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ÖZ
Bu çalismada Çamardi (Nigde) yöresinde

Nigde masifi örtü birimlerinin yapisal özellik
lerinin açiklanmasi amaçlanmistir. Yörede
temeli Nigde masifine ait mermer, gnays, kuvar
sit, amfibolit ile bu kayaçlari kesen, Üçkapili
granodiyoriti olusturmaktadir. Temele ait bu bi
rimler, örtü birimlerinin ilk 'toplulugu olan
Paleosen-Eosen yasli ve çok düsük derecede
baskalasima ugramis Çamardi ve Evliyatepe
formasyonlari tarafindan açili uyumsuz olarak
örtülmektedir. Taban kirintilililarindan olusmus
Paleosen-Eosen yasli Çamardi formasyonu,
kirintili-karbonatli kayaçlarin ardalanmasindan
olusan Evliyatepe formasyonuna geçis göster
mektedir. Bu kayaçlar, örtü birimlerinin ikinci
toplulugunu olusturan Üst Kretase-Eosen yasli
Ovacik formasyonu ile Ulukisla formasyonu
tarafindan tektonik bir dokanakla üstlenmekte
dir. Ovacik formasyonu olistostromal veflis
özellikli kayaçlari kapsarken, Ulukisla formas
yonu egemen olarak volkanik ve volkanoklastik
kayaçlardan olusmustur.

Örtü birimleri, Ulukisla havzasinin Geç
Eosen veya Oligosen öncesinde kapanmasina
bagli olarak en az üç evreli deformasyona (F1-,

F2- ve Fs-) ugrayarak kivrimli-klivajli yapilar
kazanmistir. ilk evre deformasyonla örtü
kayaçlari K4 B, 2 GD, K5 B, 3 GD yönelimli ve
sikisik-izoklinal·geometrili olarak kivrimlanmistir.
Düsük dereceli baskalasimin da eslik ettigi bu
deformasyon evresinde örtü kayaçlari sik
düzen yaprakianma (51) kazanmistir. F1- ')vre
siyle es-eksenli ikinci evrede formasyonla örtü
kayaçlari K3 B, 2 GD, K6 B, 25 GD yönelimli bir
tektonik eksen etrafinda tekrar kivrimlanmistir.
F2- evre kivrimlar genellikle monoklinal ve yer
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yer kesisen eksenli kink kivrimlari seklindedir.
Ayrica, bu evrede 51- yüzeyleri üzerinde burus
ma klivajlari olusmustur. Fs- evresinde ise örtü
kayaçlarinda, K55D, 2 KD-8KD, 35 KD yönelim
li eksen gidisierine sahip ikinci bir kink kivrimi
sistemi gelismistir. F1- ve F2- evresine yaklasik
dik eksen gidisli yapilar gelistiren, Fs-evresi de
burusma klivajlari olusturmustur.

ABSTRACT

This studyaimed to explain the structural
features of the cover rocks of the Nigde Massif,
in the Çamardi (Nigde) area. In the region, the
basement is made up of Paleozoic-Mesozoic
aQedgneiss, marble, qua~zite and amphibolite
of the Nigde Massif and Uçkapili granodiorite.
The basement is unconformably overlain by the
Paleocene-Eocene aged low-degree metamor
phosed rocks of the Çamardi and Evliyatepe
formations as a first association of the cover
rocks. Paleocene-Eocene aged Çamardi
formation consists of basal clastics, and grades
upwards into the alternation of carbonate and
clastic rocks of the Paleocene-Eocene aged
Evliyatepe formation. These units are tectoni
cally overlain by the Upper Cretaceous-Eocene
aged Ovacik and Ulukisla formations which
form the second association of the cover. The
Ovacik formation is composed of olisthostra
mal and flyschoid rocks. The Ulukisla formation
consists mainly of volcanic and volcanoclastic
rocks,The cover units have undergone at least
three phases of deformation (F1-, F2-, and
Fs),and havegained folded-cleaved structures
due to c10singof the Ulukisla basin before the
late Eocene or Oligocene. The first phase of
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Sekil 1: inceleme alaninin yer bulduru haritasi

Figure 1: Location map of the study area

deformation resulted in tight to isoclinal folding
with the N4 W, 2 SE-N5W, 35 E mean hinge ori
entation. F1- deformation produeed axial planar
cleavage, and was aeeompanied by very low
grade metamorphism. During the eoaxial F2-

phasei the eover roeks refolded approximately
around the N3 W, 2S E- N6 GW, 25 SE oriented
fold axis. This phase formed monoclinal and
eonjugate kink folds and erenulation eleavages.
Fs- phase, non-eoaxial to the F1- and F2- phas-
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es, generated erenulation cleavage and anot
her system of kink folds. The orientation of the
fold hinge Iines are approximately N55 E, 2 N-8
E,35NE.

