İliç-Hamo  arasındaki  çalış-
malarında yörede temeli Üst Karbonifer-Alt Kretase
yaşlı  Munzur  Kireçtaşı'mn  oluşturduğunu  ileri  sür-
müşlerdir.  İnan  vd.  (1993)  Ulaş-Sincan  arasındaki
yörenin  temelini  Jura-Alt  Kretase  yaşlı  kireç-
taşlarının  oluşturduğunu  belirtmişlerdir.  Yalçın  ve
Bozkaya  (1997)  Kangal-Alacahan  yöresindeki  çok
düşük  dereceli  metamorfık  kayaların  düşük  epizon-
yüksek  diyajenetik  koşullan  yansıttığını,  ayrıca  bu
kayatürü  topluluğunun  önce  basınç-sıcaklık-zaman
(P-T-t)  yönünün  tersi  bir  gömülme  ve  sonra  da
bindirme  tektoniğine  bağlı  olarak  basmç-sıcakhk-
zaman  (P-T-t)  yönünde  bir  metamorfizmaya
uğradığını  ileri  sürmüşlerdir.  Bu  çalışmalarda
inceleme alanının değişik alanlarındaki  ve  çevresin-
deki  birimler  korole  edilemediğinden  temel  ka-
yaların  bölgesel jeolojik  konumu  belirlenememiştir.

Bayhan  (1980)  Divriği-Çetinkaya  arasında
yüzeylenen  ofiyolitik  kayaları  ilk  kez  Güneş
Ofîyoliti  olarak adlandırmıştır.  Çapan (1980),  Tunç
vd. (1991), Öztürk (1991), İnan vd. (1993) Gültekin
(1993)  ve  Öztürk  vd.  (1996)  bu  alandaki  ofiyolitik
kayaları  ya  ofiyolit ya da  ofîyolitli  karışık  olarak  ve
tek bir birim halinde  incelemişlerdir.  İlk kez Yılmaz
vd.  (2001)  Divriği-Sincan-Çetinkaya  arasındaki
ofiyolitik  kayaları  ofiyolit  (Güneş  Ofîyoliti)  ve  ofı-
yolitli  karışık  (Yeşiltaşyayla  Karışığı)  olmak  üzere
ikiye  ayırmış  ve  Güneş  Ofıyoliti'ni  de  asbirimlerine
ayırarak  irdelemişlerdir.
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1-Kangal  Formasyonu,  1  A-Kınalar"  Üyesi,  IB-Bakırtepe  Üyesi,  2-Munzur  Kireçtaşı  (Alt  Karbonifer-Kampaniyen);  3-YeşiItaşyayIa  Karışığı  (Kampanıyen-
Alt  Maastrifıtiyen);  4-Güneş  Ofiyoiiti  (Jura),  4A-Serpantinleşmiş  peridotit,  4B-Tektonitler,  4C-Kümüiat  peridotitler,  4D-Tabakalı  gabro,  4E-Masif  gabro,  4F-Levha
dayk  karmaşığı;  5-Saya  Formasyonu  (Maastrihtİyen);  6-Divriği  Granftoyidîeri  (Paieosen);  7-Aitınyayia  Formasyonu  (  üst  Oiigosen-Alt  Miyosen);  8-GüneyevIer
Formasyonu  (Alt-Orta  Miyosen);  9-Kurtoğlu  ..Formasyonu  (Üst  Miyosen);  10-Uzunyayla  Formasyonu  (Pliyosen);  11-Yamadağı  Grubu  (Piiyo-Kuvaterner)

Şekil  lb.  İnceleme  alanına ait  enine jeoloji  kesitleri.

Köprübaşı  (1985),  Divriği  kuzeyindeki
Cürek  Granitoyidi'nin  Üst  Eosep-Oligosen  başında
yerleşen  "S"  tifh  granit  olduğunu,  Zeck  ve  Ünlü
(1988) Murmano Plütonu olarak adlandırdıkları  bu
granitik  kayaların  jeokronolojik  yöntemle  (Rb/Sr)
110  5  my  (Albiyen-Apsiyeri)  yaşlı  olduklarını

belirtmişlerdir. Ne varki bu görüşler arazi verileriyle
uyumlu değildir.  Tunç vd.  (1991)  granitik  kayaların
Senoniyen-Eosen  aralığında  yerleştiğini  ileri
sürmektedirler.  Bu  görüş  doğruya  daha  yakındır.
Ancak granitik kayalar Maastrihtİyen yaşlı  volkano-
tortul  diziyi  kestiği  ve  Alt  Eosen  yaşlı  taban  kong-
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lomerasına  çakıllar  verdiği  için  Paleosen  yaşlı
olmalıdır.

Ne varki bu  görüşler arazi  verileriyle uyum-
lu  değildir.  Tunç  vd.  (1991)  granitik  kayaların
Senoniyen-Eosen  aralığında  yerleştiğini  ileri
sürmektedirler.  Bu  görüş  doğruya  daha  yakındır.
Ancak  granitik kayalar Maastrihtiyen yaşlı  volkano-
tortul  diziyi  kestiği  ve  Alt  Eosen  yaşlı  taban  kong-
lomerasına  çakıllar  verdiği  için  Paleosen  yaşlı
olmalıdır.

Yukarda  belirtilen  çalışmalarda  bir  sınıfla-
ma  yapılmadan  Maastrihtiyen-Kuvaterner  aralığm-
daki  örtü  kayaları  yerel  ölçekte  ele  alınmıştır.

Ancak  bu  çalışmalar,  Divriği,  Sincan  ve
Kangal  arasında yer  alan  bölgenin  bir bütün olarak
özelliklerini  ve  bu  bölgenin  komşu  diğer  bölgelerle
korelasyonunu yansıtmaktan  uzaktır.  Kimi  birimler
ise  yeterince  tanıtılmamıştır.  Dolayısıyla  sunulan
çalışmada ağırlıklı  olarak,  Divriği  ilçesi  ve  kuzeyin-
deki  Sincan  kasabası  ile  Kangal  arasındaki  alanda
yüzeylenen  temel  kayatürü  birimlerinin  bir  bütün
olarak  stratigrafik  ve  tektonik  özelliklerinin  ve  bu
yöredeki  tektonik  evrelerin  ortaya  konulmasında
yarar  görülmektedir.  Böylece  yörenin  bölgesel
düzeyde  temel  jeolojisinin  de  anlaşılmasına  katkı
sağlanacaktır.

STRATİGRAFİ

İnceleme  alanındaki  birimleri  birbirleriyle
ilişkilerine  göre  Göreli  Otokton  Kayalar,  Allokton
Birimler  ve  Örtü  Birimleri  olarak  ayırtlayıp  irdele-
mek  bölgesel  jeolojiyi  anlamada  kolaylık  sağlaya-
caktır.  Divriği-Sincan-Kangal  arasındaki  alanda
tabanda  Paleozoyik  yaşlı  ve  düşük  metamorfîzma
gösteren  kırıntılı  kayalar  ile  üzerindeki  Alt
Karbonifer-Kampaniyen  yaşlı  platform  kireçtaşları,
göreli  otokton  topluluğu  oluşturur.  Sıra  ile
Kampaniyen-Maastrihtiyen  yaşlı  ofıyolitik  karışık
ve  Jura  yaşlı  ofıyolitli  diziden  oluşan  Allokton
Birimler  ise  Göreli  Otokton  Kayaları  tektonik
olarak  üzerlerler (Şekil  2).

Göreli Otokton Kayalar

Göreli Otoktonun en alt düzeyi metakırıntılı
Devoniyen  yaşlı  Kangal  Formasyonu  ile  temsil
edilir.  Bu  formasyonu  üste  doğru  uyumlu  olarak Alt
Karbonifer-Kampaniyen  yaşlı  rekristalize  Munzur
Kireçtaşı  izler.

Kangal Formasyonu

İnceleme  alanında  yüzeylenen  Paleozoyik
yaşlı ve  düşük dereceli  metamorfık kayalar Gültekin
(1993)  tarafından  Kangal  Formasyonu  olarak
adlandırılmıştır.  İlk  kurallı  adlama  olduğundan  bu
adlama benimsenmiştir.

Tip  kesit  yeri  olarak  Düzce  köyü,  Eğricek
köyü  ve  Elkondu  köyü  (Şekil  la)  dolayı  göste-
rilmiştir.

Formasyon  genellikle  metapelitik  kayalar-
dan oluşmaktadır. Birimin üst düzeylerinde mercek-
ler halinde görülen metakumtaşları, Gültekin (1993)
tarafından  meta-kuvarsit  olarak  tanımlanmış  ve
Bakırırtepe  metakuvarsit  üyesi  olarak  adlandırıl-
mıştır.  Aynı araştırmacı  formasyonun değişik düzey-
lerindeki  rekristalize  kireçtaşlarını  ise  Düzce
rekristalize  kireçtaşı  üyesi  olarak  adlandırmıştır.

Öztürk  vd.  (1996)  bu yöredeki  düşük  dere-
celi  metamorfık  kayaları  Alacahan  grubu  olarak
adlandırmış ve Gültekin (1993)fin üye mertebesinde
adlandırdığı birimleri  formasyon düzeyinde yeniden
adlandırmışlardır.  Ayrıca  Gültekin  (1993)fin  Bakır-
tepe metakuvarsit üyesi  ve  Düzce  rekristalize  kireç-
taşı  üyesi  dışında  kalan  bölüm  için  ilk  olarak  for-
masyon düzeyinde Kınalar metapeliti adı önerilmiştir.

Yalçın  ve  Bozkaya  (1997),  Kangal
Formasyonu adlamasmı benimsemekle birlikte biri-
mi  alttan  üste  doğru  arduvazlardan  oluşan  Kınalar
Üyesi,  subarkoz  ve  arkoz  türü  metakumtaşlarmdan
oluşan  Bakırtepe  üyesi,  meta-şeyllerden  oluşan
Düzce  üyesi  ve  fosilli  kristalize  kireçtaşlarından
oluşan  Hüyüktepe  üyesi  olmak  üzere  dört  üyeye
ayırarak  incelemişlerdir.

Bu  çalışmada  kurallara  uygun  ilk  adlama
olması  nedeniyle  Kangal  Formasyonu  adlaması
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Şekil  2.  İnceleme  alanının  genelleştirilmiş  dikme  kesiti.

Figure ^Generalized columnar section of the investigated area (not. to scale).
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benimsendiğinden,  birimi  oluşturan  asbirimleri  üye
mertebesinde  coğrafık  adlar  korunup,  ve  tekdüze
olmayan  yapıları  gözetilerek  Kınalar,  Bakırtepe  ve
Düzce  Üye'leri  olarak  yeniden  tanımlanıp  sunul-
ması  yeğlenmiştir.

Birimin  inceleme  alanında  tabanı
görülmemektedir.  Genellikle  meta-şeyllerden
oluşan  üst  kesimleri  Munzur  Kireçtaşı  tarafından
uyumlu olarak örtülür (Şekil 2).

Kınalar  Üyesi

Kangal  Formasyonu'nun  tabanında  görülen
metapelitik  kayalar  ilk  kez  Öztürk  vd.  (1996)
tarafından Kınalar metapeliti olarak adlandırılmıştır.
Bu  çalışmada  aynı  coğrafik  ad  korunmuş,  ancak
yanal  olarak  devamlılığı  olmayan  pelitler  arduvaz-
larla birlikte üye mertebesinde yeniden tanımlanmıştır.

Birim  en  iyi  biçimde  Alacahan'ın  yaklaşık
10  km  kuzeydoğusundaki  Kınalar  köyü  ve  yakın
dolayında gözlenir  (Şekil  la).

Kınalar Üyesi esas olarak,  gelişmiş düzeyde
yanlım  gösteren  arduvazlardan  oluşmaktadır.
Arduvazlar  koyu  yeşilimsi,  gri  ve  boz  renklerde
olup,  yüzeysel  bozunma  nedeniyle  kırmızımsı  ve
grimsi-srrı  renklerde  görünürler.  Makroskobik
olarak  kayanın  yapraklanma  düzlemlerine  ipeğimsi
parlaklık  veren  serizit  pulları  görülebilmektedir.
Arduvazlarm  içerisinde  çoğunlukla  siyahımsı-grim-
si  ve  ender  olarak  beyaz  renkli  orta  ve  kalın  meta-
kuvars  kumtaşı  katmanları  da  görülmektedir.
İnceleme  alanında  arduvazlarm  yanısıra  açık  yeşil,
krem  renkli  iyi  yapraklanmak  asidik  tüf  kökenli
metatüfler  de  görülmektedir.

İnceleme  alanının  tabanını  oluşturan
Kınalar  Üyesi'nin  alt  sının  görülememektedir.
Birim,  Bakırtepe  üyesiyle yanal  ve  düşey  geçişlidir.
Kınalar Üyesi inceleme alanının kuzeyinde Munzur
Kireçtaşı tarafından uyumlu olarak örtülür (Şekil 2).
Sayar  ve  Gültekin  (1993),  Kınalar  Üyesi'nin  üst
düzeylerindeki  siyah  renkli  rekristalize  kireç-
taşlarında  buldukları  makrofosillere  dayanarak  biri-
min  Devoniyen-Alt  Karbonifer  yaşlı  olduğunu  ileri
sürmüşlerdir.  Bu  çalışmada  da  aynı  yaş  benimsen-
miştir.

Bölgesel  jeolojik  konumu  göz  önüne
alındığında,  Kınalar  Üyesi'nin,  Özgül'ün  (1976)
Bolkardağı  Birliği  olarak  tanımlanan  Paleozoyik
yaşlı kayatürlerine eşdeğer olabileceği düşünülmektedir.

Bakırtepe  Üyesi

Gültekin  (1993)fin  "Bakırtepe  metakuvarsit
üyesi"  adlamasınm  coğrafik  bölümü korunarak biri-
min  düşük  dereceli  meta-kumtaşlarından  oluştuğu
gözetilerek  Yalçın  ve  Bozkaya  (1997)'nın  Bakırtepe
Üyesi  adlaması  benimsenmiştir.

Birim,  en  iyi  şekilde  Bakırtepe'de  Kınalar
köyü  güneydoğusundaki  dere  yatağı  içerisinde  ve
Elkondu  köyünün  kuzey-kuzeybatısında  izlenmek-
tedir (Şekil  la).

Birim  başlıca  arkoz  ve  subarkoz  türünde
metakumtaşlarından oluşmakta ancak arakatmanlar
halinde arduvazlar da içermektedir.  Metakumtaşları
genellikle  beyaz,  sarı,  gri,  pembe,  siyah,  morumsu,
kırmızımsı,  sarımsı-kahverengi  renklerdedir.
Demiroksit ve mika minerallerinin  az olduğu meta-
kuvars  kumtaşlarmda  ise  süt  beyaz  renk  egemendir.
İnce-orta-kalın ve çok kalın katmanlıdırlar.  Çok sert
ve  keskin köşeli,  kırıklı olan metakumtaşlarında yer
yer  mika  pullarının  yoğun  olduğu  yapraklanmak
düzeyler  gözlenmektedir.  Bol  eklemli  görünümü
tipiktir.

Bakırtepe  Üyesi'nin  inceleme  alanındaki
kalınlığı  yaklaşık  200  m  olan  birim  Kınalar  Üyes
ile  yanal  ve  düşey  olarak  geçişlidir  (Şekil  la  ve
Şekil 2).

Birimdeki  egemen  mineral  parejenezini  %
48  kuvars  ,  %  42  fıllosilikat  ve  %  10  feldispat
olarak  saptayan  Yalçın  ve  Bozkaya  (1997)
muskovit/illitlerde  Kübler  İndeksi  çalışmalarına
dayanarak  Bakırtepe  Üyesi'ni  oluşturan  kayaların
orta  dereceli  ankizonu  yansıttığını  ortaya  koy-
muşlardır.

Düzce Üyesi

Kangal  Formasyonu'nun  üst  kesimlerinde
değişik  düzeylerde  görülen  rekristalize  kireçtaşı
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mercekleri  Gültekin  (1993)  tarafından  "Düzce
rekristalize  kireçtaşı  üyesi"  olarak  tanımlanmış  ve
yapılan  bu adlamanm "Düzce"  coğrafik ad bölümü
korunarak  birim  Düzce  Üyesi  olarak  yeniden
adlandırılmıştır  (Yalçın  ve  Bozkaya,  1997).

Birimin  en  tipik  mostraları  Düzce  köyü
dolayında görülmektedir  (Şekil  la).

Birim, krem, bej, yer yer koyu gri,  kahvem-
si,  siyah  renkli,  orta-kalın  katmanlı,  kıvrımlı,
rekristalize  kireçtaşlarından  oluşmaktadır.  Kınalar
Üyesi'ni  oluşturan  arduvazlarla  geçişli  olduğu  yer-
lerde arduvazların içinde önce  10-30 cm kalınlığın-
da  rekristalize  kireçtaşı  mercekleri  görülür.  Bu
düzeylerdeki  arduvazların  içinde  kalsit  bollaşır.
Düzce Üyesi yer yer kumludur.  Birimin arduvazlara
yakın bölümlerinde,  en fazla %  10fa kadar çıkabilen
kuvars,  ender  olarak  opak  mineral  ve  muskovit
içeren yer yer  dolomitik  kumlu  kireçtaşları  görülür.
Orta katmanlı  olan  bu kayalarda  hafif bir yönlenme
gözlenir.  Ama  birimde  egemen  kayatürü  siyah  ve
siyahımsı  kahverengi  kristalize  kireçtaşlarıdır.
Bunlarda çok az kuvars ve  opak mineral  görülebilir.
Düzce  üyesi,  içinde  bulunduğu  arduvazlara  oranla
aşınmaya karşı daha dirençli olması  nedeniyle,  yay-
vanlaşmış  tepecikler  oluşturur.

İnceleme  alanının  bazı  kesimlerinde  5-10
cm  kalınlığında  düzeyler  halinde  görülen  Düzce
köyü  doğusunda  ise  maksimum  25  m  kalınlığa
ulaşan  birim,  Kınalar  Üyesi  ile  yanal  ve  düşey
olarak  geçişlidir  (Şekil  la  ve  Şekil  2).

Birim  bol  miktarda  makro  fosil  içermekte-
dir.  Sayar  ve  Gültekin  (1993)  tarafından  yapılan
çalışmada  birimde,  Devoniyen-Alt  Karbonifer
yaşını  veren  fosiller  bulunmuştur.  Yalçın  ve
Bozkaya (1997)  Düzce Üyesi'ni oluşturan kayaların
yüksek dereceli  ankizona karşılık  geldiklerini  ortaya
koymuşlardır.

Gültekin  (1993),  Kangal  Formasyonu'nu
oluşturan  ilksel  kayaların,  açık  şelf bölgesinden kıyı
ortamına  uzanan  bir  denizel  havzada  geliştiğini  ve
killi-çamurlu,  ince  kırıntılı  çökellerle  temsil
edildiğini,  kıta  yamacına  doğru  olan  bu  platform
üzerinde  çevreden  gelen  killi  kırıntıların,  zaman
zaman daha irice silisli kırıntıların biriktiğini ve kar-

bonat çökeliminin de zaman zaman eşlik etttiğini ve
istifin  içinde  gözlenen  meta-kuvars  kumtaşlarının
ise  olasılıkla  kıyı  ortamında  gelişmiş  kum  barları
olduğunu ileri  sürmüştür.

İnceleme alanında Kangal Formasyonu'nun
yüzeylendiği  alan,  Özgül  (1976)'e  göre  Toros
Kuşağına  ait  Bolkardağı  Birliği'nin  kuzey  ucunda
yer  almaktadır.  Kangal  Formasyonu  Gürün  Göreli
Otoktonu olarak tanıtılan Paleozoyik yaşlı  birimler-
le  de deneştirilebilir.

Mıınzur Kireçtaşı

Birim  Özgül  vd.  (1981)  tarafından
tanıtılmış  ve  Munzur  Dağları'na  atfen
adlandırılmıştır.  İnceleme  alanının  daha  çok
güneyinde  yüzeylenen  birim  sarp  bir  topoğrafık
görünüm  sunar.  Munzur Kireçtaşı,  kısmen rekrista-
lize  olmuş  kireçtaşmdan  oluştuğu  için  genellikle
yüksek tepeleri  oluşturmaktadır.  Alt  sınırı  inceleme
alanında  gözlenemeyen  birimin  üzerine
Yeşiltaşyayla  Karışığı  ve  Güneş  Ofiyoliti  tektonik
olarak ve  daha genç  birimler  ise  açılı  uyumsuzlukla
otururlar.  Gültekin (1993) Çetinkaya-Kangal yakın-
larındaki  benzer  birimleri  Kıratgediği  rekristalize
kireçtaşı  olarak  adlandırmış  ve  bu  birimin,
Paleozoyik  yaşlı  Kangal  Formasyonu'nu  uyumsuz
olarak örttüğünü belirtmiştir.

Birimi  oluşturan  kireçtaşlarının  ayrışmış
yüzeyleri  gri-açık  gri,  grimsi  mavi  ve  kahverengim-
si  gridir.  Taze kırık yüzeyleri açık grimsi bej,  boz ve
yer  yer  açık  kahverengimsi  gridir.  Orta-kalm
tabakalı,  yer  yer  masif ve  bol  çatlaklıdırlar.

Munzur  Dağları'nda  alttan  üste  doğru  algli
kireçtaşı,  oolitik  kireçtaşı,  algli  ve  foraminiferli
kireçtaşı,  çörtlü  kireçtaşı,  neritik  kireçtaşı,  rudistli
biyostromal  kireçtaşı  ve  pelajik  kireçtaşmdan
oluşan  birime  Özgül  vd.  (1981)  Alt  Triyas-
Kampaniyen yaş  aralığını  vermişlerdir.  Birimi  oluş-
turan kireçtaşlarının  çoğunun  sığ  ve  duraylı  bir kıta
sahanlığı  ortamında çökeldiğini  belirtmişlerdir.

İnan vd.(1993) Ulaş-Sincan arasında Çatal-
dağ  Kireçtaşı  olarak  adlandırdıkları  birimin  çeşitli
düzeylerinde  Clypenia  cf  jurassica  Faure,
Psudocyclammina  sp., protoglobigerine sp. ve çok
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sayıda  mercan,  mollusk  ve  sünger  spikülleri  sapta-
yarak  Üst  Jura-Alt  Kretase  yaşını  belirlemişlerdir.
Öztürk  ve  Öztunalı  (1993)  Divriği  doğusundaki
kireçtaşlarında  saptadıkları  Endotyra  sp.  fosiline
dayanarak  birimin  yaşının  Karbonifer'e  kadar
indirilmesi  gerektiğini  belirtmişlerdir.

Bu çalışmada, Davutoğlu güneyinde Güneş
Ofıyöliti'nin  tektonik  olarak  altında  bulunan  kireç-
taşlarında  Plectogyra  sp.,  Endothyra  ?  sp.,
Earlandia  sp.,  Calcisphaera  sp.,  Pachysphhaerina
sp.,  Parathurammina  sp.,  ve  Tetrataxis  sp.  fosil
topluluğu  saptanarak  kireçtaşlarmın  yaşının  Alt
Karbonifer'e  kadar  indiği  belirlenmiştir.

Yukarda  sunulan  verilere  göre  Munzur
Kireçtaşı'mn  genel  olarak  Alt  Karbon  i  fer-Kretase
aralığında  çökelmiş  olduğu  söylenebilir.

Munzur  Kireçtaşı,  Özgül  (1976)  tarafından
Geyik  Dağı  Birliği'nin  Munzur  dağlarındaki
eşleniği  olarak  kabul  edilmiştir.

Allokton Birimler

İnceleme  alanında  yüzeylenen  Bolkardağı
Birliği  ile  deneştirilen  Paleozoyik  yaşlı  Kangal
Formasyonu  ve  onu  üzerleyen  Alt  Karbonifer-
Kretase yaşlı Munzur Kireçtaşı göreli otokton konu-
munda  olup,  Kampaniyen-Maastrihtiyen  yaşlı
Yeşiltaşyayla  Karışığı  ve  Jura  yaşlı  Güneş  Ofiyoliti
tarafından  tektonik  olarak  üzerlenirler.  Üzerleyen
bu  birimler  ağırlıklı  olarak  okyanusal  bir  kabuğun
kalıntılarını temsil  etmektedirler.

