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ÖZET 

ORTA TOROSLAR’IN BATI (İBRADİ-ANTALYA) KESİMLERİNDE YÜZEYLEYEN JURA-

KRETASE İSTİFLERİNİN STRATİGRAFİSİ VE FASİYES ÖZELLİKLERİ. 

 

Çalışma alanı, Orta Toroslar’ın batısında İbradi (Antalya) ilçesinin kuzeydoğu kesimlerinde, 

Anamas-Akseki Otoktonu’da yer almaktadır. Yapılan bu çalışma ile bölgede yüzeyleyen Orta Jura-

Alt Kretase yaşlı karbonatlı birimlerin fosil içeriği, litolojik ve mikrofosiyes özellikleri 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla, toplam 1300 metre stratigrafik kesit ölçülmüş ve 210 adet örnek 

alınmıştır. İnceleme, paleontoloji ve mikrofasiyes analizleri ile beraber stratigrafik yorumlamaları 

da içeren bütünleşik bir çalışmayı içermektedir. 

Bu çalışmada, arazi gözlemleri ve ince kesitlerin değerlendirilmesine göre altı litofasiyes, yirmibir 

mikrofasiyes ayırt edilmiştir. Litostratigrafi birimlerinin yaşlarının belirlenmesinde, bu çalışmada 

belirlenen Bosniella croatica, Riyadhella regularis, Preakurnubia crusei, Amijiella amiji, Haurania 

deserta, Nautiloculina oolithica, Paleopfenderina salernitana, Paleopfenderina trochoidea, 

Protopeneroplis striata, Satorina apuliensis, Kilianina blancheti, Kurnubia palestiniensis, Kurnubia 

wellingsi, Kurnubia jurassica, Karaisella uzbekistanica, Crescentinella morronensis (Tubiphytes), 

Charentia sp., Pseudorhaydionina dubia  türü bentik foraminiferlerin ve Selliporella donzellii, 

Salpingoporella sellii, Salpingoporella annulata, Salpingoporella dinarica türü alglerin menzil zon 

dağılımları kullanılmıştır.  

Akseki Bloğunda Jura-Kretase karbonat plartformunun gelişimi Aaleniyen’de başlamıştır. Bu 

dönem, platform kenarı sığ ortam koşullarının egemen olduğu, genellikle oolitik kireçtaşları 

(Litofasiyes-1) ile temsil edilir. Bajosiyen-Kimmericiyen boyunca genellikle düşük enerjili, gel-git 

çevresi, iç platform şartlarının egemen olduğu dönemdir. Bu periyot yer yer dolomitik kireçtaşı-

dolomit seviyelerinin yaygınlaştığı kireçtaşlarından oluşur (Litofasiyes-2, 3). Kimmericiyen?-

Berriasiyen süreci kısa süreli açık deniz etkisinin gözlendiği, sığ, dış platform ortam şartlarını 

gösterir. Bu dönem yer yer dolomit, ammonitli çamurtaşı, çamurtaşı ara seviyeli, ince tabakalı-

laminalı gri-bej renkli kireçtaşları (Litofasiyes-4) ile temsil edilir. Berriasiyen-Valanjiniyen? 

boyunca yaygın dolomitleşme görülür (Litofasiyes-5).   Bu döneminden sonra, Valanjiniyen-erken 

Apsiyen? süresince iç platform koşulları egemen olmuştur. Bu koşullarda dolomit-breşik kireçtaşı 

ara seviyeleri içeren krem renkli kireçtaşları (Litofasiyes-6 alt-orta seviyeleri) çökelmiştir. 

Apsiyen?-erken Senomaniyen platformun uzun süreli su üstü olma dönemidir. Orta 

Senomaniyen’de kireçtaşı çökelimi (Litofasiyes-6 üst kesimler) yeniden başlar. Bölgede 

yüzeyleyen birimler, yanal fasiyes değişimleri olmasına rağmen, Orta Toroslar’da yüzeyleyen Orta 

Jura-Alt Kretase yaşlı birimler ile benzer özellikler sunar. 

Anahtar Kelimeler: Orta Toroslar, Anamas-Akseki Otoktonu, Litostratigrafi, Mikrofasiyes, Orta 

Jura-Alt Kretase.  

Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Hayati KOÇ, Mersin Üniversitesi, Jeoloji Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

 
STRATIGRAPHY AND FACIES PROPERTIES OF THE JURASSIC-CRETACEOUS SUCCESIONS IN 

THE WESTERN OF THE CENTRAL TAURIDES AREA (İBRADİ-ANTALYA) 

 
The study area is located in the Anamas-Akseki Autochton in the northeastern part of the İbradi 

(Antalya) district in the western of the Central Taurides. In this study, fossil content, lithological 

and microfacies characteristics of the middle Jurassic-lower Cretaceous carbonate sequences 

exposed in the region were evaluated. For this purpose, a total of 1300 meters of stratigraphic 

section was measured and 210 samples were taken. The study includes an integrated method 

including stratigraphic interpretations along with paleontology and microfacies analyses. 

In this study, six lithofacies and twenty-one microfacies have been differentiated according to the 

field observations and thin sections. For chronostratigraphic interpretation of lithostratigraphic 

units, identified benthic foraminiferal species in this study, such as Bosniella croatica, Riyadhella 

regularis, Preakurnubia crusei, Amijiella amiji, Haurania deserta, Nautiloculina oolithica, 

Paleopfenderina salernitana, Paleopfenderina trochoidea, Protopeneroplis striata, Satorina 

apuliensis, Kilianina blancheti, Kurnubia palestiniensis, Kurnubia wellingsi, Kurnubia jurassica, 

Karaisella uzbekistanica, Crescentinella morronensis (Tubiphytes), Charentia sp., 

Pseudorhaydionina dubia and Selliporella donzellii, Salpingoporella sellii, Salpingoporella annulata, 

Salpingoporella dinarica species algae was used. 

The development of the Jurassic-Cretaceous carbonate platform in the Akseki Block started in the 

Aalenian. This period is generally represented by oolitic limestones (Lithofacies-1), where the 

platform edge is dominated by shallow environment conditions. Bajocian-Kimmeridgian is 

usually the period of low energy, peritidal environment and internal platform conditions. This 

period consists of limestones where dolomitic limestone-dolomite levels are widespread 

(Lithofacies-2, 3). Kimmeridgian?-Berriasian process shows shallow, external platform 

environment conditions where short-term open sea effect is observed. This period is represented 

by thin-bedded, laminated, gray-beige colored limestones (Lithofacies-4), which are 

intermittently dolomite, mudstone with ammonite and mudstone intercalations. Berriasian-

Valanginian? is widespread during dolomitization (Lithofacian-5). After this period, the internal 

platform conditions prevailed during the Valanginian-early Aptian?. In these conditions, cream 

colored limestones were deposited with dolomite-breccia limestone intermediate levels 

(Lithofacies-6 lower-middle levels). A long period of the platform emersion during the Aptian?-

early Senomanian. Middle Cenomanian is the period in which the limestones (Lithofacies-6 upper 

levels) begin to re-sedimentation under internal platform conditions. The units exposed in the 

region offer similar features to the Middle Jura-Lower Kretase units exposed in the Central Taurus, 

although there are lateral facies variations present. 

 

Keywords: Central Taurides, Anamas-Akseki Autochton, Litostratigraphy, Microfacies, Middle 

Jurassic-Lower Cretaceous. 

Advisor: Assoc. Dr. Hayati KOÇ, Department of Geological Engineering, University of Mersin, 
Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. Genel Bilgiler 

 

Toros Dağları, Alpin orojenik kuşağında yer almaktadır. Kuşak boyunca Paleozoyik-

Miyosen zaman aralığında çökelmiş stratigrafik birimler egemen olarak bulunur. Bu stratigrafik 

birimler içerisinde, özellikle platform tipi karbonat kayaçları oldukça yaygındır. Kuşak boyunca 

Alpin deformasyonları çok sayıda tektonik dilimlerden oluşan karmaşık yapılar oluşturmuştur. 

Özellikle, Mesozoyik yaşlı karbonat kayalarının makro fosil bakımından fakir olması ve yanal 

fasiyes özelliklerinin de değişkenlik sunması nedeniyle karbonat istiflerini arazide birbirinden 

ayırt etmek güçtür. Sığ denizel ve açık denizle sınırlı bağlantısı olan kapalı platform koşullarında 

çökelmiş kireçtaşlarında en yaygın bulunan fosiller bentik foraminiferler ve alglerdir. 

Bulunuşları ortam koşullarına bağlı olsa da, bentik foraminiferler Jura-Kretase boyunca 

stratigrafik açıdan, özellikle de Jura’da önemli türler ile temsil edilirler. Bu nedenle, karbonat 

istiflerinin yaşlandırılması ve ortamsal koşulların yorumlanmasında önemli veri olarak 

kullanılırlar. 

İbradi (Antalya)’nin kuzey-kuzeydoğusu, Anamas-Akseki otoktonu içerisinde yer 

almakta ve Jura-Kretase yaşlı karbonat istiflerinin tipik olarak yüzeylemelerinin görüldüğü 

alandır. Belirtilen alanda ölçülen stratigrafik kesitler ile bölgede yüzeyleyen Orta Jura-Alt 

Kretase yaşlı birimlerin bentik foraminifer faunası ve mikrofasiyes özellikleri araştırılmıştır. 

 

1.2. İnceleme Alanının Konumu 

 

Toroslar, Batı, Orta ve Doğu olmak üzere coğrafik olarak üç bölüme ayrılır [1,2].   

Çalışma alanı, Orta Toroslar’ın batı kesiminde, Anamas-Akseki Otoktonu içerisinde, İbradi 

(Antalya) ilçesinin kuzey-kuzeydoğu kesimlerinde, 1/25.000 ölçekli, Konya N 27 d1-d2 paftaları 

içerisinde yer almaktadır (Şekil 1.1). 
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Şekil 1.1. Çalışma alanının yer bulduru haritası. a) Orta Toroslar’ın konumu [1], b) Bölgenin 
uydu görüntüsü, c) Çalışma alanı ve yakın civarının uydu görüntüsü. 
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1.3. Amaç ve Kapsam 

 

Orta Toroslar’da geniş bir yayılıma sahip olan Jura-Kretase karbonat kayaçları farklı 

birliklere ve tektonik dilimlere ayrılmıştır. İnceleme alanı, Anamas-Akseki Otoktonu içerisinde 

tanımlanan Akseki Bloğu’nda yer alır. Bu çalışmada alınan ölçülü stratigrafik kesitler yardımı ile, 

bölgede yüzeyleyen Orta Jura-Alt Kretase yaşlı, kırıntılı ara katkılı karbonatlı birimler ile ilgili 

olarak aşağıdaki özellikler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

➢ Orta Jura-Alt Kretase karbonatlı kayaçların mikrofasiyes özellikleri araştırılıp, farklı 

alanlardaki ortam ve fasiyes özelliklerinin benzerlileri ve farklılıkları ortaya konulacak, 

➢ Birimler den elde edilecek mikro fosil faunası sistematik olarak tanımlanacak ve Toros 

kuşağı boyunca yüzeyleyen benzer birimler ile karşılaştırılması yapılacak, 

➢ Elde edilen paleontolojik ve mikro fasiyes özellikleri birlikte değerlendirilerek, havzanın 

gelişimi ortaya konulacaktır. 

 

 

1.4. Coğrafik Konum 

 

Çalışma alanı, Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde, Orta Toroslar’ın batı kesiminde Antalya 

ili İbradi ilçesinin yaklaşık 10 km kuzey-kuzeydoğusunda Aydınyayla (Maşat) mahallesi (İbradi) 

ve Gümüşdamla (Zilan) köyü (Akseki) arasında yer alır. Yörenin önemli tepeleri; Kıraç Dağı 

(1980 m), Aktepe, Kara tepe, Kirpi Tepe ve Eğriburun Tepedir. Ayrıca; Göl alanı, Hetir çukuru ve 

Kepsen yayla diğer coğrafik alanlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Özge Sağaltıcı, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

4 
 

2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

Çalışma alanının da içerisinde bulunduğu Toros kuşağı Anadolu’nun güneyinde yer 

almakta ve Alp orojenik kuşağının önemli bir bölümünde yer almaktadır. Bu özelliği nedeni ile 

20. yüzyılın başlarından itibaren pek çok çalışmaya konu olmuştur. 

 

Blumenthal [3], Toros Kuşağında yaptığı çalışma ile bölgenin 1/500.000 ölçekli jeoloji 

haritasını yapmıştır. Yazar, Torosları üç ayrı bölgeye ayırmış olup, Mersin’in kuzeyinde bulunan 

Bolkar Dağları ile Aladağları içine alan bölgeye Doğu Toroslar, Silifke-Anamur arasında kalan 

bölgeye Orta Toroslar ve Anamur-Antalya Körfezi batısında kalan alana ise Batı Toroslar adını 

vermiştir. Yazar; Orta Toroslar’da çalışma alanı ve yakın civarında yüzeyleyen istifleri beş ayrı 

birim olarak değerlendirmiştir. Bu birimleri; Kuepper yaşlı kumtaşı-alacalı marn; Liyas yaşlı, 

sarı kalker, kalker ve dolomit; üst Liyas veya alt Kretase yaşlı mergelkalk ve asfalt tabakası; 

Kretase-Tersiyer yaşlı komprehensif seri; Kretase-Tersiyer yaşlı Zilan serisi olarak 

tanımlamıştır. 

 

Martin [4], Akseki’nin kuzey kesimlerinde yaptığı çalışmada Liyas-geç Lütesiyen zaman 

aralığında çökelmiş, güneybatı-kuzeydoğu istikametinde uzanan, birbirleri ile tektonik 

dokanaklı üç birim ayırmıştır. Bunları; Yelekdağ kalker birimi, Akseki kalker birimi ve Bademli-

Cevizli birimi olarak adlandırmıştır. Akseki biriminde yüzeyleyen Mesozoyik-Tersiyer zaman 

aralığında çökelmiş birimleri altı formasyona ayırarak tanımlamıştır.  

 

Dumont [5], Isparta büklümünün doğu kenarında yer alan otokton konumlu, Barla Dağ, 

Anamas Dağ ve Akseki ekaylarının Geyik Dağının yapısal uzantısı olduğunu ifade etmektedir. Bu 

bölgede ilk fliş seviyelerinin gözlendiği Eosen dönemine kadar karbonatlı kayaçlardan oluşan 

bir seriden bahsetmiştir. 

 

Özgül [1], Toroslar’daki Kambriyen-Tersiyer yaş aralığında çökelen ve değişik havza 

koşullarını yansıtan kaya birimlerini, Bolkar Dağı Birliği, Aladağ Birliği, Geyik Dağı Birliği, 

Alanya Birliği, Bozkır Birliği ve Antalya Birliği olarak adlandırmıştır. Birliklerin birbirleri ile 

tektonik dokanaklı olup, bu tektonik dokanakların yüzlerce km yanal devamlılık gösterdiklerini 

belirmektedir. 

 

Monod [6], Orta Toroslar’ın Jura-Kretase otokton istifi kapsamında Akseki Serisi adını 

verdiği istifi ayrıntılı olarak incelemiştir. Yazar, bu çalışmasında alttan üstte doğru, kırıntılılar 

içeren geç Liyas yaşlı Üzümdere formasyonu, sarı renkli kalkerleri içeren Üzümdere’nin sarı 



Özge Sağaltıcı, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

5 
 

kalkeri; Dogger-Malm yaşlı Hendos dolomiti; plaket kireçtaşlarından oluşan, Malm-Kretase yaşlı 

Akkuyu formasyonu; erken Kretase yaşlı, üst seviyelerinde boksit oluşumları gözlenen 

kireçtaşları; Senoniyen yaşlı, rudist içeren kireçtaşları ve en üstte Eosen yaşlı konglomeraları 

tespit etmiştir. 

 

Altıner ve Septfontaine [7], Orta Toroslarda yaptıkları çalışmada orta Liyas-erken Malm 

aralığında foraminiferler ve kalkerli algler ile dört senezon ayırmışlardır. Bunlar; Pliensbahiyen-

Domeriyen’de Orbitopsella primaeva, Bajosiyen’de Selliporella donzellii, Bathoniyen-

Kalloviyen’de Pfenderina trochoidea ve Oksfordiyen- ?Kimmericiyen’de Clypeina senozonlarıdır. 

 

Ricou [8], Batıda Mandalya körfezinden başlayıp, doğuya doğru düzensiz büklümler 

yaparak Beydağları, Barladağ, Hoyran gölü yöresi, Anamas Dağları, Akseki, Silifke, Belemedik-

Aladağlar-Tufanbeyli ve Munzur dağları boyunca uzanan, değişik boyutlu pencereler biçiminde 

gözlenen ve egemen kayatürü genelde sığ denizel özellikli Paleozoyik-Mesozoyik ve Paleojen 

yaşlı karbonatlardan oluşan yüzlekleri Toros Karbonat Platformu olarak adlandırmıştır. Yazar, 

genelde göreceli otokton özellikte olan Toros Karbonat platformunun, değişik jeolojik 

zamanlarında kısa ya da uzun süreli stratigrafik boşluklar sunmakla birlikte, yukarıda belirtilen 

dağılım alanının birbirinden uzak ya da yakın farklı alanlarda, Kambriyen öncesinden üst 

Eosen’e kadar değişik yaş ve özellikteki kaya türlerinden oluşmuş istifler sunduğunu belirtir. 

 

Özgül [2], Çalışmasında Geyik Dağı Birliğinde, erken Paleozoyik yaşlı temelin üzerine 

uyumsuzlukla Mesozoyik istifinin, geç Triyas ve Liyas yaşlı klastiklerin dışında genellikle 

platform tipi karbonatlardan oluştuğunu belirtmektedir. Yazar, Geyik Dağı Birliği’nin? geç Liyas-

Dogger’den Kretase’ye kadar olan önemli bir kısmı platform karbonatları ile temsil edildiğini, 

Akseki bölgesinde bulunan Dogger yaşlı, ammonit içeren bitümlü pelajik kireçtaşlarının 

platformun iç kısmındaki lokal pelajik basenlerin varlığını gösterdiğini ifade etmektedir. 

 

Demirtaşlı [9], Çalışma alanı civarını da kapsayan bölgede yaptığı çalışmada Batı Toros 

Otoktonu’nu kendi içinde bloklara ayırmış ve bunları Akseki, Akdağ-Yelekdağ ve Pirnos-

Tepedağ Bloğu olarak adlandırmıştır. Yazar, Akseki Bloğunda yaptığı çalışmada yedi formasyon 

ayırt etmiştir. Bu birimler jeoloji anabaşlığı altında ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

 

Toker ve diğ. [10], Orta Toroslar’da Akseki ve kuzeyinde yer alan bölgenin stratigrafisine 

yönelik yaptığı çalışmada bölgede yüzeyleyen birimleri Akseki ve Akdağ-Yelekdağ tektonik 

dilimi olmak üzere iki kısımda incelemiştir. Akseki tektonik dilimindeki birimlerin Dogger-orta 

Eosen zaman aralığında çökelmiş birimlerin neritik, Lütesiyen’de ise pelajik-yarı pelejik 
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fasiyeslerle temsil edildiklerini belirtmektedirler. Bu birimler jeoloji anabaşlığı altında ayrıntılı 

olarak açıklanacaktır. 

 

Şenel [11], Anamas-Akseki otoktonunun güney kenarını oluşturan Pirnos bloğunda 

yaptığı çalışmada, bölgenin sırasıyla, geç Resiyen’de regresyona, erken Liyas sonunda 

transgresyona, geç Liyas sonunda regresyona ve bunu izleyen yeni bir transgresyona uğradığı 

ortaya konmuştur. Kampaniyen öncesi yükselimle aşınmaya uğrayan bölgenin Kampaniyen 

başlarında yeni bir transgresyondan etkilendiği, Daniyen sonlarında ise Antalya napları ile 

tektonik olarak örtüldüğü ve Eosen sonunda da Beyşehir-Hoyran-Hadim naplarının kuzeyden 

Akseki-Anamas otoktonu üzerindeki sürüklenimi sırasında yeni bir deformasyona uğradığı 

belirtmektedir. Yazar, aynı çalışmasında orta-geç Liyas yaşlı Hendos dolomitinin yaklaşık 500 m 

kalınlıkta olduğunu ve birimin sığ karbonat şelf ortamında çökeldiğini ifade eder. 

