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ÖZ 
 Güney Türkiye’de yer alan önemli Neojen yaşlı havzalardan biri de Adana Havzasıdır. 
Bu havza içinde, Alt Miyosen döneminde, Tersiyer öncesi birimleri, uyumsuzlukla üzerleyen 
taban çakıltaşları ve akarsu çökellerinden oluşan Gildirli formasyonu, sığ denizel birimlerden 
oluşan Kaplankaya formasyonu ile geçişli bir ilişkiye sahiptir. Bu ilişki Mersin ili kuzeyindeki 
Soğucak-Bekiralanı köylerinde belirgin bir şekilde izlenebilmektedir.  
 Bu alanda ofiyolitik karışık üzerine uyumsuzlukla gelen, Kaplankaya formasyonu 
resifal ürünleri normal gelişimlerini tamamlayamadan, Gildirli formasyonu kırıntılıları ile 
kesilmiştir. Kırmızı renkli çakıllı ve kumlu akarsu çökelleriyle başlayan kırıntılı çökeller 
havza içine doğru incelmektedir ve pelesipodlu, ekinidli, Ostrea’lı, karbonat çimentolu 
birimlere (Kaplankaya formasyonu) geçiş göstermektedir. Kırıntılı malzemenin etkisini 
yitirmesiyle ve ortamın sakinleşmesiyle, resifal kireçtaşları tekrar gelişmeye başlamıştır. 
 
ABSTRACT 
 One of the important Neogene basins in the southern Turkey is the Adana Basin. 
Gildirli formation contains basal conglomerate and fluvial deposits, unconformably overlies 
the pre-Tertiary units and has a transitional relation with shallow marine deposits of 
Kaplankaya formations in this basin during the Lower Miocene time. This relation is 
significantly observed in Soğucak-Bekiralanı villages at the north of Mersin. 
 The Kaplankaya formation unconformably overlies the ophiolitic complex and was 
ceased by the Gildirli formations clastics without completing their normal development. The 
deposition starts with red colored gravelly and sandy fluvial deposits and is thinning towards 
the basin interior and passing into pelecypoda, echinoid, Ostrea bearing and carbonate 
cemented units (the Kaplankaya Formation). The reef limestone was started to develop again, 
after the clastics lose their effect and calm down of the environment. 
  