Yeşiltaşyayla Karışığı

Birimin  adı  Erkan  vd.  (1978)  ve Yılmaz vd.
(1989  ve  1993)fden  alınmıştır.  Karışık  Bahçeli
doğusunda,  Maltepe  yakınlarında  ve  Divriği
kuzeyinde  yüzeylenir  (Şekil  la).  Alt  sınırı  Munzur
Kireçtaşı  ve  üst  sınırı  Güneş  Ofiyoliti  ile  tektonik
dokanaklıdır  (Şekil  la).  Munzur  Kireçtaşı'na  ait
bloklar ve  metamorfik kaya blokları  serpantinleşmiş
bir  matriks  içinde  görülür.  Blokların  dokanakları
tektoniktir.  Blokların arasındaki hamur kırıntılı olup
Bahçeli  doğusunda çok  az oranda yüzeylenir.

Kireçtaşı  blokları,  hamura  ve  metamorfit
bloklarına oranla  sarp  topoğrafık  görünüm  sunarlar.
Bloklar  birkaç  metre  ve  birkaç  kilometre  arasında
değişen  büyüklüktedirler.  Kireçtaşlarmın  ayrışmış
yüzeyleri  gri,  açık  gri,  mavimsi  gridir.  Taze  kırık
yüzeyleri  açık  grimsi  bejdir.  Yer  yer  kahverengimsi
gri  renkler de gözlenir.  Yer yer  masif,  kimi  yerler de
ise  kalın ve  orta katmanlı  olup  bol  çatlaklıdırlar.

Metamorfit  blokları,  yayvan  topografyaları
ve yapraklı  yapılarıyla arazide kolayca  ayırtedilirler.
Ortognays,  amfibolit,  metavolkanit,  metakuvarsit,
kalkşist,  mikaşist,  muskovit-kuvars  şist,  biyotit-
feldispat-kuvars  şist,  biyotit-feldspat-amfıbol  şist
saptanabilen  başlıca  metamorfik  kayatürleridir.

Erkan  vd.  (1978)  ve  Yılmaz  vd.  (1989  ve
1993)  birimin  Üst  Kretase  yaşlı  olduğunu  ileri
sürmektedirler.  İnceleme  alanında  da  Yeşiltaşyayla
Karışığı,  Alt  Karbonifer-Kampaniyen  yaşlı  Munzur
Kireçtaşı'ııa  ait  bloklar  içermekte  ve  Maastrihtiyen
yaşlı  Saya  Formasyonu  tarafından  açılı  uyumsuz-
lukla  örtülmektedir.  Dolayısıyla  birimin
Kampaniyen-Maastrihtiyen  aralığında  oluşmuş
olduğu  kabul  edilebilir.

Yeşiltaşyayla  Karışığı,  değişik  tür  ve  yaşta
blok ve allokton kaya birimleri  içermesi,  Bolkardağı
Birliği'ne  ait  bloklar  kapsaması  ve  ofiyolitli  olması
gözetilerek  Özgül'ün  (1976)  Bozkır  Birliği  ile
deneştirilebilir.

Güneş Ofiyoliti

Çetinkaya-Divriği  arasındaki  alanda  Divriği  J39
a3, J39 d2, J39 bl, b2, b3, b4 ve J40 al  paftalarında
yüzeylenen  ofiyolitik  kayalar  ilk  kez  Yılmaz  vd.
(2001)  tarafından  ofiyolitik  diziyi  oluşturan  Güneş
Ofiyoliti  ve  ofiyolitli  karışığı  oluşturan
Yeşiltaşyayla  Karışığı  olarak  ayırtlanmış  ve  Güneş
Ofiyoliti  de  asbirimlerine  ayrılarak  haritalanmış,
özellikleri  sunularak konumlan  ortaya konulmuş ve
diğer  birimlerle  ilişkileri  irdelenmiştir.  Bu  nedenle
sunulan  çalışmada  birimin  özellikleri  özetlenerek
anlatılacaktır.

Güneş  Ofiyoliti  (Bayhan,  1980)  Munzur
Kireçtaşı  üzerinde tektonik  dokanakla yer alır.  Saya
Formasyonu  ise  Güneş  Ofiyoliti  ve  Munzur
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Kireçtaşı  üzerinde açılı uyumsuz olarak izlenmektedir.

Güneş  Ofıyoliti,  Divriği-Çetinkaya  arasın-
daki  bölgede  kuzeydoğu-güneybatı  doğrultusunda
geniş  bir  alanda  yüzeylenir  (Şekil  1  a).  Divriği
dolayında  birimin  tabanında  esas  olarak  serpan-
tinleşmiş  harzburjitlerden  oluşan  tektonitler
gözlenir  (Şekil  3).  Tektonitlerin  üzerinde  yer  yer
piroksen  it  düzeyleri  ve  dunit  mercekleri  içeren
kümülat  dokulu  peridotitler  yeralır.  Piroksenit
düzeyleri  düzensiz  segregasyonlar  ve  mercekler
halinde görülür.  Kümülat peridotitlerin  üzerinde  ise
bazı yerlerde katmanlı gabrolar gözlenir.  Bu birimin
tabanındaki,  gabrolar  yer  yer  troktolit  bileşi-
mindedir.  Çetinkaya'ya  doğru  ağırlıklı  olarak  daha
çok katmanlı  gabrolar yüzeylenirken  diğer alanlarda
izotrop  gabrolar egemendir.  îzotrop  gabrolar taban-
da  izole  diyabaz  daykları  ile  kesilirler.  Genellikle
diyabaz  bileşimli  dayklar,  üst  bölümlerde  sayıca
giderek artar ve  levha dayk karmaşığım oluştururlar.
Levha  dayk  karmaşığının  üzerinde  ise  yastık  lavlar
çok  ince bir düzey oluşturur.  Güneş Ofıyoliti  yukar-
da  özetlenen  özellikleriyle  sedimanter  örtü  dışında
ideal  ofıyolitik  dizideki  tüm  düzeyleri  kapsar  (Şekil
3).  Ancak  diziyi  oluşturan  asbirimler  arasındaki
sınırlar  genellikle  faylıdır.

Güneş  Ofîyoliti,  Jura-Kretase yaşlı  Munzur
Kireçtaşı  ve  Yeşiltaşyayla  Karışığı  üzerinde  tek-
tonik  konumludur.  Sivas  Havzası'nın  Maastrihtiyen
-Tersiyer  yaşlı  sedimanter  birimleri  ise  Güneş
Ofîyoliti,  Yeşiltaşyayla  Karışığı  ve  Munzur
Kireçtaşı  üzerine  açısal  uyumsuzlukla  oturur  (Şekil
3).  Dolayısıyla  bu  tektonik  birliklerin  yerleşme
yaşının  Maastrihtiyen  öncesi  olduğu  söylenebilir.
Çalışma alanında Güneş Ofıyoliti'nin oluşum yaşma
ilişkin  veri  bulunamamıştır.  Ancak  Hekimhan
yöresinde  Güneş  Ofıyoliti'nin  eşleniği  olan  lavların
içindeki  radyolaritlerden  îzdar  ve  Ünlü  (1985)
tarafından  Jura-Kretase  yaşı  alınmıştır.  Bu  yaş
Güneş  Ofıyolitinin  oluşumu  için  de benimsenebilir.
Güneş  Ofıyoliti,  Maastrihtiyen  yaşlı  Saya
Formasyonu  tarafından  uyumsuz  olarak
örtülmüştür.  Bu  nedenle  birimin  yerleşme  yaşının
en  azından  Maastrihtiyen  öncesi  olduğu
söylenebilir.

Özgülfün  (1976)  Bozkır Birliği  olarak  ayırt-
ladığı  kuşak  içinde  yer  alan  Güneş  Ofıyoliti  Gürün

Göreli  Otoktonu'nu  kuzeyinde  yer  alan  ve  Üst
Maastrihtiyen  öncesinde  ikincil  konumlarına  yer-
leşen  Pınarbaşı  Ofıyolitleri  (Yılmaz  vd.,  1993)  ile
deneştirilebilir.

Örtü Birimleri

İnceleme  alanında  Göreli  Otokton  Kayalar
ve  Allokton  Birimlerin  üzerinde  çarpışma  sonrası
bir  dönemde,  Maastrihtiyen-Kuvatemer  zaman
aralığında  oluşan  kayatürü  topluluğu  açılı  uyumsu-
zlukla yer almaktadır.  Bu topluluğun Maastrihtiyen-
Alt  Pliyosen  yaşlı  kesimi  Paleotektonik  ile
Neotektonik  arasındaki  geçiş  dönemini,  Üst
Pliyosen-Kuvaterner  yaşlı  kesimi  ise  Neotektonik
evreyi  temsil  etmektedir.  Söz konusu  örtü,  eski  bir-
imlerden başlıyarak ayrıntılı  bir şekilde  sunulmuştur.

Saya  Formasyonu

Formasyon,  Gültekin  (1993)  tarafından
Davutoğlu  köyü  güneydoğusundaki  Saya  deresine
atfen  adlandırılmıştır.  Birim  inceleme  alanının  batı
kesimlerinde  Güneş  Ofîyoliti'nin  üzerine  uyumsuz
olarak  gelmektedir.  Tersiyer  yaşlı  sedimanter  kaya-
türü  topluluğu  ve  Pliyo-Kuvaterner  yaşlı  Yamadağı
Grubu  volkanitleri  tarafından  ise  uyumsuz  olarak
örtülür.  Bu  formasyon  Güneş  Ofıyoliti'ne  oranla
daha  sarp  bir  topoğrafîk  görünüme  sahip  olmasına
karşın,  Tersiyer yaşlı  kayalara oranla  daha yumuşak
bir topoğrafik  görünüm  sunar.

Alttan  üste  doğru  çakıltaşı-kumtaşı-çamur-
taşı-marn  ardalanması,  kireçtaşı  mercekleri,  aglo-
mera,  tüf  ve  yer  yer  spilitik  lavlardan  oluşan  dizi,
Davutoğlu yakınlarında yoğun  spilitik  bazik  dayklar
tarafından  kesilir.

Birimin  değişik  düzeylerinde  mercekler
halinde  görülen  kireçtaşları,  bej  ve  kirli  sarı  renkli
olup  orta  ve  kalın  tabakalıdırlar.  Yer yer tabakalan-
ma  belirsizdir.  Genellikle  bol  rudistlidirler.
Rudistlerin yanısıra gastropod ve mercan  fosilleri  de
içerirler.  Bu kireçtaşları,  Gültekin (1993) tarafından
Tohma resif üyesi  olarak  adlandırılmıştır.

Resifal  kireçtaşının  hemen  üzerinde  gri-
boz,  kahve  ve  sarımsı  renkli  ince-orta  katmanlı,
dilinim sunan ve dağılabilen marnlar görülmektedir.
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Şekil  3.  Güneş  Ofiyoliti'nin genelleştirilmiş  dikme kesiti  (ölçeksiz).

Figure 3.Generalized columnar section of the Güneş Ophiolite
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Daha  üste  doğru  gri-yeşil,  yer  yer  bej  renkli,, ince-
orta katmanlı  ve eklemli marn ve killi kireçtaşlarına
geçilir.  Bu  düzeyler  pelajik  foraminiferlidir.
Genellikle  gri-yeşilimsi,  yer  yer  bej-krem  renkli  ve
bordo  renkli,  genellikle  orta,  kimi  kesimlerde  ise
kaim katmanlı  olan mikrit ve biyomikritler sert,  sıkı
ve  konkoidal  kırılma yüzeylidirler.

Birimin  üst  bölümlerinde  koyu  kahverengi
renkli  genellikle  andezitik  ve  bazaltik  köşeli  kırın-
tılar  içeren  aglomera-tüf ve  morumsu  yeşilimsi  gri
renkli  ve  yer yer yastık  yapılı  spilitik  lavlar  görülür.
Spilitler,  ince  taneli  ve  mikrolitik  dokuludur.
Alterasyon  ileri  derecededir.  İnce  kesitlerinde
yaygınca  oligoklas-albit  bileşimli  plajiyoklas,  amfi-
bole (aktinolit) dönüşmüş piroksen ve volkanik cam
göze  çarpar.  Kayatürü genelde  intersertal-hyalopili-
tik ve amigdaloidal  dokuludur. Amigdaller,  kalsit  ile
doldurulmuştur.  Ayrıca  ikincil  kalsit  damarları  da
gözlenmektedir.

Spilitleri  yeşilimsi  gri  renkli  30-40  cm
kalınlığında  diyabaz  daykları  keser.  Diyabazlar,
spilitlere  oranla  daha  iri  kristallidirler  ve  subofitik
doku sergilemeleri  ile  onlardan  ayrı  fırlar.

Saya  Formasyonu'nun  alt  düzeyinde
görülen  çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı-marn  ardalan-
ması  Keçikaya  Üyesi  ve  pelajik  kireçtaşlarından
oluşan  bölümü  ise  Dişbudak  Üyesi  olarak
adlandırılmıştır.
bordo  renkli,  genellikle  orta,  kimi  kesimlerde  ise
kalın  katmanlı  olan mikrit ve biyomikritler sert,  sıkı
ve  konkoidal  kırılma yüzeylidirler.
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piroksen  ve  volkanik  cam  göze  çarpar.  Kayatürü
genelde  intersertal-hyalopilitik  ve  amigdaloidal  doku-
ludur.  Amigdaller,  kalsit  ile  doldurulmuştur.  Ayrıca
ikincil  kalsit damarları  da gözlenmektedir.

Spilitleri  yeşilimsi  gri  renkli  30-40  cm
kalınlığında  diyabaz  daykları  keser.  Diyabazlar,

spilitlere  oranla  daha  iri  kristallidirler  ve  subofitik
doku  sergilemeleri  ile  onlardan  ayrılırlar."

Saya  Formasyonu'nun  alt  düzeyinde
görülen  çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı-marn  ardalan-
ması  Keçikaya  Üyesi  ve  pelajik  kireçtaşlarından
oluşan  bölümü  ise  Dişbudak  Üyesi  olarak
adlandırılmıştır.

Keçikaya  Üyesi

Birim  Saya  Formasyonu'nun  alt  düzey-
lerinde değişik kalınlıklarda izlenirse  de esas  olarak,
Dişbudak  köyü  doğusunda  ve  Keçikaya  köyü
çevresinde  ayrı  haritalanabilecek  kadar  kaim  ve
yaygındır  (Şekil  la).  Tipik  olarak  görüldüğü  bu
alandaki  Keçikaya  köyüne  atfen  ilk  kez
adlandırılmıştır (Şekil  4  ).

Birim,  çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı-marn
ardalanmasından  oluşmaktadır.  Esas  olarak birimin
alt  düzeyinde  görülmesine  karşın  kumtaşı-çamur-
taşı-mam  ardalanması  içinde  aradüzeyler  olarak  da
bulunan  çakıltaşı  kırmızımsı,  bordo,  mor ve sarımsı
boz  renklidir.  Belirsiz  orta  ve  kaim  tabakalıdır.
Genellikle  Güneş  Ofıyoliti'ııe  ait  çakıllar  karbonat
ve  çamurdan  oluşan  bir  çimento  ile  birbirine
bağlanmıştır.  Köşeli  olan  çakıllarla  yuvarlaklaşmış
olanları  biraradadır.  Elemanlarının  boyutu  kimi
mostralarda  10  cm ye  ulaşır.

Çakıltaşı  düzeyini  kumtaşı,  silttaşı  ve
çamurtaşı  ardalanması  izlemektedir.  Kumtaşları,
sarımsı  kahve  renklidirler  ve  ince-orta  tane  boy-
ludurlar.  Birimin  alt  kesimlerindeki  kumtaşlarında
ise tane boyları  daha iridir.  Mikroskobik incelemede
litik  grovak,  nadiren  de  feldispatik  grovak  oldukları
anlaşılmaktadır.  Elemanlar  genellikle  volkanik
kökenlidir.  Çamurtaşları  ince  katmanlı,  dağılgan,
kırmızımsı  kahverengi  renklidirler  ve  yer  yer  lami-
nalıdır.  Çamurtaşı  düzeyleri  içinde  yer yer  çakıltaşı
arakatkılarına  da  rastlanır.  Birimin  çeşitli  düzey-
lerinde  kirli  san,  yeşil  ve  morumsu  gri  renkli,  ince
ve  orta tabakalı  marnlar  gözlenir.

Keçikaya Üyesi,  Dişbudak doğusunda Güneş
Ofıyoliti'ne  ait  levha  dayk  karmaşığı  üzerinde  uyum-
suz  olarak yer alır  ve  üste  doğru  uyumlu  olarak,  Saya
Formasyonu' na ait Dişbudak Üyesine geçer (Şekil 4).

25



YILMAZ-YILMAZ

Şekil  4.  Keçikaya Üyesi'nin tip kesiti.

Figure 4. Typical columnar section of the Keçikaya Member.
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Şekil 5. Dişbudak Üyesi'nin tip kesiti.

FigureS. Typical columnar section of the Dişbudak Member
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Dişbudak  Üyesi

Birim  en  iyi  görüldüğü  Dişbudak  köyüne
atfen  ilk  kez  adlandırılmıştır.  Saya  Formasyonu
içinde  değişik  düzeylerde  görülen  pelajik  kireç-
taşları  ancak bu alanda haritalanacak kadar kaim ve
yaygındırlar.

Birim  açık  gri,  açık  yeşilimsi  gri  ve  bordo
renkli,  ince  taneli  ve  ince  tabakalı  kireçtaşlarından
oluşmaktadır.  Mikroskobik  incelemede
Globotruncana  ve  sünger  spikülleri  içeren  mikrit
oldukları  görülmektedir.

Dişbudak  Üyesini  oluşturan  kireçtaşları
inceleme  alanının  değişik  bölümlerinde  kırıntılı
kayaların  üst  düzeylerinde  ve  Saya  Formasyonu'nu
oluşturan diğer kaya türlerinin arasında ara düzeyler
olarak yer almaktadır.  Dişbudak ve  Keçikayası  köy-
leri  arasında  ise  Keçikayası  Üyesi  üzerinde  uyumlu
olarak  yer  alan  birimi,  Güneş  Ofıyoliti  tektonik
olarak üzerlemektedir (Şekil  5).

Saya  Formasyonu'nun  değişik  düzey-
lerindeki  kireçtaşlarından  derlenen  örneklerde
aşağıdaki  fosil  kapsamı  belirlenerek  Kampaniyen-
Maastrihtiyen  yaşı  verilmiştir:  ı  Globotruncana
Linneiana  (d'Orbigny),  Globotruncana  ventricosa
White,  Globotruncana  stuartiformis(Dalbiez),
Globotruncana bulloides Vogler, Globotruncana tri-
carinata  (Que),  Globotruncana  formicata
(Plummer),  Globotruncanita stuarti(de Lapparent),
Globotruncanita  stuartiformis  (Dalbiez),
Stomiosphaera  spharica  (Kaufman),  Pithonella
ovalis  (Kaufman),  Marsonella  oxycona  (Reuss),
Orbitoides  tissoti  Schlumberger,  Lepidorbitoides
sp.,  Heteroheliciidae,  Globigerinidae  Echinoidae,
Lagenidae,  Alg,  Rudist,  Lamellibranş,  Bryozoa
(Belirlemeler:  MTA  Genel  Müdürlüğü  Dr  Kemal
Erdoğan ve Fatma Gedik).

Saya  Formasyonu,  Güneş  Ofiyoliti'nin  ve
Yeşiltaşyayla  Karışığı'nın  Kangal  Formasyonu  ve
Munzur Kireçtaşı'ndan oluşan platform üzerine yer-
leşmesi  sonrasında,  yani  çarpışma  sonrası  gelişen
bir  havzada  çökelmiş  bir  birimdir.  Birimin  alt  kes-
imlerinin  kayatürü  özellikleri  sığ  denizel  nitelikli
olduğunu göstermektedir. İnceleme alanı güneyinde
Hekimhan  çevresinde  tanıtılan  Karadere

Formasyonu  (Gürer,  1992)  karasal  (flüviyal)  ve  sığ
denizle  ilişkili  ortamlarda  çökelmiştir,  yanal  ve
dikey  yönde.Saya  Formasyonunun  eşdeğeri  olan
Hekimhan  Formasyonu  ile  geçişlidir.  Saya
Formasyonunun  değişik  düzeylerinde  resifal  kireç-
taşları  gözlenmektedir.  Bunlar  sığ  ve  sıcak  bir
denizel  ortamın  ürünüdürler.  Resifal  kireçtaşı
parçalan  ve  rudistlerin  parçalanıp  yeniden  çimen-
tolanmış  olması  resifin  geliştiği  denizel  ortamın
enerji  indisinin  yüksek  olduğuna  kanıt  sayılabilir.
Formasyonun  üst  düzeylerinde  görülen  Dişbudak
Üyesi'ni  oluşturan  pelajik  kireçtaşları  ortamın
giderek  derinleştiğine  tanıklık  etmektedir.

Saya Formasyonu'nun alt düzeyi Hekimhan
yöresindeki Karadere Formasyonu,  üst kesimleri ise
Hekimhan  Formasyonu  (Gürer,  1994)  ve  Uludere
Formasyonu (Yılmaz  vd.,  1991)  ile  deneştirilebilir.

Kozluca Formasyonu

Birimin  adı  Kurtman (1973)'dan  alınmıştır.
İnceleme  alanının  kuzeyinde  yapılan  çalışmasında,
Kurtman  Tecer  Dağı'nın  kuzeyindeki  Eosen  yaşlı
kayaları  Bozbel  Formasyonu  ve  Tecer  Dağı'nm
güneyindeki  kayaları  ise  Kozluca  Formasyonu
olarak  adlandırmıştır.  Çalışma  alanının  konumu  ve
kayatürü  benzerlikleri  nedeniyle  Divriği-Sinean
yakınlarındaki  Eosen  yaşlı  kayalara  yönelik  olarak,
sunulan  araştırmada  da  Kozluca  Formasyonu  adı
benimsenmiştir.

Birim,  tabanda  ofiyolitik  kaya,  granit,
kireçtaşı  ve  demir cevheri  çakıllları  içeren  bir çakıl-
taşı  ile  başlamaktadır.  Taban  çakıltaşından  itibaren
alttan  üste  doğru  sırasıyla  açık  yeşilimsi  sarı,  ince
taneli  ve  demir  cevheri  taneleri  içeren  kumtaşı;
koyu  grimsi  yeşil  Nummulitesli  kireçtaşı;  bordo
renkli  kumtaşı  ve  koyu  bej  renkli  kireçtaşı  görülür.
Sincan  güneybatısında  Dişbudak  yakınlarında
Nummulitesli  kireçtaşlarının  üzerinde  sarımsı  kah-
verengi  kumtaşı  ve  sarımsı  gri  marn  ardalanması
gözlenir.

Formasyon,  Sincan  güneyinde  Güneş
Ofiyoliti  ve  Saya  Formasyonu  üzerinde  Divriği
Kuzeydoğusunda  ise  Güneş  Ofiyoliti  ve  granitik
kayalar  üzerinde  uyumsuz  olarak  yer  alır.  Birim,
Mekke  mahallesi  yakınlarında  Altınyayla
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Formasyonu  ve  Sincan  Jipsleri,  Sincan  güneyinde
Kurtoğlu  Formasyonu  ve  Uzunyayla  Formasyonu
tarafından  açısal  uyumsuzlukla  örtülür.

Kozluca  Formasyonu'nun  tabanına  yakın
kesimlerde Rotaliia cf. Trochidiformis, Asterigerina
cf.rotula,  Nummulites  sp.,  Alveolina  sp.,
Sphaerogypsina  sp.,Orbitolites  sp.,  Acervulina
sp.Smoutina?  sp.,  Miliolidae  fosil  içeriği  saptanarak
olasılı Alt-Orta Eosen; Alveolina sp.,  Orbitolites  sp.,
Valvulammina  sp.  Cushman,  Haddonia  sp.
Siphovalvulina  sp.(Septfontaine),  Miliolidae  n.sp.
fosil  içeriği  saptanarak  olasılı  Alt  Eosen  ve  üst
düzeylerde  Fabiania  cassis,  Halkyardia  sp.,
Discocyclina  sp.,  Gyrodinella  cf.  Magna,  Rotalia
sp.,  Nummulites  sp.,  Rotaliidae  fosil  içeriği  sapta-
narak  Orta  Eosen'in  en  üstü  (Bartoniyen  )  yaşlan
saptanmıştır  (Determinasyon  Fatma  Gedik-MTA).
Buna  göre  Kozluca  Formasyonu  genel  olarak  Alt-
Orta  Eosen yaşındadır.