GiRis
inceleme alani Çamardi (Nigde) ve yakin

çevresini kapsamakta ve Nigde Masifi'nin
güney kesiminde yer almaktadir (Sekil 1).
Bölge, Ecemis fay zonunun bati kesiminde yer
almasi ve ekonomik açidan önemli maden
yataklari içermesi nedeniyle çok sayida yer bi
limci tarafindan arastirilmistir. Yöredeki ilk çalis
malar; Blumenthal (1941), Ketin (1960), Kleyn
(1968,1970,1971),Viljoen ve ileri (1973) tarafin
dan gerçeklestirilmistir. Göncüoglu (1977,
1981, 1985), Nigde Masifi'ni petrolojik ve strati
grafik açidan ayrintili olarak incelemis ve masife
ait kayaçlari bölümlendirerek adlandirmistir.
Yetis (1978, 1987), yörede özellikle örtü birim
lerini ayrintili olarak incelemis ve Ecemis
Fayi'nin özelliklerini ortaya koymustur. Oktay
(1982), inceleme alaninin güneyinde Ulukisla
havzasinin, Geç Kretase- Miyosen arasindaki
jeolojik evrimini açiklamistir. Bas ve digerleri,
(1986), bölgedeki volkanizmayi jeokimyasal
açidan incelemis, Atabey ve digerleri (1986),
yörede stratigrafik ve maden yataklari açisindan
çalismalar gerçeklestirmistir. Kusçu ve digerleri
(1992), ise Çamardi ilçesi civarinda bölgedeki
antimuan cevherlesmesini arastirmistir. Whitney
ve Dilek (1997)yöredeki kayaçlarin metamorfiz
masini irdelemis ve yöredeki granitik kayaçlarin
Miyosen yasli oldugunu belirtmis, ve Nigde
Masifi'nin örtü birimlerini olusturan, Kretase
Eosen yasli kayaçlarin yapisal özelliklerini genel
olarak ele almislardir. Bu çalismada ise, ayrintili
mesoskopik tektonik analizlere dayali olarak,
yörede yüzeyleyen Nigde Masifi örtü birim
lerinin yapisal özellikleri irdelenecektir.

Örtü birimlerinin yapisal özelliklerinin ortaya
konmasi için, yörede yaklasik 100 km2 lik bir
alanin 1/25000 ölçekli ayrintili jeoloji ve yapisal
haritasi hazirlanmistir. Çok sayida mostrada,
örtü birimleri içinde gözlenebilen her türlü birin
cil/ikincil düzlemsel ve çizgisel yapi ögelerinin
konumu ölçülmüs ve bu yapilarin birbirleriyle
olan iliskisi incelenmistir. Yapisal ölçümler,
Turner ve Weiss (1963), Ramsay (1967), ve
Ramsay ve Hubert (1987), tarafindan ortaya
konan geometrik analizler dogrultusunda
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degerlendirilmistir. Bunlar ilerde ayrintisiyla
açiklanacaktir.

STRATiGRAFi
inceleme alaninda, Paleozoyik-Kuvaterner

yas araliginda olusmus kayaçlar yüzeylemekte
dir (Sekil 2 ve 3). Yörede temeli Nigde Masifi'ne
ait yüksek dereceli metamorfitler olusturur. Bu
metamorfitler, Üçkapili granodiyoriti tarafindan
kesilirler. Söz konusu birimler, Geç Kretase
Kuvaterner yasli örtü birimleri tarafindan uyum
suz olarak örtülmektedir..

Yörede Nigde masifi, Paleozoyik-Mesozoyik
yasli mermer, gnays, kuvarsit ve amfibolit
ardalanmasini kapsamaktadir. Masife ait bu
kayaçlar,stok ve dayk seklindeki degisik boyut
lu granit kütleleri tarafindan kesilmistir. Geç
Kretase Eosen yasli örtü birimleri ise bu çalis
mada, tektonostratigrafik olarak alttan üste
dogru; Paleosen- Eosen yasli Celaller grubu ve
Geç Kretase-Eosen yasli Eskiburç grubu
(Göncüoglu ve dig., 1991), seklinde iki gruba
ayrilmistir.

