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Eğridir Gölü Güneyinde Çandır (Sütçüler, İsparta)
Yöresindeki Batı Toroslarm Jeolojisi

The geology of the Western Taurids in the area of Çatıdır (Sütçüler, İsparta), south the Eğridir Lake

Aydoğ-an AKBULUT Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ: Torosların Eğridir Gölü güneyinde kalan bölümnde değişik yapısal konumlu oluşuklar yer almaktadır. Yazar tara-
fından Davras kireçtaşı, Çandır formasyonu, Ofiyolitik birim, Sütçüler formasyonu, Güneyce formasyonu olarak adlandı-
rılmış bu oluşuklar bazı fasiyes benzerlikleri gösterseler de guncelyapısal konumlarıyla birbirlerinden ayrılırlar. Davras
kireçtaşınm paraotokton olduğu anlaşılmıştır. Çandır ve Sütçüler formasyonları ise gerek fasiyes ve gerekse yapısal
yönden Batı Toroslar'daki diğer oluşuklarla deneştirilmiş, allokton olabilecekleri kanısına varılmıştır. Bütün bu Mesozoyik
birimleri Alt Miyosen yaşlı Güneyce formasyonu ve Üst Miyosen yaşlı Aksu formasyonu tarafından örtülmüştür.

ABSTRACT: In the studied area formations of different structural setting are present .They have been classified and cal-
led, in ascending order; Davras limestone, Çandır formation, Ophiolitie unit, Sütçüler formation And Aksu Çay formation.

Davras limestone is apparently para-autochthonous. Çandır and Sütçüler formations have been correlated with the
units of the Western Taurids, in respect to facies and structure and suggested to be allochthonus,

All of the Mesozoic units have been covered by EarlyMiocene Güneyce and Late Miocene Aksu Çay formations.
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GÎRİŞ

Araştırma amacı, Batı Toroslar'm Aksu çayı ile Bozbu-
run Dağı arasında kalan yaklaşık K-G doğrultusunda, Çan-
dır Köyü ile Sütçüler arasındaki kuşakta yer alan Mesozoyik
birimler ile Tersiyer oluşuklarının stratigrafisi ve yapısal
konumlarını bölgesel jeoloji bağlamında incelemek, ültraba-
ziklerin istifteki diğer birimlerle ilişkilerini saptamak olmuş-
tur. Bu amaca yönelik olarak 1/25 000 ölçekli 6 adet paftanın,
bazılarının kısmen bazılarının tam olarak jeolojisi yapılmış-
tır (şekil 1). Bölge çevresinin jeolojisi içinde bulunduğumuz
yüzyılın başlarından bu yana birçok araştırıcı tarafından kü-
çük ölçekli jeolojik haritalar şeklinde çalışılmıştır. îlk önem-
li araştırmaları Par6jas (1942), Altınlı (1944) ve Blumenthal
(1963) yapmışlardır. Bundan sonra 1965 yılından bu yana
Fransız araştırma ekibi (C.N.R.S.) 1/25 000 ölçekli harita-
larla inceleme alanı çevresinde ayrıntılı araştırmalara girmiş-
lerdir. Bu çalışmalara göre (J. H. Brunn ve diğerleri, 1971)
Toroslar'm batı kesiminde dört büyük yapısal birlik ayırt-
lanmıştır: 1. Otokton, platform tipi neritik karbonat kaya
birliği, 2. Beyşehir-Hoyran ve Hadim napları, 3. Likya nap-
ları, 4. Antalya napları.

STRATİGRAFİ

İnceleme alanında yapısal konumlarına göre en alttaki

Davras kireçtaşmdan başlayarak sırasıyla Çandır formasyo-

nu, Ofiyolitik birim, Sütçüler formasyonu, Kapıkaya kireçtaşı
Mesozoyik yaşta, Güneyce formasyonu ile Aksu Çayı formas-
yonu ise Tersiyer yaşta birimleri temsil eder (şekil 2).

Mesozoyik

Davras Kireçtaşı: Bu birimin adı kuzeydeki yüksek
Davras Dağı'ndan alınmıştır. Kuzey' deki masif görünümüne
karşın güneye doğru Kovada koridorunun yarısından sonra
az çok dar bir şerit halinde Kovada Gölünün batısına kadar
uzanır.

