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ILGIN (KONYA) KUZEY N STRAT GRAF  VE TEKTON K EVR

M. Yavuz HÜSEY NCA, Ya ar EREN
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarl k Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, KONYA

ÖZET: Bu çal mada, Ilg n lçesi (Konya kuzeybat ) ve kuzeyinin jeolojik ve yap sal özelliklerinin
incelenmesi amaçlanm r.
nceleme alan nda temel kayaçlar , Silüriyen-Alt Karbonifer ya  mermerlerden olu an Bozda

Formasyonu ile Devoniyen-Alt Permiyen ya , metakonglomera, metakumta , fillit, rekristalize
kireçta  seviyeleri ve mermer bloklar ndan ibaret Ba kurt formasyonu olu turmaktad r. Temel
kayaçlar  üzerinde aç  uyumsuzlukla Alt Triyas ya , metak nt lardan olu an Bahçecik
formasyonu, Alt Triyas ya , metak nt  metakarbonat ardalanmas eklindeki Ertu rul
formasyonu, Üst Triyas-Alt Jura ya  dolomit mermerlerden olu an K lören formasyonu, Alt Jura-
Alt Kretase ya  rekristalize kireçta lar ndan olu an Lorasda  formasyonu yer almaktad r.
Mesozoyik ya  birimler, Tersiyer ya  örtü kayaçlar  taraf ndan aç  uyumsuz olarak
örtülmektedir. Örtü kayaçlar  alttan üste do ru Miyosen ya , kilta , marn, kireçta  ve kömür
seviyeleri eklindeki Harmanyaz  formasyonu, Üst Miyosen-Alt Pliyosen ya  konglomera ve
kireçta  tabakalar ndan olu an Ulumuhsine formasyonu, Pliyosen ya  k nt lardan olu an
Sebiller formasyonu ve Pliyo-Kuvaterner ya  alüvyal yelpaze çökellerinden olu an Tekeler
formasyonu olarak s ralanmaktad r. nceleme alan n en genç birimini Güncel alüvyonlar olu turur.
nceleme alan ndaki Paleozoyik ve Mesozoyik ya  birimler Alpin hareketlere ba  olarak çok

evreli deformasyon geçirmi ler, ba kala ma u ram lar ve yapraklanma kazanm lard r. Bu
deformasyonlar sonucunda Paleozoyik ve Mesozoyik ya  birimler F1, F2 ve F3 ile simgelenen, en az
üç evreli k vr mlanma geçirmi lerdir. Neo-tektonik dönemde ise inceleme alan nda biri do u - bat
gidi li di eri ise kuzey - güney gidi li olmak üzere iki normal fay sistemi geli mi tir. Bu normal fay
sistemleri inceleme alan nda de ik gidi li graben ve horst yap lar  olu turmu tur. Kuzey - güney
gidi li olan normal fay sistemi görünürde do u - bat  gidi li fay sistemini kesmektedir.

Anahtar kelimeler: Çok evreli k vr mlanma, graben, horst, Alpin hareketler, Neo-tektonik, Ilg n.

Stratigraphy And Tectonic Evolution Of Northern Ilg n (Konya)

ABSTRACT: In this study, it is aimed to examine the gelogy of Ilg n (NW Konya) and its northern
part. In the study area the basement units are made up of Silurian-Lower Carboniferous aged Bozda
formation that is composed of marbles and Devonian-Lower Permian aged Ba kurt formation that
is composed of metaconglomerate, metasandstone, phyllite, recrystallized limestone and exotic
marble blocks. These basement rocks are covered unconformably by Mesozoic aged units. These
units from bottom to top are; Lower Triassic aged Bahçecik formation composed of metaclastics,
Lower Triassic aged Ertu rul formation that is in the form of alternation of metaclastics and
metacarbonates, Upper Triassic-Lower Jurassic aged K lören formation that is made up of dolomite
marbles and Lower Jurassic-Lower Cretaceous aged Lorasda  formation consisting of dolomite
marbles and calcitic dolomites. Mesozoic aged units are covered unconformably by the Neogene aged
units. The Neogene aged units are in ascending order; Miocene aged Harmanyaz  formation that is
composed of claystone, marl, limestone and coal interbeds, the Upper Miocene-Lower Pliocene aged
Ulumuhsine formation consisting of conglomerate and thick limestone, Pliocene aged Sebiller
formation which is made up of clastics and Plio-Quaternary aged Tekeler formation that is composed
of alluvial fan deposits. All the above mentioned units are unconformably overlain by the recent
alluvial deposits.
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The Paleozoic and Mesozoic aged units in the study area underwent poly-phase deformation and
metamorphism, and also gained cleavage structure due to Alpine movements. These poly-phase
deformations, produced at least three phases of folding designated as F1,  F2 and F3 in the Paleozoic
and Mesozoic aged units. In the study area, in the Neo-tectonic period two normal fault systems were
developed trending east-west and north-south directions. These normal fault systems formed graben
and horst structures. In appeareance, north-south trending normal fault system cuts east-west
trending normal fault system.