1. GİRİŞ 
 Resifler uygun sıcaklık, ışık, besin seviyesi, su derinliği ve tuzluluk gibi koşullarının 
sağlandığı ortamlarda gelişebilen özel sedimantolojik ortamlardır. Çeşitli ekonomik değere 
sahip mineralleri barındırması, petrol ve doğalgaz depolanması için uygun rezervuar kayaları 
olması, geçmiş dönemlere ait paleo-ortam koşullarının belirlenmesindeki önemleri nedeniyle 
çok sayıda çalışmaya konu olmaktadır. Bu çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler, günümüz 
ekolojik dengelerinde önemli paya sahip resiflerin incelenmesinde önemli katkılar 
sağlamaktadır.  
 Alt Miyosen döneminde başlayan küresel ölçekteki transgresyon Akdeniz’in 
çevreleyen alanlarda  irili ufaklı bir çok sedimanter havza gelişimine neden olmuştur 
(Esteban, 1979, 1996; Kelling ve diğ., 2005). Bunlardan en önemlileri veya üzerinde en fazla 
çalışma yapılmış olanlar İspanya’da; Sorbas havzası (Braga ve Martin, 1998), Nijar havzası, 
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Almeria (Dabrio ve diğ., 1981; Franseen ve Mankiewicz, 1991), Fortuna havzası 
(Mankiewicz, 1995), Mallorca (Pomar, 1991); Orta İtalya (Brandano ve Corda, 2002), 
Montagna della Maiella (Vecsei ve Sanders, 1999). Bu havzalar güney Türkiye’de oldukça 
yaygın bir dağılım göstermektedirler (Kelling ve diğ., 2005). Antalya ve civarında (Hayward, 
1982, 1984; Hayward ve diğ., 1996; Karabıyıkoğlu ve diğ., 2005), Mut (KB Mersin) havzası 
(Gökten, 1976; Gedik ve diğ., 1979; Atabey, 1999; Bassant ve diğ., 2001; Gül, 2001; Gül ve 
Eren, 2003; Şafak ve diğ., 2005), ve Adana Havzası (Görür, 1979, 1980; Yetiş, 1988; Yetiş ve 
diğ., 1995; Gül ve Koç, 2003) ile ilgili olarak bir çok çalışma yapılmıştır. 
 Bu çalışmaya konu olan alan, Adana Havzasının, Orta Toroslarda güney batıya doğru 
uzanan, dar uç kısmında yer almaktadır (Özgül, 1976). Bu alan havza kenarına oldukça yakın 
bir alanda bulunmaktadır. Bu nedenle resif gelişimini etkileyen tektonizma, deniz seviyesi 
salınımları ve taban topografyası gibi etkiler çok belirgin bir şekilde izlenebilmektedir. Bu 
etkilerden biri de karalardan kaynaklanan kırıntılı beslenimidir (Şekil 1). Soğucak-Bekiralanı 
köylerinin güneyi (K Mersin) (Şekil 1) kırıntılı malzemelerin resif gelişimi üzerine etkilerinin 
en belirgin olarak gözlendiği bir alan olup, kırıntılı malzeme yanal ve düşey yönde belirgin bir 
şekilde takip edilebilmektedir. Bu amaçla 3 adet sedimantolojik kesit ölçülmüş ve 
deneştirilmiştir. İnceleme alanı ve yakın civarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sınırlı olsa 
da (Pampal, 1984; Yaman, 1991; Nazik, 1993; Gül ve Koç, 2003; Özer ve diğ., 2004) Adana 
havzası ile ilgili bir çok çalışma yapılmıştır (Schmidt, 1961; Görür, 1979, 1980;  Yetiş, 1988; 
Ünlügenç ve diğ., 1990; Gürbüz, 1993; Yetiş ve diğ., 1995; Gürbüz, 1999; Sevimli, 2003). 
 
