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Sille - Tatköy (Bozdaglar masifi - Konya) kuzeyinde
A1pin öncesi bindirmeler
Pre - Alpine overthrusts in the north of Süle - Tatköy
(Bozdaglar massif - Konya)
Yasar EREN

Selçuk Üniversitesi, Jeoloji Mühendisligi Bölümü. KONYA

Öz
Sille - Tatköy (Konya) kuzeyinde Bo~
misifi birbirtnden açi1i uyumsuzlukla aynlabilen, fakat beraberce baskalasmis Sizma ve Ardiçli gruplanni kapsar. Silt1r1yen- Alt Permiyen yasli Sizma grubu yaslidan gence do~ restral kompleks
mte1lg1ndeki metakarbonatlar, fl1s - yaban fil1sitürü metaklastikler ile Mesozoy1köncesi bir magmatik yay gelisimi ile iliskili metamagtnatttlerden yapilidir. Üst Permiyen (?) - Mesozoy1kyasli Ardiçli grubu ise alttan üste do~ karasal metakinntililar. s~ - denizel metakarbonat - metakinntili ardalaninasi ve platform tipi kalin metakarbonatlar ile bunlar arasina
sokulum yapmis metadiyabazlan kapsamaktadir. Mtyosen - Kuvatemer yasli neo - otokton birimler ise masifin örtü kayaçlandir. Hersin1yen (? Kimmeriyen) dagolusum hareketleri ile Erken Triyas (? Geç Permiyen) öncesinde Sizma grubunun
metaklastikleri 1lzerine biridirmistir. Ardiçli grubu tarafindan açili uyumsuz olarak örtülen bu bindirme di1zlemleri, çok
evreli Alpiri hareketleri ile deforme olarak kivnmli bir yapi kazanmistir.
ADalitar Sözcükler: BozdagIar masifi, Alpiri öncesi biridirme, Konya.

Abstract
The Bozdaglar massif in the nort1i of Sf11.e-Tatköy (Konya) area, consists of sauri.an - Lower Permian aged Sizma and Upper Permian (?) - Mesozoic Ardiçli groups which are metamorphosed together. The Sizma group is composed of, from oldest to
the youngest, metacarbonates of reefal complex (Saurian - Lower Carboniferous), jlysch - wUdjlysch type metaclastics (Devanlan - Lower Permian) and metamagmatitic rocks that related to a pre - Mesozoic are development Overlying the Sizma group
iuicoriformably, the Ardiçli group comprises, from base to the top, continental metaclastics (Upper Permian - Lower Triassic)
altematton of metacarbonates and metaclastics as mixed - shore deposits (Upper Permian - Lower Triassic), platform type
thick metacarbonates (Upper Permian - Cretaceous) and metodlabasic rocks (I'rlassic) that introd.ed into these rocks as dyke
and sal due to the breaking of the Tauride platform. Upper Miocene - Quatemaiy volcano - sedimentary wiits form the cover
rocks of the massf/. During the Hercynian (? Cimmerian) compressional events, reefal complex of the Sizma group thrusted
over the jlyschoid rocks of the Sizma group before the Early Triassic (? Late Permian) time. Later, due to poly - phase Alpine
orogeny these thrusts are deformed andfolded with the rocks of the massf/.
Key Words: Bozdaglar massif. Pre-Alpine overt1irust, Konya (Turkey).