Key words: Poly-phase folding, graben, horst, Alpine movements, Neo-tectonics, Ilg n.

Konya ilinin kuzeybat nda, Ilg n ilçe
merkezi ile Kurugöl ve Çavu cugöl’ü de içine
alan inceleme alan  ( ekil 1), Anatolidler
Tektonik Birli i’ne (Ketin, 1966) dahil olan
Bolkarda  Birli i (Özgül, 1976) içinde yer al r.
Menderes Metamorfitleri’nin k  olu turan
yöre Özcan ve di . (1988)’ne göre “Kütahya
Bolkarda  Ku ” içinde bulunmaktad r. Bu
ku ak, Paleo-Tetis ve Neo-Tetis okyanuslar n
evrimini gösteren kayaçlar  kapsamakta (Özcan
ve di ., 1988, Eren ve di ., 2004) ve Neo-
tektonik dönem içinde Orta Anadolu
Bölgesi’ni karakterize eden de ik gidi li
bloklu-fayl  yap lar  içermektedir.

Bölge, tektonik özellikleri ve bar nd rd
yeralt  kaynaklar  ile birçok yerbilimcinin
ilgisini çekmi tir. Bölgenin jeolojisini ele alan
ilk çal malar Niehoff (1961), Kaaden (1966),
Weisner (1968), Bayiç (1968) ve Do an (1975)
taraf ndan yap lm r. Özcan ve di . (1988)
bölgesel bazda yapt klar  incelemelerde,
bölgedeki Hersiniyen temeli “Kütahya-
Bolkarda  Ku ” olarak adland rm lard r.
Umut ve di . (1990) ise yörede yapt klar
çal mada, Kütahya güneyinden Konya
kuzeyine kadar olan ku akta Karbonifer ya

nt lar n bulundu unu belirtmi lerdir.
Eren (1993), bölgede otokton ve allokton kayaç
topluluklar n bulundu unu söylemi tir.
nceleme alan nda, Bektimuro lu (1978), Ça lar

ve Ayhan (1991), Çelik ve Temel (1993) ve
Karayi it ve di . (1999) taraf ndan yap lan
çal malarda bölgedeki kömür ve kil yataklar
incelenmi tir. Bu çal mada inceleme alan n
stratigrafisi k sa bir ekilde tan lacak ve
yörenin paleo-tektonik ve neo-tektonik
özellikleri aç klanmaya çal lacakt r.

ekil 1. nceleme alan n yer bulduru haritas .
Figure 1. Location map of the study area.

STRAT GRAF

nceleme alan n en ya  birimini, Silüriyen-
Alt Karbonifer ya  Bozda  formasyonuna
(Do an, 1975) ait genelde gri-beyaz yer yer
siyah renkli mermer ve dolomit mermerler
olu turur ( ekil 2 ve 3). Bu birim yanal ve
dü ey olarak Devoniyen-Alt Permiyen ya
Ba kurt formasyonuna (Üstünda , 1987) geçi
gösterir. Genelde metaçak lta , metakumta ,
fillit ve metaçört ardalanmas ndan olu an
Ba kurt formasyonu içinde birimin

nt lar  ile uyumlu mermer arakatk lar
(Ard çl tepe üyesi) ve ekzotik kökenli
metakarbonat bloklar  (Bahçesaray olistolitleri)
da bulunmaktad r. Yörenin Kimmeriyen
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temelini olu turan (Eren ve di ., 2004) bu
kayaçlar üzerinde Mesozoyik ya
metamorfitler aç  uyumsuz olarak yer al r.
Birbirleriyle yanal ve dü ey geçi ler sunan
Mesozoyik ya  metamorfitler, alttan üste
do ru; Alt Triyas ya  karakteristik olarak mor
renkli metaçak lta , metakumta  ve fillit
ardalanmas ndan olu an Bahçecik formasyonu
(Üstünda , 1987); Alt Triyas ya  metakumta ,

fillit, mermer ve dolomit mermer eklindeki
Ertu rul formasyonu (Do an 1975); Üst Triyas-
Alt Jura ya  gri-koyu gri renkli yer yer bre ik
ve laminal  dolomit mermerlerden olu an

lören formasyonu (Gö er ve K ral,1969) ve
Alt Jura-Kretase ya  genelde aç k renkli
mermer ve dolomit mermerlerden yap
Lorasda  formasyonu (Gö er ve K ral, 1969)
eklinde s ralanmaktad r.

ekil 2. nceleme alan n genelle tirilmi  dikme kesiti.
Figure 2. Generalized  columnar section of the study area.
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ekil 3. nceleme alan n jeoloji haritas .
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Figure 3. Geological map of the study area.

