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ÖZ
Sultandağları’nı kuşatan Yalvaç ve Ilgın havzaları erken Miyosen’de orojenik çökmeye bağlı olarak
açılmışlardır. Bu havzalar ile Sultandağları’nın sınırını oluşturan KB-GD doğrultulu Çakırçal ve
Akşehir fay zonları hem havzaların açılmasına hem de Sultandağları’nın yükselmesine neden
olmuştur. Miyosen-Pliyosen dönemi boyunca bu havzaların kenarlarında Sultandağları’ndan beslenen
alüvyon yelpazeleri depolanırken havzaların iç kesimlerinde ise gölsel karbonat ve kırıntılı kayaç
çökelimi gerçekleşmiştir. Alüvyon yelpazesi çökelleri gölsel çökeller ile yanal ve düşey yönde geçişli
olup istif içinde pek çok kez ardalanırlar. Çok geniş bir alanda yüzeylenen alüvyon yelpazeleri moloz
akması, yüksek yoğunluklu akarsu taşkın çökelleri, örgülü akarsu çökelleri ve menderesli akarsu
çökellerinden oluşur. Havza kenarından havza içine doğru yüksek enerjili akarsu fasiyeslerinden
düşük enerjili akarsu fasiyeslerine geçen yelpaze çökelleri akarsu etkin alüvyon yelpazesi çökelleri
olarak yorumlanmıştır. Yalvaç ve Ilgın havzalarının yelpaze çökellerinden elde edilen yaş verileri
Sultandağları’nın eş zamanlı olarak alüvyon yelpazelerini beslediğini göstermektedir. Sultandağları
çevresinde alüvyon yelpazesi çökelimi tektonik ve iklimsel süreçlerin kontrolünde gerçekleşmiştir.
Tektonizma, havza ve kaynak alanların oluşumuna neden olurken, iklim ise yağışlara bağlı sürekli
akarsuların gelişimi ile birlikte sedimanların kaynak alandan havzalara taşınmasını sağlamıştır.
Tektonizma ve iklim kontrollü kaide seviyesi değişimleri ise kaynak alandan havzaya taşınan
sedimanların miktarını belirleyerek havzada regresif ya da transgresif gelişimlere neden olmuştur.
ABSTRACT
Yalvaç and Ilgın basins surrounding Sultandağları were opened due to the orogenic collapse in the
early Miocene. The NW-SE trending Çakırçal and Akşehir Faults, forming boundaries with these
basins, caused both the opening of the basins and uplifting of Sultandağları. During the MiocenePliocene period, the alluvial fans fed from Sultandağları developed on the basin margins, while the
lacustrine carbonate and clastic depositions formed in the basin’s interior. The alluvial fan deposits
are laterally and vertically transitional with lacustrine sediments and alternate several times in the
sequence. The alluvial fans, widespread in the region, consist of debris flow, hyperconsantrated
stream flood, braided river and meandering river deposits. Fan deposits that pass from high-energy
fluvial facies at the basin margin to the low-energy fluvial facies towards the basin interior have
been interpreted as stream-dominated alluvial fan deposits. The age data obtained from the fan
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deposits of the Yalvaç and the Ilgın basins show that Sultandağları concurrently feeds the alluvial
fans on both flanks. Alluvial fan deposition around Sultandağları formed under the control of
tectonic and climatic processes. The tectonism led to the formation of basins and source areas.
Simultaneously, the climate maintained the streams to be perennial by precipitation, thus proving
a continuous sediment supply to the basins. Tectonism and climate-controlled base-level changes
determined the quantity of sediments carried to the basin from the source area, causing regressive
or transgressive developments.

1. Giriş
Alüvyon yelpazesi çökellerinin stratigrafik
önemi, sedimantolojik ve jeomorfolojik özellikleri ile
tanımlama kriterleri konusunda son 50 yıl içinde pek
çok çalışma yayımlanmıştır (Bull, 1977; Leeder vd.,
1988; Nemec ve Postma, 1993; Ridgway ve DeCelles,
1993; Blair ve McPherson, 1994; Harvey vd., 2005;
Ghinassi ve Ielpi, 2016). Alüvyon yelpazelerine
olan yoğun ilginin sebebi bir havzada süregelen
tektonizma, iklim ve kaide seviyesi değişimleri gibi
allojenik süreçlerin hassas kaydedicileri olmalarıdır
(Blair ve Bilodeau, 1988; Leeder vd., 1988; Colella
ve Prior, 1990; Gawthorpe ve Colella, 1990; Paola
vd., 1992; Nemec ve Postma, 1993; Sarıkaya vd.,
2015a, b; Yıldırım vd., 2016). Havza kenarı sistemleri
olan alüvyon yelpazeleri, bir havzanın açılmaya
başlamasından itibaren o havzanın gelişimi boyunca
geçirmiş olduğu pek çok sürecin izlerini barındırır.
Havzada gelişen bu süreçlerin tanımlanabilmesi,
havza analizi çalışmalarında detaylı temel verilerin
elde edilmesine ve havza evriminin kurulabilmesine
olanak sağlar (Miall, 1996).
Bir havzada çökelim ile eş yaşlı olan tektonik
aktivite, havza evrimini kontrol eden en önemli
süreçlerden biridir. Tektonizma bir yandan
havzada çökmeyi sağlayarak depolanma alanının
oluşturulmasını ve depolanan yelpaze çökellerinin
korunabilmesini sağlarken; diğer taraftan havzayı
kuşatan kaynak alanın ortaya çıkmasını, drenaj
sahasının büyüklüğünü, su toplama kapasitesini ve bu
alanda meydana gelen akarsu aşındırmasını kontrol
ederek havzaya taşınan malzeme miktarını belirler.
Eş zamanlı tektonik aktivite böylece aktif genişlemeli
havzalarda, havza kenarında depolanan fasiyeslerin
türünü ve depolanma evrimini şekillendirir (Leeder
ve Gawthorpe, 1987; Alexander ve Leeder, 1987).
İklim süreçlerine bağlı olarak bir havzaya düşen
yağış miktarı ve havzada meydana gelen buharlaşma
ise yine havzadaki çökelimi kontrol eder. Yağışlar

vasıtası ile kaynak alanda gelişen drenaj sistemlerinin
sayısı, büyüklüğü ve sürekliliği kaynak alanda
türeyen sedimanların havzalara taşınımı konusunda
belirleyicidir. Gölsel havzalar gibi hidrolojik olarak
kapalı olan havzalarda gelişen buharlaşmanın şiddeti
havzada gelişen kimyasal çökelimi doğrudan etkiler.
Isparta büklümünün KD kenarında yer alan
Sultandağları’nın batısında Yalvaç, doğusunda ise
Ilgın havzaları (Şekil 1) erken Miyosen’de genişlemeli
tektonik rejime bağlı olarak açılmaya başlamışlardır
(Koçyiğit ve Deveci, 2007; Koçyiğit vd., 2013;
Koç vd., 2014; Ilgar vd., 2021). Bu havzalarda
Miyosen-Pliyosen döneminde alüvyon yelpazesi ve
gölsel çökelimler meydana gelmiştir (Demirkol vd.,
1977; Demirkol, 1982; Demirkol ve Yetiş, 1983,
1984; Yağmurlu, 1991; Tuncer, 2020; Ilgar vd.,
2021). Alüvyon yelpazesi çökelleri Yalvaç ve Ilgın
havzalarının ilk sedimanter ürünlerini oluştururlar.
Sultandağları çevresinde depolanmış olan ve çok geniş
alansal yayılıma sahip olan alüvyon yelpazeleri pek
çok fasiyes ve fasiyes topluluğundan oluşur. Alüvyon
yelpazeleri ve beraberinde havzanın iç kesimlerinde
çökelmiş olan gölsel karbonat ve kırıntılılar stratigrafik
istif içinde pek çok kez ardalanırlar. Bu çökellerin
ardalanması, havzalarda süregelen tektonik çökmehavza kenarı yükseliminin oranı ve tekrarlanma
aralığı ile iklimsel süreçlere bağlı yağış değişimlerini
yansıtır (Alexander ve Leeder, 1987; Kazancı, 1988;
Astin, 1990; Gawthorpe ve Leeder, 2000; Carroll ve
Bohacs, 1999; Changsong vd., 2001; Ilgar ve Nemec,
2005; Akıska ve Varol, 2020).
Bu çalışmada Sultandağları çevresinde depolanmış
olan alüvyon yelpazesi çökellerinin sedimanter
fasiyes özellikleri detaylı olarak çalışılmıştır. Yelpaze
çökellerinin havza kenarından havza içine doğru
fasiyes değişimleri belirlenmiş, Sultandağları’nı
çevreleyen Yalvaç ve Ilgın havzalarının MiyosenPliyosen tektono-stratigrafik gelişimleri ortaya
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Şekil 1- İnceleme alanının yer bulduru haritası; a) Anadolu’nun topoğrafik görüntüsü (90 m çözünürlüğe sahip SRTM görüntüsü
Jarvis vd., 2008’den alınmıştır) üzerinde Yalvaç ve Ilgın havzalarının konumu ile ana tektonik hatlar görülmekte iken, b)
Sultandağları çevresinde Yalvaç ve Ilgın havzalarının jeoloji haritası (Ergen vd., 2021’den sadeleştirilerek alınmıştır). Harita
üzerindeki numaralar makalenin diğer şekillerinin atıfta bulunduğu mostra lokasyonlarını göstermektedir.
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konmuştur. Havzada hüküm süren sedimanter
süreçlerin yanı sıra, tektonizma ve iklim kontrollü
su düzeyi değişimleri ile sediman getirim miktarının,
havza kenarı çökelme sistemlerinin sedimantolojik
ve paleocoğrafik gelişimleri üzerindeki kontrolü de
tartışılmıştır.
2. Bölgesel Jeolojik Konum ve Stratigrafi
Yalvaç ve Ilgın havzaları dağlararası molas
havzaları olup bu havzaların Orta Toroslar’da nap
yerleşimleri sonrasında erken Miyosen’de orojenik
çökmeye bağlı olarak açıldığı düşünülmektedir
(Koçyiğit ve Deveci, 2007; Koçyiğit vd., 2013;
Koç vd., 2014; Ilgar vd., 2021). Sultandağları’nı
oluşturan Miyosen öncesi birimler Yalvaç ile Ilgın
havzaları arasında KB–GD doğrultusunda uzanır ve
her iki havzanın temel kayaçlarını oluşturur (Şekil
1b). Sultandağları’nı sınırlayan KB-GD doğrultulu
Çakırçal ve Akşehir fay zonlarının (Şekil 1b)
aktiviteleri Yalvaç ve Ilgın havzalarının açılmasını
sağlarken aynı zamanda Sultandağları’nın da bir horst
yapısı şeklinde yükselmesine neden olmuştur. Bu
faylar hem havzaların tektono-sedimanter gelişimlerini
hem de Sultandağları’nın jeomorfolojisini kontrol
etmiştir.
Çalışma alanı içinde Yalvaç Havzası’nın temelini
Sultandağları İstifi, Beyşehir-Hoyran Napları ve
bunların ortak örtüsü olan Celeptaş formasyonu
oluşturur (Şekil 1b). Sultandağları İstifi, erken
Kambriyen-Geç Kretase yaşlı sedimanter ve volkanik
kökenli metamorfik kayaçlardan oluşan Sultandağı
Birimi ve bunları tektonik olarak üzerleyen Geç
Devoniyen-Geç Kretase yaşlı metasedimanter
karakterli Çay Birimi’nden oluşur (Özgül vd.,
1991; Göncüoğlu vd., 2007; Güngör, 2013; Ergen
vd., 2016, 2017, 2021). Sultandağı Birimi üzerinde
tektonik dokanakla yer alan Beyşehir-Hoyran
Napları Mezozoyik yaşlı ofiyolit, ofiyolitik melanj,
neritik-pelajik karbonat ve kırıntılı kayaçlar ile
temsil olunan naplardan meydana gelir (Gutnic vd.,
1968; Brunn vd., 1971; Özgül, 1976; Monod, 1977).
Celeptaş formasyonu geç Paleosen-Lütesiyen yaşlı
türbiditlerden oluşur. Çalışma alanı içinde Ilgın
Havzası’nın temelini ise Sultandağları Birimine ait
kayaçlar oluşturur. Sultandağları, tektonik evrimi
boyunca çok fazlı deformasyona uğramıştır (Demirkol
vd., 1977; Eren, 1987, 1990; Özgül, 1991; Ergen vd.,
2021).

