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GÜRÜN OTOKTONU'NUN STRATİGRAFİSİ (GÜRÜN - SARIZ
ARASI), DOĞU TOROSLAR - GB SİVAS
Stratigraphy of the Gürün autochthon (Between Gürün and S ar iz), Eastern
Taurus-SW Sivas (Turkey)

Eşref ATABEY M.T.A. Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara.

ÖZ: Bu çalışmada Gürün otoktonunun; Gürün ile Sarız arasında kalan bölümünün stratigrafi özellikleri incelenmiştir.

Yörede Paleozoyik-Tersiyer yaş aralığında farklı 14 birim ayırtlanmıştır. Gürün otoktonu (göreli otokton) temelini Üst

Devoniyen ve Üst Permiyen yaşdaki kaya birimleri oluşturur. Gümüşali formasyonu (Üst Devoniyen) kumtaşı, kuvarsit,

kireçtaşı ve şeyi ile, Yığılıtepe formasyonu ise (Üst Permiyen) kireçtaşı ve dolomitten oluşur. Karbonifer ile Alt Permi-

yen temsil edilmemektedir. Yığılıtepe formasyonu ile, kristalize kireçtaşı, killi kireçtaşı, marn, kumtaşı ile temsil olunan

Katarası formasyonu (Alt Triyas) arasındaki ilişki uyumsuzdur. Orta Triyas' in varlığı saptanamamıştır.

İlk defa ayırtlanan Üst Triyas ile Liyas birimlerinden, Toycu Tepe formasyonu (Üst Triyas) algli kireçtaşı ve

dolomitle, Çukuryurt formasyonu ise (Liyas) konglomera/breş, kumtaşı, algli-mercanlı kireçtaşı ve şeyi ile temsil edil-

mektedir. Çukuryurt formasyonu üzerinde Orta Jura-Senomaniyen yaştaki Yüceyurt formasyonu açılı uyumsuzlukla yer

alır. Bu birim algli kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve dolomitten oluşur. Yörede Türoniyen-Koniasiyen ve Santoniyen1 in

alt seviyeleri mevcut değildir. Üst Santoniyen-Kampaniyen (Yanıktepe formasyonu) konglomera/breş, rudistli kireçtaşı

ile temsil edilir.

Yanıktepe formasyonu ile geçişli olan Akdere formasyonu (Üst Kampaniyen-Mestriştiyen) eş değeri olan

konglomera/breş, kalkarenit, killi kireçtaşından oluşmuştur. İnceleme alanında Tersiyer birimlerinden Abdalpman for-

masyonu (Paleosen-Alt Eosen) Akdere formasyonu üzerinde yer yer geçişli olup, içerisinde konglomera/breş, kalkane-

rit, killi kireçtaşı, çört yumrulu marn, çakıllı kumtaşı egemen kaya topluluğudur. Bu birim üzerinde yer yer geçişli yer

alan Demiroluk formasyonu (Lütesiyen) konglomera/breş, nummulitesli kireçtaşı ve marndan oluşur. Tüm bu birimleri

açılı uyumsuzlukla örten en genç kaya birimleri, Üst Eosen-Alt Miyosen yaşında olanı (Gövdelidağ formasyonu) kong-

lomera ile, Miyosen ise (Gürün formasyonu) kumtaşı, marn ve kireçtaşı ile temsil edilmektedir.

ABSTRACT: In this study the stratigraphical aspects of the Gürün autochthone between Gürün and Sanz part have

been investigated. In the area, between time interval of Paleozoic and Tertiary, the 14 different units have been differen-

tiated. The lower part of the Gürün autochthone (relative autocthone) is represented by rock units of the Upper Devoni-

an and Upper Permian. Gümüşali formation (Upper Devonian), is composed of sandstone, quartzite, limestone, dolomi-

te and shale and Yığılıtepe formation (Upper Permian) consist of limestone and dolomite. The Carboniferous and Lower

Permian is not represented by any units. The boundary relation between Yığılıtepe formation and, recrystallized limes-

tone, clayey limestone, marl, sandstone of Katarası formation (Lower Triassic) is an unconformity. The presence of

Middle Triassic has not been detected.

The firstly differentiated units of the Upper Triassic and Lias, rock units; The Toycu Tepe formation (Upper

Triassic) is composed of algae limestone and dolomitic limestone while the Çukuryurt formation (Lias) is represented

by conglomerate/breccia, sandstone, algaecoral limestone, and shale. Yüceyurt formation of Middle Jurassic-

Cenomanian age is overlying the Çukuryurt formation with an angular unconformity. This unit consists of algae limes-
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tone, dolomitic limestone and dolomite. The lower levels of Turonian-Coniacian and Santonian are not presend. The

Upper Santonian-Campanian (Yaniktepe formation) is represented by conglomerate/breccia, rudist limestone.

The Akdere formation (Upper Campanian-Maastrictian) transitional to Yaniktepe formation is composed of

conglomerate/breccia, calcarenite and clayey limestone.

In the study aera, The Adbalpman formation (Paleocene-Lower Eocene) locally trasitional with underlying

Akdere formation and is composed of dominant pebbly sandstone whose pebbles are conglomerate/breccia, calcarenite,

clayey limestone, cherty nodule marl, Demiroluk formation (Lutetian) locally transitional with Abdalpmari formation is

represented by conglomerate/breccia, Nummulite bearing limestone and marl. These rock units are overlain by an angu-

lar unconformity, which the youngest overlying units are conglomerates of Gövdelidağ formation (Upper Eocene-

Lower Miocene) and sandstone, marl and limestone of the Gürün formation (Miocene).

GİRİŞ

İnceleme alanı Doğu Toros Kuşağı1 nın kuzey-

batısında, Gürün ilçesinin (Sivas) 30 km. batısındaki

Akdere, Bozhöyük ve Beypınan köyleri arasında bulun-

maktadır (Şekil-IA). Bu alan 1/25.000 ölçekli K37-CL

C2, C3 ve C4 paftalarını kapsamaktadır. Çalışmanın ko-

nusunu Gürün otoktonunun stratigrafisi, oluşturur.

Yörede en eski çalışmalar Blumenthal (1944) ve

Baykal (1944, 1966) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Genel jeoloji amaçlı ilk defa Demirtaşlı (1967) stratigra-

fi adlama ve yaslama yapmıştır. Jeotektonik konum ve

tektonik amaca yönelik olarak Tekeli (1980), Perinçek

ve Kozlu (1983), Kozlu ve diğ. (1990), petrol amaçlı

olarak;Canik (1964), Akkuş (1963, 1971), Kurtman

(1963, 1978), Yoldaş (1972), Aziz ve diğ. (1979, 1982),

Aziz ve Erakman (1980) araştırmalarda bulunmuşlardır.

Kazancı ve diğ. (1985), Varol ve diğ., (1987 a ve b),

Varol ve Magaritz (1992) ile Varol (1992) otoktonun se-

dimentolojik özelliklerine yönelik çalışmalardır.