GIRIs

Sille - Tatköy (Konya) kuzeyinde Bozdaglar masifi içinde yer alan inceleme alani (Sekil 1) Ketin'e
(1996) göre Anatolitler. Özgül'e (1976) göre ise Toridler içindeki Bolkardagi birl@ne dahildir. inceleme alaninin da içine dahU oldugu kusak Okay
(1986) tarafindan Tavsanli zonu. Özcan ve dig.
(1988) tarafindan ise. Kütahya - Bolkardagi kusagt
içinde gösterilmistir. Özcan ve dtg.'ne (1988 ve
1990a) göre bu kusak kaya türü. istiflenme ve yapisal konum açisindan yüzlerce km süreklilik sunmakta ve Menderes metainorfitlerini çevrelemektedir. Bozdaglari masifi makroskopik. mesoskopik ve
mikroskopik ölçekte en az üç evreli sünek defor-

masyona ugramistir (Eren. 1993a ve b). Bunun yanisira masif sadece kivnmlanma açisindan degtl
ayni zamanda napli - bindirmeli yapisiyla da Ugtnçtir. Bu yapilardan çayirliagi pertdotlt napi (Özcan
ve dig.• 1988) ve Tepeköy - Güneypinar bindirmesi
(Eren, 1993a ve c) Alpin olaylarla: masiftn birimlertnin Üst Miyosen - Pliyosen yasli volkanik kayaçlar üzerine itllmesi (Eren, 1993a ve c) ise Neo - tektonik dönelni. iliskin hareketlerle
gelisinistir.
Masifin Geç PaIeozoytkteki litolojik - stratigraftk gelisimi Ue magmatlk etkinl@. masifin Alpin ve Neo tektonik olaylarin yanisira Alpin öncesi orojenik
olaylardan da etkilendigmi ortaya koymaktadir
(Özcan ve dig.• 1988. 1990a; Eren. 1993a. 1996).
Afyon - Kütahya civarinda Hersiniyen orojenezi ile
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ilgili metamorfizma olaylari gözlenmekteyse de (Özcan ve dig.• 1990b). Konya çevresinde çok evreli ve
siddetli Alpin deformasyonlar. Alpin öncesi yapilari
s1lmis ve taninmalarmi zorlastirmistir. Aynca. bu
bölgede masife ait Paleozoyik ve Mesozoyik yasli
kayaçlar yine Alpin olaylarla, birlikte baskalasima
ugramislardir (Eren, 1993a. b ve 1996). Bozdaglar
masifinin stratigrafisi önceki çalismalarda (Özcan
ve dig.• 1988, 1990a; Eren, 1993a ve b) yeterli ayrintida verildiginden. bu makalede masifin Sille Tatköy kuzeyindeki stratigraftk gelisimi yeni bulgularla beraber özetlenecek ve Alpin öncesi olaylarla
iliskili tektanik yapilari açiklanacatir. Bu amaca
yönelik olarak. yaklasik 250 km2 lik bir alanin jeoloji haritasi ve bu haritadan türetilen basit yapisal
haritasi hazirlanmistir (Sekil 1 ve 2). Basitlestirilmis yapisal haritada, Tersiyer öncesine ait yapilarin daha belirgin olarak ortaya konmasi ve yorumlanmasi için de, gerekli yerlerde masifin örtüsünü
olusturan Miyo - Pliyosen yasli kayaçIar gösterilmemistir.
STRATIGRAFI