Yalvaç ve Ilgın havzalarında Sultandağları’nın
Miyosen öncesi kayaçları üzerinde ilk olarak alüvyon
yelpazeleri uyumsuz olarak depolanmaya başlamıştır
(Şekil 2a). Alüvyon yelpazesi çökelleri her iki havzada
da başlıca kızıl-kiremit renkli çakıltaşı, kumtaşı,
silttaşı ve çamurtaşından oluşur. Yalvaç Havzası’nda
depolanan alüvyon yelpazesi çökelleri Bağkonak ve
Kırkbaş formasyonu (Demirkol vd., 1977; Demirkol,
1982; Demirkol ve Yetiş, 1983, 1984; Yağmurlu,
1991), Ilgın Havzası’nda tanımlanan alüvyon yelpazesi
çökelleri ise Umut vd. (1987) tarafından sırasıyla
Ayaslar, Belekler ve Doğanhisar formasyonları adı
altında tanımlanmıştır. Sultandağları çevresinde
farklı formasyonlar şeklinde tanımlanan tüm alüvyon
yelpazesi çökelleri ortak bir depolanma sürecinin
parçaları olması sebebiyle bu çalışmada Sultandağları
çevresi alüvyon yelpazesi çökelleri olarak tek bir
başlık altında incelenmiştir.
Alüvyon yelpazeleri her iki havzada da gölsel
karbonat ve kırıntılı kayaçlar tarafından transgresif
olarak üzerlenir. Gölsel çökeller başlıca çamurtaşı,
marn, killi kireçtaşı, algli kireçtaşı (Şekil 2b, c, d, e),
kumtaşı ve çakıltaşı ile kömürden oluşur. Bu birimler
havza içinde kıyıötesi, kıyıötesi-geçiş, kıyıyüzü,
plaj, Gilbert-tipi delta, sığ su deltası ve bataklık alt
ortamlarında depolanmıştır (Ergen vd., 2021; Ilgar
vd., 2021). Bu ortamları yansıtan fasiyes toplulukları
önceki çalışmalarda Yalvaç Havzası’nda Göksöğüt,
Madenli ve Yarıkkaya formasyonları adı altında
incelenmiştir (Demirkol vd., 1977; Demirkol, 1982;
Yağmurlu, 1991). Ilgın Havzası’nda depolanan gölsel
çökeller ise Aşağıçiğil ve Derviş formasyonları olarak
adlandırılmıştır (Umut vd., 1987). Ancak çökelme
alt ortamlarını yansıtan bu fasiyes toplulukları
birbirleriyle yanal ve düşey yönde geçişli olmaları ve
istif içinde pek çok kez ardalanmaları sebebiyle bu
çalışmada gölsel çökeller olarak tanımlanmıştır.
Yalvaç ve Ilgın havzalarında depolanan alüvyon
yelpazesi çökelleri ile gölsel çökeller stratigrafik
istif içinde pek çok kez tekrarlanırlar (Şekil 2f). Bu
stratigrafik istif yine alüvyon yelpazesi çökelleri ile
son bulur (Şekil 2g).
3. Sultandağları Çevresinin Yapısal Jeolojisi
Sultandağları’nın batı kenarı Çakırçal fay zonu,
doğu kenarı ise Akşehir fay zonu tarafından sınırlanır
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Şekil 2- a) Yalvaç Havzası’nda Sultandağları’nın Miyosen öncesi temel kayaçlarını uyumsuz olarak üzerleyen alüvyon yelpazesi
çökellerine ait fasiyesler. Bu şekil üzerinde Şekil 4’e ait kesit hattı görülmektedir. b, c, d, e) Alüvyon yelpazesi çökellerini
transgresif olarak üzerleyen gölsel çökellere ait fasiyesler, f) Yalvaç ve Ilgın havzalarında depolanan alüvyon yelpazesi ve
gölsel çökellerin istif içinde tekrarlandığı görülmekte iken, g) havzaların kapanma dönemlerinde gölsel çökeller alüvyon
yelpazesi çökelleri tarafından üzerlenir. Şekillerin havza içindeki konumları Şekil 1b’de numaralar ile gösterilmiştir.
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(Şekil 1b). Çakırçal fay zonu, Sultandağları’nın temel
birimleri ile Yalvaç Havzası’nın Neojen çökellerinin
sınırını oluşturur (Şekil 3a). Bu fay zonu K40°-50°B
doğrultusunda yaklaşık 65 km uzunluğa sahiptir ve
dört adet fay segmentinden oluşur (Şekil 1b). Ana
doğrultuya paralel/yarı paralel doğrultuda uzanan bu
segmentler, KD ya da GB yönünde sıçramalar yaparak
basamaklı bir yapı oluşturur. Fay segmentleri arasında
aktarım rampaları (relay ramps) yer alır. Faylar üzerinde
ölçülen fay çiziklerinin dalımları genellikle 80°- 90°
arasındadır. Fay düzlemleri üzerindeki kayma çizikleri,
düşey ya da düşeye yakın ondülasyon eksenleri ve fay
kertikleri normal faylanmayı gösterir. Çakırçal fay
zonunun taban blokları üzerinde Yalvaç çevresinde
alüvyon yelpazesi çökelleri, Yarıkkaya çevresinde
ise gölsel karbonat çökelleri depolanmıştır (Şekil
1b). Bu çökeller fay düzlemleri üzerinde depolanmalı
tırmanma geometrisi (onlapping) sunar ve normal
faylanmanın depolanma öncesinde gerçekleştiğini
işaret eder. Sultandağları’nın güneybatısında Yalvaç

Havzası’nın açılmasını sağlayan en önemli kırık
sistemlerinden biri olan Çakırçal fay zonunun yüksek
eğim açısına sahip faylardan oluşması ve bu fayların
çökelim öncesi ve çökelim sırasındaki aktiviteleri,
havza kuzeyinde sürekli olarak sarp bir havza kenarı
morfolojisinin gelişimine neden olmuştur. Fayların
çökelim sırasındaki aktiviteleri aynı zamanda havzanın
kuzey kenarındaki çöküntü alanının korunmasına ve
böylece kalın bir alüvyon yelpazesi istifi ile gölsel
karbonatların depolanmasına olanak sağlamıştır.
Çakırçal fay zonunun aktivitesi depolanma sonrasında
da devam etmiştir. Bu aktiviteye bağlı olarak alüvyon
yelpazesi çökelleri üzerinde fay zonundan beslenen
suların oluşturduğu traverten çökelleri depolanmıştır.
Çakırçal fay zonuna hemen hemen paralel
bir uzanıma sahip olan Akşehir fay zonu ise
Sultandağları’nın temel birimleri ile doğudaki Ilgın
Havzası’nın sınırını oluşturur (Şekil 1b, 3b). Akşehir
fay zonu K40°B doğrultusunda uzanır ve yaklaşık