2. STRATİGRAFİ 
 Adana havzasının geneline bakıldığında Paleozoyik’ten günümüze değin uzanan yaş 
aralığında çok sayıda jeolojik birim ayırtlanmıştır. Bunların büyük bir kısmı inceleme 
alanımızda yüzeylenmemektedir (Yetiş ve Demirkol, 1986; Ünlügenç ve diğ., 1990), (Şekil 2 
ve 3).  
 Adana Havzasının temelinde kireçtaşı, kumtaşı, silttaşı ve şeyl ardalanmalarından 
oluşan Orta-Üst Devoniyen yaşlı Yerköprü formasyonu ile kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve 
dolomitlerden oluşan Permo-Karbonifer yaşlı Karahamzauşağı formasyonu yer almaktadır 
(Yetiş ve Demirkol, 1986; Ünlügenç ve diğ., 1990). Paleozoyik yaşlı birimler üzerine 
uyumsuz olarak gelen Demirkazık formasyonu Üst Triyas-Alt Kretase yaşlı olup inceleme 
alanının dışında kuzey ve kuzeybatıda yüzeylenmektedir (Pampal, 1984; Demirtaşlı ve diğ., 
1984; Yetiş ve Demirkol, 1986; Ünlügenç ve diğ., 1990). Bunların üzerine küçük açısal 
uyumsuzlukla Senoniyen yaşlı kireçtaşları gelmektedir (Özer ve diğ., 2004). Sonrasında 
uyumlu olarak planktonik foraminiferli, kalsitürbiditli Kampaniyen-Maastrihtiyen yaşlı Yavca 
formasyonu gelir (Pampal, 1984; Demirtaşlı ve diğ., 1984; Yetiş ve Demirkol, 1986; 
Ünlügenç ve diğ., 1990). Mesozoyik yaşlı bu sedimanter istif üzerine tektonik olarak 
serpantinleşmiş gabro, diyabaz, peridodit ve piroksenitli Mersin ofiyoliti gelir (İşler, 
1989/1990; Yaman, 1991; Parlak ve diğ., 1995). Ofiyolitin üzerine yine tektonik olarak 
Fındıkpınarı Karışığı gelmektedir (İşler, 1989/1990; Yaman, 1991; Özer ve diğ., 2004). 
İnceleme alanındaki en yaşlı birim olan Fındıkpınarı Karışığı içerisinde oldukça bozunmuş 
serpantinleşmiş ofiyolitik kayaçları ile bol miktarda, daha yaşlı birimlere ait yer yer dağ 
büyüklüğüne varan blokların varlığı tespit edilmiştir (Şekil 2 ve 3). 
 Senozoyik birimler Adana Havzasında Oligosen-Alt Miyosen yaşlı gölsel Karsantı 
formasyonu ile başlamaktadır. İnceleme alanımızda yüzeylenen ve bu çalışmanın konusunu 
oluşturan Gildirli formasyonu kırmızı-kahve renkli kırıntılı çökellerden oluşmakta ve Karsantı 
formasyonu üzerine gelmektedir (Schmidt, 1961; Yetiş ve Demirkol, 1986; Ünlügenç ve diğ., 
1990). Önceki çalışmalarda Oligosen-Alt Miyosen yaşlı olduğu ifade edilen Gildirli 
formasyonunun, inceleme alanında Kaplankaya formasyonu ile yanal ve düşey geçişli bir 
ilişki sergilemesi nedeniyle Alt Miyosen yaşlı olması gerekmektedir. Miyosen’de başlayan 
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transgresyonla yer yer Gildirli formasyonu ile geçişli bulunan, çakıllı kumtaşı, kumtaşı, 
kumlu kireçtaşı, silttaşı, kiltaşı ve kireçtaşından oluşan Kaplankaya formasyonu ile, resifal 
kireçtaşlarından oluşan Karaisalı formasyonu çökelmektedir. Bu birimlerin yaşı inceleme 
alanımıza yakın alanda çalışan Nazik (1993) tarafından ostrakod içeriğine dayanarak, 
Kaplankaya formasyonu için Burdigaliyen-Erken Langiyen, Karaisalı formasyonu için, 
Langiyen-Serravaliyen olarak önerilmiştir. Bunlar üzerine gelen Adana Havzasının diğer 
kısımlarında yaygın olarak bulunan Cingöz formasyonu (denizaltı yelpazesi çökelleri), 
Güvenç formasyonu (derin deniz kiltaşları), Kuzgun formasyonu (çakıllı, kumlu, kireçtaşlı sığ 
denizel çökeller) ve Handere formasyonu (sığ denizel çökeller ve evaporitler) inceleme 
alanımızda gözlenememiştir (Şekil 2 ve 3). 
 
3. YAPISAL EVRİM 
 Menderes-Toros Bloğunu çevreleyen Neotetis Denizin kuzey ve güney kollarının 
kapanması sonucunda, inceleme alanında ve diğer bir çok bölgede, ofiyolitik dizi ve ofiyolitik 
melanja ait birimlerin Mesozoyik birimler üzerine tektonik olarak bindirdikleri gözlenmiştir. 
Bu çarpışma özellikle K.Maraş ve İskenderun gibi alanlarda Eosen-Miyosen’e kadar devam 
etmiştir (Kelling ve diğ., 2005).  