Altta bej, boz renkli, intrabiyomikrit ve intrabiyosparit
dokulu yersel çakmak yumrulu, kaim katmanlı neritik ki-
re çtaşlarmdan oluşur. Bu kireçtaşları içinde Üst Juraya
ait Kurnubia sp., Alt Kretaseye ait Salpingoporella sp. ve
Üst Kretasenin alt kısmına ait Cuneolina sp. mikrofosilleriy-
le, rudist parçaları Dasycladaceae algleri saptanmıştır

Bu neritik fasiyesler üstte krem renkli hafifçe killi, biyo-
mikritik, ince katmanlı Globotruııeaııa'lı pelajik kireçtaşlarıy-
la sona ermektedir (şekil 3). Göreli olarak tabanı oluşturan
Davras kireçtaşı yerel olarak genç gölsel oluşuklarla uyum-
suz olarak örtülmüştür.

Çandır formasyonu: Kovada Gölünün günebatısında stra-
tigrafik olmayan bir dokanak ve bozulmuş kırıntılı radyola-
ritli fasiyeslerle Davras kireçtaşı üzerine gelir. Bej, boz
renkli, mikritik çakmaklı, Halobia'lı ince orta katmanlı kireç-
taşları, orta katmanlı, bitkili kumtaşı ve marnlar, siyah
çakmak çakıllı birkaç çakıltaşı seviyesi ile yer yer bazaltik
ve yastık lavlarının, radyolaritlerin yer aldığı ardışık bir se-
ridir. Pelajik fasiyesli mikritik kireçtaşlarından alman Halo-
bia'ların tanımlama sonuçları elde edilememiştir, ancak Alt-
Orta Noriyen yaşını verebileceği kanısındayız. (Grüber, 1974
kişisel görüşme). Aynı yaşı veren Halobia plicosa; Grüber *
tarafından tanımlanıp bize ulaşan tek sonuçtur. Sütçüler
yakınında bu kireçtaşları Hirsch2 tarafından tanımlanan aşa-
ğıdaki konodontları vermiştir:

Epigondolelîa abneptis postera (Kozur ve Mostler)
Epigondolella abneptis abneptis (Kozur ve Mostler)
Hindeodella triassica (Muller)
Epigondolella Abneptis permiea (Hayashi)
Gondolella navicula cf. hallstatensis (Mosher)

Çandır formasyonunun üzerine yer yer transgresif ola-

rak 5-10 m. kalınlığında ve Globotruncana içeren ince kat-

manlı pelajik kireçtaşları bazen de neritik fasiyesli çakmak

kırıntılı, peletli, olasılıkla Üst Jura yaşlı kireçtaşları gelir

(şekil 4).

Ofiyolitik birim: Peridotit, Serpantinit ve Gabrolarla
temsil edilmiştir. Peridotitler, çoğun tamamen veya kısmen
serpantinleşmiş olarak genellikle Sütçüler formasyonu ile
alttaki Çandır formasyonu arasındaki dokanak kuşaklarında
görülür (şekil 5). Bununla beraber Çandır formasyonu içinde
de yer yer küçük yüzeylemeler halinde rastlanır. İnceleme
alanındaki Peridotitler Olivin, Ortopiroksen, Krizotil, lizar-
dit, Kromit, Karbonat çubukları, biraz Tremolit ve Demirok-
sit içeren az çok serpantinleşmiş Harzburjitlerdir.

Serpantinitler, tek veya diğer Ultrabaziklerle birlikte

görülür. Ağ yapılı, Demiroksit, Kromit, Klorit, Mg, Mg-Fe





EĞRİDİR GÖLÜ GÜNEYÎNDEKt BATI TOROSLARIN JEOLOJİSİ

Sekil 3: Davras kireçtagmın genelleştirilmiş stratigrafik kesiti

Figure 3: Generalized stratigraphic section of Davras limestone

Talk, Lizardit, Krizotil ve biraz kalsit içerir. Çoğun Çandır
formasyonu içinde tek tek ve pek geniş olmayan yüzeyleme-
ler halindedir.