  

Şenel ve diğ. [12], Çalışma alanı civarında yaptıkları çalışmalarında, Orta Toroslar’ın 

otokton kaya birimlerini oluşturan Anamas-Akseki otoktonunda üst Triyas-orta Eosen 

aralığında çökelmiş, genelde platform tipi kayaların yüzeylediğini belirtmektedirler. Bölgede, 

birbirleri üzerine ekaylanmış Akseki, Yelekdağ, Oğuz, Tepedağ ve Pirnos blokları olmak üzere 5 

blokla temsil edilen Anamas-Akseki otoktonunun bu bloklarında az çok birbirlerinden farklı 

stratigrafik özellikler sunduklarını ifade etmektedirler. Bu çalışmanın yer aldığı Akseki 

bloğunda 7 birim tanımlamışlardır. Bu birimler jeoloji anabaşlığı altında ayrıntılı olarak 

açıklanacaktır. 

 

Yılmaz [13], Orta Toroslar’ın batı kesiminde, Beyşehir kuzeyinde yaptığı çalışmada üst 

Jura-Senomaniyen zaman aralığında çökelmiş karbonatlı kayaçlardar 30 dasiklad alg türü tesbit 

etmiştir. Bulduğu bu türlerin Toros Paltformunda bulunması, Dünya üzerindeki paleocografik 

dağılımlarını genişlettiğini ve Toros bölgesindeki taksonomik ilşikileri aydınlatmaya yarar 

sağladığını belirtmektedir. 

 

Taslı [14], Aydıncık (Mersin) bölgesindeki Üst Jura Platform Karbonatları istifinin; gelgit 

altı, korunmuş lagün ortamında çökeldiğini belirtmiştir. İstiften elde ettiği kesitlerin, “kalkerli 

alg’ler, bentik foraminifer ve Cladocoropsis içerdiğini” ve çamur taşının baskın olduğunu 

vurgulamıştır. Kesitten, Kurnubia ex. gr. palastiniensis, Kurnubia cf. morrisi, Conicokurnubia 

orbitoliniformis, Siphovalvulina sp., Valvulina gr. lugeoni, Pfenderina sp., Verneulina sp., 

Karaisella aff. uzbekistanica, Nautiloculina circularis-oolithica, Everticyclammina sp., bentik 

foraminiferlerini tanımlamıştır. Mikrofosil topluluğunun [15] tarafından kurulan Kurnubia 

palastiniensis senozon’unun Salpingoporella sellii altzon’una karşılık geldiğini belirtmiştir. 
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Taslı ve diğ. [16], Bolkar Dağları Jura iç karbonat istifini, bentik foraminifer ve dasiklad 

alg içeriğine göre 5 zon ve 2 altzon’a ayırmışlardır. Bunlar sırasıyla; J1-Bajosiyen Bosniella 

croatica\Riyadhella regularis zonu; J2- erken Batoniyen Redmondoides lugeoni\ R. cf. rotundatus 

zonu ve J2a- Paravalvulina complicata altzonu; J3- geç Batoniyen-Kalloviyen Paleopfenderina 

trochoidea\P. salernitana zonu ve J3a- Satorina apuliensis\Kilianina blancheti altzonu; J4- 

Oksfordiyen-erken Kimmericiyen Kurnubia ex. gr. palastiniensis Zonu ile J5- geç Kimmericiyen-

Titoniyen Clypeina jurassica zonudur. Bu biyostratigrafik bölümlemenin Akdeniz çevresi Jura 

platform karbonatlarıyla aynı olduğunu ortaya koymuşlar, fakat J2 Zonu ile J2a altzonu’nu, 

Bolkar Dağı Jura karbonatlarında ilk kez şemanın pire-Mediterranean Jura platformuna karşılık 

geldiğini söylemiştirler. Ancak J2 ve J2a alt zonunu hariç tutarak bu zon ve alt zonun ilk defa 

Bolkar dağı Jura karbonatlarında ilk kez tanımlamışlardır. 

 

Korkmaz [17], Orta Toroslar’da Akseki bölgesinde, Jura-Kretase istifinde yaptığı 

çalışmada, ayrıntılı foraminifer mikropaleontolojisine dayalı makro ve mikro fasiyes tipleri 

tanımlayıp, Jura-Kretase istifinin çökeldiği sedimantolojik modellemesini ortaya koymuştur. 

Bölgede yüzeyleyen Hendos dolomiti ve Akkuyu formasyonunda 16 foraminifer türü 

tanımlanmış ve Hendos dolomitinde 5, Akkuyu formasyonunda 5 fasiyes tipi ayırt etmiştir. 

 

 Çağla [18], Orta Toroslar’ın güneyinde, Taşucu-Aydıncık (Mersin) civarında yüzeyleyen 

Jura-erken Kretase yaşlı karbonatlı birimlerin bentik foraminifer ve mikrofasiyes özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmada, Toros kuşağı boyunca gözlenen benzer foraminifer 

topluluklarını elde etmiştir. Mikrofasiyes analizleri sonucunda, Jura-erken Kretase yaşlı 

karbonatlı birimlerin, Aydıncık bölgesinde, gel-git üstünden başlayıp, sığ gel-git altı ile lagün 

ortamında, Taşucu bölgesinde ise lagün ortamında çökeldiğini belirtmektedir. Her iki bölgede 

de Jura-Kretase geçişinin yoğun dolomitleşme ile karakterize edildiğini ifade etmektedir. 

 

Solak ve diğ. [19], Çalışma alanının doğu kesimlerinde yüzeyleyen Üst Kretase istifinin 

iyi tabakalı, bej-krem renkli, çoğunlukla 30-90 cm ve yer yer 5-10 cm tabakalı, makro ve 

mikrofosilce fakir “monoton kireçtaşlarını uyumsuz olarak üzerlerdiğini belirtirler. Birim 

içerisinden elde ettikleri Praechrysalidina infracretacea, Nezzazatinella picardi, Glomospira sp., 

Nezzazata sp. ve dasiklad alg Salpingoporella hasi’nin varlığına dayanarak, bu tekdüze 

kireçtaşlarına erken Kretase yaşını vermişlerdir. Bu birim üzerine, yer yer laminalı, çoğunlukla 

kalın katmanlı, pembe-bej-beyaz renkli kireçtaşları ve laminalı kireçtaşı parçalarından oluşan 

kötü boylanmış breş arakatmanlı dolomitize kireçtaşı ardalanmasından oluşan Senomaniyen 

yaşlı birimlerin uyumsuz olarak geldiğini belirtmişlerdir. Yazarlar bu seviyenin orta-üst 

Senomaniyen yaşını veren Pseudorhapydionina dubia topluluk zonunu tanımlamışlardır.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışma, arazideki ayrıntılı stratigrafik kesit ölçümüne dayanmaktadır. İlk önce 

çalışma alanı ile ilgili ayrıntılı bir literatür taraması yapılmıştır. Bölgede ve Toros kuşağının 

diğer kesimlerinde yapılmış birçok çalışma detaylı bir şekilde incelenmiş ve tezin kapsamında 

değerlendirilmiştir. Martin [4] tarafından hazırlanmış jeolojik haritada (Şekil 4.3) tanımlanan 

birimlerin ilişkileri ve arzide yapılan ön çalışmalar dikkate alınarak, birimlerin en iyi yüzlek 

verdiği, iyi örneklenmenin yapılabildiği 4 farklı kesit yeri belirlenmiştir. Toplamda, yaklaşık 

1300 m stratigrafik kesit ölçümü yapılmıştır. Arazi çalışması sırasında birimlerin litolojik 

özellikleri, makro-fasiyes verileri, istiflerin başlangıç ve bitiş koordinatları, taslak kesitler gibi 

bütün bilgiler arazi defterine not edilmiş, arazi fotoğrafları çekilmiş, farklı litolojik-fasiyes 

özellikleri temsil eden seviyelerden toplam 180 adet örnek derlenmiştir. Örnek aralıkları fasiyes 

özelliklerine göre belirlenmiş olup, bazı kesimlerde 20-50 cm aralıklarda, bazı kesimlerde 1-2 m 

aralıklarda, litolojik makro-fasiyes özelliklerinin monoton olduğu kesimlerde 8-10 m aralığında, 

dolomitlerde ise çok seyrek olarak alınmıştır. 

Araziden derlenen bu örneklerden 210 adet ince kesit Mersin Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ince kesit laboratuvarında hazırlanmıştır. 

Bentik foraminifer tayinleri Prof. Dr. Kemal TASLI (Mersin Üniversitesi) tarafından 

yapılmıştır. 

İnce kesitler, Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümünde mevcut 

polarizan mikroskop altında incelenerek mikropaleontolojik, mikrofasiyes analizleri yapılmıştır. 

Stratigrafik düzey belirlemede önemli olan türler ve mikrofasiyes türleri fotoğraflandırılmıştır. 

İnce kesitlerin ayrıntılı incelemeleri sonucunda karbonatlı kayaçların doku ve bileşim ağırlıklı 

sınıflandırmaları yapılmıştır. Sınıflandırmada, doku ağırlıklı sınıflama olan Dunham [20]      

sınıflaması, genişletilmiş versiyonu olan Embry ve Klovan [21] (Şekil 3.1) ve bileşim ağırlıklı 

olan Flok [22] sınıflaması (Şekil 3.2) dikkate alınmıştır. Belirlenen mikrofasiyes tipleri Wilson 

[23]’ün Standart Fasiyes Tipleri ve Standart Fasiyes kuşakları ile korele edilmiş, Wilson [23] ve 

Flügel [24] ’e göre havza modellemesine (Şekil 3.3, 3.4) dayanarak çökelme ortamları 

yorumlanmıştır. 

Paleontolojik ve petrografik tayinlerin yapılmasından sonra, mikroskopta tespit edilen 

fosillerin fotoğraflanması yapılmış ve bunlar ölçeklendirilerek levha haline getirilmiştir. Ayrıca 

petrografik amaçlı fotoğraflar çeklip, ölçeklendirilerek fasiyes değerlendirilmeleri için hazır hale 

getirilmiştir.  

Arazi çalışmalarında alınan ölçülü stratigrafi kesitleri, tez içerisinde kullanılan şekil ve 

levhalar X6 Corel Draw çizim programında hazırlanmıştır. Arazi ve ince kesitlerden çekilen 

fotoğraflar düzenlenerek tez formatına uygun hale getirilmiştir. 
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Şekil 3.1. Doku ağırlıklı kireçtaşı sınıflaması [20] ve genişletilmiş versiyonu [21]. 
 

 

Şekil 3.2. Bileşim ağırlıklı kireçtaşı sınıflaması [22]. 

 

Tüm çalışmalardan toplanan veriler, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek 

Lisan ve Doktora Tezleri Yazım Kuralları Yönergesine uygun olarak düzenlenmiş ve tez yazımı 

gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 3.4. Engelli Karbonat Platformu modeli üzerindeki [23]’ün Fasiyes Zonlarındaki Standart 
Mikrofasiyes Tipleri (SMF) [24]. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

4.1. Bölgesel Jeoloji 
  

Çalışma alanı, Anatolid-Torid Birliği [25] içerisinde Orta Toroslar’ın batı kesiminde yer 

almaktadır (Şekil 4.1). İnceleme alanı, Özgül [1]’e göre Geyik Dağı Birliğinde, Dumont [26, 27]’a 

göre Anamas-Akseki Birliğinde, Demirtaşlı [9]’ya göre Batı Toros Otoktonu içindeki Akseki 

Bloğunda, Şenel [11, 12]’e göre Anamas-Akseki Otoktonu içindeki Akseki Bloğunda yer alır.  

 

 

Şekil 4.1. Çalışma alanının Anatolit-Torid Birliği içindeki yeri, [25’den alınmıştır]. 
 

Demirtaşlı [9], Şenel [11,12]’e göre Anamas-Akseki Otoktonu Özgül [1, 2]’ün Geyikdağı 

Birliği, Orta Torosların otokton kaya birimlerini oluşturur. Çalışma alanı ve yakın civarında 

yüzeyleyen kaya stratigrafi birimleri Monod [6] tarafından da farklı birliklere ayrılmıştır. Monod 

[6] Anamas-Akseki otoktonununda kendi içerisinde bloklara ayırmıştır (Şekil 4.2). Bölgede 

yapılan sonraki çalışmalarda da genellikle bu tanımlamalar kullanılmıştır. 

Yapılacak çalışmayı daha anlaşılır hale getirmek için çalışma alanı ve yakın civarında 

daha önce genel jeoloji amacıyla yapılan çalışmalarda kullanılmış formasyon isimlerinin 

adlamaları, birimlerin yaşlarının bu çalışma sonucunda yeniden değerlendirilebilecek olması 

nedeniyle Martin [4], Demirtaşlı [9], Toker ve diğ. [10] ve Şenel ve diğ. [12] tarafından yapılan 

çalışmaların genel sonuçları aşağıda kısaca açıklanacaktır. 
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Şekil 4.2. Çalışma alanı ve yakın civarındaki birlikler, bloklar ve örtü kayalarının sınırlarını 
gösteren jeoloji haritası (Monod [6]’dan sadeleştirilmiştir). 
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Martin [4], inceleme alanı ve yakın civarında yaptığı çalışmada bölgenin jeoloji 

haritasını (Şekil 4.3) ve bölgeye ait jeolojik enine kesitini (Şekil 4.4) hazırlamıştır. Yazar yaptığı 

çalışmada bölgede 7 birim tanımlamıştır. Bunlar; Üzümdere formasyonu, Üzümdere sarı kalkeri, 

Hendos kalkeri, Akkuyu formasyonu, Kretase komprehensif seri, Nummulitli kalker ve Eosen 

filişidir. 

 

 

Şekil 4.3. Çalışma alanı ve yakın civarının jeoloji haritası [4’den sadeleştirilmiştir]. 

 

 

Şekil 4.4. Şekil 4.3’deki haritaya ait jeolojik enine kesiti [4’den sadeleştirilmiştir]. 

 

Üzümdere formasyonu; kırmızı-yeşil renkli kumtaşı, gri renkli marnlardan oluşmaktadır. 

Kalınlık 200 metredir. Üst kesimlere doğru kalkerli-dolomitik seviyelerde belirlediği 

Orbitepsella sp. fosiline göre birimin yaşını orta-üst Liyas olarak değerlendirmiştir.  
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Üzümdere sarı kalkeri; genel olarak biyodetritik kalkerlerden oluşan birim, yer yer kumlu 

olup, tabaka kalınlığı 0,5-1 m dir. Birimin kalınlığı 250 m dir. Alt-orta kesimlerinde, orta-üst 

Liyas ya da alt Dogger yaşını işaret eden Nautiloculina sp., Trocholina sp., Lituolidae sp., 

Thaumatoporella parvovesculifera, Cayeuxia sp., Paleodasycladus sp.?, Girvanella sp., üst 

kesimlerde ise Batoniyen’i işaret eden Haurania sp., Kumubia, Lituolidae fosillerini belirlemiştir. 

 

Hendos kalkeri ve dolomiti; açık renkli masif kalkerden ve masif ya da tabakalanmış ikincil 

dolomitten oluşmaktadır. Kalkerler çoğunlukla kalın tabakalı biyodetritik olup, çoğu kez 2-3 

metreyi geçmektedir. Birim kalınlığı 400 m’dir. İlk 300 metrede üst Batoniyen’i gösteren 

Protopeneroplis striata, Haurania deserta, Pfenderina salernitana, Meyendorffina cf. bathonica, 

Nautiloculina circularis, Lituosepta sp., Trocholina palastiniensis, Orbitammina sp. bentik 

foraminiferleri tanımlamıştır. Birimin 100 metrelik üst kesimlerinin genellikle dolomitlerden 

oluştuğu belirtilmektedir.  

 

Akkuyu formasyonu; belirgin olarak plaket halinde ayrılan, ince tabakalı, yaklaşık 200 m 

marn-kalkerler ile temsil edilmektedir. Birimin ilk 60-70 metrelik alt kısmı, çok ince tabakalı, 

marnlı plaket kireçtaşı, bitümlü seviyeler ile kireçtaşı ardalanmasından oluşmaktadır. Bu 

seviyelerden belirledikleri, Lamellibarnchia’lardan Posidonia somaliensis, Aulacomyella 

farquharsoni, bitkilerden Brachyphyllum mamillaris, Brachyphyllum gracile ve Lithacoceras sp. 

formlarına dayanarak Kimmericiyen yaşını belirlemiştir. Birimin, yaklaşık 130 m kalınlığındaki 

orta-üst kesimlerinin iyi tabakalanmış kalkerlerden oluştuğu belirtilmektedir. Bu seviyede 

belirlenen Virgatosphinctes sp., Trocholina alpina ve Trocholina elongata formlarına göre bu 

seviyeleri Malm-Neokomiyen’e yerleştirilmiştir. Birimin son metrelerinin daha kalın tabakalı 

karkerlerden oluştuğunu belirtilmektedir. Bu seviyelerde ise Berriasiyen’e ait Calpionella gr. 

alpina, Remaniella cadischiana, Calpionellites dardesi, Tintinopsella carpathica, Tintinopsella gr 

carpathica formları saptamıştır.  

 

Kretase komprehensif seri; yazar, 1000 metre kalınlığındaki, tek düzenli görülen kalkerler 

için “komprehensif seri” terimini kullanmıştır. Birimin, tamamen iyi tabakalanmış kalkerlerden 

oluştuğunu belirtir. Bu istifin bir boksit seviyesi ile ikiye ayrıldığını söylemektedir. Buna göre de 

boksitli seviyeye kadar olan kesimi İnfra boksitik Kretase (750 m), boksit seviye ve boksit 

seviyesi üzerine gelen kesimleri de Supra boksitik Kretase olarak adlandırmıştır. İnfra boksitik 

Kretase seviyesinin ince tabakalı birkaç kalker ve kırmızımtırak birkaç seviye dışında genellikle 

tek tip kalkerden oluştuğunu belirtir. Bu seviyenin ilk 350 metresinde seyrek mikro fauna 

(Textularidae, Miliolidae), alg (Cayeuxia, Polygonella) ve birkaç oolitik seviyenin, 350 m 

civarında Lacrymorphus globosus’un, 400 metreye doğru cüce mikrofauna, alg, koprolitlerin, 500 
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m civarında Pseudocyclammina cf. lituus, Salpingoporella dinarica, Aeloliscus inconstans, 

Placospillina sp. ve Haurania aff. amiji formlarının 650. m başlayarak boksitin görüldüğü 750. 

metreye kadar ise Cuneolina sp. Dictyoconus?, Nummoloculina, Chrysalidina?, Dicyclina?, 

Minouxia, Pseudolituonella  ve Miliolidae formlarının görüldüğünü belirtmektedir. Bu formların 

Albiyen-Üst Kretase tabanını işaret ettiğini ifade eder. Boksit, genellikle kırmızı ve pizolitik ya 

da breşiktir. Supra boksitik Kretase seviyesinin önce bahsedilen seviyeler ile aynı fasiyes 

özellikleri sunduklarını ve yaklaşık 300 m kalınlığında olduğunu ifade etmektedir. Boksitin 

üstünden, yaklaşık olarak 40 m’lik kesimde, üst Maastrihtiyen’i gösteren Orbitoides cf. media, 

bundan sonra Omphalocyclus macroporus görüldüğünü, bu seviyeden sonra rudist kapsayan 

peri-resifal fasiyeslerin başladığını, rudist kapsayan 100 metrelik kesimlerde rudistlerden 

Sauvagesinae, Durania sp. ve Radiolitidae (Maastrihtiyen) varlığını, üstünde ise üst 

Maastrihtiyen’i gösteren Omphalocyclus macroporus, Orbitoides cf. media, Siderolites 

calcitrapoides, Lepidorbitoides socialis, Simplorbitoides yeni mikro faunaların varlığını 

belirtmektedir. Boksit seviyesinin 230 m üstünde Nummulitli seviyelerin başladığını ve 70 m 

sonra “koprehensif seri”’nin son bulduğunu ifade eder. 

 

Demirtaşlı [9], Çalışma alanının güney kesimlerinde (Murtiçi-Güzelsu-Gündoğmuş-

Köprülü bölgesi) yaptığı çalışmada, bölgede yüzeyleyen Batı Toros Otoktonunu kendi içinde 

bloklara ayırmış ve bunları; Akseki, Akdağ-Yelekdağ ve Pirnos-Tepedağ bloğu olarak 

adlandırmıştır. Yazar, Akseki Bloğunda yaptığı çalışmada 7 litostratigrafik birim ayırt etmiştir. 