Özgül (1976)' ün Geyikdağı Birliğine dahil edi-

len Gürün otoktonu, Paleozoyik-Tersiyer aralığında

farklı kaya birimleri ile temsil edilmektedir. Önceki

çalışmalarda bu kaya birimlerin stratigrafisi yeterli

aynntıda verilmemiştir. Yörede yüzeyleyen Üst Triyas,

Liyas ve Paleosen-Eosen kayaları ayırtlanmayarak geniş

zaman dilimlerini kapsayacak şekilde değişik formas-

yonlar içinde tanımlanmıştır.

Bu çalışmada ise Gürün otoktonunun ayrıntılı

stratigrafisinin incelenmesi amacıyla 1/25.000 ölçekte

jeoloji haritası yapılmış ve lito-stratigrafik tip ve

yardımcı kesit yerleri belirlenmiştir. Belirlenen kesit

yerlerinden ölçülü stratigrafi kesitleri alınmıştır. Daha

önce yapılan lito-stratigrafi adlamalanndan uygun olan-

ları aynen benimsenmiştir. Çalışılan alanda 14 kayabiri-

mi ayırtlanmış olup, bunlardan Üst Triyas, Liyas ve Pa-

leosen-Alt Eosen kayaları ilk defa haritalanmış ve

tanımlanmıştır.

Yazarın yapmakta olduğu Doktora çalışmasının

bir bölümü olan bu çalışma, sedimentoloji yönünden bir

başka yazı ile desteklenecekti!*.

STRATİGRAFİ

Gürün otoktonunda, Üst Devoniyen' den

günümüze kadar uzanan değişik kaya birimleri

yüzeylemektedir. Bu kaya stratigrafi birimleri ayrıntılı

olarak aşağıda açıklanmıştır (Şekil-IB ve 2).

Gümüşali Formasyonu (Dg)

Tufanbeyli yöresinde Üst Devoniyen yaşlı

kumtaşı, kireçtaşı ve şeylden oluşan kaya birimi Demir-

taşlı (1967) tarafından Gümüşali formasyona adı altında

tanımlanmıştır.

jnceleme alanında K37-cı paftasının Beypınan

köyü ileMağara Tepe arasında dar bir alanda yüzeyler.

Birimin tip kesiti Gümüşali köyünde ölçülmüş (Demir-

taşlı,1967) olup, Memiş tepede yardımcı kesit yeri bu-

lunmaktadır (Şekil-IB).

Burada gri-esmer, ince tabakalı kumtaşı, sarımsı-

kahverengi kuvarsit düzeyleri, şeyl-çamurtaşı, ince-orta

tabakalı brakiyopod kavkılı kalkarenit ve mercanlı

kireçtaşı ardalanımlı bir istifle temsil edilir (Şekil-2).

Şeyi düzeyleri 1-2 m. kalınlığında olup, yer yer kömür

ve seyrek jips kristalleri içermektedir. Çamurtaşı

düzeylerinde kurtçuk izi (kalıbı) gelişmiştir. Kalkarenit

ve kumtaşında küçük ölçekli çarpraz tabaka yapılan bol-

dur. Bu tabakalann üstlerinde brakiyopod kavkıları ve
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kalıplan bulunur. Kireçtaşı tabakaları içerisinde mercan

kolonileri yaygındır. Ayrıca kumtaşlannda hematit-yum-

ruları ve limonitti zonlar gelişmiştir. Birimin Mağara

tepe kuzey yamacındaki mostrada, kireçtaşı ile geçişli,

koyu gri-siyahımsı, çatlaklı ve kovuldu dolomit düzeyi

yer almaktadır.

Gümüşali Formasyonu, Üst Permiyen yaşlı

Yığılıtepe Formasyonu tarafından uyumsuzlukla

üstlenir. Bazı yerlerde bu ilişki faylara sınırlıdır.

Ölçülen kalınlığı Memiş tepede 200 m dir.

Formasyonu oluşturan kalkarenit ve kireçtaşı

düzeyleri bol brakiyopod ve mercan faunası içerir. Bu

fosiller ile yaş tespiti yapılmamıştır. Ancak Tufanbeyli

yöresinde birimin benzer isüflerindeki brakiyopod ve

mercanların Üst Devoniyen yaşlı olduğu Metin ve diğ.

(1982) tarafından belirtilmiştir. İnceleme alanında

kireçtaşı düzeylerinden Umbelîa sp., NanieeHa sp.,

Tentaculites sp., Earlandia sp., Eonodosaria sp. ve

Girvanella sp. fosilleri tayin edilmiştir. Bu fosil toplu-

luğuna göre Gümüşali Formosyonunun yaşı Üst Devoni-

yen1 dir.

Birimi temsil eden kumtaşı ve kuvarsit düzeyleri

gelgit düzlüğü, kömürlü ve jipsli düzeyler lagüner ya da

bataklık, gelgütüstü ortamı, algli-mercanlı kireçtaşı ise

gelgitarası-gelgitaltı ortamı işaretler.

Gümüşali Formasyonu, Tekeli ve diğ. (1983)' nin

Aladağlarda tanımladığı Siyah Aladağ Formasyonu,

Erkan ve diğ. (1978)' nin Pınarbaşı yöresinde tanım-

ladığı Ekşimenlik formasyonu ile deneştirilebilir.

Yığılıtepe Formasyonu (Py)

Turfanbeyli, Katarası köyünün 1 km güneyinde

kireçtaşı ile temsil edilen Üst Permiyen yaşlı kaya biri-

mi Demirtaşlı (1967) tarafından Yığılıtepe formasyonu

adıyla tanımlanmıştır.

İnceleme alanının KB' sında Arapmuslu tepe

güney yamacında, Mağara tepe ile Memiş tepe arasında

(K37-C1 paftası) yüzeylemeleri mevcuttur (Şekil-IB)

Tip kisiti Katarası köyünün lkm güneyindeki

Yığılıtepede ölçülmüştür (Demirtaşlı, 1967). İnceleme

alanında faylarla sınırlandırılmış mostralar nedeniyle

kesit ölçümü oldukça zordur. Ancak dar aralıklı kesitler

ölçülebilmiştir.

İstifin alt ve orta bölümleri esmer, orta-kalın ta-

bakalı kireçtaşı ve şeylle, üst bölümleri kalın tabakalı

algli kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve dolomitle temsil

edilir (Şekil-2). Dolomit düzeyleri gri-esmer, beyaz,

çatlaklı olup, yanal yönde kireçtaşı ile geçişlidir. Bazı

yerlerde istifin üst düzeyinde 50cm zonlara rastlanmak-

tadır. Üzerine Alt Triyas yaşında olan Katarası Formas-

yonu uyumsuzlukla gelir. İstifin üst düzeyinde bulunan

boksitik zonlar bu uyumsuzluğun belirtisi olarak yorum-

lanmıştır.

