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ÖZ
Güneybatı Türkiye’de Oligosen yaşlı sedimanter istif Menderes masifi ile Likya napları arasında
yer alan Datça-Kale-Acı Göl havzasında bulunmakta olup, Menderes masifinin yüzeylenmesi ile
ilişkili tektonik modeller için bu havzanın anlaşılması kritik öneme sahiptir. Datça-Kale-Acı Göl
havzasının kuzeydoğu uzanımında çökel istif alüvyal yelpaze, akarsu, yelpaze deltası, kumsal,
sığ deniz kırıntılıları, iç şelf karbonatları ve açık deniz çökelleri olarak yorumlanmıştır. Havzayı
güneydoğudan sınırlayan Oligosen Datça-Kale ana ayrılma fayını, çalışma alanında İnceler ve
Acı Göl fayları temsil etmektedir. İnceler normal fayına doğru kalınlaşan kama geometrisine
sahip istif tektonizma ile eş zamanlı çökelimi kanıtlamaktadır. Havzanın kuzeybatı kenarı ise aralı
aşmalı iki normal fay ile kontrol edilmektedir. Burada kama geometrisine sahip çökellerin üste
doğru fayları üzerledikleri saptanmıştır. Bu çalışmada Datça-Kale-Acı Göl Oligosen havzasının
kuzeydoğu uzanımının, hem güneydoğudan hemde kuzeybatıdan birbirine bakan normal faylar ile
sınırlandırılmış dar, uzun, fiyord benzeri sığ deniz kıyı ortamlarını içeren bir çökelim alanı olduğu,
Datça- Kale ana ayrılma fayının bulunduğu güneybatı kenarının daha etkin bir tektonik kontrol
sağladığı ortaya çıkarılmıştır. Datça-Kale ana ayrılma fayının bükülmesi ile Menderes masifinin
yüzeylemesi modelinde kullanılan kinematik belirteçlerin aynısı Datça-Kale-Acı Göl havzasının
kuzeybatısında da üst-kuzey-kuzeydoğu yönlü olarak saptanmıştır.
ABSTRACT

In southwest Turkey, the Oligocene sedimentary sequence is located on the Datça-Kale-Acı Göl basin
between the Menderes Massif and Lycian nappes. To understand the nature of this basin is important
for tectonic models that explain the exhumation of the Menderes massif. In the northeast extension
of this basin, the sedimentary sequence is interpreted as alluvial fan, fan-delta, beach, marine input,
inner shelf carbonates and offshore deposits. The Oligocene Datça-Kale main breakaway fault
bounding the south eastern margin of the basin is represented by İnceler and Acı Göl faults in the
study area. The wedge geometry of the sequence thickening towards the İnceler normal fault is an
evidence of syn-tectonic deposition. The northwest margin of the basin is controlled by two en-echelon
faults. The sedimentary sequence has a wedge geometry thickening towards the normal fault and at
the same time its upper layers overlap the fault. As a result, the northeast extension of the DatçaKale-Acı Göl Oligocene basin is an elongated fjord like depositional area containing the shallow
marine environments controlled by normal faults located in its southeast and northwest margins.
It was demonstrated that the southeast basin margin limited by the Datça- Kale main breakaway
fault performed dominant tectonic control. The similar kinematic indicators that is used for the
model explaining the exhumation of the Menderes massif by the upward bending of Datça-Kale main
breakaway fault are also observed in the northwest of the basin as top to the north-northeast.

Atıf bilgisi: Elmas, G., Seyitoğlu, G. Kazancı, N., Işık, V. 2019. Syn-sedimentary tectonic markings in the oligocene Datça-Kale-Acı Göl
basin,Western Anatolia. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 160, 1-20. https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.478093 *
Başvurulacak yazar: Gülşen ELMAS, gakan@ankara.edu.tr
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1. Giriş
Datça-Kale-Acı Göl Oligosen havzası, Güneybatı
Anadolu’da Menderes masifi ile Likya napları arasında
yer alır ve kuzeydoğu-güneybatı uzanıma sahiptir
(Şekil 1). Bölgede Oligosen yaşlı havza birimlerine
ait yüzlekler Gökova Körfezi’nden Kale’ye ve
Denizli kuzeydoğusundan Dinar çevresine kadar
izlenebilmekte olup, literatürde farklı havza isimleri
verilerek incelenmiştir (örn. Likya molas havzası, Kale
havzası, Kale-Tavas havzası, Çardak- Tokça havzası,
Çardak - Dazkırı havzası, Denizli havzası) (Şekil 1).
Datça-Kale-Acı Göl havzasının, Menderes masifinin
asimetrik çekirdek kompleksi olarak yüzeylemesi ile
ilişkilendirilen Datça- Kale ana ayrılma fayının tavan
bloğunda geliştiği yorumu yapılmıştır (Seyitoğlu vd.,
2004).
Oligosen sedimanter birimlerine ait yüzlekler,
Gökova Körfezi kuzeyinde haritalanmıştır (Gürer ve
Yılmaz, 2002). Gökova Körfezi’nde yapılan denizaltı