Bu birimler; Üzümdere formasyonu, Pisarçukuru kireçtaşı, Hendos dolomiti, Akkuyu 

formasyonu, Akseki kireçtaşı, Seyrandağı kireçtaşı ve Gümüşdamla formasyonudur. Araştırmacı, 

Martin [4]’in çalışmasına göre birtakım farklılıklar ortaya koymuştur. Yazara göre; istifin tabanı 

oluşturan Üzümdere formasyonu kireçtaşı ara tabakalı kumtaşı-marnlardan oluşmakta ve 

kalınlığı 200-400 m arasında değişmektedir. Bu birim üzerine uyumlu olarak gelen ve [4]’ün 

Üzümdere’nin sarı renkli kireçtaşı olarak tanımladığı birimi, [9] Pisarçukuru kireçtaşı olarak 

önermiş olup, yaşını geç Liyas-? erken Dogger olarak saptamıştır. Araştırmcı, bu birim üzerinde 

300 m kalınlıkta geç Dogger yaşlı Hendos dolomitinin geldiğini, Hendos dolomiti üzerinede 

Akkuyu formasyonunun uyumlu olarak geldiğini belirtmekte olup, 175 m kalınlık ölçmüş ve 

yaşını Malm-Berriasiyen olarak tespit etmiştir. Akkuyu formasyonunu ise Akseki kireçtaşının 

uyumlu olarak üzerlediğini, [4]’ün Komprehensif seri olarak adlandırdığı en alttaki infra 

boksitik Kretase seviyesine denk geldiğini, birimin Berriasiyen-Senomaniyen yaşlı, kalın 

tabakalı, alt seviyelerde yer yer oolitik kireçtaşlarından oluştuğunu ve yaklaşık 100 m kalınlıkta 

olduğunu belirtmektedir. Araştırmacı, [4] tarafından adlandırılan supra boksitik seviye için 

Seyrandağı kireçtaşı adlamasını yapmıştır. Birim, altta kalın tabakalı, üstte doğru resifal 

kireçları ve en üstte Nümmülites’li kireçtaşalrı ile temsil edildiğini, kalınlığının 150 m kalınlıkta 
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olduğunu ve yaşını Senomaniyen-erken Lütesiyen olarak belirlemiştir. En üstte ise 200 m 

kalınlığında, Eosen yaşlı Gümüşdağ formasyonunun yer aldığını ifade etmektedir. 

 

Toker ve diğ. [10], inceleme alanı ve güney kesimlerinde yüzeyleyen birimleri Akseki 

ve Akdağ-Yelekdağ tektonik dilimlerine ayırarak incelemişlerdir. Çalışma alanında yüzeyleyen 

birimler bu tektonik dilimlerden Akseki bloğu içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle yazarların 

incelediği Akseki tektonik diliminde yüzeyleyen birimler kısaca anlatılacaktır. Araştırmacılar 

Akseki tektonik diliminde Jura-Eosen zaman aralığında çökelmiş 7 farklı birim ayırt etmişledir. 

Bu birimler; Jura yaşlı Üzümdere, Pisarçukuru ve Hendos formasyonu, Jura (Malm)-Erken 

Kretase (Berriasiyen) yaşlı Akkuyu, Erken Kretase yaşlı Akseki, Geç Kretase – orta Eosen yaşlı 

Seyrandağı ve Eosen (Lütesiyen) yaşlı Gümüşdamla formasyonlarıdır (Şekil 4.5). Bu birimler 

kısaca açıklanacaktır.  

 

Üzümdere Formasyonu: Birim, kumtaşı, kireçtaşı, marn ve çakıltaşından oluşmaktadır. 

Kireçtaşları; gri-açık gri, orta-kalın tabakalı, bentik foraminiferlidir. Kumtaşları; yeşil-kırmızı 

renkli olup, yer yer demir konkresyon seviyeleri içerir. Marnlar; yer yer bitki kökü içermekte ve 

bazı bölgelerde kömür bantlı seviyeler gözlenmektedir. Çakıltaşları; kalın tabakalı olup, 

kireçtaşı, dolomit, kuvarsit ve silisli çakılları kapsar ve üste doğru iyi boylanmalı kumtaşı 

tabakalarına geçer. Kireçtaşı seviyeleri kuşgözü yapılı çamurtaşı ve bentik foraminiferli pelletli 

istiftaşı fasiyeslerindedir. Birimin alt dokanağı tektoniktir. Üst sınırı ise Pisarçukuru 

formasyonuna uyumlu olarak geçmekte olup, kalınlığı 250-450 m arasında değişir. Kireçtaşı 

seviyelerinden alınan örneklerde orta-geç Liyas yaşını veren Frondicularia sp., Orbitopsella sp., 

Pseudocyclammina sp., Spirillina sp., Glomospira sp., fosilleri ile Valvulinidae, Textularidae ve 

Opthalmidiidae familyalarını belirlemişlerdir.  

 

Pisarçukuru Formasyonu: Formasyonun egemen litolojisi kireçtaşıdır. Kireçtaşları; gri 

renkli, orta-kalın tabakalı, erime boşluklu ve bol çatlaklıdır. Yer yer kumlu, siltli ve bol fosil 

kavkılıdır. Birimde kuşgözü yapılı makro kavkı parçaları içeren bentik foraminiferli istiftaşı, 

bentik foraminiferli intraklast içeren kalkrudit, sünger spikülleri içeren pelletli vaketaşı ve 

laminasız çamurtaşı fasiyesleri tanımlanmıştır. Üzümdere formasyonu üzerine uyumlu olarak 

gelen birim Hendos formasyonu ile dereceli geçişlidir. Kalınlığı yaklaşık 200 metredir. Birim 

içerisinde Valvulina cf. lugeoni, Trocholina cf. conica, Valvulina sp., Textularia sp., Siphovalvulina 

sp., Haurania sp., Pseudocyclammina sp. ve Pfenderina sp. bentik foraminiferleri tanımlanmıştır. 

Bu fosillere göre birimin yaşını Orta Jura (erken Dogger) olarak değerlendirmişlerdir.  
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Şekil 4.5. Çalışma alanı ve güney kesimlerinde yüzeyleyen birimlere ait stratigrafik kesit [10]. 
 
 

Hendos Formasyonu: Birim masif tabakalı dolomitlerden oluşmaktadır. Dolomitler, 

dolomikrit ve dolosparitler ile temsil edilirler. Birimin alt sınırı Pisarçukuru ve üst sınırı Akkuyu 

formasyonu ile uyumlu olup, yaklaşık 300 m kalınlıktadır. Yaptıkları çalışmada yaş verebilecek 

bulgulara rastlayamayan araştırmacılar stratigrafik konumu ve bölgesel korelasyona göre 

birimin yaşını geç Dogger olarak değerlendirmişlerdir.  

 

Akkuyu formasyonu: Birimin alt seviyeleri kil-silt içeren ince kireçtaşı tabakalarından 

oluşur. Bu seviyeler, lamellibranch ve ammonit fosilleri içerir. Kireçtaşı seviyeleri arasında 

kalınlığı değişken (0-2 m) bol fosilli bitümlü seviyeler yer alır. Üste doğru bitümlü seviyeler 

azalmakta kireçtaşı tabakalarına geçmektedir. Birimde, klastik elemanlı çamurtaşı, stilolitli 

bentik foraminiferli çamurtaşı ve bentik foraminiferli pelletli istiftaşı-vaketaşı fasiyesleri ayırt 

edilmiştir. Birimin alt sınırı Hendos, üst sınırı erken Kretase yaşlı Akseki formasyonu ile uyumlu 



Özge Sağaltıcı, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

19 
 

olup, kalınlığı 175 m dir. Birim içerisinde geç Jura yaşını veren Posidonia somalîensis, 

Aulacomyella farquharsoni, Reineckeia multicosteta, Windhauseniceras internispinosum, 

Perisphinctes interpinosus, Protopenoroplis striata, Inoceramus sp., Inoceramus (Mytiloides) galo, 

Aulocomyella problemstica ve erken Kretse (Berriasiyen) yaşını veren Calpionella alpina, 

Tintinnopsella carpathica formlar belirlenmiştir. 

 

Akseki formasyonu: Birim, orta-kalın tabakalı, erime boşluklu ve bol çatlaklı 

kireçtaşlarından oluşur. Yer yer kireçtaşı tabakaları dolomitler ile aratabakalıdır. Genelde 

kireçtaşlarından oluşan birim boksit seviyeleri ile son bulmaktadır. Kireçtaşlarında, hakim 

bileşenin fosil, pellet, intraklast ve kavkı parçalarıdır. Birim buna göre istiftaşı–vaketaşı 

mikrofasiyesindedir. Bazı seviyeleri ooid ve onkoid bileşenleri içeren istiftaşı özelliğindedir. 

Birimin dolomit seviyeleri dolosparitlerden oluşmuştur. Birimin alt sının Akkuyu formasyonu 

ile uyumlu üst sının Seyrandağı formasyonu ile açışız uyumsuzluk göstermekte olup, kalınlığı 

700-800 m arasındadır. Birimden elde edilen Cuneolina sp., Nummoloculina sp., Textularia sp., 

Nezzazata sp., Aeolisaccus sp., Miliolidae fosillere göre Erken Kretase yaşı verilmiştir. 

 

Seyrandağı Formasyonu: Birim genelde tabanda boksit cepleri üzerine gelen açık gri 

renkli, kalın tabakalı kireçtaşlarından oluşmaktadır. Birimin bol rudist içerikli alt seviyeler 

biyoklastik karbonatlardan oluşmaktadır. Üzerine Miliolidli istiftaşı-vaketaşı fasiyesi 

gelmektedir, üste doğru çökelmede kesiklik olmadan daha koyu renkli, kalın tabakalı 

Nummulites sp., Diseocyclina sp. fosilleri içeren kireçtaşlarına geçmektedir. Birimin alt dokanağı 

Akseki formasyonu ile açısal uyumsuzluk göstermekte olup, üst sınırı Gümüşdamla formasyonu 

ile uyumludur. Formasyonun alt seviyelerinde tespit edilen Textularia sp., Salpingoporella sp., 

Rotaliidae, Miliolidae, Bryozoa, Ophthalmidiidae familyası temsilcileri ile Geç Kretase, üst 

seviyelerinde tespit edilen Nummulites sp., Discocyclina sp., Assilina sp., Alveolina sp., Lockhartia 

sp., (?) fosillerine göre yaşı erken Eosen olarak değerlendirilmiştir. 

 

Gümüşdamla Formasyonu: Çalışmada Fliş üyesi ve Kuyucak çakıltaşı üyesi olarak 

incelenmiş olup, orta Eosen yaşlıdır. 

 

Şenel ve diğ. [12], inceleme alanının güney kesimlerinde yaptıkları çalışmada, bölgede 

yüzeyleyen birimleri Anamas-Akseki otoktonu, Antalya ve Alanya napları olarak 

ayırtlamışlardır. Çalışma alanındaki birimlerin de içerisinde yer aldığı Anamas-Akseki 

otoktonunun kuzeyden güneye doğru Akseki, Yelekdağı, Oğuz, Tepedağ ve Pirnos blokları ile 

temsil edildiğini belirtirler. Bu blokların dikme kesitleri Şekil 4.6’da verilmiştir.  Çalışma 

alanındaki birimler bu bloklardan Akseki bloğunda yer almaktadır. Yazarlar Akseki bloğunda 
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geç Triyas-geç Eosen zaman aralığında çökelmiş 8 birim tanımlamışlardır (Şekil 4.6). Bu 

bölümde bu birimler kısaca anlatılacaktır. 

 

 

 



Özge Sağaltıcı, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

21 
 

Üzümdere Formasyonu: Birim, kumlu-killi kireçtaşı, kumtaşı, kiltaşı ve 

konglomeralardan oluşur. Taban kesiminde Megaladonlu kireçtaşı, üst düzeylerinde 

Paleodasycladus'lu ve onkoidli kireçtaşı düzeyleri yaygındır. Akseki bloğunun tabanını 

oluşturan birim üzerine Pisarçukuru formasyonu uyumlu olarak gelir. Kalınlığı 250-300 m 

arasında değişir. Birimden elde edilen Auloconus cf. permodiscoides, Diplopora cf. annulata, 

Aulotortus sp., Paleodasycladus sp. formlara göre erken Liyas yaşlı olarak değerlendirilmiştir. Alt 

kesimlerde gözlenen kireçtaşlarında gözlenen iri Megaladon izlerine göre de birimin üst 

Resiyen’de çökelmeye başladığı şeklinde yorumlanmıştır.  

 

Pisarçukuru Formasyonu: genellikle neritik kireçtaşlarından oluşan birim, orta-kalın 

tabakalı, bej-gri-kirli sarı-sarımsı kahve renklerde kireçtaşı, kumlu-kireçtaşı, oolitli-pelletli 

kireçtaşı ve onkoidli kireçtaşları ile temsil edilir. Yer yer dolomit ve dolomitik kireçtaşı 

seviyeleri gözlenir. Birim içinde makro organizma izlerine sıkça rastlanır. Üzümdere 

formasyonu üzerine uyumlu olarak gelen birim, Hendos dolomiti ile geçişli olup, yaklaşık 200 m 

kalınlıktadır. Yazarlar yaptıkları gözlemlerde göre; birimin orta-geç Liyas yaşlı olabileceğini 

ifade etmektedirler.  

 

Hendos Dolomiti: Birim, genel olarak gri-bej-açık kahve-grimsi kahve renkli, kalın 

tabakalı, yer yer masif, yer yer dağılgan, genelde orta, yersel ince veya iri taneli, sık erime 

boşluklu dolomitlerden oluşmaktadır. Akkuyu formasyonuna uyumlu olarak geçen birim, 300 m 

kalınlıktadır.  Çalışma alanının güney batısında tanımlanan Pirnos bloğunda aynı birim 

içerisinde tespit edilen Paleodasycladus mediterraneus, Thaumatoporella parvovesiculifera, 

Pseudocyclammina liassica, Siphovalvulina sp., Haurania sp., Glomospira sp., Everticyclammina 

sp., Cayeuxia sp. formlara göre birimin yaşı orta-geç Liyas olarak değerlendirilmiştir. Akseki 

bloğunda Hendos dolomitinin yaşı [28]’e göre Dogger olarak belirlenmiştir. 

 

Akkuyu Formasyonu: Genellikle plaket görünümlü kireçtaşlarından oluşan birim, bej- 

kirli beyaz-krem-kirli sarı-gri-koyu gri-siyahımsı gri renkli, ince-orta, yer yer kalın tabakalı, yer 

yer asfaltit ve petrol kokulu kireçtaşı-killi kireçtaşı ve çörtlü kireçtaşlarından oluşmaktadır. 

Birim içerisinde yer yer ammonit, lamelli izleri gözlenir. Akseki kireçtaşı ile geçişli olan birimin 

kalınlığı 0-300 m arasında değişir. Birimin yaşı [6]’ya göre Oksfordiyen-Berriasiyen olarak 

değerlendirilmiştir.  
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Akseki Kireçtaşı: Neritik kireçtaşlarından oluşan birim, bej-açık kahve-açık gri renkli, 

orta-kalın tabakalı, yer yer mercanlı, gastropodlu, sık erime boşluklu kireçtaşlarından oluşur. 

Birim içinde Miliolidli seviyeleri belirgindir. Birim, üstten Seyrandağı kireçtaşı tarafından 

uyumsuz olarak üzerlenir. Bu uyumsuzluğa bağlı olarak yersel boksit oluşumları gelişmiştir. 

Kalınlığı 1000 m ye ulaşır. Birimin yaşı [6, 21]’e göre Alt Kretase olası Senomaniyen’dir. 

 

Seyrandağı Kireçtaşı: Birim, kirli beyaz-krem-açık gri-bej renkli, orta-kalın tabakalı, 

rudistli kireçtaşlarından oluşur. Yer yer miliolidli düzeyler, gastropod, lamellibrans, mercan 

seviyeleri içerir. Bazı bölgelerde birimin üst seviyelerinde, bej-açık gri-krem renkli, ince-orta 

tabakalı, globotruncanalı mikritik kireçtaşları yer alır. Seyrandağı kireçtaşı tabanında yer yer 

boksit oluşumları bulunur. Seyrandağı kireçtaşında tespit edilen, Cuneolina pavonia, 

Stomiosphaera sphaerica, Montcharmontia appeninica, Dicyclina schlumbergeri, Rotorbinella 

scarsellai, Lepidorbitoides socialis, Omphalocyclus macroporus, Siderolites calcitrapoides, 

Orbitoides medius, Helenocyclina beotica, Globotruncana stuartı, Globotruncana arca formlara 

göre birimin yaşı Kampaniyen-Maastrihtiyen olarak belirlenmiştir.  
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4.2. Stratigrafi ve Fasiyes Özellikler 

 

Anamas-Akseki Otoktonu içerisinde tanımlanan Akseki Bloğu, bölgedeki yoğun 

tektonizma etkisi ile kendi içerisinde faylanarak düzgün bir istiflenme sunmamakta olup, düşey 

ve yanal yönde de fasiyes farklılıkları göstermektedir. Bu nedenle, bu çalışmada Jura-Alt Kretase 

yaşlı karbonatlı birimlerin detaylı incelenip yorumlanması için farklı yerlerden 4 hat boyunca 

ölçülü kesitler alınmıştır. Bu kesitler; Kesit-1, Kesit-2, Kesit-3, Kesit-4 olarak adlandırılmış olup, 

kesitlerde belirlenen litofasiyes ayırımları, litolojik özellikler, örnek numaraları ve belirlenen 

yaşlar karşılaştırmalı olarak Şekil 4.7’de verilmiştir. Ayrıca Martin [4]’den sadeleştirilen jeoloji 

haritası (Şekil 4.3) üzerinde de kesit yerleri yaklaşık olarak belirtilmiştir. Kesitlerin alındığı 

noktaların başlangıç ve bitiş noktaları şu şekildedir. Kesit-1; Maşat (İbradi KD’su) yerleşkesinin 

500 m güneydoğusundan başlanıp doğuya doğru alınmıştır. Başlangıç koordinatları; 373786D - 

4111722K, Bitiş noktası; 374660D - 4112394K’dir. Kesit-2; İbradi’den Gümüşdamla’ya giden 

yol üzerinde Maşat yol ayrımından başlayıp kuzeydoğu yönünde, yol boyunca alınmıştır. 

Başlangıç koordinatları; 375178D - 4109542K, Bitiş noktası; 376280D – 4110980K’dir. Kesit-3; 

İbradi’den Gümüşdamla’ya giden yol üzerinde alınmıştır. Başlangıç koordinatları; 377452D - 

4112005K, Bitiş noktası; 377383D – 4112786K’dir. Kesit-4; İbradi’den Gümüşdamla’ya giden 

yol üzerinde alınmıştır. Başlangıç koordinatları; 379300D - 4114909K, Bitiş noktası; 380974D – 

4116166K’dir. 

 

4.2.1. Litostratigrafi Birimleri 

 

İbradi (Antalya) kuzeydoğusunda yüzeyleyen Jura-Alt Kretase yaşlı karbonatlı kayaçlar 

bölgede tanımlanan Anamas-Akseki otoktonunun Akseki bloğunda yer almaktadır. 

Tektonizmanın yoğun gözlendiği bu bölgede, dört farklı noktadan ölçülen kesitler incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir (Şekil 4.7).  

Bu çalışmada, bölgede yüzeyleyen Orta Jura-Alt Kretase yaşlı korbonatlı birimler, 

litolojik, fosil içeriği, mikrofasiyes özellikleri ve çökelme ortamlarına göre litofasiyeslere 

ayrılarak incelenmiş olup, litofasiyes terimi informal olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda, bu 

çalışmada 6 farklı litofasiyese ayrılmıştır. Bu litofasiyesler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
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4.2.1.1. Litofosiyes-1 

 

4.2.1.1. 1. Litoloji 

Litofasiyes-1, Kesit-2 hattında ayrıntılı incelenmiş olup, Kesit-3 hattında sadece üst 

seviyeleri incelenmiştir (Şekil 4.7). Eosen yaşlı fliş üzerinde tektonik dokanakla yer alan birimin 

ilk 10 metresi koyu gri-gri renkli 5-10-30-50 cm lik tabakalar şeklinde, yer yer onkoidli, bol 

oolitli, kumtaşı-kumlu kireçtaşı, gastropodlu yer yer sparitik-laminalı kireçtaşı 

ardalanmasından oluşmaktadır (Şekil 4.8). Bu seviye üzerine 6 m kalınlığında, bej-pembe renkli, 

50-60-70 cm lik tabakalar halinde, yer yer yumrulu, yer yer sparitik kireçtaşı gelir. Üstte doğru, 

12 m kalınlığındaki seviyenin alt kesimleri bej-sarımsı renkli, belirsiz tabakalı kumlu kireçtaşı, 

orta kesimleri bej renkli, 10-15 cm’lik, oolitik kumlu kireçtaşı ve üst seviyeleri yeşilimsi-gri 

renkli, orta-kalın tabakalı, yer yer kumlu, mikritik kireçtaşları ile temsil edilir. Birim, üstte doğru 

3 m kalınlığında, kahvemsi-gri renkli, belirsiz tabakalı killi dolomitik kireçtaşı ile devam 

etmekte ve 9 m kalınlığındaki açık kahve-pembemsi-gri renkli, ince-orta tabakalı çamurtaşı-

kireçtaşı ardalanması ile son bulmaktadır (Şekil 4.9). 