Tipik yüzeylemesinin olduğu Memiş tepede

250m. kalınlık ölçülmüştür.

Formasyonun, kireçtaşı düzeyleri alg ve forami-

nifer türü fosiller kapsamaktadır. Foraminiferler: Fron-

dilina sp., Staffella sp., Hemigordius sp., Globivalvu-

iina sp., Agathammina sp., Dunbarula sp., Geinitzina

sp., Pachyphloia sp., Nankinella sp. ve Climaeammi-

na sp. Algler: Vermiporella sp., Pseudovermiporella

sp., Mizzia velebitana, Permocarculus sp., Gymnoco-

dium sp.. Bu fosillere göre birimin yaşı Üst Permiyen'

dir.

Birimin algli kireçtaşlan lagünel ortamı, dolomit

düzeyleri ise zaman zaman bu lagünel alanda su

dolaşımının kısıtlandığını işaretler. Üst düzeyinde yer

alan boksitik oluşumlar da atmosferik koşullan

göstermektedir.

Yığılıtepe formasyonu, Kurtman (1978)' m

Gürün yöresinde tanımladığı Üçkoyak formasyonu,

Altmer (1981) Pınarbaşı' nda tanımlanan Sarpkaya tepe

ve Taşlıgüney sırtı formasyonları, Erkan ve diğ. (1978)'

nin aynı yörede tanımlanan Geyikpınar formasyonu ve

Tekeli ve diğ. (1983)' nin Aladağlarda tanımladığı

Arkaçça formasyonu ile deneştirilebilir.

Katarası Formasyonu (Tk)

Formasyonun adı Tufanbeyli, Katarası köyünden

alınmıştır (Demirtaşlı, 1967).

Tip yeri aynı yörede olup, Naltaş mahallesi

2km.güneyinde Bozoğlan tepesinin kuzey yamacında tip

kesiti vardır. İnceleme alanında ise Arapmuslu tepe

(K37-C1 paftası) güney yamacında KD-GB yönünde

sınırlı alanda yüzeylemeleri mevcuttur (Şekil-IB).

Formasyon, altta orta tabakalı, şarabi, kristalize

kireçtaşı, üstte ince tabakalı killi kireçtaşı, sanmsı-gri

laminalı killi kireçtaşı, kalkarenit, yeşilimsi marn ve
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Şekil 1. İnceleme alanı buldum (A) ve Jeoloji hari-

tası (B): (B) Al. Allokton birimler, Dg.

Gümüşali formasyonu (Üst Devoniyen),

Py. Yığılıtepe formasyonu (Üst Permiyen),

T.k, Katarası formasyonu (Alt Triyas), T. t.

Toycu Tepe formasyonu (Üst Triyas), Jç.

Çukuryurt formasyonu (Liyas), JKy.

Yüceyurt formasyonu (Orta Jura-

Senomaniyen), Ky. Yanıktepe formasyonu

(Üst Santoniyen-Kampaniyen), Ka. Akdere

formasyonu (Üst Kampaniyen-

Maestrihtiyen), Ta. Abdalpınarı formasyo-

nu (Paleosen-Alt Eosen), Td. Demiroluk

formasyonu (Lütesiyen), Tda. Arpaçukuru

üyesi, Tdb. Başören üyesi Tg. Gövdelidağ

formasyunu (Üst Eosen-Alt Miyosen), Tgü.

Gürün formasyonu (Miyosen), PIQg.

Göbekören bazaltı (Pliyo-Kuvaterner),

Qal. Alüvyon. 1. Düşey fay, 2. Doğruytu

atımlı fay, 3. Bindirme fayı, 4. Antiklinal

ekseni, 5. Senklinal ekseni, 6. Kesit yeri, 7.

Tabaka doğrultu ve eğimi.

Figure I. Location map (A) and geological map (B)

of the study area; (B) Al. Allochthonous

units, Dg. Gümüşali formation (Upper De-

vonian), Py Yığılıtepe formation (Upper

Permian), T k. Katarası formation (Lower

Triassic), T. t. Toycu tepe formation (Upper

Triassic), Jç. Çukuryurt formation (Lias),

JKy. Yüceyurt formation (Middle Jurassic-

Cenomanian), Ky. Yanıktepe formation

(Upper Santonian-Campanian), Ka. Akdere

formation (Upper Campanian-

Maastrichtian), Ka. Akdere formation (Pa-

leocene-Lower Eocene), Td. Demiroluk

formation (Lutetian), Tda. Arpaçukuru

member, Tdb. Başören member, Tg

Gövdelidağ formation (Upper Eosen-L. Mi-

ocene), Tgü. Gürün formation (Miocene),

PIQg. Göbekören basalt (Plio-Quaternary),

Qal. Alüvium, 1. vertical fault, 2. strike

slip fault, 3.thrust fault, 4. anticlinal axis, 5.

synclinal axis, 6. location of section, 7. stri-

ke and dip of beds.
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şeyi ardalanımh bir istifle temsil edilmektedir. Kalkare-

nit ve killi kireçtaşı düzeyleri bol gastropod ve lamellib-

ranş kavkısı ve iz fosiller içermektedir. Yer yer

düzlemsel çakıllı formasyon içi konglomera mercekleri

bulunmaktadır. Marn ve şeyi düzeyleri ise bitki kökü ve

yaprak izi içerir.

Tipik olarak yüzeylediği Arapmuslu tepe güney

yamacında üst birim olan Üst Triyas yaşlı Toycu Tepe

formasyonu görülmemektedir. Burada Liyas yaşlı

Çukuryurt formasyonu tarafından uyumsuzlukla

üstlenir. Yanal yönde kalınlık değişimi gösteren formas-

yon, Arapmuslu tepe güney yamacında 210 m kalınlıkta

bir istifle temsil edilir.

Katarası formasyonu mikrofosil bakımından fa-
kirdir. Ancak, derlenen örneklerden saptanan aşağıdaki
fosil türleri formasyonun Alt Triyas olduğunu
göstermektedir. Bu fosiller, Meandrospira sp., Earlan-
dia sp., Ammodiscus parapriscus, Glomospira cf. si-
nensis1 dir.

Birim içerisindeki kısıtlı denizel fauna ve bitki
kökleri çok sığ denizel şartları yansıtır. Ayrıca
düzlemsel çakıllı formasyon içi konglomeralar da gelgit
kanalındaki depolanmayı işaretler.

Formasyon, Altıner (1981)' in Pınarbaşı

yöresinde tanımlandığı Kokarkuyu formasyonu ile Te-

keli ve diğ. (1983)' nin Aladağlarda tanımladığı

Küçüksu formasyonu ile deneştirilebilir.