Temeli olu turan metamorfitler üzerine
Tersiyer ya  ba kala m geçirmemi  örtü
kayaçlar  uyumsuz olarak gelmektedir. Örtü
kayaçlar n en alt birimi kömür ara tabakalar
içeren kilta , çamurta , siltta
ardalanmas ndan olu an Miyosen ya
Harmanyaz  formasyonudur (Tüfekçi, 1987). Bu
birim üstten uyumlu olarak Üst Miyosen-Alt
Pliyosen ya , gölsel kireçta , marn, çamurta
ve çak lta ndan olu an Ulumuhsine
formasyonu (Gö er ve K ral, 1969) taraf ndan
üstlenir. Ulumuhsine formasyonu da uyumlu
olarak Pliyosen ya  alacal  renkli çamurta ,
kilta  ve yer yer çak lta ndan ibaret Sebiller
formasyonu (Tüfekçi, 1987) taraf ndan örtülür.
Bu birim de üste do ru yanal ve dü ey olarak
alüviyal yelpaze çökellerinden yap  Üst
Pliyosen-Kuvaterner ya  Tekeler
formasyonu’na (Tüfekçi, 1987) geçi  gösterir.
Yukar da sözü edilen bütün birimlerin
üzerinde ise yine aç  uyumsuzlukla çe itli
boyutlarda malzeme içeren Güncel alüvyonlar
bulunmaktad r ( ekil 2,3).

YAPISAL JEOLOJ

nceleme alan ndaki Paleozoyik ve
Mesozoyik ya  birimler bölgede etkili olan
tektonik kuvvetler yüzünden yo un k vr ml

kl  yap  kazanm lar ve deforme olarak
metamorfizma geçirmi lerdir. Çal ma
alan ndaki birimlerin stratigrafik geli imi,
gözlenen uyumsuzluklar ve tektonik yap lar,
yöredeki kayaçlar n Kimmeriyen (Eren ve di .,
2004), Alpin ve Neo-tektonik  hareketlerden
etkilendiklerini göstermektedir ( ekil 2, 3 ve
4).
nceleme alan ndaki Paleozoyik ya

birimlerde Paleotetis okyanusunun
kapanmas na ba  olarak geli en Kimmeriyen
orojenezinin izleri gözlenirken; Mesozoyik
ya  birimler, Neotetis okyanusunun
kapanmas na ba  olarak geli en Alpin
orojenezi ile deforme olmu lard r. Bu Paleo-
tektonik döneme ili kin hareketlerden sonra,
inceleme alan  Miyosen – Güncel zaman
aral nda Neo–tektonik hareketlerden
etkilenerek fayl -bloklu bir yap  kazanm r.
Bölgede Paleo-tektonik hareketlerin izleri

Paleozoyik ve Mesozoyik ya  birimlerde aç k
bir ekilde kendini gösterirken, Neojen ya
genç birimler daha az deforme olmu lard r.

Kimmeriyen orojenezine ili kin veriler,
Alpin orojenezi ile büyük ölçüde silinirken
(Eren 2001 ve Eren ve di ., 2004), Triyas öncesi
ya  formasyonlar n litolojik özellikleri ve
Mesozoyik birimlerle olan aç  uyumsuzluk

ekil 3 ve 4), Kimmeriyen hareketlerin
varl  kan tlamaktad r. Yukar da k saca
de inilen yap sal geli ime ba  olarak
inceleme alan ndaki kayaçlar n tektonik
özellikleri, olu um s ras na göre Paleo-tektonik
ve Neo-tektonik ana ba klar  alt nda
incelenecektir.