Kaya  türü  özellikleri  ve  fosil  kapsamı
Kozluca Forftıasyonu'nun başlangıçta sığ  ve  giderek
derinleşen  denizel  bir  ortamda  çökeldiğini  göster-
mektedir.

Altınyayla Formasyonu

İnceleme  alanın  kuzeybatısında  Oligosen'e
karşılık  gelen kırıntılı  karasal  çökeller Altınlı  (1963)
tarafından  Tonus  Üyesi  olarak  adlandırılmıştır.
Tonus  nahiyesinin  adı  Altınyayla  olarak  değişti-
rildiğinden,  birim  altındaki  ve  üstündeki  birimler-
den  belirgin  bir  şekilde  ayırtedilerek  haritalan-
abildiğinden Yılmaz vd.  (1989) tarafından Altınyay-
la  Formasyonu  olarak  yeniden  adlandırılmıştır.
Sincan  ve  Divriği  arasındaki  geniş  bir  alanda
yüzeylenen benzer birimler bu çalışmada da aynı ad
altında incelenmiştir. Birim inceleme alanında en iyi
Cürek  ve Akmeşe  arasında  görülür.

Altınyayla  Formasyonu  tabanda  granitik,
ofiyolitik  kaya  ve  kireçtaşı  blokları  kapsayan  kır-
mızı-yeşil-gri  alacalı  çakıltaşlan  ile  başlar  ve  üste
doğru  grimsi  yeşil  bir  rengin  egemen  olduğu  kum-
taşı,  silttaşı  ve  çamurtaşlarına  geçer.  Değişik  kalm-
lıklardaki  (1-15  m)  kanal  dolgularının  tabanında
daha  iri  elemanlı  gereçler  üst  düzeye  doğru  incelir.
Birimde  derecelenme  ve  çapraz  tabakalanma

yaygındır.

Altınyayla  Formasyonu  Mekke  mahallesi,
Yağbasan,  Dikmençay,  Kekliktepe, Akmeşe,  Cürek,
Karakale  ve  Maltepe  köyleri  yakınlarında
yüzeylenir  (Şekil  la).

Kozluca  Formasyonu  ve  Güneş  Ofıyoliti'ni
uyumsuz  olarak  üzerleyen  birim  Kulmaçdağı
Formasyonu  tarafından  uyumlu  olarak  altlanır
(Şekil 2).

Birime  dolaysız  olarak  yaş  verecek  veri
bulunmamakla birlikte Mekke mahallesi yakınların-
da  uyumsuz  olarak  üzerlediği  Kozluca
Formasyonunun  Alt-Orta  Eosen  yaşlı  olması  ve
uyumlu  olarak  üstünde  bulunan  Kulmaçdağı
Formasyonunun  Alt  Miyosen  yaşlı  olmasından
dolayı  Oligosen  yaşlı  olduğu  kabul  edilebilir.

Altınyayla  Formasyonu,, genel  olarak  akar-
su  ortamı  ürünü  olup  yer  yer  nokta  barı  ve  taşkın
ovası  çökellerinden  oluşmaktadır.

Kulmaçdağı Formasyonu

İnceleme  alanında alacalı  Oligosen  kırıntılı
kayalarının  üzerinde  yüzeylenen  gölsel  karbonat
kayaları,  Yılmaz  vd.  ^(1993)fnin  Kulmaçdağı
Formasyonu'yla  benzer  olduğundan  aynı  adlama
benimsenmiştir.

Birim,  Kayaburun  ve  Akmeşe  köyleri
yakınlarında yüzeylenir (Şekil  la).  İnceleme alanın-
da  Altınyayla  Formasyonu  üzerindeki  sarp  yarlar
oluşturur.

Formasyonun tabanında sarımsı,  açık yeşil-
imsi gri renkli, yer yer laminalı, ince ve orta tabakalı
kumlu  fosilli  kireçtaşları  yer  almaktadır.  Bunların
üzerinde,  açık  yeşilimsi,  grimsi  beyaz  renkli  ince
taneli  (mikritik),  orta  ve  kalın  tabakalı  kireçtaşları
gözlenmektedir.  Birim  üste  doğru,  açık  kah-
verengimsi  sarı  ve  bej  renkli,  bol  fosilli,  orta-kalın
tabakalı  ve  yer yer masif kireçtaşlarına  geçmektedir.
Birimin  en  üstünde  sarımsı  bej  renkli  ve  ince
tabakalı kireçtaşı ve marn ardalanması bulunmaktadır.
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Kulmaçdağı  Formasyonu,  Altınyayla
"ormasyonu'nu  uyumlu  olarak  üzerler  ve  Sincan
fipsleri  ve  Güneyevler  Formasyonu  tarafından
ayumlu olarak örtülür (Şekil 2).

Birimin  içinde  bulunan  kireçtaşlarında
Praearchais  sp.,  Heterillina  sp.,  Quinquelina sp.,
Praerhapydionina  sp.  fosil  kapsamı  belirlenerek
Üst  Oligosen?-Alt  Miyosen  yaşı  verilmiştir
(Belgileme:  Nazire  Özgen  Erdem,  Cumhuriyet
Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesi  Jeoloji
Mühendisliği Bölümü).

Birim,  başlangıçta  sığ  denizel  karekterli
olup  daha  sonra  gölsel  özelliğe' dönüşen  bir  ortamı
yansıtmaktadır.

Kulmaçdağı Formasyonu'nun çökeliminden
sonra,  göreli  otokton ve allokton kayatürü topluluk-
larının  oluşturduğu  yaklaşık  KD-GB  gidişli  yükse-
limin  kuzeyinde  masif  Sincan  Jipsleri,  güneyinde
ise  jips  arakatkıları  da  içeren  kırıntılı  kayalardan
oluşan Güneyevler Formasyonu çökelmiştir.

Sincan  Jipsleri

İnceleme  alanının  kuzeyinde  Akmeşe,
Sincan  ve  Yuva  (Şekil  la)  dolaylarında  yüzeylenen
jipsler  ilk  kez  bu  çalışmada  formasyon  düzeyinde
ayırtlanarak  adlandırılmıştır.  Birimin  adı  en  iyi
yüzeylendiği  ve  tip  kesitinin  alındığı  Sincan'dan
alınmıştır.

Birim,  esas  olarak  beyaz,  yer  yer  gri  veya
alacalı  renkli jipslerden  oluşur.  Sincan  Jipsleri  yer
yer  birkaç  metreyi  geçmeyen  kalınlıklarda  kumtaşı,
silttaşı  ve  çamurtaşı  ara  düzeyleri  kapsar.  Genel
olarak masif yer yer  yumrulu  kimi  yerlerde  ise  ince
ve  orta  katmanlıdırlar.  Kalınlıkları  yanal  olarak
değişen jipsler  inceleme  alanının  kuzeyinde  alttaki
karbonatlarla  geçişli  iken  güneyde  Divriği
çevresinde  gölsel  kırıntılı  kayalarla  yanal  ve  düşey
geçişlidirler.

Sincan  Jipsleri  Sincan  yakınlarında,
Yağbasan,  Yuva,  Yazı,  Karakale,  Eskibeyli,  Maltepe
ve  Akmeşe  köyleri  yakınlarında  geniş  alanlarda
yüzeylenirler.

Altınyayla  Formasyonu'nu  uyumlu  olarak
üzerleyen  birim,  Kurtoğlu  Formasyonu  tarafından
açısal  uyumsuzlukla  örtülür  (Şekil  6).  Birimin  alt
dokanağı  Sincan  güney  inde,  Yazı,  Akmeşe,
Eskibeyli  ve  Maltepe  yakınlarında  faylıdır.

Üst  Oligosen  yaşlı  Altınyayla
Fbrmasyonu'yla  uyumlu  ilişkisi  nedeniyle  Sincan
Jipslerfnin  Alt-Orta  Miyosen  yaşlı  olduğu  kabul
edilebilir.

Sincan  Jipsleri'nin  çökeldiği  ortam
başlangıçta göl, daha sonra akarsu çökeliminin nite-
liklerini  sunmaktadır.

Güneyevler Formasyonu

İnceleme  alanının  güneydoğusunda  Sincan
Jipsleri'yle  aynı  stratigrafik  konumda,  jips  ara
katkılı  kırıntılı  kayalar  yer  almaktadırlar.  Bu jipsli
kırıntılı  kayalar  en  iyi  görüldükleri  Güneyevler
köyüne  atfen  formasyon  düzeyinde  ilk  kez
adlandırılmıştır.  Birim  Divriği  güneyinde,
Günbahçe, Kayaburun, Uzunkaya, Karasar ve Üçpı-
nar  yakınlarında  yüzeylenir  (Şekil  la).  Güneyevler
Formasyonu yayvan tepeleri ve düzlükleri oluşturur.

Güneyevler  yakınları  ve  Güresin  güneyin-
deki  alanda formasyon,  tabanda  sarımsı,  açık  yeşil-
imsi  ince  ve  orta  tabakalı  marn-kiltaşı  ardalan-
masıyla  başlamaktadır.  Bu  ardalanmanın  üzerinde
ince  tabakalı,  sarımsı  bej  renkli  kireçtaşı  ve  biraz
daha koyu  bej  renkli  marn  ardalanması  gözlenmek-
tedir.  Bunların  üzerinde 4 m kalınlığında beyaz  şef-
faf  ve  yer  yer  çubuksu  jips  düzeyi  ve  jipslerin  de
üzerinde  sarımsı  yeşilimsi  kahverengi  kumtaşı  ve
yeşilimsi  sarımsı  kahverengi  marn  ardalanması
görülmektedir.  Bu  ardalanmayı  sırasıyla  sarımsı
açık yeşil renkli,  ince taneli,  iyi  derecelenmeli,  orta
tabakalı  kumtaşı  ve  açık  yeşilimsi  gri  renkli  kiltaşı
düzeyleri  izlemektedir.  Kiltaşı  düzeyinden  sonra
tabandan  tavana  doğru  sırasıyla,  haki  renkli  orta
tabakalı  kumtaşı,  koyu  haki  renkli  kolaylıkla
dağılan  kumtaşı  ve  koyu  yeşilmsi  gri  renkli  orta
tabakalı  killi  kireçtaşı  düzeyleri  gözlenmektedir.
Formasyonun üst kesimlerine doğru,  koyu yeşilimsi
gri renkli orta tabakalı silttaşları,  sırasıyla haki renk-
li  çakıllı  kumtaşı;  açık  kahverengi  kalın  tabakalı

30



DİVRİĞİ  (SİVAS)  YÖRESİİMİN  JEOLOJİSİ  ve  YAPISAL  EVRİMİ

Şekil  6.  Sincan  Jipsleri'nin  tip  kesiti.

Figure 6. Typical columnar section of/he Sincan (iypswns.
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çakıllı  kumtaşı  ve  sarımsı  bej  renkli,  orta  tabakalı,
elemanları  iyi  yuvarlaklasın  iş  ve  iyi  pekişmiş  kum-
taşı  ile ardalanmaktadır.  Silttaşlarının egemen kaya-
türü  olduğu  bu  bölümü  sarımsı  gri  renkli,  kalın
tabakalı  çakıllı  kumtaşı  ve  koyu  grimsi  yeşil  renkli
fosilli marn ardalanması  izlemektedir.  Üçpınar köyü
doğusunda  birimin  en  üstünde  açık  yeşilimsi  sarı
renkli,  orta  taneli,  kalın  tabakalı  volkanik  elemanlı
kumtaşı  ve  koyu  grimsi  yeşil  renkli  marn  ardalan-
ması  gözlenmektedir (Şekil  7).

Divriği  güneyinde  ve  Günbahçe yakınların-
da  Güneyevler  Formasyonu  içinde  açık  mavimsi,
grimsi  beyaz  rengiyle  belirgin  andezitik  tüf  düzey-
leri  görülmektedir.  Kayada el  örneğinde  açık  grimsi
beyaz  renkli  plajiyoklaslar  ve  siyah  ve  koyu  kahv-
erengi  siyah  renkli  biyotitler  gri  bir  hamur  içinde
görülmektedir.  Bu  volkanik  aradüzeyler  Günbahçe
yakınlarında  30-40  m  kalınlığa  ulaşmaktadır.

İnceleme  alanının  dışında  daha  güneyde
birim  içinde  işletilebilen kömür düzeyleri  de bulun-
maktadır.

İnceleme alanında alt dokanağı Kulmaçdağı
Formasyonu'yla  uyumlu  olan  Güneyevler
Formasyonu'nun  üzerinde  Yamadağı  Grubu  uyum-
suz  olarak  yer  alır.  Ancak,  Sincan  Jipsleri  ile
Güneyevler  Formasyonu'nu  sıra  ile  Üst  Miyosen-
Alt  Pliyosen  yaşlı  Kurtoğlu  Formasyonu  ve
Uzunyayla  Formasyonu  açılı  uyumsuzlukla  temsil
edilen  bir  ilişki  ile  izlerler.

METAG  (1972)  Güneyevler  yakınlarında
birimin  tabanında  görülen  ostrealardan  Miyosen
yaşı  elde  etmiştir.  Yukarıda tanıtılan  dokanak  ilişki-
leri  de  dikkate  alındığında,  Güneyevler
Formasyonunun  Alt-Orta  Miyosen  yaşta  olduğu
söylenebilir.

Kurtoğlu Formasyonu

İnceleme  alanında  Alt-Orta  Miyosen  yaşlı
jipsleri  ve daha yaşlı birimleri  uyumsuz olarak örten
kırmızı  egemen  alacalı  renkli  karasal  kırıntılı  kaya-
lar,  Yılmaz  vd.  (1989)'nin  inceleme  alanının  kuzey-
batısında önerdikleri  Kurtoğlu Formasyonu ile  ben-
zerdir.  Bu  nedenle  belirtilen  kaya  topluluğu  için

aynı  adlama benimsenmiştir.

Birim  başlıca  kırmızı  renkli  çakıltaşı,  kum-
taşı,  silttaşı  ve  çamurtaşı  ardalanmasından  oluş-
maktadır.  Genellikle  gevşek  çimentolu  olan  for-
masyonda katmanlanma çok belirgin değildir ve çok
değişken.kalınlıklar  sunar.  Birimde  çoktur  çakıl-
taşlarmın  taneleri  yuvarlaklaşmış  ancak  boylan-
mamıştır.  Derecelenme  ve  çapraz  tabakalanma  yer
yer  görülen  özelliklerdir.

Kurtoğlu  Formasyonu  İnceleme  alanının
kuzey  bölümünde,  Dayılı,  Topardıç,  Kavak,
Abdaloğlu,  Gürübekir,  Minarekaya,  Sarıkadı,
Eymir,  Onaran,  Kalkım,  Dişlik,  Sacayağı,  İğdeli,
Diboğlu,  İncirlipmar,  Başören,  Gürpınar,  Yazı  ve
Eskibeyli  yakınlarında  yüzeylenir  (Şekil  la).

Sincan Jipsleri'ni  açısal  uyumsuzlukla örten
birim üste  doğru  Uzunyayla  Formasyonu'yla  uyum-
lu  ve  geçişlidir  (Şekil  2).

İnceleme  alanında  Kurtoğlu  Formasyo-
nu'nda  yaş  verebilecek  fosiller  saptanamamıştır.
Ancak  Alt-Orta  Miyosen  yaşlı  Sincan  Jipsleri'ni
uyumsuz olarak örttüğünden  bu  birimden daha genç
ve  olasılıkla  Üst  Miyosen  yaşlı  olabilir.  Yılmaz  vd.
(1989)'de  birimin  Üst  Miyosen-Alt  Pliyosen  yaşta
olduğunu  belirtmişlerdir.

Birim tamamen karasal ortam ürünüdür.

Uzunyayla Formasyonu

Altınlı  (1963)  Uzunyayla  yöresinde  geniş
alanlarda  yay  ılım  sunan  yer  yer  killi  ve  kumlu  Üst
Miyosen-Pliyosen  yaşlı  gölsel  karbonatları
Uzunyayla  Formasyonu  olarak  adlandırmıştır.
İnceleme  alanında  Kurtoğlu  Formasyonu  üzerinde
uyumlu  olarak  bulunan  genellikle  beyaz-bej  renkli
karbonat  kayalar  bu  birimle  benzerliklerinden
dolayı bu çalışmada da aynı ad altında incelenmiştir.
Birim  esas  olarak  beyaz-bej  renkli,  orta-kalın  kat-
manlı,  bitki  kırıntılı,  gastropod  ve  lamellibranş
kavkıları  içeren  kireçtaşlarından  oluşmasına  karşın,
yer  yer  gözenekli  çamurtaşları  ve  vaketaşlan  da
kapsar.

Uzunyayla  Formasyonu  inceleme  alanının
kuzey  bölümünde  Kangal  ilçesi  yakınlarında
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Şekil  7.  Güneyevler fontasyonulun,^ip.-.kesiti.

Figure 7. Typical columnar section of the Güneyevter Formation
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Karanlık,  Armağan  ve  Deligazili  köyleri  çevresinde
ve  Sincan  güneyinde,  Dişbudak,  Dikmençay  ve
Şahin  köyleri  arasında  geniş  alanlarda  yüzeylenir
(Şekil  la).

Birimin  alt  dokanağı  Kurtoğlu  Formasyonu
ve  üst  dokanağı  ise  inceleme  alanı  dışında  Yarhisar
Formasyonu'yla (Yılmaz vd.,  1989) (Şekil  2)  uyum-
ludur.

Birim  Yılmaz  vd.  (1989)!ne  göre  olasılıkla
Pliyosen  yaştadır.

Yamadağı Grubu

Çetinkaya-Divriği  arasında  geniş  bir  alan-
daki  yükseltilerin  önemli  bir  bölümü  andezitik  lav
ve  piroklastitlerden,  yüksek  düzlüklerin  hemen
hemen  tümü  ise  altta  karasal  kırıntılılarla  geçişli
genç  bazaltik  tüf,  aglomera  ve  plato  bazaltlarından
oluşmaktadır.  Bu  kaya  topluluğu,  Yılmaz  (1991)'ın
Hasançelebi-Hekimhan  yöresinde  grup  mer-
tebesinde  tanıttığı  Yamadağı  Grubu  volkanitlerinin
eşleniği  kabul  edilerek  aynı  adlama  benimsenmiştir.
Yamadağı  Grubu  bu  çalışmada,  andezitik
piroklastik  kayalar  ve  lavlardan  oluşan  Höbek
Volkanitleri,  bazaltik  piroklastik  kayalar  ve  karasal
kırıntılı  kayalardan  oluşan  İnailı  Formasyonu  ve
bazaltik  lavlardan  oluşan  Adatepe  Volkanitleri  şek-
linde  üç  formasyona ayrılarak  sunulmuştur.

Yamadağı  Volkanitleri,  Alt-Orta  Miyosen
ve  daha  yaşlı  bütün  birimleri  keserek  onları  uyum-
suz  olarak  örterler.

Höbek Volkanitleri

Birim  en  tipik  olarak  yüzeylendiği
Büyükhöbektepe  yakınlarındaki  Höbek  köyüne
atfen  ilk  kez  adlandırılmıştır.  Höbek  Volkanitleri,
Çetinkaya-Divriği  arasındaki  geniş  alanda  görülen
(Şekil  la) yükseltilerin önemli  bir bölümünü oluşturur.

Birim  kimi  yerde  grimsi  ve  kahverengimsi.
belirsiz,  orta  ve  yer  yer  ince  katmanlı  tüflerden
oluşur.  Mikroskobik  incelemede  vitrik  (camsı)  tüf
ve  kristal  tüf  oldukları  görülen  bu  kayalar
Yalnızsögüt  ve  Höbek  köyü  dolaylarında  yoğun
olarak  kil (esmişlerdir.

Höbek  Volkanitleri'nde  genellikle  pembemsi  gri
renkli,  yer yer tabakalı,  boyları  5mm-25  cm  arasın-
da  değişen  genellikle  andezitik  ve  bazaltik  parçalar-
dan  oluşan  aglomeralar  da  gözlenir.  Aglomera
düzeyleri  arasında  tüf aradüzeyleri  gözlenir.

Porfirik  dokusu  ve  iri  amfibol  kristalleri  ile
belirgin,  genellikle  grimsi,  boz  ve  pembemsi  renkli
andezitik  ve  traki-andezitik  lav  akıntıları  inceleme
alanında  Höbek  Volkanitleri  içinde  yaygın  kayatür-
leridir.

Güneyevler  Formasyonu'nu  kesen  Höbek
Volkanitleri  aynı  birimi  uyumsuz  olarak  örter.
Adatepe  volkankleri  de  Höbek  Volkanitleri'ni
keserek  bu  birimi  uyumsuz olarak  üzerler  (Şekil  2).
Güneyevler  Formasyonu  Alt-Orta  Miyosen  yaşlı
olduğundan  Höbek  Volkanitleri  en  azından  Orta
Miyosen'den  daha genç olmalıdır.

İnailı Formasyonu

Gültekin (1993) Yamadağı  Volkanitleri  için-
deki  plato  bazaltlarının  altında  topoğrafik
görünümüyle  ayrı  bir  düzey  olan  bazaltik  piroklas-
tik  kayalarla  geçişli  olan  karasal  kırıntılıları,  İnailı
Formasyonu olarak tanıtmıştır.  Bu çalışmada bu  bi-
rimin  içindeki  karasal  kırıntılıların,  bazaltik  tüf  ve
aglomeralarla  geçişli  olduğu  da  gözetilerek  aynı
adlama benimsenmiştir.

Birimi  oluşturan  ana  kaya  türü  çakıl-
taşlarıdır.  Bunlara  ara  katkılar  halinde  daha  ince
taneli  kırıntılılar ve ender olarak kireçtaşları  da eşlik
etmektedir.

Çakıltaşları  sarı,  grimsi-sarı  ve  kahvemsi-
sarı  renklerde  daha  yaşlı  değişik  birimlerin  çakıl-
larım  içerir.  Belirsiz  kalın  katmanlıdır,  oldukça
gevşek  ve  kolay  dağılabilen  özelliktedir.  Çoktur ele-
manlı  çakıltaşları,  üzerine  geldiği  birimlere  göre
değişik tür çakıllar  içerirler.  Çakıltaşı,  killi  ve  kireçli
bağlayıcı  ile  çimentolanmıştır.  Elemanlar  ofiyolitik,
plütonik  kökenli  kayalar  ve  sedimanter  kökenli
kumtaşı  parçacıklarından oluşmaktadırlar.  Bu çakıl-
ları  saran  bağlayıcı  malzeme  içinde  yine  aynı  kaya
türlerinin  daha ufak parçalan  ve  karbonat malzeme-
si  bulunur.
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Çakıltaşma eşlik eden  ince taneli  kırıntılılar
başlıca ince-orta katmanlı kumtaşı, kiltaşı olup ayrı-
ca yer yer  ince  bir kireçtaşı  düzeyi  izlenir.

Kumtaşları ince ve orta katmanlıdır. Genel-
likle  sarımsı-kahve  renkli,  yer  yer  kötü  tutturulmuş
ve  seyrek  çakıllıdır.  Tane  boyları  genellikle  orta-
kaba  kum  iriliğindedir.

Çakıltaşları  ve  kumtaşları  arasında  ince
bantlar halinde yer alan kiltaşları,  grimsi yeşil  renk-
lidir.

Döldür tepede Pliyosen (?) yaşlı  Uzunyayla
Formasyonu  üzerinde  uyumsuz  olarak yer  almasın-
dan  dolayı  İnallı  Formasyonu'nun,  Pliyosen  yada
daha genç  yaşta  olduğu kabul  edilebilir.

Adatepe Volkanitleri

Birimin  adı  Yılmaz  vd.  (1993)'den  alın-
mıştır.  Adatepe  Volkanitleri  İnallı,  Kuluncak,
Yalnızsöğüt, Gökçeharman, Höbek, Uzunkaya  köy-
leri,  Büyükhöbektepe  ve  Döldür  tepe  yakınlarında
(Şekil  la)  yüksek  düzlükleri  oluşturur.

Birim,  siyahımsı-koyu  yeşil,  siyah,  kızıl
kahverengi  ve  kahvemsi-siyah  renkli  bazaltik  lav
akıntıları  ve  daha  az  yaygm  olarak  ta  aglomera  ve
tüflerden  oluşmaktadır.  Afanitik,  vesiküler  ve
amigdaloidal  dokuların  el  örneklerinde  bile
gözlenebildiği  bu  bazaltik  lavlarda  soğuma  çatlak-
ları  çok  yaygındır.  Kimi  yerlerde  cürufumsu
görünüm  dikkat  çekicidir.  Yer  yer  belirsiz  olarak
görülen  katmanların üst düzeylerinde oval ve tüpsü
gaz  kurtulma boşlukları  gözlenir.