Toycu Tepe formasyonu (Tk)

İnceleme alanında Göbekören köyünün (K37-C2

paftası) 1,5 km doğusundaki Toycu Tepede kireçtaşı ile

temsil edilen kaya birimi ilk defa bu çalışmada aynı yere

atfen Toycu Tepe formasyonu adı altında

tanımlanmıştır. Tip yeri ve tip kesiti Toycu tepededir

(Şekil-IB, 3). (Koordinatı, Yı:89800, Xı: 21750, Y2:

90400, X2: 21700). Ayrıca Yolgeçen köyü 2 km

doğusundaki Maltepede sınırlı bir alanda yüzeyler.

Birim, altta esmer-gri, çatlaklı ve kmklı, orta ta-

bakalı algli kireçtaşı ile üstte ise dolomitik kireçtaşı ile

temsil edilir. Maltepede ise dolomitik kireçtaşı ve dolo-

mit düzeyleri bulunmaktadır,

Toycu tepede üstte Yanıktepe formasyonu (Üst
Santoniyen-Kampaniyen) ile açüı uyumsuzdur. Malte-
pede ise Çukuryurt formasyonu (Liyas) tarafından
uyumsuzlukla üstlenir.

Kireçtaşı düzeyleri; Aulotortus gaschei (Koehn-

Zaninetti-Brönniman), Aulotortus gr. sinuosa (Weyns-

chenk), Glomospira sp., Triassina sp., Frondicularia

sp., Milioiipora sp., Calcitornella sp. ve Doustomini-

dae fosillin kapsamaktadır. Bu fosil topluluğu ile Toycu

Tepe formasyonunun yaşı Üst Triyas' tır.

Birim zaman zaman dolomitleşmeye açık olan
sınırlı su dolaşımlı gelgitüstü-arası ortam koşullarını
yansıtır.

Birim Tekeli ve diğ. (1983)' nin Aladağlarda

tanımladığı Orta Üst Triyas yaşlı kaya birimlerinden

EmH kireçtaşı, Minaretepeler formasyonu ve Horozkaya

dolomiti ile benzer özellikler taşır. Aynı zamanda Varol

ve diğ. (1987 b) Sanz yöresinde tanımladığı "Ayvat Re-

sifal Kireçtaşı" ile deneştirilebilir.

Çukuryurt formasyonu (Jç)

K37-C1 paftasının kuzeyinde, Çukuryurt yay-

lasında konglomera/breş, kumtaşı, kalkarenit ve

kireçtaşmdan oluşan kaya birimi Çukuryurt formasyonu

adı altında ilk defa bu çalışmada tanımlanmıştır.
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Çatpınar yaylası, Çukuryurt yaylası ve Küçüksu

derede ve ayrıca Yolgeçen köyü doğusundaki Maltepe

ve Mağarabaşı tepede tipik mostraları mevcuttur (Şekil-

IB). Tip kesiti Çukuryurt yaylasında (Koordinatı, Yi:

86300, XI: 07500, Y2: 87700, X2: 08000), yardımcı ke-

siti ise Çatpınar yaylasında ölçülmüştür (Şekil-4).

Birim, altta ince tabakalı algli-mercanlı kireçtaşı,

kalkarenit, orta tabakalı çakıllı kumtaşı, merceksi kong-

lomera/breş ardalanmasından oluşmuştur. Bunlar

arasında killi kireçtaşı ve şeyi düzeyleri bulunmaktadır.

Fosilli kireçtaşı tabakalan asfaltit içermektedir. Konglo-

mera/breş çakılları köşeli, az yuvarlak olup, Üst Triyas

ve Permiyen yaşlı kaya birimlerinden taşınmıştır.

Üstte Yüceyurt formasyonu ile uyumsuz ilişkili

olup, bu ilişki Çukuryurt yaylada faylarla sınır-

landırılmıştır.

Tip kesit yerinde 425 m kalınlık ölçülmüştür

(Şekil-4).

Kireçtaşı ve kalkarenit düzeylerinden derlenen

örneklerden, Haurania amiji Henson, Siphovalvulina

sp., Haurania sp., Pseııdocyclammina sp., Vavulinidae

fosilleri saptanmıştır. Bu fosil topluluğuna göre birimin

yaşı Liyas' tır.

Formasyon deniz seviyesi değişimlerinin oldukça

etkili olduğu bir ortamda çökelmiştir. Sığ denizel fasi-

yesler zaman zaman derinleşmeyi simgeleyen şeyi, deni-

zaltı yelpazeler ile ardalanmıştır.

Birim, Aladağlarda Blumenthal (1952) ile Tekeli

ve diğ (1983, 1987) tarafından tanımlanan ve gastropod-

lu, algli kireçtaşı ile temsil edilen Beyaz Aladağ For-

masyonu ve Kozlu ve diğ. (1990) Sanz yöresinde

tanımladığı Keçilidağ formasyonunun üst düzeyleri ile

deneştirilebilir. Ayrıca Al tiner (1981)' in Pınarbaşında

tanımladığı Karaçatderc formasyonu ve Özgül ve

Turşucu (1983) Munzur dağlannda tanımladığı Kurude-

re formasyonu ile benzer özellikler sunmaktadır.

Yüceyurt Formasyonu (JKy)

Tufanbeyli yöresinde kireçtaşından oluşan kaya

birimi, ilk defa Demitaşlı (1967) tarafından

Köroğlutepesi kireçtaşı adı altında tanımlanmıştır. Daha

sonra ise aynı birim tipik kesit yerinin olduğu Yüceyurt

yaylasına (Sanz) atfen Yüceyurt formasyonu adı altında

Aziz ve Erakman (1980) tarafından yeniden tanım-

lanmıştır.

Tipik yeri adını aldığı Yüceyurt yayladadır (Aziz

ve Erakman, 1980) Tip kesit yeri de burada bulunmak-

tadır. İnceleme alanında ise birim yaklaşık 110km2 bir

alanda yüzeyler (Şekil-IB). Kurucaoba ile Çukuryurt

yaylası arasında ve Taşlıkoyak çukuru ile Bozhüyük

köyü arasında yardımcı stratigrafi kesiti ölçülmüştür

(Şekil-5).

Yüceyurt Formasyonu, altta gri-beyazımsı ve

sanmsı renkli, masif dolomit ve kalın tabakalı dolomitik

kireçtaşı ile temsil edilmektedir. Bunun üzerinde gri-

esmer, ince-orta tabakalı ve yer yer kalın tabakalı

kireçtaşı ve kireçtaşı ile ardalanmalı dolomitik

kireçtaşından oluşan platform tipli kalın bir istif yer al-

maktadır. Dolomitik kireçtaşı düzeyleri daha çok Üst
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Jura-Alt Kretase geçişinde (100-150 m) yer almaktadır

(Şekil-5)

Üstte Yanıktepe formasyonu ile yerel uyumsuz

ilişkili olup, bu ilişki Bölücek tepede (K37-C2 paftası)

açık olarak görülebilir. Burada iki birim arasında 3-7

kalınlığında ve akarsu yelpazesi niteliğinde konglomera/

breş düzeyi yer almaktadır. Özgül ve diğ. (1973) ile

Metin ve diğ. (1987) çalışmalarında, bu çalışmada

tanıtılan Yüceyurt formasyonunun karşılığı olan

Köroğlutepesi kireçtaşı ile Yanıktepe formasyonu

arasındaki ilişkinin uyumlu olduğu belirtilmiştir. Bu

ilişkiler, belirtilen uyumsuzluk ve uyumsuzlukların

yerel özelliklerde gelişmiş olduğunu işaretler.