Inceleme alaninda Bozdaglar masifl, Silüriyen Alt Permiyen yasli Sizma ve bunu açili bir uyumsuzlukla örten Üst Permiyen (?) - Mesozoyik yasli
Ardiçli grubunu kapsamaktadir. Üst Miyosen - Kuvatemer yasli sedimanter ve volkanik kayaçlar ise.
masife ait kayaçlar üzerinde açili uyumsuz olarak
yer almaktadir.
Sizma grubunun en yasli birimini. inceleme alaninda stratigrafik olarak tabani gözlenemeyen Silüriyen - Alt Karbonifer yasli Bozdag formasyonu
(Dogan, 1975) olusturur. Bozdag formasyonu resifal karmasik özellikli kristalize kireçtasi, mermer,
dolomitik kireçtasi ve dolomitlerden yapilidir. Bu
formasyon yanal ve düsey olarak genellikle ilis yaban flis türü kayaçlardan ibaret Devoniyen - Alt
Permiyen yasli Bagnkurt formasyonuna (Üstündag. 1987) geçis gösterir. Bagrikurt formasyonunun litolojilerini genelde yesil gri renkli fillit. sist.
türbidiUk metakumtasi. metakonglomera. rekristalize kireçtasi ve metaçört ardalanmasi ile degisik
boyutlardaki ekzotik metakarbonat bloklan olusturur. Grubun en genç birimi ise. olasilikla Geç Permiyen öncesinde evrimini tamamlamis magmatik
bir yay gelisimi ile yöredeki kayaçlar içine sokulum
yapmis Karadag metamagmatitleridir (Karadag metaporfiriti. Dogan. 1975).
Sizma grubunu açili uyumsuz olarak örten Ardiçli grubu en altta kökende karasal özellikli çökellerden yapili Üst Permiyen (?) - Alt Triyas yasli
Bahçecik formasyonu (Üstündag, 1987) ile temsil
edilir. Bahçecik formasyonu karakteristik mor, kirmizi. kahve renkli metakonglomera, metakumtasi
ve fillit ardalanmasindan
yapilidir. Bu formasyon
yanal ve düsey olarak Üst Penniyen (?) - Triyas
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yasli karisik - kiyi çökelleri seklinde metakarbonat
ve metakirintili ardalanmasindan
olusmus Ertugru1 formasyonuna (Dogan. 1975) geçis gösterir. Bu
formasyonla girift simr iliskili Üst Penniyen - Alt
Jura yasli (Görmüs. 1984) Kizilören formasyonu
(Göger ve Kiral, 1969) ise gri - siyah renkli. laminali yer yer bresik dolomit ve dolomiUk kireçtaslarmdan ibarettir. Grubun metasedimanter en üst birimi ise, yine grubun diger birimleriyle girift iliskili
ve kalin platform tipi rekristalize kireçtasi ve dolomitik kireçtaslanndan yapili Üst Triyas - Alt Kretase yasli Lorasdagi fonnasyonudur. Ardiçli grubu
içinde ilk kez bu çalismada ortaya konan bir birim
ise metadiyabazlardir. Sözkonusu metadiyabazlar
Ceylan T. kuzeydogusundaki yüzleklerine izafeten
Ceylantepe metadiyabazi olarak adlandinImislardir
(Sekill ve 2). Ceylantepe metadiyabazina inceleme
alamnda Ceylan T.'nin 2 km kuzeydogusunda Kiziören formasyonu içinde iki ayn dayk: Aglayançal
T.'nin 2 km güneydogusunda Bahçecik formasyonu içinde ise sil seklinde rastlanilmaktadir.
Ceylantepe metadiyabazi Üst Permiyen (?) - Mesozoyik
yasli kayaç1an kestigi iÇin. Sizma grubu içinde iZlenen metamagmatltlerden farkli yastadir. Yerlesimi
açisindan olasilikla Triyas yasli olan bu kayaçlar
Orta Toroslarda iZlenen riftlesme (Özgül. 1976) veya Anatolid - Torid platformunun parçalanmasi
(Sengör ve Yilmaz, 1981) ile iliskili olarak yöredeki
kayaçlar içine sokulum yapmislardir.
Masifin buraya kadar sözü geçen birimleri. alanin dogu ve güneyinde yayginlik sunan Üst Miyosen -' Kuvatemer yasli örtü kayaçlari tarafindan
açili uyumsuzlukla örtülür. Örtü kayaçlarimn ilk
taplulugu olan Üst Miyosen - Pliyosen Dilekçi grubu alttan üste dogru birbirleriyle yanal ve düsey
geçisli karasal kirintililardan yapili Sille: gölsel kireçtasi. mam kumtasi ve çamurtasindan
ibaret
Ulumuhsine, tüf - tüfit. volkanik breslerden olusmus Küçükmuhsine formasyonu ve bu formasyonlar arasina dayk. boyun (neck) ve dom seklinde
yerlesmis andezit ve dasitten yapili Sulutas volkanitleri ile alüvyal kompleks seklindeki Yürükler formasyonunu kapsamaktadir. 1üm bu birimler, Pliyo-Kuvatemer yasli alüviyal yelpaze nitelikli
Toprakli formasyonu (Dogan. 1975) ve Güncel
Alüvyonlar tarafindan açili uyumsuz olarak örtülmektedir (Sekiii).
YAPiSAL JEOLOJI

