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Özet 
 
Şarkışla ve dolayı İç Toros okyanusu olarak bilinen ve Orta Anadolu bölgesini güney sınırından bir 
yay şeklinde kuşatan okyanusun Eosen sonunda kapanmasıyla ilgili sedimantasyon, volkanizma ve 
deformasyon olaylarına sahne olmuş bir bölgedir. Bu bölgede Geç Paleosen-Eosen yaşlı volkanik 
katkılı kalın bir filişoid istif, onu üzerleyen 3500 m kalınlığında karasal Oligosen istifi ve bunların 
üzerine gelen Miyo-Pliyosen yaşlı gölsel tortullarla bunları kesen bazaltik volkanizma ürünleri 
yüzeyler. Eosen denizel tortulları arasında kapanan okyanusun tabanından aktarılan ofiyolitik 
dilimler bulunur.  
Bölgeyi kapsayan uydu verilerinde yapılan, band kombinasyonları ve oranlamaları, Temel bileşen 
analizleri ve Crosta tekniği, dekorelasyon germesi ile filitre teknikleri gibi çeşitli görüntü 
zenginleştirme teknikleri uygulanmasıyla, bölgedeki litolojik birimlerin büyük istif paketleri halinde 
iyi bir şekilde ayrılabildiği görülmüştür.  
Yüzey çalışmalarıyla ayrıntılı olarak haritalanan bu alanın ana yapısal hatları hava fotoğraflarına 
da iyi bir şekilde görülür. Ancak, uygulanan çeşitli filitreleme teknikleri sonucu arazi çalışmaları 
esnasında belirlenememiş bir çok tektonik yapının da varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bunlar 
çoğunlukla doğrultu atımlı  ve eğim atımlı normal faylardır. 
Bölgeyi kapsayan Landsat 7 ETM+ ve Quickbird uydu görüntüleri çeşitli teknikler ile 
incelendiğinde, litolojik birimlerin, kırıntılı karbonatlardan oluşan Eosen birimleri ile karasal 
detritiklerden oluşan  Oligosen birimleri ve killi, karbonatlı karasallardan oluşan Miyo-Pliyosen 
tortulları SWIR bandların kombinasyonlarında sınırları çizilebilecek kadar belirgin olduğu 
görülmektedir. Buna karşılık kırıntılı karbonat katmanlarla ardalı olan ve Eosen istifinin büyük 
hacmını meydana getiren volkanik kırıntılardan oluşan tüf ve tüfitik malzemenin varlığı ancak arazi 
çalışmasıyla anlaşılabilmektedir. 
Güneyde Uzunyayla kesimine doğru Miyo-Pliyosen yaşlı tortullarda kil konsantrasyonu artışı uydu 
görüntülerinde yapılan kil determinasyon çalışmalarında belirgin olarak görülmektedir. Aynı 
zamanda bu kayaçlardan kaynaklanıp daha genç alüvyonlara karışan killer de akarsu ağını 
belirtecek kadar güzel görüntü vermektedirler.  

                                                 
Ergun GÖKTEN. gokten@eng.ankara.edu.tr; Faks: 00 90 312 215 0487 

 



Ergun Y. GÖKTEN, Doğan AYDAL ve Ali USLU 
 

Çalışma alanındaki  kıvrımlanma modellerinin belirlenmesi de uydu verileri ile açık bir şekilde 
yapılabilmektedir. Ancak Oligosen karasal tortullarındaki dike yakın eğimli istife ait litolojik  
ayrıntıların görülebilmesinde bazı güçlükler vardır. 
Bölgede lav türünden volkanik kayaçlar Eosen içerisinde ve Pliyosen de görülmektedirler. 
Ferromagnezyen mineral içeriğinin yüksekliği bu kayaçları karakterize eder. Uydu görüntülerinde 
yapılan demir ve demiroksit determinasyonlarında belirlenen yerler bu kayaçlar ile örtüşmektedir.  
Ayrıca,  kalkalkalen fasiyesteki Eosen lavlarıyla, alkalen fasiyesteki Pliyosen lavlarının spektral 
yansımaları arasında da farklılıklar bulunduğu uydu görüntülerinde farkedilebilmektedir.     
 