Taşlıkoyak çukuru ile Bozhüyük köyü arasında

ölçülen yardımcı kesitte 750 m kalınlık saptanmıştır. Bu

kalınlık Kurucaoba ile Çukuryurt yaylası arasında ise

900 m' ye ulaşmaktadır.

Yüceyurt formasyonunu oluşturan platform türü

kireçtaşı istifleri Pfenderina sp., Clypeina jurassica

Favre, Praekıırnubia sp., Arzonella sp., Salpingopo-

relia dinarica, Praechrysalidina infracretacea Luper-

do Sinni, Pseudocyclammina sp., Debarina sp., Cune-

olina sp., Dicyclina sp., Barkerina sp., Nezzezata sp.,

Ovalveolina sp., Nummoluculina sp., Cunelina pavo-

nia d* Orbigny fosilleri kapsamaktadır. Bu fosil toplu-

luğuna göre birimin yaşı Orta Jura-Senomaniyen1 dir.

Kalın bir kireçtaşı istifiyle temsil edilen bu for-

masyon, gelgitüstü-gelgitaltına kadar değişen ortamsal

koşulların egemen olduğu bir platformu yansıtır.

Birim, Akkuş (1971)' un Gürün yöresinde

tanımladığı Geniz kalkeri ve Kurtman (1978)' in

tanımladığı Harasançal formasyonu, Demirtaşlı (1967)'

nm Tufanbeyli yöresinde tanımladıığ Köroğlutepesi

kireçtaşı ile deneştirilebilir.

Yanıktepe Formasyonu (Ky)

Tufanbeyli yöresinde, rudistli kireçtaşı fasiyesiy-

le bilinen kaya birimi Özgül ve diğ. (1973) tarafından

Yanıktepe kireçtaşı adıyla, aynı birim Sanz yöresinde

ise Kazancı ve diğ. (1985) tafafından Yanıktepe formas-

yonu adıyla tanımlanmıştır. Bu çalışmada rudistli

kireçtaşı ile temsil edilen birim de Yanıktepe formasyo-

nu olarak alınmıştır.

Tip yeri Mirzaağa köyü (Tufanbeyli) 3,5 km

güneybatısındaki Yanıktepede olup, tip kesiti de burada

bulunmaktadır, inceleme alanında tipik olarak Bölücek

tepede, Başören köyü güneyinde yüzeylemektedir

(Şekil-IB). K37-C2 paftasmdaki Dombalı tepeden

güneye doğru yardımcı kesit ölçülmüş olup, kestiği stra-

tigrafi kalınlığı 280 m dir (Şekil-6)

Birim, altta 3-7 m kalınlığında ve yanlara doğru

kamalanan konglomera/breş düzeyiyle temsil edilir.

Konglomera çakılları sıkı tutturulmuş, köşeli, az yuvar-

lak olup, Üst Permiyen, Üst Triyas ve Orta Jura-Alt Kre-

tase yaşlı kaya birimlerinden aktarılmıştır. Bu konglo-

meratik düzeyi 200 m kalınlığında tabakalı ve masif

rudistli kireçtaşı üstlemektedir. İstif üstte ince tabakalı

kireçtaşı ile son bulur. Beypnan köyü 2 km batısında
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(K37-C1 paftası) ise birim yalnızca rudistli dolomitik

kireçtaşı ve dolomit ile temsil edilmektedir.

Formasyonun üst düzeylerini oluşturan ince taba-

kalı kireçtaşlan, üstte Akdere formasyonunun killi

kireçtaşı ve kalkarenitli düzeyleri ile geçişler oluşturur.

Derlenen örneklerden, Hippurites sp., Globot-

runcana stuartiformis Dalbiez, Globotruncana bullo-

ides Vogler, Globotruncana lapperenti, Siderolites vi-

dali Schlumberger, Aeolisaccus kotori Radocic,

Rotalia aff. skourensis Pferender, türü fosiller sap-

tanmıştır. Bu fosil topluluğuna göre birim Üst Santoni-

yen-Kampaniyen yaşı vermektedir.

Birimi temsil eden rudistli kireçtaşı resif ve resif

önü, üstte yer alan ince tabakalı pelajik kireçtaşlan

yamaç-havza kenarı geçişini yansıtır.

Yanıktepe formasyonu, Akkuş (1971)* un Daren-

de yöresindeki Tohma resif formasyonunun rudistli

kireçtaşı düzeyiyle, Özgül ve Tuşucu (1983) Munzur

yöresinde tanımladığı, Munzur kireçtaşınm Kabataş

üyesi ile deneştirilebilir.

Akdere Formasyonu (Ka)

İnceleme alanının orta ve güneyinde yüzeyleyen

Üst Kretase-Alt Eosen yaşlı kalkarenit, kireçtaşı ve glo-

botruncanalı mitritli istif Aziz ve diğ. (1979) tarafından

Akdere formasyonu olarak isimlendirilmiştir. Daha

sonra Kozlu ve diğ. (1990) ile Atabey (1993)

çalışmalarında aynı yaş ve adla tanımlanan birim, bu

çalışmada kaya türü ve fosil kamsamı değerlendirilerek

yeniden haritalanarak detay olarak çalışılmıştır. Buna

göre birimin Kampaniyen-Mestriştiyen yaşlı olan

bölümü Akdere formasyonu, Paleosen-Alt Eosen yaşlı

olan bölümü ise Abdaipmarı formasyonu şeklinde ikiye

ayrılmıştır.

