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ÖZ: Türkiye'nin Paleozoik masiflerinden biri olan Sultandağları ve çevresi, özellikle Alp tektonik hareketlerinden şiddetle
etkilenmiştir.

Alp orojenezinin muhtemelen Helvesiyen fazında (Üst Oligosen) oluşan tektonik hareketler sonucunda, Sultandağları'-
nın batı, kuzey ve kuzeydoğu ve Emir Dağları'nın güney ve güneybatı yamaçlarını sınırlayan eğim atımlı normal faylar
oluşmuştur. Bu faylanma hareketleri ile Sultandağları ve Emirdağ'ları blok halinde yükselmiş, Akşehir, Eber ve Karamuk
göllerinin bulunduğu sahalar ise çökmüştür.

Üst Miyosen'de veya Pliyosen başlarında oluşan tektonik hareketlerle, bir taraftan Üst Oligosen'de meydana gelen fay-
lar gençleşmiş, diğer taraftan da Sultandağları'nm yapı eksenini boyuna kesen ve eğim atımlı normal faylara parelel ola-
rak gelişen sentetik faylar ile dağın yapı eksenini enine kesen transvers faylar oluşmuştur. Böylece, .bu devrede oluşan
faylanma ile Sultandağları tekrar yükselmiş, özellikle Akşehir ve Eber havzalar^ ise tekrar çökmüştür.

Sultandağları'nı kateden kosekan akarsuların profillerinde iki farklı gençleşme basamağının bulunması da, fayların
gençleştiğini ortaya çıkarmaktadır.

Böylece, Sultan ve Emirdağları'nın bir çok defa yükselmesi, özellikle flûviyal aşınmayı hızlandırmıştır. Dağın üze-
rine kosekan olarak kurulan akarsu şebekesi tarafından, fay diklikleri derin bir şekilde façetalar halinde parçalanmıştır.
Diğer taraftan, flûviyal unsurlar tarafından taşınan çökeller, dağın eteklerinde uzanan çökme sahasında çakıllı, kumlu,
killi ve milli depolar halinde birikmişlerdir.

Sultandağları'nm etek kesimlerindeki Pliyosen ve Pliyo-Kuvaterner kırıntılı depolarının kümülatif eğrilerinin genel-
likle logaritmik tipte olması, yüksek yüzeylerde hızlı bir aşınma sonucu olarak çökme sahasında aşırı bir çökelmenin oluş-
tuğunu ortaya çıkarmaktadır.

ABSTRACT: The effects in Sultan Mountains and their surrounding, of the Helvetian phase of the Alpine Orogeny were
very strong. Sultan and Emir Mountains uplifted as a block, and Akşehir and Eber basins depressed as a graben due to
tectonic movements. Violent fluvial erosion began in Sultan Mountains and .excessive sedimentation prevailed in the dep-
ressed areas. Akşehir, Eber and Karamuk basins were occupied ,by lakes since Miocene times. At the end of the Upper
Miocene and in the Early Pliocene, violent tectonic movements became increasingly active. Finally the fault systems of Sul-
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tan Mountains were rejuvenated and new fault systems developed. Especially, a synthetic fault system formed as a paral-
lel dip-slip normal fault system located along the north and north-east edges of Sultan Mountains. On the other hand,
synthetic and antithetic fault system developed in depressed areas.

There are two breaks in slope (threshold) on the stream profiles of Sultan Mountains. These breaks in slope have
direct relation to faults.

Graaulometric and cumulative curves of Pliocene and Plioquaternary deposits to the north «and north-east of Sul-
tan Mountains, are logharltmic. These curves, too, indicate an accelerated process of sedimentation.

GİRİŞ

Sultandağları, Toros Dağları'nın Orta Anadolu'ya doğru KB-
GD yönünde uzanan oroğrafik bir kolunu oluşturur. Dağın
ortalama yükseltisi 1800-2000 m. arasında bulunmaktadır.
Dağın batı kesiminde 2000-2200 m. olan yükselti, doğuya doğ-
ru giderek azalarak Doğanhisar civarında 1600 m.'ye kadar
düşer. Sultandağları'nm üstünde yeralan 2000 m.'den yük-
sek belli başlı tepeler ve yükseltileri şöyledir: Sultandede T.
2311 m, Mezarlık T. 2274 m, Toprak T. 2519 m, Gelincikana
T. 2610 m, Mercan Sivrisi T. 2276 m, Raşyurt T. 2424 m ve
Tekke Dağı 2619 m.