Çalisma alaninda gözlenen birimlerin stratigrafik gelisimi ve yapisal özellikleri. yörede Hersiniyen
(? Kimmeriyen), Alpin ve Neo - tektanik hareketlerin etkin oldugunu göstermektedir (Sekil 1 ve 2).
Yörede gerek Üst Paleozoyik gerekse Mesozoy1k
yasli kayaçlarda yapilan arazi gözlemleri. mlkroskopik çalismalar ve söz. konusu birimlerin harita
ölçegindeki gidisieri. bu kayaçlarm masifin diger
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Seldl 1. Inceleme alaninin jeoloji haritasi.

Figure

i. Geological map of the study

area.
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Sekli 2. inceleme alaninin bas1tlestlrtlm1s yapisal haritasi.

kesimlertnde oldugu gibi (Eren, 1993a ve 1996) en
az üç evreli kivriin1anmaya ugradigini belgelemektedir. Fl-, F2- ve F3- olarak belirtilen bu kivrimlanma evrelertylemasife ait kayaçlar. çok evreli deformasyona ugrayan bölgelere özgü kivrim giriSim
desenlert sunarak farkli cograftk gidisli yapilar kazanmislardir (SekilI ve 2). Inceleme alaninin egemen yapisini Fl-, F2- ve F3- evre deformasyonlarinin girisimi sonucu olusmus ve çekirdeginde
Sizma grubunun. kanallarinda ise Ardiçh grubunun yüzeyledigt uzunlamasina genis deforme bir
dom yapisi olusturmaktadir (Sekil 2). Bu uzun
dom yapisi kendi içinde farkli gidisii daha küçük
dom yapilarina (Obrugun, T., Bozdagve Ortaçal T.
dom1ari)bölünmüsse de egemen olarak Bahçecik
köyü güneyinde kuzeydoguya; Toprakçal T. civarinda ise batiya dogru dalimlidir. Bu dom yapisi
içinde Fl- evresine ait kivrim eksen düzlemi iZi
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(kivrimeksen iZi,Ramsay ve Hubert, 1987) F2- ve
F3- kivrimlanma evrelertyleyay seklinde bükülmeler kazanmistir. Fl - evresiyle iliskili diger bir kivnm ise Bahçecik köyü civarinda baslayip Yozkoyagi T. civarinda ise inceleme alanindaki gidisi son
bulan senklinal yapisidir. F3- evresiyle tekrar kinmlanan bu sikisik - lZoklinal.inceleme alaninda
egemen olarak güneydoguya dogru devriklik sunmakta ve iç kisminda Ardiçh grubuna ait Bahçecik
ve Ertugrui formasyonlari yüzeylernektedir (Sekil
2). Egemen olarak dogu - bati gidisler sunan F2ve kuzeybati - güneydogu gidisler sunan F3- kivnmIanma evrelertyleçalisma alaninda bir çok sinform ve antlform yapilari olusmustur (Sekil 2). Bu
çalismada masif içinde Alpin öncesi bindirmeler
üzertnde duruIacagindan, söz konusu kivrimlanmalara iliskin mesoskopik tektonik analiZlere ve
ayrintili tanimlamalara gidilmemistir.