Gabrolar, özellikle Sanmehmetler Köyü'nün batısında az
miktarda peridotit ve serpantinitlerle birlikte bulunur. Plaji-
yoklas ve Amfibol içeren epimetamorfik fasiyesler gösterirler.
Fazla bir devamlılık göstermeyen küçük yersel yüzeyleme-
lerdir.

Sütçüler formasyonu: Çandır formasyonunun üstünde
görülür. Alt seviyeleri çoğun, kırıntılı arakatmanlar içer-
meyen bej renkli, mikritik, çakmaklı, Halobîa'lı, ammonitli,
ince-orta katmanlı pelajik kireçtaşlarıyla yersel arakatman-
lar halinde kalın, intrabiyomikritsparit dokulu, Involutina'lı
kireçtaşlarından, üstte ise Üst Triyas-Üst Kretase yaş aralı-
ğında çökelmiş çoğun resifal fasiyesli kaim katmanlı neritik
kireçtaşlarından oluşur. Alttaki çakmaklı mikritik kireçtaş-
larından Kovada Gölü'nün hemen kuzeybatısında Krystins
tarafından BuccMtes sp. olarak tanımlanan küçük ammonit-
ler saptanmış ve Alt-Orta Noriyen yaşı verilmiştir.

Diğer taraftan Davras Dağı'nın güneyindeki allokton be-
yazımsı resifal kireçtaşları ise, alt kısımlarında bir ya da iki

(3) Pal&ontologisches Institut der Universitât WIEN.
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Seldi 5: Başmakçı kesiti

Figure 5 Bagmakcı section

Pelajik kireçtaşlan içindeki kalın katmanlı neritik kireç-
taşı seviyelerinin içerdikleri foraminif erler Diğer1 ve Lysrj ta-
rafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Involutina sinuosa sinuosa
Iııvolutiııa sinuosa pragsoides
Involutina cf. tumida
Galeanella veya Mîliopora?
Ophthalmidiidae
Yidalina martana?

Yukarıda tanımlanan faunaya göre olasılı Noriyen yaşı
verilmiştir. Stratigrafik devamlılıkla üstteki açık bej, be-
yazımsı resifal kireçtaşlan Mercan, Alg ve foraminiferler-
den Galeanella sp. ve Involutina sp. içerir, yani Üst Noriyen
yaşlıdır.

Sütçüler formasyonunun kaim katmanlı neritik kireçtaş-
larmdan oluşan üst kısmı, yerine göre az çok değişmekle be-
raber Üst Noriyen-Üst Kretase sonu yaş aralığında bulunur.
Örneğin Karadağ'da lâyas-Dogger'den Üst Kretasenin alt
kısmına Karakilise dolaylarında Üst Noriyen-Orta-Üst Jura
ve yer yer de Üst Kretase sonuna kadar karbonatlı çökellerle
temsil olunur.

Karadağ keşi tindeki mikrofosiller Bassoullet5 ve Jaff rezo«
tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Haurania cf. deserta (Henson)
Pseudocydamoıina sp.

Liyas-Dogger
Protopeneroplis cf. striata
Pfenderina sp.
Trocholina sp.
Ataxophragixiiidae

Dogger-Malm
Olypeina Jurassica
Salpingorella annutala
Kilianina sp.
Kı ırnubia sp.
Cladocoropsis sp.

Malm
Salpingoporella dinarica
Pseudotextulariella
MUiolidae

Alt Kretase
Bacinella irregularis
Cııneoltna sp.

(4) MTA Enstitüsü, Ankara.
(5) lıaboratoire de G^ologie Historique, Orsay.
<6) Laboratoire de Micropal^ontogie Paris VI.
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diğerleri, 1970) deneştirüebileceğri kanısındayız. Kapıkaya
kireçtaşı transgresif olarak kalın Tortoniyen çakıltaşlarıyla
örtülmüştür.

TERSİYER

Allokton Kapıkaya kireçtaşı dışında, allokton yada otok-
ton olsun bütün diğer Mesozoyik seriler Alt Miyosen yaşlı
Güneyce formasyonu ve daha sonra Kapıkaya kireçtaşı da
dahil olmak üzere hepsi Üst Miyosen (Tortoniyen) yaşlı, 1500
m yi aşan bir kalınlığa sahip Aksu Çayı formasyonuyla
transgresif olarak örtülmüştür.