Paleo-tektonik Döneme li kin Yap lar

Alpin yap lar
nceleme alan nda bulunan Senozoyik

öncesi kayaçlar Alpin hareketlerle iddetli ve
çok evreli olarak deforme olmu , k vr mlanm
ve ba kala ma u ram r ( ekil 2,3,4 ve 5).
Mesozoyik ya  kayaçlarda gözlenen
klivajl /yapraklanmal  yap lar Paleozoyik ya
kayaçlara geçerken de süreklilik sunmaktad r.
Bu durum, Paleozoyik ve Mesozoyik ya
kayaçlar n Alpin hareketlerle beraberce
ba kala ma u rayarak dilinimli yap lar
kazand klar  göstermektedir. Çal ma
alan ndaki Alpin hareketlerle ili kili sünek ve
gevrek yap lar çal mada alt ba klar eklinde
analiz edilecektir.

vr mlar
nceleme alan ndaki Paleozoyik ve

Mesozoyik ya  birimlerin harita ölçe indeki
gidi leri bu birimlerin en az üç evreli

vr mlanma geçirdiklerini ortaya koymaktad r
ekil 5). Çal ma alan nda ana yap  do u-

bat  gidi li eksen izine sahip kanatlar  kuzey
ve güneye dal ml  antiklinoryum olu turur

ekil 3, 4 ve 5). Bu antiklinoryumun
çekirde inde (alan n orta kesimleri) Paleozoyik
ya  kayaçlar yüzeylerken kanatlar nda ise
(inceleme alan n kuzey ve güneyi)
Mesozoyik ya  kayaçlar yüzeylemektedir.
nceme alan ndaki birimlerin k vr mlanma

ili kilerinin ve geometrik özelliklerinin ortaya
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konulabilesi için inceleme alan , düzlemsel ve
çizgisel yap  ö elerinin gidi lerine göre
Çömlekçi asalan , Dereköy asalan ,

Harmanyaz  asalan  ve Karakaya asalan
eklinde dört asalana ayr lm r ( ekil 5).
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ekil 4. nceleme alan n jeoloji kesitleri.
Figure 4. Geological cross sections of the study area.



M. Y. HÜSEY NCA, Y. EREN90

ekil 5. nceleme alan n yap sal haritas .
Figure 5. Structural map of the study area.

Çömlekçi asalan nda, Paleozoyik ya
Bozda  ve Ba kurt formasyonlar ndan al nan
tabaka (S0) ölçümlerine ili kin nokta-kontur
diyagram , bu kayaçlar n B: K 24o B,  52o GD
tektonik eksen gidi inde k vr mland klar
ortaya koymaktad r ( ekil 6a). Mesozoyik ya
Bahçecik ve Ertu rul formasyonlar ndan al nan
tabaka (S0) ölçümlerine ili kin nokta-kontur
diyagram  ise bu kayaçlar n tektonik eksen
gidi lerinin B: K 73o B,  18o KB oldu unu
göstermektedir ( ekil 6b). Paleozoyik ve
Mesozoyik ya  birimlerin tektonik eksen
gidi leri, bu farkl  ya  birimlerin beraberce

vr mland klar  göstermektedir. Ancak
doku diyagramlar ndan görüldü ü gibi arada
50o ye yak n bir yönelim farkl
bulunmaktad r. Bu durum k vr mlanmadan
önce Paleozoyik ve Mesozoyik ya  birimler
aras nda aç  uyumsuzlu un bulunmas ndan
ve daha sonra geli en F2 ve F3 evre k vr mlar n
F1 k vr mlar  üstelemesinden
kaynaklanmaktad r. Çömlekçi asalan nda
tabakalar  k vr mland rarak, k vr mlar n eksen
düzlemlerine paralel yapraklanma
düzlemlerini geli tiren evre F1 evresidir ( ekil
5). Ba kurt formasyonundan al nan
yapraklanma ölçümleri (S1) k vr mlar n
tektonik eksen gidi lerinin B: K 86o D, 34o GB
oldu unu gösterir ( ekil 6c). Bahçecik
formasyonundan al nan yapraklanma
ölçümleri (S1) ise B: K 75o B, 20o GD egemen

vr m ekseni gidi ini vermektedir ( ekil 6d).
Bu diyagramlara göre, Çömlekçi asalan nda
egemen yapraklanma D-B gidi lidir ve ayn
zamanda yapraklanma düzlemleri

vr mlanm lard r.
Buna göre asalanda F1 evresini üsteleyen ve

yapraklanma düzlemlerini de yine beraberce
vr mland ran bir F2 evresi geli mi tir ( ekil