Adatepe  Volkanitleri,  İnallı  Formasyonu
üzerinde  uyumlu  olarak  yer  almaktadır  (Şekil  2).
Birim  Höbek  Völkanitlerfnin  oluşturduğu  yükselti-
lerin  etekleri  üzerinde  de  lav  akıntıları  şeklinde
gözlenmektedir.  Bu nedenlerle Adatepe Volkanitleri
Yamadağı Grubu'nun Pliyosen ya da daha genç yaş-
taki en  son aşamasını oluşturmaktadır.

İnceleme  alanında  Yamadağı  Grubu'nu
oluşturan  birimlerin  yaşları  ve  konumları  Pliyosen
yada  Pliyo-Kuvaterner  yaşlı  bir  volkanizmayı
düşündürmektedir.  Önceki  çalışmalarda  da

(Bozkurt,  1974;  Bayhan ve Baysal,  1982;  METAG,
1972  ve  Gültekin,  1993)  birimin  yaşı  Pliyosen
olarak kabul edilmiştir.  Sonuç olarak birimin Pliyo-
Kuvaterner  yaşlı  olduğu  söylenebilir.

Örenlice Formasyonu

Tecer dağı  güneyinde daha yaşlı  tüm birim-
lerin  üzerine  açılı  uyumsuzlukla  gelen  Pliyo-
Kuvaterner  yaşlı  akarsu  çökelleri  Örenlice
Formasyonu  olarak  adlandırılmıştır  (Kartarı,  1986;
Gürsoy,  1986).  İnceleme  alanında  Divriği  ve
Akmeşe  yakınlarındaki  akarsu  çökelleri  için  de  bu
adlama benimsenmiştir.

Genel olarak sarımsı bej  ve sarımsı gri renkli
çakı  kaşlarından  oluşan  birim  orta  ve  kalın
tabakalıdır.  Çakıltaşlarının  çakılları  yuvarlaklaşmış,
orta derecede  boylanmış  ve  gevşek  bir  hamurla tut-
turulmuştur.  Birim  içinde yer yer kumtaşı  ve  silttaşı
aradüzeyleri  gözlenir.  Divriği  yakınlarında  demir
kırıntılarının  yoğun  olduğu  bölümler  demir  yatağı
olarak  işletilmiştir  (Demirdağ).  Birimde  çapraz
tabakalanma ve  derecelenme yaygındır.

Örenlice  Formasyonu  olasılıkla  Pliyo-
Kuvaterner yaşlıdır ve  akarsu ortamı  ürünüdür.

Alüvyon ve Taraçalar

İnceleme  alanında  en  genç  oluşuklar  Tatlı
dere Acı  çay,  Çaltı  çayı,  Hekme  çayı  ve  diğer  irili
ufaklı  derelere  bağlı  olarak  çökelmiş  alüvyonlar  ve
taraçalardır

PLÜTONİZMA

İnceleme  alanında  yer  alan  Tersiyer  yaşlı  plü-
tpnik ve damar kayaları  çeşitli  adlar altında incelen-
miş  olmasına  karşın  bunları  öncelikle  birlikte
adlandırmanın  yararlı  olacağı  düşünülmektedir.
Böylece  çeşitli  magmatik  fasiyesleri  ve  magmatik
evreleri  ayırtedip,  adlandırma  olanağı  da  buluna-
bilir.

Divriği Granitoyidleri

İnceleme  alanında,  Kayacık-Cürek  arasın-
da,  Dumluca  çevresinde  ve  Kuluncak  yakınlarında
değişik  büyüklükte  asidik  sokulum  ve  damar  kaya-
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lan yüzeylenmektedir (Şekil  la).  Bu kayalar değişik
araştırmacılar  tarafından  çeşitli  adlar  altında
tanıtılmıştır.  Divriği  kuzeydoğusunda  Kayacık
(Murmano)-Cürek  yakınlarındaki  granitik  kütle
"Murmano  Plütonu"  (Zeck  ve  Ünlü,  1988),
Dumluca  ve  Kayacık  yakınlarındaki  kütleler  birlik-
te  Dumluca  Siyeniti  (METAG,  1972),  Dumluca
çevresindeki  kütle  Dumluca  Sokulumu  (Bayhan,
1980)  ve  Dumluca  Plütonu  (Boztuğ  vd.,  1997)
olarak  adlandırılmıştır.  Gültekin  (1993)  bu
kütlelerin  tümünün  bir  tek  kütle  olduğunu
düşünerek  Divriği  Batoliti  adını  önermiştir.  Ancak
bu  kütlelerin  tek  bir  kütle  olduğuna  ilişkin  arazi
verileri bulunmadığından Gültekin  (1993)'in  Divriği
coğrafi  adı  korunarak  bu  kütlelerin  genelde
graitoyidik  kayalardan  oluştuğu  gözetilerek  birimin
ilk  kez  olmak  üzere  Divriği  Granitoyidleri  olarak
adlandırılması  yeğlenmiştir.

Divriği  Granitoyidleri'nin  yapısal  unsurları
haritalanamamıştır.  Kimi  yerlerde  kısmen  de  olsa
fasiyeslerine  ayrılan  granitoyidlerin  ayrıntılı  fasiyes
haritaları  ve  yapısal  unsurları  da  henüz  ortaya
konulmuş  değildir.

Divriği  Granitoyidleri  inceleme  alanında
Munzur  Kireçtaşı,  Yeşiltaşyayla  Karışığı,  Güneş
Ofıyoliti  ve  Saya  Formasyonu'na  ait  kayaları  keser.
Birim  Tersiyer  yaşlı  daha  genç  birimler  tarafından
uyumsuz  olarak örtülür.

Kayatürüne  göre  pembe,  pembemsi  gri,  gri
ve koyu gri  renkli  olan birim  siyenit,  alkali  feldispat
siyenit,  kuvars  siyenit,  diyorit  ve  monzodiyoritler-
den  oluşur.  Çok  sayıda  aplit  ve  diyabaz  dayklarıyla
kesilir.

Granitoyid  plütonları  Maastrihtiyen  yaşlı
Saya  Formasyonu'nu  kesmektedir.  Akdağ  demir
yatağındaki  Eosen  yaşlı  Kozluca  Formasyonu'nun
taban  konglomerasında  ise  granit  çakılları
görülmektedir.  Bu  gözlem  Doğan  vd.  (1989)'nin
aynı  yerdeki  çalışmalarını  da  doğrulamaktadır.
Buna  göre  granitoyid  plütonları  Eosen'den  genç
olmamalıdırlar.  Sonuç  olarak  Divriği
Granitoyidleri'nin  Maastrihtiyen  sonrası  ve  Alt
Eosen(?)  öncesinde yani  Paleosen'de  sokulum  yap-
tıkları  söylenebilir.

TEKTONİK

İnceleme  alanında  öncelikle  ofıyolitlerin
ilksel  konumlarından  günümüzdeki  yerlerine  gelip
yerleşmelerine kadar gerçekleşen  bir  sin eci yansıtan
unsurlar  Paleotektonik  dönem  yapıları,  Maastrih-
tiyen-Alt  Pliyosen  aralığında  oluşan  yapısal
unsurlar  Geçiş  dönemi  tektonik  yapıları  ve  Üst
Pliyosen-  Kuvaterner  aralığında  oluşmuş,  doğrultu
atımlı  rejimin  egemen  olduğu  yapısal  unsurlar  ise
Neotektonik  dönem  yapıları  olarak  ayırtedilmiştir.

Paleotektonik  Dönem Yapıları

Toros  platformunun  inceleme  alanında  yer
alan  kesimi  altta  Devoniyen  yaşlı  Kangal
Formasyonu  üstte  ise  Alt  Karbonifer-Kretase  yaşlı
Munzur  Kireçtaşı  ile  temsil  edilir.  Genel  olarak
pasif bir kıta kenarını  yansıtan  bu  topluluk  inceleme
alanının  göreli  otokton  istifidir.

Göreli  otoktonun üzerinde  ise sıra  ile ofiyo-
litli  karışıktan  oluşan  Yeşiltaşyayla  Karışığı  ve
Güneş Oflyoliti  bindirme olarak tanımlanabilen tek-
tonik  yapılarla  yer  almaktadır.  Gereçleri  ofiyolitler-
den  ve  ofıyolitli  karışıktan  oluşan  bu  topluluklar
inceleme alanındaki  okyanusal  kabuğun temsilcileri
olarak yorumlanmaktadır.

Yukarıda  tanımlanan  pasif  kıta  kenarı  ve
okyanusal  ortamı  temsil  eden  birimlerin  gerek
oluşum  evrelerinde  gerekse  ilksel  konumlarından
ikincil  konumlarına  gelip  yerleşmeleri  sürecinde
meydana  gelen  tüm  unsurlar  paleotektonik  dönem
yapıları  olarak  yorumlanmıştır.

Paleotektonik  dönem  yapıları,  başlıca  mag-
matik  bantlanma,  levha  dayklar  ile  paleotektonik
dönem  birimleri  içinde  gelişmiş  olan,  ancak  geçiş
tektoniği  dönemi  birimlerini  etkilemeyen  niteliği
belirsiz  kırık  ve  faylarla  beraber,  paleotektonik
dönem  birimleri  arasında  gelişen  bindirmeler  ile
temsil  edilmektedir.

Magmatik bantlanma ve levha  dayklar

Magmatik  bantlanma,  Çetinkaya  batısın-
da,  Merkep  tepe  kuzeyinde  ve  Ekinbaşı  güney-
doğusunda  bol  oranda  ölçülmüştür  (Şekil  la).
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Serpantinleşmiş  peridotitlerde  magmatik  katman-
lanma  A  Kafa'nın  2  km  güneybatısında  K10-
45D/15-55GD  dur.  Ekinbaşı  köyünün  1  km
güneyinde  yatay  konumludur.  Ekinbaşı-Bahçeli
arasında  kuzeydoğuya  eğimlidirler.  Eskibeyli  ve
Efendi  deresinde  ise  K70-90B/60-65GB  dır.
Magmatik  katmanlanmada  mineral  farklılığını  sap-
tamak zor olmasına rağmen renk farklılığı  çok belir-
gindir.

Piroksenit  mercekleri  K15-70D/24-45KB
duruşludurlar.

İnceleme  alanının  daha  çok  batısında
yüzeylenen  tabakalı  gabrolardaki  tabaka  konumları
Karamehmet  köyü  kuzeydoğusunda  K50-60D/15-
45GD ve  K45-60D/15-45GD  dır.  Çetinkaya kuzey-
doğusunda  K55-80D/38-46KB  ve  K30-85B/8-
62KD  dır.  Kabakçevliği  güneydoğusunda  ise
K45D/30KB dır.

Görüldüğü  gibi  bantlanmanın  doğrultu  ve
eğimleri  sıkça  değişmektedir.  Ancak,  genel  olarak
kuzeye dal imli, kıvrımlı bir yapı dikkati çekmektedir.

Levha daykları  ise  Güneş  ilçesi  dolayında
bol  oranda ölçülmüştür (Şekil  la).  Bu dayklar ağır-
lıklı  olarak  70-80  derece  kuzeye  eğimlidir.
Daykların  soğuma kenarları göz önüne alınırsa ofıy-
olitleri  oluşturan  okyanusal  kaynağın  kuzeyde
olması  beklenir.

Niteliği  belirsiz faylar

Bu  yapılar,  genel  olarak  paleotektonik
dönem  birimlerinin  içinde  yer  alan  unsurlardır.
Özellikle  Yeşildere  dolayında  ve  Yeşildere  ile
Elkondu  köyü  (Şekil  la)  arasında  yer  alan  faylar
örnek  olarak  gösterilebilir.

Bindirmeler

Paleotektonik dönem yapılarının en önemli
unsurları,  göreli  otokton  ile  okyanusal  topluluklar
arasında  yer  alan  bindirmelerdir.  Paleotektonik
dönem  birimlerinin,  ilksel  konumlarından
günümüzdeki  konumlarına  gelip  yerleşmeleri  bu

yapıların  gelişmeleriyle  olmuştur.

Paleotektonik  dönemi  bindirmeleri,
Çetinkaya  kuzeybatısında  Boğazköy  yöresinde,
Çetinkaya  güneyinde  ve  güneybatısında  ise
Hüyüklüdağ  ile  Elkondu  köyü  arasında  izlenebilir
(Şekil  la).  Bu  bindirmeler  boyunca  altta  göreli
otokton,  üstte  ise  ofıyolitler  yer  alır.  Ofıyolitli
karışık  ise arada ezik bir zonu temsil  etmektedir.  Bu
bindirme  ve  ters  faylar  genel  olarak  30-70  derece
arasında  değişen  açılarla  kuzeye  eğimlidirler.

Bindirmelerle  temsil  edilen  Paleotektonik
dönem  yapılarının  ikinci  bir  topluluğu,  inceleme
alanının  doğusunda  Merkep  tepe  ile  Ekinbaşı
arasında  ve  Ekinbaşı'nın  güneyinde  izlenmektedir
(Şekil  la).  Bu bindirmeler de düşük dereceli  bir açı
ile  kuzeye  dalmaktadır.  Ayrıca  bu  alanda  ofıyolitli
karışık  daha  yüksek  oranda  metamorfizmaya
uğramış  olup  platform  türü  karbonatlarla  ofıyolit
napları  arasında  bir  yaygı  ile  temsil  edilmektedir.
Yöredeki granitoyidler ise tüm paleotektonik dönem
birliklerini  kesmektedir.  Buna  göre  granitoidlerin
gelişmesi  paleotektonik  evreden  sonra olmuştur.

Bindirmelerin  konumu  diğer  magmatik
bantlanma  ve  levha  daykların  konumu  ile  beraber
değerlendirildiğinde  yöredeki  ofıyolitlerin  en  azın-
dan  günümüze  göre  daha  kuzeyde  yer  alan  bir
okyanusal  ortamdan  kaynaklandığı  ileri  sürülebilir.

Geçiş  Dönemi Tektonik Yapıları

Paleotektonik  dönem  birimlerinin  üzerine
açılı  uyumsuzlukla gelen  ve  kendi  içinde  de yer yer
açılı  uyumsuzluklar  kapsayan  Maastrihtiyen-Alt
Pliyosen  yaşlı  örtünün  deformasyonu  ile  ilgili  tüm
yapılar  Geçiş  dönemi  tektonik  yapıları  olarak
yorumlanmıştır. Bu yapılar başlıca, katmanlanma ve
kıvrımlanma,  niteliği  belirsiz  kırıklar  ve  faylar  ve
bindirmelerdir.

Katmanlanma ve Kıvrımlanma

İnceleme  alanının  yaklaşık  ortasından
geçen,  kuzeydoğu  güneybatı  gidişli  paleotektonik
dönem  birimlerinden  oluşan  yükselimin  kuzeyinde
ve  güneyinde  katmanlanmanın  doğrultusu  ve  eğimi
farklıdır.  Kuzeyde  katmanlanmanın  doğrultusu
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kuzeybatı-güneydoğu gidişil  eğimi  ise  30-45  arasın-
da değişirken, güneyde ise katmanlanmanın doğrul-
tusu  kuzeydoğu-güneybatı  gidişli  eğimi  ise  10-20
derece arasında değişmektedir.

Katmanlanmanın konumları gözetildiğinde
yükselimin  kuzeyindeki  kıvrımlar  kuzeybatı-güney-
doğu  gidişlidir.  Böyle  bir  yapıyı  oluşturan  kuvvet
ise  yaklaşık  kuzeydoğu  güneybatı  doğrultuda
olmalıdır.  Yükselimin  güneyinde  özellikle  Divriği
güneybatısında  ise  kıvrımlar  kuzeydoğu  güneybatı
gidişli  (Şekil  la) olup bu yapıyı oluşturan kuvvet  ise
yaklaşık  kuzeybatı-güneydoğu  doğrultuda  olmalıdır.

Sonuç  olarak  Paleotektonik  yükselimin
kuzeyinde ve güneyinde Maastrihtiyen-Alt Pliyosen
yaşlı  örtünün  farklı  kıvrımlanma  tiplerine  sahip
olduğu söylenebilir.  Bunun nedeni  söz konusu yük-
selimin  kuzeyi  ile  güneyinin  farklı  zamanlarda,
farklı  doğrultulara  sahip  kuvvetlerin  güdümünde
kalması  ya  da yörede  yer  alan  alt  havzaların  gelişi-
mi  olabilir.

Niteliği  Belirsiz  kırıklar  ve  faylar

Maastrihtiyen-Alt  Pliyosen  yaşlı  örtünün
içinde  yer  alan  ve  Üst  Pliyosen-Kuvaterner  yaşlı
neotektonik  dönem  birimlerini  etkilemeyen  ve
neotektonik  evre  ile  gelişmesi  olası  olmayan  tüm
yapılar bu grupta yer almaktadır.  Bu yapılara grani-
toyidlerin  içinde  ya  da  çevresinde  gelişen  yapısal
unsurlar  dayk  ve  siller  de  dahildir.  Ancak  bu  son
yapıların  büyük bir  bölümü haritalanamamıştır.  En
tipik  örnekler  Dumluca  yakınlarındaki  granitoyid
batolitinde  izlenen kırıklar ve  faylardır (Şekil  la).

Bindirmeler

İnceleme  alanının  kuzeydoğusunda  yaygın
bir biçimde yüzeylenen  Sincan Jipsleri'ni  güneyden
sınırlayan  bindirme (Şekil  la)  de geçiş  dönemi  tek-
toniğinin önemli unsurlarından biridir. Bu bindirme
boyunca jipsler  yaklaşık  35-45  derecelik  bir  eğimle
kuzeye  eğimle  bir  konumla  Üst  Miyosen-Alt
Pliyosen  yaşlı  Kurtoğlu  Formasyonu  üzerinde  yer
almaktadır.  Bindirme  boyunca  milonitleşme
yaygındır.

Neotektonik  Dönem Yapıları

İnceleme alanında Üst Pliyosen-Kuvaterne]
yaşlı  istif  içinde  zamanın  sınırlı  olması  nedeniyle
özellikleri  irdelenemeyen  ve  bu  nedenle  niteliğ
belirsiz  fayların  yanısıra,  yaklaşık  kuzey-güne)
doğrultulu normal faylar ve doğrultu atımın egemer
olduğu  faylar,  neotektonik  dönem  yapıları  olaral
yorumlanmıştır.

Üst  Pliyosen-Kuvaterner  yaşlı  istif  kıvrım-
lanmamıştır.  Bunun nedeni, yörede doğrultu atimi
devinimin egemen olmasıyla ilgili olabilir.  Doğrultı
atımlı  faylar da kuzeydoğu-güneybatı  doğrultulu  so
yönlü  faylar  ile  kuzeybatı-güneydoğu  doğrultulı
sağ  yönlü  faylar  olmak  üzere  iki  grupta  irde-
lenebilir.  Bu  iki  fay  sistemi  birbirinin  eşleniği  oluf
yaklaşık  kuzey  güney  doğrultulu  bir  sıkışmanır
denetiminde gelişmiştir.

Normal Faylar

İnceleme  alanının  değişik  bölümlerinde
yaklaşık  kuzey-güney  doğrultulu  bir  yapıya  sahip-
tirler.  Başlıcalıları  Çetinkaya'nın  kuzeyinde  ve
Minarekaya  ile  Sacayağı  köyleri  arasında.
Çetinkaya'nm  güneyinde  Onaran  köyü  dolayında
yer  alan  kuzey-güney  gidişli  faylardır.  Normal  fay-
ların  yerine  göre  doğudaki  ya  da  batıdaki  blokları
yükselmiştir  (Şekil  la).

Yaklaşık  kuzeybatı-güneydoğu  doğrultulu
olan  bu  fayların  en  tipik  örnekleri  Çetinkaya'nın
kuzeybatısında  Dayılı,  Abdaloğlu,  Sarıkadı  ve
Sacayağı  köylerinde  ve Kangal'ın  güneydoğusunda
izlenir(Şekil la). Kangal'ın güneydoğusundaki fayın
atımı,  ötelediği  dere  esas  alınırsa  500  m  olarak
kabul  edilebilir.  Dayılı  köyündeki  fay  ise  1  km  İlk
görünür bir  atıma  sahiptir.  Sonuç  olarak  sağ  yönlü
doğrultu atımlı fayların  1  km yi geçmeyen bir atıma
sahip  oldukları  söylenebilir Ayrıca  bu  fayların  sınır-
lı  bir etkinliğe sahip oldukları düşünülmektedir.

Sol Yönlü Doğrultu Atımlı Faylar

Yaklaşık  kuzeydoğu-güneybatı  gidişli  olan
bu  fayların  en  tipik  örnekleri  Divriği  güneyinde  ve
güneybatısında ve Divriği kuzeyinde görülmektedir.
Ayrıca  kuzeydoğu-güneybatı  gidişli  ve  Paleotekto-
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ıik  birimlerden  oluşan  yükselimin  gidişine  uygun
;ok  sayıda  fay  dikkati  çekmektedir.  Bu  fayların  da
iol  yönlü  bir  niteliği  yansıttığına  ilişkin  veriler
/ardır.  Örneğin,  Pınargözü'nün  kuzeybatısındaki
ay,  sol  yönlü  birkaç  yüz  metrelik  bir  atımı  göster-
nektedir.  Ayrıca  Diboğlu  köyünün  güneyinde  de
>enzer  bir  yapı  izlenmektedir  (Şekil  la).  Yalnızca
>aleotektonik  dönem  yapıların  sol  yönlü  olarak
levinim  sunduğu  bu  fayların  da  diri  oldukları
lüşünülmektedir.  Divriği'nin  hemen  güneyindeki
'ay  ise  Kuvaterner  yaşlı  alüvyon  ile  Oligo-Miyosen
/aslı  Güneyevler  Formasyonu  arasındaki  dokanağı
/aklaşık  500  m  ötelemiştir  (Şekil  la).  Uzunkaya
köyünün  batısındaki  fayların  da  sınırlı  olarak  200-
>00  m  sol  yönlü  ötelediğine  ilişkin  yapılar
görülmektedir  (Şekil  la).  Bu  ötelenmeler,  Pliyo-
Cuvaterner  yaşlı  neotektonik  birimlerin  sınırında
görülmektedir.

Sonuç olarak,  sol yönlü doğrultu  atımlı  fay-
ann  da,  eşleniği  oldukları  sağ yönlü  doğrultu  atım-
ı  faylar  gibi  1  km yi  aşmayan  yanal  bir  atıma sahip
>ldukları  ve  sınırlı  bir  etkinliğe  sahip  oldukları
lüşünülmektedir.

İnceleme alanında egemen olan neotektonik
lönem yapıların,  Sivas havzasında KAF ya da DAF
»oyunca gelişen yapılar gibi  yaklaşık  K-G  doğrultu-
ıı bir sıkışmanın ürünü oldukları kabul edilmektedir.

YAPISAL  EVRİM

Divriği  yöresi  ve  özellikle  bu  yörede
'üzeylenen  Güneş  Ofiyoliti'nin  konumu  en  tartış-
nalı  olan  konulardan  biridir.  Güneş  Ofiyoliti,
'ınarbaşı  Ofiyolitleri'nin  (Yılmaz  vd.,  1993)  kuzey-
loğu  uzantısı  olarak  kabul  edilmektedir.  Ancak
'marbaşı  ile  Divriği  arasında  ve  Toros  platformu-
um  kuzeyinde  yer  alan  ofiyolitlerin  oluştuğu
»kyanus  ile  ilgili  tartışma  devam  etmektedir.  Ne
arki  bu  konuda  bir  karar  vermeden  evvel  Divriği
öresinin  jeolojik  evrimini  açıklamak  da  olası
ieğildir.  Dolayısıyla  Pınarbaşı  ile  Divriği  arasında
uzeydoğu-güneybatı  doğrultuda  uzanan  bir-
erinden  kopuk  ofiyolit  yüzeylemelerinin  üzer-
srindeki  genç  örtünün  sıyrılması  durumunda  bir
üreklilik  sundukları,  bu  sürekliliğin  de  yeni  bir
»kyanusa  karşılık  gelip  gelmediği  tartışıldıktan
onra  Divriği  yöresinin  jeolojik  evrimiyle  ilgili

varsayımlara  geçilecektir..

