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Dumanlı Dağı (Tokat) ile Çeltek Dağı (Sivas)
arasındaki bölgede Boztepe Formasyonu'nun yaşı,
alt bölümleri ve dokanak ilişkileri
Age, Subdivision and contact relations of the Boztepe Formation in the region between Dumanlı Dağı (Tokatî and
Çeltek Dağı (Sivas)

ALÎ YILMAZ, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

ÖZ . İnceleme alanı Dumanlı Dağı (Tokat) ile Çeltek Dağı (Sivas) arasında, yaklaşık doğu-batı uzmanrmlı ofiyolitli
kuşakta yeralmaktadır. Temeli oluşturan ofiyolitli karışığın üzerine Üst Kampaniyen-Paleosen yaşlı Boztepe Formas-
yonu yerel uyumsuzlukla gelmektedir. Bu formasyon birbiri ile geçişli dört üyeye ayrılmıştır. Bunlar alttan üste
doğru : Pelajik kireçtaşı ara katkılı kırıntılı kayalardan oluşan Yakaboyu Üyesi, çoğu pelajik kireçtaşmdan oluşan
Maden Üyesi, kumtaşı, kiltaşı ve yer yer çakıl taşından oluşan, neritik fosilli Yakupoğlan Üyesi, çoğunlukla neritik
karbonatlardan oluşan Çaltılı Üyesi'dir. Gereçleri, altındaki ofiyolitli karışıktan türemiş olistostromlar, genellikle alt
kesimde yer alan üyelerde yaygındır- Lütesiyen yaşlı kırıntılı kayalar ise Üst Kretase yaşlı kayatürü topluluğu üze-
rine bölgesel açılı uyumsuzlukla gelmektedir.

ABSTRACT : The investigated area is located in an approximately east-west trended ophiolitic melange belt between
Dumanlı Dağı (Tokat) and Çeltek Dağı (Sivas). The Boztepe Formation of Upper Campanian to Paleocene age lies
with a local unconformity over the ophiolitic melange, forming the basement- This formation has been subdivided
into four members grading into one another- From bottom toward top, these are-. Yakaboyu Member which consists
of clastic rocks interbedded with pelagic limestone- Maden Member composed mostly of pelagic limestone; Yakupoğ-
lan Member which is composed of sandstone, clay stone and rarely conglomerate and contains neritic fossils; Çaltılı
Member which is made up mostly of neritic carbonates. Olistostromes whose components have been derived from
the underlying ophiolitic melange are abundant in the lower members in general. Lutetian elastics overlie the
Upper Cretaceous rock assemblage with a regional angular unconformity.

GİRİŞ incelemelerde bulunarak, ofiyolitler, ofiyolitli karışık ve
İnceleme alanı Dumanlı dağı (Tokat) güneyi ile Çeltek bazı örtü kayalarıyla ilgili verilerini sunmuşlardır- Bu ça-

dağı (Sivas) kuzeyinde, yaklaşık doğu-batı doğrultuda lışmalarda, ofiyolitlere ve ofiyolitli karışığa bakış açısı
uzanan ofiyolitli kuşakta yer almaktadır (Şekil 1). dışında, örtü kayalarının yaşı konusunda önemli farMılık-

Bu yörede Okay (1953, 1955), Yalçınlar (1955), Baykal lar görülmemektedir, tşler (1982) ise inceleme alanının bir
(1966), Göksu (1974), temel jeolojik incelemeler yapmışlar- bölümünü de kapsayan çalışmasında, örtü kayalarının
dır. Daha sonra çalışma alam dışında doğuda Terlemez ve yaşı konusunda oldukça farklı sonuçlara ulaşmıştır- Bu
Yılmaz (1980), batıda Tatar (1978), Yılmaz (1979, 1980, farklılık ofiyolitli kuşağı oluşturan karışığın yaşını ve an-
198la, b, 1982), Koçyiğit (1979), Özcan ve diğerleri (1980) lamını etkileyecek boyuttadır.
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Bu yazıda, Üst Kampaniyen-Paleosen yaşlı birimlerin
kayatürü özellikleri ve paleontolojik belgilemeleri irdelene-
rek stratigrafik düzen içinde sunulması, yeni birimlerin
tanıtılması ve bunların diğer kayalar ile ilişkilerinin sergi-
lenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yukarıda belirtilen sorunun
olasılı nedenleri de tartışılarak ve Kuzey Anadolu Ofiyolit
Kuşağı'nın özelliklerinin anlaşılmasına katkı konulmaya
çalışılmıştır-