Celaller grubu en altta, temeli uyumsuz
olarak örten ilk birim olan Paleosen-Eosen yasli
Çamardi formasyonuyla temsil edilir. Bu for
masyon düsük dereceli metamorfizmaya
ugramis karasal ve sig denizel özellikli kirintili
kayaçlardan yapilidir. Çamardi formasyonunun
litolojisini, mor-kahve, yesil, gri renkli, iri bloklu
çakiltasi, kumtasi, kuvarsit ve çamurtasi
ardalanmasi olusmaktadir. Çamardi formasy
onu, gerek Nigde Masifi'ne ait metamorfitleri
gerekse Üçkapili granodiyoriti'ni örtmekte (Sekil
2) ve ayni zamanda bu birimlerden türeme blok
ve çakillar içermektedir. Çamardi formasyonu,
yanal ve düsey bir geçisle yine düsük dereceli
metamorfizmaya ugramis karbonatli ve kirintili
ardalanmasi seklindeki Eosen yasli Evliyatepe
formasyonuna geçis gösterir. Evliyatepe for
masyonu (Göncüoglu ve dig., 1991), kökende
bol fosil içeren kireçtasi, marn, killi kireçtasi,
çakiltasi, kumtasi, çamurtasi ardalanmasindan
olusmustur. Farkli özellikli kayaçlardan yapili
olmasi nedeniyle sik bir sekilde kivrimlanmis ve
deforme olmustur. Metamorfizmanin yüksek
oldugu kesimlerde sleyt-fillit-kalksist özelligin
deki kayaçlara dönüsmüstür. Birim Eosen
yaslidir (Göncüoglu ve dig., 1991).

Celaller grubu inceleme alani orta kesim
lerinde KD-GB gidisi i ve kuzey doguya egimli
Kavakligöl bindirmesi boyunca Geç Kretase-
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üST SISTEM SERI GRUP L1TOLOJI AÇiKLAMA

••

Mivo-pLlvOSEN

OLlGOSEN
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Sekii 3: Çamardi çevresinin genellestirilmis tektonostratigrafik dikme kesiti (ölçeksiz).
Figure 3: Generalized cotumnar stratigraphic section of Çamardi and its vicinty (unseated)
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Eosen yasli Eskiburç grubu tarafindan tektonik
olarak örtülür (Sekil 2 ve 3). Eskiburç grubu bir
biriyle yanal ve düsey geçisler gösteren flisoyid
Ovacik formasyonu ve egemen olarak ada yayi

• volkanikleri seklindeki Ulukisla formasyonlarini
kapsar. Ovacik formasyon u (Dellaloglu ve Aksu,
1986), mor ve alacali renkli türbiditik özellikli
çakiltasi, kumtasi, çamurtasi, silttasi, bloklu olis
tostromal seviyeler ve sari-gri renkli kireç
taslarindan olusmustur. Bu çalismada,
Karakuzuluk üyesi olarak adlandirilan, birim,
tüf, aglomera ve spilitik seviyelerden olusmus
volkanik ara seviyeler de içerir. Ayrica birim
içinde, Çamardi'nin güneyinde ve inceleme
alaninin kuzeydogusunda yüzeyleyen haritala
nabilir özellikli, bol nummulit fosilli kireçtaslari,
Karatas Kireçtasi üyesi seklinde ayirtlanmistir
(Göncüoglu ve dig., 1991). Geç Kretase 
Paleosen yasli Ulukisla formasyonu ise
(Demirtasli ve dig.,1975), inceleme alaninda
egemen olarak, spilit, bazalt, andezit, aglomera
ve tüfitlerden olusmustur. Ayrica birim içindeki
haritalanabilir özellikli kireçtasi ve çamurtasin
dan olusmus Orta-Geç Paleosen yasli Mavras
kireçtasi üyesi de bulunur (Yetis, 1978). Büyük
bir olasilikla Celaller grubu ile Eskiburç grubu,
tektonizma öncesi birbirleriyle yanal ve düsey
geçisli olarak gelismistir. Buna göre Celaller
grubu Ulukisla havzasinin kuzey kenarindaki
karasal-kita selfi kayaçlari temsil ederken,
Eskiburç grubu ise ada-yayi (Oktay, 1982, Bas
ve dig., 1986) ve iliskin sin-orojenik kayaçlari
temsil etmektedir.

Yukarida deginilen tüm birimler, baskalasi
ma ugramamis ve karasal özellikli Neo-otokton
Oligosen-Kuvaterner yasli kayaçlar tarfindan
açili uyumsuz olarak örtülmektedir. Oligosen
yasli Çukurbag formasyonu (Yetis, 1978),
inceleme alaninda karasal kökenli çakiltasi,
kumtasi, çamurtasi ve marnlardan olusmustur.
inceleme alani güneybatisinda ise, karasal Geç
Miyosen-Pliyosen yasli Çanaktepe formasyonu
(Atabey ve Ayhan, 1986), Nigde Masifi'ne ait
kayaçlar ile Kretase-Eosen yasli örtü birimlerini
açili uyumsuz olarak örter. Bu birim iri bloklar
kapsayan alüvyal yelpaze çökelleri seklindedir.
inceleme alaninin en genç birimini ise
Kuvaterner yasli alüvyonlar olusturur.

