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Eski Bir Graben Örneği: Haymana - Polatlı Havzası

Example of an ancient graben: The Haymana - Polatlı basin

GÜNER ÜNADAN Maden Tetkik v& Arama Enstitüsü, Ankara
VEDAT YÜKSELı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ : Ankara'nın güneybatısında yer alan, KB-GD uzanımlı Haymana-Polatlı havzası, toplam kalınlığı 5800 metreye
ulaşan Maestrihtiyen ve Tersiyer yaşlı çökeller içerir, tki kenarında, havzaya doğru derinleşen ve basamaklar oluştu-
ran normal faylar gözlenmektedir. Basenin uzun eksenini kesen sismik kesitler yorumlandığında, bu fayların, Maestrih-
tiyen Alt Tersiyer yaşlı refleksiyon düzeylerinin bazılarını kestikleri ve diğer bazıları tarafından örtüldükleri görülmek-
tedir, Paleosen'de andezitik bir volkanizma sözkonusudur. Bu volkanizmanm mostraları KB-GD gidişlidir. Maestrihtiyen -
Alt Tersiyer çökelleri için düzenlenen fasiyes haritalarında,fasiyes şuurlarının genellikle havza kenarlarına koşut olduk-
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lan göze çarpar. Kenarlarda bol kırıntılı ve yarıkarasal çökeller, buna. karşın ortalarda ince taneli denizel çökeller
yeralmaktadırlar. Ölçülen başlıca akıntı yönleri kuzeybatıdan güneydoğuya doğrudur.

Yukarıdakiler ve diğer bazı verilerin yorumlanmasından, adı geçen havzanın KB-GD uzanımlı eski bir graben oldu-
ğu sonucuna varılmıştır.

ABSTRACT : In the Haymana-Polatlı area, situated to the southwest of Ankara, occurs a Northwest to Southeast alig-
ned basin containing some 5800 metres of Maestrichtian and Lower Tertiary sediments. On both flanks of the basin can
be observed down-to-the-basin step faulting. Examination of seismic reflection profiles transverse to the principal axis
of the basin, reveals that while certain reflecting horizons of Maestrichtian and Lower Tertiary age are cut by these
faults, others appear to continue uninterruptedly across the faults. A Paleocene andesitic volcanic phase occurred,
seen as Northwest to Southeast aligned outcrops. The Maestrichtian and Lower Tertiary facies boundaries trend parallel
the basin margins. Similarly the sediments occurr;ng towards the marginal parts of the basin are marked by their coar-
sely granular aspect and the semicontinental character of their detritus in contrast to the finer grained and completely
marine nature of basinwa^d occurring formations. Measurements indicate a prevailing current direction from Northwest
to Southeast.

The preceding evidence together with other supporting data indicate that we are dealing with an ancient graben
feature.

GÎRİŞ

Haymana-Polatlı havzası olarak tanınan inceleme alanı
Ankara'nın yaklaşık 60 km güneybatısında yeralır (Şekil 1).

Önceki yıllarda adı geçen yörede gerek bilimsel, gerek-
se ekonomik amaçlı, fakat dar alanlarda birçok jeolojik in-
celeme yapılmıştır (Bigo de Righi ve Cortesini, 1959; Rec-
kamp ve Özbey, 1960; Schimidt, 1960; Yüksel, 1970; Akarsu,
1971; Sirel, 1975; Sirel ve Gündüz, 1976; Gökçen, 1976).

Havzanın tümü için geçerli stratigrafik ve paleocoğrafik
bir çalışma MTA Enstitüsü'nce, "Haymana Petrol Etütleri
Projesi" içinde tamamlanmış ve yayınlanmıştır (Ünalan ve
diğerleri, 1976).

Bu yazıda ise, eski çalışmalardan da yararlanılarak Hay-
mana-Polatlı havzasının eski bir graben olmasıyla ilgili der-
lenen yeni veriler sunulacaktır.