îlk incelemelerden beri bölgede Üst Kretase yaşlı ka-
yaların varlığı bilinmektedir (Okay, 1953; 1955; Baykal, 1966
vd-). Tatar (1978), Yıldızeli kuzeyinde ofiyolitli seri ve
Üst Kretase sedimentitlerini ayırmış ve ofiyolitlerin Üst
Kretase'den önce yerleştiğini ileri sürmüştür. Koçyiğit
(1979) Tokat'a bağlı Çördük köyü dolayında yaptığı çalış-
mada metamorfitleri ve ofiyolitli karışığı temeL Kampani-
yen-Maestrihtiyen yaşlı olistostromlar kapsayan pelajik ki-
reçtaşını ise örtü kayası olarak benimsemiş ve aradaki
ilişkiyi sedimenter uyumsuzluk olarak yorumlamıştır. Yıl-
maz (1979, 1980, 1981a) Tokat ile Sivas arasmdaki bölgede
yaptığı incelemelerde ofiyolitli karışığı ve karışığın üzeri-
ne uyumsuzlukla gelen ve aynı zamanda ofiyolitli karışık-
tan türemiş olistostromlar kapsayan Üst Senoniyen yaşlı
pelajik kireçtaşını ayırtlamış, ofiyolitli karışığın içinde ya-
şı saptanabilen en genç blokların Senomaniyen yaşta ol-
duğunu belirtmiş ve buna göre de ofiyolitli karışığın Alt
Senoniyen yaşlı olduğunu kabul etmiştir.

TEKELİDAĞI KARIŞIĞI

Tekelidağı Karışığı, genellikle serpantinit yer yer tüf,
aglomera ve spilitleşniiş volkanitlerden oluşan bir hamur
ile onun içinde yüzer konumda bulunan değişik yaş ve ka-
yatürü özellikli, boyutları dm ile km arasında değişen blok-
larla temsil edilmektedir. Karışık içindeki en genç blok,
Senomaniyen yaşlı çörtlü kireçtaşlarımn konumu ve fosil
kapsamı yeniden irdelenmiştir.

Senomaniyen yaşlı ve pelajik formlar kapsayan kireç-
taşı, Kızıldağı dolayında yaygın olup, yer yer kumtaşı, kil-
taşı ve şeyi arakatkılarını da kapsamaktadır. Bu dizi de
Senoniyen yaşlı volkanik kökenli tortul kayalarla tektonik
ilişkilidir. Daha kuzeyde Demirözü köyü dolayında ise Se-
nomaniyen kireçtaşları, başlıca Üst Jura yaşlı kireçtaşı,
mermer, şist ve radyolarit çakıllarını içeren flaksotürbidit
arakatkılı yastık yapılı volkanitlerle ardalamalıdır. Seno-
maniyen yaşlı kireçtaşlarımn, bir tarafta ofiyolitli karışık
içinde blok olarak bulunması, diğer tarafta ofiyolitli ka-
rışığa ait yastık yapılı volkanitler ve diğer kırıntılı kaya-
larla ardalamalı oluşu, bu dönemde geçerli olan pelajik or-
tamın niteliği ile ilgili olabilir.