 

 

Şekil 4.8. Litofasiyes-1’e ait arazi fotoğrafları. a) Birimin genel arazi görünümü ve Litofasiyes-2 
ile olan dokanağı, b) Kavkılı kireçtaşı seviyesi, c) Bol oolitik, kumlu kireçtaşı seviyeleri. 
(Fotoğraflar İbradi-Gümüşdamla yolu üzerinde, Maşat yol ayrımının 100 m KD’sundan 
alınmıştır). 
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Şekil 4.9. Litofasiyes-1’e ait ölçülü stratigrafi kesiti. (İbradi’den Gümüşdamla’ya giden yol üzeri 
Maşat yol ayrımı, kuzeydoğu yönü; Kesit başlangıç koordinatı 3 75219 D – 41 09483 K). 
 

4.2.1.1.2. Alt-Üst Sınırlar ve Kalınlık 

 

Birim, Eosen yaşlı fliş üzerine tektonik olarak gelmekte olup, Litofasiyes-2 tarafından 

uyumlu olarak üzerlenir (Şekil 4.9). Bu çalışmada birimin kalınlığı 40 m olarak ölçülmüştür. 
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4.2.1.1.3. Fosil İçeriği ve Yaşı 

 

Litofasiyes-1’den yapılan ince kesitlerde bentik foraminiferlerden Bosniella croatica, 

Riyadhella regularis, Siphovalvulina sp., Siphovalvulina variabilis, Valvulina sp., Ammobaculites 

sp., Everticyclammina sp. ve alglerden Thaumatoporella sp., dasiklad alg türü mikrofosiller 

belirlenmiştir. Bu fosil içeriği ve üzerine gelen Litofasiyes-2’nin tabanından elde edilen fosil 

topluluğuna göre Litofasiyes-1’in yaşı Aaleniyen olarak değerlendirilmiştir. Birimin fosil 

dağılımı Şekil 4.10 da ve bentik foraminifer, alg toplulukları ise Şekil 4.11 de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.10. Litofasiyes-1’in bentik foraminifer ve alglerin dağılım tablosu. 
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Şekil 4.11. Litofasiyes -1’de saptanan bentik foraminiferler ve algler. A-E: Bosniella croatica, F-J, 
M, N: Riyadhella regularis, K, L: Praekurnubia sp., O-Q: Siphovalvulina variabilis, S-V: 
Siphovalvulina sp., Y, Z: Cylindroporella sp., W: Ammobaculites sp., (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
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4.2.1.1.4. Mikrofasiyes Analizi 

 

Bu çalışmada, Litofasiyes-1’de karbonat kayaçların mikroskobik ve sedimantolojik 

analizlerine göre dört mikrofasiyes birlikteliği ayırt edilmiştir. Bunlar; oolitik tanetaşı, oolitik-

intraklastik istiftaşı/tanetaşı, intraklastik-peloidal istiftaşı/tanetaşı, biyoklastik-intraklastik 

istiftaşı mikrofasiyesleridir. 

 

Oolitik Tanetaşı (Şekil 4.12): Litofasiyes-1 de en yaygın görülen mikrofasiyestir. Bu 

mikrofasiyes baskın olarak 0.5 ila 2.5 mm büyüklüğünde, genellikle iyi yuvarlaklaşmış 

oolitlerden oluşmaktadır. Oolitler konsantrik halkalar şeklinde gelişmiş ya da mikritik 

çamurdan oluşmaktadır. Konsantrik halkalar şeklinde gelişmiş oolit tanelerin çekirdekleri 

mikritik çamurdur. Bağlayıcı spari kalsitten oluşur. Bazı kesimlerde intraklastlar baskındır. 

İntraklastlar, farklı şekil, büyüklük ve bileşime sahiptir ve çoğunlukla mikritik çamurtaşı 

tanelerinden oluşur. Peloidler ve biyoklastlar seyrek olarak görülür. Peloidler, genellikle 

simetrik dağılımlı, yer yer kümeler halinde görülürler. Biyoklast seyrek olarak, bentik 

foraminiferler (Bosniella, Riyadhella), gastropod, ekinid, alg ve kavkı parçası ile temsil edilir. 

Ayrıca fasiyes içerisinde yer yer onkoidler ve bileşik taneler de görülür. Bu fasiyesin Flügel 

[24]’in FZ 8’ine, Wilson [23]’un SMF 15’ine karşılık gelen yüksek enerjili, platform kenarının sığ 

kesimlerinde çökeldiği söylenebilir.  

 

 

Şekil 4.12. Litofasiyes-1’de gözlenen oolitik tanetaşı mikrofasiyesi. (oo:oolit, i:intraklast). 
(Çizgisel Ölçek: 0.2 mm).  
 

Oolitik-İntraklastik İstiftaşı/Tanetaşı (Şekil 4.13): Litofasiyes-1’de yaygın olarak gözlenen 

diğer bir mikrofasiyestir. Bu mikrofasiyes genel olarak intrakalstlar ve oolitlerden, daha az 

olarak da peloidlerden oluşmaktadır. Bazen intraklastlar hakim bileşen iken, bazen oolit, seyrek 

olarak da peloidler baskın durumdadır. Matriks genellikle spari kalsit, yer yer ise mikritiktir. 

İntraklastlar, farklı şekil, büyüklük ve bileşime sahiptir. Yer yer mikritik çamurtaşı tanelerinden, 
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yer yer kuvars tanelerinden, seyrek olarak da bileşik tanelerden oluşur. Oolitler konsantrik 

halkalar şeklinde gelişmiş ya da mikritik çamurdan oluşmaktadır. Konsantrik halkalar şeklinde 

gelişmiş oolit tanelerin çekirdekleri mikritik çamurdur. Peloidler ve biyoklastlar seyrek olarak 

görülür. Peloidler, genellikle simetrik dağılımlı, yer yer kümeler halinde görülürler. Biyoklast 

seyrek olarak, bentik foraminiferler (Bosniella, Riyadhella, Valvulina, Siphovalvulina, 

Everticylammina, Ammobaculites), gastropod, ekinid, alg ve kavkı parçası ile temsil edilir. Ayrıca 

fasiyes içerisinde yer yer onkoidler ve laminalanma da görülür.  Bu fasiyesin Flügel [24]’in FZ 

8’ine, Wilson [23]’un SMF 15’ine karşılık gelen yüksek enerjili, platform kenarının sığ 

kesimlerinde çökeldiği söylenebilir. 

 

 

Şekil 4.13. Litofasiyes-1’de gözlenen oolitik-intraklastik istiftaşı/tanetaşı mikrofasiyesi. 
(oo:oolit, i:intraklast, p:peloid). (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm).  
 
İntraklastik-Peloidal İstiftaşı/Tanetaşı (Şekil 4.14a, b): Litofasiyes-1 de seyrek görülen bir 

fasiyesdir. Bu mikro fasiyes genel olarak peloidlerden ve intraklastlardan. Pelletler daha baskın 

durumdadır. Matriks genellikle spari kalsit, yer yer ise mikritiktir. İntraklastlar genellikle aynı 

büyüklüktedir ve mikritik çamurtaşı tanelerinden oluşmaktadır. Fasiyes içerisinde seyrek 

olarak küçük boyutlu bentik foaminiferler (Bosniella, Riyadhella, Siphovalvulina, Valvulina), alg 

(Thaumatoporella, dasiklad alg), ve kavkı parçası görülür. Bu fasiyes Flügel [24]’in FZ 8’ine, 
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Wilson [23]’un SMF 16’sına karşılık gelen düşük enerjili, sığ, gel-git altı lagünel bir ortamda 

çökelmiş olmalı. 

 

 

Şekil 4.14. Litofasiyes-1’de gözlenen mikrofasiyesler. a, b) İntraklastik-peloidal 
istiftaşı/tanetaşı, c, d) Biyoklastik-intraklastik istiftaşı. (p:pellet, oo:oolit, i:intrakalst, bf:bentik 
foraminifer, s:sünger spikülü,). (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
Biyoklastik-İntraklastik İstiftaşı (Şekil 4.14c, d): Litofasiyes-1 de seyrek görülen bir 

mikrofasiyesdir. Bu mikro fasiyes çoğunlukla intraklastlardan ve seyrek olarakta biyoklast ve 

pelletlerden oluşmaktadır. İntraklastlar daha baskın durumdadır. Bağlayıcı mikrit olup, yer yer 

sparitir. Biyoklastlar; genellikle küçük boyutlu bentik foraminiferler (Bosniella, Valvulina, 

Siphovalvulina, Everticylammina, Ammobaculites), çok az oranda ise sünger spikülü ve kavkı 

parçasından oluşur. Bazı seviyelerde pelletler de yaygın olarak görülür. Bu fasiyesin Flügel 

[24]’in FZ 7’sine, Wilson [23]’un SMF 10’una karşılık gelen, düşük enerjili, sığ, gel-git altı lagünel 

bir ortamda çökelmiş olmalı. 
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4.2.1.1.5. Çökelme Ortamı 

 

Litofasiyes-1 de en yaygın görülen bileşen oolitlerdir. Bu da birimin, platform kenarının 

sığ kesimlerinde, çalkantılı su koşullarında çökeldiğini göstermektedir. Yaygın olan oolitik 

fasiyes ve birim içerisinde gözlenen diğer mikrofasiyesler ile birlikte değerlendirildiğinde 

ortamın yer yer platform kenarında, düşük enerjili şartların eğemen olduğu söylenebilir. 

 

4.2.1.2. Litofosiyes-2 

 

4.2.1.2.1. Litoloji 

 

Litofasiyes-2 üç farklı kesitte incelenmiş ve örneklenmiştir. Kesit-2 hattında birimin en 

belirgin özellikleri gözlenmektedir (Şekil 4.15).  

Litofasiyes-1 üzerine uyumlu olarak gelen birimin tabanındaki 50 metrelik kesimi, gri 

renkli, kalın tabakalı dolomit ara seviyeleri içeren, açık gri-bej-pembemsi renkli, kalın tabakalı, 

yer yer onkoidli, gastrapodlu, süngerli kireçtaşları ile temsil edilmektedir (Şekil 4.16).  

Bu seviye üzerine yaklaşık 40 m kalınlığında, açık gri-gri, yer yer pembemsi renkli, 

genellikle kalın, yer yer belirsiz tabakalı, seyrek laminalı, onkoidli, Cladocoropsis’li kireçtaşları 

gelmektedir (Şekil 4.17). Birim, üstte doğru yaklaşık 70 m kalınlığında, yer yer dolomit-

dolomitik kireçtaşı ara seviyeleri içeren, bej-pembemsi-gri renkli, kalın tabakalı, seyrek 

Cladocoropsis’li, gastropodlu, pelesipod kavkılı kireçtaşları ile devam eder. Bu seviye üzerine 35 

m kalınlığında, genellikle bej-krem renkli, kalın, yer yer çok kalın tabakalı, onkoidli, pelesipodlu, 

gastropodlu, seyrek mercanlı, yer yer fosil kavkılı kireçtaşları gelmektedir (Şekil 4.18).  
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Şekil 4.15. Litofasiyes-2’ye ait ölçülü stratigrafi kesit. (İbradi’den Gümüşdamla’ya giden yol 
üzeri; Kesit başlangıç koordinatı; 3 75555 D – 41 09982 K). 
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Şekil 4.16. Litofasiyes-2’nin alt seviyelerine ait arazi fotoğrafları. a) Dolomitler, b) Gastropodlu, 
kavkı parçalı kireçtaşı seviyeleri, c) Onkoidli kireçtaşları (Fotoğraflar; Kesit-2 hattından yol 
boyunca alınmıştır). 

 

 

Şekil 4.17. Litofasiyes-2’in orta seviyelerine ait arazi fotoğrafları. a-c) Onkoidli kireçtaşı 
seviyeleri, d) Cladocoropsis’li kireçtaşı seviyeleri (Fotoğraflar; Kesit-2 hattından yol boyunca 
alınmıştır). 



Özge Sağaltıcı, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

35 
 

 

 

Şekil 4.18. Litofasiyes-2’in orta seviyelerine ait arazi fotoğrafları. a, b) Gastropodlu, pelesipodlu 
kireçtaşı seviyeleri, c, d) Mercanlı kireçtaşı seviyeleri, (Fotoğraflar; Kesit-2 hattında yol boyunca 
alınmıştır). 
 

Birimin orta-üst kesimleri, yaklaşık 60 m kalınlıkta, çok seyrek dolomit ara seviyeleri 

içeren, krem-bej renkli, kalın-çok kalın tabakalı, alt seviyeler seyrek fosilli-genellikle fosilsiz, üst 

kesimler seyrek fosilli (iri pelesipod, gastropod, krinoid) kireçtaşları ile temsil edilmektedir 

(Şekil 4.19). Kesit 2’nin alındığı yerde üst sınırı faylı olan Litofasiyes-2’nin en üst kesimleri, 

yaklaşık 50 m olup, bej-yer yer pembemsi renkli, kalın tabakalı, pembe çakıl dolgusu görünümlü 

mikritik kireçtaşlarından oluşmakta olup, üst kesimlerinde seyrek pelesipod (Şekil 4.19b) ve 

onkoidli seviyeler içermektedir. Yer yer de ince tabakalı çamurtaşı ara seviyeleri gözlenir (Şekil 

4.19c). 

Kesit-1 hattında birimin yanal devamı ayrıntılı olarak incelenmemiştir.  Litofasiyes-3’e 

uyumlu olarak geçen Litofasiyes-2’nin üst kesimlerine karşılık gelen 100 metrelik seviyeler; açık 

gri, bej renkli, orta-kalın tabakalı, dolomit-dolomit kireçtaşı ara katkılı, açık kahvemsi-gri-bej 

renkli, orta-kalın tabakalı, yer yer masif, seyrek Cladocoropsis’li, kavkı parçalı, bol karstik erime 

boşluklu kireçtaşlarından oluşmaktadır (Şekil 4.20). 
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Şekil 4.19. Litofasiyes-2’in üst seviyelerine ait arazi fotoğrafları. a) Kireçtaşlarının genel 
görüntüsü, b) Gastropodlu, pelesipodlu kireçtaşı seviyeleri, c) İnce tabakalı çamurtaşı ara 
seviyeler içeren kalın tabakalı kireçtaşı seviyeleri, (Fotoğraflar; Kesit-2 hattından yol boyunca 
alınmıştır). 

 

 

Şekil 4.20. Litofasiyes-2’in kesit-1 hattında yüzeyleyen üst seviyelerine ait arazi fotoğrafları. a) 
Masif görünümlü dolomit, b) Orta-kalın tabakalı kireçtaşı (Fotoğraflar; Kesit-1 hattından 
alınmıştır). 
 



Özge Sağaltıcı, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

37 
 

 Kesit-3’de ise Litofasiyes-2’nin alt seviyelerine karşılık gelen yaklaşık 90 metrelik 

seviyeler ayrıntılı olarak örneklenmiş ve incelenmiştir (Şekil 4.21).  Litofasiyes-1 üzerine 

uyumlu olarak gelen birimin ilk 30 metresi 3-5-10 cm lik çamurtaşı ara seviyeleri içeren, bej 

renkli, orta-kalın tabakalı, yer yer onkoidli (Şekil 4.22a, b), gastropodlu, biyoklastlı 

kireçtaşlarından oluşmaktadır. Bu seviye üzerine 10 m kalınlığında, 3-5-10 cm lik çamurtaşı ara 

seviyeleri içeren, açık gri-bej renkli, belirsiz tabakalı, bol Cladocorapsis’li, dolomitik görünümlü 

kireçtaşlarından oluşmaktadır. Kesitin üst kesimleri, 50 m kalınlığında, seyrek olarak 3-5 cm lik 

çamurtaşı seviyeleri içeren (Şekil 4.22c), değişik reklerde (siyah-koyu gri-gri-bej), orta-kalın 

tabakalı (Şekil 4.22d), yer yer onkoidli, gastropodlu, süngerli, pelesipod kavkıları içeren 

kireçtaşları ile temsil edilir. Bazı seviyelerde kireçtaşları breşik özelliktedir. İstifin en üst kesimi 

onkoidli kireçtaşı ara seviyeleri içeren, bej renkli, kalın-çok kalın tabakalı dolomitlerle temsil 

edilmete olup, yaklaşık 10 m kalınlığındadır. 

 Litofasiyes-2’nin alt kesimleri Kesit-2 ve Kesit-3 de genellikle benzer litolojik, 

mikrofasiyes özellikleri ve fosil içeriği açısından benzer olmasına rağmen, farklılıklar da 

göstermektedir. Kesit-2 ile Kesit-3’ün alındığı bölge arasında büyük ölçekli bir fay 

bulunmaktadır (Şekil 4.3 ve 4.4). Bu durum, bize çökelme sırasında iki kesitin alındığı 

noktaların birbirinden uzak mesafede ve yer yer farklı ortam koşullarının var olduğu, bu 

nedenlede yanal fasiyes farklılıklarının olabileceği ile açıklanabilir. 

 

4.2.1.2.2. Alt-Üst Sınırlar ve Kalınlık 

 

Litofasiyes-2 stratigrafik olarak Litofasiyes-1 üzerine uyumlu olarak gelmekte olup, 

Litofasiyes-3 tarafından uyumlu olarak üzerlenir. Kesit-1 de alt dokanağı Eosen yaşlı fliş 

üzerinde tektoniktir. Kesit-2 de ise faylanma nedeni ile üst sınırı Litofasiyes-4 ile tektoniktir. Üst 

sınırı faylı olan Kesit-4 de kalınlığı 280 m olarak ölçülmüştür. 

 

4.2.1.2.3. Fosil İçeriği ve Yaşı 

 

Litofasiyes-2’den yapılan ince kesitlerde; Bosniella croatica, Riyadhella regularis, 

Siphovalvulina variabilis, Siphovalvulina sp., Ammobaculites sp., Everticyclammina sp., 

Redmondoides lugeoni, Haurania deserta, Pseudomarssonella maxima, Praekurnubia sp., 

Praekurnubia cruseri, Nautiloculina oolithica, Paleopfenderina salernitana, Paleopfenderina 

trochoidea, Satorina apuliensis, Kilianina blancheti, Amijiella amiji, Protopeneroplis striata, 

Valvulina sp., Trocholina sp., Tritaxia sp. türü bentik foraminiferler ve Cladocorapsis türü sünger, 

Selliporella donzellii, Thaumatoporella sp., Codiacean alg (Siphonophyta), dasiklad alg türleri 

belirlenmiştir.   
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Şekil 4.21. Litofasiyes-2’ye ait ölçülü stratigrafi kesit’in Kesit-3 de gözlenen litolojik özellikleri. 
(İbradi’den Gümüşdamla’ya giden yol üzeri; Kesit başlangıç koordinatı: 3 77611 D–41 11767 K). 
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Şekil 4.22. Kesit-3 hattında, Litofasiyes-2’in alt seviyelerine ait arazi fotoğrafları. a, b) Onkoidli 
kireçtaşı seviyeleri, c) İnce çamurtaşı seviyeleri içeren kireçtaşları, d) Dolomit ara katkılı 
kireçtaşı ardalanması, (Fotoğraflar; Kesit-3 hattında yol boyunca alınmıştır). 
 