Güneyce formasyonu: Bej kalkarenit, kum çimentolu de-
nizel çakıltaşı, iri, çakmak ana taneli kumtaşı, kumlu kil ve
marnlardan oluşur. Güneyce formasyonunun transgresif ola-
rak Sütçüler formasyonu üstüne geldiği, kuzeydeki Bozburun
Dağı'nda iyi görülür. Burada temeli oluşturan bej, beyazımsı
bej masif Üst Jura-Alt kretase yaşlı kireçtaşı ana çakıllı ça-
kıltaşları gelir. Bunların değişik kalınlıkta kumtaşı, marn ve
çakıltaşlarmın izlediği, üste doğru kahverengi bej, zengin
mikrofosilli, breşik, kalın katmanlı kireçtaşlarmın geldiği
görülür (şekil 7).

Çakıltaşlarmın bazı çakıllanyla kumtaşlarmm taşınmış
Nummulites içermesine karşın, kireçtaşları Miogypsina sp.,
Amphistegina sp., Operculina sp., foraminiferleriyle Burdiga-
liyen yaşını verirler.

Diğer taraftan Çandır Köyü'nün güneydoğusundaki Sö-
ğüt Yaylasında Çandır ve Sütçüler formasyonlarıyla Ofiyolî-
tik birimi transgresif olarak örten 60 m kalınlığında yersel
bir tortul örtü saptanmıştır. Boz, iri polijenik, biyoklastlı ka-
im katmanlı 5-10 m lik bir kumtaşıyla başlayan bu seri
üstte bej renkli kalkarenitlerle temsil edilmiştir. Alttaki kı-
rıntılı fasiyesin daha çok mercanlar, ekinidler, lamellibranş-
lar ve gastropodlar gibi makrofosiller içermesine karşın ki-
reçtaşları bol ve büyük foraminif erlidir: Eulepidina sp.,
Heterostegina sp., Miogypsina sp., Amphistegina sp., Pararo-

talia sp., Operculina sp., L*orenz?'in yapmış olduğu bu tanım-
lamalara ve Clypeaster sp.,yi tanımlayan Romanya göre Oli
gosen sonu-Akitaniyen yaşlıdır.

Aksu Çayı Formasyonu: Geniş olarak Aksu Çayı bo-
yunca kısmen de Sütçüler'in batısında görülür. 1500 m yi
aşayan bir kalınlığa sahip Aksu Çayı formasyonu Taşyayla
Köyü doğusunda en tipik örneğini verir. îyi yuvarlaklaş-
mış, polijenik,, kötü boylanmış kalın katmanlı çakıltaşları
ve kumlu, marnlı, gölsel kireçtaşlı araseviyerle temsil edilir.
K den G ye doğru çakıltaşlarmın yanal olarak filiş fasiye-
sine geçişi şeklinde görülür. Filiş yer yer denizel resif al
fesiyesli merceksel kireçtaşları içerir (şekil 8). Çakıltaşla-
rmın araseviyelerinden alman marnlar içinde Erkan'' tara-
fından CyprMeis cf. torosa olarak tanımlanan bir ostrakod
Tortoniyen yaşını vermiştir. Filiş içinde bolca lamellibranş
ve gastropod bulunmuş, înal9 ve Brebion1'' tarafından gast-
ropodlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Conus (Dendroconus) betulloides (LKM.)
Cerithium vulgatum (Burg). Cf. var. taurominor (Sacco)
Turritella (H&ustator) tricincta (Borsan)
Aporrhais uttingerîaııus (risso)
Strombus coronatus (Defr.)
Ahtleta ficulina (LKM.)

Tortoniyen

Aksu Çayı formasyonu

Aksu Çay formation

(7) Laboratoire de MicropalĞontogie Paris VI.
(8) Museum National d'Histoire Naturelle Paris.
(9) MTA Enstitüsü, Ankara.

(10) Museum National d'Histoire Naturelle Paris.
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VOLKANlZMA

İnceleme alanındaki Çandır formasyonu içinde çoğun
kırıntılı kaya katmanlarıyla ardalanmalı bazik denizaltı
volkanitleri gözlenmiştir. Bunlar siyah, kahverengi akıntı
lavları ve çoğunlukla bol amigdaloid kalsit içeren yastık
lavlar şeklindedir.