BOZTEPE FORMASYONU

Yılmaz (1980, 198la), Tokat'ın güneydoğusunda» ofiyo-
litli karışığın üzerine uyumsuzlukla gelen Üst Senoniyen
yaşlı örtü kayalarını Boztepe Formasyonu olarak adlan-
dırmış ve Maden kireçtaşı üyesi, Nöksü olistostromu olmak
üzere iki üyeye ayırmıştır.

Yeni inceleme alanında ise ofiyolitli karışığın üzerine
yerel uyumsuzlukla gelen Boztepe Formasyonu'nun, Üst
Kampaniyen-Paleosen yaşta olduğu belirlenerek başlıca
Yakaboyu Üyesi, Maden Üyesi, Yakupoğlan Üyesi, Çal-
tılı Üyesi olmak üzere dört alt birime ayrılmıştır. Şekil
2'de Boztepe Formasyonu'nun genel özellikleri sunulmuş-

Şekil 1. Çalışma alanının buldum haritası-
Figure ı. Location map of the investigated area.

tur. Yakaboyu Üyesi en alt düzeyi oluşturmakta, bunun
üzerine Maden Üyesi gelmekte ve Maden Üyesi'ni Yakup-
oğlan Üyesi izlemektedir. Çaltılı Üyesi de altta yer alan
Yakupoğlan Üyesi'nin devamı ve Boztepe Formasyonu'nun
en üst düzeyi halindedir.

Koçyiğit'in (1979) Çördük olistostromları, Yılmaz'ın
(1980) Nöksü olistostromu olarak yanıttığı oluşuklar ise
Boztepe Formasyonu'nun alt kesimini oluşturan üyelerde
yer yer görülmektedir, özellikle Maden Üyesi, gereçleri ofi-
yolitik karışıktan türemiş tipik olistostromlar kapsamakta-
dır. Ancak bu oluşuklar, ayırtlanan üyelerde egemen kaya-
türü durumunda olmadığı için ayrı bir üye olarak ayırtlan-
masına gerek görülmemiştir.

Yakaboyu Üyesi

Başlıca çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı ve şeylden oluşan ve
yer yer pelajik kireçtaşı arakatkılarını kapsayan Üst Kam-
paniyen yaşlı fliş, Yakaboyu Üyesi olarak adlandırılmıştır.
Bu birim Yakaboyu köyünün güneyinde tip yüzeylemeler
sunar.

Kayatürü Özellikleri. Genellikle gri, yeşilimsi, yer yer
bordomsu renkli genellikle orta, ince tabakalı başlıca ça-
kıltaş,ı, kumtaşı, kiltaşı ve şeylden oluşan ve yer yer pela-
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jik kireçtaşı arakatkılarmı kapsayan Yakaboyu Üyesi yer
yer olistostromal nitelikte çakıltaşı düzeylerini de içermek-
tedir. Bu birim, yaklaşık 250 m kalınlıktadır-

Dokanak İlişkileri- Yakaboyu köyü batısında ve güne-
yinde, Yakaboyu Üyesi, ofiyolitli karışığın metamorfitler-
den oluşan kesimi üzerine taban çakıltaşı ile uyumsuz ola-
rak gelmektedir (Şekil 2). Çakıltaşı bol oranda yeşilşist,
mermer ve yer yer radyolarit çakıllarını kapsamaktadır.
Demirözü köyünün 15 km kuzeybatısında, Yakaboyu Üye-
si, ofiyolitli karışığa ait spilitik volkanitlerin devamı ha-
linde olan, 25-30 m kalınlığında, tabakalı ve volkanit kı-
rıntılı yer yer çakıllı kumtaşları ile temsil edilmektedir.

Fosil Kapsamı ve Yaş. Yakaboyu köyünün 2,5 km gü-
neyinde Kamışlı yaylasının 2 km kuzeyinde bu birimin alt
düzeylerindeki kireçtaşlarmdan alman örneklerde aşağıda-
ki fosiller saptanmıştır: Globotruncana çf. calcarata (CUSH-
MAN), G. cf, arca (CUSHMAN), G. cf. conica WHITE G.
sp-, Ticinella sp. Bu fosillere göre Yakaboyu Üyesi'nin
Kampaniyen (olasılı yer yer Üst Kampaniyen) yaşlı oldu-
ğu anlaşılmaktadır.