Sultandağları ve civarının bugünkü jeomorfolojik görü-
nümünde, tektonik hareketlerin çok önemli etkileri olmuştur.
Öyle ki, tektonik hareketler, Sultandağları ve civarındaki
akaçlama örneğinin kurulmasında ve gelişmesinde, .aşınma,
taşınma ve birikme olaylarının seyrinde ve nihayet sahanın
şekillenmesinde çok önemli etkiler yapmıştır. Bu makalede,
söz konusu sahayı deformasyona uğratan faylanma hareket-
leri ile, bu hareketlerin sahanın jeomorfolojisine olan etkileri
incelenecektir.

GENEL, JEOLOJİK YAPI

Sultandağları'nm temelini farklı litolojik bileşimdeki şist-
lerden oluşan epi-metamorfik bir seri oluşturur. Bu epi-meta-
morfik seriyi oluşturan başlıca kayaçlar: kloritli serizitli şist-
ler, kuvars serizit-klorit şistler, kuvars-serizit şistler, hematit-
li kuvars-albitli serizit-klorit şistler, kireçli kumtaşları, arko-
zumsu kumtaşları, kalkşistler, serizitli kloritli kalkşistler vs.
dir. Ayrıca, bu epimetamorfik seri içinde, çeşitli kalınlıktaki
tabakalar, mercekler ve kamalar halinde kuvarsitler, kuvarsit
şistler ve kristalize kireçtaşları bulunur (Wenzel, 1932-1935;
Samr, 1948; Abdüsselâmoğlu 1957; Atalay, 1973; Yalçınlar ve
Atalay, 1973).

Sultandağları'nm ana çatısını oluşturan epi-metamorfik
seride, Paleozoik'in hemen hemen bütün devirlerini karekte-
rize eden formasyonlar bulunmuştur. Bu formasyonların kon-
kordan bir istiflenme göstermesi, bölgenin, Paleozoik'in ba-
şından sonuna kadar devamlı bir sedimantasyona uğradığını
ortaya çıkarmaktadır (Şekil 1).

Kambriyen

Kabriyen formasyonu, epi-metamorfik serinin en alt se-
viyelerini oluşturmaktadır. Bu formasyon, dağın kuzey kesi-
minde, Sultandağ ilçesinin güneyindeki epi-metamorfik seri-
nin alt seviyelerinde bulunmuştur (Haude, 1973).

Ordovisiyen - Silüriyen
Bu formasyon, Sultandağları'nm Karamuk bataklığına

bakan batı yamaçlarındaki Karamuk - Koçbeyli (Şevikli) köy-
leri arasında bulunmuştur (Yalçınlar, 1971). Kuvars-serizit
şistler ile kloritli serizitli şistler ,bu formasyonun hakim ka-
yacıdır. İnce taneli şistlerin tabaka yüzeylerinde vermes, yağ-
mur damlası izleri ve "ripple-mark"lar görülmektedir.

Devoniyen

Sultandağları'nda Devoniyen tabakaları, Akşehir ilçe
merkezinin 5 km. kadar güneybatısında bulunmuştur. Bu ke-
simde görülen çatlaklı kristalize kireçtaşları içinde Orta De-
voniyen yaşını veren mercanlardan Disphyllıun Goldfussi
GENINITZ bulunmuştur (Abdüsselâmoğlu, 1957).

Karhonifer

Sultandağları'nda bulunan bitki fosilli Karbonifer for-
masyonu, genellikle, epi-metamorafik serinin üst seviyelerinde
yeralır. Karbonifer tabakaları, Akşehir'in 2 km. kadar gü-
neyinde, dağın batı kesimindeki Dört deresinin doğu ve batı
yamaçlarında ve Çay deresinin güneyinde tesbit edilmiştir.
Özellikle, Akşehir'in 2 km. kadar güneyindeki siyahımsı şist-
ler içinde Asterophillites equisetiformis ve Calamites fosilleri
bulunmuştur (Yalçınlar, 1963). Sözü edilen sahadaki karasal
Karbonifer formasyonu, kloritli şistler, ince taneli kireçli kum-
taşları, sarımsı fillatlar ile, bu kayaçlar arasında bulunan
kuvarsit ve kristalize kireçtaşı, mercek ve kamaları ile temsil
edilebilir (Şekil 1).