Şekil 3- Sultandağları’nın temel birimleri ile; a) batıda Yalvaç Havzası’nın Neojen çökellerinin sınırını oluşturan Çakırçal fay
zonu, b) doğuda Ilgın Havzası’nın Neojen çökellerinin sınırını oluşturan Akşehir fay zonunun Google Earth görüntüsü. Bu
şekil içinde Akşehir fay zonunun bir bölümünün fotoğrafı yer almaktadır. Şekillerin havza içindeki konumları Şekil 1b’de
numaralar ile gösterilmiştir.
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90 km uzunluğa sahiptir. Akşehir fay zonu aktif
bir normal fay olup Mw=6,5 büyüklüğündeki son
aktivitesi 3 Şubat 2002 tarihinde meydana gelmiştir
(Emre vd., 2003; Kalafat vd., 2020). Bu aktivite ile
yaklaşık 26 km’lik bir yüzey kırığı oluşmuş ve bu kırık
üzerinde 30 cm düşey yer değiştirme gerçekleşmiştir
(Kalafat vd., 2020). Akşehir fay zonunun aktivitesine
bağlı olarak Ilgın Havzası açılmaya başlamıştır. Açılan
bu havzada fay sarplıkları önünde alüvyon yelpazesi
çökelleri depolanmıştır. Akşehir fay zonunu oluşturan
fay düzlemleri üzerindeki kayma çizikleri, düşey ya da
düşeye yakın ondülasyon eksenleri ve fay kertikleri,
fayların normal fay karakterinde olduğunu gösterir.
Sarp bir havza kenarı morfolojisine sahip olan Akşehir
fay zonu üzerinde gerçekleşen depolanmalı tırmanma
geometrisi (onlapping) Çakırçal fay zonunda da
olduğu gibi normal faylanmanın depolanma öncesinde
gerçekleştiğini işaret eder. Fayın Miyosen-Pliyosen
dönemindeki aktivitesi ile havza kenarı çöküntü
alanı sürekli olarak korunmuş ve kalın bir alüvyon
yelpazesi istifi ile gölsel karbonatlar Ilgın Havzası’nda
depolanmıştır.
4. Alüvyon Yelpazesi Çökelleri
4.1. Genel Özellikleri
Alüvyon yelpazesi çökelleri Yalvaç ve Ilgın
havzalarında Sultandağları’na yaslanır konumda
çok geniş alanlarda yüzeylenir. Yalvaç Havzası’nda
Bağlarbaşı-Şarkikaraağaç arasında dağılım gösteren
yelpaze çökelleri güneyde Hüyük çevresinde, doğuda
Ilgın Havzası’nda ise Akşehir, Argıthanı, Doğanhisar
ve Aşağıçiğil boyunca yüzeylenir ve Sultandağları’nı
kuşatır (Şekil 1b). Yelpaze çökelleri Yalvaç
Havzası’nda 1-7 km, Ilgın Havzası’nda ise 3-18
km arasında genişliğe sahiptir. Alüvyon yelpazesi
çökelleri Sultandağları ile olan dokanaklarında
yaklaşık olarak 300 m görünür kalınlığa sahipken
bu kalınlık havza içine doğru giderek azalır.
Sultandağları’nın
Paleozoyik-Mezozoyik
yaşlı
kayaçları alüvyon yelpazelerinin kaynak alanlarını
oluşturur. Sultandağları üzerinde gelişmiş olan
drenaj sistemleri Sultandağları istifini aşındırarak
yelpaze çökellerine kırıntılı malzeme sağlamışlardır.
Günümüzde Sultandağları üzerinde bulunan derin
vadilerin havzaya doğru uzanımları MiyosenPliyosen alüvyon yelpazelerinin ana dağıtıcı kanal
sistemleri ile uyum içindedir. Yalvaç Havzası’nda

Dedeçam köyü ve Yalvaç çevresinde depolanmış olan
alüvyon yelpazeleri bu ilişkinin en güzel gözlendiği
örneklerdir (Şekil 1b). Bu durum günümüz drenaj
sistemlerinden bir kısmının eski akarsu yataklarını
kullandığı şeklinde yorumlanmıştır. Sultandağları ile
çevresindeki havzaların günümüzdeki yükseklikleri
arasındaki ortalama fark 1000 m’nin üzerindedir.
Miyosen döneminde Yalvaç Havzası’nın kuzey
kenarında Gilbert-tipi delta mimarisine sahip kalın
bir delta paketinin depolanabilmiş olması (Ilgar
vd., 2021) sebebiyle kaynak alan ile havza tabanı
arasında günümüzdekine yakın bir yükseklik farkının
Miyosen-Pliyosen döneminde de var olabileceği
düşünülmektedir.
4.2. Fasiyes Toplulukları
Havza kenarından havza ortasına kadar farklı
fasiyes özellikleri sunan alüvyon yelpazesi çökelleri
pek çok fasiyes ve fasiyes topluluğundan oluşur. Bu
çalışmada moloz akması çökelleri, yüksek yoğunluklu
akarsu taşkın çökelleri, örgülü akarsu çökelleri ve
menderesli akarsu çökelleri olmak üzere dört fasiyes
topluluğu tanımlanmıştır. Moloz akması ve yüksek
yoğunluklu akarsu taşkın çökelleri Yalvaç Havzası’nda
havzayı sınırlayan fay düzleminin hemen önünde dar
bir alanda gözlenir. Yüzeylenmemiş olmasına karşın
yelpaze çökellerinin havza kenarındaki tane boyu
dağılımına göre bu fasiyeslerin Ilgın Havzası’nda da
depolanmış olduğu düşünülmektedir. Bu fasiyesler
havza yönünde dereceli olarak örgülü akarsu ve
sonrasında menderesli akarsu çökellerine geçer.
Yalvaç ve Ilgın havzalarında depolanmış olan alüvyon
yelpazesi çökellerinin baskın fasiyes topluluğu örgülü
akarsu ve menderesli akarsu çökellerinden oluşur. Bu
çökeller her iki havzada da benzer fasiyes özelliklerine
sahiptir. Aşağıda havza ayrımı yapılmaksızın fasiyes
toplulukları detaylı olarak anlatılmıştır. Fasiyes
toplulukları taşınma-çökelme ortam ve şartlarını
yansıttığı için bu çalışmada süreçlere ait başlıklar
altında tanımlanmıştır fakat metin içinde tanım ve
yorumlar ayrılmıştır.
4.2.1. Moloz Akması Çökelleri
Bütünüyle çakıltaşlarından oluşan bu fasiyes
topluluğu, havza kenarında yüzeylenen çakıltaşı istifi
içinde yüksek yoğunluklu akarsu taşkın çökelleri
ile birlikte bulunur ve bu çökellerle ardalanır
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(Şekil 4). Bu çakıltaşları genel olarak kalın tabakalı
(120-250 cm) olup tabakalar düzlemsel ya da tümsek
şekillidir (Şekil 4). Tabakaların alt sınırlarında aşınma
gözlenmez. Genel olarak orta-kaba çakıl ve blok
boyutlu tanelerden oluşan çakıltaşları tane destekli bir
dokuya sahiptir (Şekil 4, 5a, b). Kayaçlar içinde tane
boyu 115 cm’ye varan bloklar da yaygın olarak gözlenir
(Şekil 4). Çakıllar arası boşluklar kum, çakılcık ve
ufak çakıllar tarafından doldurulur. Köşeli, yarı köşeli
tanelerden oluşan, kötü boylanmaya sahip çakıltaşları
içinde katmanlanma gözlenmez, masif ya da kabaca
ters derecelidir (Şekil 4, 5a, b). Bu fasiyes topluluğunu
oluşturan çakıllar çoğunlukla Sultandağları’nın JuraKretase yaşlı dolomitik kireçtaşlarından türemedir
(Şekil 5b).

Düzlemsel ya da tümsek şekilli tabakalanmaya
sahip olan, masif ya da ters dereceli ve tane destekli
çakıltaşları kohezyonsuz moloz akması çökelleri
olarak yorumlanmıştır (Nemec ve Steel, 1984; Nemec,
1990). Yoğun, kıvamlı bir akış olan moloz akması
süreçleri ile taşınan alüvyonların depolanması kütle
halinde katılaşmaya (en masse freezing) bağlı olarak
gerçekleşmiştir (Johnson, 1984; Nemec ve Steel,
1984; Kim vd., 1995).
4.2.2. Yüksek Yoğunluklu Akarsu Taşkın Çökelleri
İstif içinde moloz akması çökelleri ile birlikte
bulunan bu fasiyes topluluğu tamamen çakıltaşlarından
oluşur (Şekil 4, 5c, d, e). Çakıltaşları genel olarak

Şekil 4- Yalvaç Havzası’nın havza kenarında, fay düzleminin hemen önünde sınırlı bir alanda yüzeylenen ve moloz akması ile yüksek
yoğunluklu akarsu taşkın çökellerinden oluşan alüvyon yelpazesi çökellerinin sedimantolojik kesiti. Bu kesit Şekil 1b’de 1 numaralı
lokasyondan alınmıştır.
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Şekil 5- a), b) Havza kenarında fay düzleminin hemen önünde depolanmış olan ve orta-kaba çakıl ve blok boyutlu çakıltaşlarından
oluşan moloz akması çökelleri. Çakıltaşları; a) masif ya da b) ters dereceli iken, c) istif içinde moloz akması çökelleri ile birlikte
bulunan kalın tabakalı yüksek yoğunluklu akarsu taşkın çökelleri aşınmalı taban yüzeylere ve d), e) normal derecelenmeye
sahiptir, e) ufak-orta çakıl boyutlu, ince-orta kalınlıkta tabakalı çakıltaşlarında aşınmaya bağlı mercek şekilli geometriler
gözlenir. Şekillerin havza içindeki konumları Şekil 1b’de numaralar ile gösterilmiştir.
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kalın tabakalı (50-150 cm), daha az oranda ise
ince-orta tabakalıdır (Şekil 4, 5c, d, e). Çakıltaşı
tabakalarının taban yüzeyleri keskin ve aşınmalı olup
aşınma miktarı 50 cm ye kadar ulaşır (Şekil 4, 5c).
Taban aşınmasının fazla olduğu kesimlerde mercek
şekilli geometriler sunar (Şekil 5e). Tane destekli
bir dokuya sahip olan bu çakıltaşları ufak çakıl-blok
boyutlu tanelerden oluşur (Şekil 4a, b). Kayaçlar
içinde tane boyu 70 cm’ye varan bloklar da yaygın
olarak gözlenir. Çakıllar arası boşluklar kum ve
çakılcıklar tarafından doldurulmuştur. Bu fasiyes
topluluğu içinde tanımlanan çakıltaşları köşeli, yarı
köşeli ve az oranda yarı yuvarlak tanelerden oluşur ve
genel olarak kötü boylanmaya sahiptir. Kalın tabakalı
çakıltaşları içinde katmanlanma gözlenmez, zayıf ya
da iyi gelişmiş normal derecelenmeye sahiptir (Şekil
4, 5c, d, e). Normal dereceli çakıltaşlarının özellikle
en üst kesimlerinde tane boyutunda belirgin olarak
küçülmeler görülür (Şekil 5e). Daha ince tabakalı
çakıltaşları ufak-kaba çakıl boyutlu tanelerden
oluşur (Şekil 4, 5e). Bu çakıltaşları genellikle normal
derecelidir. Aşınmalı taban yüzeyler üzerinde blok
boyutlu tane dizilimleri ile başlayan bu çakıltaşları,
tabaka üstlerine doğru çakılcık-ufak çakıl boyutlu
tanelere geçer (Şekil 5e). Çakıltaşlarının ortaüst kesimlerinde tane dizilimi şeklinde gelişmiş
düzlemsel paralel ve düzlemsel çapraz katmanlar
görülür. Bu fasiyes topluluğunu oluşturan çakıllar
Yalvaç Havzası’nda çoğunlukla Sultandağları’nın
Jura-Kretase yaşlı dolomitik kireçtaşlarından, Ilgın
Havzası’nda ise Paleozoyik-Mezozoyik yaşlı kuvarsit,
mermer ve şistlerden türemedir.
Bu fasiyes topluluğu içinde tanımlanan kalın
tabakalı ve tane destekli çakıltaşlarının mercek
şekilli geometrilere, aşınmalı taban yüzeylere ve
normal derecelenmeye sahip olması sebebiyle
aşınma yaratabilecek ölçüde çok kuvvetli akarsu
yatak çökellerini işaret ettiği düşünülmektedir. Kalın
tabakalı bu çakıltaşları yüksek yoğunluklu akarsu
taşkın çökelleri olarak yorumlanmıştır (Nemec ve
Muszyński, 1982; Ballance, 1984; Wells, 1984; Todd,
1989; Sohn vd., 1999). Bu çökelleri oluşturan akışlar ;
Newtonian akışkan ve Bingham plastik arası viskozitesi
yüksek bir akış davranışına sahiptirler (Nemec ve
Muszyński, 1982). Yüksek yoğunluklu akarsu taşkın
çökelleri moloz akmaları ile akarsu akışları arasında
bir davranışa sahip olup bu akışlar arasında geçiş
fasiyesini temsil ederler (Nemec ve Muszyński,