Çökelme Ortamı. Fosil kapsamı ve kayatürü özellik-
leri gözetilirse Yakaboyu Üyesi'nin başlangıçta yer yer sığ
olan pelajik ortam koşullarında oluştuğu söylenebilir.

Maden Üyesi

Pelajik kireçtaşmdan ve yer yer kumlu, killi kireçtaşı
ve kumtaşmdan oluşan kayalar Maden kireçtaşı Üyesi
olarak adlandırılmıştır (Yılmaz, 1980, 1981a). Bu birimin
inceleme alanındaki uzantısı yer yer egemen olarak kum-
taşı ve kiltaşı arakatkılarmı ve gereçleri ofiyolitli karışık-
tan türemiş olistostromları kapsamaktadır. Onun için bu
kayaların, Maden Üyesi olarak değiştirilerek adlandırılma-
sı benimsenmiştir.

Demirözü kuzeybatısı, Çeltek dağı kuzeyi ve kuzeydo-
ğusu, Otmanalan güneydoğusu ve Yakaboyu köyü güneyi
başlıca tip yerlerdir.

Kayatürü özellikleri. Pelajik formlar kapsayan kireç-
taşı egemen olup yer yer kumlu ya da killi kireçtaşı olis-
tostromal oluşuklar, kumtaşı ve kiltaşı arakatkılarmı da
kapsar.

Kireçtaşı* Genel olarak sarımsı, yer yer gri, yeşilimsi
ya da kırmızımsı renkli, ince ve orta kalınlıkta tabakalı,
tabakalanma banklar biçiminde ve düzenli, bol kırıklı, kı-
rıklar yer yer birbirine dik düzlemler boyunca gelişmiş ve
oldukça kıvrımlıdır. Maden Üyesi, ayrıca yer yer gereç-
leri ofiyolitli karışıktan türemiş tipik olistostromlar da
kapsamaktadır- İnceleme alanında bu birimin, genellikle
150-200 m arasında bir kalınlığa sahip olduğu söylenebilir.

Dokanak İlişkileri. Maden Üyesi, Demirözü köyünün
15 km kuzeybatısında, Yakaboyu Üyesi üzerine uyumlu
olarak gelmektedir.

Yakaboyu Üyesi çakıltaşlarmda, taneler genellikle
köşeli, yer yer yuvarlak olup, yeşilşist, mermer radyolarit,
kuvars, Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşmdan oluşmak-
tadır. Tanelerin ince kum ve kilden oluşan hamur içinde
düzensiz dağılışı ve yanal sürekliliğinin az oluşu ile çakıl-
taşı düzeyleri, yer yer flaksotürbiditlerin özelliklerini yan-
sıtmaktadır. Yakaboyu köyü güneyinde de Maden Üyesi,
daha altta yer alan Yakaboyu Üyesi'nin devamı olarak çö-
kelmiştir.

Sonuç olarak Maden Üyesi'nin genel olarak Yakaboyu
Üyesi'nin devamı olduğu ve üzerinde yer aldığı, ancak yer
yer iki üyenin yanal geçişli olduğu söylenebilir (Şekil 2).

Fosil Kapsamı ve Yaş. Koçyiğit'in (1979) Kampani-
yen-Maestrihtiyen, Yılmaz'm (1980, 1981a) Üst Senoniyen
olarak benimsediği pelajik kireçtaşmın inceleme alanında-
ki uzantısı Demirözü köyü kuzeybatısında yüzeylenir. Bu
yüzeylemenin en alt düzeylerinden alman örneklerde Glo-
botruncana tricarinata (QUERAU) G. arca (CUSHMAN),
G. cf. calcarata (CUSHMAN), G- cf. coronata BOLLÎ, G- cf.
concavata (BROTZEN), G- sp-, Alg, Mercan, Lamellibranch
gibi fosiller saptanmıştır- Bu fosillere göre Demirözü köyü
kuzeybatısmdaki yüzeylemenin en alt düzeyinin Üst Kam-
paniyen yaşlı olduğu söylenebilir. İnceleme alanının güne-
yindeki Mermer köyü batısında Kamışlı yaylası kuzeyinde
ve doğusunda gözlenen bol sileksli ve çamurtaşı ara kat-
kılı yüzeylemelerinden alman örneklerde ise Globotruncana
cf. calcarata (CUSHMAN), G. cf. arca (CUSHMAN), G. sp.
gibi fosiller belirlenmiştir.