GENEL, STRATİGRAFİ

İnceleme alanında Maestrihtiyen, Paleosen ve Eosen sü-
resince yarı karasal ,sığ deniz ve derin deniz ortamlarında,
toplam kalınlığı 5800 m yi bulan, çok sayıda yanal ve dikey
fasiyes değişiklikleri sunan, genellikle sürekli bir çökelme
sözkonusudur. Bu çökeller altında ve bu çökellerin temelini
oluşturan Dereköy Formasyonu (Ofiyolitli melanj), Temirözü
Formasyonu (Triyas-Alt jura yaşlı grovak ve metagrovaklar)
ve Mollaresul Formasyonu (Üst Jura yaşlı kireçtaşları) ola-
rak adlandırılan üç ayrı birim ayırtlanmıştır (Ünalan ve di-
ğerleri, 1976). Bu birimler, adı geçen havzanın daha çok ke-
narlarında ve oldukça geniş alanlarda yüzeylerle. Ne ojen
yaşlı karasal çökeller tüm b'rimleri uyumsuz olarak örtmek-
tedirler.

HAVZADAKİ GRABEN VERİLER

Maestrihtiyen ve Alt Tersiyer yaşlı çökellerin tabanını
oluşturan birimlerin (Dereköy, Temirözü ve Mollaresul For-
masyonları), daha çok yörenin kuzeydoğu ile güneybatısında
ve havza kenarları boyunca yüzeyledikleri görülür (Şekil 2).
Değişik boyuttaki bu yüzeylemeler genellikle KB-GD uza-
mmlıdırlar .

Saha çalışmalarında (Ünalan ve diğ., 1976; Schimidt,
1960; Reckamp ve özbey, 1960), hava fotoğrafı incelemele-

rinde (Elliott, 1975) ve sismik çalışmalarında (TGO, 1959)
havza kenarlarında ve içinde saptanan fayların çoğunluğu dik
faylardır. Doğrultuları KB-GD dur. Güneybatıdaki faylarda
düşen blok genellikle havza yönündedir. Kuzeydoğuda ise,
daha az belirgin olmakla birlikte benzeri durum sözkonusu-
dur (Şekil 2). Temirözü yakınlarındaki birkaç itki fayının
doğrultuları da dik faylarda olduğu gibi KB-GD dur. Aynı
olgular Alaşehir vadisinde (Arpat ve Bingöl, 1969) ve Ren
grabeninde (Bauer, 1974) gözlenmiştir.

Polatlı yakınlarından geçen ve Şekil 2 üzerinde AB çizgi-
siyle gösterilen sismik refleksi yon kesiti (MTA, 1976) yo-
rumlandığında güneybatıda, kuzeydoğuya doğru derinleşen
basamak şeklindeki fayların yeraldığı görülür (Şekil 3).
Bu kesimde olasılıkla Maestrihtiyen-Alt Tersiyer yaşlı çö-
keller içindeki bazı refleksiyon düzeylerinin basamak fay-
larını örttükleri, bazılarının ise bu faylardan etklenmiş ol-
dukları gözlenmektedir. Bu veriler, sözkonusu fayların Alt
Tersiyer çökelleri ile yaşıt olduklarını kanıtlamaktadırlar.

Alt Paleosen (Monsiyen'j yaşlı çökeller için düzenlenen
fasiyes haritalarmdaki fasiyes sınırları, özellikle güneybatı-
da havza kenarlarına koşuttur (Şekil 2). Kuzeydoğuda ise,
Dereköyden geçen ofiyolitli melanj bindirmesinin Paleosen ve
Eosen yaşlı birimleri örtmesi nedeniyle bu koşutluk açıkça
görülememektedir. Havzanın güneybatısından ortasına doğ-
ru gidildiğinde (örneğin Temirözü'nden Haymana'ya) Mon-
siyen yaşlı, yarı karasal ortamda çökelmiş kırmızı renkli
Kartal Formasyonu yanal olarak resif al kireç taşlarından o-
luşan, bol algli, sığ deniz ürünü Çaldağ Formasyonu'na, o da
kireçtaşı türbiditleri içeren ve daha derin denizel bir ortamı
simgeleyen Yeşilyurt Formasyonu'na geçer. Bu birimlerin çö-
kelme alanları Şekil 2 üzerinde a, b ve c harfleriyle gös-
terilmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen güzergah boyunca bu
çökellerin kalınlıkları da artmaktadır (Şekil 4). Şekil 2 ü-
zerinde gösterilmemiş olmakla birlikte, Üst Paleosen ve Alt
Eosen birimlerine ilişkin fasiyes sınırları da genel olarak
Alt Paleosen'deki duruma uygundur (Ren ve Süveyş graben-
lerinde (Hassan ve El-Dashlouty 1970; Bauer, 1974) olduğu
gibi).