Anahtar Kelimeler-Key Words: Şarkışla, Quickbird, Landsat, UA-CBS(RS_GIS) 
 
Abstract 
Şarkışla (Sivas) and the surroundings is a  region which has the geological features of 
sedimentation, volcanism and deformations related to the closure of the Inner Tauride Ocean by the 
end of Eocene  time. A  thick and volcanic intercalated  flyschoid sequence of Late Cretaceous-
Eocene, an overlaying continental sequence of Oligocene in 3500 m. thick and a Mio-Pliocene 
limnic sediments and cross-cutting basaltic occurrences covering the former series outcrop in this 
region. Some ophiolitic melange slice emplaced in tectono-sedimentary way took place in the Late 
Cretaceous-Eocene flyschoid sequence in different stratigraphic levels. It has been observed that 
the lithological units of the region can succesfully be differentiated and mapped as thick 
sedimentary packs by application various image process and  inhancement techniques such as band 
combination, principal component analysis, crosta technique, band rationing, decorelation 
streching and various filterings to the satellite data. However the most of the structural features of 
the studied area are clearly shown on the air photos of the region, some undetermined ones during 
the field studies  were determined by using some filtering techniques on satellite images. These are 
mostly strike-slip and dip-slip normal faults. The Eocene age lithologies composing of detritic 
carbonates, the Oligocene units composing of clayey and sandy continental deposits and the Mio-
Pliocene series including limnic carbonates can be determined in SWIR band combinations as clear 
as to follow the lithological boundaries. But the tuffaceous sediments forming the bulk bodies of the 
Late Cretaceous-Eocene sequence can only be determined by detailed field studies. While the 
clayey mineral concentration zones in the Mio-Pliocene sediments towards the south of the region 
can be determined on satellite images by clay determination techniques, the zones show the 
drainage pattern of the region too. The folding style of the region can be observed on the satellite 
images but the steeply inclined beds present a disadvantage for determining the lithological 
properties in detail. The lavas outcrop in the Eocene and Pliocene sequences in the region. The 
mafic mineral concentration zones and related texture are characterized these rocks. In the satellite 
images this feature are clearly observable and beside these the spectral differences originated from 
the mafic minerals concentration between the calk-alkaline Eocene lavas and alkaline lavas of the 
Pliocene time give possibilities to  differentiate them from each other. 
 
Giriş 
Uzaktan algılama çalışmaları, çeşitli konulu jeolojik haritalama ve maden aramacılığı projelerinde, 
alan hakkında ön bilgi sağlamaktan başlayarak, çalışmanın her safhasında yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. İnceleme alanı olarak seçilmiş bulunan Şarkışla yöresi (Şekil 1) çeşitli litoloji 
topluluklarının yüzeylediği, yoğun deformasyona uğramış ve uğramamış serilerin yanyana 
bulunduğu ve çeşitli zamanlarda yerleşmiş okyanus kabuğunun temsilcisi karışıklarla, çeşitli 
tektonik ortam koşullarında oluşmuş lavlardan meydana gelen bir jeolojik çerçeveyi sergiler. Bu 
sebeple, çalışma, sahadan elde edilen veriler ile uydu verilerinde yapılan çeşitli çalışmaların 
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sonuçlarının karşılaştırılmasında bir örnek alan olabilecek niteliktedir. İnceleme alanının Geç 
Kretase-Eosen istifi ile kısmen Oligosen istifinin yüzeylediği kuzey kesimi arızalı bir topoğrafyaya 
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sahipken daha genç karasal serilerin yüzeylediği güney kesimler daha yayvan bir yüzey şekli 
sergilerler. Bitki örtüsü tüm alanda çok fakir olup yüksek ağaçlar ancak dere boylarında görülürler. 
Bölgede yarıkurak iklim koşulları hüküm sürer.  İnceleme alanının jeolojik özellikleri ayrıntılı 
olarak Erkan vd (1978) ve Gökten (1983, 1984, 1986, 1987) tarafından çalışılmıştır. Yay gerisi bir 
tektonik ortamı temsil eden Şarkışla çevresinde alterasyona uğramamış mafik mineral bolluğu 
gösteren kayaçlar ile alterasyona uğramış kayaçların bulunması görüntüsel karşılaştırma ve 
yorumlara imkan vermektedir. Bu inceleme sırasında Landsat  ETM+ ve Quickbird görüntülerinde 
görüntü zenginleştirme ve görüntü işleme ( image enhancement and image process) uygulamaları 
yapılmış olup, uydu verilerinin arazi verileriyle örtüşme oranlarının kontrolu amaçlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 1.Çalışma alanının  yer bulduru haritası. 
 