Ünlügenç ve diğ. (1990), Miyosen öncesi gelişen karasal dönem sonrası, Adana  
havzasının açılma havzası olarak oluşmaya başladığını ve kenar ön ülke havzası karakterinde 
olduğunu belirtmiştir. Denizin Alt Miyosen’deki hızlı transgresyonu öncesi karasal dönemde 
gölsel çökellerden oluşan Karsantı formasyonu ve akarsu ortamında çökelmiş Gildirli 
formasyonu gelişmiştir. Daha sonra hızlı transgresyon sonucu oluşan sığ denizel ortamda, 
yersel olarak Gildirli formasyonuna ait çökeller ile Kaplankaya formasyonuna ait kumlu, 
çakıllı kireçtaşları, silttaşları gelişmeye başlamıştır. Uygun ortam koşullarında ise resifal 
kireçtaşlarından oluşan Karaisalı formasyonu çökelmiştir (Schmidt, 1961; Yetiş ve Demirkol, 
1986; Ünlügenç ve diğ., 1990; Yetiş ve diğ., 1995). Transgresyonun ilerlemesiyle resifler 
kuzeyde oluşmaya başlarken, daha güney kesimlerde yer yer derin deniz yelpaze çökelleri 
(Cingöz formasyonu) (Gürbüz, 1993, 1999) ve derin denizel kiltaşları (Güvenç formasyonu) 
gelişmeye başlamıştır. Sonrasında gelişmeye başlayan regresyon sonucu bölgede sığ denizel 
ve deltayik çökeller (Kuzgun formasyonu) ile evaporitler (Handere formasyonu) çökelmiştir. 
Miyosen sonrası dönemde Alpin orojenezinin etkisiyle inceleme alanı ve çevresi yükselip 
aşınarak bugünkü görünümünü kazanmıştır (Yetiş ve Demirkol, 1986; Ünlügenç ve diğ., 
1990; Yetiş ve diğ., 1995). İnceleme alanında Cingöz, Güvenç, Kuzgun ve Handere 
formasyonlarının olmayışı, Orta Miyosen’in başında inceleme alanının hızlı bir şekilde 
yükseldiğini veya bu formasyonların aşındığını göstermektedir. 
 
4. SOĞUCAK-BEKİRALANI (K MERSİN) CİVARINDAKİ KARASAL 
BESLENİMİN KUZEYBATIDAN GÜNEYDOĞUYA DOĞRU YANAL YÖNDEKİ 
DEĞİŞİMİ 
 İnceleme alanının kuzeyinde yer alan yol yarmalarında, Fındıkpınarı Karışığı üzerine 
ilk olarak, sığ denizel fosilli, bol ofiyolit çakıllı kumtaşları ve çakıltaşlarının varlığı tespit 
edilmiştir. Kalınlığı fazla olmayan, yayılımı haritalanamayacak ölçüde küçük olan bu seviye 
önceki çalışmalarda da bahsedilen (Schmidt, 1961; Yetiş, ve diğ., 1995) Gildirli 
formasyonuna karşılık gelmektedir. Bu çökeller Kaplankaya formasyonuna dahil edilen 
birimlerce uyumlu olarak üzerlenmektedir. Soğucak-Bekiralanı güneyindeki (K Mersin) 
alanda ise; Fındıkpınarı Karışığı üzerinde ilk olarak yaklaşık 20-25 m kalınlığa sahip genelde 
masif görünümlü, kalın tabakalı, kırmızı algli, mercanlı, ekinidli, pelesipodlu, yer yer 
Ostrea’lı genelde vaketaşı (Dunham, 1962), yer yer de bağtaşı (Dunham, 1962) 
mikrofasiyeslerinde oluşan Kaplankaya formasyonu yer almıştır. Bunların üzerine kırmızı, 
kırmızımsı sarı renkli konglomera ve kumtaşlarından oluşan Gildirli formasyonu gelmektedir. 
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İnceleme alanının batısına doğru ilerledikçe birim iri pelesipodlu, gri renkli, yer yer bol 
Ostrea yığışımları içeren karbonat çimentolu kumtaşlarına ve az miktarda çakıltaşlarına geçiş 
göstermektedir. Bu kısım ve bu kırıntılı bölümü üzerleyen iri pelesipodlu kiltaşları 
Kaplankaya formasyonuna dahil edilmiştir. Üste doğru ilk olarak yine Kaplankaya 
formasyonuna dahil edilmiş pelesipod, ekinit ve gastropod içeren vaketaşları ile Kırmızı alg, 
mercan, bentik foraminifer, pelesipod ve gastropod içeren masif kireçtaşlarından oluşan 
Karaisalı formasyonu gelmektedir (Şekil 2, 4, 5 ve 6). 
 Soğucak-Bekiralanı köylerinin güneyinde (K Mersin) (Şekil 1) kırıntılı malzeme 
girdisinin sığ denizel sedimantasyonu etkilediği belirgin şekilde izlenmiştir. Bu alanda karasal 
çökellerden oluşan Gildirli formasyonu ile sığ denizel ortam ürünü olan Kaplankaya 
formasyonu yanal ve düşey geçişli bir ilişki sunmaktadır. Bu ilişkiyi açıklamak amacıyla, 
Belen tepenin eteklerinde kuzeybatıdan güneydoğuya doğru sırasıyla 22.0 m, 28.0 m, 50.0 
m’lik olmak üzere  3 adet kesit ölçülmüştür (Şekil 4, 5 ve 6). Bunun yanı sıra havzanın 
Miyosen öncesi ve Miyosen dönemi evrimini gösteren şematik blok diyagramlar çizilmiş ve 
Surfer 8.0 bilgisayar programı yardımıyla güncel durumunu gösteren üç boyutlu blok 
diyagramı hazırlanmıştır.  
 