Yukardaki fosillere göre, Maden Üyesi'nin genel olarak
Üst Kampaniyen yaşlı olduğu söylenebilir.

Çökelme Ortamı. Fosil kapsamı ve kayatürü özellik-
lerine göre; Maden Üyesi, pelajik ortam koşullarında çö-
kelmiştir. Ancak pelajik kireçtaşmın yer yer kiltaşı ve
kuvars, şist, radyolarit, mermer çakıllı kumtaşı arakatkı-
larmı kapsamış olması, çökelmenin, pek derin olmayan bir
pelajik ortamda olabileceğini düşündürmektedir.

Yakupoğlan Üyesi

Başlıca kumtaşı, kiltaşı, şeyi ve yer yer tüf, aglomera
arakatkılarmı kapsayan genellikle Maestrihtiyen yaşlı kı-
rıntılı kayalar Yakupoğlan Üyesi olarak adlandırılmıştır-
Bu birim, Yıldız dağı dolayında özellikle Yakupoğlan kö-
yünün batısında ve Aşağıasarcık-Çaltılı-Akkaya köyleri ara-
sında tip ve yaygın yüzeylemeler sunar-

Kayatürü Özellikleri. Genellikle gri, yeşilimsi sarı
renkli, orta, ince ve yer yer tabakalı, başlıca kumtaşı, kil-
taşı, şeyi ve yer yer tüf, aglomera arakatkılarmı kapsa-
maktadır. Ayrıca, kimi yerlerde; bu birim gereçleri volka-
nitlerden ve kireçtaşlarmdan oluşan olistostromal oluşuk-
lar ve üst kesiminde neritik formlar kapsayan kireçtaşı
arakatkıları kapsamaktadır.

Dokanak İlişkileri. Yıldızdağı güneyinde ve Yakaboyu
köyü kuzeybatısında Yakupoğlan Üyesi, Maden Üyesi üze-
rine uyumlu olarak gelmektedir. Bu birimin alt kesiminde
yer yer pelajik kireçtaşı arakatkıları görülmekte olup, üste
doğru uyumlu olarak Çaltılı Üyesi'ne geçer (Şekil 2, 3, 4).

Fosil Kapsamı ve Yaş- Madenköy'ün 1 km güneyinde,
Aşağıasarcık köyü güney doğusunda ve Yıldızdağı dola-
yında, Yakupoğlan köyü batısında karbonat çimentolu, ka-
ya ve fosil kırıntılı kumtaşlarmda aşağıdaki fosiller sap-
tanmıştır: Orbitoides medius ( D'ARCHIAC), Siderolites
calcitrapoides LAMARCK, Lepidorbitoides sp-, Rotaliidae,
Rudist kavkıları- Yakupoğlan Üyesi'nin konumu ve yukar-
daki fosil kapsamına göre, bu birimin Maestrihtiyen yaşta
olabileceği söylenebilir.