Tip yeri ve tip kesit yeri Akdere köyü kuzeyinde

Hurman dere doğu yamacında bulunmaktadır (Şekil-1

B, 7). Akdere, Yolgeçen, Camiliyurt, Arpaçukuru

köyleri arasında geniş bir alanda yüzeyler. Camiliyurt

ile Güllübucak köyü arasında (K37-C1 paftası)

ölçülmüş yardımcı kesit yeri bulunmaktadır.
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Hurman dere doğu yamacındaki tip kesitinde

altta, rudistli kireçtaşı üzerine 50 cm kalkarenit, 1-2 m

kalınlığında ve merceksi konglomera/breş, ince tabakalı

kalkarenit, killi kireçtaşı ardalanmasıyla temsil edilmek-

tedir. Bu kaya türü 40 m devam ettikten sonra ince taba-

kalı killi kireçtaşı ve bunlarla ardalammla kalkarenit

bölümü yer alır. En üstte ise istif şarabi çamurtaşı,

sarımsı-gri ve yer yer çört yumrulu killi kireçtaşı ile son

bulmaktadır. Camiliyurt-Güllübucak köyü arasındaki

yardımcı kesit yerinde (K37-C1 paftası) istif, altta killi

kireçtaşı, mor-yeşilims, çamurtaşının egemen olduğu

(250 m) bir bölüm ile başlar. Bu bölümün üst

düzeylerinde kalkarenit ardalanmalı ve bunlarla yanal

geçişli tüfit düzeyi (12 m) bulunmaktadır. Daha sonra

kalkarenit, apron tip konglomera/breş (2-7m) ve lami-

nalı killi kireçtaş ardalanımlı bir dizilim ortaya çıkar. Bu

kaya türü Hurman dereye kadar devam eder. Buradan

lkm güneye kaydırılarak devam ettirilen kesitte ise üst

bölümleri killi kireçtaşı, ince tabakalı kalkarenit, kal-

sitürbidit, yer yer bunlar arasında merceksi konglomera/

breşli temsil edilmektedir. İstif içerisinde Ta-e Bouma

istifi gelişmiş olup, ayrıca slamp yapılan mevcuttur.

Birimi oluşturan kalkarenit ve killi kireçtaşı

düzeyleri üstte Paleosen-Alt Eosen yaşlı (Abdalpman

formasyonu) killi kireçtaşı ve marn düzeylerine geçişler

oluşturur. Ancak bu geçiş yer yer kalın konglomera/breş

seviyeleri ile kesilmiştir.

Tip kesit yerinde 350 m, yardımcı kesit yerinde

ise 600 m bir kalınlık ölçülmüştür.

Formasyonu temsil eden kalkarenit, killi kireçtaşı

ve çamurtaşı düzeyleri foraminifer ve nannoplankton

bakımından zengindir. Foraminiferler: Globotruncana

falsostuarti Sigal, Globotruncana stuarti de Lappa-

renti, Globotruncana linneiana d' Orbigny, Globot-

runcanita sutuartiformis Dalbienz, Globotruncana

conica White, Globotruncanita subspinose Pessagno,

Globotruncana cf. arca Cushman, Ganserina ganseri

Bolli, Rosita contusa Cushman, Rugoglobigerina sp.

ve Orbitoides sp. Nannoplanktonlar: Aspidolithus par-

cus parcus Stradner, Predicosphaera cretacea Arkhan-

gelsky, Eiffellithus turriserffelli Deflandre, Quadrum

trifidum (Stradner ve Papp), Quadrum gartneri Prins

ve Perch-Nielsen, Calcugites obscurus (Deflandre),

Arkhangelskiella cymbiformis Vekshine. Microrhob-

dulus decoratus Deflandre. Bu forominifer ve nannop-

lankton türlerine göre birimin yaşı üst Kampiyen-

Mestrintiyen1 dir.

Formasyonu temsil eden pelajik istifler havzayı,

buna karşın agron tip konglomera/breş, kalkarenit ve

kalsitürbidit istifleri ise havza yamacı depolanma

koşullarını işaretlerler.

Kaya türü özellikleri yönünden Metin ve diğ

(1982) ve Kazancı ve diğ. (1985) Tufanbeyli-Sanz

yöresinde tanımlanan Elmaçat formasyonu, Gürün

yöresinde tanımlanan Ulupınar formasyonu (Akkuş,

1971) ve Düğünyurdu formasyonu (Kurtman, 1978);

Özgül ve Turşucu (1983)' nun Munzur dağlarında

tanımladığı Munzur kireçtaşının Ayıkayası üyesi ve

Afşin-Elbistan-Doğanşehir bölgesinde tanımlanan

Kırmızıkandil formasyonu (Perinçek ve Kozlu, 1983) ile

deneştirillebilir.

Abdalpman formasyonu (Ta)

İnceleme alanı içerisinde (K37-C1 ve C4 pafta-

larında) Canik (1964)1 in çalışmasında Paleosen-Eosen

yaşlı kayalar "Paleosen-Eosen İlişi" olarak ayırtlanmış

ve haritalanmıştır. Daha sonra Aziz ve diğ. (1979) aynı

kayaları tüm yörede yüzeyleyen yarı-pelajik ve pelajik

istifleri kapsayacak şekilde ve Üst Kretase-Alt Eosen

yaş aralığında Akdere formasyonu adıyla tanımlanmış

olup, bu çalışmada ise Paleosen-Alt Eosen yaşlı kalkare-

nit, konglomera/breş, çakıllı kumtaşı, killi kireçtaşı ile

temsil edilen kaya birimi Abdalpman formasyonu adı

altında yeniden tanımlanmıştır.

Tipik yüzeylendiği yer Abdalpman köyünde

olup, Akdere ile Bozhüyük köyü arasında dar bir kori-

dor boyunca mostralan mevcuttur (Şekil-IB). Ab-

dalpman köyü 700 m kuzeyindeki Ziyaret tepe ile

köyün 500m güneyindeki Yayla tepe arasında tip kesit

yeri bulunmaktadır. Koordinatı, Yi: 77750, XI: 13700,

Y2: 75800, X2: 14800). Aynca Bölücek tepe güneyinde

Mağara dere boyunca yardımcı kesit ölçülmüştür (K37-

C3 paftası)

Ziyaret tepede istif altta konglomera/breş (3-7 m)

ile temsil edilir. Bu konglomera/breş çakılları sıkı tuttu-

rulmuş, köşeli, az yuvarlak olup, daha yaşlı kaya birim-

lerinden türemiştir. Bunu kalkarenit, killi kireçtaşı ve

yer yer algli kireçtaşı düzeyleri takip eder. İstifin orta
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bölümleri ise kalkarenit, killi kireçtaşı, çört yumrulu

marnla geçildikten sonra en üstte istif kumtaşı, konglo-

mera/breş ve nummulitesli yumrulu kireçtaşı ile son bul-

maktadır (Şekil-8). Mağara derede ölçülen yardımcı ke-

sitte ise birim, altta breşik kalkarenit ve killi kireçtaşı

ardalanmasıyla başlar. Daha sonra ise killi kireçtaşı ve

koyu gri, çört yumrulu marnlara geçer.

Üst düzeylerde kumlu marn, bitki ve kömür

kırıntılı marn, kalkarenit, kumtaşı, çakıllı kumtaşı ve

küçük foramlı nummulitesli kireçtaşı egemen kaya

türleridir. Bu kaya türleri üstte Lütesiyen yaşlı Demiro-

luk formasyonunun konglomera/breş, kumtaşı ve kalka-

renitli düzeyleriyle geçişlidir. Bu geçiş iki birim

arasındaki sınır boyunca her yerde izlenememektedir.

Tip kesit yerinde 450 m, buna karşın yardımcı

kesitte 300 m kalınlık ölçülmüştür.