Doğu  Toroslar'm  kuzeyinde  ya  da
Demirtaşlı'nın  (1977)  "  Toros  İç  Kuşağı  "  adını
verdiği  zonun  doğu  kesiminde  yer  alan  ofıyolit
topluluğu  İç  Toros  Okyanusunun  kalıntıları  olarak
yorumlanmıştır  (Şengör  ve  Yılmaz,  1981;  Şengör
1984;  Koçyiğit  ,1990;  Gökten  1983a  ve  b;  1985,
1986,  1987,  1993a)  .  Bu  okyanusun  da  Eosen'in
sonunda  ya  da  Geç  Miyosen  öncesinde  kapandığı
ileri  sürülmektedir.  Böyle  bir  okyanusun  varlığına
ve ayırdedilmesine  ilişkin  en  somut veriler  Koçyiğit
(1990)  tarafından  sunulmuştur.  Koçyiğit'e  (1990)
göre  inceleme  alanını  da  içine  alan  ve  Munzur*
dağlarının  kuzeyinde  y  üzeylenen  ofiyoliti  i
karışığın,  özellikle  kireçtaşı  blokları,  Toros
Platformu'na aittir ve  dolayısıyla  bu  karışığın  bileşi-
mi  Kuzey  Anadolu  Ofıyolit  Kuşağı'nda  yer  alan
ofıyolitli  karışığın  bileşiminden  farklı  olup  ayrı  bir
okyanusal  alan  olarak  yorumlanması  uygundur.
Yapılan  gözlem  doğrudur.  Ancak,  Divriği  yöresin-
deki  ofıyolitli  karışık  ayrıntılı  irdelendiğinde  yöre-
deki  karışığın  olistostromal  kırıntılı  olan  bölümün
ve  tümüyle  tektonik  ilişkili  blokların  yanyana
geldiği  bölümün  tıpkı  kuzey  anadolu  ofiyolit
topluğunda yer  alan  karışığın  özelliklerini  yansıttığı
görülür.  Ayrıca  bu  bölgede  Toros  Platformu'na  ait
blokların  karışığın  içinde  olması  doğaldır.  Bu  blok-
ların  konumlarına  bakıldığında,  ofiyolit  naplarının
platform  üzerinde  ilerlemesi  sırasında  tabandan
kopan  parçalar  halinde  oldukları  görülür.  Yani  bu
kireçtaşı  blokları  sedimenter olarak  havzaya aktarıl-
mamış,  nap  gelişiminin  bir  yansıması  olarak  kon-
um lanmışlardır.

Ayrıca  İç  Toros  Okyanusu'nun,  varlığı
halinde  bu  okyanusun  yitimi  sırasında  bağımsız
olarak  bir  yay  sistemini,  bir  yitim  zonunu  da  oluş-
turması  beklenir.  Böyle  bir  sistem  Kuzey  Anadolu
Ofiyolit  Kuşağı  ile  "İç  Toros  Kuşağı"  arasında
görülmemektedir.  Bu  konuda,  Gökten  ve  Floyd
(1987),  Şarkışla  yöresindeki  Erken  Tersiyer  yaşlı
volkanizmanm  kalkalkalkali  nitelikte  olup  olasılıkla
etkin  bir  kıta  kenarındaki  (ensialik  yay-ardı)  bir
havzada oluşmuş  olduğunu  ve  güneyde  yer  alan  bir
magmatik  yayla  ilişkili  olabileceğini  belirtmişlerdir.
Ancak  İç  Anadolu  havzasının  temeli  konumundaki
metamorfıtleri  kesen  granitoyidlerin  en  azından
Eosen  öncesi,  olasılıkla  Maastrihtiyen-Paleosen
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yaşta  oldukları  ve  jeokimyasal  niteliklerine  göre
çarpışma  sonrası  bir  evrede  oluştukları  belir-
tilmeketedir (Bayhan,  1986; Türeli,  1991; Alpaslan,
1993;  Geven  vd.,  1993).  Ayrıca  Sivas  havzası
dolayında  Tersiyer  yaşlı  magmatizmanın  çarpışma
sonrası  bir  evreyi  temsil  ettiği  ve  üst  mantodan
türediği  kabul  edilmektedir  (Boztuğ  vd,  1994;
Boztuğ,  1997;  Boztuğ vd,  1997).
Gökten  (1993  b)  ise  Ulaş  (Sivas)  doğusunda  Sivas
havzası  güney  kenarını  sınırlayan  Geç  Jura-Erken
Kretase  platform  kireçtaşlarınm  üzerinde  yerleşim
yaşı  Erken  Kretase  sonu  ile  Erken  Paleosen  arası
olan  ofiyolit  naplarının  bulunduğunu  belirtir.
Bölgede Neotetis kuzey kolunun kapanması  ile  ilgili
olabilecek  Erken  Miyosen  sonu  kompresif
dönemde ofiyolit naplarının yeniden hareketlendiği-
ni  ileri  süren  araştırmacı  bölgenin  Neotetis  kuzey
kolunun Erken Miyosen sonunda kapanmış olabile-
ceğini  simgeleyen  kanıtlar  sakladığına  dikkati
çeker.  Dolayısıyla  İç  Toros  Okyanusu'na  ilişkin
varsayımın  pek  geçerli  olmadığı  söylenebilir.

Öte  yandan Pınarbaşı  Ofiyolitleri  ve  Güneş
Ofıyoliti'ni  içine  alan  kuzeydoğu-güneybatı  gidişi  i
sistemin,  daha  kuzeyde  yer  alan  ve  Neotetis'in
kuzey kolu (Şengör ve Yılmaz,  1981) olarak yorum-
lanan  havzanın  ürünleri  olduğu  ileri  sürülmüştür
(Yılmaz,  1985;  Kelling  vd.,  1989;  Cater  vd.,  1991;
Yılmaz vd.,  1993).  Bu varsayım,  aksine daha  somut
veriler  sunulmadıkça  geçerli  olan  bir  yaklaşım
olarak kabul  edilebilir.  Böyle  bir durumda inceleme
alanında  yer  alan  okyanusal  topluluk,  daha  kuzey-
deki  bir  havzanın  kalıntıları  olarak  yorumlanabilir.
Zaten  Divriği  yöresindeki  ofıyolitlerin  konumu  ve
ofiyolitli  dizilerde  gelişmiş  yapısal  unsurlar  (levha
dayk  sisteminin  duruşu)  daha  kuzeyde  yer  alan  bir
okyanusun  varlığını  işaret  etmektedir.

Yalnızca  Divriği  yöresinde  yer  alan
Paleotektonik  birliklere  dayalı  bir  model  ortaya
koymak  elbette  yeterli  olamaz.  Onun  için  Divriği
yöresini  de  içine  alan  bölgesel  düzeydeki  diğer
varsayımlardan yararlanmak kaçınılmaz olmaktadır.

İnceleme  alanında  yer  alan  paleotektonik
birlikler  iki  temel  kategoriye  ayrılabilir:  l)Torid-
Anatolid  Platformu'nun  yöredeki  temsilcileri
Kangal  Formasyonu  ve  üzerindeki  Munzur
Kireçtaşı.  2)  Kuzey Anadolu Ofiyolit Kuşağını  oluş-

turan  ofıyolitler  (Güneş  Ofiyoliti)  ve  ofiyolitli
karışık  (Yeşiltaşyayla  Karışığı).  Her  iki  kategori
beraber  coğrafık  bir  düzene  konulduğunda  platform
yani  pasif kıta  kenarı  güneyde,  okyanusal  alan  yani
ofiyolitli  topluluk  da  kuzeyde  yer  almaktadır.
Yörenin Jeolojik evrimini  ortaya koymak  için  bu  iki
kategori  kaya  türü  topluğunun  yaş  konaklarını  ve
nasıl  bir mekanizma ile yanyana geldiğini  irdelemek
yararlı  olacaktır.  Ayrıca  paleotektonik  birliklerin
yan  yana  geldikten  sonraki  geçiş  dönemi  tektoniği
ve  neotektonik  evreleri  de  aydınlatmak  bütünsellik
açısından  gerekli  görülmektedir.

Paleotektonik Evrim

Paleozoyik  boyunca  ve  Paleozoyik'ten
Mesozoyik'in  sonuna doğru  geçen zaman aralığında
inceleme  alanının  güney  kesiminin  Torid-Anatolid
Platformu'nun  (Şengör ve Yılmaz,  1981)  bir parçası
olarak  evrim  geçirdiği  söylenebilir.  Yöredeki
Kangal  Formasyonu  ve  üzerinde  yer  alan  Munzur
Kireçtaşı,  Toroslar'ın  diğer  bölgelerinde  yaygın
olarak  yüzeylenen  topluluklar,  bunların  kıta  sahan-
lığı  ve  platform  olarak  yorumlanabileceğinin
kanıtıdır.  Güneyde  platform  ya  da  pasif kıta  kenarı
(Yılmaz,  1980)  koşullan  hüküm  sürerken,  kuzeyde
de  bir  okyanusal  havzanın  var  olduğu  ve  bu
havzanın  Neotetis'in  kuzey  kolu  olabileceğine
ilişkin  varsayımların  da  geçerli  olduğu  kabul
edilmektedir.  Ancak  bu  okyanusal  havzanın  yak-
laşık  Senomaniyen  başlarında  kapanmaya  başladığı
(Yılmaz,  1985)  ve  bu  kapanmaya  koşut  olarak
okyanusal  kabuğun  kendi  içinde  dilimlendiği
söylenebilir.  Ofiyolitli  karışık  da bu  dönemde  oluş-
maya  başlamıştır.  Üst  Kretase'nin  sonuna  doğru
olasılıkla  Maastrihtiyen  öncesinde  platform  türü
karbonatlar  ofiyolitli  melanj  ve  ofiyolitlerden
oluşan  paleotektonik  birlikler  yan  yana  gelmiş
olmalıdır.  Hatta  ofıyolitlerin  bir  bölümü  de  ofiy-
olitli  karışığı  aşarak  doğrudan  platform  türü  karbo-
natların  üzerine  itilmiştir.  Platform  karbonatlarında
ya  da  ofiyolitli  karışığın  ofiyolit  naplarına  yakın
yerlerde  geçirdikleri  metamorfızma,  ofıyolitlerin
kısmen  de olsa sıcaklıklarını  koruduğu bir evrede ve
üzerleme mekanizması  ile yerleştiğinin kanıtı olarak
yorumlanabilir.  Sonuç  olarak  ofıyolitlerin  ve  ofı-
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yolitli  karışığın  ikincil  konumlarına  gelip  yerleştiği  oluşan  bir  mozaiyiğin  Maastrihtiyen  öncesinde
ve  başlıca  platform  ile  okyanusal  topluluklardan  oluştuğu  kabul  edilebilir (Şekil  8).

Senomaniyen öncesi
(Paleozoyik-Mezozoyik)

Şekil  8.  Paieotektonik evrimin çeşitli  evreleri.

Figure  8. Different  stages  of the  paleoteatonic  evolution.
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Geçiş Dönemi Evrimi

Yukarıda  tanımlanan  mozayiğin  üzerinde
Maastrihtiyen'den  itibaren  oluşmaya  başlayan  ve
Alt  Pliyosen'e  kadar  oluşumunu  sürdüren  dolgu,
Paleotektonik  evre  ile  Neotektonik  evre  arasında
geçen  geçiş döneminin bir ürünüdür.

Bu  dönemde  Paleotektonik  birimlerin
üzerinde  yeni  havzalar  oluşmuştur.  Bu  havzalar  da
biri  Eosen  öncesinde,  diğeri  Miyosen  öncesinde
olmak  üzere  iki  kez  su  yüzü  olmuş  ve  istifin  içinde
açılı  uyumsuzluklarla  temsil  edilen  yapılar
gelişmiştir.  Ayrıca  Eosen  öncesinde  yaygın  grani-
toyidik  bir  magmatizma izlenmektedir.  Bu  magma-
tizmanm  granitoyidleri,  platform  türü  karbonatlar
ve  okyanusal  kabuğun  ürünü  olan  ofiyolitler  ve
ofıyolitli  karışıktan oluşan paleotektonik dönem bir-
imlerini  beraber  kesmektedir.  Dolayısıyla  bu  mag-
matizmanm  çarpışma  sonrası  bir  evreye  ait  olduğu
kabul  edilmektedir  (Boztuğ  vd.,  1997).  Sonuç
olarak  bir  bütün  halinde  çarpışma  sonrası  bir  istif
biçiminde  yorumlanan  Maastrihtiyen-Alt  Pliyosen
topluluğu, Geçiş döneminin kaydını taşır.  Bu toplu-
luk  da  Orta-Üst  Miyosen-Pliyosen  döneminde  bir-
likte  deformasyona  uğramıştır.  Buna  bağlı  olarak
Paleo-yükselimin  kuzeyinde  yaklaşık  olarak  kuzey-
batı-güneydoğu  doğrultulu  kıvrımlar  güneyinde  ise
kıızeydoğu-güneybatı  doğrultulu  kıvrımlar  oluş-
muştur.

Neotektonik Evre

Geçiş  dönemini  .karakterize  eden  en  genç
kayatürü  topluluğu  yukarıda  da  belirtildiği  gibi
Orta-Üst  Miyosen-Alt  Pliyosen  döneminde  defor-
masyona  uğrayarak  kıvrımlanmıştır.  Bu  kıvrımlı
yapının  üzerine  de  Üst  Pliyosen-Kuvaterner  yaşlı
kıvrımlanmamış  kırıntılı  bir  istif açılı  uyumsuzlukla
gelmektedir. Neotektonik evre olarak tanımlanan bu
dönemde  yaklaşık  kuzey-güney  doğrultulu  faylarla
beraber,  kuzeydoğu-güneybatı  doğrultulu  sol  yönlü
faylar  kuzeybatı-güneydoğu  doğrultulu  sağ  yönlü
faylar  gelişmiştir.  Eşlenik  olan  ve  atımları  bir  kilo-
metreyi  geçmeyen  yanal  atımlı  faylarla  normal  fay-
ların  konumları  gözetildiğinde  inceleme  alanının
Neotektonik  evrede  yaklaşık  kuzey-güney  doğrultu-
lu  bir  sıkışmanın  güdümünde  kaldığı  söylenebilir.
Bu  evrede  öngörülen  mekanizma  DAF  ve  KAF  in
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gelişimini  yansıtan  mekanizmalarla  uyum  içindedir.

SONUÇLAR

Bu  çalışmada  Divriği-Sincan-Kangal
arasında  Göreli  otokton  birlik,  allokton  birimler  ve
Tersiyer  yaşlı  dolgu  ilk  kez  sistemli  bir  biçimde
ayırtlanmıştır.  Göreli  otokton  birliğin  Paleozoyik
yaşlı  düşük  dereceli  metamorfik  kayalardan  oluşan
Kangal  Formasyonu  ve  bu  birimle  uyumlu  Alt
Karbonifer-Kampaniyen  yaşlı  platform  kireç-
taşlarından  oluşan  Munzur  Kireçtaşı'ndan  oluştuğu
belirlenmiştir.

Yöredeki  allokton  birliklerin  ise  Göreli
Otokton  Kayaları  tektonik  olarak  üzerleyen  Jura
yaşlı  Güneş  Ofıyoliti  ve  Maastrihtiyen  öncesi  yaşta-
ki  Yeşiltaşyayla  Karışığı'ndan  oluştuğu  bu  çalış-
mayla  ilk  kez  ayırtlanarak  ortaya  çıkarılmıştır.

Allokton  ve  otokton  birliklerin  üzerine
açısal  uyumsuzlukla  gelen  örtü  birimlerinin  strati-
grafisi  ilk  kez  bu  ayrıntıda  sunulmuştur.  Bu
çerçevede yeni  üyeler de  ilk  kez ayırtlanarak  harita-
lanmışlardır.

İnceleme  alanındaki  yapısal  unsurlar,  ilk
kez  bu  çalışmada  sınıflandırılmış  ve  ofıyolitlerin
ilksel  konumlarından  günümüzdeki  yerlerine  gelip
yerleşmelerini  yansıtan  Paleotektonik  Yapılar,
Maastrihtiyen  -Alt  Pliyosen  aralığında oluşan  Geçiş
Dönemi  Tektonik  Yapıları  ve  Üst  Pliyosen-
Kuvaterner  yaş  aralığında  oluşmuş  ve  doğrultu
atımlı  rejimin  egemen  olduğu  Neotektonik  Dönem
Yapılar  ayırtedilmiştir.

İnceleme  alanında  yer  alan  paleotektonik
dönemi  birliklerin  konumlarına göre,  platform  yani
pasif kıta  kenarının  güneyde,  okyanusal  alanın  yani
ofıyolitli  topluluğun  da  kuzeyde  yer  alması  gerek-
tiği  ortaya konulmuştur.
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Öz

Kırıkkale  il  merkezinin  10 km kuzeydoğusunda yer alan Karacaali magmatik kompleksi,  1/25.000 ölçek-
li  Kırşehir  İ31-al  paftasında yeralmakta ve  başlıca  demir,  bakır-molibden  ve  kurşun  cevherleşmeleri  içermekte-
dir.  Kompleks  granitoid,  riyolit/riyodasit  ve  bazaltik kayaçlardan  oluşmaktadır.

Karacaali  magmatik  kompleksindeki  demir  cevherleşmesi  bazaltik  kayaçlara  bağlı  olarak,  bakır-molib-
den  ve  kurşun  cevherleşmeleri  ise  granitik  kayaçlan  dik  ya  da  dike  yakın  kesen  kuvars,  karbonat  ve  turmalinli
kuvars damarlarına bağlı olarak gelişmiştir.  Başlıca cevher mineralleri,  manyetit,  hematit,  ilmenit,  pirit,  kalkopir-
it,  molibdenit,  galenit ve  sfalerittir.  Demir cevherleşmesinin tenörü,  %15-60  FeO arasında iken,  Cu-Mo,  Pb-Zn
cevherleşmelerinin tenörü ise  < %1,4  Cu,  < % 0,4 Mo,  < %  0,1  Pb ve < %  0,2 Zn dir.

Cevherleşmeyle  ilişkili  alterasyonlar;  granit ve  bazaltik kayaçlar içinde turmalinleşme,  aktinolitleşme,  epidot-
laşma,  kloritleşme ve  K-feldispat alterasyonu,  riyolit/riyodasitler  içinde  ise killeşme,  silisleşme ve alünitleşmedir.

Dokanak  ilişkileri,  yapısal-dokusal  özellikler  ve  yan  kayaç  alterasyonları  birlikte  değerlendirildiğinde;
Karacaali  magmatik  kompleksinde  gözlenen  demir,  bakır-molibden  ve  kurşun-çinko  zenginleşmelerinin  aynı
magmatik süreçlerin  ürünleri  olmaları  gerektiği  sonucuna ulaşılmaktadır.  Bu zenginleşmelerin,  granitik bir  mag-
mayla  bunun  içine  sokulum  yapan  bazaltik  bir  magma  arasında  gelişen  etkileşim,  karışım  ve  farklılaşma  süreç-
leri  ile  ilişkili  olduğu  düşünülmektedir.

Anahtar  Sözcükler:  Karacaali  magmatik  kompleksi,  Demir  cevherleşmesi,  Bakır-molibden  cevherleşmesi,
Magma karışımı,  Orta Anadolu Türkiye

ABSTRACT

Karacaali  magmatic  complex,  located  at  10  km  northeast  of  Kırıkkale  town  center,  within  the  Kırşehir  İ31-al
topographic  quadrangle  of Turkey  of 1/25.000  scale,  mainly  contains  iron,  copper-molybdenum  and  lead mineralisa-
tions. Karacaali magmatic complex is mainly composed of granitoid, rhyolite/rhyodacite and basaltic rocks.



DELİBAŞ - GENÇ

Iron mineralisation mainly related to basaltic rocks in Karacaali magmatic complex, copper-molybde-
num and lead-zinc mineralisations in granitic rocks are developed related to vertical or nearly vertical quartz,
carbonate and turmaline with quartz veins. The main ore minerals are magnetite, hematite, ilmenite, pyrite, chal-
copyrite, molybdenite, galena and sphalerite. The iron grade is within the range of 15%-60% FeO and the cop-
per, molybdenum, lead, zinc grades are < 1,4 %, < 0,4%, < 0,1% and < 0,2%.

Alteration types related to mineralisation are; tourmalinization, actinolitization, epidotization, chloriti-
zation and K-feldspar alteration in granitic and basaltic rocks, and argillation, silicification, alunitization in rhy-
olite/rhyodacites.

Depending on the contact relations together with the structural-textural characteristics and the wall rock
alterations,  it can be concluded that the iron,  copper-molybdenum and lead-zinc enrichments observed in
Karacaali magmatic complex are the products of a single magmatic process. It is suggested that these minerali-
sations are associated with the interaction, assortment, mixing and differentiation processes taking place between
a granitic magma and a basaltic magma.

Key Words: Karacaali magmatic complex, Iron mineralisation, Cu-Mo mineralisation, Magma mixing, Central
Anatolia Turkey

GİRİŞ

Cu-Mo, Zn-Pb ve Fe cevherleşmeleri içeren
Karacaali  magrriatik  kompleksi,  1/500.000  ölçekli
Türkiye  jeoloji  haritasında  granitik  kayaç  olarak
haritalanmış  olup  Kırıkkale'den  başlayıp  Yozgat-
Akdağmadeni-Sivas hattını takip eden Orta Anadolu
Kristalin  Masifinin  (Ketin,  1954),  kuzey  kenarı
boyunca devam eden granitoid kuşağının  en batıda-
ki  kesimini  temsil  eder.  Kırıkkale  il  merkezinin  10
km  kuzey  doğusunda yer  alan  Karacaali  magmatik
kompleksi  1/25.000  ölçekli  İ31-al  paftasında  yer
almaktadır (Şekil  1).

Karacaali  magmatik  kompleksi  başlıca  plü-
tonik  ve  volkanik  kayaçlardan  oluşmaktadır.
Norman  (1972; 1973),  bölgedeki  granitik  kayaçların
Üst Kreatese'den daha genç İpresiyen'den  daha yaşlı
yani  Paleosen'de  oluştuğunu  belirtmiştir.  Bölgedeki
bazik  volkanik  kayaçlar  için  somut  bir  yaş  verisi
yoktur.  Bölgede granitik ve  bazik volkanik kayaçlara
bağlı  olarak  iki  farklı  cevherleşme  gözlenir.  Başlıca
cevher mineralleri,  manyetit, hematit,  ilmenit,  pirit,
kalkopirit,  molibdenit,  galenit  ve  sfalerittir.  Demir
cevherleşmesinin tenörü, % 15-60 FeO arasında iken,
bakır-molibden,  kurşun-çinko  cevherleşmelerinin
tenörü  ise  sırasıyla  < %1,4,  < %  0,4,  < %  0,1  ve  <
%  0,2  dir  (Oktay  İşbaşarır  O.,  vd.,  2002;  Ercan
Kuşçu,  2002,  sözlü görüşme).

Şekil 1  Karacaali magmatik kompleksinin konumu  (1/500000

ölçekli jeoloji haritasından basitleştirilerek alınmıştır).

Figure I Location of Karacaali magmatic complex, (taken

from the geological map of 1/500000 by simplifying).

Bu kadar  sınırlı  bir alanda (71  km2)  demir,
bakır-molibden  ve  kurşun-çinko cevherleşmelerinin
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birarada  ve  farklı  kayaçlar  içerisinde  bulunması
oldukça ilgi çekicidir.  Bugüne kadar Karacaali mag-
matik  kompleksinde  yapılan  çalışmalarda
(Kayakıran,  1999;  Kaya,  2002)  her  iki  cevherleşme
de  ayrı  ayrı  yorumlanmış  ve  granitoidlere  bağlı
bakır-molibden,  kurşun-çinko  cevherleşmesi  ile
bazik kayaçlara bağlı  demir cevherleşmesi  arasında-
ki  ilişki  araştırılmamıştır.  Bu  çalışmanın  amacı,
ağırlıklı  olarak  demir  cevherleşmelerinin  yapısal-
dokusal  ve  petrografik  özelliklerinin  belirlenmesi,
Cu-Mo  ve  Pb  zenginleşmeleriyle  ilişkisinin  ve
oluşum mekanizmasının  saptanmasıdır.

KARACAALİ  MAGMATİK  KOMPLEKSİ

Karacaalfmagmatik kompleksinde,  granitik
kayaçlar,  volkanik  kayaçlar  ve  damar  kayaçları
olmak  üzere  üç  ana  kay  aç  grubu  tanımlanmıştır.
Granitik kayaçlar porfırik  granit,  manyetitli  porfırik
granit  ve  eştaneli  granitlerden;  volkanik  kayaçlar
riyolit ve  bazaltik kayaçlardan oluşmaktadır (Şekil 2).