1982; Ballance, 1984; Nemec ve Steel, 1984; Wells,
1984; Todd, 1989; Sohn vd., 1999). Dolayısıyla bu
çökellerde moloz akma süreçlerini yansıtan masif ya
da ters dereceli depolanma ya da akarsu akışlarındaki
tanesel taşınmayı yansıtan iyi gelişmiş paralel-çapraz
katmanlanma gelişmemiştir. Kalın tabakalı çakıltaşları
ile birlikte bulunan ince-orta tabakalı çakıltaşlarının
da aşınmalı taban yüzeylerine, normal derecelenmeye
ve tabakaların en üst kesimlerinde düzlemsel paralel
ve düzlemsel çapraz katmanlanmaya sahip olması,
akarsu kanalları içinde yatak yükü şeklinde taşınmayı
ve depolanmayı işaret eder (Todd, 1989; Collinson,
1996; Miall, 1996). Bu çökellerin üst kesimlerinde
tanımlanan düzlemsel paralel ve düzlemsel çapraz
katmanlı çakıltaşları bar çökellerini oluşturur
(Smith, 1974; Boothroyd ve Ashley, 1975; Miall,
1985; Nemec ve Postma, 1993). Yüksek yoğunluklu
akarsu taşkın akışlarında depolanmaya bağlı olarak
akış içindeki tane konsantrasyonunun azalması ve
seyrelme ile birlikte kalın tabakalı çakıltaşlarının en
üst kesimlerinde daha ince tabakalı düzlemsel paralelçapraz katmanlı çakıltaşları depolanmıştır.
4.2.3. Örgülü Akarsu Çökelleri
Bu fasiyes topluluğu, istif içinde hem yanal hem
de düşey yönde üst üste gelişmiş çoklu akarsu kanal
çökelleri olarak gözlenir (Şekil 6a, b). Kanal çökelleri
havza kenarına paralel kesitlerde büyük ölçekli
aşınmalı taban yüzeyine ve merceksi geometriye
sahiptir (Şekil 6a). Havza kenarına dik kesitlerde
ise havzaya doğru eğimli düzlemsel tabakalı olarak
gözlenir (Şekil 6c, d). Kanal çökellerinin genişliği 50
m’ye ve aşınmalı taban yüzeylerinde aşınma miktarı
yer yer 5 m’ye kadar ulaşır. Bunun yanı sıra daha küçük
ölçekli kanal çökelleri de istif içinde tanımlanmıştır.
Örgülü akarsu fasiyes topluluğu kanal gecikme (lag)
çökelleri ile kanal barı çökellerinden oluşur.
Kanal Gecikme (Lag) Çökelleri: Kanal barı
çökellerinin altında ve düzgün olmayan aşınmalı
yüzeyler üzerinde bulunan kanal gecikme çökelleri
tek ya da birkaç sıra çakıl dizilimi şeklinde gözlenir
(Şekil 6b, e, f). Yanal yönde süreksiz olan bu çökeller
yarı yuvarlak-yuvarlak, kaba çakıl-blok boyutlu
tanelerden, yer yer ise kocataş boyutlu tanelerden
oluşur. Katmanlanma içermeyen ve tane destekli bir
dokuya sahip olan gecikme çökellerinde taneler arası
boşluk kaba kum, çakılcık ve ufak çakıllar tarafından
doldurulur.
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Şekil 6- Yalvaç ve Ilgın havzalarında depolanmış olan alüvyon yelpazelerinin örgülü akarsu kanal çökelleri; a) bu çökeller havza
kenarına paralel kesitlerde merceksi geometriye sahip, b) örgülü akarsu çökellerinin sedimantolojik kesiti üzerinde gecikme ve
bar çökelleri görülmektedir. Kesit hattı Şekil 6a’da gösterilmiştir. c), d) Örgülü akarsu çökelleri havza kenarına dik kesitlerde
havzaya doğru eğimli düzlemsel tabakalardan oluşurken, e), f) kanal çökelleri, aşınma yüzeyleri üzerinde tek ya da birkaç sıra
çakıl dizilimi şeklinde kanal gecikme çökelleri ile başlar ve bunlar üzerinde düzlemsel paralel ya da düzlemsel çapraz katmanlı
bar çökelleri yer alır. Şekillerin havza içindeki konumları Şekil 1b’de numaralar ile gösterilmiştir.

MTA Dergisi

Aşınmalı paleokanal tabanları üzerinde yer alan
ve nispeten ince kalınlığa sahip olan çakıltaşları kanal
gecikme çökelleri olarak yorumlanmıştır (Miall, 1985;
Nemec ve Postma, 1993).

çökelleri kızıl-kiremit renkli çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı
ve çamurtaşlarından oluşur (Şekil 7). Bu fasiyes
topluluğu içinde dirsek barı çökelleri, oluk (chute)
çökelleri ve taşkın düzlüğü çökelleri tanımlanmıştır.

Kanal Barı Çökelleri: Alüvyon yelpazesi istifinin
baskın fasiyesini oluşturan kanal barı çökelleri başlıca
çakıltaşları ile daha az oranda kumtaşlarından ve
çakıllı-kumlu çamurtaşlarından oluşur (Şekil 6a, b,
e, f). Çakıltaşları ufak-kaba çakıl boyutlu, köşeli-yarı
köşeli, çoğunlukla yassı, daha az oranda çubuk ve
küresel şekilli çakıllardan oluşur. Çakıllar çoğunlukla
metamorfik kayaçlar ile kireçtaşlarından türemedir.
Çakıltaşları tane-destekli bir dokuya sahip olup orta
derecede boylanmıştır. Çakıllar arası boşluk kaba
kum ve çakılcık ile doldurulur. Çakıltaşı tabakaları
15-45 cm kalınlıklara sahip olup düzlemsel paralel
katmanlı ya da düzlemsel çapraz katmanlıdır (Şekil
6a, b, e, f). Tabaka içindeki katmanlanmalar tane boyu
farklılıkları, boylanma ve matriks farklılığı vasıtasıyla
izlenir. Çakıltaşları üst kesimlere doğru kiremit renkli,
çakılcık-ufak çakıllı, orta-kaba taneli kumtaşlarına
geçer (Şekil 6e, f). Düşük eğimli düzlemsel çapraz
katmanlı bu kumtaşları 10-30 cm kalınlıklara sahip
olup üzerine gelen yeni kanal çökellerinin aşındırması
sebebiyle yanal yönde devamsızdır. Çakıltaşı ve
kumtaşı tabakaları üst üste depolanarak yukarı doğru
tane boyu azalan, altta ve üstte aşınma yüzeyleriyle
sınırlanan tabaka setleri oluştururlar (Şekil 6a, b, e, f).

Dirsek Barı Çökelleri: Başlıca kumtaşları ve
çakıltaşlarından oluşan dirsek barı çökelleri aşınmalı
taban yüzeylerine sahip olup aşınma miktarı yer yer
1,5 m’ye ulaşır (Şekil 7a, b). Aşınma yüzeyleri üzerinde
oluk izleri sıklıkla gözlenir. Dirsek barı çökelleri
düzgün olmayan aşınma yüzeyleri üzerinde ilk olarak
yanal yönde devamlı olmayan tek sıra çakıl dizilimi ile
başlar. Orta-kaba çakıl boyutlu tanelerden oluşan ve
tane destekli bir dokuya sahip olan bu çökeller kanal
tabanı gecikme çökellerini oluşturur. Katmanlanma
içermeyen kanal tabanı gecikme çökellerinde
taneler arası boşluklar orta-kaba kum ve çakılcıklar
tarafından doldurulur. Kanal tabanı gecikme çökelleri
üzerinde yer alan dirsek barı çökelleri kumtaşlarından,
çakıllı kumtaşlarından ve çakıltaşlarından oluşur
(Şekil 7a, b). Enine kesitlerde düzlemsel eğimli
ve sigmoidal geometrili olarak gözlenen dirsek
barları 2,5 m’ye ulaşan set yüksekliğine ve 15°-25°
arasında değişen eğim açılarına sahiptir (Şekil 7a, b).
Sigmoidal geometriye sahip olmaları nedeniyle dirsek
barlarının eğim açıları eğim yukarı ve eğim aşağı
yönde azalmakta ve teğetsel olarak akarsu tabanına
geçmektedir (Şekil 7b). Bu tabakalar içsel olarak
genellikle düzlemsel paralel ve yer yer düzlemsel
çapraz katmanlıdır. İstif içinde farklı yönlere gelişmiş
ve birbirlerinden aşınma yüzeyleri ile ayrılan dirsek
barı çökelleri gözlenebilmektedir (Şekil 7a, b). Dirsek
barı çökellerinin eğim açıları, tabaka kalınlıkları
ve tane boyları kanal içinde eğim yönünde gittikçe
azalmakta ve bu çökeller yatay ve çok ince tabakalı
kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşlarına geçmektedir (Şekil
7a).