sismik yansıma çalışmalarında körfezin güneyinde
yer alan Datça fayı kuzeye eğimli listrik normal fay
geometrisinde görülmektedir (Kurt vd., 1999). Datça
fayına dik ve fayın tavan bloğu boyunca elde edilen
sismik yansıma kesitleri, kalınlığı yaklaşık 2500 m
olan ve kama geometrisi ile faya doğru kalınlaşan
sedimanter istifin varlığını ortaya koymaktadır (Kurt
vd., 1999, bakınız 11 numaralı hat). Çökel kalınlığı
ve oluşturduğu geometri buradaki havza birimlerinin
Datça fayının kontrolünde onunla eş yaşlı olarak
çökeldiğini göstermekte olup, bunun Oligosen
döneminde gerçekleştiği yorumu yapılmıştır (Seyitoğlu
vd., 2004). Gökova Körfezi’nde denizaltında gözlenen
bu faylanma ve ilişkili oluşumların doğuda karada da
devam ettiğine dair veriler, Çağlar ve Duvarcı (2001)
tarafından jeofizik verilerle gösterilmiştir.
Datça-Kale-Acı
Göl
havzasının
daha
kuzeydoğudaki Kale bölümü, Hakyemez (1989)
ve Yılmaz vd. (2000) tarafından ayrıntılı olarak
çalışılmıştır. Yılmaz vd. (2000) ve Gürer ve Yılmaz

Şekil 1- Güneybatı Anadolu’da Datça-Kale-Acı Göl havzasının kuzeydoğusundaki çalışma alanı (Datça-Kale ana ayrılma fayı
Seyitoğlu vd. (2004)’den ve bölge jeolojisi Konak (2002), Turhan (2002), Konak ve Şenel (2002), Şenel (2002)’den
alınmıştır).
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(2002) Kale-Tavas havzasının kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu kuzeybatıya eğimli normal faylar
denetiminde geliştiğini belirterek, bu havzayı Likya
naplarının üstünde gelişen “piggy- back” havza olarak
yorumlamış ve genel itibarı ile kuzey - güney yönde
daralmayı temsil eden bir tektonik rejim altında
geliştiğini öne sürmüşlerdir.
Kale-Tavas havzası ile birlikte daha kuzeydoğudaki
Denizli ve Çardak-Dazkırı havzalarındaki Oligosen
istifler, Sözbilir (2005) tarafından incelenmiştir.
Bu havzaların genişlemeli tektonik rejim altında
Likya naplarının Menderes masifi üzerinden
güneye sıyrılması ile oluştuğu öne sürülerek,
havza dolgularında görülen kıvrımlanmalar ile
gözlenen deformasyonun Likya naplarının güneye
doğru devam eden köksüz hareketi ile ilgili olduğu
belirtilmiştir. Buradan, makale metninde açık olarak
ifade edilmese de, Sözbilir (2005)’in Menderes
masifinin yüzeylemesinde Ring vd. (2003) tarafından
öne sürülen Menderes masifinin simetrik çekirdek
kompleksi olarak ilk sıyrılması ile ilişkili “Likya
sıyrılma fayı” ile hemfikir olduğu anlaşılmaktadır.
Sözbilir (2005) çalışmasında iki ayrı yerde rapor edilen
temel kayaçların Oligosen istifi üzerine bindirmesi
(Tokça ve Kuzunkaya lokasyonları) gözlemini,
Likya naplarının yenilenen hareketleri ile açıklamış
ve Menderes masifinde aynı zamanda genişlemeli
havzaların varlığına işaret edilmiştir. Tokça civarında
temel kayaçlar ile Oligosen sedimanter istif arasındaki
ilişki yüksek açılı normal fay olarak haritalanmasına
rağmen (Göktaş vd., 1989), Akkiraz vd. (2010) bu
ilişkinin bindirme olduğuna dair ayrıntılı haritalar
sunarak sedimanter istifin Rupeliyen-Erken Şattiyen
(Oligosen) yaşlı olduğunu belirtir.

Karadere formasyonu üzerine uyumlu olarak örgülü
ve menderesli akarsu çökellerinden oluşan lagüner
ortamda gelişmiş kömürlü Mortuma formasyonunun,
bunların da üzerine uyumsuz olarak alt Miyosen yaşlı
Yenidere formasyonunun geldiğini belirtir.
Toker (2008) Çardak-Dazkırı havzasındaki
Oligosen yaşlı istifi alttan üste doğru Armutalanı,
Çardak, Hayrettin, Tokça formasyonlarına ayırarak
incelemiştir. Armutalanı ve Çardak formasyonları
alüvyal yelpaze çökelleri olarak değerlendirilmiştir
(Toker ve Yağmurlu, 2010).
Karadenizli vd. (2009, 2017) Oligosen DatçaKale-Acı Göl havzası için genelleştirilmiş stratigrafiyi
Mortuma, Çardak ve Hayrettin formasyon ayrımı ile
sunmaktadır. Hayrettin formasyonu içinde Üçtepe
resif üyesine de yer verilmiştir. Formasyonların
fasiyes analizlerinde alüvyal yelpaze ve akarsu,
yelpaze deltası, kumsal, sığ deniz kırıntılıları, iç şelf
karbonatları ve açık deniz çökelleri saptanmıştır
(Şekil 2).
Bu makalede, göreli olarak havza kenar ilişkileri
daha az çalışılmış olan Datça-Kale-Acı Göl havzasının