Velic [29]; Selliporella donzellii’nin alt Bajosiyen’den başladığını, Aaleniyen’e inmediğini 

ve üst Batoniyen’e geçmediği; Bosniella croatica’nın alt Batoniyen’den yukarı çıkmadığını; 

Praekurnubia’nın ilk Batoniyen’de başladığını; Nautiloculina oolithica’nın orta Bajosiyenden 

itibaren görüldüğünü; Paleopfenderina salernitana ve Paleopfenderina trochoidea’nın Batoniyen 

başından itibaren görüldüğünü; Protopeneroplis striata’nın ilk üst Bajosiyen’de görüldüğünü 

belirtmektedir. Satorina apulensis Paris havzasında Batoniyen’de [30] ve Türkiye’ de Dogger’ de 

gözlenmiştir [7]. Velic [29] Kilianina blancheti ve Satorina apulensis’in geç Batoniyen’in indeks 

fosillerinden olduğunu belirtmektedir.  

Bu fosil bulguları ve Velic [29]’in bilgilerine dayanarak Litofasiyes-2’nin yaşı 

Bajosiyen-Batoniyen-Kalloviyen? olarak değerlendirilmiştir. Birimin fosil dağılımı Şekil 4.23 

de, birim içerisinde tanımlanan bentik foraminifer toplulukları Şekil 4.24-26’da ve alg topluluğu 

Şekil 4.27’de verilmiştir. 
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Şekil 4.23. Litofasiyes-2’nin bentik foraminifer, sünger ve alglerin dağılım tablosu. 
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Şekil 4.24. Litofasiyes 2’ye ait bentik foraminiferler.   A-F: Haurania deserta, G,H: Amijiella 
amiji, I-L: Redmondoides lugeoni, M-U  : Pseudomarssonella maxima. (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
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Şekil 4.25. Litofasiyes 2’ye ait bentik foraminiferler. A-G: Praekurnubia cruseri, H-K:  
Everticyclammina sp., L-R: Nautiloculina oolithica, S-V: Paleopfenderina salernitana, X-Q: 
Paleopfenderina trochoidea. (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
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Şekil 4.26. Litofasiyes 2’ye ait bentik foraminiferler. A-G: Satorina apuliensis, H-M: Kilianina 
blancheti., N: Trocholina sp., S, T: Protopeneroplis striata O-R: Chablasia chablaisensis (Çizgisel 
Ölçek: 0.2 mm). 
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Şekil 4.27. Litofasiyes 2’ye ait algler. A-D: Selliporella donzellii, E-G: Thaumatoporella sp., H,I: 
Codiacean alg (Siphonophyta), J,K: Dasiklad alg. (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
 
 
4.2.1.2.4. Mikrofasiyes Analizi 

Bu çalışmada, Litofasiyes-2’de karbonat kayaçların mikroskobik ve sedimantolojik 

analizlerine göre dört mikrofasiyes ayırt edilmiştir Bunlar; dolomitleşmeli çamurtaşı/vaketaşı, 

çamurtaşı, biyoklastik vaketaşı ve intraklastik-biyoklastik istiftaşı/tanetaşı mikrofasiyesleridir. 

 

Dolomitleşmeli Çamurtaşı/Vaketaşı (Şekil 4.28): Litofasiyes-2’nin her seviyesinde gözlenen 

yaygın bir mikrofasiyestir. Bu mikrofasiyes esas olarak mikritik matriksten ve farklı oranlarda 

dolomit kristalleri, bentik foraminifer, onkoidler ile temsil edilir. Bileşen oranı %5-30 arasında 

değişmektedir. Bileşenler genellikle dolomit olup, daha az oranda bentik foraminifer ve 

onkoidlerden oluşur. Genellikle orta boylu olan dolomit kristalleri, özşekilli olarak 

görülmektedir. Dolomitleşmenin ikincil kökenli olduğu düşünülmektedir. Mikritik matriksde 

yer yer fenestral yapılar gözlenir. Onkoidler yer yer yaygınlaşmaktadır. Yaygın olarak görülen 

diğer bir bileşen ise süngerlerden Cladocoropsis’lerdir. Bu süngerler özellikle alt-orta 

seviyelerde yaygın olarak gözlenir. Seyrek olarak bentik foraminifer alg (Cayeuxia) gözlenir. 

Bunun yanında gastropod, ekinit, sünger sipikülü, kavkı parçası diğer görülen biyoklastlardır. 
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Mikritik matriks, dolomit kristalleri, onkoid, seyrek bentik foraminifer içeriği, Cayeuxia türü 

alglerin varlığı, düşük enerjili, sığ gel-git üstü bir ortamı işaret etmektedir.  

 

 

Şekil 4.28. Litofasiyes-2’de gözlenen dolomitleşmeli çamurtaşı/vaketaşı mikrofasiyesi.                 
(bf: bentik foraminifer, d:dolomit, on:onkoid). (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
 
Çamurtaşı (Şekil 4.29): Litofasiyes-2’nin her seviyesinde gözlenen yaygın bir mikrofasiyestir. 

Bu mikrofasiyes esas olarak mikritik matriksten, seyrek olarak bentik foraminifer ve onkoidler 

ile temsil edilir. Mikritik matriksde yer yer fenestral yapılar gözlenir. Onkoidler yer yer 

yaygınlaşmaktadır. Bentik foraminiferler değişik boyutta seyrek, onkoid oluşukları değişik 

boyutlardadır.  Bunun yanında gastropod, ekinid, sünger sipikülü, kavkı parçası diğer görülen 

biyoklastlardır. Mikritik matriks, onkoidler, seyrek bentik foraminifer içeriği, düşük enerjili, sığ 

gel-git üstü bir ortamı işaret etmektedir. 
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Şekil 4.29. Litofasiyes-2’de gözlenen mikrofasiyesler. a) Çamurtaşı, b) Biyoklastik çamurtaşı, 
c,d) Bentik foraminiferli, onkoidli çamurtaşı. (bf: bentik foraminifer, on:onkoid. (Çizgisel Ölçek: 
0.2 mm). 
 
İntraklastik-Biyoklastik İstiftaşı/Tanetaşı (Şekil 4.30): Litofasiyes-2’nin her seviyesinde 

görülen yayığın bir mikrofasiyesdir. Bileşenler genel olarak intraklast ve bentik 

foraminiferlerden oluşur. İntraklastlar, farklı şekil, büyüklük ve bileşime sahiptir. Yaygın olarak 

mikritik çamurtaşı tanelerden oluşur. Peloidlerde yaygın olarak görülen bileşenlerdendir. 

Bentik foraminiferlerin (Riyadhella, Bosniella, Redmondoides, Siphovalvulina, Valvulina, 

Pseudomarssonella, Praekurnubia, Paleopfenderina, Satorina, Kilianina, Amijiella, Haurania, 

Everticyclammina, Protopeneroplis, Trocholina) yaygın olarak görüldüğü bir fasiyestir. 

Selliporella donzellii, Thaumatoporella, Codiacean alg (Siphonophyta) türü algler de her seviyede 

yaygın olarak görülürler. Fasiyeste görülen diğer biyoklastlar ise gastropod, sünger, pelesipod, 

kavkı parçasıdır. Bu bileşenlerin yanında onkoidler ve Cladocoropsis’lerde yaygın olarak 

görülürler. Bu fasiyeste taneler arasını genelde mikrit, seyrek olarakta sparit kalsit çimento 

doldurmaktadır. Bu da ortamın düşük enerjili fakat zaman zaman hareketlendiğini 

göstermektedir. Bu fasiyes, Flügel [24]’in FZ-7’sine ve Wilson [23]’un SMF 10’una ve SMF 18’ine 

karşılık gelen düşük enerjili, sığ gel-git altı bir ortamı işaret etmektedir. 
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Şekil 4.30. Litofasiyes-2’de gözlenen intraklastik-biyoklastik istiftaşı/tanetaşı mikrofasiyesleri. 
(bf: bentik foraminifer). (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
 
Biyoklastik Vaketaşı (Şekil 4.31): Litofasiyes-2’nin tüm seviyelerinde gözlenen yaygın bir 

mikrofasiyestir. Bu mikrofasiyes %10-30 oranında bileşen ve %70-90 oranında mikritik 

bağlayıcı ile temsil edilmektedir. Bileşenler, genel olarak biyoklastlar, seyrek olarak da 

intrakalst ve peloidler ile temsil edilirler. Biyoklastlar, bentik foraminiferler, algler ve fosil 

parçalarından oluşur. Bentik foraminiferler farklı türlerde (Riyadhella, Siphovalvulina, Valvulina, 

Redmondoides, Haurania, Everticyclammina, Pseudomarssonella, Praekurnubia, Nautiloculina, 

Paleopfenderina, Satorina, Kilianina, Amijiella, Protopeneroplis, Trocholina) ve değişik 

büyüklüklerdedir. Seyrek olarak algler (Selliporella, Thaumatoporella, Codiaceae, Dasiklad alg) 

gözlenir. Bunun yanında gastropod, ekinit, sünger sipikülü, kavkı parçası diğer görülen 

biyoklastlardır. Süngerlerden Cladocoropsis’ler de yaygın olarak gözlenir. Flügel [24]’in FZ 

7’sine ve Wilson [23]’un SMF 8’ine karşılık gelen bu mikrofasiyes düşük enerjili, sığ, gel-git altı 

bir ortamı işaret etmektedir. 
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Şekil 4.31. Litofasiyes-2’de gözlenen biyoklastik vaketaşı mikrofasiyesleri. (bf: bentik 
foraminifer, al:alg, on:onkoid, i:intraklast). (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
 
4.2.1.2.5. Çökelim Ortamı 

 

Birim, dolomitleşmeli çamurtaşı/vaketaşı, çamurtaşı, biyoklastik vaketaşı ve 

intraklastik-biyoklastik istiftaşı/tanetaşı mikrofasiyeslerini içermektedir. Her bir 

mikrofasiyesin Litofasiyes-2’nin her seviyelerinde görülmesi ortamın değişken olduğunu 

göstermektedir. Mikritik matriks, dolomit kristalleri, onkoid, seyrek bentik foraminifer içeriği, 

Cayeuxia türü alglerin varlığı, düşük enerjili, sığ gel-git üstü bir ortamı işaret etmektedir. Flügel 

[24]’in FZ 7 ile 8’ine ve Wilson [23]’un SMF 8,10,18’ine karşılık gelen seviyeler ise birimin yer 

yer sınırlı, yer yer açık platform içerisinde genellikle düşük enerjili, sığ gel-git altı, gel-git içi ya 

da üstü bir ortamı işaret etmektedir. 

 

4.2.1.3. Litofosiyes-3 

 

4.2.1.3.1. Litoloji 

Litofasiyes-3 sadece Kesit-1 hattında incelenmiş olup, dolomitik kireçtaşı-kireçtaşı 

seviyeleri içeren dolomitlerden oluşmaktadır (Şekil 4.32). 
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Şekil 4.32. Litofasiyes-3’ün Kesit-1 hattında alınan ölçülü stratigrafi kesiti. (Maşat’ın 1 km 
güneydoğu kesiminde, yamacın taban seviyelerinden doğuya doğru alınmıştır; Kesit başlangıç 
koordinatları: 3 73726 D - 41 11729 K ).  
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Litofasiyes-3’ün ilk 10 metrelik seviyesi, dış rengi siyahımsı, taze yüzeyi koyu gri renkli, 

orta-kalın tabakalı dolomitlerden oluşmaktadır. Bu seviye üzerine 3 m kalınlığında, açık 

kahvemsi-bej renkli, kalın tabakalı kireçtaşı gelir. Birimin yaklaşık 50 metrelik orta kesimi arada 

1 metrelik açık kahvemsi-bej renkli, kalın tabakalı kireçtaşı ara seviyesi içeren, koyu gri renkli, 

kalın tabakalı, yer yer masif dolomitlerden oluşmaktadır (Şekil 4.33). Litofasiyes-3’ün üst 

kesimlerini oluşturan 35-40 metrelik seviyesi dolomit-dolomitik kireçtaşı-kireçtaşı 

ardalanmasından oluşmaktadır (Şekil 4.33). Kireçtaşları; gri-bej-kahvemsi renkli, orta-kalın 

tabakalı yer yer masiftir. Dolomit-dolomitik kireçtaşları; gri-bej-krem renkli, kalın-çok kalın 

tabakalı, yer yer iri kristallidir. Litolojilerin dokanakları çoğunlukla yanal ve düşey yönde 

dereceli geçişlidir (Şekil 4.33d, e). 

 

 

Şekil 4.33. Litofasiyes-3’e ait arazi fotoğrafları. a, b) Kireçtaşı-dolomit ardalanması, c-e) Farkılı 
seviyelerde gözlenen dolomit-kireçtaşı-dolomitik kireçtaşı ardalanması (Fotoğraflar; Kesit-1 
hattından Maşat’ın 1 km güneydoğu kesiminde, yamacın taban seviyelerinden alınmıştır). 
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4.2.1.3.2. Alt-Üst Sınırlar ve Kalınlık 

 

Litofasiyes-3 sadece Kesit-1 de mostra vermektedir. Birim, bu bölgede Litofasiyes-2 

üzerine uyumlu olarak gelmekte ve Litofasiyes-4 tarafından uyumlu olarak üzerlenmektedir. 

Kesit-2’nin alındığı bölgede faylanmaya bağlı olarak Litofasiyes-3 gözlenmemiştir. Ölçülü kesitin 

alındığı bölgede, birimin kalınlığı yaklaşık 95 m olarak ölçülmüştür. 

 

4.2.1.3.3. Fosil İçeriği ve Yaşı 

 

Genellikle dolomitlerden oluşan birimin kireçtaşı ara seviyelerinden yapılan ince kesitte 

aşağıda belirtilen fosil topluluğu elde edilmiştir. Bentik foraminiferlerden, Redmondoides 

lugeoni, Pseudomarssonella maxima, Kurnubia plastiniensis, Kurnubia wellingsi, Kurnubia 

jurassica, Kurnubia sp., Conicokurnubia sp., Karaisella uzbekistanica, Nautiloculina oolithica, 

Siphovalvulina variabilis, Siphovalvulina sp., Kastamonica abanica, Valvulina sp., Miliolidae, 

süngerlerden Cladocoropsis mirabilis ve alglerden Cylindroporella anici, Salpingoporella sellii, 

Salpingoporella annulata, Thaumatoporella sp. türü fosiller.  

Bu fosillerden, Kurnubia palestiniensis türü için, Velic [29] Adriatik Karbonat Platformu’ndaki 

menzilini Oksfordiyen-alt Titoniyen olarak vermektedir. De Castro [31], menzili Kalloviyen(?)’e 

kadar indirir. Taslı ve diğ. [16], Orta Toroslar’da Oksfordiyen–alt Kimmericiyen’in zon fosili 

olarak kullanılmıştır. Doğu Toroslar’da üst Kalloviyen-Oksfordiyen’inde tanımlanmıştır [32]. Bu 

tür, Akdeniz çevresi Üst Jura platform karbonatlarında çok yaygın ve sık bulunmuş bir tür olup 

yaş belirlemede önemli bir foraminiferdir. Velic [29], Kurnubia jurassica’nın stratigrafik 

menzilini geç Kalloviyen-erken Kimmericiyen olarak belirtmiş, ayrıca Praekurnubia crusei ve 

Labyrinthina mirabilis türleri ile birlikte, erken Kimmericiyen’de yok olduğunu tespit etmiştir. 

Bu bilgilere ve elde edilen fosil topluluğuna göre Litofasiyes-3’ün yaşı Kalloviyen-

Kimmericiyen?/Titoniyen? olarak değerlendirilmiştir. Birimin fosil dağılımı Şekil 4.34’de, 

bentik foraminifer ve alg toplulukları ise Şekil 4.35 ile Şekil 4.36’da verilmiştir. 

 

4.2.1.3.4. Mikrofasiyes Analizi 

 

Dolomitik kireçtaşı-kireçtaşı ara seviyeli dolomitlerden oluşan Litofasiyes-3’ün kireçtaşı 

seviyelerinden alınan örneklerin mikroskobik ve sedimantolojik analizlerine göre üç, dolomit 

seviyelerinden alınan örneğin analizine göre bir olmak üzere toplam dört mikrofasiyes 

birlikteliği ayırt edilmiştir. Bunlar; dolomit fasiyesi, dolomitleşmeli çamurtaşı/vaketaşı, 

biyoklastik çamurtaşı/vaketaşı ve peloidal-biyoklastik istiftaşı/tanetaşı mikrofasiyesleridir. 



Özge Sağaltıcı, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

52 
 

 

Şekil 4.34. Kesit-1 hattından alınan stratigrafik kesitteki Litofasiyes-3 ve 4’ün bentik 
foraminifer, sünger ve alglerin dağılım tablosu. 
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Şekil 4.35. Litofasiyes 3’e ait bentik foraminiferler. A-G: Kurnubia plastiniensis, H-I: Kurnubia 
wellingsi, J: Kurnubia jurassica, K: Conicokurnubia sp., L-S: Kurnubia sp., (Çizgisel Ölçek: 0.2 
mm). 
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Şekil 4.36. Litofasiyes 3’e ait bentik foraminifer ve algler. A-D: Karaisella uzbekistanica, E: 
Karaisella uzbekistanica ve Kurnubia sp., F-I: Pseudomarssonella maxima, J:Siphovalvulina 
variabilis, K: Kastamonica abanica, M: Nautiloculina oolithica ve Kurnubia sp., N: Cylindroporella 
anici, O: Salpingoporella sellii,  (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
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Dolomit fasiyesi (Şekil 4.37a): Mikrofasiyes tamamen dolomitlerden oluşmaktadır. Dolomit 

kristalleri, orta-iri taneli, özşekilsiz-yarı özşekilli, nadiren özşekillidir. Bazı kristallerde zonlu 

yapı gözlenmektedir. Fosil içeriğine rastlanmamıştır. Dolomitlerin, FZ 7 fasiyesinde sınırlı su 

dolaşımında ya da SMF 9’de çökelmiş olan kireçtaşlarından ikincil olarak oluştuğu 

belirtilmektedir [23, 24]. 

 

 

Şekil 4.37. Litofasiyes-3’de gözlenen mikrofasiyesler. a) Dolomit fasiyesi, b-d) Dolomitleşmeli 
çamurtaşı/vaketaşı. (bf: bentik foraminifer, d:dolomit). (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
Dolomitleşmeli çamurtaşı/vaketaşı (Şekil 4.37b-d): Litofasiyes-3’ün alt-orta seviyelerinde 

yaygın olarak görülen bir mikrofasiyestir. Bu mikrofasiyes esas olarak mikritik matriksten ve 

farklı oranlarda dolomit kristalleri (%5-30) ve bentik foraminifer (%1-20) ile temsil 

edilmektedir. Dolmit kristalleri genellikle orta boylu, özşekillidir. Redmondoides, 

Pseudomarssonella, Kurnubia, Conicokurnubia, Karaisella, Nautiloculina, Siphovalvulina, 

Valvulina ve miliolid türü bentik foraminiferler; Cylindroporella, Selliporella, Salpingoporella, 

Thaumatoporella türü algler; süngerlerden Cladocoropsis ve ekinit yaygın görülen biyojenlerdir. 

Flügel [24]’in FZ 7’sine karşılık gelen bu mikrofasiyesin, mikritik matriks, dolomit kristalleri, 

seyrek bentik foraminifer içeriği, düşük enerjili, sığ gel-git üstü bir ortamı işaret etmektedir.  
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Biyoklastik Çamurtaşı/Vaketaşı (Şekil 4.38): Litofasiyes-3’ün alt-orta seviyelerinde en 

yaygın görülen mikrofasiyestir. Bu mikrofasiyes %10-30 oranında bileşen ve %70-90 oranında 

mikritik bağlayıcı ile temsil edilmektedir. Bileşenler, genel olarak biyoklastlarla, nadiren 

intrakalst ve peloidler ile temsil edilirler. Biyoklastlar, bentik foraminiferler, algler, sünger ve 

fosil parçalarından oluşur. Bentik foraminiferler farklı türlerde (Redmondoides, 

Pseudomarssonella, Kurnubia, Conicokurnubia, Karaisella, Nautiloculina, Siphovalvulina, 

Valvulina) ve değişik büyüklüklerdedir. Cylindroporella, Selliporella, Salpingoporella, 

Thaumatoporella türü algler ve süngerlerden Cladocoropsis yaygın olarak görülür. Bunun 

yanında ekinit, ostrea, sünger sipikülü, kavkı parçası diğer görülen biyoklastlardır. Flügel [24]’in 

FZ 7’sine ve Wilson [23]’un SMF 8’ine karşılık gelen bu mikrofasiyes düşük enerjili, sığ, gel-git 

altı bir ortamı işaret etmektedir. 