Aşınma yüzeyleri ile sınırlanan ve yukarı doğru
tane boyu azalan tabaka setleri örgülü akarsuların
kanal dolgusu çökelleri olarak yorumlanmıştır
(Collinson, 1996; Miall, 1996). Bu akarsu kanalları
alüvyon yelpazeleri üzerindeki dağıtıcı kanalları
oluşturur. Kanal çökelleri içinde yer alan düzlemsel
paralel katmanlı ve düzlemsel çapraz katmanlı
çakıltaşları örgülü akarsular içindeki uzunlamasına,
enine ya da oblik bar çökellerini oluşturur (Smith,
1974; Boothroyd ve Ashley, 1975; Miall, 1985;
Nemec ve Postma, 1993). Bar çökellerinin üst
kesimlerinde gözlenen kumtaşları alüvyon yelpazesi
akarsu dağıtıcı kanallarının yanal yönde göç ettiği
ve dolayısıyla gücünün azaldığı dönemlerde küçük
akıntılara bağlı olarak depoladığı enine bar çökelleri
olarak yorumlanmıştır (Miall, 1985).
4.2.4. Menderesli Akarsu Çökelleri
Alüvyon yelpazesi sisteminin havza kenarına
göre ıraksak kesiminde tanımlanan menderesli akarsu

Menderesli akarsu çökelleri içinde tanımlanan
sigmoidal geometrili dirsek barı çökelleri menderesli
akarsu kanallarının yanal yönde yer değiştirmesine
bağlı olarak yanal yönde büyüme ile oluşmuş
menderes-kuşağı çökelleri olarak yorumlanmıştır
(Jackson, 1976; Nanson, 1980; Brierley, 1991).
Dirsek barı çökellerinin altında ve aşınmalı bir yüzey
üzerinde yer alan kanal tabanı gecikme çökelleri yanal
yönde göç eden kanal tabanı ile ilişkilendirilmektedir
(Ghinassi vd., 2014).
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Şekil 7- Alüvyon yelpazelerinin ıraksak kesimde tanımlanan ve kızıl-kiremit renkli çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşlarından oluşan
menderesli akarsu çökelleri; a) Yalvaç Havzası ve b) Ilgın Havzası’nda menderesli akarsuların dirsek barı ve taşkın düzlüğü
çökelleri görülmektedir. Dirsek barı çökellerini verev yönde aşındırarak üzerinde depolanmış olan ve düzlemsel çapraz katmanlı
çakıltaşlarından oluşan oluk çökelleri yer alırken, c), d) dirsek barı çökellerinin altında ve üstünde yer alan düzlemsel yatay tabakalı,
açık kahve-kiremit renkli çamurtaşı, silttaşı ve kumtaşı ardalanmasından oluşan taşkın düzlüğü çökelleri. Şekillerin havza içindeki
konumları Şekil 1b’de numaralar ile gösterilmiştir.

Dirsek barlarını örten çok ince ve yatay tabakalı
kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşlarının menderesli kanalın
terk edilmesine bağlı olarak oluşan göllerin içinde
depolanan çökeller olduğu düşünülmektedir.
Oluk (Chute) Çökelleri: Dirsek barı çökellerinin
sigmoidal geometrili kumtaşları ve çakıltaşları
üzerinde derinliği 1 m’ye, genişliği 3 m’ye varan
kanal çökelleri yer alır (Şekil 7b). Aşınmalı taban

yüzeylerine sahip olan bu kanal çökelleri düzlemsel
eğimli tabakaların eğim yönlerine verev yönde
gelişmiştir. Ufak çakıllı çakıltaşı ile kaba taneli
kumtaşlarından oluşan kanal çökelleri genellikle
düzlemsel çapraz katmanlıdır (Şekil 7b).
Dirsek barı çökellerini verev yönde aşındırarak
üzerinde depolanmış olan küçük kanal çökelleri,
oluk (chute) çökelleri olarak yorumlanmıştır. Oluk
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çökelleri akarsuyun taşkın dönemlerinde aşınmış ve
dolgulanmış kanal çökellerini temsil eder (McGowen
ve Garner, 1970). Oluklar içinde depolanan çapraz
katmanlı kumtaşları ise akarsu akışı yönünde
depolanan oluk barlarını oluşturur (McGowen ve
Garner, 1970; Ghinassi vd., 2014).
Taşkın Düzlüğü Çökelleri: Stratigrafik istifte
dirsek barı çökellerinin altında ve üstünde yer alan
taşkın düzlüğü çökelleri başlıca açık kahve-kiremit
renkli çamurtaşı, silttaşı ve kumtaşı ardalanmasından
oluşur (Şekil 7). Çok ince ve düzlemsel yatay
tabakalı olan bu çökeller yanal yönde devamlı olarak
gözlenir (Şekil 7c, d). Kumtaşları ve çamurtaşları
içinde yer yer yanal yönde devamsız olan çok ince
tabakalı (5-15 cm kalınlıkta), ufak çakıllı çakıltaşları
da yer alır (Şekil 7d). Bu çakıltaşları küçük ölçekte
aşınmalı taban dokanağına sahiptir. Birkaç düzeyde
ise derinliği 1 m’ye ulaşan V şekilli kanal çökelleri
bu istif içinde tanımlanmıştır. Kanal çökelleri düşük
eğim açılı, düzlemsel çapraz katmanlı, ufak çakıllı
çakıltaşlarından oluşur.
Bu fasiyes topluluğu menderesli akarsuların
taşkın dönemlerinde akarsu kanalının kenarlarındaki
taşkın düzlüğü alanlarında gerçekleşen çökelimlerin
ürünüdür (McGowen ve Garner, 1970; Miall,
1985). Akarsu taşkını sonrası kanalsız yaygı şekilli
akıntıların enerjilerindeki azalma, süspansiyondan
itibaren gelişen çamurtaşı çökelimine neden olmuştur
(Collinson, 1996; Tooth, 1999). Taşkın düzlüğü
çökelleri içinde tanımlanan V şekilli kanal çakıltaşları
ise olasılıkla menderesli akarsu kanalının yarılmasına
bağlı olarak açılan küçük akarsu kanalını ve bu kanal
içinde gerçekleşen çökelimi yansıtır.
5. Alüvyon Yelpazesi Çökellerinin Yaşı
Sultandağları çevresinde temel kayaçların
üzerinde depolanan alüvyon yelpazesi çökellerinin
yaşı bu çalışmada ve önceki çalışmalarda elde edilen
yaş verilerinin derlenmesi ile belirlenmiştir. Yalvaç ve
Ilgın havzalarında depolanmış olan alüvyon yelpazesi
çökellerinin gölsel çökeller ile yanal ve düşey ilişkiye
sahip olması sebebi ile gölsel çökellerden elde edilen
yaş verileri de yelpaze çökellerinin bağıl olarak
yaşlandırılmasına olanak sağlamıştır.
Yalvaç Havzası’nda temel birimlerini üzerleyen ilk
yelpaze çökellerinden yaş verisi elde edilememiştir.
Bu alüvyon yelpazesi çökellerini transgresif olarak

üzerleyen gölsel çökeller Yağmurlu (1991) tarafından
orta-geç Miyosen olarak yaşlandırılmıştır. Tuncer
(2020) tarafından aynı çökellerde yapılan ostrakod,
mikromemeli ve palinolojik yaşlandırma çalışması
ile gölsel istifin alt seviyeleri için geç erken Miyosenerken orta Miyosen yaşı alınırken, gölsel istifin üst
seviyeleri için ise geç Miyosen-Pliyosen yaşları elde
edilmiştir (Çizelge 1). Bu çalışmada ise göl istifinin üst
seviyelerinden alınan çamurtaşı ve marn örneklerinin
ostrakod içeriğine göre geç Miyosen-erken Pliyosen
yaşı saptanmıştır (Çizelge 1). Yalvaç Havzası’nın
kapanma döneminde gölsel çökelleri zorunlu regresif
olarak üzerleyen alüvyon yelpazesi çökellerinin yaşı
mikromemeli fosil içeriğine göre geç Miyosen olarak
belirlenmiştir (Çizelge 1; Usta vd., 2019). Tüm bu
çalışmalara göre Yalvaç Havzası’nda depolanmış olan
alüvyon yelpazesi ve gölsel çökellerin yaşı MiyosenPliyosen olarak kabul edilmiştir.
Ilgın Havzası’nda da benzer şekilde ilk alüvyon
yelpazesi çökellerinden elde edilmiş yaş verisi
bulunmamaktadır. Alüvyon yelpazesi çökellerini
transgresif olarak üzerleyen gölsel çökellerin alt
seviyelerinden Umut vd. (1987) mikromemeli
yaşlandırma çalışması ile en geç Oligosen ya da
en erken Miyosen yaşını belirlemişlerdir (Çizelge
2). Yine istifin alt seviyelerinden alınan marn
örneklerinin ostrakod içeğine göre erken Miyosen
yaşı saptanmıştır (Tuncer, 2020; Çizelge 2). Tuncer
(2020), gölsel istifin orta seviyelerinden ostrakod
içeriğine göre geç orta Miyosen (Serravaliyen)erken geç Miyosen (Tortoniyen); Umut vd. (1987)
ile Tuncer (2020), istifin orta-üst seviyelerinden geç
Miyosen-Pliyosen; Umut vd. (1987) ise yine aynı
istifin en üst seviyelerinden Pliyosen yaşlarını tespit
etmişlerdir (Çizelge 2). Ilgın Havzası’nın kapanma
döneminde gölsel çökelleri zorunlu regresif olarak
üzerleyen alüvyon yelpazesi çökellerinden Umut vd.
(1987) geç Miyosen, Yalçınlar (1953) geç Miyosen
ya da Ponsiyen, Sickenberg vd. (1975) ise erken
Pliyosen yaşlarını elde etmişlerdir (Çizelge 2). Tüm
bu çalışmalara göre Ilgın Havzası’nda depolanan
alüvyon yelpazesi ve gölsel çökellerin yaşı MiyosenPliyosen olarak kabul edilmiştir.
6. Depolanma Evrimi ve Tartışma
Isparta büklümünün KD kenarında yer alan
Sultandağları ile çevresindeki Yalvaç ve Ilgın havzaları
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Çizelge 1- Yalvaç Havzası’nda yüzeylenen alüvyon yelpazesi ve gölsel çökellerin fosil içerikleri ve yaşları.
Çökeller