YAPiSAL JEOLOJi

inceleme alanindaki Geç Kretase-Eosen
yasli kayaçlar, Geç Eosen veya Oligosen
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öncesinde, Ulukisla havzasinin kapanmasina
bagli olarak, kivrimlanmis, düsük dereceli
baskalasima ugramis, klivajlanmis, kirikli ve
bindirmeli yapilar kazanmistir (Sekil 2, 3, 4). Bu
bölümde inceleme alanindaki Geç Kretase
Eosen yasli örtü birimlerinin yapisal özelliklerini
ortaya koymak amaciyla önce kivrimli sonra
kirikli yapilar irdelenecektir. Sünek deformas
yon sonucu gelismis yapilarin analizi, yörenin
tektonostratigrafik bölümlendirmesine uygun
olarak, Celaller ve Eskiburç grubu için ayri ayri
gerçeklesti rilecekti r.

Kivrimli yapilar
Örtü birimlerini olusturan formasyonlar, hari

ta ölçeginde, kuzeybati-güneydogu gidislidir ve
egemen olarak güneydoguya egim sunmak
tadir (Sekil 2 ve 4). Arazi gözlemleri ve yapisal
analizler, Örtü birimlerini olusturan Paleosen
Eosen yasli Celaller grubu ile Geç Kretase
Eosen yasli Eskiburç grubuna ait kayaçlarin en
az üç evreli (F1-, F2-, Fa) deformasyona ugra
yarak kivrimlandigini göstermektedir. Celaller
grubu içindeki kivrimlarin boyutu, harita ölçegi
ile mikroskopik ölçek arasinda degisir. Harita
ölçegindeki kivrimlanmalar daha çok F1- evre
kivrimlaridir (Sekil 4). Harita ölçegindeki F1

evre kivrimlar KB-GD yönelimli olup güney
doguya dogru dalimlidir. inceleme alaninin ana
yapisini, Çamardi çevresindeki güneydoguya
dalimli antiklinal olusturur. Bu kivrimin çekir
deginde Nigde Masifi'ne ait kayaçlar
yüzeylerken, kanatlarinda Çamardi formasyonu
ile Evliyatepe formasyonu yer alir. Bu kivrimin
batisinda ise yine F1- evre deformasyon sonucu
olusmus; KB-GD yönelimli bir senklinal yer alir.
Senklinalin çekirdeginde, Celaller grubuna ait
kayaçlar yer alirken, kanatlarinda Nigde
Masifi'ne ait metamorfitler gözlenir. Kivrimlarin
geometrisi, temel ve örtü kayaçlarinin
beraberce deforme oldugu yörelere özgü kivrim
sitilini (cusp-Iob yapisi) yansitmaktadir.
Kivrimlarin harita ölçegindeki gidisieri ve arazi
gözlemleri yöredeki antiklinallerin dairesel ve
genis, senklinallerin ise dar ve köseli
geometride oldugunu göstermektedir. Bu da,
gerek örtü gerekse temele ait Nigde Masifi'ne
ait kayaçlarin Oligosen öncesindeki F1- defor
masyonu ile beraberce sünümlü tarzda
deforme oldugunu, ancak temelin bu defor
masyon esnasinda daha dayanimli (kompetent)
davrandigini kanitlamaktadir. Celaller grubuna
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ait kayaçlardan alinan tabaka (So) ölçüm
lerinden hazirlanan nokta-kontur diyagrami
(Sekil 5A), F1- evresindeki tektonik eksen