Çökelme Ortamı- Yakupoğlan Üyesi'nin alt ve üst do-
kanak ilişkileri, fosil kapsamı ve kayatürünün alt kesim-
den üst kesime doğru değişimi gözetilerek, bu birimin baş-
langıçta pelajik, sona doğru dereceli olarak neritik ortam
koşullarında çökeldiği benimsenmiştir.
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Şekil 3. Çaltıh Üyesfnin Çıngı Tepe ölçülü dikme kesiti.
Figure 3. Measured columnar section of the Çaltüı Mem-

ber at Çıngı Tepe

Çaltıh Üyesi

Sarmışı, beyazımsı gri. orta ve kalın tabakalı çoğun
neritik ortamı belirleyen ağırlıklı olarak Paleosen yaşlı ki-
reçtaşmın en özgül yüzeylemeleri Çaltıh köyü dolayında
görüldüğünden Çaltıh Üyesi olarak adlandırılmıştır. Çaltıh
köyü dolayındaki yüzeylemeler (Şekil 3 ve 4) bu birimin
pekçok özelliklerini yansıtmaktadır.

Kayatürü Özellikleri. Kireçtaşı (Biyosparit yer yer bi-
yomikrit) çürüme yüzeyi açık gri, yer yer turuncumsu;
taze yüzeyi koyu gri ya da beyazımsı; orta kalın yer yer
çok kalın (7, 8 m) tabakalı, tabakalanması düzenli ve
banklar halinde yanal olarak devam etmekte ve genellikle
yayvan kıvrımlar oluşturmaktadır. Olistostromal nitelikte
epiklastik volkanik çakıltaşı ve kumtaşı ara katkılar da
kapsar. Kireçtaşı düzeyleri az oranda kristalleşmiş olup
çoğunlukla makro ve mikrofosil kabuklarını kapsamakta-
dır. Yapılan enine kesitlere göre, birimin en çok 100 m
kalınlıkta olabileceği belirlenmiştir.

Dokanak İlişkileri. Çaltıh Üyesi, Çaltıh köyünün 1-1,5
km batı-kuzeybatısmda Yakupoğlan Üyesi'nin üzerine
uyumlu olarak gelmektedir (Şekil 4). Dokanakta kumtaşı
ile kireçtaşı ardışıkhdır. Onun için burada iki birimin de-
receli geçiş yaptığı ssöylenebilir. Ayrıca Çaltılı'nın 1 km
güneybatısında, bu birimin alt düzeylerinde 2-3 m kalın-
lıkta ve 1-8 m yanal uzanımh Paleosen kireçtaşı blokları-
nın aglomera ve volkanit kırıntılı çakıltaşı için-
de yer aldığı ve benzer kayatürü topluluğunun ay-
nı zamanda kireçtaşının daha üst düzeylerinde de 10-15
m kalınlıkta bir düzey halinde yer aldığı saptanmıştır. Bu-
na göre, bu birimin alt kesiminde kısmen olistostromal ni-
telikte oluşukların yer aldığı söylenebilir.

Fosil Kapsamı ve Yaş. Çaltıh köyünün güneybatı ve
batısındaki kireçtaşı yüzeylemelerinin alt düzeylerinden
alman örneklerde aşağıdaki fosiller saptanmıştır: Sideroli-
tes calcitropoides LAMARCK, Orbitoides sp., Lepidorbitoi-
des sp-, Sulcoperculina sp-, I>iscorbis sp., Miscellaidae,
Miliolidae, Rotalidae.

Yukardaki fosil topluluğuna göre en alt düzeyleri yer
yer Maestrüıtiyen yaşlı olan kireçtaşlarmın daha üst dü-
zeylerinde de Laffitteina mengaudi (ASTRE), Rotalia troc-
hidiformis (LAMARCK), Djiscocyclina seunesi DOUVİLLE,
Planorbulina sp., Alg ve Mercan gibi formlar saptanmış-
tır (Şekil 2, 3).