Önceki çalışmalarda Datça-Kale-Acı Göl
havzasının alt havzalara bölünerek incelendiği ve
bunlara ait farklı stratigrafiler önerildiği görülmektedir.
Sedimanter istiflere ait yaş verileri sağlayan çalışmalar,
palinoloji (Akgün ve Sözbilir, 2001; Akkiraz ve
Akgün, 2005) nannoplankton, foraminifer, mollusk
(İslamoğlu vd., 2006; Gedik, 2008; İslamoğlu, 2008),
palinoloji ve bentik foraminifer (Akkiraz, 2008;
Akkiraz vd., 2010, 2011) bulgularına dayanmaktadır.
Göktaş vd. (1989) Çardak-Tokça havzasının
stratigrafisini ortaya koyarak bunların yer yer karasal
girdilerin olduğu deltaik sığ denizel çökellerden
oluştuğunu belirtmişlerdir. Hakyemez (1989) Kale
havzasında en altta alüvyal yelpaze olarak gelişmiş

Şekil 2- Datça-Kale-Acı Göl havzasının genelleştirilmiş stratigrafisi
(Karadenizli vd., 2009’dan yararlanılmıştır).
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KD bölümünde anahtar lokasyonlarda yapılan arazi
gözlemleri ile elde edilen veriler eşliğinde havzanın
tektono-sedimanter gelişimi açıklanacaktır (Şekil 3).
Önceki çalışmalardan farklı olarak havzanın sınırları,
boyutu ve geometrisi üzerinde de durulacaktır. Çünkü,
Oligosen zaman dilimi Türkiye jeolojisi açısından
kritik öneme sahiptir.
2. Datça-Kale-Acı Göl Havzası
Kenarındaki Arazi Gözlemleri

Güneydoğu

2.1. Çardak Güneybatısı: İnceler-Söğütköy Alanı
(Şekil 3 ve 4a)
Datça-Kale ana ayrılma fayı, Kale-Tavas havzasını
güneyden sınırladıktan sonra (Yılmaz vd., 2000; Gürer
ve Yılmaz, 2002) kuzey-kuzeydoğu yönüne döner
ve İnceler - Söğütköy batısında net olarak izlenmeye
başlanır (Şekil 1 ve 3). Kuzeybatıya eğimli İnceler
normal fayı, Likya napları ve Eosen sedimanter
birimlerden oluşan temel birimler ile OligosenNeojen istif arasındaki dokanağı oluşturur (Şekil 4a).
Baskın olarak Oligosen iri konglomera ve kumtaşı

ardalanmasından oluşan Çardak formasyonuna ait
istifin alt seviyeleri yüksek-orta eğim değerlerine
sahipken (55-37o), üst seviyelerine doğru geçişli olarak
eğim değeri azalarak düşük eğimli hale gelmektedir
(10o) (Şekil 4b). İstif üstte olasılıkla aşınmalı paralel
uyumsuzluk ile gelen kırmızı çamurtaşları, zırhlı çamurtopları ve bitki parçaları içeren kireçtaşı ile gevşek
konglomeradan oluşan olası Neojen istif ile örtülür.
Baskın olarak konglomeralardan oluşan Oligosen
istifini derin kazılmış vadi yamaçlarında İnceler fayına
doğru kalınlaşan kama geometrisinde görmek olasıdır
(Şekil 5a, b). Bu durum, İnceler fayının Oligosen’de bir
büyüme fayı olarak geliştiğini ve Oligosen sedimanter
istifinin çökelimini denetlediğini net bir şekilde ortaya
koymaktadır. İnceler fayı Neojen döneminde ve
sonrasında da aktivitesini sürdürmüş olmalıdır.
Datça-Kale ana ayrılma fayı boyunca Oligosen’de
tektonizma - sedimantasyon arasındaki ilişkiyi ortaya
koyan ve ilk arazi verisi olan bu gözleme benzer
veriler, Gökova Körfezi içinde denizaltı sismik
yansıma kesitlerinde de gözlenmektedir (Kurt vd.,
1999; Seyitoğlu vd., 2004; Seyitoğlu ve Işık, 2015).

Şekil 3- Datça-Kale-Acı Göl havzasının kuzeydoğu bölümüne ait sadeleştirilmiş jeoloji haritası ve ayrıntılı gözlem alanlarının lokasyonu.
Konum için şekil 1’e bakınız. (Konak, 2002; Turhan, 2002; Konak ve Şenel, 2002; Şenel, 2002; Emre vd., 2013’den yararlanılmıştır).
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Şekil 4- a) İnceler - Söğütköy jeolojik haritası (Şenel, 2010’dan yararlanılmıştır). Konum için şekil 3’e, fotoğraf yeri için şekil 4b ve şekil
5a’ya bakınız. b) İnceler fayı ile temel kaya ve Oligosen-Neojen yaşlı birimlerin ilişkisini gösteren enine jeolojik kesiti (Kırmızı
çerçeveli alan şekil 5a’daki fotoğrafın yerini göstermektedir).
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Şekil 5- a) İnceler - Söğütköy alanında Oligosen istifinin doğuda fotoğraf karesi dışında bulunan İnceler fayına doğru kalınlaşan kama
geometrisi. b) Kama geometrisinin yakın plan görüntüsü. Sarı hatlar tabaka düzlemlerini göstermektedir.