-gidisinin, harita ölçegindeki gidisler ile uyumlu
bir sekilde K43B, 28 GD yönelimli oldugunu
göstermektedir. Frevre deformasyon, inceleme
alaninda harita ölçegindeki kivrimli yapilarin
yani sira, söz konusu kayaçlarda kivrimlarin
eksen düzlemlerine paralel bölgesel gidisli kli
vajlanma (S1)ve zengin mostra ölçegindeki tek
tonik yapilar gelistirmistir. Mostra ölçekli F1
kivrimlari genellikle dar-sikisik yer yer de izokli
nal geometrilidir. Kivrimlarin eksen düzlemleri
genelde güneydoguya egimlidir. Mostra
ölçeginde F1- kivrimlari kuzeybatiya dogru
devriklik sunmaktadir. Dayanimh (kompetent)
tabakalardaki kivrimlar genellikle Sinif 1B
(Ramsay, 1967) türü paralel kivrimlar sek
lindedir. Ancak deformasyonun yogun oldugu
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Sekil 4: Çamardi çevresinin yapisal haritasi.
Figure 4 : Structural map of the study area.
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kesimlerde kivrimli tabakalar, eksen böl
gelerinin kanatlarina göre, göreceli olarak kalin
lasma gösteren Sinif 1C kivrim geometrisi
sunarlar. S1-klivajlari eksen düzlemi klivaji sek
lindedir. Genellikle F1- kivrimlari içindeki kon
umlarina bagli olarak yaklasan veya uzaklasan
tarzda yelpazelenme sunarlar. S1- düzlemleri
tabakalanmayi belirgin bir sekilde kesmekte ve
litoloji degisimine bagli olarak yelpazelenme
sunmaktadir. Bu geometrik iliski S1- klivaj
düzlemlerinin de F1-deformasyonu evresindeki
kabuk sikismasina bagli olarak olustugunu
ortaya koymaktadir. ince kesit gözlemleri,
deformasyon esnasinda tanelerin klivaj düzlem
lerine dik bir sekilde yassildigini, tanelerin
dokanak kesimlerinde stilolitlerin gelistigini
göstermektedir. Yine sleyt-fillit ve matriks
baglayicili metakumtaslarinda, S1-düzlemlerine
paralel, yönlenmis ve sin-tektonik olarak

.--/ -
•..• fi __ klnii kMim-
)-'t F2_1iui\,.m1-,.,...
-+ F2 eM ~ kMJIn-
..i......~SI)or ••••• "-)'OI'LU
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büyümüs serisit-klorit-kuvars ve albit mineralleri
gözlenmistir. Ayrica, defromasyon esnasinda
daha kompetent davranan tanelerin her iki
yaninda, S1- klivaj düzlemlerine paralel basinç
gölgeleri olusmustur. Bu basinç gölgelerinde
de sin-tektonik büyümüs serisit-klorit-kuvars
kalsit megakristleri izlenmektedir. Bu yapilarin
yanisira F1-evresi tabaka-klivaj arakesit lineas
yonu, kademeli açik tansiyon damarlari ve lifsi
minerallerle dolgulu ekstensiyonel damarlar da
olusturmustur. F1- evresine iliskin mesoskopik
B1-kivrim eksenleri ve L1-arakesit lineasyonlari
kuzeybati-güneydogu yöneliminde yogunlas
ma sunmaktadir (Sekil 5B). Ancak, sonraki
kivrimlanma nedeniyle bu lineasyonlar da
deforme olmus ve yönelimleri degismistir.

F2- evre deformasyon ise daha çok mostra
ölçeginde, F1- evre deformasyonla es eksenli
yapilar gelistirmistir. F1- F2- evresinde olusan
kivrimlarin bu evrede tekrar kivrimlanmasi
inceleme alaninda Tip 3 türü (Ramsay, 1967)
kivrim girisim yapilari gelistirmistir. F2- evre
kivrimlar kompetent tabakalarda genellikle açik
geometrili kivrimlar gelistirirken iyice klivajlan
mis sleyt ve fillitik özellikli kayaçlarda S1- klivaj
düzlemlerinin deformasyonu sonucu kesisen
ve monoklinal kink kivrimlari (B1) ve burusma
klivaji (S~ ve lineasyonlari (L2) olusturmustur.
Kink kivrimlari deformasyonun yogun oldugu
kesimlerde asimetrik-sikisik kivrim geometrisi
sunar. F2- evresinde olusan kink kivrim eksen
leri ve burusma klivajlari, F2- evresindeki tek
tonik eksen gidisinin ortalama olarak standart
disi K 40 B, 20 GD ile K50 B, 30 GD degerleri
arasinda yönelimli oldugunu göstermistir (Sekil
5C).