4.1. I. Kesit (KB) 

İlk on metrelik seviye gri-yeşil renkli çakıllı, iri pelesipodlu, gastrapodlu, Ostrea’lı 
ince tabakalı kumtaşları içermektedir (Şekil 7A). Bu bölümün orta seviyelerinde maksimum 
40 cm kalınlığında, tabanı erozyonel, sığ denizel fosilli konglomeratik kanal çökeli 
bulunmuştur. Bu seviyenin üzerindeki kumtaşı bölümünde küresel bozunmalar ve formasyon 
içi (intraformasyonel)  çakıllar bulunmuştur. Sonraki 3 m kalınlığındaki seviye iki farklı kanal 
çökelinden oluşmaktadır. Her iki kanal çökelinde yer alan çakıllar, mikrogabro, gabro, bazalt, 
serpantin ve benzeri ofiyolit gurubu kayaçlarından türemiştir. Alttaki kanalda bağlayıcı kaba 
taneli kumken (Şekil 7B) ikinci kanalda bağlayıcı kalsit çimentodur. Bu seviye üzerine 3 
m’lik orta taneli kumtaşları çökelmiştir. Kumtaşlarının alt seviyesinde bağlayıcı karbonat 
çimento iken, ikinci seviye bol çakıllı ve kırmızı renkli ve bağlayıcısı ince kum boyundadır. 
Kesitin üst seviyelerinde 2 m kalınlığında iri pelesipodlu kiltaşı seviyesi öncesi 4 m 
kalınlığında pelesipodlu, bol ofiyolit çakıllı, tabanı erozyonel kanal çökelimi gelişmiştir (Şekil 
7C).  

Bu kesitte kırmızı renkli, fosilsiz ve bağlayıcının kum olduğu iki seviye, karasal ortam 
ürünü olup, Gildirli formasyonuna dahil edilmiştir. Kesitin geri kalan kısımlarında bulunan 
fosilli ve karbonat çimentolu seviyeler, sığ denizel ortam ürünü olup Kaplankaya 
formasyonuna dahil edilmiştir (Şekil 5 ve 6). 