Granitik  kayaçlardan  en  yaygın  birim  K-
feldispat  megakristalleri  içeren  porfırik  granitlerdir.
Porfirik  granitler,  çalışma alanının  güneydoğusunda
ve  kuzeydoğusunda  gözlenmektedir  (Şekil  2).
Porfırik  granitler  el  örneğinde  porfırik  doku  göster-
mesi  ile  kolaylıkla  tanınabilmektedir.  Bölgede
Karacaali  Köyünün  güneyinde  gözlenen  manyetitli
porfırik granitler dokusal  ve mineralojik  açıdan  por-
fırik  granitlerle  aynıdır.  Fakat  birimin  kırık  ve  çat-
laklarında  ekonomik  açıdan  önemli  olmayan
manyetit  damarları  içermesi  nedeniyle  haritada
manyetitli  porfirik  granit  olarak  isimlendirilmiştir.
Diğer  bir  granitik  kayaç  olan  eştaneli  granitler  ise
porfirik  granitlerle  aynı  mineralojik  bileşime  sahip
olmasına  rağmen,  tanesel  doku  göstermesi  ve  daha
iri  taneli  olması  ile  porfırik  granitlerden  ayrılır.
Porfırik  granitler  ve  manyetitli  porfirik  granitler
kuzey-güney  doğrultulu  aplit  daykları  ile
kesilmiştir.  Özellikle  porfirik  granitlerde  turmalin
damarları,  kuvarslı  turmalin  damarları  ve  karbonat
damarları  yaygındır./Turmalin  damarları  boyunca
porfirik  granitlerde  alkali  feldispat  alterasyonu
gözlenmekte  ve  ayrıca  yer  yer  kalkopirit  ve  pirit
mineralleri  makrö  olarak  saptanabilmektedir.
Porfirik  granitlerin  volkanik  kayaçlarla,  özellikle
bazik  volkanik  kayaçlarla  olan  sınırı  keskin  olup
bazaltik  dayklar  tarafından  kesilmişlerdir.  Dokanak

boyunca  granitlerde  kırılma ve  ufalanmalar  gözlen-
mektedir.  Granitlerin  mafık  mineral  içeriği  de
dokanak  boyunca  belirgin  olarak  artmaktadır.  El
örneği  ölçeğinde,  porfırik  granitler  içerisinde
anklavlar  yaygın  olarak  gözlenir.  Anklavların  por-
firik  granitlerle  olan  sınırı  keskindir.  Yapılan
mikroskopik  incelemelerde  ankavlann,  sub-ofıtik
doku,  yer yer akma dokusu  gösteren  diyoritik  kayaç
parçalan  olduğu  saptanmıştır.  Ayrıca  bazaltik
kayaçlar  içinde  anklavlar  dışında  özşekilli  temiz
yüzeyli  plajiyoklaz  ve  zonlu  doku  gösteren  birincil
epidot mineralleri  tespit  edilmiştir.

Bölgede  en  geniş  yayılıma  sahip  riyolit/riy-
odasitler,  arazide  krem-kahverengi-mor  gibi
oldukça  değişik  renklerde  gözlenmektedir.  Kayaçta
akma  dokuları  yaygın  olarak  izlenir.  Bazalt-riyoda-
sit  geçişleri  haritanın  batı  kesiminde  tedrici  iken
Harman  Tepe  civarında  keskindir.  Batıya  doğru
bazaltlar  önce  riyolit-riyodasit  ve  bazaltların  iç  içe
bulunduğu  1/25.000 ölçekli jeoloji haritasında ayırtlana-
mayan  bazalt-riyolit/riyodasit  karışığına  daha  sonra  ise
riyolit-riyodasitlere geçerler. Riyolit-riyodasitler eştaneli
granit  ve  bazaltik  volkanitleri  örterler.  Kayacın,  bazik
volkanik  kayaçlar  ve  porfırik  granitlerle  olan  sınırı
keskindir.  Riyolit/riyodasitlerde  lokal  ölçekte  killeşme
ve  silisleşme  yaygın  alterasyon  türleridir.

Bazaltik  kayaçlar  bölgede  Güleşen  Tepe
civarında  yaygın  olarak  yüzeylenmektedir.  Porfırik
granitler  ve  kuvarsporfırler  içerisinde  kuzeybatı-
güneydoğu  doğrultulu,  riyolitler  ve  eştaneli  gran-
itler  içerisinde  ise  kuzeybatı-güneybatı  doğrultulu
bazalt  bileşimli  dayklar  gözlenmiştir.  Bazalt  dayk-
larmdan  başka  geniş  alanlar  kaplayan  bazaltlar,
yeşil-koyu  yeşil  arasında  değişen  renkler  sunmak-
tadır.  Arazi  çalışmaları  ve  sondaj  örneklemeleri
yardımıyla  bölgede,  renk,  yapı-doku  özellikleri  ve
mineral  içeriklerine  göre  porfırik  yeşil-koyu  yeşil
renkli  bazaltlar,  ince  taneli  bazaltlar,  breşik  bazalt-
lar,  gri-koyu gri renkli  porfırik bazaltlar ve  manyeti-
tli  bazaltlar  olmak  üzere  farklı  bazalt  türleri  tanım-
lanmıştır.  Breşik  bazaltlar  özellikle  Güleşen  Tepe
civarında  yaygın  olarak  bulunur.  Breşleşme  fay
kontrollü değildir.  Çünkü breş parçalarında herhan-
gi  bir  parçalanma,  kırılma  gözlenmez.  Genellikle
breş  parçaları  yuvarlaklaştırılmıştır  Breş
parçalarının  arasındaki  boşlukları  doldurur  şekilde
aktinolit, manyetit, epidot ve kalsit damarları yaygın
olarak  gözlenir.  Herbir  breş  parçasının  içinde  ise
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Şekil  2  Karacaali  magmatik  kompleksinin jeoloji  haritası  (Kuşçu,  1999'dan yararlanılarak yeniden yapılmıştır).

Figure 2 Geological map of Karacaali magmatic complex, (utilized from Kuşçu, 1999)
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kılcal manyetit ve aktinolit damarları gözlenir (Şekil
3A).  Bazaltik  kayaçlar  içerisinde  anklavlar
yaygındır.  Anklavlar  makroskopik  olarak  oldukça
farklı  yapı  ve  renkler  göstermektedir.  Boyutları  3-
5mmfden  5cmfye  kadar  değişmektedir  ve  ana
kayaçla  olan  sınırları  keskindir.'  Yapılan
mikroskopik  incelemelerde  anklavların  oldukça
ince taneli  akma dokusu gösteren bazaltlardan,  por-
fırik  dokulu  bazaltlara,  granitlerden  aplitlere  kadar
değiştiği  saptanmıştır.  Ayrıca  anklavlar  dışında

bazaltik  kayaçlar  içinde  özşekilli  ve  temiz  yüzeyli
plajiyoklaz  ve  zonlu  doku  gösteren  birincil  epidot
mineralleri tespit edilmiştir.

Bölgenin  güneybatısında  yeralan  Güleşen
Tepe  civarındaki  vadilerde  yastık  yapılı  bazaltlar
gözlenir  (Şekil  3B).  Yastık  yapılı  bazalt  mostraları
yaklaşık  2-3  metre  boyunda  ve  3-4  metre
genişliğinde,  tıkız  ve  yeşil-koyu  yeşil  renklerdedir.
Yastık  yapılı  bazaltlar  mikro  ölçekte  akma  dokusu

Şekil  3  Bazaltik  kayaçlarda  gözlenen  bazı  yapı-dokular.  A)  Breşik  bazaltlarda  kayaç  parçaları  arasında  gözlenen  aktinolit-
klorit damarlarına bağlı  manyetit damarları  ve breşik bazaltların  idealleştirilmiş  şekli.  B) Yastık yapıları.  C)  Manyetitli  bazalt-
larda ağsal  damar sistemleri.  D) Manyetit matriksli  bazalt.  E)  Manyetit matriksli  bazaltların  idealleştirilmiş mikroskop görün-
tüsü.  F)  Gaz boşluklarında manyetit ve rutil  mineralleri.

Figure 3 Observed textures and structures within the basaltic rocks. A) Magnetite veins related to actinolite-chlorite veins
within the rock fragments ofbrecciated basalts and idealized figure ofbrecciated basalts. B) Pillow strutures of the basaltic
rocks. C) Stockwork systems of basalts with magnetite. D) Basalt with magnetite matrix. E) Idealized photomicrographs of
basalt with magnetite. F) Magnetite and rutile minerals near and within the vesicles.
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ve  yer  yer  de  sub-ofıtik  doku  göstermektedir.

Bazaltik  kayaçlar  genel  olarak  mikro  ölçek-
te  porfırik,  akma,  sub-ofıtik  ve  yer  yer  de  breşik
dokulu  kayaçlardır.  Kayaç  grubunda  gözlenen  ana
mineraller,  plajiyoklaz  ve  amfibol,  tali  mineraller
ise piroksen, rutil,  biyotit ve apatittir.  İkincil  miner-
aller  olarak  aktinolit  ve  klorit  oldukça  yaygındır.
İnce  taneli  bazaltlarda  plajiyoklaz  kristalleri  volkan
camından oluşan matriks  içerisinde yüzer konumda
gözlenirken,  manyetitli  bazaltlarda  matriks  tama-
men  manyetitten  oluşmaktadır.  K-4  nolu  sondaj
örneklerinde  yapılan  mikroskopik  çalışmalarda
yeşil-koyu  yeşil  renkli  porfırik  bazaltlar  porfırik
dokulu  bazalt,  gri-koyu  gri  renkli  porfırik  bazaltlar
ise  bazaltik-andezit  olarak  isimlendirilmiştir  (Şekil
4).  Bazaltik-andezit  tanımlaması,  Delibaş(2002)
tarafından  verilen kimyasal  analizlerle  de  desteklen-
miştir.  Kayaçta  ikincil  mineraller  olarak,  aktinolit,
kalsit,  klorit,  kuvars,  epidot  yaygın  olarak  gözlenir.

Kuvarsporfır,  bölgede Sivri  Tepe,  İmamhar-
manı  Tepe  batısında  ve  güneydoğusunda,  Zeynel
Tepe  güneyinde  yüzeylenmektedir.  Bölgede  harita-
lanamayan  ölçekte  kuvarsporfır  mostraları  oldukça
yaygındır.  Kuvarsporfirler  genellikle  irili  ufaklı
kütleler  ve  dayklar  şeklinde  görülür.  ILuzeybatı  ve
kuzeydoğu  doğrultulu  kuvarsporfır  daykları,  bazik
volkanik  kayaçları  kesmektedir.  Birimin  en  tipik
örnekleri  Sivri  Tepe boyunca yüzeylenmiştir.  Kayaç
el  örneğinde tıkız,  oldukça  sert  ve  beyaz-krem  ren-
klerdedir.  Kuvarsporfırlerin  granitik  kayaçlarla  ve
bazik  volkanik  kayaçlarla  olan  dokanağı  keskindir.

CEVHERLEŞME

Karacaali  magmatik  kompleksinde  demir
ve  bakır-molibden;  kurşun-çinko  olmak  üzere  iki
tür cevherleşme görülmektedir.  Demir cevherleşme-
si,  bazaltik  kayaçlar  içerisinde  yer  almakta  ve
bölgede  özellikle  Güleşen  Tepe  civarında  yaygın
olarak  izlenmektedir.  Demir  cevherleşmesinin  ana
minerali  manyetittir.  Manyetit  zenginleşmeleri,
bazaltik  kayaçlara  bağlı  olarak;  1)  ağsal-kılcal
damarlar  ve  boşluk  dolgusu  şeklinde,  2)  kayaç
matriksi  şeklinde  ve  3)  kayaçların  kırık-çatlak  ve
fay  zonlarında  gözlenir.  Ayrıca  granitik  kayaçların
kırık-çatlaklarında  da  ekonomik  açıdan  önemli
olmayan  manyetit damarları  gözlenmektedir.

Ağsal-kılcal  damarlar  ve  boşluk  dolgusu
şeklindeki  manyetit  zenginleşmeleri,  breşik  ve
manyetitli  bazaltlarda  yaygındır.  Damarlarda
manyetitin  yanısıra  aktinolit,  klorit  ve  epidot
gözlenmektedir.  Breşik  bazaltlardaki  manyetit
zenginleşmeleri,  kayaç  parçalarının  aralarında
masif,  matriksi  oluşturur  şekilde  ve  kayaç
parçalarının  içinde  kılcal  damarlar  şeklinde  gözlen-
mektedir  (Şekil  3A-C).  Damarların  kalınlığı  2-
3mmfden  3-5  cm'ye  kadar  değişmektedir.  Ağsal-kıl-
cal  manyetit  damarları  K-4  nolu  sondajda  96-98,45
metreler  arasında  yaygın  olarak  gözlenir  (Şekil  4).
Damarlar,  manyetitli  bazaltların  üst  seviyelerinde
yer  alır.  Ağsal-kılcal  damar  sistemlerinde
manyetitin dışında yer yer de hematit,  ilmenit,  rutil,
pirit ve kalkopirit bulunmaktadır. Manyetitler genel-
likle  kırık-çatlaklıdır  ve  çatlaklar  boyunca  marti-
tleşme  yaygındır.  Piritler,  manyetitler  içerisinde
kapanım olarak veya damarlar boyunca yarı  özşekil-
li-özşekilli  mineraller  şeklinde  gözlenir.  Ağsal-kıl-
cal  damar  sistemlerinde  cevherleşmeye  eşlik  eden
ana  alterasyon  minerali  aktinolittir.  Bazı  kılcal
damarlarda manyetitler aktinolit damarlarının  sınır-
ları  boyunca  izlenirken,  bazı  damarlar  başlıca
manyetitten oluşur ve  çok az oranda aktinolit  içerir.

Ağsal-kılcal  damar  sistemleri  dışında  son-
daj  örneklerinde  ortalama  0,5-2cm  kalınlığında
damarcıklar  saptanmıştır.  Bu  damarcıklar  bazik
kayaçları,  kuvarsporfirleri  ve  yer  yer  aplitleri
kesmektedir.  Damarcıklarda ana cevher  mineralleri
manyetit,  hematit  ve  rutildir.  Bu  minerallerin
yanısıra  damarcıkların  çoğunda,  pirit  ve  kalkopirit
gözlenir.  Özellikle  aplitleri  ve  kuvarsporfirleri
kesen  damarcıklarda  ana cevher  mineralleri  pirit  ve
kalkopirittir.

Manyetitli  bazaltlarda  matriks  şeklinde
gözlenen  manyetit  zenginleşmeleri  (Şekil  3  B)
yüzeyde  saptanamamıştır.  Manyetit  matriksli
bazaltlar  K-4  nolu  sondajda  98,45-102,5  ve  111,10-
127,75  metreler  arasında  gözlenir  (Şekil  4).
Cevherleşme  102,05  metrede  kuvarsporfır  daykı
tarafından  kesilmiştir.  Dayktan  daha  derine  doğru
16,65  metre  kalınlığındaki  manyetitli  bazaltlarda
kloritleşme  ve  aktinolitleşme  oldukça  yaygındır.
Sub-ofıtik,  yer  yer  akma  dokusu  gösteren  plajiyok-
lazlar  manyetitten  oluşan  bir  matriks  içerisinde
yüzmektedir  (Şekil  3E).  Matriks  içerisinde
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manyetitin  yanısıra  değişen  oranlarda  rutil,  ilmenit
hematit,  pirit,  kalkopirit  saptanmıştır.  Pirit  ve
kalkopirit  mineralleri  bazı  örneklerde  manyetit
matriksi  içerisinde  birbirine  paralel,  devamsız
damarcıklar  şeklindedir.  K-4  nolu  sondajda  25,6-
43,6  ve  78,85-82,50  metreler arasında breşik  bazalt-
lar  arasında  manyetit  matriksli  bazaltik  kayaç
parçalan da saptanmıştır.

Fay  ve  kırık  hatları  gibi  süreksizlik  düzlem-
lerine  bağlı  manyetit  zenginleşmeleri  ancak  arazide
izlenebilmektedir.  Güleşen  Tepenin  güneybatısında
yeralan  Cin  Deresi  vadilerinde  süreksizliklerin
genel konumu K60B/70GB, Harman Tepe batısında
yer  alan  Sızak  Deresinde  ise  K85D/5KB  dır.  Cin
Deresinde  gözlenen  cevherleşmenin  devamlılığı
yaklaşık  2  metre,  kalınlığı  ise  0.5-1  metre  arasında

Şekil 4  K-4  nolu  sondaja ait  basitleştirilmiş  sondaj  loğu ve  K4 nolu  sondajda gözlenen  cevher yapı-dokuları.

Figure 4Simplifed drill log of number K-4 drill and observed ore texture within the number K-4 drill
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değişmektedir.  Cevherleşme  genellikle  bandlı  yapı
gösterir  ve  yan  kayaçla  olan  sınırı  keskindir.  Sızak
Deresinde gözlenen cevherleşmenin devamlılığı  .15-
20 metre, kalınlığı ise 4 metre civarındadır. Cevherli
seviyeler  düzensiz  damarlar  şeklindedir.
Manyetitler  ise  kırılmış-ufalanmış  olarak  gözlen-
mektedir.

Demir  cevherleşmesinin  ana opak  mineral-
leri  manyetit  ve  hematittir.  Ayrıca  nadir  olarak  sfa-
lerit  ve  pirotin  de  saptanmıştır.  Oksidasyon  zon-

larında  ise  limonit  yaygın  mineraldir.
Cevherleşmeye  eşlik  eden  ana  gang  mineralleri,
aktinolit,  klorit  ve  epidottur.  Ağsal  damar  sistem-
lerinde  ve  matriksi  manyetit  olan  bazaltlarda
manyetit ve hematit minerallerinin modal mineralo-
jik oranı ortalama %35  iken,  fay zonlarından alınan
örneklerde  ise  bu  minerallerin  modal  mineralojik
oranı  ortalama %50 civarındadır.  Bazaltik kayaçlar-
daki  saçınımlı  opak  minerallerin  oranı  %5-25
arasında  değişirken,  granitik  kayaçlarda  ve  riyolit-
riyodasitlerde  bu  oran  %l-5  arasındadır.

Şekil 5  K-l,  K-2a ve  K-3  nolu sondajlara ait basitleştirilmiş  sondaj  loğları  (Kuşçu,  1999'dan basitleştirilerek alınmıştır).

Figure SSimplifed drill logs of K-l, K-2a and K-3 number drills. ( utilized from Kuşçu, 1999).
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Manyetitler  özşekilli-yarı  özşekilli  olarak  gözlenir.
Sülfıd mineralleri içeren damarlarda manyetit içinde
pirit  ve  pirit  içerisinde  manyetit  kapanımları
yaygındır.  Ağsal  manyetit  damarlarında  kırık-çat-
laklar boyunca rutil  mineralleri  gözlenir.  Yoğun  gaz
boşluğu  içeren  bazalt  örneklerinde  ise  boşluk  dol-
gusu  manyetitler  boşluğun  merkezinde  özşekilli
olarak,  boşluğun  çeperinden  itibaren  de  özşekilsiz
olarak, gözlenir  (Şekil  3F).  Gaz  boşlukları  cevher
mineralleri  dışında çoğunlukla aktinolit,  klorit,  kar-
bonat ve kuvars mineralleri  ile doldurulmuştur.  Gaz
boşluklarında  cevher  minerali  olarak  manyetit
dışında rutil,  hematit ve  ilmenit yaygındır.

Bölgede  demir  dışmda  ikinci  önemli
zenginleşme  bakır-molibden-kurşun  ve  çinko
cevherleşmeleridir.  Cevherleşmeler  genellikle  gran-
itik  kayaçları  ve  riyolitleri  kesen  kuvars,  turmalinli
kuvars  ve  kalsit  damarlarına bağlı  olarak  gelişmiştir.
Kuvars  damarları  bölgede,  Akgün  Tepe'nin  kuzey-
doğusunda  ve  güneybatısında  riyolitler  içerisinde,
Karacaali  Köyü  kuzeyinde  porfirik  granitler
içerisinde  yaygın  olarak  gözlenir.  Bölgede  harita-
lanamayan ölçekte birçok kuvars damarı  bulunmak-
tadır.  Kuvars  damarlarının  genel  doğrultusu  kuzey-
doğu-güneybatıdır.  Damarların  kalınlığı  oldukça
değişkendir.  Genellikle  kuvars  damarlarının  kestiği
kayaçlarda,  damarın  her  iki  dokanağında  kayaçlar
daha  koyu  renklerde,  kırıntılı  ve  yer  yer  döküntü
şeklinde  gözlenir.  Damarlarda  cevher  mineralleri
olarak  pirit  ve  kalkopirit  kolaylıkla  tanınabilmekte-
dir.  Sondajlarda (K-la,  K-2a,  K-3)  cevherleşmenin
genellikle  porfırik-granitleri  kesen  kuvars  damar  ve
damarcıklarına bağlı  olarak geliştiği tespit edilmiştir
(Şekil  5).  Damarlar  genellikle  birbirine  paralel  ve
dik  yada  dike  yakındır.  Damarlarda  gözlenen  en
yaygın mineraller kalkopirit, pirit, bornit, molibden-
it, kalkozin, kovelin, hematit  ve manyetittir. Kuvars
damarları  dışında  kalsit  damarları  da gözlenmekte-
dir. Kalsit damarlarında yaygın cevher minerali galenit-
tir.  Kuvars  ve  kalsit  damarlarına  bağlı  gelişen  cevher-
leşme  dışında  porfirik  granitlerin  kırık  ve  çatlakları
boyunca sıvama şeklinde cevherleşme ve porfirik gran-
itler içerisinde  saçınımlı  cevherleşme  gözlenir.

SONUÇ  ve  YORUM

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, çalışma
alanında  yer  alan  bazik  kayaçların  Kreatese  yaşlı

Ankara  melanjı  olarak  bilinen  ofıyolitik  kayaçların
bir  üyesi  olduğu  ifade  edilmiştir  (Kaya,  2002).
Demir  zenginleşmeleri  içeren  bazik  kayaçların
önceki bölümlerde anlatılan dağılımları, konumlan,
granitik kayaçlarla  ilişkileri,  makro  ve  mikro  ölçek-
teki  dokusal  özellikleri  bu  kayaçların  Kretase  yaşlı
litolojiler  olmadıklarını,  granitik  bir  magma  içine
sokulum  yapan  Kretase'den  daha  genç  bir  magma-
tizmayı  temsil  etmesi  gerektiğini  ifade  etmektedir.

Bazaltik  kayaçların  jeoloji  haritasındaki
(Şekil  2)  konumları,  bazaltların  batıya  doğru  harita
ölçeğinde  ayırtlanamayacak  ölçüde  iç  içe  bulunan
ayırtlanmamış  bazalt-riyolit/riyodasitlere  (Şekik  2)
ve daha sonrada riyolit/riyodasitlere geçiş gösterme-
si  ve bu kayaçların  birbiriyle  olan  dokanak  ilişkileri,
bazaltik  kayaçların  granitleri  ve  riyolit/riyodasitleri
kestiğini  ve  onlarla  değişik  oranlarda  karıştığını
ifade  etmektedir.  Diğer  taraftan  farklı  yapı  ve
kristallenme  derecesine  sahip  bazaltik  kayaçların
varlığı,  bazaltik  magmanın  birden  fazla  evrede  yer-
leştiğini  işaret  etmektedir.  Ayrıca  granitlerin  yaygın
olarak  porfirik  yapılı  olmaları,  granitlere  kuvar-
sporfır  gibi  subvolkanik  damar  kayaçları  ve  riy-
olit/riyodasit  gibi  volkanik  kayaçlarrn  eşlik  etmesi
granitik  magma  içine  bazaltik  magma  enjeksi-
yonunun  yüzeye  çok  yakın  derinliklerde  gerçek-
leştiğini  kanıtlamaktadır.  Bunun  yanısıra  bazaltlar
içinde granitik kayaçlara ait anklavların varlığı,  por-
firik  granitlere  ait  iri  plajiyoklaz  fenokristalleri
içerisinde  plajiyoklaz  mikrolitlerinin  gözlenmesi,
granitik  kayaçlarda  plajiyoklazlann  yaygın  olarak
süngerimsi  doku  göstermesi  bazaltik  magma-grani-
tik  magma  karışımına  işaret  etmektedir.  Ayrıca
bazaltlarda  gözlenen  yastık  yapılarının,  bazaltik
magmanın  üst  seviyelerinde,  granitik-bazaltik
magma  dokanağında  sıcaklık  farkından  dolayı
gelişen  konveksiyon  akımları  sonucu  oluştuğu
düşünülebilir  (Reid  ve  diğ,  1983,  Wiebe  ve  Collins,
1998,  Wiebe  ve  diğ.,  2000).