5). Ba kurt formasyonundan al nan buru ma
lineasyonlar na (L3) ait diyagrama göre,
buru ma lineasyonlar  K 52o D, 25o GB
gidi lidir ( ekil 6e) ve F3 evresi ile
olu mu lard r ( ekil 5). Ayr ca Ba kurt
formasyonundan al nan mesoskopik k vr m
ekseni ölçümlerine ait diyagram, eksenlerin
genellikle K 55o D,  78o KD gidi li olduklar

göstermektedir ( ekil 6f). Kuzeydo u-
güneybat  gidi li olan mesoskopik k vr m
eksenleri yine ayn  gidi li olan buru ma
lineasyonlar  (L3) ile uyum sa lamaktad r.
Mesoskopik k vr m eksenlerinin de F3

evresiyle geli ti i görülmektedir.
Bu asalan n harita ölçe indeki yap lar

güneydo uda, genelde D-B gidi li ancak yay
geometrili k vr m izine (eksen düzlemi izi)
sahip k vr mlar olu turur. Bu k mdaki ana
yap  yelpaze k vr eklinde, çekirde inde
Bahçecik formasyonunun bulundu u
senklinaldir. Senklinalin her iki kanad  da
devrik durumdad r ( ekil 3,4,5). Senklinal
do uda bat ya do ru dal ml  iken, bat  kesimi
Tersiyer-Kuvaterner ya  kayaçlarla örtülüdür.
Ancak genel gidi  bu kesimdeki eksen izinin
de do uya do ru e imli oldu unu dolay  ile
bir kapal  senklinal veya küvet yap n bu

mda geli ti ini göstermektedir. Bu
vr n güneyinde Sivri Tepe’de kuzeye

devrik; kuzeyinde ise Tekneda  civar nda
güneye devrik, büyük bir olas kla büyük
kapal  antiklinaller yer al r ( ekil 3). Buru ma
lineasyonlar n gidi i ve yapraklanma gidi i
bu kesimde KD-GB k vr m izi gidi ine sahip F3

evre k vr mlar n F1 evre k vr mlar
üsteledi ini belgeler. Bu iki evrenin giri imi
Tip 1 türü (Ramsey, 1967) dom ve küvet
yap lar  geli tirmi tir. Gedikören, Çömlekçi ve
Yorazlar köyleri aras nda ise F1 eksen düzlemi
izleri “Z” geometrili bir gidi  gösterir ( ekil 5).
Bu geometri güneyde F3, kuzeyde F2 evre

vr mlar n F1 evre k vr mlar  üzerine
eklenmesiyle olu mu tur. Bu kesimde ana
yap  Gavur Da  civar nda çekirde inde
Bozda  formasyonunun, kanatlar nda ise
Ba kurt formasyonunun bulundu u

vr mlanm  antiklinal yap  olu turur. Bu
vr m egemen olarak do uya devriktir.

Dereköy asalan nda, Ba kurt
formasyonundan al nan tabaka (S0)
ölçümlerine ili kin diyagram, B: K 82o D,  28o

GB tektonik eksen gidi i vermektedir ( ekil
6g).  Bu  gidi  F1 evresi ile uyu maktad r.
Ba kurt formasyonundan al nan
yapraklanma ölçümlerine (S1) ait diyagram ise
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tektonik eksen gidi lerinin B: K 38o B,  18o KB
oldu unu göstermektedir ( ekil 6h). Bu gidi
de  F2 evresiyle uyu um içindedir. Yine
Ba kurt formasyonundan al nan buru ma
lineasyonlar na (L3) ait diyagramda ( ekil 6 ),

lineasyonlar genellikle kuzeydo u ve
güneybat  gidi lidir ve F3 evresi ile uyumludur.
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ekil 6. nceleme alan nda, asalanlara ait mesoskopik verilere ait nokta-kontur diyagramlar
(di er aç klamalar metin içindedir).

Figure 6. Point and contour diagrams of the mesoscopic data from subareas of the study area
 (see text for further explanations).

Harmanyaz  asalan nda, Bozda  ve
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Ba kurt formasyonlar ndan al nan tabaka (S0)
ölçümlerine ili kin diyagram, B: K 80o B, 19o KB
tektonik eksen gidi ini verir ( ekil 6j).
Yakla k do u-bat  uzan ml  olan bu gidi  F1

evresi ile gerçekle mi tir ( ekil 5). Ba kurt
formasyonundan al nan yapraklanma
ölçümlerine ili kin diyagram, k vr m
eksenlerinin B: K 44 B, 19 KB gidi li
olduklar  göstermektedir ( ekil 6k). Bahçecik
formasyonundan al nan yapraklanma
ölçümlerine ili kin diyagram ise, B: K 37o B, 15o

KB k vr m ekseni gidi ini verir ( ekil 6l). Bu
asalanda da farkl  ya  birimlere ait
yapraklanma düzlemlerinin, F2 evresiyle
beraberce k vr mland klar  anla lmaktad r

ekil 5).
Harmanyaz  asalan n harita ölçe indeki

egemen yap lar  genelde, D-B eksen düzlemi
izi gidi ine sahip antiklinal ve senklinal
yap lar  olu turur ( ekil 3,4,5). Bu k vr mlar n
dal mlar  genelde do uya do rudur.