Fosil Topluluğu ve Yaş

Alüvyon yelpazesi istifinin üst seviyeleri:
Dedeçam köyü, Pamuklu mevkii: Gompotheridae Choerolophodon pentelici, Equidae Hipparion cf. philippus,
Equidae Hipparion sp. (küçük form), Rhinocerotidae Chilotherium sp., Rhinocerotidae Ceratotherium neumayri,
Bovidae Prostrepsiceros syridisi, Bovidae Gazella sp., Bovidae Palaeoryx, Giraffidae Palaeotragus sp.
Kuyucak köyü, İldere mevkii: Gompotheridae Choerolophodon pentelici, Equidae Hipparion sp., Bovidae Gazella
sp., Bovidae Palaeoryx pallasi, Giraffidae Helladotherium duvernoyi, Giraffidae Palaeotragus rouenii
Alüvyon Kuyucak köyü, Belez güneyi mevkii: Hyaenidae Adcrocuta eximia, Gompotheridae Choerolophodon pentelici,
yelpazesi Equidae Hipparion cf. mediterraneum Equidae Mediterraneum, Rhinocerotidae Ceratotherium neumayri, Bovidae
Gazella sp.
Tokmacık köyü: Hyaenidae Adcrocuta eximia, Mammutidae Zygolophodon sp., Equidae Hipparion mediterraneum,
Equidae Hipparion sp. (küçük form), Rhinocerotidae Chilotherium sp., Rhinocerotidae Ceratotherium neumayri,
Cervidae Pliocervus sp., Bovidae Gazella sp., Bovidae Palaeoryx pallasi, Giraffidae Palaeotragus rouenii,
Giraffidae Helladotherium duvernoyi
Yaş: Geç Miyosen, MN 11 memeli zonu (Usta vd., 2019)
Gölsel istifin alt seviyeleri:
Democricetodon franconicus Fahlbusch, 1966
Yaş: MN 4 memeli zonu, orta Orleaniyen (geç erken Miyosen) (Tuncer, 2020)
Herpetocyprella mongolica, Mediocypris candonaeformis, Fabaeformiscandona pokornyi, Cyclocypris ovum,
Leucocythere sieberi, Herpetocyprella auriculata, Lineocypris lunata, Lineocypris inflexa
Yaş: Geç erken–orta Miyosen (Tuncer, 2020)

Yalvaç
Havzası

Gölsel
çökeller

Gölsel istifin üst seviyeleri:
Arctocypris fuhrmanni, Candonopsis arida, Ilyocypris gibba, Potamocypris gracilis, Fabaeformiscandona
pokornyi, Cyclocypris ovum, Leucocythere immigrata, Heterocypris steinheimensis, Zonocypris membranae,
Neglecandona angulata decimai, Cypris pubera, Potamocypris zschokkei, Cypria ophtalmica, Pseudocandona
marchica, Herpetocypris brevicaudata, Neglecandona altoides, Neglecandona angulata, Limnocythere inderica,
Fabaeformiscandona acuminata, Tonnacypris convexa
Yaş: Geç Miyosen–Pliyosen (Tuncer, 2020)
Gölsel istifin en üst seviyeleri:
Heterocypris salina (Brady), Heterocypris salina salina (Brady), Heterocypris salina barneri (Luttic), Candona
parallela pannonica (Zalanyi), Candona aff. parallela pannonica (Zalanyi), Candona aff. iliensis Mandelstam,
Candona candida (Koch), Candona aff. candida (Koch), Cypridopsis aff. vidua (O. F. Müller), Candona (Candona)
cf. churmensis Freels, Candona (Candona) aff. iliensis Mandelstam, Darwinula cylindrica Straub, Candona
neglecta Sars, Darwinula stevensoni (Brady ve Robertson), Candona (Candona) cf. marchica marchica Hartwaing,
Candona (Pseudocandona) compressa (Koch), Candona (Pseudocandona) cf. compressa (Koch), Ilyocypris
gibba (Ramdohr), Cyclocypris ovum (Jurine), Ilyocypris bradyi Sars, Zonocypris membranae Livantel, Candona
(Candona) aff. gracilis Livental, Cyclocypris ovum (Jurine), Ilyocypris sp., Candona sp., Candona (Caspiocypris)
sp., Cypridopsis sp., Heterocypris sp.
Yaş: Geç Miyosen–erken Pliyosen (bu çalışma)

horst-graben sistemi içinde yer alırlar. Bu havzalar
erken Miyosen’de genişlemeli tektonik rejim altında
açılmaya başlamışlardır (Koçyiğit vd., 2013; Koç vd.,
2014). Yalvaç ve Ilgın havzalarının oluşumu orojenik
çökmeye bağlı olarak gerçekleşmiştir (Koçyiğit ve
Deveci, 2007; Koçyiğit vd., 2013). Geç Kretase-Eosen
döneminde sıkışmalı deformasyona maruz kalan
bölge, sıkışma etkisini oluşturan bölgesel kuvvetin
ortadan kalkmasına bağlı olarak orojenik çökmeye
uğramıştır (Koçyiğit ve Deveci, 2007; Koçyiğit vd.,
2013). Böylece bir yandan Sultandağları yükselirken

diğer taraftan Sultandağları’nın her iki kenarında
normal fay kontrollü havzalar açılmaya başlamıştır.
Bu havzalarda Miyosen-Pliyosen döneminde alüvyon
yelpazesi ve gölsel karbonatlar depolanmıştır (Şekil
8).
Yalvaç ve Ilgın havzalarının açılmaya başlaması ile
birlikte bu havzalarda ilk olarak alüvyon yelpazeleri
depolanmaya başlamıştır. Sultandağları’nın su bölümü
çizgisinden GB’ya doğru akan akarsu sistemleri Yalvaç
Havzası’nın alüvyon yelpazelerini, KD’ya akan drenaj
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Çizelge 2- Ilgın Havzası’nda yüzeylenen alüvyon yelpazesi ve gölsel çökellerin fosil içerikleri ve yaşları.
Çökeller

Fosil Topluluğu ve Yaş
Belekler köyü: Hipparion sp., Vertebrate gen. et. sp. indet, Testude sp., Gompotheridae gen. et. sp. indet
Yaş: Geç Miyosen (Umut vd., 1987)

Alüvyon Argıthanı’nın 2,5 km güneyi: Hipparion gracile, Rhinoceras sp., Gazella sp., Antilope (Carnasiere), Ruminantia
yelpazesi Yaş: Geç Miyosen ya da Ponsiyen (Yalçınlar, 1953)
Argıthanı’nın 2,5 km güneyi: Hipparion sp.
Yaş: Erken Pliyosen (Sickenberg vd., 1975)
Gölsel istifin alt seviyeleri:
Mirabella intermedia, Eumyarion aff. bifidus, Eumyarion sp. II, Eumyarion sp. III, Eumyarion sp. IV, Paleosciurus
sp., Brausatoglis sp., Gliridae gen. et sp. indet
Yaş: En Geç Oligosen ya da en erken Miyosen (Umut vd., 1987)
Gölyaka köyü: Ilyocypris boehli, Cyprinotus turcica, Metacypris gokcenae, Moenocypris cf. francofurtana,
Fabaeformiscandona sp. A
Çeltek köyü: Virgatocypris virgata, Metacypris gokcenae, Heterocypris aff. parva, Stenocypris sp. A,
Fabaeformiscandona sp. B, Fabaeformiscandona sp. juv. ve Pseudocandona sp. juv.
Yaş: Erken Miyosen (Tuncer, 2020)

Ilgın
Havzası
Gölsel
çökeller

Gölsel istifin orta seviyeleri:
Strandesia spinosa, Darwinula stevensoni, Vestalenula cylindrica, Candonopsis arida, Ilyocypris gibba,
Paralimnocythere rostrata, Potamocypris gracilis, Pseudocandona compressa, Fabaeformiscandona pokornyi,
Cyclocypris ovum, Cypris falki, Cyprinotus inaequalis, Leucocythere immigrata, Amnicythere nodigera,
Heterocypris steinheimensis, Paracandona euplectella, Cavernocypris subterranea, Zonocypris membranae,
Neglecandona angulata decimai, Cyprideis sublittoralis, Heterocypris glozaniensis, Cypria ophtalmica,
Heterocypris rotundata, Herpetocypris cf. brevicaudata, Scottia pseudobrowniana
Yaş: Geç orta Miyosen (Serravaliyen)?–erken geç Miyosen (Tortoniyen) (Tuncer, 2020)
Gölsel istifin orta-üst seviyeleri:
Arctocypris fuhrmanni, Paracandona euplectella, Ilyocypris bradyi, Vestalenula cylindrica, Candona sp. C ve
Mixtacandona? sp. A, Bithynia glabra, Bithynia pseudemmericia
Yaş: Geç Miyosen–Pliyosen (Tuncer, 2020)
Gölsel istifin orta-üst seviyeleri: Cyprinotus salinur BRADY, Hydobia vitrella STEF., Hydrobia syrmica NEUM.,
Candona sp., Candoniella sp., Prionocypris sp., Zonocypris sp., Pseudamnicola (Andrussowiella) carasiensis JEK.,
Valvata sp.
Yaş: Geç Miyosen’in üst seviyeleri - Pliyosen (Umut vd., 1987)
Gölsel istifin üst seviyeleri: Heterocypris salina salina (BRADY), Ilyocypris cf. gibba RHAMDOR, Candona
cf. altoides PETKOVSKI, Pseudocandona sp., Candona sp., Gastrodlar, Valvata (Valvata) cristata MÜLLER,
Caecilioides sp., Opercule, Heterocypris salina salina (BRADY), Zonocypris sp., Candona cf. altoides, Candona
sp., Chara, Hydrobia vitrella STEF., Techochora cilindrica MÖD.
Yaş: Pliyosen (Umut vd., 1987)

sistemleri ise Ilgın Havzası’nın alüvyon yelpazelerini
oluşturmuştur (Şekil 8a). Bu yelpaze çökelleri tane
boyu, tabaka kalınlığı ve sedimanter fasiyes özellikleri
bakımından havza kenarından havza ortasına belirgin
değişimler gösterir. Havza kenarında depolanmış olan
ve kaba çakıl-blok boyutlu tanelerden oluşan kalın
tabakalı, moloz akması ve yüksek yoğunluklu akarsu
taşkın çökelleri havza yönünde örgülü akarsu fasiyes
topluluğundan oluşan çakıltaşları ve kumtaşlarına
geçer. Yelpazenin yakınsak ve ortaç kesimleri belirgin
olarak örgülü akarsu fasiyes topluluğundan oluşur. Bu
fasiyes topluluğu havza kenarına paralel kesitlerde
aşınmalı taban yüzeyli, iyi korunmuş mercek şekilli