 
4.2. II. Kesit (Orta) 

28 metrelik kesitin tabanında genelde kalın tabakalı vaketaşları ve yersel olarak 
bağtaşı oluşumları bulunmuştur. Tabandaki ilk sekiz metrelik seviyede bol pelesipodlu, 
ekinidli, açık yeşil ve gri renkli ince taneli kumtaşları yer almaktadır. Sonrasında birinci 
kesittekine benzer olarak, iki farklı seviyede gelişmiş yaklaşık 6 metre kalınlığında kanal 
çökelleri gelişmiştir. İlk seviyede bağlayıcı ince taneli kumken, ikinci seviye Ostrea’lı ve 
karbonat çimentoludur. Sonraki 6 metrelik formasyon içi (intraformasyonel) çakıllı ince taneli 
kumtaşı seviyesinin orta kısmında, 50 cm’lik tabanı erozyonel yanal yönde merceklenmeli 
kanal çökeli yer almaktadır. Bu seviyenin üzerindeki 35 cm kalınlığındaki kanal seviyesi 
güneye doğru çatallanmaktadır. En üstte yer alan 2,5 metrelik kanal çökeli karbonat 
çimentoludur, altındaki 35-40 cm kalınlığındaki çakıllı orta taneli kumtaşı seviyesi teknemsi 
çapraz tabakalı olarak gelişmiştir (Şekil 8A). En üstte 3.0 metre kalınlığında pelesipodlu 
kiltaşları yer almaktadır. 
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I. kesittekine benzer olarak bu kesitte de Gildirli formasyonuna dahil edilmiş fosilsiz, 
kırmızı renkli birimler ile karbonat çimentolu, fosilli Kaplankaya birimlerinin 2 kez 
ardalandığı tespit edilmiştir. I. kesite nazaran Gildirli formasyonuna dahil edilen çökellerin 
kalınlaştığı ve daha güçlü enerjilerin etkisinde oluşmuş tane destekli ve tabanı erozyonel hale 
geldiği gözlenmiştir (Şekil 5 ve 6). 
 
4.3. III. Kesit (GD) 

Pelesipodlu, ekinidli, gastropodlu kumlu kireçtaşları üzerine gelen 10 metrelik 
kumtaşları diğer kesitler gibi sığ denizel fosilli olup daha az çakıllıdır. Orta seviyelerinde 30-
40 cm kalınlığında tabanı erozyonel yanal yönde merceklenmeli kanal çökelleri bulunmuştur. 
Sonraki 3 metrelik seviye genelde tabanı erozyonel kanal çökelleri içermektedir. Bu 
bölümünün tabanında bitümlü siltler, üst seviyesinde oygulu (burrow) çakıltaşları (Şekil 8B), 
üzerinde bol Ostrea yığışımlı (Şekil 8C), pelesipodlu, ekinidli ve gastrapodlu kumlu ve çakıllı 
kireçtaşları gelmektedir. Sonraki 8 metrelik orta taneli kumtaşı 3 adet kalınlığı 70 cm’yi 
geçmeyen tabanı erozyonel çakıllı kanal çökelleri gelişmiştir. Bunlardan sadece ortadaki 
kısımda bağlayıcı olarak kum boyu malzeme tespit edilmiştir. Geri kalanlarının kalsit 
çimentolu olduğu gözlenmiştir. Bu kırıntılı seviye güneye doğru merceklenen, 1,5 m 
kalınlığında, pelesipodlu kiltaşları ile sona ermiştir. Sonrasında 20 metre kalınlığında, ince-
orta kalınlıkta tabakalı vaketaşları gelişirken, kesit masif görünümlü resifal kireçtaşlarının 
gelişimi ile son bulmaktadır. 
 Bu kesitte diğerlerinden farklı olarak sadece tek bir seviyede Gildirli formasyonuna 
dahil birimler tespit edilmiştir. Geri kalan kısımlar sığ denizel ortam ürünü olup Kaplankaya 
formasyonuna dahil edilmiştir (Şekil 5 ve 6).  
 