Karakaya asalan nda, Bozda  ve Ba kurt
formasyonlar na ait tabaka (S0) ölçümlerine
ili kin diyagram, B: D-B, 55o D k vr m ekseni
gidi ini vermektedir ( ekil 6m). Bu gidi  F1

evresi ile uyumludur. Ba kurt
formasyonundan al nan yapraklanma (S1)
ölçümlerine ili kin diyagram ( ekil 6n) ise

vr m ekseni gidi lerinin B: K 78o B,   56o GD
oldu unu göstermektedir. Bu gidi  de F2 evresi
ile uyu um içindedir. Yine Ba kurt
formasyonundan al nan buru ma
lineasyonlar na (L3) ili kin diyagram
kuzeydo u gidi i verir ( ekil 6o) ve bunlar n F3

evresi ile ili kili olduklar  görülür ( ekil 5).
Bu asalanda harita ölçe indeki ana yap

KD - GB gidi li k vr m eksen izine sahip,
KD’ya dal ml  senklinal yap  olu turur. Bu
senklinalin çekirde inde Ba kurt
formasyonu yüzeylerken kanatlar nda Bozda
formasyonu izlenir ( ekil 3,4).

Buraya kadar gerçekle tirilen geometrik
analizler ve Paleozoyik-Mesozoyik ya
birimlerin harita ölçe indeki gidi leri, bu
kayaçlar n Alpin hareketlerle F1, F2 ve F3 olmak
üzere en az üç evreli k vr mlanmaya u rad
kan tlamaktad r. lk evre k vr mlanma ile
Paleozoyik ve Mesozoyik ya  birimler
beraberce k vr mlanm  ve k vr m eksen
düzlemine ko ut yapraklanma (S1) geli mi tir.

F1 evre k vr mlanmaya ba  olarak geli en
mesoskopik k vr mlar, genelde s k
izoklinal k vr m ekilli olmakla birlikte benzer

vr m geometrisine sahiptirler ve bu
vr mlar n kanatlar  incelmi , eksen bölgeleri

ise kal nla r. F2 evre k vr mlanma ile F1

evre k vr mlar yeniden k vr mlanm  ve S1

düzlemleri de deforme olmu tur. Bu evrede
olu an tabaka k vr mlar  dar ve s k

vr mlar eklindedir. Ayn  zamanda F2 evre
deformasyon ile yapraklanma düzlemlerinin

vr mlanmas na ba  olarak buru ma
klivajlar  (S2) ve buru ma lineasyonlar  (L2)
geli mi tir. (F3) evre k vr mlanma ile
Paleozoyik ve Mesozoyik ya  kayaçlar tekrar

vr mlanm  ve (S1) yapraklanma
düzlemlerinin tekrar deformasyonu sonucu
yine buru ma klivajlar  (S3) ve buru ma
lineasyonlar  (L3) olu mu tur. Bu evreye ili kin

vr mlar genellikle paralel geometrili ve aç k
geni  k vr mlar eklindedir. F1,  F2 ve  F3 evre

vr mlar n giri imi inceleme alan nda
genellikle Tip 1 türü dom ve küvet yap lar
geli tirmi tir.

Neo-tektonik Yap lar

Miyosen öncesindeki Paleo-tektonik
olaylarla deforme olan yöre, Geç Miyosen ve
sonras ndaki olaylardan da etkilenmi  ve
deforme olmu tur. Neo-tektonik döneme ba
olarak inceleme alan  faylarla bloklu bir yap
kazanm  ve farkl  gidi li graben-horst yap lar
ile grabenlere ba  havzalar geli mi tir ( ekil
5). Yine Neo-tektonik dönem içinde olu an
havzalardaki kayaçlar, devam eden tektonik
gerilmeler nedeniyle çok hafif k vr mlanm  ve

klanm lard r.