Cevher oluşumu açısından düşünüldüğünde
ise  son  derece  sınırlı  bir  alanda  hem  demir  gibi
oksitli  hemde  bakır-molibden-kurşun-çinko  gibi
sülfürlü  zenginleşmelerin  birarada  farklı  kayaçlar
içinde  yer  almaları,  bunların  oluşumlarının  farklı
magmalar  arasındaki  karışım  süreçeleri  ile  ilişkili
olması  gerektiğini  ifade  etmektedir.  Ayrıca  kimyasal
açıdan  düşünüldüğünde  Cu-Mo-Pb-Zn  ve  Fe
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zenginleşmelerinin  aynı  ortamda  bulunmaları
sadece  granitik  veya  sadece  bazaltik  magmaya  bağlı
olarak açıklanamaz. Demir, bakır, çinko elemenent-
leri  bazik  kayaçlarda  zenginleşirken,  molibden  ve
kurşun  granitik  kayaçlar  için  karakteristiktir
(Krauskopf,  1982;  Rose ve diğ.,  1979).  Bu bilgilerin
ışığında,  çalışma  alanındaki  cevherleşmelerinin
oluşumu bazaltik ve  asidik magma karışım  süreçleri
çerçevesinde  daha kolay  açıklanabilir  (Şekil  6).

Granitik  magma  Lütesiyenden  önce
(Paleosen)  bölgeye  yerleşmiş  olmalıdır  (Norman,
1972,  1973).  Yerleşim  derinliğinin  oldukça  sığ
olduğu (3-5  km),  granitlerin porfırik yapılı  olmasın-
dan  anlaşılmaktadır.  Bazaltik  magmanın  granitik
magma  içine  ne  zaman  sokulum yaptığı  konusunda
elimizde  somut  yaş  tayini  bulguları  yoktur.  Bazik
kayaçların  Paleosen  yaşlı  granitoidleri  kestiği  aynı
kuşağın  doğusunda  Yozgat  yöresinde  Ketin  (1954
ve  1955) ve Gez (1959) tarafından da ifade edilmek-
te;  fakat o  bölgede de somut bir yaş verisi  bulunma-
maktadır.  Diğer  taraftan  Norman  (1972,1973)
Karacaali  Köyünün  1  km batısında granitleri  kesen
bazik,  doleritik  daykların  Pliyosen  tabanında
görülen  yastık  yapılı  bazaltlarla  ilişkili  olabileceğini
ifade  etmektedir.  Ancak  çalışma  alanında  Eosen
yaşlı  birimlerin  taban  konglomerasında  yaygın
olarak  kuvarsporfır  ve  granitoid  çakılları  gözlen-
mektedir.  Kuvarsporfîrler  bazik  volkanikleri  keser
durumda  oldukları  için  bazaltik  kayaçlar  porfıriler-
den  daha yaşlı  olmalıdır.  Bu nedenle  dokanak  ilişk-
ilerinden  bazaltik  kayaçlar  için  Lütesiyen-Paleosen
yaş  aralığı  dolaylı  olarak  kabul  edilebilir.  Çalışma
alanında  granitik  kayaçlarla  batıdaki  Eosen-
Oligosen  yaşlı  örtü  birimlerinin  dokanağı  faylı  olup
granitik  kayaçlar  örtü  birimlerine  göre  yük-
selmişlerdir.  Örtü  birimlerinin  taban  konglomerası
dokanakta  yaklaşık  90°'lik  bir  eğime  sahiptir.
Granitlerin  bu  yükselimi  ve  Norman'ın  (1972,
1973),  bahsettiği  daha  genç  yaşlı  bazaltik  dayk  ve
bazaltlar,  Miyosen  yaşlı  genç  tektonik  hareketlerle
ilişkilendirilebilir.  Demir  cevherleşmesi  içeren
çalışma  alanındaki  Lütesiyen-Paleosen  yaşlı
bazaltik  kayaçların  yüzeyde  mostra  vermesi  bu
Miyosen  yaşlı  düşey  haraketlere  bağlanabilir.

Lütesiyen-Paleosen  yaşlı  bazaltik  ma1  na
sokulum  yaptığı  zaman  granitik  magmada
kristalleşme  büyük  ölçüde  tamamlanmış  olmalıdır.

Bu  oldukça  keskin  bazik  kayaç  ve  granit
dokanaklarından  anlaşılmaktadır.  Ayrıca  bazaltlar
içindeki  granitik  anklavların  oldukça  düzgün
kenarlara  sahip  olması,  bir  geçiş  zonunun  gözlen-
memesi  bu  gözlemi  desteklemektedir.
Kristalleşmesini  büyük  ölçüde  tamamlamış  granitik
magma  ile  bazaltik  magma  arasındaki  yoğunluk  ve
sıcaklık  farkı  nedeniyle  ilk  aşamada  büyük  ölçüde
bir  karışım  olmamış(  Wiebe  ve  Collins,  1998),
bazaltik  magmanın  granitik  magma  içinde  yayılımı
sınırlı  kalmış,  yoğunluk  farkı  nedeniyle  de  yukarı
çıkamayan  bazaltik  magma  sınırlı,  yanal  yayılımlı
bir  bazaltik  magma  ocağı  oluşturmuş  olmalıdır
(Şekil  6A.).  Bazaltlarda  gözlenen  yastık
yapılarının,  bazaltik  magmanın  üst  seviyelerinde,
granitik-bazaltik  magma  dokanağında  sıcaklık
farkından  dolayı  gelişen  konveksiyon  akımları
sonucu  oluştuğu  düşünülebilir  (Reid  ve  diğ,  1983,
Wiebe  ve  Collins,  1998,  Wiebe  ve  diğ.,  2001).

Bazaltik  magma enjeksiyonu  tek  fazla  sınır-
lı  kalmamış  birbirini  takip  eden  fazlar  şeklinde
gelişmiş  olmalıdır (Şekil  6B-C).  Bu,  önceki  bölüm-
lerde  anlatılan  farklı  yapı-dokuya  sahip  bazaltik
kayaç  türlerinden  anlaşılmaktadır.  Sonraki  bazaltik
magma  enjeksiyonları  granit  içindeki  bazaltik
magma  ocağının  hacmini  artırmış  olmalıdır.
Diyoritik  ve  mikro  gabroik  bileşimli  bazik
kayaçların  varlığı  bazaltik  magma  ocağında  kristal-
lenme  ve  farklılaşmanın  da  gerçekleştiğini  ifade
etmektedir.  Buyüzden  bazaltik  magma  ocağının
dokanaklarmda  bazaltik  magmaya  göre  nispeten
soğuk  olan  granitik  magmada  sıcaklık  ani  olarak
artmış  olmalıdır.  Sıcaklık  artışıyla  birlikte  granitik
magmada  kısmi  ergimelerin  geliştiği,  bu  kısmi
ergimelerin  granitik-bazaltik  magma  karışımını  ve
granitik  magmanın  yanal  yayılımmı  artırıcı  yönde
rol  oynadığı  düşünülmektedir.  Ergiyen  granitik
magma,  yoğunluk  farkı  ve  uçucu  fazların  etkisiyle
damar-dayk  kayaçlarım  (kuvarsporfır)  ve  yüzeyde
riyolit/riyodasit  kayaçlarım  oluşturmuş  olmalıdır
(Şekil  6D).  Granitoidler  içindeki  kuvars-karbonat
damarlarına  bağlı  Cu-Mo±Pb±Zn  cevher-
leşmelerinin  bu  kısmi  ergime  süreçleriyle  ilişkili
olduğu  düşünülmektedir.  Granitlerde  bazaltik
magma  intrüzyonlan  ile  gelişen  kısmi  ergimeler,
Sparks ve diğ., (1977), McBirney, (1980), Reid ve diğ.,
(1983),  Gourgaud  ve  Thouret  (1989)  gibi  araştırıcılar
tarafından  da değişik  bölgelerde  gözlenmiştir.
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Şekil 6  Karacaali magmatik kompleksi kayaçlannın oluşum mekanizmasının idealleştirilmiş şematik gösterimi (Delibaş,

2002'den  alınmıştır).

Figure  6  Idealized  schematic  display  of  formation  mechanism  of  the  Karacaali  magmatic  complex  rocks  (taken  from

Delibaş,  2002).
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Bazaltik  magmada  ise  granitlerle
dokanaklarında  iç  kesimlere  göre  daha çabuk  soğu-
ma  nedeniyle  kenarlardan  itibaren  kristalleşip
katılaşmakta,  merkezi kesimlerde  ise  artık çözeltiler
açısından  bir  zenginleşme  beklenmektedir
(Sakuyama,  1984,  Sha,  1995)  (Şekil  6B).  Bazaltik
magmadaki  bu  ani  soğuma,  demiroksitce  zengin
fazın  silikat  fazdan  ani  olarak  ayrılmasına  ve  de
demir  cevherleşmelerinin  oluşumuna  neden  olmuş
olmalıdır.  Bazaltik magmanın  içindeki  artık sulu  faz
basıncının  zaman  zaman  litostatik  basınç  değerinin
üzerine  çıkarak  ani  olarak  geçmesi  ve  tektonik
nedenlerle oluşan kırık çatlaklarda magmadan ayrıl-
ması,  manyetit-aktinolit  damarlarını  oluşturmuş
olmalıdır.  Bazaltlarda  gözlenen  yoğun  gaz  boşluk-
ları,  kmk-çatlaklardaki  ve  breşlerin  boşluklarındaki
aktinolit,  klorit,  kuvars  ve  manyetitler  ve  ayrıca
granitler  içindeki  manyetit  damarları  bu  kanıyı
desteklemektedir.  Bazaltlar  dışında,  granitlere
bağlı  bakır  ve  molibdenli  kuvars  damarları  ise  bu
sistemin  daha  düşük  sıcaklık  zonlannda  oluşmuş
olmalıdır.  Bölgede  gözlenen  alterasyonlar  da  bu
savı  destekler  niteliktedir.  Granitler  ve  bazik
kayaçlar içinde, manyetiti i damarlarla ilişkili olarak,
başlıca  turmalin,  aktinolit,  feldispat  ve  epidot
alterasyonları  gibi  yüksek  sıcaklık  ifade  eden
alterasyonlar  gözlenirken,  riyolit/riyodasitler  içinde
killeşme,  silisleşme,  alünitleşme  gibi  daha  düşük
sıcaklıkları  işaret  eden  yüzeysel  veya  yüzeye  çok
yakın  alterasyonlar  gözlenmektedir.  Yüksek  sıcak-
lık  altşrasyonları  genelde  lokal  damarlara  bağlı
olarak  gelişirken,  düşük  sıcaklık  alterasyonları  daha
bölgesel  ölçekte  gözlenmektedir.

Dokanak  ilişkileri,  yapısal-dokusal  özellik-
ler  ve  yan  kayaç  alterasyonları  birlikte  değer-
lendirildiğinde;  Karacaali  magmatik  kompleksinde
gözlenen  demir,  bakır-molibden  ve  kurşun-çinko
zenginleşmelerinin  aynı  magmatik  süreçlerin  ürün-
leri  olmaları  gerektiği  sonucuna  ulaşılmaktadır.  Bu
zenginleşmelerin,  granitik  bir  magmayla  bunun
içine  sokulum  yapan  bazaltik  bir  magma  arasında
gelişen  etkileşim,  karışım  ve  farklılaşma  süreçleri
ile  ilişkili  olduğu  düşünülmektedir.
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EXTENDED  SUMMARY

Karacaali  magmatic  complex,  located  at
1  Okm northeast of Kırıkkale town center, within the
Kırşehir  İ31-al  topographic  quadrangle  of  Turkey
of  1/25.  000  scale  mainly  contains  iron,  copper-
molybdenum  and  lead  mineralisations  (Fig.  1).
Complex  consists  of  plutonic,  sub-volcanic,  vol-
canic rocks and veins.  Plutonic rocks are comprised
of  porphyritic  granite,  magnetite  granite,  granular
granite.  Sub-volcanic  rocks  and  veins  are  quartz
porphyry  rocks,  carbonate-,  quartz-,  tourmaline-,
and quartz-tourmaline-veins (Fig. 2).

The most common granitic rock type  found
in  the  Karacaali  Magmatic  Complex  is  porphyritic
granite. It is located at northeast and southeast of the
complex. Porphritic granites are the host rock to sul-
phide(Cu-Mo,  Pb-Zn)-quartz-veins.  It  has  sharp
contact  with  quartz  porphyry  and  basaltic  rocks.
The  basaltic  dikes  and vertical  quartz-,  tourmaline-
quartz-,  tourmaline-  and  carbonate-veins  cut  the
porphyritic  granite.  Along  the  tourmaline  veins,
feldspathic  alterations  are  also  very  common.
According  to  Norman(  1972,  1973)  granitic  rocks
are Paleocene in aged.

In  Karacaali  Magmatic  Complex,  basalts
hosting  iron  mineralizations  are  divided  into  five
groups according to structures, textures, colour and
mineral  contents.  These  basalt types  are  brecciated
basalt,  porphyritic  basalt,  fine  grained  basalt,  mag-
netite basalt  and basaltic andesite. Almost all  basalt
types  contain  enclaves.  These  enclaves  show  varia-
tions in size,  shape and composition. Enclaves have
sizes  ranging  from  those  recognizable  on  micro-
scopic scale  up to  20-3  0cm on field and recogniza-
ble  on  field  have  sharp  contacts  with  their  host.
Enclaves  have  been  boardly  classified  into  two
groups:  (i)  granitic  enclaves  and (ii)  basaltic-diorit-
ic enclaves. To the north basaltic rocks shows pillow
structures  in  the  basalts.  Generally  this  structures
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3m in height and  5-1  Om in length. These structures
are  well-packed  and  green-dark  green  coloured.
Iron  mineralization  is  basically  within  the  basalts.
The  main  mineral  of  this  mineralization  is  mag-
netite.  Furthermore,  granitic  rocks  contain  mag-
netite-veins  in  fault  and  fractures.  Different  miner-
alization  types  within  the  basalts  are  observed;
(a)stockwork  veins  and  cavity  fillings  in  brecciated
and magnetite  basalts  (Figure  4a),  (b)  matrix  of the
magnetite  basalts  (Fig.  3A-C-D-E)  and  (c)veins
along to fracture and  fault zone  in the basaltic  rocks.
Generally,  In  iron  mineralizations  hematite,
ilmenite,  rutile,  pyrite  and  chalcopyrite  are  seen
with  magnetite.  The  common  gangue  minerals  are
actinolite, chlorite and epidote. Actinolitization and
chloritization  are  common  alteration  types  in  this
mineralization.  The  iron  oxide  grade  is  within  the
range  of  15-60%FeO.

Cu-Mo,  Pb-Zn  mineralization,  is  seen  with
vertical  or  nearly  vertical  quartz-,  quartz-tourma-
line-  and  calcite-veins  in  granitic  rocks.  The  main
minerals  of  sulfide  mineralization;  chalcopyrite,
sphalerite,  galena,  molybdenite  and  pyrite.
Alteration  types  are  siliciflcation,  kaolinization  and
tourmalinization.  The  copper,  molybdenum,  lead
and  zinc  grades  are  <1.4  %Cu,  <0.4  %Mo,  <0.1
%Pb, <0.2  %Zn  respectively.

According  to  the  contact  relations  together
with  the  structural-textural  characteristics  and  wall
rock  alteration,  iron  and  sulfide  mineralizations  in
the  Complex  are  the  products  of  basaltic  and
granitic  magma.  It  is  suggested  that  these  mineral-
izations  are  associated  with  the  interaction,  mixing
and  differentiation  processes  taking  place  between
the granitic  and  basaltic  magma.  These data support
the  magma  mixing  processes  are;  Distuributions  of
basalts,  pillow structures  in  basalts,  granitic  enclave
in  basalts  and  neverthless,  Cu-Mo,  Pb-Zn  and  Fe
mineralizations  can  not  be  explained  with  a  single
acidic magma or a single basic magma.  Iron, copper
and zinc elements are characterisrtic  for basic  rocks,
while  molybdenum  and  lead  are  characteristic  for
granitic  rocks  (Krauskopf,  1982;  Rose  at.all.,  1976).

According  to  this  informations,  formation
of the  rocks  and  mineralizations  in  Karacaali  mag-
matic  complex  are  easily  explained  with  the  basic

and  asidic  magma mixing  processes  (Fig.  6).
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GİRİŞ 
 

Seyitoğlu vd. (2000), Çankırı havzasının 
batı kenarında Neo-Tetis kenet kuşağına ait 
birimlerin batı kenarı normal faylı, doğu kenarı 
bindirmeli bir tektonik kama şeklinde, Çankırı 
havzasının Neojen yaşlı ünitelerini parçaladığını ve 
bunu yaratan gerilmenin Geç Pliyosen’i izleyen 
dönemde Kuzey Anadolu Fayı ile onun bir kolu olan 
Kırıkkale-Erbaa Fay zonu arasındaki KB-GD 
sıkışma olduğunu belirtmiştir (Şekil 1). Seyitoğlu 

vd. (2000)’e göre Çankırı havzasının batı kenarında 
görülen bindirmeler İzmir-Ankara kenet zonunun 
oluşumuna bağlı kıtalararası sıkışmanın verileri 
olmayıp, ‘Ankara Orojenik Fazı (Koçyiğit vd. 
1995)’ önerisi geçerli değildir. 
 

Kaymakçı vd. (2000 ve 2001) ise Çankırı 
havzasının batı kenarında kıtalararası sıkışmanın 
son ürünü olarak Alt Miyosen yaşlı Kılçak 
formasyonunu göstermiştir. Erken-Orta Miyosen’de 
bölgede orojenik çökmeye bağlı olarak gelişen 

Türkiye Jeoloji Bülteni  Cilt 47, Sayı 1, Şubat 2004  
Geological Bulletin of Turkey  Volume 47, Number 1, February 2004 
 
Çankırı havzasına ait Kumartaş ve Hançili formasyonları  
içerisinde çökelme ile eş yaşlı tektonik yapılar 
 
Syn-sedimentary tectonic structures in the Kumartaş and Hançili  
formations, Çankırı basin 
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Öz 

Çankırı Havzası’nın kuzeybatısında yayılım gösteren Hançili formasyonu Alt 
Miyosen yaşlı Kumartaş formasyonu üzerine geçişli olarak gelmektedir. Erken Pliyosen 
sonrasında doğuya doğru bindiren bir tektonik kama ile parçalanmış bulunan bu 
formasyonların sedimantasyonuyla eş yaşlı yapılar gözlemlenmiş ve Erken - Orta 
Miyosen’de etkin olan genişlemeli tektoniğe ait veriler olarak sunulmuştur.  
 
Anahtar Sözcükler: Çankırı havzası, Neojen, Hançili formasyonu, tektonik kama. 

 
Abstract 

Kumartaş formation, which outcrops in the northwest of Çankırı basin, laterally 
and vertically grades into the overlaying Hançili formation. Syn-sedimentary structures 
mostly normal faults observed within these units indicate existence of extensional tectonics 
in Early - Middle Miocene in the Çankırı basin. These sedimentary units are later 
fragmented by an east vergent tectonic sliver after early Pliocene. 
 
Key Words: Çankırı basin, Neogene, Hançili formation, tectonic sliver 



SAVAŞÇI-SEYİTOĞLU 

62 

genişlemeli rejim içinde yaklaşık K-G yönlü bir 
paleo-yükseltinin batıdaki Hançili kenar havzası ile 
doğudaki Çankırı havzasını ayırdığı ve bu 
havzalarda farklı stratigrafiler geliştiği belirtilmiştir. 
Geç Miyosen’den günümüze kadar ise bölgenin 
yanal atım tektoniğine bağlı sıkışmanın etkisinde 
kaldığı ve ilişkili sedimanter ünitelerin çökeldiği 
öne sürülmüştür (Kaymakçı vd. 2000 ve 2001).  
 

Erken-Orta Miyosen’de varlığı iddia edilen 
genişlemeli tektonik rejimin verisi olarak kinematik 
göstergelerin yanısıra Hançili kenar havzasındaki 
yarı graben yapıları, bu dönemde çökelen Kumartaş 
(=Altıntaş, Aslantaş) ve Hançili formasyonlarının 
kalınlıklarındaki farklılık kullanılarak önerilmiştir 
(Kaymakçı 2000, Şek.4.08). Ancak sunulan ölçülü 
dikme kesitlerin tabanında temele inilmemiş ve 
tavanın da erozyona açık olduğu görülmektedir. 
Buradaki ünitelerin kalınlığını belirleyecek herhangi 
bir veri olmadığından yapılmış olan yarı graben 
önerisi (Kaymakçı 2000) eksiklidir.  
 

Bu çalışmada Çankırı havzasında Kumartaş 
ve Hançili formasyonlarının sadece üste doğru tane 
boyu incelmesine ve Galatya volkaniklerinin 
zamana bağlı olarak jeokimyasındaki değişime 
dayalı olan Miyosen’de genişlemeli tektoniğin 
varolduğu hipotezi (Seyitoğlu vd. 1997), tektono-
sedimanter gözlemlerle denetlenmektedir. 
 
STRATİGRAFİ 
 

Çankırı havzasının Neojen stratigrafisi daha 
önce Birgili vd. (1975), Akyürek vd. (1980), 
Hakyemez vd. (1986), Koçyiğit vd. (1995) Şen vd. 
(1998), Kaymakçı vd. (2000) tarafından 
incelenmiştir. Tüm bu veriler göz önüne alındığında 
Çankırı havzasında Neojen istifi (Şekil 2) Kılçak 
formasyonu ile başlamaktadır. Birim genel olarak 
konglomera, kumtaşı, şeyl, kiltaşı ve kömürlü 
seviyelerden oluşmaktadır. Kılçak formasyonu’nun 
Bruijn ve Saraç (1992), Ünay (1994) tarafından elde 
edilen fosil örneklerine göre (MN1 - MN2: 23.8 - 20 
My) Erken Miyosen’de oluştuğu ve ayrı bir 
stratigrafik ünite olarak ele alınması gerektiği 
belirlenmiştir (Şen vd. 1998). Kılçak formasyonuna 

ait ölçülü kesit Kaymakçı (2000) de verilmiş olup, 
Kılçak formasyonunun kendisinden daha genç olan 
Kumartaş formasyonu ile ilişkisi tam olarak 
saptanamamıştır. Ancak yapılan son araştırmalarla 
Kılçak formasyonunun üzerine Kumartaş 
formasyonunun geldiği belirlenmiş ve bunun 
tektonik anlamı tartışılmıştır (Özcan 2003). 
 

Kumartaş formasyonu ilk kez Akyürek vd. 
(1980) tarafından adlandırılmıştır. Aynı formasyon 
Koçyiğit vd. (1995) tarafından Aslantaş, Kaymakçı 
(2000) tarafından ise Altıntaş formasyonu olarak 
isimlendirilmiştir. Bu çalışmada orijinal isme sadık 
kalınmıştır. Kumartaş formasyonunun, Şemsettin 
lokalitesinde MN3 - MN4, Çandır lokalitesinde ise 
MN 6 zonlarına (20 - 12.5 My) ait fosil içerikleri 
nedeniyle Erken - Orta Miyosen döneminde 
çökeldiği belirtilmiştir (Şen vd. 1998). Kumartaş 
formasyonu Neo-Tetis kenet zonu kayaları ile 
normal faylı bir ilişki gösterir (Şen vd. 1998, 
Seyitoğlu vd. 2001). Genel olarak tane boyunda üste 
doğru bir incelme gösteren Kumartaş formasyonu, 
alt seviyelerinde konglomera, kumtaşı, silttaşı ve 
çamurtaşı ardalanmasından oluşmaktadır. Kumartaş 
formasyonunun üst kesimleri kırmızı renkli 
çamurtaşı, sarı renkli kumtaşı ve konglomeralardan 
oluşmakta ve yer yer tüf ardalanmasına 
rastlanmaktadır. Birimin üst kesimleri yanal ve 
düşey olarak Hançili Formasyonuna geçmektedir 
(Kaymakçı 2000, Seyitoğlu vd. 2001, Karadenizli 
vd. 2003). 
 