inceleme alaninda Bozdag formasyonu. FI- ile
simgelenen deforme olmus büyük antlkl1nalin çekirdegInde Bagnkurt formasyonu ile beraber yüzlek vermektedir. Bozdag formasyonu bu ana yapi
içinde görünürde birbirleriyle bagiantisi olmayan
Obruguntepe domu. Bozdag domu ve Ortalçatepe
domu olmak üzere üç kesimde izlenir (Sekil 1 ve
2L. Tatköy kuzeyindeki Toprakçal ve Aglayançal T.
civarindaki yüzlekleri kismen Göger ve Kiral (1969)
tarafindan Mesozoyik yasli karbonatlar olarak belirtilmistir. Bu yüzleklerin Mesozoyik öncesine ait
kayaçlar oldugu ilk kez Özcan ve dig. (1988 ve
1990a) tarafindan otokton oldugu ve Halici grubu
tarafindan açili uyumsuz örtüldügü belirtilmistir.
Ayrica Obrugun T. civarindaki metakarbonatlarin
da Bozdag formasyonunun devami oldugunu ortaya koymuslardir.
Arazi gözlemleri. her üç kesimde izlenen metakarbonatlarin
gerek görünümleri gerek litolojik
özellikleri gerekse stratigrafik konumlari açisindan
farkli olmadiklarini. yani tek bir formasyona (Bozdag formasyonuna) ait olduklarini ortaya koymustur. Obrugun T. civarinda Bozdag formasyonunun
Bagnkurt formasyonu ile olan sinin Üst Permiyen
(?) - Mesozoyik ve daha genç yasli kayaçlar tarafindan örtüldügü için gözlenememektedir. Bozdag
çevresinde ise Bozdag formasyonu Bagokurt formasyonu ile 1-Gedik T. dogusunda. 2- Bozdag'in 3
km kuzeydogusunda ve 3- Arabiçal T. batisi ve kuzeyinde olmak üzere baslica üç kesimde dokanak
halindedir (Sekil 1 ve 2). Formasyonun Gedik T.
dogusundaki sinin Özcan ve dig. (1990a) tarafindan da tektonik olarak gösterilmistir. Obrugun T.
ve Gedik T. arasindaki yalinmis yüzlekleri ise yine
blok olarak tanimlanmistir. Arazi gözlemleri bu sinirin tektonik oldugunu ve bu kesimde. Bagrtkurt
formasyonunu tektonik pencere içinde gözlendigini
ortaya koymaktadir. Ayrica. ekzotik metakarbonat
bloklari olarak yorumlanan Bozdag formasyonuna
ait yalinmis kesimlerin de klip oldugunu göstermektedir. Ayni sekilde Bozdag'in 3 km kuzeydogusundaki Bagrtkurt formasyonunun iki küçük yüzlegI de. Bozdag formasyonunun asinmasi ile ortaya
çikmis tektonik pencerelerdir. Bu sinirlar da ezik bresik zonlar yaygindir. iki birim arasindaki dokanak en yaygin olarak Arabinçal T. batisi ve güneyinde izlenmektedir. Arabinçal T. güneyindeki sinir
egim atimli normal bir fayla kesilmistir (Sekil 1 ve
2L. Arabinçal T. batisinda ise Bagnkurt formasyonu bir antiform yapisi içinde gözlenmektedir. Antiformun batisinda kalan yaklasik kuzey - güney gidisli sinir boyunca Bozdag formasyonu Bagrtkurt
formasyonu üzerinde yer almaktadir. Sinirin en
güney kesimi yine genç bir fayla kesilmistir. Bu uç
kesim de Özcan ve dig. (i 990a) tarafindan tektonik
olarak gösterilmistir. Yine arazi gözlemleri. bu sinirin bir bölümünün degil tümünün ayni konumda