im at ml  normal faylar

nceleme alan nda, Neo-tektonik
hareketlerle ili kili çok say da graben ve horst
yap lar  bulunmaktad r. Bu yap lar  meydana
getiren e im at ml  normal faylar n kesi imine
ba  olarak da inceleme alan nda iki normal
fay sistemi geli mi tir. Bu sistemlerden biri
yakla k do u-bat  yönünde geli mi ken di eri
ise kuzey-güney yönlü geli mi tir. Bu fay
sistemlerinden kuzey-güney gidi li olanlar
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görünürde do u-bat  gidi li sisteme ait faylar
kesmektedir ( ekil 5). Ayr ca do u-bat  gidi li
grabenlerin içlerinde genellikle Miyosen-
Pliyosen ya  kayaçlar çökelmi ken, kuzey-
güney gidi li Çavu cugöl grabeni içersinde
Pliyosen-Holosen ya  kayaçlar çökelmi tir ve
çökelmeye devam etmektedir. Bu nedenle hiç
olmazsa Çavu cugöl grabeni, çevresindeki
do u-bat  gidi li sisteme göre daha genç bir
yap  olarak gözlenmektedir ( ekil 3).

Do u-bat  gidi li normal fay sistemi,
inceleme alan nda kuzeyden güneye kadar
birçok graben ve horst yap  olu turmu tur.
Neojen ya  birimler genellikle grabenler
içersinde yer almakta, Paleozoyik-Mesozoyik
ya  birimler ise horstlar  meydana
getirmektedirler. nceleme alan n
kuzeybat nda Ilg n kömür ocaklar  civar nda,
kömür seviyeleri içeren Miyosen ya
Harmanyaz  formasyonu, küçük bir havza
olu turmu  olan do u-bat  uzan ml
Harmanyaz  grabeni içerisinde yer almaktad r.
Harmanyaz  grabeni, kuzeyinde Ba kurt,
Bahçecik, Ertu rul ve K lören
formasyonlar na ait Paleozoyik-Mesozoyik
ya  kayaçlardan meydana gelen Gavurda
Horstu ile s rlanm r ( ekil 5). Harmanyaz
grabeni, güneyinde ise yine Bozda , Ba kurt
ve Bahçecik formasyonlar na ait Paleozoyik-
Mesozoyik ya  kayaçlardan olu an,
Meramçal  Horstu ile s rlanm r ( ekil 5).
Meramçal  Horstunun güneyinde, içinde
Pliyosen ya  Sebiller formasyonunun yer
ald  Höyük Grabeni bulunmaktad r. Höyük
Grabeni ise güneyde Paleozoyik ya  Bozda
ve Ba kurt formasyonlar na ait kayaçlardan
olu an Karakaya Horstu ile s rlanm r

ekil 5). Karakaya Horstu’nun güneyinde
Ulumuhsine ve Ba kurt formasyonlar n yer
ald  blok ve daha güneyde de Bozda  ve
Ba kurt formasyonlar n yer ald  blok
alçalarak, normal faylarla s rl  iki basamak
meydana getirmi tir. Bu basamaklar n
güneyinde, içinde Sebiller formasyonunun yer
ald  Hatipo lu Grabeni bulunmaktad r

ekil 5). Hatipo lu Grabeninin güneyinde ise
Ba kurt ve Ulumuhsine formasyonlar  ile
Bozda  ve Ba kurt formasyonlar n
olu turduklar  bloklar yükselen basamaklar
sunmaktad r.

nceleme alan n güneybat nda
Ulumuhsine formasyonunun taban , 1170 m.
kotunda yüzeylemektedir ve Çavu cugöl
havzas n ortalama üst kotu 1020 m dir.
Çavu çugöl’de aç lan sondajlarda 200 m.’ye
kadar inilen derinliklerde metamorfik temele
girilememesi Neo-tektonik dönemde, Geç
Miyosen’den günümüze kadar 350 m.’ye varan
alçalma/yükselme hareketlerinin varl
göstermektedir.

nceleme alan nda izlenebilen di er
normal fay sistemi ise görünürde do u-bat
gidi li sistemden daha genç olan, kuzey-güney
gidi li normal fay sistemidir. Bu sisteme ait
normal faylar ise kuzey-güney uzan ml  graben
ve horst yap lar  meydana getirmi lerdir.
nceleme alan nda bu sisteme ait en önemli

yap  kuzey - güney uzan ml  Çavu cugöl
grabenidir ( ekil 5). Çavu cugöl grabeni,
bat nda Ilg n fay  do usunda ise Tekeler fay
ile s rland lm r. Ilg n fay , Çavu cugöl
grabeninin bat nda, buradaki horstu
olu turan Paleozoyik, Mesozoyik ve Neojen
ya  birimlerle graben içinde bulunan
Pliyosen-Holosen ya  birimlerin s
olu turmakta ve do u-bat  gidi li normal fay
sistemini kesmektedir. Ilg n fay  inceleme
alan  kuzey-güney yönünde ba tan sona
keser ve inceleme alan  s rlar  d nda da
devam eder. Ilg n fay n inceleme alan