2.2. Başmakçı Doğusu ve Güneydoğusu: YassıörenAtabey Alanı (Şekil 3 ve 6a)
Başmakçı güneyinde, aktif Acı Göl normal fayının
taban bloğu Likya naplarından meydana gelirken,
tavan bloğu ise Kuvaterner çökelleri ve bölgede geniş
alan kaplayan Acı Göl’ün güncel tortullarından oluşur
(Şekil 3). Günümüzde diri fay olarak çalışan Acı
Göl normal fayının Oligosen döneminde Datça-Kale
ana ayrılma fayının bir parçası olarak davrandığını
gösteren dolaylı veriler aşağıda verilmiştir.
Acı Göl’ün kuzeybatısında yer alan Maymun Dağı
fayı, Acı Göl fayının antitetik fayı konumundadır.
Çok fazla eğime sahip olmayan Oligosen istifin
görünen kalınlığı en az 789 m olup, Maymun Dağı
zirvesinden Acı Göl seviyesi arasında ölçülebilir,
bu istif Maymun Dağı fayının taban bloğunda yer
almaktadır. Buradan Acı Göl ve yakın çevresindeki
Kuvaterner düzlüğü altında en az Maymun Dağı’nda
gözlenen kadar bir Oligosen istifinin yer alması
gerektiği sonucuna ulaşılır. Buna bağlı olarak Acı Göl
fayının Oligosen’de Datça-Kale ana ayrılma fayının
bir segmenti olarak davranmış olduğu ve Oligosen
istifinin çökelimini denetlediği basit olarak bu fayın
tavan ve taban bloklarındaki Oligosen istifin kalınlık
farkından yararlanılarak öne sürülebilir. Bu öneri
Yassıören Köyü civarındaki arazi gözlemleri ile
desteklenmektedir (Şekil 3 ve Şekil 6).
Acı Göl fayına ait segmentler, Likya naplarının
kayalarını ve üzerinde uyumsuz olarak yer alan
Oligosen kırıntılı istifini Acı Göl Kuvaterner
istifinden ayırmaktadır (Şekil 6a, 6b). Bu diri fayın
hem tavan hem de taban bloklarında Oligosen istifinin
6

gözlenmiş olması ve taban blokta gözlenen Oligosen
istifin Maymun Dağ’da gözlenen istife (789 m) göre
daha ince (250-50 m) olması, Acı Göl fayının taban
bloğundaki Oligosen istifinin Oligosen döneminde
havzayı sınırlayan normal fayın (Acı Göl Oligosen
segmenti) yükselen bloğunu örten / onu üzerleyen
kesimi olduğunu göstermektedir (Şekil 6a, 6b). DatçaKale ana ayrılma fayının Acı Göl Oligosen segmentini
üzerleyen istifin Isparta kuzeyinde Atabey civarına
kadar yayıldığı görülmektedir (Şekil 3).
Atabey güney-güneybatısında Kırkdağ Tepe
mevkiinde (Şekil 7) genel olarak konglomeralardan
oluşan Oligosen yaşlı (Akkiraz vd. 2011) istifin tabanı,
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kuzeybatıya eğimli
bir normal fayın düşen bloğunda gözlenmektedir
(Şekil 7a, 7b, 7c). Bu istifin üst seviyelerinin Oligosen
öncesi temel ile olan ilişkisi Atabey kuzeyinde
gözlenmektedir (Şekil 8a, 8b). Bu alanda rekristalize
kireçtaşlarından oluşan temel kayaları Eosen yaşlı
kumtaşı-çamurtaşı ardışımı üzerine bindirmiş
durumdadır (Şekil 8c). Bindirmenin hemen önünde
gelişen doğu-batı doğrultulu güneye eğimli normal
faylarla sınırlandırılan Oligosen konglomeratik istif,
açısal uyumsuz olarak kıvrımlı Eosen birimlerini
üzerlemektedir. Normal faylardan biri Oligosen
çökeller tarafından örtülmüş (Şekil 8e) ve daha
geride oluşan diğer normal fay (Şekil 8d) tarafından
sınırlanmıştır (Şekil 8a, 8b). Bu özellik Oligosen’de
normal faylar ile eş zamanlı bir çökelmenin
göstergesidir.
Datça-Kale-Acı Göl havzasını güneydoğudan
sınırlayan ana ayrılma fayı, kuzeydoğuya doğru
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Şekil 6- a) Yassıören jeolojik haritası. Konum için şekil 3’e bakınız. b) Yassıören ve Yakaköy enine jeolojik kesitleri. (Konum için şekil 6a’ya
bakınız).

daha genç kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu Dinar
fayı nedeniyle net olarak izlenemez. Dinar fayının
taban bloğunda Oligosen istif, Senirkent kuzeyindeki
horstun üzerinde uyumsuz, göreli ince bir istif olarak
bulunmaktadır. Bu Acı Göl fayının taban bloğundaki
duruma benzediğinden ana ayrılma fayının daha