akarsu kanal geometrilerine sahiptir. Ana akarsu
dağıtıcı kanallarını oluşturan bu kanal çökelleri içinde
yanal yer değiştirmeler ile birlikte üst üste depolanmış
örgülü akarsu bar çökelleri yer alır. Örgülü akarsu
çökelleri alüvyon yelpazelerinin ıraksak kesimlerine
doğru dereceli olarak menderesli akarsu çökellerine
geçer. Menderesli akarsu çökelleri dirsek barları ile
geniş yayılımlı taşkın düzlüğü çökellerinden oluşur.
Alüvyon yelpazesi çökellerini oluşturan bu fasiyes
toplulukları havza kenarından havza içine doğru a)
yüksek enerjili akarsu fasiyeslerinden daha düşük
enerjili akarsu fasiyeslerine; b) kalın tabakalı ve
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Şekil 8- a) Sultandağları çevresindeki Yalvaç ve Ilgın havzalarında depolanmış olan alüvyon yelpazelerini gösteren blok diyagram. Blok
diyagramın kesit hattı Şekil 1b’de gösterilmektedir. b, c, d) Bu havzalarda Miyosen-Pliyosen döneminde tektonizma ve iklime bağlı
alüvyon yelpazesi ile gölsel çökelimlerin gelişiminin şematik gösterimi (ölçeksiz).
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yanal yönde devamsız kayaçlardan ince tabakalı ve
yanal yönde devamlı olan kayaçlara; c) kaba taneli
çökellerden ufak taneli çökellere doğru bir değişim
gösterir. Havza kenarından havza içine doğru bu fasiyes
değişimlerine sahip olan akarsu çökelleri akarsu etkin
alüvyon yelpazesi çökelleri olarak yorumlanmıştır
(Nemec ve Postma, 1993; Ridgway ve DeCelles,
1993). Akarsu etkin alüvyon yelpazelerinde, yelpaze
yüzeyinde sürekli olarak akan akarsu süreçleri hakim
sediman taşıyıcılardır (Collinson, 1996). Bu alüvyon
yelpazelerini oluşturan akarsu kanallarında hızla ve
sıklıkla yer değiştirmeler gözlenir. Havza yönünde
akarsu yatak eğimlerinde görülen azalma ile birlikte
örgülü akarsular menderesli akarsulara geçiş gösterir
(Leeder, 1999).
Sultandağları çevresinde çok geniş alansal
yayılıma sahip olan alüvyon yelpazesi çökelleri tek
bir yelpazenin ürünü olmayıp pek çok yelpazenin
birleşmiş bir topluluğunu yansıtır (Şekil 8a). Akarsu
etkin alüvyon yelpazelerinde yanyana gelişmiş olan
yelpaze çökellerinin birleşmesi ve bir yelpazenin
diğerini örtmesi yaygın görülen özelliklerdendir
(Mukherji, 1990). Birbirinden bağımsız eş zamanlı
alüvyon yelpazelerinin varlığı Sultandağları üzerinde
pek çok drenaj sisteminin gelişmiş olduğunu işaret
eder. Bu drenaj sistemleri aynı zamanda bölgenin
Miyosen-Pliyosen döneminde bol miktarda yağış
aldığını da gösterir. Havzayı besleyen çok sayıda
drenaj sistemine bağlı olarak akarsu etkin alüvyon
yelpazelerinin gelişmiş olması ve havzalardaki kömür
oluşumu Miyosen-Pliyosen döneminde bol yağışlı ve
nemli iklimsel koşulların varlığını yansıtmaktadır.
Bölgede Akgün ve Akyol (1992) tarafından yapılan
palinoloji çalışmasında da Miyosen dönemi için
ılıman ve yağışlı iklim koşulları tespit edilmiştir.
Yalvaç Havzası’nda temel kayaçlarının ve fay
sarplığının hemen önünde depolanmış olan moloz
akması ve yüksek yoğunluklu akarsu taşkın çökelleri,
alüvyon yelpazelerinin yakınsak fasiyeslerini
oluştururlar. Kaynak alanlar üzerinde türeyen
kırıntılı malzemeler çok kuvvetli yağışlara bağlı
taşkın dönemlerinde özellikle fay sarplıklarından
kaynaklanan yüksek eğim sebebiyle ve gravite
etkisiyle taşkınlar şeklinde havzaya taşınmışlardır.
Bu taşkınlar önlerinde sürükledikleri sedimanları
biriktirerek, sediman miktarını ve yoğunluklarını

artırmışlar ve yüksek yoğunluklu akarsu taşkın akışları
şeklinde fay düzlemleri önünde depolamışlardır
(Şekil 8b). Yüksek yoğunluklu akarsu taşkın çökelleri
tektonik olarak aktif, dik yamaçlı havza kenarlarında
depolanan alüvyon yelpazesi çökelleri için
karakteristiktir (Nemec ve Muszyński, 1982; Ballance,
1984). Blair (1987)’e göre havza kenarında temel
kayaçlar ile olan dokanakta yüksek yoğunluklu taşkın
çökellerinin depolanmış olması havzadaki çökmenin
ilk kayıtlarını oluşturur. Bu akışlar viskozitesi yüksek
bir akış davranışına sahip oldukları için, fay sarplıkları
önünde sınırlı yanal yayılıma sahip olmuşlardır
(Nemec ve Muszyński, 1982). Yüksek yoğunluklu
akarsu taşkın çökelleri havza yönünde ve düşey
istif içinde örgülü akarsu çökellerine geçer. Örgülü
akarsu fasiyes topluluğu Sultandağları’ndan havzaya
sediman getiriminin iyi kanalize olmuş akışlar ile
gerçekleşmeye başladığını gösterir. Böylece havzaya
taşınan alüvyonlar kanallar içinde daha iyi organize
olmuş kanal çökelleri olarak depolanmışlardır.
Sultandağları’ndan türeyen alüvyonların akarsular
ile havzaya taşınma mesafesinin yaklaşık olarak
10-20 km arasında olduğu tahmin edilmektedir.
Alüvyonların çok uzun mesafeler taşınmamış
olmaları sebebiyle çakıltaşlarını oluşturan tanelerde
iyi yuvarlaklaşmalar gelişmemiştir. Ancak akarsu
süreçleri çökellerin nispeten daha iyi boylanmalarına,
düzlemsel paralel, düzlemsel çapraz katmanlanma gibi
sedimanter yapıların gelişmesine ve yukarı doğru tane
boyu azalması gibi daha iyi organize olmuş depolanma
mimarilerine sahip olmasına olanak sağlamıştır.
Zaman zaman görülen taşkın dönemlerinde örgülü
akarsu yataklarından taşan alüvyonlar ince tabakalı,
kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşından oluşan taşkın
çökellerinin depolanmasına neden olmuştur. Böylece
Sultandağları’ndan gelen akarsuların taşıdığı
alüvyonların önemli bir bölümü yelpazenin yakınsak
ve ortaç kesimlerinde depolanmıştır.
Yalvaç ve Ilgın havzalarının iç kesimlerine doğru
örgülü akarsu fasiyeslerinde azalmalar görülür.
Böylece menderesli akarsulara ait dirsek barı ve
taşkın düzlüğü çökelleri havzanın iç kesimlerinde
baskın olarak görülmeye başlar. Bu durum havzaların
yakınsak ve ortaç kesimlerinde yüksek enerjili
olarak akan akarsuların enerji ve sediman taşıma
kapasitelerinin havza ortalarına doğru azalmaya
başladığını yansıtır.

MTA Dergisi

Yalvaç ve Ilgın havzalarının alüvyon yelpazesi
çökellerinden elde edilen yaş verileri Sultandağları’nın
eş zamanlı olarak bu alüvyon yelpazesi çökellerini
beslediğini göstermektedir. Bu durum aynı
zamanda Sultandağları’nı sınırlayan ve Yalvaç-Ilgın
havzalarının açılmasını sağlayan Çakırçal ve Akşehir
fay zonlarının da büyük olasılıkla eş yaşlı olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu fay zonlarının devam eden
aktiviteleri havza çökmesini ve havzada sürekli olarak
depolanma alanının yaratılmasını sağlamıştır (Şekil
8b). Böylece Sultandağları’nın yükselimi ile yeni
aşınma alanları oluşurken havzaların çökmesi bu
aşınma alanlarından türeyen kırıntılı malzemelerin
depolanmasına
ve
depolanan
malzemelerin
korunmasına olanak sağlamıştır (Şekil 8).

olmuştur (Şekil 8c). Ancak transgresyonun geliştiği
dönemlerde Yalvaç ve Ilgın havzalarına taşınan
kırıntılı malzeme miktarında belirgin bir azalma
görülmektedir. Bu dönemde havzalarda karbonat
çökelimi hakim olmuş, bir kaç küçük lokalite dışında
kırıntılı malzeme depolanması gerçekleşmemiştir. Bu
havzaların Sultandağları ile olan havza kenarlarında
dar bir kuşakta sadece plaj ve kıyıyüzü çökelleri ile sığ
su deltaları şeklinde kırıntılı fasiyesler depolanmıştır.
Bu deltalar küçük set yüksekliklerine ve dar alansal
yayılıma sahiptir. Delta kırıntılıları havzaya doğru
hızla karbonat çökellerine geçer. Göl su düzeyinin
maksimum seviyeye ulaştığı dönemlerde ise
havzaya neredeyse kırıntılı girdisinin bulunmadığı
görülmektedir.

Fay zonları içinde gelişen aktarım rampaları da
Sultandağları’ndan beslenen drenaj sistemlerinin akış
istikametini yönlendirerek alüvyon yelpazelerinin
havza içindeki konumunu ve gelişim yönünü kontrol
etmiştir. Özellikle Yalvaç Havzası’nda Yalvaç D’su
ile Dedeçam G’inde gelişmiş olan aktarım rampaları
morfolojik kontrollü olarak alüvyon yelpazelerinin
B-KB yönünde gelişimine neden olmuştur (Şekil 1b).