Permiyen
Sultandağları'nm kuzey ve kuzeydoğu yamaçları ile üst

kısımlarında epi-metamorfik serinin üstüne uyumlu olarak ge-
len kireçtaşları Permiyen yaştadır. Dağm batı kesiminde, Çay
deresinin doğu yamacındaki Boncuklu orman fidanlığının he-
men kuzey tarafında bulunan kireçtaşları içinde Artinskiyen-
Kungiriyen yaşını veren Evorbeekina sp., Globivalvulina sp.
fosilleri bulunmuştur. (Atalay, 1973). Sultandağlan'nın kuzey
kuzeydoğu yamaçlarında bulunan Permiyen kireçtaşları çok
yaygındır. Bu kireçtaşları mavimsi ve çok çatlaklı olup, çat-
laklar arasında kalsit damarları bulunmaktadır (Chaput,
1942).

Üst Jura
Bu formasyon Sultandağları'nda Paleozoik temel üzerine

diskordan olarak oturmaktadır. Nitekim, Üst Jura, kireçtaşı
ve şist çakıllarını bulunduran kızıl renkli kaim bir taban
konglomerası ile başlar, kireçtaşı ve kumlu kireçtaşı taba-
kaları ardalanması ile devam eder. Derecine köyünün 7 km.



Şekil 1: Suit andaçları Akşehir ve Eber Golleri Havzalarının Jeoloji Haritası
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kadar güneyinde yeralan Başyurt T.'deki kiregtaşları içinde
Üst Jura'yı belirten Kurnubia Jurassica FAVRE ve Valvuli-
nidae fosilleri bulunmuştur (Atalay 1973; Despairies ve Gut-
nic (1972). Bu formasyon Sultandağları'nın Haeialabaz dağı,
Başyurt T. ve Değirmen deresinin doğu yamaçlarında yaygın-
dır (Şekil 1).

Neojen
Bu formasyon, Sultandağları'nın kuzey eteklerinde Dört

ile Deresinek köyleri arasındaki konglomera ve göl kireçtaş-
ları ile; Akşehir, Eber ve Karamuk havzalarında ise, pre
Neojen temel üzerine diskordan olanak oturan marn killi ki-
reçtaşı ve kireçtaşı tabakaları ile temsil edilir.

Kuvaterner
Kuvaterner depoları, Sultandağları'nın batı, kuzey ve ku-

zeydoğu eteklerinde bulunan eski ve yeni birikinti konileri,
Akşehir, Eber ve Karamuk havzalarında ise eski göl sekileri
halindedir. Özellikle göl sekilerinin kumlu seviyelerinde bol
miktarda Dreîssensia fosilleri bulunmaktadır (Atalay, 1973).

TEKTONİK

Sultandağları ve civarının bugünkü jeomorfolojik özel-
liklerini açıklayabilmek için, bölgeyi etkileyen tektonik hare-
ketler üzerinde kısaca durulacaktır.

Sözü edilen sahada meydana gelen ilk etkili orojenik ha-
reketler Kaledoniyen ve Hersiniyen orojenezleridir. Bu oroje-
nik hareketlerle, Sultandağları'nın temelini oluşturan Paleo-
zoik'e ait formasyonlar bir taraftan kıvrılmışlar, diğer taraf-
tan da muhtemelen dinamometamorfizmaya uğramışlardır.