Yersel olarak da yeşilimsi, kahverengi ayrışmış gevşek
yapılı diabazik, bazaltik tüfler içlerine bazen kireçtaşı blok-
larını da almış olarak görülür. Diğer taraftan Davras Dağı
güneyi ile Sığırlık Köyü kuzeydoğusunda boz, bol mikalı,
10-15 m lik bir tüf yüzlemesi Çandır formasyonunun Ter-
siyer birimleriyle stratigrafik olmayan dokanağmda yer
alır. Bu biotitli boz renkli tüfler Sarp11 tarafından Bazanit
olarak tanımlanmıştır. İsparta Çayı kenaraıdakiler gibi
olasılıkla Üst Miyosen veya daha genç oluşuklardır.

YAPISAL JEOLOJİ

İnceleme alanı yaklaşık K-G eksenli değişik boy ve şid-
detteki kıvrım yönlerine uygun bir dizi düşey ve bindirme
faylarıyla çok kırıkl ı bir yapı sunmaktadır. Bu nedenle kıv-
rımlar fazla devamlılık göstermemekte, irili ufaklı sayısız
faylarla kesilmiş ya da şariyaj ve bindirmeler altında kıs-
men kaybolmuşlardır.

Çandır formasyonu içindeki çakmaklı, mikritik kireç-
taşlarmda yersel, bakışımsız şiddetli kıvrımlara rastlanır.
Ayni şekilde Davras kireçtaşlannda da Kovada I santralı
yakınında Çandır formasyonu altına dalan benzer kıvrım-
lar görülür.

Aksu fayı Çukur Köyü'nün birkaç km güneyinden baş-
lar ve Aksu Çayı formasyonunun doğu sınırı boyunca uza-
nır. Çakıltaşı katmanlarının Çandır formasyonuyla olan do-
kanağında dik ve hatta az çok devrik bir durum almalarıy-
la kendini gösterir. Sütçüler batısında da ayni durum görü-
lür.

Hemen bütün inceleme alanında Çandır formasyonu
üstünde yer alan birimlerin alt dokanak özellikleri ne olur-
sa olsun, üst dokanaklannda doğudan gelen itilme hareke-
tinin etkisi altında ekaylar oluşmuştur (şekil 9). .

KLÎPJLER VE TEKTONİK PENCERELER

Küpler en iyi olarak Çandır vadisinde ve Davras Dağı'-
nın güneyinde görülür. Kuzeyde Kapıkaya Tepe'si ile Boz-
burun Dağı (şekil 10), orta kesimde Karadağ, güneyde Ba-
lama Tepe'si, Akkaya Tepe'si, Kesmeli Tepe, Kapıkaya Te-

A-A' kesiti
A-A section

FAYLAR

Düşey ve normal faylar inceleme sahasında hemen dai-
ma yaklaşık K-G doğrultusunda görülür. En önemlileri Ko-
vada grabeninin batı kenarı fayları, Orta Tepe, Karadağ,
Yolaşangediği, Arapçukuru ve Katrançukuru faylarıyla

Burunca sırtında birkaç km güneyde görülen büyükçe fay
aynasıdır.

Kovada grabeni, yakınındaki Aksu Çayı formasyonu-
nun bazı yüzeylerinin de etkilenmesinden anlaşılacağı gibi,
Miyosen sonrası oluşmuş bir çukurluktur. Kovada grabe-
ninin K-G yönündeki uzanımı doğu ve batı kenarında Kova-
vada Gölü'nden Eğridir Gölü'ne kadar uzanan düşey ve
normal faylarla sımrlanmıştır. Bunlara bağlı olarak özellik-
le Kovada Gölü'nün batısındaki Davras kireçtaşmda iyi
görülen K-G doğrultulu düşey basamak faylar oluşmuş-
tur.

Burunca sırtının yaklaşık 2 km GGD sunda 0/50 D
doğrultulu 10 m uzulunluğunda güzel bir fay aynası 115̂ 47
ve 145/35 eğim yönlü striler, kertikler ve demir milonitle-
riyle Çandır formasyonunu Sütçüler formasyonundan ayı-
rır.