İnceleme Alanının Jeolojisi 
Stratigrafi 
İnceleme alanının temelini Geç Kretase yaşlı ofiyolitli melanj oluşturmaktadır. Bunların üzerinde 
Geç Kretase-Eosen aralığında çökelmiş olan türbiditik kireçtaşları ile bunlarla ardalanan tüf, tüfit ve 
volkanik bileşenli kumtaşları ve hemipelajik bileşen olan silttaşlarından oluşan bir istif uyumsuz 
olarak bulunur (Şekil 2). Bu istifin meydana gelişi sırasında gelişen denizaltı volkanizması istifin 
çeşitli seviyelerine bazaltik lavlar yerleştirmiştir. Bunlar bazan belirli bir stratigrafik seviyeyi 
belirleyecek şekilde oldukça yanal devamlılık gösterirler. Bu birimin oluşması sırasında ortama 
kayarak yerleşen ofiyolitli melanj dilimleri de yine çeşitli seviyelerde ve büyüklüklerde yer alırlar. 
Bu istifin üzerinde ise altta lagüner fasiyeste meydana gelmiş büyük jips mercekleri ile bunların 
üzerinde yer alan kalın bir karasal istif uyumsuz olarak yer alır. Oligosen yaşlı bu istifin orta ve üst 
seviyeleri başlıca akarsu kökenli kumtaşı konglomera ile gölsel kökenli marnlarla temsil edilir. 
Litolojideki değişkenlik birimin alacalı bir renge sahip olmasına da neden olur. İnceleme alanının 
güneyini işgal eden Miyo-Pliyosen yaşlı gölsel kireçtaşları ile kırıntılı tortullar Oligosen ile 
dokanak ilişkisi sergilerler (Şekil 3). Akarsu boyları ile bölgenin güneyindeki Tonus ovası ve 
Uzunyayla kesimi eski ve yeni alüvyonlarla kaplıdır. 
 
Yapısal Jeoloji 
Geç Kretase-Eosen ile Oligosen istifi kuzey kuzeybatı-güney güneydoğu sıkışmalarla meydana 
getirilmiş sık ve kimi yerlerde oldukça karmaşıklaştırılmış kıvrımlanmalar sergilerler. Kıvrım 
eksenlerinin genel doğrultusu kuzeydoğu-güneybatıdır. Bu kıvrımlar kıvrım eksenlerine verev 
durumdaki doğrultu atımlı faylarla sık sık ötelenirler (Şekil 3). Bunlar da yaklaşık kuzey-güney 
uzanımlara sahiptirler. Geç Kretase-Eosen istifi ile Oligosen istifinin ilişkisi de faylıdır. Mudarasın 
(Deliler) fayı (Gökten, 1984) olarak adlandırılan ve önemli bir doğrultu bileşenine sahip olan bu 
verev atımlı fay güneyde Ecemiş fayından başlayarak bir yay biçiminde (Şekil 1) doğuda Kuzey 
Anadolu Fayına kadar uzanan Orta Anadolu Fay Zonu’nun (Koçyiğit, 1994) bir segmenti 
durumundadır. İnceleme alanındaki daha genç serilerde ise eğim atımlı normal faylar 
bulunmaktadır.  
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   Şekil 2. Çalışma alanının stratigrafik 
               dikme kesiti.                

 

Şekil 3. Çalışma alanının jeoloji haritası. 

Uzaktan Algılama 
Çalışmalar esnasında,  çalışma alanının tamamını kapsayan 175-33 hat-sıra (path-row) nolu  ve 
13.06.200 tarihli Landsat ETM+ uydu verisi ile özellikle Deliler fayı’nın etrafında 5 km eninde bir 
band oluşturacak şekilde (01.06.2006), (19.06.2006), (24.06.2006) ve (25.07.2006) tarihli 4 ayrı 
parça Quickbird uydu görüntüleri kullanılmıştır (Şekil 4).  Çalışılan bölgenin topografik ve jeolojik 
haritalarının taranıp CBS ortamına tanımlanmasından sonra,  uydu verileri ile rektifikasyonları 
yapılmıştır. Litolojik birimlerin sınırlarının kontrolu ve cevherleşme bölgelerine işaret edebilecek 
alterasyona uğramış alanların ön tanımlanmaları için çeşitli RGB kompozitleri oluşturulmuştur.  
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Şekil 4. Quickbird uydu verilerinin çalışılan alan üzerindeki konumları. 
Bu çalışmaları güçlendirmek maksadıyla, band oranlama, çıkarma, toplama gibi işlemler, 
Dekorelasyon germeleri(Şekil 5), Temel Bileşenler analizleri(Şekil 6), Crosta teknik 
uygulamaları(Şekil 7), kil, demir ve demiroksit analizleri gibi çeşitli görüntü zenginleştirme ve 
işleme uygulamaları yapılmıştır(Şekil 8a, b, c).  
 