 

 

Şekil 4.38. Litofasiyes-3’de gözlenen biyokastik çamurtaşı/vaketaşı mikrofasiyesi. (bf:bentik 
foraminifer, s:sünger spikülü). (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
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Peloidal-İntraklastik İstiftaşı/Tanetaşı (Şekil 4.39): Litofasiyes-3’ün üst kesimlerinde 

görülür. Çoğunlukla çamur-peloidler ve yarı yuvarlak intraklastlarla karakteristik bir 

mikrofasiyestir. Peloidal istiftaşı bu birliktelikdeki en baskın dokuyu oluşturmaktadır. 

İntraklastlar farklı boyut, şekil, boylanma ve bileşimdedirler. En yaygın olan taneler mikrit 

çamurtaşlarından oluşur. İkincil bileşenler; Valvulina, miliolid, Thaumatoporella ve algal 

onkoidlerdir. İntraklastlar ve peloidler sığ su ortamlarında yaygın olarak bulunurlar [24]. Bu 

çamurca zengin peloidal istiftaşı mikrofasiyesinin nispeten düşük enerjili, sınırlı sirkülasyonlu 

gel-git çevresi ortamlarını temsil ettiğini gösterir [23]. 

 

 

Şekil 4.39. Litofasiyes-3’de gözlenen peloidal-intraklastik istiftaşı/tanetaşı mikrofasiyesi. 
(Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
4.2.1.3.5. Çökelme Ortamı 

 

Birimin alt-orta seviyelerinde gözlenen dolomitleşmeli çamurtaşı/vaketaşı, çamurtaşı, 

biyoklastik vaketaşı mikrofasiyesleri Litofasiyes-2 de gözlenen mikrofasiyesler ile aynı olup, 

birimin yer yer sınırlı, yer yer açık platform içerisinde genellikle düşük enerjili, sığ gel-git altı, 

gel-git içi ya da üstü bir ortamda çökeldiğini göstermektedir. Üst seviyelerde görülen peloidal-

intraklastlı istiftaşı/tanetaşı mikrofasiyesi ise nispeten düşük enerjili, sınırlı sirkülasyonlu gel-

git çevresi ortamlarını işaret etmektedir. 

 

4.2.1.4. Litofosiyes-4 

 

4.2.1.4.1. Litoloji 

Litofasiyes-4 üç farklı kesitte (Kesit-1,2 ve 4’de) incelenmiştir. Her üç kesitte de 

birbirine benzer litolojik özellikler sunan birim, yanal fasiyes değişimlerine bağlı olarak da farklı 

litolojik seviyeler içermekte ve farklı kalınlıklar sunmaktadır (Şekil 4.40). Bu nedenle her bir 

kesitteki istifler ayrı ayrı anlatılacaktır.  
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Şekil 4.40. Litofasiyes-4’ün farklı kesit hatlarından alınan ölçülü stratigrafi kesiti.  
 
 

Litofasiyes-4; Kesit-1 de Litofasiyes-3 üzerine uyumlu olarak gelmektedir. Birimin ilk 15 

m lik seviyenin alt kesimleri, açık gri renkli, ince-orta (5+10 cm lik) tabakalı, krinoidli kireçtaşı, 

gri-bej renkli, kalın tabakalı dolomit ardalanması ile başlamaktadır (Şekil 4.41). Üstte doğru, 2-3 

cm’lik çamurtaşı ara seviyeleri içeren, bej renkli, ince-orta tabakalı mikritik kireçtaşları ile 

devam eder (Şekil 4.42b). Bu seviye üzerine 2 m kalınlığında, alt seviyelerden türemiş kireçtaşı-

dolomit blokları içeren kötü boylanmalı moloztaşı seviyesi görülmektedir (Şekil 4.42a). Bu 

seviyeler diğer kesitlerde gözlenmemektedir. Birim, üstte doğru yaklaşık 8 m kalınlığında, açık 

gri-bej renkli, ince (3-5 cm), orta (20-30 cm) tabakalı, seyrek çörtlü, sparitik-mikrosparitik 

kireçtaşları ile temsil edilmektedir (Şekil 4.41c). Birimin en üst seviyesi ise 4 m kalınlığında, bej 

renkli, ince-orta-kalın tabakalı kireçtaşları ile temsil edilmekte olup, Litofasiyes-5’e uyumlu 

olarak geçmektedir. 
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Şekil 4.41. Kesit-1 hattında, Litofasiyes-4’e ait arazi fotoğrafları. a,b) Kireçtaşı-dolomit 
ardalanması, c) Çört bantlı kireçtaşı seviyeleri (Fotoğraflar; Kesit-1 hattıdan Maşat’ın 1 km 
güneydoğu kesiminde, yamacın orta seviyelerinden alınmıştır). 
 

 

Şekil 4.42. Kesit-1 hattında Litofasiyes-4’e ait arazi fotoğrafları. a) Kireçtaşı-moloztaş seviyesi, 
b) Çamurtaşı ara seviyeli kireçtaşı, c) İnce-orta tabakalı kireçtaşı seviyeleri (Fotoğraflar; Kesit-1 
hattıdan Maşat’ın 1 km güneydoğu kesiminde, yamacın orta seviyelerinden alınmıştır). 
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Litofasiyes-4, Kesit-2 de Litofasiyes-2 üzerine faylı olarak gelmektedir. Yaklaşık 20 m 

kalınlığındaki ilk seviyeler, krem-bej renkli, ince-orta tabakalı mikritik kireçtaşları ile 

başlamaktadır (Şekil 4.43a). Bu seviye üzerine yaklaşık 15 m kalınlığında, koyu gri renkli 

mikritik kireçtaşı, açık gri renkli, belirgin laminalı kireçtaşı ardalanması gelir (Şekil 4.43b, c). 

Genel görünümde tabakalanma yüzeyleri çok belirgin değildir. Ancak dokusal olarak ince-orta 

tabakalı olup, 2-3 cm’lik mikritik seviyeler içermektedir. Bu seviye üzerine de 10 m kalınlığında 

genellikle gri-bej renkli, orta-kalın tabakalı, pelesipod kavkılı kireçtaşları gelir. Birimin, orta 

seviyeleri plaket görünümlü, sarımsı renkli, çamurtaşı ara seviyeleri içeren, krem renkli, ince-

orta tabakalı plaket görünümlü kireçtaşı ardalanmasından oluşmaktadır (Şekil 4.44). Kireçtaşı 

seviyelerinde pelesipod kavkı parçaları, krinoidler, kırıntılı seviyeler, seyrek laminalı seviyeler 

yaygın olarak görülmektedir. Bazı ince kesitlerde radyolaryalar gözlenmiştir. Bu seviyenin 

kalınlığı yaklaşık 40 metredir. Bu seviyenin orta kesimlerinde 4 m kalınlığında bej renkli, 

belirsiz tabakalı bir dolomit seviyesi gözlenir. Birimin yaklaşık 20 m kalınlığındaki en üst kesimi 

seyrek çamurtaşı ara seviyeleri içeren, krem renkli, ince-orta, düzgün tabakalı yer yer krinoidli 

kireçtaşları ile temsil edilmektedir. Birim üzerine dolomitlerden oluşan Litofasiyes-5 uyumlu 

olarak gelir (Şekil 4.40). 

 

 

Şekil 4.43. Kesit-2 hattında Litofasiyes-4’e ait arazi fotoğrafları. a) Mikritik kireçtaşı, b, c) 
Laminalı-sparitik kireçtaşı ardalanması (Fotoğraflar; Kesit-2 hattıda yol boyunca alınmıştır). 
 



Özge Sağaltıcı, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

61 
 

 

Şekil 4.44. Kesit-2 hattında Litofasiyes-4’e ait çamurtaşı-plaket kireçtaşı ardalanmasının arazi 
fotoğrafları, (Fotoğraflar; Kesit-2 hattından yol boyunca alınmıştır). 
 
 

Litofasiyes-4’ün Kesit-4 hattında alt dokanağı örtülü olmasından dolayı 

gözlenememiştir. Gözlenebilen en alt seviyesi, 10 m kalınlığında, sarımsı renkli, ince tabakalı 

çamurtaşı, gri renkli, orta-kalın tabakalı kumlu kireçtaşı ardalanması ile başlamaktadır (Şekil 

4.45; 4.46). Bu seviye üzerine yaklaşık 30 m kalınlığında, sarımsı renkli çamurtaşı, plaket 

kireçtaşı ara ve yer yer dolomitik ara seviyeleri içeren, gri renkli, orta tabakalı, yer yer kumlu, 

seyrek ammonitli kireçtaşı ardalanması gelmektedir (Şekil 4.45; 4.47). Bu seviye üzerine 2 m 

kalınlığında, açık gri-krem renkli, kalın tabakalı dolomit gelmektedir. Bu kesitte birimin en üst 

seviyesi, 10 m kalınlığında, merceksi ya da ara seviye olarak bulunan gri renkli, orta-kalın 

tabakalı dolomitik kireçtaşı, beyaz-krem renkli dolomit ardalanmasından oluşmaktadır. 
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Şekil 4.45. Kesit-4 hattında Litofasiyes-4 ve üzerine gelen birimlerin ölçülü stratigrafi kesiti. 
(İbradi-Gümüşdamla yolu üzeri; Kesit başlangıç koordinatı: 3 793003D – 41 14876K). 
 
 
4.2.1.4.2. Alt-Üst Sınırlar ve Kalınlık 

 

Litofasiyes-4 stratigrafik olarak Litofasiyes-3 üzerine uyumlu olarak gelir ve Litofasiyes-

5 tarafından uyumlu olarak üzerlenir. Bölgedeki faylanma nedeniyel Kesit-2’nin bulunduğu 

alanda alt dokanak faylıdır. Kesit-4’ün alındığı bölgede ise alt dokanak örtülüdür. Birimin 

kalınlığı her kesitte farklı olup, Kesit-1’de yaklaşık 35 m, Kesit-2’de yaklaşık 110 m ve Kesit-4’de 

yaklaşık 60 m olarak ölçülmüştür.  
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Şekil 4.46. Kesit-4 hattında Litofasiyes-4’e ait çamurtaşı arakatkılı kırıntılı kireçtaşı 
ardalanmasının arazi fotoğrafları, (Fotoğraflar; Kesit-4 hattından yol boyunca alınmıştır). 
 

 

Şekil 4.47. Kesit-4 hattında Litofasiyes-4’e ait arazi fotoğrafları. a) Çamurtaşı-dolomitik 
kireçtaşı-kumlu kireçtaşı ardalanması, b) Çamurtaşı-plaket kireçtaşı ardalanması, c) Ammonit 
fosili, (Fotoğraflar; Kesit-4 hattından yol boyunca alınmıştır). 
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4.2.1.4.3. Fosil İçeriği ve Yaşı 

 

Kireçtaşı, dolomit, dolomitik kireçtaşı, çamurtaşı, kumlu kireçtaşı litolojilerinin 

ardalanmasından oluşan birimin kireçtaşı seviyelerinden yapılan ince kesitlerden aşağıda 

belirlenen fosiller saptanmıştır. Crescentinella morronensis (Tubiphytes), Aeolisaccus sp., 

Valvulina sp., Trocholina sp., Belorussiella sp., Charentia sp., Lituonella sp., Spiroloculina sp., 

Tritaxia sp., Glomospira sp., Nautiloculina sp., Diversocallis sp., Miliolidae türü bentik 

foraminiferler, Cylindroporella sp., Codiaceae, Pseudocyclammina, Siphonophyta türü algler, 

Apticus (ammonit kapağı), ammonit ve radyolarya’dır. Belirlenen bu fosil topluluğu kesin yaş 

vermekten uzaktır. Bentik foraminiferlerden Charentia sp. Berriasiyen’den itibaren görüldüğü 

bilinmektedir. Kesit-1 de üzerine uyumlu olarak geldiği Litofasiyes-3’ün yaşı Kalloviyen-

Kimmericiyen?/Titoniyen? olarak belirlenmiştir. Bu bilgilere göre Litofasiyes-4’ün yaşı 

Kimmericiyen?/Titoniyen?-Berriasiyen-Valanjiniyen→ olarak değerlendirilmiştir. 

Litofasiyes-4’ün fosil dağılım tablosu Şekil 4.48’de, bentik foraminifer, alg ve diğer fosil 

toplulukları ise Şekil 4.49 ve Şekil 4.50’de verilmiştir. 
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Şekil 4.49. Kesit-1 hattında, Litofasiyes 4’de saptanan fosiller. A-D: Crescentinella morronensis 
(Tubiphytes), E, F: Trocholina sp., G: Charentia sp., H: Miliolidae, I: Aeolisaccus sp., J:Belorussiella 
sp., K: Lituonella sp., L, M: Radyolarya N: Alg, O, P: Pseudocyclammina, R: Siphonophyta, Çizgisel 
(Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
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Şekil 4.50. Litofasiyes 4’de saptanan fosiller. A: Apticus (ammonit kapağı), B-E: Charentia sp., F-
P: Valvulinidae R-W: Miliolidae, Y: Ammonit, Z: Glomospira sp., X:Trocholina sp., Q: Radyolarya 
ve spikül, (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
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4.2.1.4.4. Mikrofasiyes Analizi 
 

Bu çalışmada, Litofasiyes-4’de karbonat kayaçların mikroskobik ve sedimantolojik 

analizlerine göre dört mikrofasiyes birlikteliği ayırt edilmiştir. Bunlar; dolomit fasiyesi, 

laminalı-laminasız intraklastik-peloidal istiftaşı, intraklastik/biyoklastik tanetaşı ve 

mikrobiyoklastik vaketaşı mikrofasiyesleridir. 

 

Dolomit fasiyesi (Şekil 4.51): Mikrofasiyes tamamen dolomitlerden oluşmaktadır. Dolomit 

kristalleri, orta-iri taneli, özşekilsiz-yarı özşekilli, nadiren özşekillidir. Bazı kristallerde zonlu 

yapı gözlenmektedir. Fosil içeriğine rastlanmamıştır. Dolomitlerin, sınırlı su dolaşımında 

çökelmiş olan kireçtaşlarından ikincil olarak oluştuğu düşünülmektedir. 

 

 

Şekil 4.51. Litofasiyes-4’de gözlenen dolomit mikrofasiyesi. (d:dolomit) (Çizgisel Ölçek: 0.2 
mm). 
 
İntraklastik-Peloidal İstiftaşı (Şekil 4.52): Litofasiyes-4 de yaygın olarak görülen, çoğunlukla 

çamur-peloidler ve intraklastlarla karakteristik bir mikrofasiyestir. Peloidal istiftaşı en baskın 

dokuyu oluşturur. İntraklastlar farklı boyut, şekil, boylanma ve bileşimdedirler. En yaygın 

olanları mikrit çamurtaşlarından oluşan tanelerdir. Çok seyrek olarak küçük boyutlu bentik 

foraminiferler (Valvulina, Trocholina, Glomospira, Tritaxia, Aeolisaccus, Spiroloculina, 

Nautiloculina, Charentia, Diversocallis, tubiphytes, milolid), ekinit, pelesipod, kavkı parçaları 

içermektedir. Bazı seviyelerde çok seyrek olarak da mikritik oolitler gözlenir.  Yer yer, değişik 

oranlardaki peloid, intrakalst ve çamur matriksin bir laminadan diğerine değişmesinden 

kaynaklı mm veya cm ölçeğinde laminasyonlar gözlenir. Bazı bölümler silt büyüklüğündeki 

sedimanlar içermektedir. İntraklastlar ve peloidler sığ su ortamlarında yaygın olarak bulunurlar 

[24]. Yaygın laminasyonlar, bu çamurca zengin peloidal istiftaşı mikrofasiyesinin nispeten 

düşük enerjili, sınırlı sirkülasyonlu gel-git çevresi ortamlarını temsil ettiğini gösterir [23]. 
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Şekil 4.52. Litofasiyes-4’de gözlenen laminalı-laminasız intraklastik-peloidal istiftaşı 
mikrofasiyesi. (bf:bentik foraminifer, p: peloid, i:intraklast, oo:oolit) (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
 
İntraklastik-Biyoklastik Tanetaşı (Şekil 4.53): Litofasiyes-4’ün üst kesimlerinde yaygın 

görülen bir mikrofasiyestir. Bileşenler genel olarak intraklast ve biyoklastlardan (bentik 

foraminifer, alg) oluşur. İntraklastlar; farklı şekil, büyüklük ve bileşime sahiptir ve yaygın olarak 

mikritik çamurtaşı tanelerden oluşur. Bentik foraminiferlerden milolid, tubiphytes, Charentia, 

Valvulina ve alglerden Cylindroporella, Pseudocyclammina, Codiaceae, Siphonophyta seyrek 

olarak görülürler. Fasiyesde görülen diğer biyoklastlar ise brozoa, krinoid, ekinit ve kavkı 

parçası dır. Bu fasiyeste taneler arasını genelde spari kalsit, seyrek olarak da mikrit çimento 

doldurmaktadır. İntrakastik tanetaşı fasiyesi, yüksek enerjili sığ bir ortamı karakterize eder 
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[33]. Dış platform ortamını işaret eden bu mikrofasiyes, Wilson [23]’a göre FZ 4 olan yokuş 

fasiyesine ve SMF 4-5’e karşılık gelmektedir. 

 

 

Şekil 4.53. Litofasiyes-4’de gözlenen intraklastik-biyoklastik tanetaşı mikrofasiyesi. (bf:bentik 
foraminifer, bk:biyoklast, i:intrakalst, a:alg) (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
 
Mikrobiyoklastik vaketaşı (Şekil 4.54): Litofasiyes-4 de görülen tanetaşı-intraklastlı-peloidal 

istiftaşları ile geçişli gözlenen bir litofasiyestir. Bu mikrofasiyes mikro organizma, kavkı parçası 

ve çamurdan oluşmuştur. Çamur matrik içerisinde yaygın olarak radyolaritler, seyrek olarak 

sünger sipikülleri bulunur. Bu fasiyes ile intraklastik tanetaşı fasiyesi ince kesitlerde geçişli 

olarak da gözlenmektedir (Şekil 4.54a). Radyolarya içeren mikrobiyoklastik fasiyes ile istiftaşı-

tanetaşı fasiyeslerinin ardalanmalı olarak bulunması, ortamın kısa süreli açıkdeniz etkisine 

girdiği ve dış platform da çökeldiğini işaret etmektedir. 

 

4.2.1.4.5. Çökelme Ortamı 

Birimin, dolomit fasiyesi, laminalı-laminasız intraklastik-peloidal istiftaşı, intraklastik-

biyoklastik tanetaşı, mikrobiyoklastik vaketaşı ve ammonit içeren çamurtaşı ardalanmasından 

oluşmaktadır. Bu da bize birimin enerjinin yer yer yüksek, yer yer düşük olduğu, sığ ortam-dış 

platform ortamlarının varlığını, radyolaritli ve ammonitli seviyelerin varlığı ise kısa süreli açık 

deniz etkisi altında olduğunu işaret etmektedir. 
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Şekil 4.54. Litofasiyes-4’de gözlenen mikrobiyokastik vaketaşı mikrofasiyesi. (r:radyolarit, 
s:sünger spikülü, i:intraklast, oo:oolit). (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
 
4.2.1.5. Litofosiyes-5 

 

4.2.1.5.1. Litoloji 

Litofasiyes-5 genel olarak dolomitlerden oluşmaktadır. Bu çalışmada mikrofasiyes 

açısından ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Kesit-1’in üst kesimlerinde, yaklaşık 50 m 

kalınlıktadır (Şekil 4.45; 4.48). Bu kesitte dolomitler, genellikle krem renkli, belirsiz tabakalı, yer 

yer laminalı görünümlü, bazen iri, bazen ince kristallidir. Kesit-4 de yaklaşık 40 m kalınlıkta 

olup, açık gri, kalın ya da belirsiz tabakalıdır. 

 

4.2.1.5.2. Alt-Üst Sınırlar ve Kalınlık 

 

Birimin gözlendiği bütün kesitlerde, Litofasiyes-4 üzerine uyumlu olarak gelir ve 

Litofasiyes-6 tarafından uyumlu olarak üzerlenir (Şekil 4.45). Birimin kalınığı 40-50 m arasında 

değişmektedir. 