kuzeybatıda Tatarlı fayı civarında bulunması
muhtemeldir ve Kuvaterner depolarının altında
daha kuzeydoğuya uzanıyor olsa bile kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu Afyon-Akşehir grabeni ile daha
kuzeydoğuda kesilmek durumunda kalacaktır (Şekil
3).
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Şekil 7- a) Atabey-Kırkdağ jeoloji haritası. (Şenel, 2010’dan yararlanılmıştır).
Konum için şekil 3’e bakınız. b) Kırkdağ Tepe mevkiinin jeolojik
enine kesiti. Konum için şekil 7a’ya bakınız. c) Jura-Kretase yaşlı
birimler ile Oligosen Çardak formasyonunu sınırlayan normal fayın
arazi görünümü ve fay yüzeyinden alınan ölçümlere göre normal
fayı işaret eden fay düzlemi çözümü (KKD’dan GGB’ya bakış.).
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Şekil 8- a) Atabey kuzeyi jeoloji haritası. Konum için şekil 3’e bakınız. b) Atabey kuzeyi enine jeolojik kesiti. c) Jura-Kretase yaşlı Rekristalize
kireçtaşı ile Eosen kumtaşları arasındaki bindirme. Batıya bakış. (Bindirme düzlemi D-B, 40 K konumludur.) d) Eosen kumtaşları
ile Oligosen Çardak formasyonuna ait konglomeralar arasındaki normal faylı dokanak. e) Oligosen Çardak formasyonuna ait
konglomeralar tarafından üzerlenen normal fay.
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3. Datça-Kale-Acı Göl Havzası
Kenarındaki Arazi Gözlemleri