Alp orojenezi bölgeyi şiddetle etkilemiş ve böylece böl-
gede bugün görülen ana fay sistemleri, bu orojenik hareket-
ler sonucunda oluşmuştur (Ketin, 1959 ve 1966). Nitekim, Alp
orojenezinin muhtemelen Helvesiyen veya Saviyen fazında sa-
ha takımıyle yükselmiş bu yükselme ise gerilmelere neden ol-
muş ve böylece kırılmalar (faylanmalar) meydana gelmiştir.
Muhtemelen gerilmeler sonucunda oluşan normal faylanma-
larla Akşehir ve Eber göllerinin yeraldığı sahalar çökmüş,
Sultandağları ve Emirdağlan ise yükselmiştir. Böylece, Sul-
tandağları'nın kuzey ve kuzeydoğu, Emirdağları'nm güney
yamaçlarını sınırlayan iki ana eğim atımlı normal fay ara-
sında, aşağı doğru çöken graben durumundaki Akşehir ve
Eber çukurluğu ve yine bu eğim atımlı normal faylarla blok
olarak yükselen horst durumundaki Sultan ve Emirdağlan
oluşmuştur. Bu eğim atımlı normal fay, özellikle Sultandağ-
ları'nın yapı yönüne paralel veya hemen hemen paralel ola-
rak gelişmiş olduğundan boyuna fay (longitudinal fault) ola-
rak isimlendirilebilir. Ancak, bu fay, bazı kesimlerde özellikle
kireçtaşı tabakalarının doğrultu ve eğimine paralel olarak
uzanmaktadır, yani tabaka fayı (bedding fault) durumun-
dadır. Buna karşılık, Sultandağlarınm batı yamaçlarını sınır-
layan faylar ise, dağın yapı elemanını dikine kesmektedir.

Üst Miyosen'de meydana gelen tektonik hareketlerle,
muhtemelen .bölge yeniden yükselmiş, bu yükselme ise tekrar
gerilmelere yol açmıştır. Bu gerilmeler sonucunda, bir taraf-
tan Üst Oligosen'de (Helvesiyen) oluşan eğim atımlı normal
faylar yeniden gençleşirken, diğer taraftan da yeni fay sis-
temleri oluşmuştur.

Bu yeni £ay sistemlerini iki grup halinde toplayabiliriz.

Birinci grup faylar, özellikle Sultandağları'nın kuzey ve
kuzeydoğu eteklerini sınırlayan eğim atımlı normal faya pa-
relel olarak gelişen kademeli sentetik faylardır. Bu sentetik
fayların en belirgin örneği Sultandağları'nın kuzey eteğinde-
ki Derecine köyünün 5 km. kadar güneyindeki Hasırlı yay-
lasının hemen güneyinde görülmektedir (Şekil 2). Söz konu-
su fayın genel doğrultusu KB-GD'dur. Ayrıca, Akşehir ve Eber
depresyonundaki pre-Neojen temel ve bu temel üzerine dis-
kordan olarak gelen Miyosen göl kireçtaşları da yer yer de-
forme olmuş ve favlanmışlardır (Şekil 3). Bu faylar da, Sul-
tandağları ve Emirdağları'nm kenarlarım sınırlayan faylara
bağlı olarak gelişmiş sentetik ve antitetik faylar olarak isim-
lendirilebilir.

İkinci grup faylar ise, özellikle Sultandağları'nın yapı ek-
senini enine kesen enine faylardır (transverse faults). Enine
fayların en belirgin örneği Yalvaçbeli deresinin ötebel kolu
üzerinde görülmektedir (Şekil 3). Bu fayın doğrultusu ise
KKD-GGB'dır. Diğer taraftan, ötebel deresinin doğu yama-
cındaki Devealam mevkiinde, birbirlerine parelel olarak ge-

V

Şekil 3: Sultandağları'nm yapı eksenini enine kesen transvers fay
düzlemi re fay düzlemi üzerindeki kayma çizikleri ile kertikleri

görülüyor
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lişmiş transvers faylar görülmektedir. Bu faylar da, Ötebel
deresinde görülen ana transvers faya paralel olarak geliş-
miştir.

JEOMORFOLOJİK GELİŞİM

Yukarıda ana çizgileri ile açıklanan fay sistemleri özel-
likle boyuna faylar, Sultandağları'nın jeomorfolojik gelişimini
büyük ölçüde etkilemiştir. Yani, Sultandağları'nın şekillenme-
sinde Üst Oligosen'den başlayarak meydana gelen tektonik
hareketlerin önemli yeri vardır. Sultandağları'nın şekillenmesi
ile tektonik hareketler arasındaki ilişkiler ana çizgilerine gö-
re aşağıda özetlenmiştir.