F3- evresi ile bu kivrimlarin tekrar deforme
oldugu yerlerde, B2- ve L2- lineasyonlari da
deforme olmustur (Sekil 5C). F3- evre defor
masyon ise yine F2- evre deformasyonuna ben
zer bir sekilde genellikle mostra ölçeginde
yapilar gelistirmistir. Bu evrede Si- klivaj
düzlemlerinin tekrat kivrimlanmasi sonucu
yörede ikinci bir kesisen veya monoklinal
geometrili kink kivrimi sistemi (B3) ile daha
seyrek olarak burusma klivaji ve lineasyonlari
(S3-ve L3) olusmustur. B3- ve Ls- ölçümlerinin
diyagramlarda degerlendirmesi F3- evre tek
tonik eksen gidisinin dogukuzeydogu
batigüneybati yönelimli oldugunu göstermekte
dir (Sekil 5C). Celaller grubuna ait kayaçlardan
alinan ölçümler S1-düzlemlerinin B3 -tektonik
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eksen gidisi ile uyumlu olarak K80 D, 32 GD
ekseni etrafinda kivrimlandigini ortaya koymak
tadir (Sekil 5D). Arazi gözlemleri B3-evre kivrim
larin B2- evre kivrim ve lineasyonlarini belirgin
bir sekilde büküp, deforme ettigini göstermek
tedir. Yapisal analizler F3-evrenin F1-ve F2- evr
eye yaklasik dik bir sekilde etki eden kabuk
kisalmasi sonucu gelistigini belgelemektedir.

Söz konusu Geç Eosen öncesindeki defor
masyon, Eskiburç grubuna ait kayaçlari Celaller
grubuna ait kayaçlara benzer bir sekilde
deforme etmistir. Eskiburç grubuna ait formas
yonlar da harita ölçeginde kuzeydogu-güney
bati gidisli bir yönelim sunmaktadir. Bu gruba
ait kayaçlar, daha çok volkanik özellikli
kayaçlardan yapili olmasi nedeniyle harita
ölçeginde belirgin bir yapi sunmamaktadir.
Ancak Ulukisla formasyonu içindeki Mavras
üyesinin gidisi yine bu grubun harita ölçeginde
kuzeybati-güneydogu gidisli kivrimlandigini
göstermektedir. Geç Eosen esnasindaki defor
masyon daha çok sedimanter kökenli kayaçIar
dan yapili Ovacik formasyonu içinde izlenmek
tedir. Eskiburç grubu içindeki kayaçlardan ali
nan tabaka ölçümleri, gruba ait kayaçlarin F1
evresinde K46 B, 28 GD gidisli bir tektonik
eksen etrafinda kivrimlandigini kanitlamaktadir
(Sekil 6A). F1- evre deformasyon Eskiburç
grubuna ait sedimanter kayaçlarda, klivajlanma
ve zengin mesoskopik kivrimlar olusturmustur.
F1-evre mesoskopik kivrim eksenleri ve arake
sit lineasyonlari yine kuzeybati-güneydogu
gidisinde yogunlasma sunmakta, ancak sonra
ki deformasyonlar nedeniyle genis bir dagilim
göstermektedir (Sekil 6B). F2- evre deformas
yon genellikle mostra ölçeginde yapilar gelistir
mistir. Bu evredeki kivrimlar, genellikle kesisen
ve monoklinal kink kivrimlari (B2) seklindedir.
Ayrica S1- düzlemleri üzerinde burusma kliva
jlari ve lineasyonlari olusmustur. Arazi ölçümleri
B2 - evre tektonik eksen gidisinin kuzeybati
güneydogu yönelimli oldugunu göstermekte ve
F1- evreye es eksenli olarak gelistigini göster
mektedir (Sekil 6C). F3-evre deformasyon, F2

evre deformasyona benzer sekiide F2- evreye
dik gidisli monoklinal ve kesisen kink kivrimlari
ile daha seyrek olarak burusma klivaji ve li
neasyonlari olusturmustur. Bu evreye iliskin
mesoskopik yapilarin gidisi de F3- tektonik
eksen konumunun dogukuzeydogu-batigüney
bati yönelimli oldugunu belgelemektedir (Sekil
6C). Eskiburç grubundan alinan ölçümler, S1-
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Sekil 5: A: Celaller grubuna ait tabaka ölçümlerine iliskin nokta-kontur diyagrami. Konturlar: %1-4-7-11.
Tektonik eksen gidisi (B1-2): K43 B, 28GD. B: Celaller grubuna ait lineasyonlara iliskin nokta diya
grami (x: tabaka-klivaj arakesit lineasyonu; Mesoskopik kivrim ekseni), C: Celaller grubuna ait 2.
ve 3. evre mesoskopik lineasyonlara iliskin nokta diyagrami. (B2-B3: Kink kivrim ekseni; L2-L3:
burusma lineasyonu). D: Celaller grubuna ait klivaj düzlemlerine iliskin nokta-kontur diyagrami.
Konturlar: %1-2-3-5-7. Tektonik eksen gidisi (B3): K80 D, 32 KD.