Hançili Formasyonu ilk kez Akyürek vd. 
(1980) tarafından isimlendirilmiştir. Kaymakçı 
(2000) birimin fosil içeriğine göre MN4 - MN5 (18 
- 15.2My) zonlarında bulunduğunu belirtmiştir 
(Erken - Orta Miyosen). Genellikle gri-beje yakın 
bir renk sergileyen Hançili formasyonunun 
tabanında, gri renkli kumtaşı-silttaşı-çamurtaşı 
ardalanması görülür. Burada bulunan kumtaşları 
çapraz katmanlanmalıdır. Yukarıya doğru siltli 
çamur, gri-yeşil kil, sarı bej killi kireçtaşı, killi 
kumtaşı ve tüflerden oluşmaktadır ve ripple marklar 
gözlenmiştir. En üst kesimde ise genellikle kiltaşı, 
marn, organik maddece zengin kiltaşı, masif marn, 
fosilli kireçtaşı, kömür seviyeleri bulunur. 



KUMARTAŞ ve HANÇİLİ FORMASYONLARI İÇERİSİNDE ÇÖKELME İLE EŞYAŞLI YAPILAR 

63 

55

60

65

70

353025

Koyunbaba

Minkati

Kumartaş

Yüzbey

Karatepe

Termeyenice

Demirtaş
Hançili

Babaş

HalfetŞemsettin

Figure 3

Şekil 5

X X

Y Y

Figure 5

Şekil 3

Çankırı

ANKARA

Çorum

Kuzey Anadolu Fay Zonu

Sinop

Çankırı Havzası

Akdeniz

Karadeniz

Kırıkkale Yozgat

0 50 km

K

Neo-Tetis Kenet Zonu

Karadeniz

Mediterranean

Black Sea

North Anatolian Fault Zone

Çankırı Basin

Neo-Tetis Kenet Zonu

Neojen Birimleri

Aluvyon

0 1 km

Alluvium

Neogene successions

Neo-Tethyan Suture Zone

Neo-Tethyan Suture Zone

K

 
Şekil 1. Çankırı havzasının kuzey batısındaki çalışma alanı (Seyitoğlu vd. 2000’den değiştirilmiştir.) 
 
Figure 1. Location of the study area in the northwest of Çankırı basin ( Modified from Seyitoğlu et al. 2000) 
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Hançili formasyonu Kumartaş formasyonu gibi üste 
doğru incelen bir istif sergilemektedir. 
 

Neojen stratigrafisi Hançili formasyonu 
üzerine uyumsuz olarak gelen Miyo-Pliyosen yaşlı 
kırıntılı ve evaporitik birimlerle devam etmektedir 
(Şekil 2) (Seyitoğlu vd. 2001, Karadenizli vd. 
2003).  
 
 
TEKTONO-SEDİMANTER BULGULAR 
 

Çankırı havzasında Kumartaş ve Hançili 
formasyonlarının çökelmesi, eş yaşlı tektonik ile  
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Şekil 2. Çankırı havzası batısının genelleştirilmiş 
stratigrafik kesiti 
 
Figure 2. Generalised stratigraphical section of 
western Çankırı basin 
 

kontrol edilmektedir ve bunun kalınlık ve tane boyu 
olarak istiflere yansımış izleri vardır (Karadenizli vd 
2003). Tektonik izleri ortaya çıkarmak amacıyla iki 
lokalitede Şemsettin ve Karatepe köyleri civarında 
ayrıntılı gözlemler yapılmıştır.  
 

Çökelme ile eş yaşlı faylar 
 

Şemsettin Köyü civarındaki çalışma 
alanında (Şekil 3) “A” ile işaretlenmiş olan fay 
düzlemi dere yatağında mostra vermekte olup, 
K55B 62 KD konumludur. Üzerinde normal fay 
olabileceğine işaret eden fay düzlemi doğrultusuna 
dik belli belirsiz çizikler barındırmaktadır. Fay 
düzlemi ile aynı yöne eğimli fakat ondan daha az 
eğime sahip Kumartaş formasyonuna ait 
tabakalanma açıkça izlenebilir. “A” fayı 
güneydoğuya doğru takip edildiğinde Hançili 
formasyonuna ait birimler tarafından örtüldüğü 
görülmektedir. Bu birimler daha güneybatıda K25B 
50KD gidişli “B” fayı (Şekil 3) tarafından 
sınırlanmıştır. “B” fayı da daha güneydoğuda 
Hançili formasyonuna ait çökeller tarafından 
örtülmektedir.  
 

Bu arazi gözlemleri Şemsettin köyünün 
güneydoğusunda yer alan “A ve B” faylarının 
zaman içinde geriye doğru basamaklanarak 
geliştiğini ve Kumartaş ve Hançili formasyonlarının 
çökelimi sırasında varolduklarını göstermektedir. 
Bunların dışında “A” fayının düşen bloğunda, fayın 
doğrultusuna yaklaşık dik konumda KD doğrultulu 
KB ve GD’ya yaklaşık 75-80o eğimli normal faylar 
Kumartaş formasyonuna ait birimleri keser ve 
Kumartaş - Hançili formasyonu geçişine ait çökeller 
tarafından örtülürler (Şekil 4).  
 

Karatepe Köyü kuzeybatısı, ayrıntılı olarak 
incelenen diğer anahtar lokasyon olup, “C” ile 
işaretlenmiş K10B 66KD konumlu Kumartaş 
formasyonunun çökelimini kontrol eden normal fay, 
bu formasyonun üst seviyelerindeki marn ve 
kireçtaşları tarafından örtülmektir (Şekil 5 ve 6). Bu 
litoloji yaklaşık olarak Kumartaş ve Hançili 
formasyonlarının geçiş seviyesine karşılık 
gelmektedir. “C” fayının güneydoğuya doğru takip 
edildiğinde kuzeydoğu güneybatı gidişli bir - 
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Şekil 3. Şemsettin köyü civarının jeoloji haritası 
Figure 3. Geological map of Şemsettin village and surrounding area 
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Şekil 4. Kumartaş formasyonu içinde sedimantasyonla 
eş zamanlı faylar. Foto yeri için Şekil 3’e bakınız. 
 

Figure  4.  Syn-sedimentary  normal  faults  within  the  
Kumartaş formation. See Figure 3 for photo location.  
 

transfer  fay  ile  kuzeydoğuya  ötelendiği  görülür.  
Kumartaş ve Hançili formasyonlarına ait tabakalar fay 
ile aynı yöne ondan daha az açı ile eğimlidir (Şekil 5). 
“C”  fayının  Kumartaş  ve  Hançili  formasyonlarının 
geçiş  seviyeleri  tarafından  örtülmesi,  sedimantasyonla  
eş zamanlı olduğunun işaretidir. 
 

Genç Faylar 
 

Seyitoğlu  vd.  (2000)  Erken  Pliyosen  
sonrasında  Çankırı  havzasının  batı  kenarının, 
yaklaşık  kuzey-güney  uzanımlı,  doğu  kenarı 
bindirmeli,  batı  kenarı  normal  faylı  bir  tektonik  
kama  ile  parçalandığını  öne  sürmektedir.  Bu  
çalışmadaki her iki anahtar lokalitede (Şekil 3 ve 5) 
saptanan  Koyunbaba  ve  Karatepe  fayları  Hançili  
formasyonunun  çökeliminden  sonra  gelişmişlerdir. 
Hançili  formasyonuna  ait  kiltaşı,  killi  kireçtaşı, 
çamurtaşı  ve  silttaşı  gibi  ince  taneli  üniteler  fay  
tarafından  kesilmiş  ve  deforme  olmuşlardır.  Faylar  
ile  adı  geçen  formasyon  arasında  eşzamanlılığı 
gösteren  hiçbir  veri  yoktur.  Bu  faylardan  
Koyunbaba fayı  üzerinde normal atımı  gösteren fay 
çizikleri  açıkça  görülmektedir  (Şekil  3  ve  7).  
Koyunbaba ve Karatepe fayları geç Pliyosen sonrası 
aktif  hale  geçen  tektonik  kamanın  (Seyitoğlu  vd.  
2000) normal faylı batı kenarını oluşturmaktadırlar. 
 
Ölçülü Stratigrafik Kesitler 
 

Kumartaş  ve  Hançili  formasyonlarından 
toplam  5  adet  ölçülü  stratigrafik  kesit  alınmıştır. 
Şemsettin Köyü civarındaki çalışma alanında (Şekil 
3)  “A”  ile  işaretlenmiş  olan  fayın  düşen  bloğunda, 
toplam 42 m kalınlığında Kumartaş  formasyonunun 

alt  kesimlerini  temsil  eden  ölçülü  stratigrafik  kesit  
alınmıştır  (Şekil  8-A).  Buna  göre  Kumartaş 
formasyonunun  alt  kısımları,  kumtaşı,  silttaşı  ve  
çamurtaşı  ardalanmasından  oluşmaktadır.  Burada  
bulunan  kumtaşları  düzlemsel  paralel  katmanlı, 
düzlemsel  çapraz  katmanlı  ve  yer  yer  masif  bir  
tabakalanma  göstermektedir.   Kumtaşları  orta-kaba  
tane boyundadır. Silttaşları düzlemsel paralel katmanlı 
bir yapı sergilemektedir.  
 
 

Şemsettin  Köyü  civarında  Kumartaş 
formasyonunun  üst  kesimlerini  temsil  eden  toplam  
29,74  m  kalınlığında  bir  ölçülü  stratigrafik  kesit  
alınmıştır  (Şekil  8-B).  Kumartaş  formasyonunun  üst  
kesimleri; silttaşı, kumtaşı,  
çamurtaşından  oluşmakta  ve  tüf  içermektedir.  Ayrıca 
yer  yer  kanal  dolgularına  ve  çamurtaşı-silttaşı 
ardalanmasına  rastlanmaktadır.  Çamurtaşları 
düzlemsel  paralel  ve  düzlemsel  çapraz  katmanlanma   
göstermekte  ve  ripple  mark  içermektedir.  
Kumtaşlarının  içinde  kaliş  türü  karbonatlaşmalara 
rastlanmakta  ve  tane  boyu  yukarıya  doğru 
incelmektedir. Şekil  8B’de  belirtilen  seviye  
mikromemeli fosilleri içermektedir (Şen vd. 1998). 
 
 

Kumartaş  formasyonunun üst  seviyelerine  ait  
bir başka ölçülü stratigrafik kesit Karatepe köyü kuzey 
doğusunda toplam 78,70 m kalınlığındadır (Şekil 8-C). 
Burada  formasyon,  çamurtaşı,  kumtaşı  ve  tüflerden  
oluşmaktadır.  Ayrıca  birim  içinde  konglomeralara  da  
rastlanmaktadır. Bu konglomeralar tane destekli, kötü-
iyi  boylanmalı,  ince  taneli  kesimlerde  tabakalanmalı 
olarak görülmektedir.  
 
 

Kumartaş formasyonu genel olarak üste doğru 
incelen  bir  istifi  göstermektedir.  Birim,  renk  olarak,  
kırmızı  hakim  bej  ve  turuncu  ardalanmasından 
oluşmaktadır.  

 

Şemsettin  köyü  civarında  Kumartaş  formasyonundan  
Hançili  formasyonuna geçiş  zonunda toplam 247,8 m 
kalınlığında  bir  ölçülü  stratigrafik  kesit  alınmıştır 
(Şekil  8-D).  Burada  Kumartaş  formasyonu;  kırmızı 
renkli  çamurtaşı,  sarı  renkli  kumtaşı  ve  
konglomeralardan  oluşmakta  ve  yer  yer  tüf  
ardalanmasına rastlanmaktadır. Kumtaşları düzlemsel 
paralel  ve  düzlemsel  çapraz  tabakalanma  
göstermektedir. Konglomeralar ise; tane destekli ve 
iyi-orta  boylanmalıdır.  Bu  konglomeralar  sarı, 
kırmızı  renklerde olup, erozyonal tabanlıdır ve tane 
bileşeni içerisinde tüfler bulunmaktadır.  
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Şekil 5. Karatepe köyü civarının jeoloji haritası 
 
Figure 5. Geological map of Karatepe village and surrounding area 
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Şekil  6.  Karatepe  köyü  KD’sunda  Temel  ile  Kumartaş 
formasyonu  arasındaki  kuzeybatı  gidişli  çökelme  ile  eş 
yaşlı  normal faylı sınır.  Fay düzlemi kalın siyah düz çizgi  
ile,  fayı  üzerleyen  Kumartaş  formasyonun  sınırı  noktalı 
çizgi ile gösterilmiştir. Foto yeri için Şekil 5’ye bakınız. 
 
Figure  6.  NW  trending  syn-sdimentary  normal-faulted  
between  the  basement  and  Kumartaş  formation  in  the  NE  
of  Karatepe  village.  Thick  black  line  represents  normal  
fault  surface.  Dated  line  shows  the  bottom  of  overlapped  
Kumartaş formation. See Figure 5 for photo location. 

 
 
 
 
 
Şemsettin  Köyü ve  çevresinde  bu  geçiş 

zonunun  üst  kısımlarında  toplam  64,36  m  
kalınlığında  Hançili  formasyonunun  alt  
seviyelerine  ait  ölçülü  stratigrafik  kesit  
alınmıştır  (Şekil  8-E).  Hançili  formasyonu  
burada gri-beje yakın bir renk sergilemektedir.  
Birim  tabanda  gri  renkli  kumtaşı  -  silttaşı  -  
çamurtaşı  ardalanmasından  oluşmakta  olup,  
kumtaşları  çapraz  tabakalanmalıdır.  Yukarıya 
doğru  istif  silttaşı,  gri-yeşil  kiltaşı,  sarı  bej  
killi  kireçtaşı,  killi  kumtaşı  ve  tüflerden  
oluşmaktadır.  Tüflü tabakalarda ripple marklar 
gözlenmiştir.  Ölçülen  istifin  en  üst  kesiminde,  
kiltaşı,  marn,  organik  maddece  zengin  kiltaşı, 
masif  marn,  karbonatlar,  fosilli  kireçtaşı, 
kömür  ve  tüfler  görülür.  Hançili  formasyonu  
da  Kumartaş  formasyonu  gibi  üste  doğru 
incelen bir istif özelliği sergilemektedir. 
 

 
 

Şekil  7.  Temel  ile  Hançili  formasyonu  arasındaki 
Koyunbaba normail fayı. Foto yeri için Şekil 3’e bakınız. 
 
 

Figure 7.  Koyunbaba normal  fault  between basement and 
Hançili formation. See Figure 3 for photo location. 

 

Ortam yorumu 
 

Kumartaş  formasyonu  genel  olarak  kaba  
kırıntılı tortul yapısı kırmızı–turuncu bir renge sahip 
olması  ve  mikromemeli  fosilleri  içermesi  nedenleri  
ile  alüvyal  bir  ortamda  çökelmiştir.  Bu  birimin  
çökelme  esnasında  normal  faylar  tarafından 
sınırlanmış  olması  ve  içinde  akarsu  taşınımlarını 
işaret  eden  kanal  dolgularının  gözlenmesi  bir  
alüvyal  yelpazeye  işaret  etmektedir.  Ayrıca  birim  
çamurtaşı,  kumtaşı,  silttaşı  ve  konglomera  
içermektedir  ve  saha  dağılım  geometrisi  
elipsoidaldir.  Bu  alüvyal  yelpazeler,  içinde  Hançili  
formasyonunun  çökeldiği  göl  kıyısında  bulunuyor  
olmalıdır;  çünkü  Kumartaş  ve  Hançili  
formasyonlarının  geçiş  zonunda  plaj  ortamını 
gösteren iyi  boylanmalı kırıntılılar  gözlenmiştir.  Bu 
özellikler Karadenizli vd. (2003)’de fan-delta olarak 
yorumlanmıştır.  Gölsel  ortamı  temsil  eden  Hançili  
formasyonunda  göl  kıyısı  ve  göl  merkezlerinde  
birbirinden  farklı  litolojiler  bulunmaktadır.  Göl  
kıyısında  konglomera-kumtaşı  gibi  daha  iri  taneler  
bulunurken,  göl  merkezlerinde  organik  malzemece  
zengin  kiltaşı,  killi  kireçtaşı,  çamurtaşı  ve  silttaşı 
çökelmiştir.  Sedimantasyona  Erken  -  Orta  
Miyosende  aktivitesini  sürdüren  Galatya  
volkanikleri,  tüfleri  ile  katılmış  olmalıdırlar 
(Akyürek  vd.  1980,  Koçyiğit  vd.  1995,  Kaymakçı 
vd.  2000,  Seyitoğlu  vd.  2001,  Yürür  vd.  2002)  .  
Stratigrafik  istifin  konumuna  ve  jeolojik  haritalara  
bakıldığında göl seviyesinin giderek yükseldiği veya 
havzanın fay kontrollu ve devamlı olarak çöktüğü  
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Figure 8. The measured stratigraphic sections (A) The measured section belongs to the lower part of 
Kumartaş formation. (B) The measured section belongs to the upper part of Kumartaş formation. See 
Figure 3 for the location. (C) The measured section belongs to the transition from upper part of 
Kumartaş formation to the Hançili formation. See Figure 5 for the location. (D) The measured section 
belongs to interfingering zone between Kumartaş and Hançili formations. (E) The measured section 
belongs to the lower part of Hançili formation. See Figure 3 for locations. m: mudstone, f: fine sandstone, 
m: medium sandstone, c: coarse sandstone, g: gravel 
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görülmektedir. Bu yoruma kanıt olarak Hançili 
formasyonuna ait kayaçların, Kumartaş formasyonu 
kayaçları üzerinde görülmesi ve havza içi yükseltileri 
sınırlayan çökelme ile eş yaşlı normal fayları örtmesi 
verilmektedir. Burada sunulan ortam yorumu ayrıntılı 
fasiyes analizlerine dayalı çalışma ile (Karadenizli 
vd. 2003) desteklenmektedir. 
 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Bu makalede Çankırı havzasının batı 
kenarında yüzeyleyen Kumartaş ve Hançili 
formasyonları içinde çökelme ile eş yaşlı normal 
faylar saptanmış olup, bölgede Erken - Orta 
Miyosende genişlemeli tektonik rejimin varlığı 
kanıtlanmıştır. Bu dönemdeki genişlemeli tektonik 
rejim Seyitoğlu vd. (1997) de sadece üste doğru 
incelen istifin varlığı ve Galatya  volkaniklerinin 
jeokimyasında zaman içinde kalkalkalenden 
alkalene geçiş değerlendirilerek sunulmuştur. Bu 
görüşün bölgede yer alan diğer ipuçları Yürür vd. 
(2002) tarafından Galatya volkanik kompleksi 
güneyinde Miyosen’de etkili olan genişlemeli 
tektoniğe ait veriler sunularak verilmiştir. Bu, 
Çankırı havzası batısındaki çalışma alanımızda 
ortaya konan genişlemeli tektoniğe ait verilerin 
lokal olmayıp bölgesel bir anlamı olduğunu 
göstermektedir.  
 
Kaymakçı (2000) de Çankırı Havzasının batısında 
tektono-sedimanter verileri eksikli olmasına 
rağmen (bknz. Giriş) fay düzlemlerinde ölçülen 
kayma çiziklerinin analizi kullanılarak Orta 
Miyosen’de genişlemeli rejim önerilmiştir. Ancak 
çalışma alanında gözlediğimiz fayların türü ve 
bölgenin yapısal analizi Kaymakçı (2000) ile 
tamamen farklılık göstermektedir. Bu makale ile 
ayrıntılı çalışılan alanlara ait jeolojik haritalarda 
(Şekil 3 ve 5) Şemsettin ve Karatepe köyleri 
civarında çökelme ile eş yaşlı olduğuna ait verileri 
sunulan KD’ya eğimli faylar, Kaymakçı (2000 
Şekil 4,04), Kaymakçı vd. (2000) ve (2001)’de 
GB’ya eğimli düzlemler boyunca temelin Neojen 
ünitelerine bindirdiği faylar olarak 
gösterilmektedir. Diğer bir deyişle iki çalışma 
arasında fayların türü ve oluşum yaşları 
konularında tam bir anlaşmazlık bulunmaktadır.  
 

Bunun yanı sıra; bu makalede genç faylar 
olarak tanımlanan faylardan Koyunbaba fayı, 
Seyitoğlu vd. (2000 ve 2001)’de ortaya konan 
doğu kenarı bindirmeli batı kenarı ise normal faylı 

tektonik kamanın batı kenarını oluşturmaktadır 
(Şekil 9). Tektonik kamanın batı kenarının normal 
faylı olduğuna ilişkin veriler Seyitoğlu vd. 
(2000)’de Gelbulasın Köyü civarında sunulmuştur. 
Bu çalışmada ise Koyunbaba köyü civarında 
yüzlek veren fay düzlemi konumu ve üzerindeki 
hareket yönü şüpheye yer vermeyecek şekilde 
normal faya işaret etmektedir. Aynı fay, Kaymakçı 
(2000), Kaymakçı vd. (2000 ve 2001) 
çalışmalarında Neojen ünitelerinin temel üzerine 
hareket ettiği bir bindirme fayı olarak 
değerlendirilmiştir. Aynı bölgede yapılan bu 
çalışmalarda gözlemlerde farklılık bulunduğundan 
bölgenin tektonik gelişimi için ortaya konan 
değerlendirmelerde farklı olmaktadır. Arazi 
gözlemlerimiz Çankırı havzası batı kenarında 
yaklaşık K-G gidişli doğu kenarı bindirmeli batı 
kenarı normal faylı, var olan Neojen havzasını 
erken Pliyosen’den sonra parçalayan bir tektonik 
kamanın (Seyitoğlu vd. 2000, 2001) varlığını 
desteklemektedir. 
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Şekil 9. Geç Pliyosen’den sonra aktive olan batı kenarı 
normal faylı, doğu kenarı bindirmeli tektonik kama ve bu 
kama içinde yükselmiş bulunan çökelme ile eş yaşlı normal 
fayların kontrol ettiği Neojen birimleri gösteren şematik 
kesitler. Kesit yerleri için Şekil 1’e bakınız. 
 
Figure 9. Schematic cross sections of uplifted Neogene 
units and related  syn-sedimantery normal faults within the 
tectonic sliver activated following Late Pliocene. Note the 
normal faulted western and thrusted eastern margins of the 
tectonic sliver. See Figure 1 for locations. 
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EXTENDED SUMMARY 
 

This paper recognises two different normal 
faults in the northwest of Çankırı basin. The 
first one is syn-sedimentary NE dipping normal 
faults that limit NW trending intrabasinal 
paleohighs controlling the deposition of alluvial 
fans (Kumartaş formation). These alluvial fans 
might enter the lacustrine environment where 
Hançili formation is deposited.  

The second is the post-sedimentary normal 
faulting. They limit the western margin of a 
NNE-trending tectonic sliver that fragments the 
western margin of Çankırı basin following early 
Pliocene (Seyitoğlu et al. 2000).  

 

Syn-sedimentary normal faulting 
documented in this paper indicates that during 
the Early-Middle Miocene an extensional 
tectonics existed in the basin.  

 

Extensional half graben structures that 
have also been proposed for the Middle 
Miocene period are based on different thickness 
values of the sedimentary units (Kaymakçı 
2000, Fig. 4.08). However, these sections can 
not be used to estimate an overall thickness of 
the sedimentary succession because the 
basement is missing and upper parts of the 
sedimentary sections are open to the actual 
erosion.  

 

This paper and other studies report 
dissimilar observations on fault systems. This 
paper documents NE dipping syn-sedimentary 
faults around Şemsettin and Karatepe villages 
but they are interpreted as SW dipping surfaces 
where the basement thrust over the sedimentary 
units by Kaymakçı (2000, Fig. 4.04). In 
addition, in this paper, post-sedimentary SW 
dipping Koyunbaba normal fault (Fig. 3) is 
attributed to the western margin of a tectonic 
sliver that fragments the Neogene succession 
(Seyitoğlu et al. 2000). However same fault is 
observed as a thrust fault where Neogene 
succession thrust over the basement by 
Kaymakçı (2000 Fig. 4.04) and Kaymakçı et al. 
(2000; 2001). These different observations give 
way to the dissimilar interpretations on the 
tectonic framework of western margin of 
Çankırı basin (Seyitoğlu et al. 2000, Kaymakçı 
et al. 2000). 
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