oldugunu ve dokanaklarda ezik - bresik zonlarin
yayginligmi göstermistir. Antlformun dogusunda
kalan ve kismen örtülü olan sinir boyunca ise Bagnkurt formasyonu üstte yer almaktadir. Ancak bu
sinirda da tektotlik veriler izlenmekte ve bu tektonik sinirlarin sonraki sikismalar1a kivnmlanip devrildigini göstermektedir. Sonuç olarak Bozdag çevresinde her iki birim arasindaki sinir tümüyle
tektoniktir. inceleme alani güneyinde ve Tatköy
kuzeyinde yer alan Bozdag formasyonunun yalinmis yüzlekleri ise bindirmeli - napli yapilara özgü
klipler seklindedir (Sekil 1 ve 2l. Kliplerin içinde ise
irili - ufakli pencereler de Bagnkurt forinasyonu
yüzeylernekte ve sinirlarda yaygin demiroksit swamalarina. kayma çiziklerine ve bresik - ezik zonlara rastlanilmaktadir.
Bu sinirlarda da bindirme
sonrasi devrilmeler gerçeklesmistir. Bozdag çevresindeki ana kütleden 500 m güneyden itibaren
gözlenen bu metakarbonatlarin bulundugu kesim.
diger keSimlerden farkli olarak neo - tektonik olaylarla iliSkili egim atimli normal faylarla sik sik kesilmistir (Sekil 1 ve 2). Normal faylarla graben horst yapisi kazanarak parçalanan bu kesim Bozdag çevresine göre göreli olarak yükselmis ve sonuçta daha fazla asinarak klip - pencere yapilarini
daha belirgin olarak kazanmistir. Diger bir deyisle.
Tatköy kuzeyinde izlenen bu metakarbonatlar litolojik açidan oldugu gibi yapisal konum açisindan
da daha kuzeyde yer alan metakarbonatli kayaçlann devamidir.
Buraya kadar ortaya konan veriler. Silüriyen Alt Karbonifer yasli Bozdag formasyonunun
tip
mevkiinde Devoniyen - Alt Permiyen yasli Bagnkurt formasyonu ile stratlgrafik degil tektonik sinir
iliskili oldugunu belgelemektedir.
Arazi gözlemleri ile beraber. formasyonlarin harita ölçegindeki gidisIeri. Permo - Mesozoyik yasli
Ardiçli grubuna ait birtmlerin hem Bozdag ve Bagnkurt formasyonunu hem de bu iki birim arasindaki tektonik sinin uyumsuz olarak örttügünü
göstermektedir (Sekil ve 2). Bu iliSki en iyi olarak
Gedik T. ve Arabinçal T. dogusunda izlenmektedir.
Bu kesimlerde Üst Permiyen (?l - Alt Triyas yasli
Bahçecik formasyonu Bozdag ve Bagokurt formasyonlari arasindaki sinin öi:tmektedir. inceleme alaninin ana yapisini olusturan ve çekirdegini Sizma
grubuna ait kayaçlarla çevrelenmistir. Bu. verilere
göre. Bozdag formasyonunun Bagokurt formasyonu üzerine bindirmesi olasilikla Geç Permiyen. fakat kesinlikle Erken Triyas öncesindeki orojenik
hareketlerle iliskili olarak gelismistir. Arabinçal T.
batisinda çekirdegini Bagrikurt formasyonunun
olusturdtigu FI - evresiyle iliskili devrtk antiform
yapisinda izlendigi gibi. Alpin öncesinde gelisen
bindirme düzlemleri Alpin olaylarla deformasyona
ugrayarak kivnmli bir yapi kazanmistir. Diger FIkivnm gidisIeri ile uyumlu bu kivnmlanmayla Boz-
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dag ve Bagrtkurt formasyonlari arasindaki tektonik
sinir göreli olarak devriklJk kazanmistir.
Masife ait kayaç1arin litolojik ve stratigraftk gelisimi (Özcan ve dig.• 1990a. Eren, 1993a) ile yapisal
özelliklert, yörede Alpin öncesi orojenik olaylarin
varligmi kanitlamaktadir. Bu orojenik etkinlik Özcan ve dig.-'ne göre Hersiniyen orojenezi ile iliskilidir. Ancak Sengör ve dig. (1991). Karpatlarla Iran
arasindaki bölgenin Hersiniyen - Kiinmeriyen orojenezinin geçis bölgesi oldugunu söyleyerek: pratik
olarak kita - kita çarpismasi ile gelismis orojenik
kusaklarin Hersiniyen, magmatlk yay gelisimi ile
iliskili orojenik kusaklarin ise Kimmertyen orojenezi ile iliskilendirilebilecegmi belirtmislerdir. Masifin
üst Paleozoyikteki evrimi Özcan ve dig.'ne (1988)
göre ada - yayi: Eren'e (1993a ve 1995) göre ise
magmatlk bir yay (retroark - kompresyonel yay) gelisimiyle iliskili oldugundan. Sengör ve dig. 'nin
(1991) simflandirmasinda masifin Kimmertyen orojenezi ile de iliskili olabilecegl gözden uzak tutulmamalidir.
Çalisma alaninda Alpin öncesi bindirmelerin
yanisira neo - tektonik dönemi ait bindirmeler de
gözrenir (Sekil 1 ve 2). Sil1e - Tatköy arasinda izlenen bu bindirmeler. varligi ilk kez Eren (1993a ve
b) tarafindan ortaya konan Tepeköy (Inceleme alam batisi) civarindaki genç bindirmelerin uzantisi
olup, yaklasik dogu - bati veya batikuzeybati - dogugüneydogu yönelim sunmaktadir. Bu bindirmeler ile masife ait kayaçlar. Ost Miyosen - Pliyosen
yasli Küçükmuhsine formasyonuna ait piroklastik
kayaçlar üzertne itilmistir. Neo - tektonik döneme
iliskin diger bir yapi da. özellikle inceleme alaninin
yine güney kesimlerinde izlenen egim atimli normal faylardir (Sekil 1 ve 2). Bu faylarla masif ve örtü kayaçlan bloklu bir yapi kazanmistir. Egim
atimli normal faylarin en önemlilerini. Karakas T.
kuzeyi. Tatköy kuzeyi ve Ceylan T. batisinda izlenen faylar olusturur. Inceleme alanindaki görünür
uzunluklari 10 km'ye kadar varabilmektedir. Faylarin Miyo - Pliyosen yasli kayaçlarla masif arasindaki kayaçlarin yamsira. masitm kendi içindeki birimlerin sinirlarina
paralel uzanmasi,
ayrica
Tatköy kuzeyinde yaklasik dogu - bati gidisli bu
faylarin Aglayançal T. ve Ardiçli köyü dogusunda
kuzeydogu - güneybati gidisIerde izlenmesi, Neo tektonik dönem öncesi yapisal unsurlarin bu faylan etkiledigini ve kismen de olsa kontrol ettigmi
göstermektedir.
SONUÇLAR