Maksimum transgresyon dönemlerinde havza
kenarında belirgin bir kırıntılı kıyı ilerlemesinin
gelişmemiş olmasının havzaya taşınan sediman
getirim miktarındaki azalma ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Sediman getirimindeki azalma
kırıntılı kıyı ilerlemesine ve belirgin bir regresyonun
gelişmesine izin vermemiştir. Sultandağları çevresinde
çok geniş yayılımlı ve kalın alüvyon yelpazeleri
depolayabilecek ölçüde havzaya kırıntılı malzeme
taşınabilmesine karşın gölsel transgresyonların
geliştiği dönemde kırıntılı malzeme miktarında
görülen ani azalmanın nedeni farklı süreçler ve
mekanizmalar ile açıklanabilir. Bu süreçlere ya da
mekanizmalara örnek olarak; a) iklimsel değişimlere
bağlı olarak Sultandağları üzerinde yağış miktarındaki
azalma; b) akarsu drenaj sistemlerinde kapma olayına
bağlı olarak drenaj sistemlerinin yer değiştirmesi;
c) havza kenarında görülen transgresyona bağlı
olarak kaide seviyesinin yükselmesi ve böylece
kaynak alanda aşınma miktarında görülen azalma
verilebilir. Bu mekanizmalardan göl su düzeyinin
yükselmesi ve havzada görülen gölsel transgresyon,
iklime bağlı yağış miktarındaki azalma düşüncesi
ile uyuşmamaktadır. Kapma olayına bağlı akarsu
yatak sistemlerinin yer değiştirmesi durumunda
ise yine havzanın farklı kesimlerine yoğun kırıntılı
malzemenin taşınmış olması beklenir. Bu durumun
görülmemiş olması kapma olayını da geçersiz kılar.
Kaide seviyesi (base-level) yükselimine bağlı olarak
havzaya taşınan kırıntılı malzeme miktarındaki
azalmanın en olası mekanizma olabileceği
düşünülmektedir. Aşınma ve depolanma arasındaki

Yalvaç ve Ilgın havzalarında Miyosen-Pliyosen
döneminde yaklaşık 300 m kalınlığa sahip alüvyon
yelpazesi istifinin depolanmış olması, geniş bir zaman
aralığında gerçekleşen ince bir çökel istif kalınlığını
işaret eder. Bu durumun olası sebepleri; 1) çökelimin
sürekli olarak aynı lokalitede gerçekleşmediği, aynı
yelpaze içinde ve farklı yelpazeler arasında yanal
yer değiştirmelerin olduğu; 2) aktif çökelimlerin
gerçekleşmediği yelpaze yüzeylerinde kısmen
aşınmaların olabileceği; 3) zaman içinde havzaya
taşınan sediman miktarında değişimlerin olduğu
şeklinde
yorumlanmıştır.
Sediman
getirim
miktarındaki değişimler ile bu değişimlerin sebepleri
ve sonuçları aşağıda detaylı olarak tartışılmıştır.
Sultandağları üzerinde gelişen drenaj sistemleri bir
yandan alüvyon yelpazelerini beslerken diğer taraftan
yelpazelerin önlerinde gölsel havzaların oluşumuna
olanak sağlamıştır. Böylece gölsel havzalarda kırıntılı
ve karbonatlı kayaçlar depolanmaya başlamıştır. Göle
giren su miktarının artması ve Çakırçal ile Akşehir
fay zonlarının aktiviteleri sonucu havza subsidansına
bağlı göl su düzeyinin yükselmesi, alüvyon yelpazesi
çökellerinin gölsel çökeller ile örtülmesine neden
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hayali ve dinamik bir denge yüzeyi olan kaide
seviyesi, teorik olarak deniz ya da göl su düzeyi olarak
kabul edilir ve bu düzeydeki değişimler tarafından
kontrol edilir (Catuneanu, 2006). Kaide seviyesinin
altında depolanma, üzerinde ise aşınma gerçekleşir.
Özellikle tektonizmanın duraksadığı ya da yavaşladığı
dönemlerde (havzaya düşen yağış miktarının
değişmediği kabul edilecek olursa) havzaya boşalan
drenaj sistemleri göl su düzeyini artırarak alüvyon
yelpazelerinin boğulmasına neden olmuştur (Şekil
8c). Göl su düzeyinin artması aynı zamanda kaide
seviyesinin yükselmesine, böylece havza kenarında
aşınmanın azalmasına ve dolayısıyla havzaya taşınan
sediman miktarında da azalmaya sebebiyet vermiştir.
Göl su düzeyinin yükseldiği dönemlerde havzaya
giren kırıntı miktarındaki azalma ile birlikte havza
kenarı kırıntılı çökelimi ya gerçekleşmemiş ya da çok
sınırlı alanlarda gerçekleşmiştir. Böylece Yalvaç ve
Ilgın havzalarında kırıntılı çökelimi yerine karbonat
kayaçların çökelimi hakim olmuştur. Karbonat hakim
çökelimin gerçekleşmesine göldeki alglerin de çok
büyük katkısı olmuştur.

gölsel karbonatların alüvyon yelpazesi çökelleri ile
örtülmesine neden olmuştur (Şekil 8d).

Göl su düzeyinin bağıl olarak düştüğü durumlarda
ise gölsel çökeller üzerinde keskin dokanaklı olarak
alüvyon yelpazesi çökellerinin depolandığı ve
yeniden havzaya doğru ilerlediği görülmektedir (Şekil
8d). Alüvyon yelpazesi çökellerinin gölsel karbonatlar
üzerinde ilerlediği zorunlu regresif dönemler özellikle
Ilgın Havzası’nda birçok kez tekrar etmiştir. Bu
durum kaide seviyesi değişiminin havzaya giren
kırıntılı malzeme miktarını kontrol ettiğini açıkça
ortaya koymaktadır. İklimsel süreçlere bağlı göl su
düzeyinin düşmesi ya da tektonik kontrollü olarak göl
kıyısının yer değiştirmesi kaide seviyesinin düşmesine
ve böylece temel birimler üzerinde aşınma ile birlikte
havzaya yoğun sediman girmesine; göl su düzeyinin
yükselmesi ise kaide seviyesinin yükselmesi ile birlikte
havzaya giren sediman miktarında azalmaya neden
olmuştur. Alüvyon yelpazeleri ve gölsel çökellerde
görülen dönemsel değişimler ve ardalanmalar farklı
havzalarda da tanımlanmıştır (Heward, 1978; Wilson,
1980; Mack ve Rasmussen, 1984; Ilgar ve Nemec,
2005). Sultandağları çevresindeki gölsel havzaların
kapanması döneminde bu işlemin son bir kez daha
tekrarlaması ve tektonik-iklimsel kökenli olarak kaide
seviyesinin düşmesi havza kenarında yoğun aşınma
ve havzaya bol miktarda kırıntı girdisi ile birlikte

Bu çalışmada Sultandağları çevresinde depolanmış
olan alüvyon yelpazesi çökelleri içinde moloz akması,
yüksek yoğunluklu akarsu taşkın çökelleri, örgülü
akarsu çökelleri ve menderesli akarsu çökelleri
tanımlanmıştır. Örgülü akarsu ve menderesli akarsu
çökelleri alüvyon yelpazelerinin baskın fasiyes
topluluklarını oluşturur. Bu fasiyes toplulukları
havza kenarından havza içine doğru; a) yüksek
enerjili akarsu fasiyeslerinden daha düşük enerjili
akarsu fasiyeslerine; b) kalın tabakalı ve yanal yönde
devamsız çökellerden ince tabakalı ve yanal yönde
devamlı olan kayaçlara; c) kaba taneli çökellerden
ufak taneli çökellere doğru bir değişim gösterir.

7. Sonuçlar
Isparta büklümünün KD kenarında yer alan ve
Sultandağları’nı kuşatan Yalvaç ve Ilgın havzaları
Neojen döneminde genişlemeli tektonik rejim altında
orojenik çökmeye bağlı olarak açılmış dağlararası
molas havzalarıdır. Sultandağları’nı sınırlayan KBGD doğrultulu Çakırçal ve Akşehir fay zonlarının
aktiviteleri Yalvaç ve Ilgın havzalarının açılmasını
sağlarken aynı zamanda Sultandağları’nın da bir horst
yapısı şeklinde yükselmesine neden olmuşlardır.
Bu havzalarda Miyosen-Pliyosen döneminde
Sultandağları’ndan beslenen alüvyon yelpazesi ve
gölsel karbonatlar depolanmıştır.
Her iki havzada gölsel çökeller ile alüvyon
yelpazelerinden
elde
edilen
yaş
verileri
Sultandağları’nın eş zamanlı olarak bu alüvyon
yelpazelerini beslediğini göstermektedir.

Sultandağları’nın çevresini kuşatan alüvyon
yelpazesi çökelleri sahip oldukları bu fasiyes
özelliklerine göre akarsu etkin alüvyon yelpazesi
çökelleri olarak yorumlanmıştır. Bu alüvyon
yelpazeleri tek bir yelpazenin ürünü olmayıp pek
çok yelpazenin birleşmiş bir topluluğunu yansıtır. Eş
zamanlı alüvyon yelpazelerinin varlığı Sultandağları
üzerinde pek çok drenaj sisteminin gelişmiş olduğunu
ve bölgenin Miyosen-Pliyosen döneminde bol
miktarda yağış aldığını da gösterir.
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Bu çalışma, havza evrimi boyunca havza
içinde hüküm süren sedimanter süreçlerin yanı
sıra, tektonizma ve iklim kontrollü su düzeyi
değişimlerinin ve sediman getirim miktarının da
havza kenarı çökelme sistemlerinin sedimantolojik ve
paleocoğrafik gelişimini kontrol ettiği konusuna katkı
sağlamıştır. Tektonik-iklimsel kökenli olarak kaide
seviyesinin düşmesi havza kenarında yoğun aşınma ve
havzaya bol miktarda kırıntı getirimine yol açarken,
kaide seviyesinin yükselmesi ise havza kenarında
aşınmanın azalmasına ve dolayısıyla havzaya taşınan
sediman miktarında da azalmaya sebebiyet vermiştir.
Böylece kırıntı getirim miktarına bağlı olarak
havza kenarında normal-zorunlu regresyon ya da
transgresyon gelişmiştir.
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