Kuzeybatı

3.1. Cerityaylası Alanı (Şekil 3 ve 9)
01.10.1995 Dinar depremini de üretmiş olan diri
Dinar normal fayının taban bloğundaki Oligosen
yaşlı Çardak formasyonuna ait istif Çobansaray
batısında Eosen çökelleri üzerine açısal uyumsuzlukla
gelmektedir (Şekil 3). Daha kuzeybatıya doğru
gidildiğinde
bu
istifin
kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu, güneydoğuya eğimli aralı aşmalı olarak
yer alan Cerityaylası ve Muratlı normal fayları ile
sınırlandığı gözlenmiştir (Şekil 9a, 9b). Oligosen
istifin eğimi üste doğru azalarak Muratlı fayını üzerler
(Şekil 9e), bu durum Oligosen istifin çökeliminin
Cerityaylası ve Muratlı fayları tarafından kontrol
edildiğini göstermektedir (Şekil 9b, 9c).
3.2. Tokça Alanı (Şekil 3 ve 10)
Tokça civarında, Baklan fayı tarafından sınırlanan
Baklan grabeninin yükselen bloğunda, Triyas - Kretase
rekristalize kireçtaşları ile Oligosen sedimanter istif
arasında Datça-Kale-Acı Göl Oligosen havzasının
kuzeybatı sınırını oluşturan tektonik dokanağın
niteliği hakkında farklı görüşler bulunmaktadır (Şekil
3). Bu dokanak, Sözbilir (2005) ve Akkiraz vd.
(2010) tarafından bindirme olarak haritalanmış ve
taban bloğundaki sedimanter istifin Rupeliyen-Erken
Şattiyen (Oligosen) yaşlı olduğu saptanmıştır. Diğer
taraftan aynı dokanak, Göktaş vd. (1989) tarafından
yüksek açılı normal fay olarak haritalanmıştır. Arazi
gözlemlerimize göre Triyas- Kretase rekristalize
kireçtaşı ile Oligosen sedimanter birimler arasındaki
tektonik dokanak kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu
güneydoğuya eğimli bir normal faydır. Tokça fayı
yaklaşık 13 km boyunca izlenebilmekte olup, 4
segmentten oluşmaktadır (Şekil 10 a, 10b). Fay
zonundaki breşler içinde hidrotermal aktivite olduğuna
dair izler bulunmaktadır. Fay zonunda bir noktada
fay düzlemi ve üzerindeki kayma çizikleri ölçmek
mümkün olmuştur. Tokça fay düzleminin eğim yönü
ve üzerindeki hareketin konumuna göre normal fay
karakterinde olduğu çok belirgindir (Şekil 10c). Tokça
normal fay dokanağında bulunan Oligosen yaşlı
sedimanter birimler karbonat çimentolu, yarıyuvarlak,
tane destekli, iri çakıllı konglomeralardan meydana
gelmiştir ve açık kıvrımlanma gösterirler. Kıvrım
eksenlerinin Tokça normal fayına paralel olması
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(Şekil 10b) da bu kıvrımların normal faylanma ile
ilişkili olduğunu göstermektedir. Tokça normal
fayından güneydoğuya uzaklaşıldığında, Oligosen
sedimanter istifi tekdüze olarak güneydoğuya eğimli
olarak bulunur (Şekil 10b).
3.3. Kuzunkaya Alanı (Şekil 3 ve 11)
İsabey batısında Bayıralan kuzeyinde Kuzunkaya
mevkiinde, ofiyolitik temelin Oligosen sedimanter
birimleri üzerine bindirdiği rapor edilmiştir (bknz.
Sözbilir, 2005’de, şekil 15). Ancak bölgede yapılan
arazi gözlemleri ofiyolitik temel ile Oligosen
sedimanter birimleri arasındaki sınırın doğu
kuzeydoğu- batı güneybatı doğrultulu güneydoğuya
doğru yüksek eğimli bir normal fay olduğunu
göstermektedir. (Şekil 3, Şekil 11a, 11b, 11c). Fayın
tavan bloğunda yer alan çekme kıvrımı senklinali
hareketin yönünü belirlemede kullanılmıştır (Şekil
11b, 11c).
Genel olarak Datça-Kale-Acı Göl havzasının
kuzeybatı kenarındaki arazi gözlemleri, havza
kenarının Datça-Kale ana ayrılma fayına antitetik
olan bir normal fay sistemi ile sınırlandığını ortaya
koymaktadır. Cerityaylası ve Muratlı fayları büyüme
fayı olarak görev yapmışlardır (Şekil 9d).
4. Datça-Kale Ana Ayrılma Fayı Kuzeybatı
Uzanımına Ait Mikrotektonik Bulgular
İnceleme alanları içerisindeki metamorfik
kayaların litolojisini mermer, kalkşist ve kalksilikatik şist oluşturur. Bu kayalara ait mezoskopik
ve mikroskopik incelemelerimiz kayaların değişen
oranlarda milonitleşme etkisinde de kaldığını ortaya
koymaktadır. Karbonat mineralleri (kalsit) bölgedeki
kayaların yaygın mineral bileşimidir. Bu bileşene
farklı oranlarda fillosilikat mineralleri (biyotit, klorit,
muskovit, serizit), kuvars, feldispat ve amfibol eşlik
etmektedir. Kayada tali bileşen olarak epidot ve opak
mineral görülmektedir.
Kayanın
ilksel
foliyasyonunu
fillosilikat
minerallerinin
uzanımı
oluşturmaktadır.
Bu
foliyasyon düzlemleri büyük oranda milonitik
foliyasyon tarafından üzerlenmiş, kesilmiş ve/
veya saptırılmıştır. Milonitik foliyasyon, özellikle
yassılaşmış ve uzanım gösteren rekristalize kalsit
mineralleri ile temsil olur. Yine rekristalize fillosikat
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Şekil 9- a) Cerityaylası-Muratlı faylarını gösteren jeoloji haritası. Konum için
şekil 3’e bakınız. b) Cerityaylası enine jeoloji kesiti. c) Cerityaylası
fayı’nın arazideki görünümü. d) Oligosen Çardak formasyonunda Muratlı
fayına doğru kalınlaşan kama geometrisi e) Muratlı normal fayının
Çardak formasyonu tarafından üzerlenmesi.
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Şekil 10- a) Tokça civarının jeoloji haritası. Konum için şekil 3’e bakınız. b) jeolojik enine kesiti ile
Oligosen yaşlı Hayrettin fm. ile Triyas-Kretase yaşlı Çifteöz fm. arasındaki faya paralel
gelişen kıvrım eksenlerine ait yapısal veri. Kıvrımlanmanın ortalama gidişi: K44°D , dalımı:
6°’dir. c) Kireçtaşları üzerindeki okside olmuş fay yüzeyi ve normal fayı işaret eden fay
düzlemi çözümü (Fay düzleminin konumu K56D, 31GD, kayma çizikleri ise K63B, 26GD
olarak ölçülmüştür).
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Şekil 11- a) Kuzunkaya civarının jeoloji haritası. Konum için şekil 3’e bakınız. b) Kuzunkaya enine jeolojik kesiti. (Ters fay
ilişkisi Konak vd., 1986’dan alınmıştır, siyah çerçeveli alan şekil 11c’deki fotoğraf yeridir) c) Oligosen Hayrettin
formasyonu ile ofiyolitik temel (Karakaya formasyonu) arasındaki normal faylı sınırı gösteren fotoğraf. (Konum
için şekil 11b’ye bakınız.).
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mineralleri de milonitik foliyasyonun oluşumuna
eşlik eder. Rekristalize bu minerallerin oluşturduğu
seviyelerde değişen geometrilerde kıvrımlanma
olağandır. Milonitik foliyasyon düzlemlerinde uzama
geometrili izole mineral grupları milonitik lineasyonu
temsil etmektedir.
Kayalardaki milonitleşme özelliğini büyük
ölçüde kayanın ilksel bileşimi ve dokusal özellikleri
kontrol etmektedir. Tümüyle ya da büyük ölçüde
karbonat bileşimli milonitik kayalar rekristalize
kalsit mineralleri ile temsil olmaktadır. Bir kısım
milonitik kayalar rekristalize ince ve orta taneli
rekristalize kalsitlerden oluşmaktadır. Bir kısım
milonitik kayalarda ise bu rekristalize ince ve orta
taneli rekristalize kalsitler çok ince taneli rekristalize
kalsitler ile birlikte porfiroklast konumlu kalsit
tanelerine matriks olarak eşlik eder. Porfiroklast
tanelere yoğun altere amfibol minerali, opak bazı
mineraller ile altere iri fillosilikat mineralleri de
porfiroklast olarak kaya bileşiminde yer alır. Özellikle
kalsit porfiroklastlarında kırıklanmalar ve kırık
alanlarına rekristalize kalsit mineralleri ile kuvars
tanelerinin yer alması bu minerallerin deformasyonu
sırasında gerilme rejimi etkisini ortaya koymaktadır.
Kalsit porfiroklastlarında dalgalı sönme ve
ikiz gelişimi belirgin olup, deformasyon sırasında
sıcaklığın 200 ile 300°C’ler arasında geliştiğine
işaret eder. Bazı kesitlerde görülen kuvars taneleri de
benzer şekilde yersel rekristalize ve belirgin dalgalı
sönmelidir. Bu mineral özellikleri deformasyon
sırasında sıcaklığın 250°C ve üzeri olduğunu
göstermektedir. Bölgesel jeotermal gradyanı ortalama