rlar  içindeki uzunlu u 30 km.’yi
bulmaktad r. Çavu cugöl grabeninin
do usunda, Ilg n fay na yakla k paralel olarak
bulunan Tekeler fay , buradaki horstu
meydana getiren Paleozoyik ve Mesozoyik
ya  birimlerle, graben içindeki Pliyosen-
Holosen ya  birimlerin s
olu turmaktad r. Tekeler fay n varl ,
Dereköy’ün kuzeyinde, Ba kurt formasyonu
üzerinde yer alan Tekeler formasyonuna ait
teraslar kan tlamaktad r. Dolay  ile
Çavu cugöl ve kuzeyindeki Kurugöl havzalar
do u ve bat da yükselen iki horst aras ndaki
Çavu cugöl grabeninde yer almaktad r.
nceleme alan n kuzeydo usunda Tekeler

fay  ile ask ya al nm  Tekeler formasyonunun
taban  1160 metrede yüzeylemektedir.
Çavu çugöl grabenin ortalama üst kotu 1020 m.
al nd nda, kuzey-güney gidi li faylanmalarla
Geç Pliyosen’den itibaren en az 140 m.
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alçalma/yükselme hareketlerinin geli ti i
görülmektedir.

Çatlaklar

nceleme alan ndaki tektonik hareketlere
ba  olarak yöredeki kayaçlar çatlakl  yap lar
da kazanm r. Yörede ölçülen çatlak
düzlemlerine ait gül diyagram na göre ( ekil
7a), bölgede do rultular , K 0o-20o B,  K 70o-80o

B  ve  K  50o-60o D olan en az üç adet egemen
çatlak tak  geli mi tir. Diyagrama göre
ölçümlerin büyük oranda topland  K 0o-20o B
aral , K-G yönlü geli en normal fay sistemi
ile ili kilidir. Di er K 70o-80o B  ve K 50o-60o D
aral nda toplanan çatlaklar ise büyük bir
ihtimalle D-B gidi li normal fay sistemi ile
ili kilidirler. nceleme alan nda de ik
bölgelerden ölçülen çatlak konumlar na ili kin
nokta-kontur diyagram  ise, egemen çatlak
düzlemi konumlar n, K 11o B, 71o KD;  K 77o

B, 72o KD  ve  K  5o B, 77o GB oldu unu
göstermektedir ( ekil 7b). Bu diyagrama ait, K
11o B ve K 5o B egemen gidi li çatlak tak mlar
büyük bir olas kla Çavu cugöl Grabenini
olu turan fay sistemlerine paralel olarak
geli mi lerdir. K 77o B egemen gidi li çatlak

tak  ise inceleme alan ndaki D-B gidi li fay
sistemi ile uyu um içindedir.

SONUÇLAR

Yörede yakla k 360 km2 lik bir alan n
ayr nt  1/25.000 ölçekli jeoloji haritas
haz rlanarak, bu kesimde Paleozoyik-
Kuvaterner dönemi içinde olu mu  kayaçlar n

rlar  çizilmi  ve tan mlamalar  yap lm r.
nceleme alan nda, Paleozoyik ya  kayaçlar

kanatlar  kuzey ve güneye dal ml  büyük bir
antiklinoryumun çekirde inde yer
almaktad rlar. Paleozoyik-Mesozoyik ya
kayaçlar Alpin hareketlerle ili kili F1,  F2 ve  F3

olmak üzere en az üç evreli k vr mlanmaya
ram lard r. Bu k vr mlar n giri imi sonucu

harita ölçe inde Tip 1 türü k vr mlar
geli mi tir. Neo-tektonik dönemde inceleme
alan nda biri do u-bat  di eri kuzey-güney
gidi li iki adet normal fay sistemi geli mi tir.
Kuzey-güney gidi li normal fay sistemi, do u-
bat  gidi li normal fay sisteminden göreceli
olarak daha gençtir. nceleme alan nda Neo-
tektonik dönem içinde Geç Miyosen’den
itibaren yakla k 350 m, Geç Pliyosen’den
itibaren ise yakla k 140 m göreli alçalma
ve/veya yükselme hareketleri geli mi tir.

ekil 7. a; Çatlak ölçümlerine ait gül diyagram . b; Çatlak ölçümlerine ait nokta-kontur diyagram .
Figure 7. a; Rose diagram for joint measurements. b; Point and contour diagram for joint measurements.
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