Maestrihtiyen-Alt Tersiyer yaşlı kırıntılı çökellerde öl-
çülen akıntı yönleri yaklaşık olarak kuzeybatıdan güneydo-
ğuya doğrudur. Bunların genelleştirilmiş yönü Şekil 2'deki
haritada gösterilmiştir.
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Şekil 1: İnceleme alanının buldum haritası

Figure I: Location map of the study area
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Yenice bucağının kuzeyinde Alt Paleosen yaşlı istif için-
de andezit arakatkıları vardır (Şekil 2 ve 4). Bu andezitler
KB-GD uzanımlı (havzanın uzun eksenine paralel) bir çizgi
üzerinde ve havzanın derin kesiminde yer almaktadır. Bundan
başka Neojen ya.şlı karasal çökellerde de çok daha yaygın
bazalt akıntıları bulunmaktadır. Grabenleşme sürecinin özel-
likle ilk aşamalarında görülen bu tür volkanizma, Kızıldeniz
ve Süveyş grabenlerinde de belirlenmiştir (Robert, 1976).

Haymana ve Yenimehmetli'de, Üst Kretase ve Tersiyer
yaşlı birimlerin temelini oluşturan formasyonlardan gelen sı-
cak su kaynakları vardır.

SONUÇLAR

Buraya kadar yöre için belirtilen özelliklerden;
— havzanın iki kenarında, KB-GD doğrultulu ve bir

kısmı çökelme anında oluşmuş normal fayların bulunuşu,
— önemli yükselme ve aşınmanın olduğu havza kenarla-

rında bol kırıntılı çökellerin (Kartal Formasyonu), buna kar-
şın orta kesimlerde daha ince taneli çökellerin (Yeşilyurt
Formasyonu) yeralması,

—• depolanma sürecinin ilk evrelerinde, büyük olasılıkla
dik faylar aracılığı ile çökeller arasına yerleşen volkanik a-
rakatkılarm görülmesi.

Şekil 4: Haymana-Polatlı grabeninin evrimini gösteren şematik kesitler; 1 - Maestrihtiyen başı, 2- Maestrihtiyen, 3 i- Paleosen, 4 -
Eosen.

Figure 4: Schematic diagrams showing the evolution of the Hay mana-Polatlı graben : 1 - Early Maestrichtian, 2 - Maestrihehtian,
3 - Paleoeene, 4 - Eocene.
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— kırıntılı birimlerle yanal geçişli algli, resifal kireç-

taşlarmm varlığı,

Haymana-Polatlı havzasının KB-GD uzanımlı, görünür
uzunluğu 70 km, genişliği ise 40 km olan ve esas olarak Pa-
leosen-Alt Eosen süresince gelişmiş bir grabon olduğunu ka-
nıtlamaktadır (Şekil 4'). Neojen'de bu graben açısal uyum-
suzlukla karasal çökeller tarafından örtülmüştür. Bununla
birlikte, Sakarya nehrinin faylarla denetlenen dirsekleri, Neo-
jen yaşlı volkanizma, bölgedeki sıcaksular ve 1974 Yenimeh-
metli depremi, grabeni oluşturan fayların bir bölümünün za-
manımıza değin etkinliğini sürdürdüğünü göstermektedir.
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