îşler (1982), Çaltıh köyü dolayındaki kireçtaşların Üst
Jura yaşlı olduğunu belirterek yöredeki ofiyolitli karışığın
da Üst Jura öncesi bir yaşta olabileceğini ileri sürmüştür.
Bu kayalarla ilgili ölçülü dikme kesit ve yerel jeoloji ha-
ritası sunulmuştur (Şekil 3 ve 4). Şekillerden de anlaşıla-
bileceği gibi bu kireçtaşlannnı altında yer alan kırıntıh
kayalarla (Yakaboyu Üyesi) ofiyolitli karışığın ilişkisi tek-
toniktir. Ayrıca bu kireçtaşlarmın genelde Paleosen yaşta
olduğu belirlenmiştir. Ancak Çaltıh Üyesi olarak adlandırı-
lan bu birim, yer yer, gereçleri ofiyolitli karışıktan türe-
miş olistostromlar kapsamaktadır. Bu olistostromlar karı-
şıktan türemiş Üst Jura yaşlı kireçtaşı olistolitlerini de
kapsayabilir. Buna göre, birimin yaşı konusundaki farklı-
lık, paleontolojik tayinlerden kaynaklanmıyorsa gözlem
hatasından kaynaklanmış olabilir.

Çökelme Ortamı. Fosil kapsamı ve kayatürü özellik-
lerine göre Çaltıh Üyesi'nin sığ denizel bir ortamda oluş-
tuğu söylenebilir, özellikle Paleosen yaşlı kireçtaşının da
aglomera ve volkanik kırıntılı çakıltaşı, kumtaşı ara dü-
zeyleri içinde yer yer bloklar biçiminde yer alması ve çok
çeşitli fosillerin (Foraminifera, Mercan, Alg vd.) yaygın
olması, Çaltıh ve Aşağıasarcık arasındaki yüzeylemenin
batı ve güney kesiminin resif önü olduğunu düşündürmek-
tedir.

Boztepe Formasyonu bir bütün olarak irdelenirse, Üst
Kampaniyen'in sonuna kadar oluşan kesimin pelajik.
Maestrüıtiyen özellikle Paleosen yaşh kesimlerin ise neritik
ortam koşullarını yansıttığı, yerel uyumsuzluğun da Üst
Kampaniyen öncesinde oluştuğu söylenebilir

BOZTEPE FORMASYONUNUN TABAN VE
TAVANINDAKİ BİRİMLERLE İLİŞKİSİ

Yılmaz (1979, 1980, 1981a) ve Koçyiğit (1979) Üst Se-
noniyen yaşlı, gereçleri ofiyolitli karışıktan türemiş olis-
tostromlar kapsayan pelajik kireçtaşlarmın ofiyolitli kan-
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Şekil 4. Çaltıîı köyü batısı ve Çmgı Tepe güneyinin
Jeoloji haritası ve enine kesiti.

Figure 4. The geologic map and cross section of the area,
west of Çaltılı village and south of Çmgı Tepe.

şığm üzerine uyumsuzlukla geldiğini ileri sürmüşlerdir.
Aynı alanda sözü edilen birimin kimi yerlerde serpantinit
kimi yerlerde volkanit, kimi yerlerde de ofiyolitli karışı-
ğın mermerleri üzerine gelmiş olması «uyumsuzluk» ilişki-
sinden yana verilerdir. Ancak bu ilişki bölgesel düzeyde
ele alındığında «yerel bir uyumsuzluk» olarak nitelenebilir,
örneğin Demirözü köyü dolayında yer yer flaksotürbidit
ve kırmızı renkli sileksli Senomaniyen yaşlı pelajik kireç-
taşı ara düzeylerini kapsayan yastık yapılı spilitik volka-
nitlerin üzerine uyumlu olarak önce Yakaboyu Üyesi daha
sonra Üst Kampaniyen yaşlı Maden Üyesi gelmektedir.

İnceleme alanının güneyinde, özellikle Kızıldağ dola-
yında Üst Kretase yaşlı spilitik volkanitler altta yer al-
makta, onun üzerine uyumlu olarak volkanit kırıntılı kum-
taşı, tüf düzeyi (Yakaboyu Üyesi) gelmekte, bu da dere-

celi olarak Üst Kampaniyen yaşlı pelajik kireçtaşına (Ma-
den Üyesi) geçmektedir.