5. TARTIŞMA 
 Adana Havzasında, Tersiyer öncesi birimler üzerine, ya aşınmalı uyumsuzlukla 
Gildirli formasyonu kırıntılıları (taban konglomerası ve akarsu çökelleri, sığ denizel fosilli 
çakıltaşları), ya da Kaplankaya formasyonuna ait iri pelesipodlu, ekinidli, Ostrea’lı, gri ve 
yeşil renkli, kumlu, çakıllı kireçtaşları gelmektedir (Yetiş ve Demirkol, 1986; Ünlügenç ve 
diğ., 1990; Yetiş ve diğ., 1995). Tersiyer birimleri, inceleme alanının kuzeyinde Gildirli 
formasyonu ile başlarken, güneyinde Kaplankaya formasyonu ile başlamaktadır. Alt Miyosen 
sonrası sedimantasyon, deniz seviyesi salınımları ve kırıntılı malzeme girdisinden güçlüce 
etkilenmektedir (Şekil 9). Bu çalışma kapsamında, bu durum ölçülen kesitlerle belirgin bir 
şekilde gösterilmiştir. Detaylı inceleme yapılan bölgenin batı ve kuzeybatısında, kırmızı 
renkli çakıllı ve kumtaşlı tipik akarsu çökellerinden oluşan Gildirli formasyonu, paleoakıntı 
yönünde güney, güneybatı ve güneydoğuya doğru incelmekte, sığ denizel fosilli (pelesipodlu, 
ekinidli ve yer yer Ostrea’lı) karbonat çimentolu çakıltaşı ve kumtaşlarına geçiş 
göstermektedir. Tektonizmaya ve/veya yersel küçük ölçekli deniz seviyesi değişimlerine bağlı 
olarak Gildirli formasyonu adı altında değerlendirilen fosilsiz çakıltaşı ve kumtaşı 
seviyelerinin, güney, güneybatı ve güneydoğuya doğru kamalar oluşturarak uzandıkları ve sığ 
denizel birimlere geçiş gösterdikleri tespit edilmiştir. II. kesitin üst seviyelerinde teknemsi 
çapraz tabakalı kumtaşları, bol pelesipodlu ve ekinidli sığ denizel kumtaşları içerisindeki 
dağıtım kanallarına karşılık geldiği düşünülen çakıllı, tabanı erozyonel kanal çökelleri, III 
kesitin alt seviyelerinde gözlenen bitümlü siltler, oygulu (burrow) çakıltaşları ve Ostrea 
yığışımlı kireçtaşları, karasal ortamın sığ denizel deltayik istife geçişli olduğunu 
göstermektedir (Şekil 9). 
 Benzer kırıntılı çökeller Antalya civarındaki havzalarda da gözlenmiştir (Hayward 
1982, 1984; Hayward ve diğ., 1996). Aksu ve Köprü havzalarında bu çökeller alüvyal yelpaze 
veya yelpaze deltası olarak yorumlanmıştır (Karabıyıkoğlu ve diğ., 2005). 
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 Leinfelder (1997) resif gelişim ortamlarında karasal kırıntılı malzemelerin pozitif ve 
negatif etkileri olduğunu belirtmiştir. Reinhold (1999) resif gelişiminin ve resif 
topluluklarındaki düşük çeşitliliğin karasal malzeme gelimi ile kontrol edildiğini 
vurgulamıştır. Perry ve Lacombe (2003) mercan resiflerinde mercan gelişiminin türbid tabana 
ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştur. Kırıntılı malzemenin pozitif etkileri; mercanların 
gelişimi için uygun taban morfoloji hazırlaması ve besin konsantrasyonunu arttırmasıdır. 
Kırıntılı malzemenin negatif etkileri; tatlı su girimi, oksijen konsantrasyonunu azaltması, 
aydınlığı azaltması, sert tabanın kaybolmasına neden olması, resif organizmalarını kirletmesi 
ve gömmesidir (Leinfelder, 1997).  
 Bu etkiler inceleme alanında açıkça izlenebilmektedir. Miyosen öncesi döneme ait 
kayaçların oluşturduğu düzensiz topoğrafya Miyosen sedimantasyonunu etkileyen önemli 
faktörlerden biridir (Şekil 9). Bu düzensiz topoğrafya üzerinde, Alt Miyosen transgresyonu 
sonucunda, sığ kesimlerde, kesitlerin tabanında olduğu gibi resifal kireçtaşı oluşumları 
gözlenirken, nispeten derin denizel alanlarda marnlar ve kiltaşları gözlenmektedir. Daha sonra 
havzada yer alan fayın yeniden harekete geçmesi, inceleme alanının kuzey bölümlerinin 
yükselmesini sağlamıştır. Bu yükselme deniz seviyesinin yersel olarak alçalmasına, havza 
kenarındaki sedimanların hareketine neden olmuştur (Şekil 9). Havza içine doğru kırıntılı 
malzeme hareketi bu bölgedeki organizma çeşitliliğini azaltmıştır. Başlangıçta gözlenen sığ 
denizel kireçtaşlarının yerine fosilli kumtaşları gözlenmiştir. Bu durumun tektonizma ve 
yersel deniz seviyesi salınımlarına bağlı olarak 2 kez tekrarlandığı tespit edilmiştir. Daha 
sonra ortamın durağanlaşması, sakinleşmesi ve temizlenmesi, bol ışıklı ve besinli hale 
gelmesi, organizma çeşitliliğini arttırmış, yeniden kireçtaşı oluşumlarına olanak sağlamıştır 
(Şekil 9). Miyosen sonrası gelişen orojenik hareketlerin etkisiyle, havza yükselmiş, atmosferik 
koşullar altında erozyona uğrayarak günümüzdeki görünümünü kazanmıştır (Şekil 9). 
 