F/gure 5 : A: Point and contour diagram of the bedding planes (So) of the Celaller group. Contours: % 1-4-7
11. Tectonical axe direction (B1-2): K43B, 28 GO. B: Point diagram of the Lineations of the Celaller
group. (x: intersection Iineation of bedd-Cleavage: Mesozcopic fold hing line). C:Point diagram of
the 2. and 3. stage Mesozcopic Iineations of the Celal/er group. ( B2-B3: Kink hinge line., L2-L3 :
Crenulation Iineation). O: Point and Contour diagram of the cleavage planes of the Celal/er group.
Contours:%1-2-3-5-7. Tectonical axis direction (B3): K800, 32KO.

klivaj düzlemlerinin F3- evresinde K76 D, 43 KD
yönelimli bir tektonik eksen etrafinda kivrim
Iandigini belirtmektedir (Sekil 6D).

Buraya kadar gerçeklestirilen yapisal ana
lizler, inceleme alanindaki gerek Celaller
gerekse Eskiburç grubuna ait kayaçlarin, Geç
Eosen esnasinda (Oligosen öncesinde) kabuk
kisalmalanna bagli olarak en az 3 evreli defor
masyona ugradigini kanitlamakta ve benzer bir
yapisal gelisime sahip olduklanni göstermekte
dir. F1- ve F2- evre deformasyonlar es eksenli
olup mostra ölçeginde Tip 3 türü kivnm girisim
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yapilan gelistirmistir. F3 -evre deformasyona
iliskin yapilar ise bunlara yaklasik dik olarak
gelismistir. Diyagramda bunu açikça görmek
mümkündür.

Faylar ve bindirmeler
inceleme alaninin en önemli kink yapisini

Kavakligöl bindirmesi olusturur (Sekil 2 ve 3).
Kavakligöl bindirmesi, KD-GB yönelimH olup,
bindirme düzleminin egimi güneydoguya
dogrudur. Bu bindirme sonucu, Ulukisla havza
sinin evrimi sürecinde gelisen ada yayina iliskin
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Sekil 6: A: Eskiburç grubuna ait tabaka ölçümlerine iliskin nokta-kontur diyagrami. Konturlar: %1-2-3-6.
Tektonik eksen gidisi (B1-2): K46 Bi 40GD. B: Eskiburç grubuna ait lineasyonlara iliskin nokta diya
grami (x: tabaka-klivaj arakesit lineasyonu; Mesoskopik kivrim ekseni),.G: Eskiburç grubuna ait 2.
ve 3. evre mesoskopik lineasyonlara iliskin nokta diyagrami (B2-B3: Kink kivrim ekseni; L2-L3:
burusma lineasyonu). D: Eskiburç grubuna ait klivaj düzlemlerine iliskin nokta-kontur diyagrami.
Konturlar: %1-2-3-6. Tektonik eksen gidisi (B3): K76 D, 43 KD.

Figure 6 : Point and contour diagram of the bedding planes (So) of the Eskiburç group. Gontours: % 1-2-3-6.
Tectonical aids direction (81-82: K468, 40GD. 8: Point diagram of the Iineations of the Eskiburç
Group (x: intersection Iineation of bed-c/erage: mesozcopic Iineations of the Eski burç group. (82
83. Kmk hinge line, L2-L3 Grenulation lineation) D: Point and contour diagram of the c/earage
planes of the Eskiburç Group. Contours: %1-2-3-6. Tectonical aids direction (83): K76 D, 43 KD.

kayaçlar ile tlisoyid ve olistostromal özellikli
kayaçlar, Nigde Masitiini örten Paleosen-Eosen
yasli kitasal kayaçlari üzerine itilmistir. Sindirme
zonu boyunca, yer alan kayaçlar ezilmis ve
breslesmistir.

Celaller grubu ile Eskiburç grubuna ait
kayaçlarin yapisal özelliklerinin karsilastirilmasi
(Sekil 5 ve 6), tektonik tasinmanin dönmesiz bir
tarzda gelistigini belgelemektedir. inceleme
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alaninda Kavakligöl bindirmesinin yani sira irili
utakli birçok dogrultu atimli tay bulunmaktadir.
Dogrultu atimli taylar genellikle dogu-bati ve
kuzeybati-güneydogu dogrultulu olmak üzere
iki gidiste yogunlasmistir (Sekil 2).