Yukarıda belirtilen özelliklerinden ötürü, Üst Kretase-
Paleosen yaş aralığında, Üst Kampaniyen öncesi yerel
uyumsuzluk dışında, sürekli bir dizinin yer aldığı söylene-
bilir. Ancak Üst Senoniyen öncesi bölüm, tektonik bir ka-
rışığın (Tekelidağı Karışığı) özelliklerini yansıtmakta- Üst
Kampaniyen-Paleosen sırasında ise. genellikle gereçleri ofi-
yolitli karışıktan türemiş olistostromal oluşukları kapsayan
örtü kayaları yer almaktadır.

Üst Kampaniyen öncesi gelişen yerel uyumsuzluk ise
ofiyolitli karışık kamasının göreli olarak yükselmesi ve ola-
sılı Üst Kampaniyen öncesinde yer yer su yüzüne çıkması
ile olabilir.

Diğer taraftan» Boztepe Formasyonu'nu üstleyen kaya
birimleri taban çakıltaşı ile başlamakta ve Lütesiyen yaşlı
Nummulitesli kumtaşı, kiltaşı ve şeyi ardalaması ile süre-
rek kimi yerlerde andezitik yer yer bazaltik volkanitlere
geçmektedir- Daha genç yaşta olan bu kayalar hem ofiyo-
litli karışık hem de örtü kayaları üzerine açılı uyumsuz-
lukla gelmektedir. Bu ilişki Yakaboyu köyü kuzeyinde ol-
dukça belirgin olup, taban çakıltaşı ofiyolitli karışık ile
karışığın Üst Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşlı örtü kayala-
rından türemiş ve iyi yuvarlaklaşmış bileşenleri yaygın
olarak kapsamaktadır (Şekil 2). Bu ilişki Paleosen sırasın-
da sığlaşan ortamın Eosen (olasılı Lütesiyen) öncesinde
tümüyle karaya dönüştüğünü göstermektedir. Ancak Pa-
leosen yaşlı kayalarla Lütesiyen yaşlı kayalar arasmda doğ-
rudan ilksel bir ilişki izlenememiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

1 — Senomaniyen yaşlı kireçtaşlarmm ofiyolitli karı-
şık içindeki konumu (bir tarafta blok, diğer tarafta yastık
yapılı spilitik volkanitler ve kırıntılarla ardaşıklı olduğu)
belirlenerek vurgulanmıştır.

2 — Ofiyolitli karışık ve ofiyolitli karışıkla ilksel ilişki-
li örtü kayalarından oluşan Üst Kretase-Paleosen kayaları
(Üst Kampaniyen öncesi yerel uyumsuzluk dışmda) sürek-
li bir dizi oluşturmaktadır.

3 — Ofiyolitli karışıkla ilksel ilişkili Boztepe Formas-
yonu dört üyeye ayrılmış ve üyelerin birbiriyle uyumlu ol-
duğu sergilenmiştir. Üst Kampaniyen-Paleosen yaşlı Bozte-
pe Formasyonu'nun alt kesimlerinin pelajik» üst kesimleri-
nin ise neritik ortam koşullarını yansıttığı ve kayatürü
ilişkileri gözetilerek ortamın dereceli olarak sığlaşıp neri-
tik ortamın oluştuğu belirtilmiştir.

4 — Bazı çalışmalar arasındaki farklılıkların (örneğin;
Yılmaz, 1982 ile îşler, 1982) olasılı nedeni irdelenmiştir. Bu-
na göre, gözlem hatasının etkili olabileceği belirtilmiştir.
Sonuç olarak, Üst Jura yaşlı olduğu belirtilen kireçtaşları-
nın Paleosen yaşta olduğu belirlenmiştir.

5 —• Eosen (olasılı Lütesiyen) yaşlı kayaların ise Üst
Kretase yaşlı kayalar üzerine bölgesel düzeyde açılı sedi-
menter uyumsuzlukla geldiği vurgulanmıştır.
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