30°C/km olarak kabullendiğimizde milonitik kayaları
oluşturan deforme minerallerin 6 ile 10 km derinlerde
deforme olmuş olabileceğini söylemek mümkündür.
Kaya örneklerinin uzama (milonitik) lineasyonuna
paralel ince kesitler kayadaki sünümlü deformasyonun
kinematiği hakkında bazı veriler ortaya koymaktadır.
S-C yapısı ve asimetrik porfiroklast oluşumları,
inceleme alanındaki egemen kinematik belirteçlerdir
(Şekil 12a,b). Buna yersel alanlarda gelişmiş asimetrik
oblik foliyasyon türü kinematik belirteç oluşumu da
eşlik eder. Kinematik belirteçler milonitleşmenin
genel olarak üst-kuzey-kuzeydoğu yönelime sahip
olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile sünümlü
makaslama zonunun gelişimi sırasında zonun
üzerindeki ve daha sığ kesimdeki litolojilerin kuzeye
hareket etmiş olduğu sonucu çıkmaktadır. Aynı
zamanda kinematik belirteçler bölgedeki sünümlü
deformasyonun basit makaslama ile ilişkili olduğunu
ortaya koyar. Tüm bu bulgular Menderes çekirdek
kompleksinden elde edilen kinematik belirteçler ve
bölgesel gerilme rejimini temsil eden hareketin anlamı
ile uyumludur (Işık vd., 2001, 2003, 2004; Işık, 2004).
5. Datça-Kale-Acı
Göl
Oligosen
Havzası
Kuzeydoğusunun Tektono-Sedimanter Evrimi
Datça-Kale-Acı Göl havzasının kuzeydoğu
bölümü için Cerityaylası, Çobansaray, Hayrettin,
Söğütköy ve Atabey ölçülü stratigrafik kesitleri
hazırlanmıştır (Şekil 3 ve Şekil 13a, 13b). Bu ölçülü
stratigrafik kesitlerin havza içindeki göreli konumları
ile mikrotektonik gözlemlerin yapıldığı alanla ilgili
konum değerlendirmesi şekil 14’de sunulmuştur.

Şekil 12- İnceleme alanında temel kayaları oluşturan metamorfitlerde yaygınca gözlenen bazı mikro yapıların mikroskop görünümü.
Konum için şekil 3’e bakınız. Yönlü numunedeki kinematik belirteçler bölgesel deformasyonda hareket üst-kuzey olduğuna
işaret etmektedir. a) S-C yapısı. (Çift nikol). b) Asimetrik porfiroklast (Tek nikol). ap: asimetrik porfiroklast; K: Kuzey.
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Şekil 13- a,b) Datça-Kale-Acı Göl havzasının KD kesiminden alınan ölçülü stratigrafik kesitler. Konum için şekil 3’e bakınız.

MTA Dergisi (2019) 160: 1-20

15

Şekil 13- devamı.
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Şekil 14- Datça-Kale-Acı Göl havzasının kuzeydoğu kesimindeki ölçülü stratigrafik kesitlerin göreli konumlarını gösteren temsili enine kesit.
1-Cerityaylası, 2- Çobansaray, 3-Hayrettin, 4- Söğütköy, 5-Atabey ölçülü stratigrafik kesitleri. 6-Datça-Kale Ana Ayrılma fayı alt
levhasında Süller civarındaki mikrotektonik gözlemlerin konumu.

Datça-Kale-Acı Göl havzasının kuzeydoğu
bölümü için litolojileri birbirinden farklı üç
ayrı Oligosen istifinden söz etmek mümkündür.
Bunların ilki kalın kaba kırıntılıların olduğu, Acı göl
güneyindeki İnceler- Söğütköy istifidir. Birbirinin
devamı olması kuvvetle olası iki ayrı yüzlek halinde
izlenen bu istif esas itibariyle kaba kum - orta boy
çakılların egemen olduğu, 15 - 50 cm kalınlığındaki
normal dereceli tabakalardan oluşur. İstifin en göze
çarpan iki özelliği silt kil boyu tanelerin azlığı ve
ilksel tabaka eğimlerinin alttan üste doğru azalmasıdır.
Kil bakımından yıkanma yüksek enerjili sulu ortamlar
için iyi bir ayıraçtır. Tabaka eğimlerinin azalması ise
hızlı çökelme ve bu esnadaki aktif tektonizma için veri
olabilir. Bu yüzleğin üste doğru devamındaki kesitte
yer yer plaj çökellerinde gözlenen tortul yapı ve doku
özellikleri (iyi yuvarlaklaşmış ve fakat küreselliği
zayıf yassı tanelerin bolluğu, tanelerde uzun eksen
yönlenmesi, kil ve silt boyu tanelerin hemen hiç
olmaması) gözlenmiştir. Birlikte değerlendirildiğinde
bu kaba taneli istifin sığ deniz ortamında, kaba taneli
delta ve/veya yelpaze deltası (fan delta) şeklinde
depolandığı anlaşılmaktadır.
Maymun Dağı ve Tokça civarındaki kömürlü
Oligosen istifleri tane boyutu bakımından daha
incedirler. Maymun Dağı civarında ince taneli
konglomera - kumtaşı olarak gözlenen istifin özelliği
kil bakımından fakir, yani iyi yıkanmış olmasıdır.
Bu durum, göreceli yüksek enerjinin ifadesidir ve
çökellerin sığ deniz veya kıyı ortamında depolandığını