Pre-Neojen Tektonik Hareketler ve Aşınma Devresi

Sultandağlan ve yakın civarı Paleozoik'in başından so-
nuna kadar devamlı olarak ve zaman zaman sığlaşıp derin-
leşen Paleozoik denizinin sedimantasyon alanına girmiştir.
Özellikle Mesozoik başında dağ bütünüyle su üstüne çıkmış;
fakat, Jura devrinde yer yer Jura denizi tarafından işgal
edilmiş; Jura devrinin sonunda ise, Sultandağlan ve yakın
civarı tamamen kara haline gelmiştir. Muhtemelen Kretase
başından Oligosen sonuna kadar söz konusu saha devamlı
olarak aşınmaya uğramış ve saha hemen hemen peneplenleş-
miştir.

Daha önce de belirtildiği gibi, Üst Oligosen'de meydana
gelen Alp oro-tektonik hareketleri kırılmalara yol açmış ve
böylece Sultan ve Emir dağlarının bulunduğu saha blok ha-
linde yükselirken, Akşehir ve Eber göllerinin bulunduğu saha
ise çökmüştür.

Miyosen Aşınma ve Birikme Devresi
Üst Oligosen'de oluşan eğim atımlı normal faylar, bölge-

de uzanan pre-Neojen peneplen sathını parçalamış ve böylece
yeni eğim koşulları ortaya çıkmıştır. Özellikle Sultandağları'-
nın kuzey ve kuzeydoğu eteklerini sınırlayan eğim atımlı nor-
mal faym atımının genellikle 200-250 m. kadar olması, şid-
detli bir aşınma ve taşınma olayının meydana gelmesine yol
açmıştır (Şekil 4). Gerçekten de, Sultandağları'nın ilksel eği-
mi üzerine kosekan olarak kurulan akarsu ağı tarafından
yüksek yüzeyler ve eğim atımlı fay dikliği yarılmaya ve par-
çalanmaya başlanmıştır. Miyosen boyunca, Sultandağlan ve
Emirdağları üzerinde fluviyal etmenler tarafından yapılan
aşındırma, geçici kaide seviyesi rolünü oynayan Akşehir ve
Eber depresyonunun seviyesine göre olmuştur.

Bölgede en etkin aşındırma etmeni olan fluviyal etmen-
ler tarafından, önce fay diklikleri façetalar halinde parça-
lanmaya ve fluviyal etmenlerin yaptıkları geriye doğru aşın-
dırma ile yüksek yüzeyler yarılmaya başlamıştır. Böylece,
Miyosen boyunca devam edegelen geriye doğru aşındırma so-
nucunda, akarsular yataklarına iyice gömülmeye başlamışlar-
dır. Miyosen sonunda ise, dağ yükselti kaybetmeye başlamış
ve dalgalı bir Miyosen aşınım yüzeyi gelişmiştir. Bu yüzey,
Sultandağları üzerinde 1700-1800 m arasında uzanmaktadır
(Şekil 5).

Sultandağlan ve Emirdağları'ndan fluviyal etmenler ta-
rafından taşınan elemanlar, Akşehir ve Eber depresyonunu
işgal eden Miyosen göl havzasında birikmeye başlamış ve
böylece Miyosen göl havzalannda kil, marn, kireçtaşı ve killi
kireçtaşı tabakaları oluşmuştur. Sultandağları'nın güney ke-
simlerindeki alçak sahalarda ise, yine dağdan gelen aşınma

ürünü elemanlar depolanmıştır. Böylece, Sultandağları'nın ge-
rek kuzey ve gerekse güney eteklerindeki depolar, Sultan-
dağlan'nda meydana gelen şiddetli bir aşınmaya işaret ola-
rak düşünülebilirler.

Üst Miyosen Tektonik Hareketler Devresi

Önce de belirtildiği üzere, muhtemelen Üst Alpin tekto-
nik hareketleri sonucunda, bölgede bir taraftan Üst Oligo-
sen'de oluşan faylar yeniden gençleşmiş, diğer taraftan da
pre-Neojen temeli ve Miyosen formasyonlarını deforme eden
sentetik ve antitetik faylar oluşmuştur. Böylece, bu faylan-
malar sonucunda, Sultandağlan tekrar yükselmiş, Akşehir ve
Eber depresyonu ise tekrar çökmüştür.