Davras Dağı'nm Çandır formasyonuyla güney dokana-
ğmda Davras kireçtaşının güneye doğru bindirdiği bir ters
fay bulunur. Topografyadan varlığı saptandığı gibi, Güney-
ce ve Çandır formasyonlarına bindirmesi de bunu kanıtlar.

(11) Dâpartement de mine>alogie, Cenevre.
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Şekil 10: Güneyce yöresinin şematik kesiti

Figure 10: Schematic section of Güneyce locality

pe'si (Sazak Dağı) en belli başlılardır. Doğuya doğru uzun-
ca şekilli klipler bir taraftan Çandır formasyonu üzerine
gelirken, diğer taraftan doğu dokanakları aynı formasyo-
nun bindirmesine uğramıştır. Örneğin: Sabadan Tepe, Asar
Tepe vb.

Bunları çevredeki diğer birimlerle deneştirerek kuzey-
deki Kapıkaya kireçtaşmı Lâikya naplarına (Brunn ve di-
ğerleri, 1971), diğer allokton oluşukları ise Antalya napları-
na katmayı uygun bulduk.

Çandır formasyonu Kovada Gölü'nün güneybatısında
Davras kireçtaşlarının üzerine sariye bir durumdadır. Bu-
rada radyolaritli, kırıntılı ve oldukça bozulmuş fasiyeslerle
kendini gösteren Çandır formasyonu, Davras kireçtaşmm
Maastrihtiyen yaşlı ince katmanları üzerinde durmaktadır.

Diğer bir deyişle Davras kireçtaşı katmanları ortalama
30°lik bir eğimle güneye Çandır formasyonunun altına dal-
mıştır.

Yapısal pencereler Çandır formasyonunun Sütçüler for-
masyonu altında yüzeylediği değişik boy ve şekildeki çu-
kurluklar halinde görülür. En önemlilerinden biri Sanmeh-
metler'de bulunur. Burada bitkili kumtaşları, marnlar ve
birkaç Halobia'lı kireçtaşı katmanıyla daha geniş olarak
bazaltik akıntı lavları ve yastık lavları yer alır. Bunu çepe-
çevre Sütçüler formasyonuna ait kireçtaşı falezleri yüksek-
çe bir durumda kuşatır.

Çukur Köyü'nün kuzeyindeki pencereler içindeki sili-
ko-Detritik ofiyolitik yüzeylemeler tanımlanmış melanj gö-
rünümündedir.

BÖLGENIN JEOLOJIK EVRÎMÎ

İnceleme alanındaki ilk önemli hareket Senoniyen so-
nunda olmuştur. Çandır formasyonu otokton/paraoton

Maastrihtiyen yaşlı Davras kireçtaşı üstüne sariye olmuş-
tur. Çandır formasyonu daha sonra allokton Sütçüler for-
masyonu tarafından klipler şeklinde örtülmüştür. Çandır
formasyonunun yerleşmesine neden olan ilk hareket olasılık-
la Üst Kretase sonundaki Anadolu fazmı temsil eder (Pa-
rajas, 1943).

Çandır formasyonu Körsarnıç Deresi tabanında 5-10 m
lik Üst permiyen yaşlı boz, koyu renkli bir kireçtaşı içerir.
Olasılıkla düşey hareketler sonucu ortaya çıkmış bu yersel
Globivalvulina graeea, Codono-ffusiella, Dagmarita cha-
nakchiensis Agathammima pusula vb. foraminiferlere göre
Üst Mürgabiyen yaşını verir.

Çandır formasyonunun kırıntılı fasiyeslerine göre kıta-
dan uzak veya yakın denizel bir tortullaşma havzasının
varlığı, kırıntılı fasiyeslerle, mikritik, çakmak yumrulu ki-
reçtaşları ve radyolaritlerin ardışıklığından pelajik denizel
ortam koşullarının bölgede hakim olduğu anlaşılır. Radyo-
laritler değişik derinliklerde, asit sularda (pH 5) oluşabilir.
Olasılıkla radyolaritler için gerekli silis bazik denizaltı vol-
kanizması sonucu ortaya çıkmıştır.