Birimi oluşturan kalkarenit, killi kireçtaşı, kumlu

marn ve marnlı düzeyler foraminifer ve nannoplankton

bakımından oldukça zengindir.

Foraminiferler: Planorotalites cf. compressa

Plummer, Morozovella cf. aequa Cushman-Renz, Mo-

rozovella cf. pseudobulloides Plummer, Morozovella

cf. abundocemarata Bolü, Globorotalia cf. veloscoen-

sis Cushman, Planorotalites pseumenardi Bolli, Dis-

tichoplax biceralîs Dietrich, Kathine cf. selveri Smo-

uth, Assilina cf. pustuîosa Donceux, Alveolina cf.

oblonga d1 Orbigny, Lockhartia cf. hunti Ovey, Num-

mulites cf. globulus Leymerie, Opertorbitolites sp.,

Ranikothalia sp..

Nannoplanktonlar: Discoaster multiradiatus

Bramlette ve Riedel, Ericsonia supertusa Hay ve Moh-

ler, Cruciplacolithus tenius (Stradner), Fasciculithus

tymponiformis Hay ve Mohler, Ericsonia cava (Hay

ve Mohler), Ericsonia ovalis Black, Sphenolithus radi-

ans Deflandre, Cocolithus eopelagcus (Bramlette ve

Riedel), Transverpontis pulcher (Deflandre).

Bu fosil türlerine göre Abdalpman formasyonun

yaşı Paleosen-Alt Eosen1 dir.

Birimin fosil ve kaya türü değişen bir deniz ka-

rakterini yansıtmaktadır. Alttan üste doğru sığ şelf-açık

şelf, kısmen derin deniz ve sığ şelf şeklinde ortamsal

değişimler sunar.

Formasyon, Erkan ve diğ (1978)' in Pınarbaşı

yöresinde tanımladığı Malakköy Formasyonu ile

deneştirilebilir.

Demiroluk Formasyonu (Td)

Turfanbeyli yöresinde, konglomera, kireçtaşı ve

marnla temsil edilen Lütesiyen yaşlı kayalar Özgül ve

diğ. (1973) tarafından Demiroluk formasyonu adıyla

tanımlanmıştır. Daha sonra Aziz ve diğ.(1982) inceleme

alanını da içine alan bölgedeki çalışmasında, konglome-

ra, kumlu kireçtaşı ve marndan oluşan birimi Başören

formasyonu adıyla ve bu birimin kumlu kireçtaşı ve

konglomera bölümünü de Arpaçukuru üyesi olarak yeni-

den tanımlanmıştır. Bu çalışmada ise inceleme alanında

konglomera/breş, kalkarenit, çakıllı kumtaşı, nummuli-

tesli kireçtaşı ve marndan oluşan istif Özgül ve diğ.

(1973)' nin tanımına uygun olarak Demiroluk formasyo-

nu adı altında, bu birimin konglomera/breş, kalkarenitli

bölümü de Arpaçukuru üyesi, marnlı bölümü ise

Başören üyesi adı altında yeniden isimlendirilmiş ve ha-

ritalanmıştır.
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Arpaçukuru Üyesi (Tda)

Aziz ve diğ. (1982) tarafından Arpaçukuru

köyüne atfen adlandırılmış olup, tip kesit yeri belirtilme-

miştir. Birimin tip kesit yeri Akdere köyü

Kırmızıçaltepededir (Şekil- IB, 9).

Birim, altta konlomera/breş, kalkarenit, çakıllı

kumtaşı düzeyleriyle temsil edilir. Bu litoloji 100 m

devam ettikten sonra breşik ve yer yer kumlu, ince-orta

tabakalı kireçtaşına geçer. Üstte ise sarımsı-beyazımsı,

orta tabakılı ve masif, yamalar şeklinde Nummulitesli

ve Aveolinli kireçtaşı bankları yer almaktadır (Şekil-9).

Bu kaya türleri üstte Başören üyesinin marnları ile

geçişli olup, bu ilişki yer yer de eğim ve doğrultu aümlı

faylarla sınırlandırılmıştır.

Birimin kalınlığı Kırmızıçal tepede 150 m.,

Arapaçukuru köyünde ise (K37-C4 paftası) 90 m

ölçülmüştür.

Aıpaçukuru üyesini oluşturan kalkarenit ve

kireçtaşı düzeyleri aşağıda verilen Lütesiyen yaşlı fosil

topluluğunu kapsamaktadır. Bu fosiller: Nummulites cf.

helveticus Kaufman, Nummulites cf. perforatus Mot-

fort, Fabiana cassis Oppenheim, Globorotalia cf. as-

pensis, Globigerina cf. senni Beckman, Assilina aspe-

ra Donceux, Assilina exponens Sowerby, Assilina

spira df Orbigny, Halkyardia sp., Linderina sp. ve AI-

veolina sp. olarak saptamıştır.

Yukanda tanımlanan kaya türleri Nummulites

banklarının yaygın olarak geliştiği açık şelf ortamını

yansıtır.

Arpaçukuru üyesi, Gürün yöresinde tanımlanan

Yukansazcağız formasyonunun konglomera düzeyiyle

(Kurtman, 1978) ve Korgantepe konglomerası (Akkuş,

1971) ile deneştirilebilir.

Başören üyesi (Tdb)

Aziz ve diğ. (1982) tarafından yörede yüzeyleyen

Lütesiyen yaşlı kayalar Başören formasyonu olarak

tanımlanmış olup, bu çalışmada ise Demiroluk formas-

yonunun marnlı düzeyleri Başören üyesi adı altında ye-

niden haritalanmış ve tanımlanmıştır.

Tip yeri ve tip kesiti Başören köyü ile Akdere

köyü arasındadır (Şekil-IB). Burada birim, tamamen

yeşilimsi-gri marn ve marnla yer yer ardalanmalı

sarımsı kumtaşı ile temsil edilmektedir. Üstte Göv-

delidağ formasyonu (Üst Eosen-Miyosen) ile açılı

uyumsuzdur.

Marnlı düzeylerden alman yıkama örnekleri

içerisinde; Oibrocentrum coenurum Reinhardt, Crib-

rocentrum reticulatum Gartner-Smith, Dictyoccites

bisectus Hay-Mohler-Wade, Sphenolithus obtusus

Bukry türü nannofosiller saptanmıştır. Bu fosillere göre

birimin yaşı Üst Lütesiyen? dir.

Marnlı pelajikler zaman içerisinde ortamın derin-

leştiğini işaretler. Gürün yöresinde tanımlanan Yenice

formasyonunun üst bölümüyle (Akkuş, 1971) ve

Aşağısazcağız formasyonu (Kurtman, 1978) ile benzer

özellikler taşır.