SONUÇLAR ve TARTISMALAR
SU çalismada, Çamardi çevresinde yüzeyle

nen Nigde Masiti'nin Kretase-Eosen yasli örtü
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kayaçlari tektonik konumlarina göre iki toplu
luga ayrilmistir. Örtü birimlerinin ilk toplulugunu
Ulukisla havzasinin kuzeyinde karasal ve kita
selfi kayaçlari seklindeki Paleosen-Eosen yasli
Celaller grubu olusturur. Celaller grubu en altta
karasal-sig denizel özellikli kirintili kayaçlardan
yapili Paleosen-Eosen yasli Çamardi formas
yonu ve sig denizel özellikli karbonatli-kirintili
kayaçlardan olusmus Eosen yasli Evliyatepe
formasyonu ile temsil edilir. Çamardi formas
yonu stratigrafik bir dokanakla Nigde Masifi'ne
ait metamorfitleri ve Üçkapili granodiyoritini ört
mekte ve genellikle bu birimlerden türeme yük
sek dereceli metamorfik kayaç (mermer, amfi
bolit, metakuvarsit, ganays) parçalari ile granit
çakili ve bloklarini kapsamaktadir. Bu da Nigde
Masifi'nin Paleosen öncesinde baskalasima
ugradigini ve en geç Paleosen öncesinde söz
konusu yüksek dereceli metamorfitlerin yörede
yüzeyledigini açikça kanitlamaktadir. Yine
Üçkapili granodiyoritinin bir bölümünün veya
tamaminin Paleosen öncesinde sokulum yap
tigini ortaya koymaktadir. Buna göre Whitney ve
Dilek'in (1997) öne sürdügünün aksine Nigde
Masifi Paleosen öncesinde baskalasima
ugramis, yüzeylemis ve Paleosen-Eosen yasli
kayaçlara genis ölçüde kaynaklik etmistir.
Celaller grubu tektonik bir dokanakla, Geç
Kretase-Eosen yasli Eskiburç grubuna ait
kayaçlar tarafindan üstlenmektedir. Kusçu ve
dig. (1993) ise Nigde Masifi ve Celaller
grubunun Celaller bindirmesi olarak
adlandirdiklari bir bindirmeyle, kuzeyden gü
neye dogru Eskiburç grubu üzerine itildigini
belirtmislerdir. Ancak, arazi gözlemleri,
inceleme alaninda Celaller bindirmesinin yer
almadigini göstermistir. Bunun tersine, Eskiburç
grubuna ait kayaçlar, bu çalismada ortaya
konan Kavakligöl bindirmesi ile güneyden ku
zeye veya güneydogudan kuzeybatiya dogru
Cellaler grubu üzerine itilmistir. inceleme alanin
daki kivrimlarin kuzeye dogru devriklik sunmasi
ve klivaj düzlemlerinin egemen olarak güney
doguya dogru egimli olmasi da, bu çalismada
ortaya konan tektonik tasinma ile uyusum
içindedir.

Bu çalismada ayrintili yapisal analizlere ve
arazi gözlemlerine dayali olarak inceleme
alanindaki Kretase-Eosen yasli kayaçlarin çok
evreli deformasyona ugradigi ortaya konmus
tur. ilk evre deformasyonla örtü kayaçlari
üstünde yer aldiklari temel kayaçlari ile
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beraberce deforme olmus ve kuzeybati-güney
dogu gidisli bir tektonik eksen etrafinda kivrim
lanmistir. Mikroskopik analizler Kretase-Eosen
yasli kayaçlarin, bu evre deformasyonla düsük
dereceli yesilsist fasiyesinde baskalasima
ugradigini göstermektedir. Buda bölgede, biri
Nigde Masifi'ni etkileyen Paleosen öncesindeki
yüksek dereceli, digeri ise Geç Eosen
sürecinde veya Oligosen öncesinde "yöredeki
Kretase-Eosen yasli kayaçlari etkileyen düsük
dereceli metamorfizma olmak üzere farkli iki
metamorfizmanin bulundugunu kanitlamak
tadir. ilk evre deformasyonla es-eksenli ikinci
evre deformasyon, örtü kayaçlarini tekrar
deforme etmis ve klivaj (Sl) düzlemlerinin de
kivrimlanmasini saglamistir. Büyük bir olasilikla
progresif (ilerleyen) tarzda gelisen F1- ve F2

deformasyonlari yörede Tip 3 türü kivrim gir
isimleri olusturmustur. Yapisal analizler F1- ve
F2- deformasyonlarinin yöredeki kuzeydogu
güneybati yönelimli kabuk kisalmalari sonucun
da olustugunu belgelemektedir. Üçüncü evre
deformasyon ise yörede, ilk iki evreye yaklasik
dik gidisli kivrimlanmalar olusturmustur. Söz
konusu deformasyon büyük bir olasilikla
yörede kuzey-güney veya kuzeybati-güney
dogu gidisli kabuk sikismalari sonucu,
Kavakligöl bindirmesi ile es zamanli olarak
gelismistir.
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