   

Deliler 
Deliler 

 
 
 
 
 
 

Şekil 6.Deliler bölgesinde Temel Bileşen Analiz 
sonucu oluşan görüntü. 

Şekil 5.Deliler bölgesinde Dekoralasyon Germesi
(DC321) sonucu oluşan görüntü. 

 

Deliler 

 
Şekil 7. Landsat uydu görüntüsü üzerinde uygulanan Crosta tekniği (6 bandlı) sonucu oluşan 

görüntü. 
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Şekil 8a. Çalışılan bölgeyi kapsayan LandsatETM+(band 1) uydu görüntüsü üzerinde kil-demir ve 
demiroksit zenginleşme bölgeleri. 

 
 

     
 
 
 

Şekil 8c. Sarıkaya da Quickbird uydu görüntüleri  

 

Şekil 8b. Kapaklıpınar çevresinin  drenaj 
sistemi ile örtüşen kil zenginleşme 

görüntüleri. 
üzerinde elde edilen demiroksit görüntüleri. 
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Bu çalışmaların uygulanması esnasında özellikle, Crosta and Moore (1989), Loughlin, W. P. 
991), Sabins (1997 ve 1998), Rutz-Armenta and Prol-Ledesma (1998), Tangestani and Moore 
000),    Drury (2001) çalışmalarındaki usuller ve metodlar esas alınmıştır.    Saha çalışmaları ve 

(1
(2
hava fotografları ile tanımlanamayan birçok doğrultu ve eğim atımlı fayların ve diğer tektonik 
hatların tanımlanması için çeşitli filitreleme teknikleri uygulanmıştır(Şekil 9). Filitreleme 
tekniklerinin drenaj sistemlerini de detaylı olarak ortaya çıkarmasından faydalanarak litolojik sınır 
düzeltmeleri  yapılmıştır.  
 

 
 

Şekil 9. Kanak Deresi civarındaki birimlerin Quickbird filitrelenmiş  
(Local contrast enhancement) görüntüsü  

  
İnceleme alanın görüntülerinin 
çeşitli band kombinasyonları tanımlaması istiflerin sahip 
oldukları farklılıklar bazında oldukça belirgindir. Geç Kretase-Eosen istifleri, katmanları veya 

en ve 

ı kapsayan Landsat ETM+ ve bir kısmını kapsayan Quickbird uydu 
nda litolojik sınırları farklı renk tonları ile 

litolojik seviyeleri ifade eden paralel çizgilenmelerin oluşturduğu bir desen sergiler. Kırıntılı  
karbonat ve arakatkı halindeki mafik mineral zengini volkanoklastik katmanların zıt spektral 
yansıma karakterleri bu desenin nedenidir. Bunları kesen ve arazide geniş ve devamlı mostralar 
oluşturan kalkalkalen karakterli lavlar, çeşitli RGB  kombinasyonlarında homojen iç des
keskin sınırlarıyla spektral karakteristik sunarlar. Ofiyolitli melanj dilimlerinin spektral 
karakteristikleri de lavlara benzer ve sınırları takip edilebilecek belirginliğe sahiptirler. Homojen 
doku özelliği gösteren bu mafik ve ultramafik kayaçların ayırt edilmeleri, Crosta tekniğinin 
uygulanmasıyla dolaylı olarak mümkün olabilmektedir. Bu tekniğin uygulandığı dörtlü ve altılı 
band kombinasyonlarında demirli minerallerin serpantinitlerde en çok, Pliyosen yaşlı alkalen 
lavlarda orta ve Eosen yaşlı kalkalkalen lavlarda ise en az olduğu görülmektedir. Bu şekilde farklı 
tektonik ortam ürünü olan lavların dahi mafik mineral konsantrasyonuna bağlı olarak farklı spektral 
yansıma verdikleri görülmektedir. Süperjen alterasyon ürünü demiroksitli minerallerin dağılımına 
bakıldığında ise, yine benzer görüntü özellikleri alınmaktadır. Burada dikkati çeken nokta Sarıkaya 
mevkiinde yüzeyleyen serpantinitlerde yüksek demiroksitli mineral konsantrasyonuna karşılık, 
Yassıpınar mevkiinde yüzeyleyen ve daha geniş sahasal yayılımlı serpantinitlerin zayıf bir 
demiroksit verisi sunmalarıdır. Bu durum mineralizasyon potansiyeli bulunan lokasyonların 
öngörülmesi bakımından önemlidir. Yay gerisi bir tektonik ortamı temsil eden inceleme alanı ile 
benzer litoloji özellikleri sergileyen İran’daki Meiduk ve Sar Chesmeh bölgesi Crosta tekniğinin 
uygulanmasıyla,  alterasyona bağlı özellikler ile başarılı sonuçlar alınmıştır (Crosta ve Moore, 1989; 