işaret eder. Tokça civarındaki kömürlü istif, marn kiltaşı - silttaşı litolojisi ile öncekilerden farklıdır.
Laminalanma ve yumuşak tortul deformasyon yapıları
belirgindir. Kil egemen tortullardan kuruludur. Enerji
bakımından düşük, büyük olasılıkla denizel bataklık
ortamlarını düşündürmektedir. Kömürleri paralik
ortam ürünleri olarak yorumlamak mümkündür.
Dinar grabeni yükselen bloğunda Cerityaylası
civarındaki Oligosen birimleri tane boyu bakımından
Söğütköy istifi ile benzerlikler gösterir. Yer yer kırmızı
renklere boyanması ikincil olup depolanmaya bağlı
özellik değildir. Bununla birlikte kil boyu taneleri
daha az yıkanmıştır. Alüvyal yelpaze - yelpaze deltası
çökelleri olarak yorumlamak mümkündür.
Genel olarak, bu istifler sığ deniz kıyı ortamlarını
ifade ederler. Tektonizma kontrollü bir depolanmadan
söz etmek uygun olacaktır. Dar aralıkta fazla kalınlık
tektonizmanın işaretidir.
Buraya kadar sıralanan tüm arazi gözlemleri
ve ölçülü stratigrafik kesitler dikkate alındığında,
Oligosen Datça-Kale-Acı Göl havzasının GD
kenarında etkin bir tektonik kontrol olduğu açıktır.
Bu durum, Datça - Kale ana ayrılma fayının KD’daki
devamı olan İnceler ve Acı Göl fayları ile sağlanmıştır.
Bu normal faylara antitetik olacak şekilde gelişen
Cerityaylası ve Tokça fayları ise, havzayı KD’dan
sınırlayan daha düşük profilli yapılardır (Şekil 15).
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Şekil 15- Datça-Kale-Acı Göl havzasının kuzeydoğu bölümünün Oligosendeki durumunu gösteren şematik blok diyagram.

6. Tartışma ve Sonuçlar
Yüzleklerin saha dağılımı yanı sıra bunların örtülü
ve silinmiş olanları da dikkate alınarak, Oligosen
Datça-Kale-Acı Göl havzasının yaklaşık 300 km
uzunluğunda 50 - 75 km genişliğinde bir geometriye
sahip denizel bir çökel alanı olduğu yorumlanmaktadır.
Dar ve uzun çökel alanlarının geometrilerinin sağladığı
özel depolanma sistemleri söz konusudur. Bunların
modern örnekleri fiyordlar olup havza kenarları yamaç
halinde olduğundan yalnızca havza eksenlerinde
çökel bulunur (Hansen vd., 2007), Yaşlı olanlarına
örnekler ise Miyosen Köprü ve Manavgat havzaları
gösterilebilir (Çiner vd., 2008). Bu ikincilerin çökel
merkezleri dar uzun iken, havza kenarları daha fazla ve
daha çeşitli tortul biriktirir (Kostaschuk ve McCann,
1983; Hansen, 2004). Datça-Kale-Acı Göl Oligosen
havzasının ilave özelliği iki kenarının da faylı oluşu
ancak bir kenarındaki fayın aktivitesinin baskın oluşu
ve tektonizmaya bağlı daha fazla tortul biriktirmesidir.
Özetle, farklı lokalitelerde farklı istiflerin bulunuşu
havza geometrisinin olağan sonucudur ve yaşlı fiyord
tipi havzalara güzel örnek oluşturmaktadır.
18

Oligosen Datça-Kale-Acı Göl havzasının
kuzeydoğusunda yapılan arazi gözlemleri havzayı
güneybatıdan sınırlayan Datça - Kale ana ayrılma
fayının İnceler ve Acı Göl fayları ile temsil edildiğini
göstermektedir. İnceler fayının tavan bloğunda kama
geometrisi gösteren Oligosen istifi, bu fayın çökelme
ile eş zamanlı geliştiğini ortaya koymaktadır. Acı
Göl fayının taban bloğu üzerinde yer alan Oligosen
istifinin Maymun Dağı’nda gözlenen istife göre
oldukça ince olması bu kesimde yer alan Oligosen
çökellerinin havzayı sınırlayan fayın üzerlenmesi
ile oluştuğu yönünde değerlendirmeye yol açmıştır.
Oligosen Datça- Kale ana ayrılma fayının antitetiği
olarak havzanın kuzeybatı kenarında yer alan
Cerityaylası ve Muratlı faylarının Oligosen çökelleri
ile ilişkileri çökelme ile eş zamanlı faylar olduklarını
göstermektedir (Şekil 9d). Tokça fayının daha
önceki çalışmalarda iddia edildiği gibi bir bindirme
fayı olmadığı aksine normal fay karakteri taşıdığı
belirlenmiş ve Cerityaylası ve Muratlı fayları ile
birlikte Datça-Kale-Acı Göl havzasının kuzeybatı
kenarını temsil ettiği saptanmıştır. Datça - Kale
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ana ayrılma fayının bükülmesi ile Menderes masifi
yüzeylemiş ve alt levhada yapılan mikrotektonik
çalışmalar ile üst- kuzey- kuzeydoğu sıyrılmanın
Süller civarında da yer aldığı ortaya konulmuştur.
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