Dere boyuna kesitlerindeki gençleşme basamakları ara-
sındaki nisbi yükselti farkından da açıkça görüleceği üzere,
Üst Miyosen veya Alt Pliyosen de fayın yeniden gençleşmesi
sonucunda, Sultandağlan Miyosen'deki seviyesine göre 250 -
300 m kadar daha fazla yükselmiştir (Şekil 6). Başka keli-
melerle açıklanırsa; yeniden gençleşmeye uğrayan eğim atımlı
normal fayın atımı 250 - 300 m arasında değişmektedir. Fa-
kat bu atım, dağm doğu kesimine doğru azalmaktadır.

Pliyosen Aşınma ve Birikmle Devresi
Sultandağları'nın kuzey ve kuzeydoğu eteklerinde uza-

nan eğim atımlı normal fayın yeniden gençleşmeye uğraması
ve özellikle sentetik fayların oluşması, yeni eğim koşulları-
nın meydana gelmesine yol açmıştır. Böylece, dağ ile dep-
resyon arasında meydana gelen 200 m'den daha fazla olan
yükselti, özellikle fluviyal etmenlerin aşındırma ve taşıma
gücünün yeniden şiddetlenmesine neden olmuştur. Bu yüzden,
dereler yataklannı yeniden oluşan eğime göre kazmaya baş-
lamışlar, bunun sonucunda da, bölgede yeniden bir aşınma ve
birikme devresi meydana gelmiştir.

Bu devrenin başında, dağın kuzey ve kuzeydoğu etekle-
rindeki fay dikliklerinin gençleşmesi sonucunda, dağı kuzey-
güney yönünde kat eden kosekan akarsuların vadileri, fay
dikliği önünde asılı vadiler halinde kalmıştır. Pliyosen sıra-
sında ilerleyen aşınma işlemleri sonucunda, bu asılı vadile-
rin yatakları yeniden oluşan kaide seviyesine göre kazmaya
başlamışlar ve geriye doğru ilerleyen aşınım dalgası ile akar-
sular yataklarına gömülmeye başlamışlardır. Fakat, ana ko-
seken akarsuların kolları ise, bu yeni aşınma faaliyetlerine
ayak uyduramadıklarından asılı vadiler halinde kalmışlardır.
Böylece, Sultandağlarmda polisiklik özellikte iç içe vadiler
meydana gelmiştir. Aynca, sentetik faylar zonları boyunca
yeni akarsular kurulmuş ve bu zayıf zonları şiddetle aşmdır-
mıştır. Bunun en belirgin örneği, Değirmendere'nin bağlısı
olan Karanlık deresidir. Bu dere, dağda KB-GD yönünde uza-
nan sentetik fay zonu üzerinde kurulmuş ve gelişmiştir.

Diğer taraftan, Yalvaçbeli deresinin Ötebel bağlısı da,
dağın yapı eksenini dikine kesen transversal fay zonu üze-
rinde açılmıştır (Şekil 3).

Böylece, Pliyosen'de başlayan aşınım devresi sırasında,
daha önce meydana gelmiş olan Miyosen aşınım yüzeyleri
yer yer parçalanmış; akarsular, yeniden oluşan eğim koşul-
lanna göre yataklarını kazmaya başlamışlar ve geriye doğru
ilerleyen aşınma dalgası, özellikle derelerin Miyosen aşınma
süresinde oluşturdukları seviyenin zaranna ilerlemiştir. Ger-
çekten de Sultandağları'nı kuzey-güney yönünde kat eden
derelerin boyuna kesitleri incelendiğinde, iki ayn gençleşme
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basamağı göze çarpmaktadır (Şekil 6). Bu gençleşme basa-
makları, dağın kuzey ve kuzey doğu eteklerinde uzanan eğim
atımlı normal faym en az iki kere gençleştiğini açıkça ortaya
koymaktadır. Aynı zamanda gençleşme basamakları arasın-
daki nisbi yükselti farkı, hem fayın atımını hem de akar-
suların yataklarını kazma veya aşındırma siaları hakkında
da ayrıntılı fikir vermektedir. Şekil 7'nin incelenmesinden de
anlaşılacağı üzere, gençleşme basamakları arasındaki nisbi
yükselti genel olarak 200 m'den fazladır. Diğer taraftan, Mi-
yosen ve Pliyosen aşınma devresi sırasında akarsuların edin-
dikleri eğimler arasında, az da olsa bir eğim farkı vardır.
Miyosen aşınma devresi boyunca akarsuların yaptıkları aşın-
dırma sonucunda kazandıkları eğim %2.7, Pliyosen aşınma
devresi sırasındaki akarsuların eğimi ise %5 dolayındadır.
Bu durum, Miyosen aşınım devresinin Pliyosen aşınım dev-
resine göre daha uzun olduğunu ortaya koymaktadır (Şekil 6).