Şarkışla (Sivas) ve çevresinin saha verileri ile Landsat 7 ETM+ ve Quickbird verilerinin karşılaştırılması 
 

Ranjbar vd., 2003, 2004). Bu tekniğin hidroksil iyonu içeren mineraller ile demiroksit’li 
minerallerin konsantrasyon artışının belirlenmesini örnekleyen başka çalışmalar da literatürde 
bulunmaktadır (Thomassen vd., 2002; Suares Rojas, 2003). Çoğu hidrotermal alterasyonlar 
hidroksil iyonu içeren kil minerallerini meydana getirirken superjen alterasyonlarda demiroksit 
minerallerinin meydana gelişlerini sonuçlarlar. 
 
Oligosen istifi de dik ve devrik katmanlı yapıya sahip olmasına karşın katmanların litolojik 
özelliklerinin daha az farklılanmalara sahip olmaları nedeniyle daha zayıf spektral farklılanmalar ve 

una bağlı daha homojen görüntü dokusu sergilemektedirler. Pliyosen gölsel kireçtaşları ve akarsu 

nımları her iki görüntü türünde ve bunlardan elde edilen çeşitli özellik hedefli 
örüntüler ile kontrast hedefleyen (Local contrast enhancement) filtrelemelerde belirgindir. Ana 

şmada, 
eşitli görüntü zenginleştirme ve işleme teknikleri kullanılmıştır.Yoğun deformasyona uğramış 

rin, sırasıyla heterojen ve homojen görüntü özellikleri verecekleri 

b
tortulları ise yatay olmaları yüzünden uzun mesafeli homojen kalan litoloji özelliğine bağlı, ayırımı 
zor spektral özellik gösterirler. Hidrotermal alterasyona bağlı hidroksil iyonu, Crosta tekniğinin 
uygulanmasıyla yine Sarıkaya mevkiinde yüzeyleyen serpantinitlerde yüksek yoğunluk 
göstermektedir. Kil mineralleri ise  inceleme alanının güneyinde güneye akan dere yatakları 
boyunca spektral özellik vermektedirler. Özellikle, Oligosen karasal klastiklerini aşındırarak 
malzeme taşıyan bu dereler enerjini azaldığı akış aşağı kesimlerinde kil minerallerini konsantre hale 
getirmektedirler. 
 
Yapısal özellikler hem Landsat ETM+ hem de Quickbird görüntülerinde belirgindirler. Kıvrım 
tipleri, eksen uza
g
kıvrımların tanınması deformasyon analizlerinde önemli oldukları için geniş alanlı stress 
yönelimlerinin farkedilmesinde yararlıdır. Buna karşılık çok sık ve karmaşık kıvrımlanmaların 
bulundukları kısımlar da Quickbird görüntülerinin yüksek çözünürlüğüne rağmen 
farkedilememektedir. Faylar da her görüntü tipinde belirlenebilmekte olup, istifleri öteleyen 
doğrultu atımlı faylar en belirgin türdür. Birimlerin aralarında sınır oluşturan örneğin Mudarasın 
fayı gibi faylar da keskin ve ani litoloji farklılanmasını simgeleyen görüntü dokusunun 
farklılanmasına bağlı olarak belirginleşmektedir. Bu tür faylar ayrıca filtrelenmiş görüntülerde 
doğrultu atımlı olanların belirlenmesinden daha belirgin görüntü özelliği sergilemektedirler. 
 