 

4.2.1.5.3. Fosil İçeriği ve Yaşı 

 

Birim içerisinde herhangi bir fosil bulgusuna rastlanılmamıştır. Kesit-4’ün alındığı 

bölgede Litofasiyes-4’ün üst kesimleri ile Litofasiyes-6’nın tabanından elde edilen yaşa göre, 

Litofasiyes-5’in Berriasiyen-Valanjiniyen yaş aralığında olduğu düşünülmektedir. 

 

4.2.1.5.4. Mikrofasiyes Analizi 

 

Tamamen dolomitlerden oluşan Litofasiyes-5’de bir mikrofasiyes belirlenmiştir. Bu 

dolomit mikrofasiyesidir. Mikrofasiyes tamamen dolomitlerden oluşmaktadır. Kireçtaşının 

dolomitle tümden yer değiştirmiş olduğu, bu nedenle özşekilsiz bir mozayik görünümü 

kazandığı düşünülmektedir (Şekil 4.55a). Bazı kesitlerde ise zonlanma kısmen belirgindir (Şekil 
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4.55b). Fosil içeriğine rastlanılmamıştır. Bu fasiyes, FZ 3 fasiyesinde Flügel [24], şelf kenarı 

yükseltisinde çökelmiş, daha sonra sığlaşmış ve erken diyajenezde dolomitleşmiş karbonatlar 

olabileceği gibi; oluşum ortamından tamamen bağımsız olarak derin gömülme sürecinde 

formasyon içi Mg’ca zengin sular tarafından geç diyajenez koşullarının oluşumu da mümkündür 

[34]. 

 

Şekil 4.55. Litofasiyes-5’de gözlenen dolomit fasiyesi. (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
4.2.1.6. Litofosiyes- 6 
 

4.2.1.6.1. Litoloji 

Litofasiyes-6 dolomit, dolomitik kireçtaşı, breşik kireçtaşı ara seviyeleri içeren 

kireçtaşlarından oluşmaktadır (Şekil 4.56). Litofasiyes-6 sadece kesit-4 de incelenmiş olup, 

birim Litofasiyes-5 üzerine uyumlu olarak gelmektedir. Birimin ilk 30 m lik seviyesi, krem 

renkli, orta-kalın tabakalı yer yer bol makro fosilli (sünger, gastropod, pelesipod, krinoid, 

tekil&koloni mercan) yer yer kumlu, genellikle biyoklastlı kireçtaşlarından oluşmaktadır (Şekil 

4.57; 4.58). Bu seviye üzerine 60 m kalınlığında, açık gri-gri-bej renkli, orta-kalın tabakalı, yer 

yer ince tabakalı, seyrek gastropodlu, yer yer laminalı, genellikle fosilsiz monoton kireçtaşları ile 

temsil edilir. Üstte doğru, 40 m kalınlığında, krem renkli, belirsiz tabakalı, masif, rudistli, 

gastropodlu, pelesipodlu, yer yer dolomitik, sparitik kireçtaşları gelir. Bu seviye üzerine 25 m 

kalınlığında, açık gri-krem renkli, belirsiz tabakalı dolomit, açık gri-krem renkli, orta-kalın 

tabakalı, yer yer gastropodlu, fenestallalı kireçtaşı ardalanması gelir. Yaklaşık 45 m kalınlığında, 

gri-açık gri renkli, orta-kalın tabakalı, yer yer masif monoton kireçtaşları ile devam eden birim, 

yaklaşık 60 m kalınlığında gri renkli, orta, genellikle kalın tabakalı, gastropodlu, onkoidli, 

pelesipodlu, yer yer fenestral yapılı, monoton kireçtaşı ardalanması Litofasiyes-6’nın orta 

kesimlerini oluşturur.  
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Şekil 4.56. Litofasiyes-6’nın Kesit-4 hattında ölçülen stratigrafi kesiti. (İbradi’den 
Gümüşdamla’ya giden yol üzerinde; Kesit başlangıç koordinatı: 3 79957D – 41 15376 K). 
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Şekil 4.57. Litofasiyes-6’nın alt kesimlerini oluşturan bol makro fosilli biyoklastik 
kireçtaşlarının arazi fotoğrafları, (Fotoğraflar; Kesit-4 hattından yol boyunca alınmıştır). 
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Şekil 4.58. Litofasiyes-6’nın alt kesimlerini oluşturan bol makro fosilli biyoklastik 
kireçtaşlarının arazi fotoğrafları, (Fotoğraflar; Kesit-4 hattından yol boyunca alınmıştır).  
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Bu seviye üzerine 10 m kalınlığında, gri renkli, orta-kalın tabakalı kireçtaşı ve breşik 

seviyelerin ardalanması yer alır (boksit sıvamaları, siyah çakıllı intra formasyonel breşler). 

(Şekil 4.59). İstif üstte doğru 45 m kalınlığında, açık gri-gri-bej renkli, orta-kalın tabakalı, yer yer 

onkoidli, laminalı (Şekil 4.59f), kumlu, yer yer plaket görünümlü kireçtaşı ardalanması ile temsil 

edilmektedir.  

 

 

Şekil 4.59. Litofasiyes-6’nın orta-üst kesimlerini oluşturan litolojilerin arazi fotoğrafları. a,b,e) 
Breşik kireçtaşı seviyeleri, c) Gri renkli, orta-kalın tabakalı kireçtaşları, d) Kireçtaşı-breşik 
kireçtaşı ardalanması, f) laminalı kireçtaşı seviyesi. (Fotoğraflar; Kesit-3 hattından yol boyunca 
alınmıştır).  
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Bu seviye üzerine, 20 m kalınlığında, pembemsi renkli, breşik dolomit (Şekil 4.60a), açık 

gri-pembe renkli, yer yer orta (5-10-15 cm’lik) genelde kalın tabakalı, yer yer breşik görünümlü, 

seyrek kavkı kırıntılı, yer yer laminalı kireçtaşları gelir (Şekil 4.60). Birim yaklaşık 20 m 

kalınlığında, dolomit ara seviyeleri içeren, yer yer gastropodlu, pelesipodlu, laminalı, genellikle 

bej renkli, yer yer pembemsi, orta-kalın tabakalı kireçtaşları ile devam eder. Bu seviye üzerine 

yaklaşık 40 m kalınlığında, dolomit ara seviyeleri içeren, yer yer rudistli, genellikle bej renkli, 

orta kalın tabakalı kireçtaşları gelmektedir (Şekil 4.61). Bu seviyenin alt dokanağı arazide 

uyumlu gibi görünsede paleontoljik verilere göre uyumsuz olduğu düşünülmektedir. 

Litofasiyes-6’nın üzerine ise boksit seviyesi ile başlayan, krem renkli, orta-kalın tabakalı, 

rudistli-rudistik kireçtaşı ardalanması uyumsuzlukla gelir (Şekil 4.56). 

 

 

Şekil 4.60. Litofasiyes-6’nın üst kesimlerine yakın litolojilerin arazi fotoğrafları.  A) Breşik 
dolomit, b) kavkılı kireçtaşı, c) Mikritik kireçtaşı. (Fotoğraflar; Kesit-3 hattından yol boyunca 
alınmıştır).  
 

4.2.1.6.2. Alt-Üst Sınırlar ve Kalınlık 

 

Litofasiyes-6 stratigrafik olarak Litofasiyes-5 üzerine uyumlu olarak gelmektedir. Birim; 

bositli bir seviye ile başlayan üst Kampaniyen yaşlı rudistli kireçtaşları tarafından uyumsuz 

olarak üzerlenmektedir [19].  Bu çalışmada alınan örneklerden yapılan ince kesitlerde Albiyen-

Apsiyen yaşı veren kesin bir yaş elde edilememiştir. Birimin en üst kesimlerini oluşturan 
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boksitli seviyenin altındaki kesimlerde orta-üst Senomaniyen yaşını elde etmişlerdir [19]. Bu 

durum birim içerisinde ya bir uyumsuzluğun olduğu ya da bir faylanmanın varlığı ile 

açıklanmıştır. Arazi çalışmasında bu durum tespit edilememiştir. Litofasiyes-6’nın kalınlığı, 

birim içerisindeki faylanmalar nedeni ile tam olarak ölçülememiştir. Ancak kalınlığın 350 m den 

daha fazla olabileceği düşünülmektedir. 

 

 

Şekil 4.61. Litofasiyes-6’nın üst kesimlerini oluşturan kireçtaşlarının arazi fotoğrafları 
(Fotoğraflar; Kesit-3 hattından yol boyunca alınmıştır).  
 

4.2.1.6.3. Fosil İçeriği ve Yaşı 

 

Karbonatlı kayaçlardan oluşan birimin kireçtaşı seviyelerinden yapılan ince kesitlerde 

şu fosiller saptanmıştır. Crescentiella morronensis (Tubiphytes), Diversocallis sp., Aeolisaccus sp., 

Nezzazata sp., Favreina sp., Haplophragmoides sp., Textularia sp., Bacinella sp., Lenticulinid sp., 

Belorussiella sp., Everticyclammina sp., Charentia sp., Campanellula capuensis, Orbitolinopsis sp., 

Clypeina sp., Praechrysalidina infracretacea, Spiroplectammina sp., Glomospira sp., Vercorsella 

sp., Cuneolina pavonia, Pseudonummoloculina sp., Arenobulimina sp., Nezzazata isabellae, 

Miliolidae türü bentik foraminiferler ve Salpingoporella dinarica, Salpingoporella angulata, 

Salpingoporella sp., Thaumatoporella sp., Codiaceae, Likanella türü alglerdir. Bu fosil 
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topluluğuna ve birimin Litofasiyes 4-5 üzerine uyumlu olarak gelmesine dayanarak birimin alt-

orta ve üzerine gelen kesimlerinin yaşı Berriasiyen?-Valanjiniyen - alt Barremiyen olarak 

belirlenmiş, üst Barremiyen-Apsiyen yaş verisi elde edilememiştir. 

Ayrıca, Solak ve diğ. [19] istifin en üst seviyelerinde bentik foraminiferlerden Nezzazata 

sp., Cuneolina gr. pavonia, Cornuspira sp., Pseudorhaydionina dubia, Pseudonummoloculina heimi, 

Moncharmontia? sp. türü bentik foraminiferler belirlemişlerdir. Bu formlardan 

Pseudorhaydionina dubia, orta-üst Senomaniyende bulunmuştur [29, 35, 36]. Buna göre 

Litofasiyes-6’nın en üst seviyelerinin yaşı orta-üst Senomaniyen olarak değerlendirilmiştir. 

Bu verilere görede Litofasiyes-6’nın yaşının aradaki uyumsuzluklar dikkate alınmadan 

Berriasiyen?-Valanjiniyen’den orta-üst Senomaniyen’e kadar çıktığı belirlenmiştir. Birimin 

alg toplulukları Şekil 4.62’de, fosil dağılım tablosu Şekil 4.63’de ve bentik foraminifer topluluğu 

Şekil 4.64’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.62. Litofasiyes-6’ya ait algler. A, B: Dasiklad alg, C-E: Salpingoporella dinarica, 
F:Codiaceae, G: Likanella, H: Salpingoporella sp., (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
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Şekil 4.63. Litofasiyes-6’ya ait bentik foraminifer ve alg dağılımı. 
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Şekil 4.64. Litofasiyes-6’ya ait bentik foraminiferler. A-E: Cuneolina pavonia, H,I: Nezzazata 
isabellae, J: Arenobulimina sp., K,L: Pseudonummoloculina sp., M: Praechrysalidina infracretacea, 
N: Vercorsella sp., O-R: Campanellula capuensis, S: Spiroplectammina sp., T: Favreina sp., 
U:Charentia sp., V,Y: Haplophragmoides sp., Z: Belorussiella sp., X-Q: Everticyclammina sp.,  
(Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
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4.2.1.6.4. Mikrofasiyes Analizi 

 

Bu çalışmada, Litofasiyes-6’da karbonat kayaçların mikroskobik ve sedimantolojik 

analizlerine göre dört mikrofasiyes birlikteliği ayırt edilmiştir. Bunlar; çamurtaşı, vaketaşı, 

intraklastik-biyoklastik istiftaşı/tanetaşı ve oolitik-peloidal istiftaşı/tanetaşı 

mikrofasiyesleridir. 

 

Çamurtaşı (Şekil 4.65): Bu mikrofasiyes esas olarak mikritten oluşmaktadır. Seyrek olarak 

ostrakod ve spar kalsit dolgulu düzensiz fenestral boşluklar bulunmaktadır. Bazı kesitlerde 

genel çamur içerisinde iri Cayeuxia (Codiaceae) türü algler (Şekil 4.65d), onkoidler ve küçük 

bentik foraminifer (miliolid, Campanellula capuensis) (Şekil 4.65c) ve algler yaygın olarak 

görülürler. Bu nedenle kısmen vaketaşı kısmende çamurtaşı özelliği gösteren bir fasiyestir. 

Fenestral boşluklar, tercihli olarak gel-git üstü ve gel-git içinin üst bölümlerinde meydana gelir 

[24]. Bu homojen fosilsiz mikrit, Flügel [24]’in FZ 8’sine ve Wilson [23]’un SMF 23’üne karşılık 

gelmektedir. Canlı çeşitliliği ve enerjisinin düşük olması sınırlı bir karbonat ortamını, gel-git içi 

fasiyesini işaret etmektedir. 

 

 

Şekil 4.65. Litofasiyes-6’da gözlenen çamurtaşı mikrofasiyesi. (bf:bentik foraminifer, on:onkoid, 
cy:Cayeuxia (alg), o:ostrakod, f:spar kalsit fenestral). (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
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Vaketaşı (Şekil 4.66): Litofasiyes-6 da sık görülen mikrofasiyesdir. Bu mikrofasiyes de iki 

farklı bileşen gözlenir. Çogunlukla bentik foramiferli vaketaşı fasiyesinde (Şekil 4.66a), seyrek 

olarak intraklastik vaketeşı fasiyesindedir (Şekil 4.66b). Bentik foraminiferli vaketaşı 

fasiyesinde yaygın olarak miliolid, seyrek olarak Nezzezata, Cuneolina, Haplophragmoides 

formlar ile temsil edilirler. Ostrakod, pelesipod, dasiklad alg, intrakalst seyrek olarak gözlenen 

ikincil bileşenlerdir. Bileşenler yer yer fenestral boşluklar içeren bir çamur içerisindedir. 

İntrakastlı vaketaşı fasiyesinde yaygın bileşen mikritik çamur tanelerinden oluşan intraklastlar 

olup, seyrek olarak bentik foraminiferler içerir. Bentik foraminiferler Charentia, Belorussiella, 

Haplophragmoides formlar ile temsil edilir. Pelesipod, ostrakod, Thaumatoporella seyrek olarak 

gözlenen ikincil bileşenlerdir. Bu mikrofasiyes birlikteliği sınırlı su sirkülasyonuna maruz 

kalmış, düşük enerjili sığ gel-git altı ortamları için tipiktir [24]. 

 

 

Şekil 4.66. Litofasiyes-6’da gözlenen vaketaşı mikrofasiyesi. (bf:bentik foraminifer, i:intrakalst, 
m:milolid). (Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
 
İntrakalstik-Biyoklastik İstiftaşı/Tanetaşı (Şekil 4.67): Litofasiyes-6’ üst kesimlerinde 

yaygın görülen bir mikrofasiyestir. Bileşenler genel olarak intraklast ve bentik 

foraminiferlerden oluşur. İntraklastlar, farklı şekil, büyüklük ve bileşime sahiptir. Çoğunlukla 

mikritik çamurtaşı tanelerden oluşur (Şekil 4.67d). Seyrek olarak da peloidler görülür. Özellikle 

miliolid ve diğer bentik foraminiferlerin (Nezzazata, Cuneolina, Arenobulimina) hakim olduğu 

bir fasiyestir. Bunların yanında seyrek olarak Thaumatoporella, ostrakod, gastropod, dasiklad 

alg, pellet de yer almaktadır. Bu fasiyeste taneler arasını hem mikrit hem de spar kalsit çimento 

doldurmaktadır. Ortamda hem mikrit hem de sparit bulunması, ortamın düşük enerjili fakat 

zaman zaman hareketlendiğini, bol miktarda küçük bentik foraminiferin olması sınırlı dolaşımlı 

bir şelf lagünü ortamında çökelimin gerçekleştiğini belirtmektedir. Wilson [23] Standart 

Mikrofasiyeslerinden SMF-18’ e ve 8 numaralı (Sınırlı iç platform) Fasiyes Zonuna karşılık 

gelmektedir. 
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Şekil 4.67. Litofasiyes-6’da gözlenen intraklastik-biyoklastik istiftaşı/tanetaşı mikrofasiyesi. 
(i:intraklast, bf:bentik foraminifer, m:milolid(Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
 
Oolitik-Peloidal Tanetaşı/İstiftaşı (Şekil 4.68): Litofasiyes-6 sın orta kesimlerinde seyrek 

görülen bir fasiyestir. Bazı seviyelerde oolitler, bazı seviyelerde ise peloidler egemen bileşendir. 

İntrakastlar ve biyoklastlar seyrektir. Bağlayıcı ya mikrit ya da spar kalsittir. Oolitler; değişik 

boyutlarda olup, genellikle konsantirik sarılımlı olup, çekirdeği çoğunlukla mikritik çamurdur.  

Seyrek olarak da mikritik oolitler görülür. Peloidler, genellikle simetrik dağılımlı, yer yer 

kümeler halinde görülürler. İntraklastlar, farklı şekil, büyüklük ve bileşime sahiptir ve 

çoğunlukla mikritik çamurtaşı tanelerden oluşur (Şekil 4.68c). Biyoklast olarak seyrek, küçük 

boyutlu bentik foraminiferler (Belorussiella, Vercorsella, Haplophragmoides, Glomospira), algler 

(Dasiklad alg, Cayeuxia, Salpingoporella) ve gostropodlar ile temsil edilir.  Peloidler sığ su 

ortamlarında yaygın olarak bulunurlar [24]. Flügel [24]’ün FZ 6’sıne karşılık gelen bu mikro 

fasiyes yüksek enerjili, platfom kenarı kum sığlığı ortamları için tipiktir. 
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Şekil 4.68. Litofasiyes-6’da gözlenen mikrofasiyesler. a-c)Oolitik tanetaşı/istiftaşı, d)Pelloidal 
tanetaşı/istiftaşı (oo:oolit,  i:intraklast, bf:bentik foraminifer, p:pellet, cy: Cayeuxia (alg)). 
(Çizgisel Ölçek: 0.2 mm). 
 
 
4.2.1.6.5. Çökelme Ortamı 

 

Birim, çamurtaşı, vaketaşı, intraklastik-biyoklastik istiftaşı/tanetaşı ve oolitik-peloidal 

istiftaşı/tanetaşı mikrofasiyeslerini içermektedir. Fenestral boşluklar tercihen gel-git üstü ve 

gel-git içi ortamlarında oluştukları bilinmektedir [24]. Peloidler sığ su ortamlarında yaygın 

olarak bulunurlar [24]. Ortamda hem mikrit hem de sparın bulunması, ortamın düşük enerjili 

fakat zaman zaman hareketlendiğini, bol miktarda küçük bentik foraminiferin olması sınırlı 

dolaşımlı bir şelf lagünü ortamında çökelimin gerçekleştiğini işaret etmektedir. İnce kavkılı 

ostrakodların yerel bolluğu ve çok seyrek küçük miliolidler ortama acı-tatlı su akışını [37] ve sığ 

havuz oluşuklarını işaret etmektedir. Sonuç olarak, Litofasiyes-6 düşük enerjili ve sınırlı 

sirkülasyonlu gel-git çevresinde çökelmiştir. Birim içerisinde yer alan emersiyon breşi ve 

dolomitleşme arakatkıları sırasıyla su-üstü ve gel-git altı-gel-git içi ortamlarının muhtemel bir 

sonucu olmalıdır. 
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4.3. Deneştirme 

 

Orta Toroslarda, genellikle karbonatlı kayaçlardan oluşan Jura-Alt Kretase yaşlı birimler 

yanal fasiyes değişimlerine bağlı olarak aynı zaman aralığında, farklı litolojik özellikler 

sunmaktadır. Bu çalışmada informal olarak tanımlanan litofasiyesle (Litofasiyes 1- 6), çalışma 

alanının yakın civarında (Orta Toroslar’ın batı kesimleri: [10, 12] ve Bolkar Dağları güneyinde 

(Orta Toroslar [38]) yüzeyleyen birimler ile deneştirilmesi Şekil 4.69’da verilmiştir.  