Miyosen aşınma devresinde olduğu gibi, Pliyosen aşmma
devresinde de özellikle Sultandağları'nda şiddetli bir aşmma
ve dağın etek kesimlerinde ise hızlı bir birikme olmuştur. Bu
durumu, dağın kuzey ve kuzeydoğu eteklerindeki detritik de-
poların granülometrik eğrileri doğrulamaktadır.

Şöyle ki, bu detritik depoların logaritmik kağıt üzerin-
deki eğrileri, genellikle logaritmik tiptedir (Şekil 7). Bu eğ-
ri, taşman malzemenin birdenbire çökeldiği ortamları göster-
mektedir. Böylece, dağın etek kesimlerinde süratli bir çökel-
me olmuş ve bu hızlı çökelme koşulları altında ise, iri çakıl,
kumlu çakıl vs. gibi malzemelerden oluşan depolar meydana
gelmiştir. Bu durum aynı zamanda, fayın Miyosen sonu veya
Pliyosen başlarında gençleşmeye uğradığını da ortaya çıkar-
maktadır.

Ayrıca, Pleistosenin, pluviyal devrelerinde fluviyal aşın-
dırma statik olarak gençleşmiş ve Akşehir, Eber ve Kara-
muk havzaları pluviyal göller tarafından işgal edilmiştir. Bu
göl havzalarında dreissensialı depolar oluşmuştur (Şekil 5).

Kuvaterner devrinde söz konusu sahanın tektonik hare-
ketlere, özellikle epirojenik hareketlere uğradığı henüz katî
olarak bilinmemektedir. Ancak, Pliyosen sonlarına doğru, da-
ğın batı kesiminin yeniden bir yükselmeye uğradığı söylene-
bilir. Çünkü, dağın bu kesimi doğu kesimine göre oldukça
yüksektir. Bu ise, muhtemelen Pliyosen sonlarında, özellikle

dağın batı kesiminin pozitif epirojenik hareketlerle yüksel-
diğini doğrulamaktadır.

SONUÇLAR

Anadolu'nun bir çok sahalarında olduğu gibi, Sultandag-
ları ve yakın civarının şekillenmesinde tektonik hareketlerin,
özellikle faylanma hareketlerinin büyük rolü olmuş, yani sa-
hanın bugünkü jeomorfolojik özelliklerinin oluşumunda fay-
lanma türündeki yerkabuğu hareketlerinin önemli etkilerde
bulunduğu ortaya çıkmıştır. Üst Oligosen ve Üst Miyosen'de
meydana gelen faylanmalar ile özellikle Sultandagları bir çok
defalar yükselmiş, dağın kuzey kesiminde uzanan depresyon
sahası ise bir çok defa çökmüştür. Bu faylanma hareketleri
bölgenin eğim durumunu değiştirmiş, yüksek satıhlar, şiddet-
li bir aşınmaya, depresyon sahasında ise, hızlı bir sedimantas-
yona uğramıştır. Bölgenin jeomorfolojik gelişiminde tektonik
hareketlere bağlı olarak yükselme ve alçalma stilindeki hare-
ketler aşınma, taşınma ve birikme faaliyetlerini önemli ölçü-
de etkilemiştir.

Yayıma verildüri tarih: Nisan, 1974
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