Tartışma ve sonuçlar 
Landsat ETM+ ve Quickbird görüntülerinin avantajlarının irdelenmesini hedefleyen bu çalı
Ç
istiflerle, uğramamış istifle
belirlenmiştir. Bu durum, inceleme alanı ile sınırlı görünmekle birlikte, özellikle tektonik kontrollu 
havzalarda, tortulların volkanik ve volkanoklastiklerle ardalı olmaları durumunda, diğer birimlerden 
ayırtlanan spektral özelliklere sahip olacakları öngörülebilir. Kırıntılı litoloji özelliğindeki Oligosen 
tortullarında, bileşenlerin daha az mineralojik ve kimyasal farklılaşmaları daha zayıf spektral 
farklılaşmalara yol açmaktadır. Arakatkı halindeki ince kireçtaşı seviyeleri de farkedilebilecek 
görüntü özelliğini düşük çözünürlüklü uydu verilerinde vermemektedirler. Çalışma alanındaki 
tektonik hatların ve drenaj sistemlerinin belirlenmesi, kullanılan görüntülerde uygulanan çeşitli 
filitreleme teknikleriyle net olarak ortaya konulmuştur. Uygulanan Crosta tekniğinin dört ve  altı 
bandlı uygulamalarında, demirli, demiroksitli ve hidroksil iyonuna sahip minerallerin ve bunların 
konsantrasyon alanlarının belirlenmesinde başarılı sonuçlar vermektedir. Görüntü işleme ve 
zenginleştirme işlemlerinde Landsat Uydu verilerinin 7, Quickbird’ün 4 band’a sahip olması 
sebebiyle Landsat’da çok daha fazla kombinasyonlar elde edildiği, buna mukabil dar alanlardaki 
incelemelerde, yüksek çözünürlüğü sebebiyle Quickbird uydu verilerinin daha hassas ve güvenilir 
sonuçlara ulaştırdığı gözlenmiştir. Bu sebeple, demir ve demiroksit analizleri  Quickbird 
çalışmalarında daha hassas sonuçlar vermiştir. Ancak, band sayısı ve bu bandlardaki dalga boyları 
sebebiyle Quickbird’de kil analizleri ve crosta tekniği çalışmaları yapılamamıştır.Her iki metod’da 
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sadece Landsat uydu verilerinde uygulanmıştır. Sarıkaya çevresindeki demirlerin Limonit’ce zengin 
olması, Crosta metodu ile yapılan çalışmalar sonucu  elde edilen verilerle de örtüşmektedir. Bu 
tekniğin, Dünyanın farklı yerlerindeki  uygulamalarında da güvenilir sonuçlar alınmıştır (Ranjbar 
vd., 2003, 2004; Thomassen vd., 2002). Bu çalışmaların gerçekleştirildiği İran’daki Meiduk ve Sar 
Cheshmeh sahaları (Ranjbar vd, 2003) özellikle Eosen’de sergilediği volkanosedimanter jeolojik 
özellikler ve yaş bakımından Şarkışla bölgesine benzemektedir. Bu sahalarda da, Crosta tekniğinin 
uygulandığında belirlenen alterasyona uğramış alanların, volkanik ve bunların bağlı olduğu 
intrüziflerde geliştiği belirlenmiştir. 
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	İnceleme alanının temelini Geç Kretase yaşlı ofiyolitli melanj oluşturmaktadır. Bunların üzerinde Geç Kretase-Eosen aralığında çökelmiş olan türbiditik kireçtaşları ile bunlarla ardalanan tüf, tüfit ve volkanik bileşenli kumtaşları ve hemipelajik bileşen olan silttaşlarından oluşan bir istif uyumsuz olarak bulunur (Şekil 2). Bu istifin meydana gelişi sırasında gelişen denizaltı volkanizması istifin çeşitli seviyelerine bazaltik lavlar yerleştirmiştir. Bunlar bazan belirli bir stratigrafik seviyeyi belirleyecek şekilde oldukça yanal devamlılık gösterirler. Bu birimin oluşması sırasında ortama kayarak yerleşen ofiyolitli melanj dilimleri de yine çeşitli seviyelerde ve büyüklüklerde yer alırlar. Bu istifin üzerinde ise altta lagüner fasiyeste meydana gelmiş büyük jips mercekleri ile bunların üzerinde yer alan kalın bir karasal istif uyumsuz olarak yer alır. Oligosen yaşlı bu istifin orta ve üst seviyeleri başlıca akarsu kökenli kumtaşı konglomera ile gölsel kökenli marnlarla temsil edilir. Litolojideki değişkenlik birimin alacalı bir renge sahip olmasına da neden olur. İnceleme alanının güneyini işgal eden Miyo-Pliyosen yaşlı gölsel kireçtaşları ile kırıntılı tortullar Oligosen ile dokanak ilişkisi sergilerler (Şekil 3). Akarsu boyları ile bölgenin güneyindeki Tonus ovası ve Uzunyayla kesimi eski ve yeni alüvyonlarla kaplıdır. 
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