Sil1e - Tatköy (Konya) kuzeyinde gerçeklestirilen
bu çalisma ile. Bozdagiar masifine ait kayaçlarin
bilinen stratigraflk birimlerinin yanisira (Özcan ve
dig., 1988. 1990a: Eren. 1993a ve b). ilk kez Mesozoyik yasli metadiyabazlarin varligi ortaya konmustur. Ceylantepe metadiyabazi adi altinda ince168

lenen bu birim Orta Toroslar da izlenen rtftlesme
veya Anatolid - Tortd platformunun parçalanmasi
esnasinda masife ait kayaçlar içine sokulum yapmistir. Masifin bilii:)en en yasli birimini olusturan
Silüriyen - Alt Karbonifer yasli Bozdag formasyonunun, tip mevkiide Devoniyen - Alt Permiyen yasli Bagnkurt formasyonu ile olan simr iliskisi stratigraftk degtl tektoniktir. Buna göre olasilikla Geç
Permiyen. fakat kesinlikle Erken Trtyas öncesindeki Hersiniyen (? Kimmertyen) dagolusum hareketleri ile Bozdag formasyonuna ait metakarbonatlar.
Bagnkurt formasyonuna ait metak1astlkler üzerine
bindirmistir. Bu bindirmeler çok evreli Alpin orojenik olaylariyla deforme Olmus ve kivnmli bir yapi
kazanmistir.
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