Buna göre;  

Aaleniyen yaşlı Litofasiyes-1; inceleme alanı ve yakın civarında yüzeyleyen Üzümdere 

sarı kalkerinin [4], Üzümdere formasyonunun [10], Pisarçukuru kireçtaşının [12] üst kesimleri 

ve Sarı kalker [6] birimi ile deneştirilebilir özelliktedir. Ayrıca, Orta Toroslar’ın güneyinde 

mostra veren karbonatlı birimlerin alt seviyeleri ile [38, 39] litoloji, fosil içeriği ve mikrofasiyes 

açısından benzer özelliktedir. 

 Bajosiyen-Kalloviyen? yaşlı Litofasiyes-2; inceleme alanı ve yakın civarında yüzeyleyen 

Hendos kalkeri ve dolomitinin alt kesimleri [4], Hendos dolomitinin alt kesimleri [12], 

Pisaçukuru formasyonu [10] ile deneştirililebilir. Bölgede yüzeyleyen Bajosiyen-Kalloviyen? 

yaşlı birimler bölgede yaygın olarak dolomitlerden oluşmasına rağmen, çalışma alanında 

genellikle kireçtaşları ile temsil edilmektedir. Ayrıca, Orta Toroslar’ın güneyinde mostra veren 

Aaleniyen-Kalloviyen yaşlı karbonatlı birimler ile [16, 38, 39] litoloji, fosil içeriği ve 

mikrofasiyes açısından benzer özelliktedir. Ancak bu bölgede dolomit seviyeleri daha yaygındır. 

Kalloviyen-Kimmericiyen/Titoniyen? yaşlı Litofasiyes-3; inceleme alanı ve yakın 

civarında yüzeyleyen Hendos dolomiti [10, 12,17] ile deneştrilebilir. Ayrıca, Orta Toroslar’ın 

güneyinde mostra veren aynı yaştaki ve litoloji, fosil içeriği, mikrofasiyes açısından benzer 

özellikteki birimler ile de [16, 38, 39] korele edilebilir. 

Kimmericiyen?/Titoniyen?-Berriasiyen yaşlı Litofasiyes-4; inceleme alanı ve yakın 

civarında yaygın olarak yüzeyleyen Akkuyu formasyonu [10, 12, 17] ile deneştrilebilir. Ayrıca, 

Bolkardağları güneyinde (Orta Toroslar) yüzeyleyen, benzer fasiyeste ve Kimmericiyen-

Titoniyen yaşlı birimler [16, 38] ile deneştirilebilir özelliktedir. Aydıncık bölgesinde (Orta 

Toroslar güneyi) ise [39] aynı yaştaki birimler farklı fasiyeslerde olup, tamamen 

kireçtaşlarından oluşmaktadır. 
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Litofasiyes-5’e benzer birimler çalışma alanı ve yakın civarında çok görülmemektedir. 

Aydıncık bölgesinde (Orta Toroslar güneyi) [39] ve Bolkar Dağları güneyinde [16, 38] ise benzer 

fasiyesler görülür.  

Litofasiyes-6; Orta Torslar’da yaygın mostralar veren Alt Kretase yaşlı karbonatlı 

birimler ile litoloji, fosil içeriği, mikrofasiyes olarak benzer özellik sunmaktadır (Alt Kretase 

Kalkeri [4]; (Akseki formasyonu) [6, 10-12, 16, 38]. 

 

4.4. Akseki Bloğu (Anamas-Akseki Otoktonu) Orta Jura-Alt Kretase Karbonat 

Platformunun Evrimi 

 

Orta Toroslar’ın batı kesimlerinde yüzeyleyen, Akseki Bloğu içerisinde incelenmiş, Orta 

Jura–Alt Kretase yaşlı platform karbonat istifindeki litofasiyes özelliklerinin düşey yöndeki 

dağılımına (Şekil 4.70), fosil içeriği ve mikrofasiyes özelliklerine dayanarak karbonat platformu 

için şu evrimsel senaryo oluşturulmuştur. 

Jura-Kretase platformunun, temel birimler üzerine yeniden kurulması Aaleniyen-

Bajosiyen’de başlamıştır. Antalya kuzeyinde geç Aaleniyen veya Bajosiyen [40], çalışma alanı 

yakın civarı ve kuzeyinde [13, 41] Bolkar Dağları güneyinde Bajosiyen [16, 38] transgresiftir ve 

Doğu Toroslar’da da Bajosiyen-Batoniyen Triyas üzerinde uyumsuzdur [32]. Geç Triyas-erken 

Jura karbonat çökeliminin olduğu platform kesimlerinde bile orta Jura transgresiftir. Doğu 

Toroslar [7] ve Orta Toroslar’da [42, 43] Toarsiyes, [44] Bajosiyen tabanı bordo renkli, demir 

yumrulu kumtaşları ile temsil edilir ve orta Jura karbonat istifi ile uyumsuz olarak üzerlenir. Bu 

bilgiler ışığında Bajosiyen transgresyonu yerel değil, bölgesel etkili olduğu görülmektedir. 

Çalışma alanında karbonat platformunun alt dokanağı tektoniktir (Şekil 4.70). 

Platformun tabanını oluşturan Aaleniyen yaşlı seviyelerde (Litofasiyes-1) yaygın olarak 

gözlenen oolitik ve daha az oranda bu fasiyese eşlik eden mikrofasiyesler birlikte 

değerlendirildiğinde havzanın yer yer düşük enerjili, genellikle yüksek enerjili platform kenarı 

ortam şartlarının hüküm sürdüğü görülmektedir.  
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Şekil 4.70. Akseki Bloğu (Anamas-Akseki Otoktonu) Orta Jura- Alt Kretase platform karbonat 
istifinin kronostratigrafik yorumlu genelleştirilmiş litostratigrafik kesiti.      
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Bajosiyen-Kimmericiyen dönemi (Litofasiyes-2, 3), zaman zaman dolomit-dolomitik 

kireçtaşı seviyelerinin ara katkı olarak eşlik ettiği kireçtaşları ile temsil edilmektedir. Dolomitler 

üst kesimlerde daha yaygındır. Bu dönem mikrofasiyes özellikleri bakımından oldukça 

heterojendir. Eğemen mikrofasiyesler çamurtaşı, onkoidli-foraminiferli-algli vaketaşı ve 

intraklastlı istiftaşıdır. Bu mikrofasiyesler düzensiz olarak ardalanır. Fenestral yapılı, 

dolomitleşmeli çamurtaşı ve peloidal-intraklastlı istiftaşı ve tanetaşı mikrofasiyesleri daha 

seyrektir. Bentik foraminiferlerin yanı sıra, gastropod, pelesipod, ostrakod, sünger sipikülü, 

bivalv kavkı parçası, ekinoderm kırıntısı, dasiklad alg, Thaumatoporella gibi biyojenik öğeler 

yaygın olarak bulunur. Ayrıca, istifin alt kesimlerinde Cladocoropsis (sünger) yaygın olarak 

gözlenmektedir. Bu mikrofasiyesler gel-git üstünün çamurtaşları ve lagünlerin algli-

foraminiferli vaketaşlarının eğemenliği düşük enerjili sığ denizel ortamların Bajosiyen- 

Kimmericiyen süresince hüküm sürdüğünü göstermektedir. Yerel olarak baskınlaşan ya da ara 

aktmanlar halinde bulunan intraklastca zengin tanetaşı-istiftaşı fasiyesleri yüksek-orta enerjili 

kesimlerin ve ara dönemlerin ürünü olmalıdır. Bajosiyen-Kimmericiyen dönemi (Litofasiyes-2, 

3) boyunca görülen foraminifer-alg toplulukları ve mikrofasiyesler Orta Toroslar yaygın olarak 

görülmektedir [16-18, 38]. 

Kimmericiyen’de önemli bir ortamsal değişim gerçekleşir. Litofasiyes-4 ile temsil edilen 

bu dönemde, dolmit, ince tabakalı ve laminalı kireçtaşları, radyolaritli mikrobiyoklastik vake 

taşı, ammonit içeren çamurtaşı, intrakalstik-pelloidal istiftaşı, intrakalstik-biyoklastik tanetaşı 

fasiyeslerinin ardalanması görülür. Buda Kimmericiyen-Berriasiyen süresince dış platform 

ortamlarının hüküm sürdüğünü göstermektedir. Radyolarya ve ammonitli seviyelerin varlığı ise 

kısa süreli açık deniz etkisini gösterir. Orta Toroslar’ın güney kesimlerinde de gözlenir bu 

fasiyesler bu durumun yaygın olduğunu göstermektedir. 

Taslı ve diğ. [38] Orta Toroslar’da, Jura-Kretase geçişinde (Titoniyen sonu veya 

Berriasiyen) buldukları karst breşlerine göre, bu süreçte bir su üstü dönemi işaret ettiğini 

belirtirler. Litofasiyes-4 üzerine uyumlu olarak gelen Litofasiyes-5’in tamamen dolomitlerden 

oluşması Titoniyen sonu veya Berriasiyen’deki su üstü olma durumuna bu bölgede sığlaşarak 

karşılık verdiği şeklinde yorumlanabilir. Buna bağlı olarak da ortamın kısa süreli açık deniz 

etkisinin görüldüğü dış platform ortamının yeniden sığ platform şartlarına dönüştüğünü 

göstermektedir. Tetis kuşağının çoğu kesimlerinde görülen [38, 40, 45] bu regresyonun nedeni 

dünya ölçeğindeki deniz seviyesi düşümüne [46] karşılık gelir. 
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Berriasiyen-Valanjiniyen? boyunca yaygın olan dolomitleşme döneminden sonra, 

Valanjiniyen-erken Apsiyen? dolomitleşme etkisinin büyük oranda kaybolduğu, ancak iç 

platform koşullarının hala hüküm sürdüğü bir dönemdir (Litofasiyes-6). Ostrakod ve miliolidler 

gibi örotopik organizmaların egemen olduğu gel-git çevresi düzlükleri ve dasiklad alglerce 

zengin lagünlerle düşey ve yanal yönde geçişlidir. Fenestral laminalı çamurtaşları tatlı su etkili 

ara dönemlerin ürünüdür.  

Apsiyen?-Albiyen ve erken Senomaniyen platformun uzun süreli su üstü olma 

dönemidir. Karbonat çökelimindeki geç Apsiyen krizi Toros platformlarında yaygındır [38, 40, 

47] ve [46]’nın östatik deniz seviyesi değişimleri eğrisine uyar. Karbonat istifi Senomaniyen’i 

zaman zaman su üstü koşullara maruz kalan sınırlı platform (iç şelf) gel-git çevresi ortamlarının 

hüküm sürdüğü bir dönemdir.  Seydişehir civarındaki Senomaniyen karbonatları içinde gelişmiş 

boksit yatakları [48] su üstü dönemlerinin yaygın olduğunu gösterir.  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Orta Toroslar’ın batı kesimlerinde yüzeyleyen Akseki Bloğu (Anamas-Akseki Otoktonu) 

içerisinde yer alan Orta Jura-Alt Kretase karbonatlı kayaçlardaki arazi gözlemleri, litolojik 

özellikler, fosil içeriği ve mikrofasiyes analizleri birlikte değerlendirilerek şu sonuçlara 

varılmıştır. 

1. Litoloji, mikrofasiyes özelliklerine ve fosil içeriğine göre altı litofasiyes (Litofasiyes 1-6) ayırt 

edilmiştir. Her bir litofasiyesin litolojik özellikleri, mikrofasiyesler ve fosil içeriği ayrıntılı olarak 

verilmiştir.  

2. Litofasiyes-1‘den elde edilen bentik foraminiferlerden Bosniella croatica, Riyadhella 

regularis, Siphovalvulina variabilis, Everticyclammina sp., Thaumatoporella sp. ve dasiklad alg 

türü mikrofosil topluluğuna göre Aaleniyen yaşı elde edimiştir. 

3. Litofasiyes-2’den elde edilen bentik foraminiferlerden Bosniella croatica, Riyadhella 

regularis, Siphovalvulina variabilis, Everticyclammina sp., Redmondoides lugeoni, Haurania 

deserta, Pseudomarssonella maxima, Praekurnubia cruseri, Nautiloculina oolithica, 

Paleopfenderina salernitana, Paleopfenderina trochoidea, Satorina apuliensis, Kilianina blancheti, 

Amijiella amiji, Protopeneroplis striata, Trocholina sp., süngerlerden  Cladocoropsis mirabilis ve 

alglerden Selliporella donzellii, Thaumatoporella sp., Codiacean alg (Siphonophyta), dasiklad alg 

türü mikrofosil topluluğuna Bajosiyen-Kalloviyen? yaşı elde edilmiştir.  

4. Litofasiyes-3’den elde edilen bentik foraminiferlerden Redmondoides lugeoni, 

Pseudomarssonella maxima, Kurnubia plastiniensis, Kurnubia wellingsi, Kurnubia jurassica, 

Conicokurnubia sp., Karaisella uzbekistanica, Nautiloculina oolithica, Siphovalvulina variabilis, 

süngerlerden Cladocoropsis mirabilis ve alglerden Cylindroporella anici, Salpingoporella sellii, 

Salpingoporella annulata, Thaumatoporella sp. ve dasiklad alg türü fosil topluluğuna göre 

Kalloviyen-Kimmericiyen?/Titoniyen? yaşı elde edilmiştir. 

5. Litofasiyes-4’den elde edilen Crescentinella morronensis (Tubiphytes), Aeolisaccus sp., 

Valvulina sp., Trocholina sp., Belorussiella sp., Charentia sp., Lituonella sp., Spiroloculina sp., 

Tritaxia sp., Glomospira sp., Nautiloculina sp., Diversocallis sp. türü bentik foraminiferler, 

Cylindroporella sp., Codiaceae, Pseudocyclammina, Siphonophyta alg toplulukları ve stratigrafik 

konuma göre Kimmericiyen?/Titoniyen?-Berriasiyen-Valanjiniyen→ yaşı elde edilmiştir. 

6. Tamamen dolomitlerden oluşan Litofasiyes-5’in yaşı stratigrafik konumuna göre 

Berriasiyen-Valanjiniyen? olarak değerlendirilmiştir. 

7. Litofasiyes-4’nın alt-orta kesimlerinden elde edilen Crescentiella morronensis (Tubiphytes), 

Diversocallis sp., Aeolisaccus sp., Nezzazata sp., Favreina sp., Haplophragmoides sp., Textularia 
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sp., Bacinella sp., Lenticulinid sp., Belorussiella sp., Everticyclammina sp., Charentia sp., 

Campanellula capuensis, Orbitolinopsis sp., Clypeina sp., Praechrysalidina infracretacea, 

Spiroplectammina sp., Glomospira sp., Vercorsella sp., Cuneolina pavonia, Pseudonummoloculina 

sp., Arenobulimina sp., Nezzazata isabellae, Miliolidae türü bentik foraminiferler ve 

Salpingoporella dinarica, Salpingoporella angulata, Salpingoporella sp., Thaumatoporella sp., 

Codiaceae, Likanella türü fosil topluluğuna göre ve bölgesel korelasyona dayanarak bu 

seviyelerin Berriasiyen?-Valanjiniyen- erken Apsiyen? Yaşına karşılık geldiği belirlenmiştir. 

Solak ve diğ. [19] istifin en üst seviyelerinde bentik foraminiferlerden Nezzazata sp., Cuneolina 

gr. pavonia, Cornuspira sp., Pseudorhaydionina dubia, Pseudonummoloculina heimi, 

Moncharmontia? sp. türü bentik foraminifer toluluguna göre orta-üst Senomaniyen yaşı elde 

edilmiştir. Bu yaş verisine göre Litofasiyes-6’nın kendi içerisinde uyumsuz olduğu saptanmıştır. 

8. Karbonat kayaçların mikroskobik ve sedimantolojik analizleri sonucu 21 mikrofasiyes ayırt 

edilmiş bu verilerinin değerlendirilmesi sonucunda litofasiyeslerin paleo-ortamsal gelişimleri 

yorumlanmıştır. Buna göre, Litofasiyes-1’in yer yer düşük enerjili platform kenarı sığ bir 

ortamda; Litofasiyes-2 ve 3’ün yer yer sınırlı, yer yer açık platform içerisinde genellikle düşük 

enerjili, sığ gel-git altı, gel-git içi ya da üstü, yer yer sınırlı sirkülasyonlu gel-git çevresi 

ortamlarda; Litofasiyes-4’ün kısa süreli açık deniz etkisi altında enerjinin yer yer yüksek, yer 

yer düşük olduğu, sığ, dış platform ortamlarda; Litofasiyes-5’in şelf kenarı yükseltisinde ve 

Litofasiyes-6’nın düşük enerjili ve sınırlı sirkülasyonlu gel-git çevresi bir ortamda çökeldiği 

belirlenmiştir. 

9. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar Orta Toroslar’ın değişik kesimlerinde yüzeyleyen Orta 

Jura-Alt Kretase yaşlı birimler ile deneştirilmesi yapılmıştır. Buna göre, yanal fasiyes 

değişimlerinin görülmesine rağmen diğer bölgelerde yüzeyleyen birimler ile benzer özellikler 

gösterdiği belirlenmiştir. 

10. Akseki Bloğu Jura-Alt Kretase platform istifinin karakteristikleri: (1) Aaleniyen ile başlar; 

(2) Senomaniyen öncesi uyumsuzluk dışında kesintisiz bir istif sunar; (3) Yer yer dolomit 

seviyelerinin baskın olduğu, ammonitli çamurtaşı, dolomitik kireçtaşı, breşik ara seviyeler 

içeren, gri-bej-krem renkli kireçtaşları egemendir; (4) Kimmericiyen-Titoniyen? zaman 

aralığında kısa süreli açık deniz etkisinin görüldüğü dış platform ortam koşullarının dışında 

tamamen iç platform karbonatları ile temsil edilir; (5) Tabandaki oolitik kumlu kireçtaşları 

(Litofasiyes-1), Bajosiyen-Kalloviyen süresince görülen Cladocoropsis’li dolomitik kireçtaşı-

kireçtaşı seviyeler (Litofasiyes-2’nin alt-orta kesimleri), Kimmericiyen-Titoniyen de görülen 

laminalı kireçtaşı, ammonitli çamurtaşı seviyeleri (Litofasiyes-4), Berriasiyen?-Valanjiniyen de 

gözlenen bol makro fosilli (sünger, gastropod, pelesipod, krinoid, tekil ve koloni mercan) 

kireçtaşı düzeyleri (Litofasiyes-6 alt seviyeler) klavuz olarak kullanılabilir. 
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EK: Türlerin yazar ve tarihli listesi 

Bentik Foraminiferler 

Amijiella amiji (Henson, 1948) 

Bosniella croatica (Gušić, 1969) 

Campanellula capuensis De Castro, 1964 

Crescentiella morronensis (Crescenti, 1969) 

Cuneolina pavonia D’orbigny, 1846 

Haurania deserta Henson, 1948 

Karaisella uzbekistanica Kurbatov, 1971 

Kilianina blancheti Pfender, 1933 

Kastamonica abanica Sirel, 1993 

Kurnubia palastiniensis Henson, 1948  

Kurnubia wellingsi (Henson, 1948) 

Kurnubia jurassica (Henson, 1948) 

Nautiloculina oolithica Mohler, 1938 

Nezzazata isabellae Arnaud-Vanneau & Sliter, 1995  

Paleopfenderina salernitana (Sartoni & Crescenti, 1962) 

Paleopfenderina trochoidea (Smout & Sugden, 1962) 

Praechrysalidina infracretacea Luperto-Sinni, 1979 

Praekurnubia crusei Redmond, 1964 

Protopeneroplis striata Weynschenk, 1950 

Pseudomarssonella maxima Redmond, 1965 

Pseudonummoloculina heimi (Bonet, 1956) 

Pseudorhapydionina dubia (De Castro, 1965) 

Redmondoides lugeoni (Septfontaine, 1977) 

Riyadhella regularis Redmond, 1965 
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Satorina apuliensis Fourcade ve Chorowicz, 1980 

Siphovalvulina variabilis Septfontaine, 1988 

Dasiklad Algler 

Cylindroporella anici (Nikler & Sokač, 1965) 

Salpingoporella annulata Carozzi, 1953 

Salpingoporella dinarica (Radoici, 1959) 

Salpingoporella sellii (Crescenti, 1959) 

Selliporella donzellii (Sartoni ve Crescenti, 1962) 

Sünger 

Cladocoropsis mirabilis Felix 
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