Orta-Üst Jura tortul örtüsü oolitli, pelletli, intraklastlı
kireçtaşından oluşmuştur. Bu zamanda çok belirgin bir de-
rinlik azalmasıyla neritik depolanma havzası meydana gel-
miştir.

înce Üst Kretase örtüsü marnlı mikritik kireçtaşları
aşınma konilerinden gelen karasal kırıntılarıyla pelajik bir
denizel ortamı gösterir. Bu ilk hareketten sonra Sütçüler
formasyonunun Çandır formasyonu ile dokanağmda perido-
titlerin yüzeylediği, hepsinin de Oligosen sonu Akitaniyen
transgresyonuyla örtüldüğü saptanmıştır. Burada Üst Eo-
sen fazının rol oynadığı anlaşılmıştır.
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Sütçüler formasyonuna ait bütün karbonatlı fasiyesler
ayni tip neritik ortamı, yalnız Kampaniyen-Maastrihtiyen
yaşlı ince katmalı mikritik kireçtaşı örtüsü pelajik ortamı
yansıtır.

Güneyce formasyonu kalın katmanlı çakıltaşları, iri
kumtaşlan, marn ve kırıntılı kireçtaşlarıyla az derin neri-
tik, çalkantılı mercan fosilleri kapsamından da sıcak bir
denizel ortamın inceleme alanındaki varlığım kamtlar.

Akitaniyen transgresyonunu izleyen Burdigaliyen sonu
ile Tortoniyen arasıra Lıikya naplarından Kapıkaya kireçta-
şı tektonik Güneyce formasyonu üzerine yerleşir. Bu da
Likya fazı olarak isimlendirilmiştir.

Aksu Çayı formasyonunun kalın çakıltaşı serisi içinde
arakatmanlar halinde filiş ve gölsel kireçtaşları bulunur.
Çakıltaşı ile filisin özellikle yanal geçiş kuşağında yer yer
merceksel resifal kireçtaşları oluşmuştur. Aksu Çayı for-
masyonu için bol karasal malzemenin hızla doldurduğu, az
derin ve tabanı devamlı çöken geniş bir havza söz konusu-
dur. Çakıltaşlarmm oluşturduğu kıta platformu bazen ha-
fifçe yükselmiş bazen de sığ göllerle kaplanmıştır. Önceki
bütün serileri transgresif olarak örten Aksu Çayı formas-
yonu Tortoniyen sonrası bir tektonik fazın etkisinde kalmış
yaklaşık K-G doğrultulu ve hemen bütün inceleme alanın-
da görülen doğudan gelen itilmelerin izlerini taşır. Bu faz
daha önce "Aksu fazı" olarak isimlendirilmiştir (Poisson,
1974) (şekil 11).

SONUÇLAR

İnceleme alanında:

1 — Tabanda paraotokton konumlu Davras kireçtaşı ve
bunun üzerinde allokton olarak Çandır ve Sütçüler for-
masyonunun yeraldığı,

2 — Çandır formasyonunun, Ofiyolitik birimin ve Sütçüler
formasyonunun Oligosen sonunda Akitaniyen tortul
örtüyle örtüldüğü (Antalya baseninde ilk defa bu sa-
hada görülmüştür). Akitaniyen-Burdigaliyen trans-

Şekil 11: İnceleme alanındaki tektonik fazlar

Figure 11: The tectonic phases of investigated area

gresyonunun Çandır ve Sütçüler formasyonlarını ayni
şekilde örttüğü,

3 — Burdigaliyen yaşlı Güneyce formasyonunun üstüne
Lıikya naplanna ait Kapıkaya kireçtaşınm geldiği ve
Tortoniyen yaşlı Aksu Çayı formasyonuyla transgre-
sif olarak örtüldüğü,

4 — Aksu Çayı formasyonunun bütün önceki birlikleri trans-
gresif olarak örttüğü,

5 — Aksu Çayı da içersinde olmak üzere bütün serilerde
doğudan gelen itilme hareketlerinin etkisiyle ters fay
ve bindirmelerin meydana geldiği; olasılıkla Pliyosen
sonlarına doğru gerileme hareketleri sonucu olarak da
yer yer normal ve gravite faylarının oluştuğu saptan-
mıştır.
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