Gövdelidağ Formasyonu (Tg)

İlk defa Aziz ve Erakman (1980) tarafından

tanımlanmış olup, ancak tip yeri ve kesiti belirtilme-

miştir. İnceleme alanı güneyinde doğu-batı yönünde

(K37-C3 ve C4 paftası) ve kuzeyinde Gövdelidağm

güney yamacında (K37-C1 paftası) dar bir alanda

yüzeyler. Tip kesit yeri Akdere köyü 3km güneyinde

Hurman derededir. Burada kalın tabakalı ve yer yer

masif konglomera ve ince tabakalı kumtaşı/marn arda-
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lanımlı bir istifle temsil edilir. Konglomera çakılları

kötü boylanmalı, köşeli, az yuvarlak ve polijenik karak-

terlidir.

Üstte Gürün formasyonu ile uyumsuz olup, yer

yer de geçişler oluşturur. Yaklaşık kalınlığı 250 metre-

dir.

Birimin yaşını verebilecek paleontolojik verilere

rastlanmamıştır. Ancak alt ve üstünde yer alan kaya bi-

rimlerine göre göreli olarak Üst Eosen-Miyosen yaşlı

olmalıdır. Konglomera ve merceksi çamurtaşlan alüvyal

yelpaze ortamında depolanmıştır. Birim, Akkuş (1971)'

un Darende yöresinde tanımladığı Tantalıdağ formasyo-

nu, Tufanbeyli yöresinde tanımlanan Evciköy formasyo-

nu (Özgül ve diğ., 1973) ve Metin ve diğ. (1987)1 nin

Sümbüldağı formasyonu ile deneştirilebilir.

Gürün Formasyonu (Tgü)

İlk defa Kurtman (1978) tarafından en iyi

gürüldüğü yer olan Gürün yöresine atfen Gürün formas-

yonu adıyla tanımlanmış olup, ancak tip kesit yeri belir-

tilmemiştir. İnceleme alanında Yolgeçen köyü güney ve

güney-batısmda sınırlı alanda yüzeyler (Şekil-IB).

Formasyonun alt düzeyleri ince tabakalı kumtaşı,

kalkarenit, marn ve çamurtaşı, üst düzeyi ise gri-beyaz,

orta tabakalı ve masif, bol gastropodlu kireçtaşı ile tem-

sil edilmektedir. Yaklaşık kalınlığı 10-30 m olup, üstte

Göbekören bazaltı ile örtülmektedir.

Birim büyük ölçüde gölsel depolanma koşullarını

yansıtır. Yaş tayini yapılmamıştır. Ancak kireçtaşı

düzeyi içindeki gastropodlu seviyeler bölgesel ölçekle

Miyosen birimleriyle korele edilebilmiştir. İnceleme

alanı dışında, Gürün1 ün güneyinde aynı birimin alt

bölümünden, Alt Miyosen yaşı (Ayan, 1963),

Gövdelidağın kuzeyinde ise Sarmasiyen katı Canik

(1964) belirlenmiştir.

Göbekören bazaltı (PIQg)

İnceleme alanında Göbekören köyü çevresinde

yüzeylemeleri olan bazaltik lav akıntıları, Göbekören

bazaltı adıyla ilk defa bu çalışmada tanımlanmıştır.

Yaklaşık 10m kalanlığında olup, olivin bazalt

özelliğinde, sütunsu ve eklemsi yapılıdır. Pliyo-

Kuvaterner yaşlıdır. (Şekil-IB).

Alüvyon (Qal)

Göbekören ve Yolgeçen köyleri arasında ve Hur-

man dere boyunca çakıl, kum ve çamurdan oluşan alüv-

yon çökelleri yüzeylemektedir (Şekil-IB).

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Bu çalışma ile Gürün göreli otoktonunun stratig-

rafisi, genel stratigrafi kesitiyle açıklanmış ve ayrıca Üst

Triyas-Lütesiyen yaş aralığında tanımlanan birimlerin

ölçülü stratigrafi dikme kesitleri verilerek, aşağıdaki

sonuçlara varılmıştır.

1) İnceleme alanı içerisinde yüzey ley en kaya

stratigrafi birimleri 12 formasyon ve iki üyeye ayrılarak

haritalanmıştır.

2) Yörede, Paleozoyik; Üst Devoniyen ve Üst

Permiyen ile temsil edilmektedir. Karbonifer ile Alt Per-

miyen saptanamamıştır. Bu zaman dilimi bir

çökelmezliğe yorumlanmıştır.

3) Mesozoyik; ise Alt Triyas, Üst Triyas, Liyas,

Orta Jura-senomaniyen, Üst Santoniyen-Kampaniyen ve

Üst Kampasiyen-Mestriştiyen ile temsil edilir.

4) Önceki çalışmalarda tek formasyon altında

tanımlanan yöredeki Üst Triyas ve Liyas yaşlı kayalar,

bu çalışmada ayırtlanarak ilk defa ayrı adla

tanımlanmıştır.

5) Türoniyen-Koniasiyen ve Santoniyen'in alt se-

viyeleri saptanamamıştır. Yüceyurt formasyonu (Orta

Jura-Senomaniyen) ile Yanıktepe formasyonu (Üst San-

toniyen-Kampaniyen) arasında yer alan polijenik karak-

terli merceksi konglomera/breş düzeyleri yörede

Türoniyen-Koniasiyen-erken Santoniyen dönemindeki

bir aşınmanın ürünleri olarak yorumlanmıştır (Atabey,

1993).

6) Aziz ve diğ. (1979, 1982), Kozlu ve diğ,

(1990) ile Atabey (1993) çalışmasında yan-pelajik ve

pelajik istiflerle temsil edilen ve Kampaniyen-Alt Eosen

yaş aralığında kabul edilen Akdere formasyonunun yaşı

bu çalışmada Üst Kampaniyen-Mestriştiyen ile

sınırlandırılmış olup, Paleosen-Alt Eosen yaşlı olan

bölümü de Abdalpınan formasyonu adıyla ilk defa

tanımlanmıştır,
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7) İnceleme alanında Tersiyer birimlerinden De-

miroluk formasyonu (Lütesiyen), Gövdelidağ formasyo-

nu (Üst Eosen-Alt Miyosen), Gürün formasyonu (Miyo-

sen) tanımlanmıştır. Yörede ayrıca Pliyo-Kuvaterner

yaşlı bazaltik lav akıntıları (Göbekören bazaltı) yer alır.

8) İnceleme alanında, Üst Devoniyen ile Üst Per-

miyen arasında, Üst Permiyen ile Alt Triyas arasında,

Alt Triyas ile Üst Triyas arasında, Üst Triyas ile Orta

Jura arasında, Senomaniyen ile Üst Santoniyen arasında,

Lütesiyen ile Üst Eosen arasında başlıca uyumsuzluk

düzlemleri saptanmıştır. Ayrıca Mestriştiyen ile Paleo-

sen arasında ve Alt Eosen ile Lütesiyen arasında yerel

uyumsuzluk düzlemleri bulunmaktadır.
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