6. SONUÇLAR 
 Bu çalışma ile daha önce çeşitli çalışmalarda geçişli olduğu vurgulanmış olan 
Kaplankaya ve Gildirli formasyonları arasındaki ilişki detaylı bir şekilde ortaya konmuştur. 
Başlangıçta kırmızı renkli, fosilsiz, çakıltaşı ve kumtaşları içeren akarsu çökelleri ile başlayan 
Gildirli formasyonu yanal yönde kamalanmakta, tane boyu incelmekte, karbonat çimentolu 
hale gelmekte ve pelesipod-gastropod-ekinit-Ostrea gibi sığ denizel fosilli, oygulu (burrow) 
çoğunlukla kumtaşı ve çakıllı dağıtım kanal çökellerinden oluşan Kaplankaya formasyonuna 
geçiş göstermektedir. 
 Havzada yer alan fayın harekete geçmesi ile inceleme alanının kuzey kesimleri 
yükselmeye başlamış buna bağlı olarak havza kenarında biriken kırıntılı malzemeler 
duraysızlaşarak deniz içerisine doğru hareket etmişlerdir. Bunun sonucunda ilk olarak sığ 
denizel fosilli kumtaşları, masif-kalın tabakalı resifal kireçtaşları üzerinde gelişmiştir. Deniz 
seviyesinin daha fazla düşümü ile ortam karasal hale gelmiş kırmızı, kırmızımsı sarı fosilsiz 
karasal çakıltaşı-kumtaşları gelişmiştir. Deniz seviyesinin göreceli küçük yükselimi ile sığ 
denizel fosilli, karbonat çimentolu çakıltaşı ve kumtaşları gelişim göstermiştir. Bu birimleri 
ikinci karasal çökel seviyesi gelişmiştir. Deniz seviyesinin yükselimine bağlı olarak karbonat 
çimentolu, sığ denizel fosilli çakıltaşları ve kumtaşları ve iri pelesipodlu kiltaşları gelişim 
göstermiştir. Kırıntılı malzemeler başlangıçta, ortam aydınlığının azalmasına, sert tabanın 
kaybolmasına, resif organizmalarının kirlenmesine ve gömülmesine neden olarak sığ denizel 
ortamda fosilli kireçtaşlarının oluşumunu durdurmuştur. Ortam koşullarının sakinleşmesi, 
duraylılaşması sonucunda, ortamın aydınlığı, besin konsantrasyonu artmış ve uygun taban 
hazırlanmış, bunun sonucunda resif organizma toplulukları bollaşmış ve resifal kireçtaşları 
yeniden gelişmeye başlamıştır.  
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