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KARSANTI YÖRESİNDE (KKD ADANA) YÜZEYLEYEN TERSİYER
İSTİFİNİN OSTRAKOD DAĞILIMI VE ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ
The ostracode distribution and environmental features of Tertiary sequence of the
Karsanti region (NNE Adana)

ÜMİT ŞAFAK Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana

ÖZ: Çalışma, Karsantı yöresinde (KKD Adana) yüzeyleyen Tersiyer istifinin, ostrakod faunasına dayalı stratigrafisini ve
ortamsal özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada, bölgede yüzeyleyen kırıntılı birimlerde, Oligosen-Orta
Miyosen zaman aralığında 3\ ostrakod cinsi, 5 alt cinsi ve 31 türü belirlenmiştir. Bu türlerden yararlanılarak,
Burdigaliyen-Alt Langiyen'de Neomonoceratina helvetica-Aurila soummamensis Zonu, Gökçen (1984)
tanımlanmıştır. Bu zon, Türkiye'de çalışılmış Tetis-Paratetis bölgeleri ile, ayrıca aynı kronostratigrafik düzeyde
yapılmış diğer çalışmalarla korele edilmiştir. Çalışma bölgesinde saptanan ostrakod faunasına dayanılarak,
Oligosen-Erken Langiyen zaman aralığında, başlangıçta sığ denizel, Oligosen üst düzeylerinde karasal/geçiş ve üst
kesimlerde, yani Burdigaliyen-Erken Langiyen'de tekrar, genellikle sığ deniz özelliklerinin hakim olduğu ortamların
varlığı belirlenmiştir.

ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate the environmental features and stratigraphy, with ostracode
fauna, of Tertiary sequence Karsantı Region (NNE Adana)

In this study, 31 Ostracode genus, 5 subgenus and 31 species have been «identified from the Oligocene-Mddle Mio-
cene age of detritic units cropped out the region. Neomonoceratina helvetica-Aurila soummamensis Zone,
Gökçen (1984) has been defined from the Burdigalian-Lower Langhian by using of these species. This zone has been correlat-
ed within the previously-studied Tethys-Paratethys regions and with contemperary sequences deposited in Turkey.

According to the ostracode fauna, various deposition environments that Early Oligocene is shallow marine, Late
Oligocene is continental/transition and Burdigalian-Early Langhian has shallow marine features are indicated from
Oligocene to Early Langhian in the study area.

GİRİŞ

Bu araştırmaya konu olan inceleme alanı Karsantı
Bölgesi (Eğribük, Hacıosman, Mavriyan, Kayadibi
yöreleredir (Şekil 1). Alan 1/25000 ölçekli Kozan M34-
c4 ve N34-bl paftalarında yer alır.

Bölge ve civarında mikropaleontolojik çalışma
yapmak amacıyla 4 ölçülü stratigrafi kesiti alınmış, bu
kesitler ostrakod içeriğine göre değerlendirilmiştir.

Bölge ve yakın çevresinde, önceki araştırıcılardan
Blumenthal (1941), Temek (1957), Abdüsselamoğlu
(1959), Schmidt (1961), İlker (1975), Pampal (1983),
Yurtmen ve diğerleri (1987), Demirkol ve diğerleri(1988),
Ünlügenç ve diğerleri (1991), Ünlügenç ve diğerleri
(1993), genel jeoloji ağırlıklı çalışmalar yapmışlardır.

Bu çalışmada, inceleme bölgesinde daha önce Yetiş
(1978), Schmidt (1961), Yetiş ve Demirkol (1986) ta-

rafından ayırüanmış Demirkazık, Karsantı ve Kaplankaya
formasyonları kullanılmıştır. Bu formasyonlardan ölçülen
4 stratigrafi kesitinden alman 94 kayaç örneği yıkama
işlemine tabi tutularak araştırmaya hazırlanmıştır.
İncelenen örneklerden 31 ostrakod türü tanımlanmış, bu
türlerin stratigrafık dağılımları gözönüne alınarak, 1 ostra-
kod biyozonu oluşturulmuştur. Ayrıca bu zon Türkiye'de
bulunan Tetis-Paratetis bölgeleri ve aynı zamanda diğer
bölgelerde aynı kronostratigrafik düzeylerde yapılmış
çalışmalarla da karşılaştırılmışlar.

STRATİGRAFİ

İnceleme alanında Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı
birimler bulunmaktadır. Temelde Jurasik-Kretase yaşlı
Demirkazık kireçtaşı yer alır. Tersiyer'de çökelen diğer
birimler, bu birim üzerinde uyumsuz olarak yer alır.
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Litostratigrafi
İnceleme alanında gözlenen en yaşlı birim, Demir-

kazık kireçtaşıdır. Oligosen'de çökelen Karsantı formas-
yonu bu birim üzerinde uyumsuz olarak yer ahr. Karsantı
formasyonunun kumlu, siltli çökelleri, tavan sınırında
genelde uyumlu ama stratigrafik boşluklu olarak Kaplan-
kaya formasyonuna geçer. Kumlu-killi kireçtaşı ve süt
içeren Kaplankaya formasyonu, Burdigaliyen-Erken Lan-
giyen'de çökelmiştir (Şekil 2).

Demirkazık formasyonu

Tanım: Doğu Toroslarda yaygın olarak gözlenen
birim Yetiş (1978) tarafından adlandırılmıştır.

Tip yeri, Tip Kesiti: Tip kesiti Yetiş (1978)
verilmiş olan birim, çalışma alanında en iyi ve kalın
olarak Bingüç ve Kayadibi mahalleleri ile çevresinde
yüzeylemektedir. Burada ölçülen kesit, Kozan N 34-bl
paftasında XI: 05250, Yİ: 46800 başlangıç ve
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X2: 05300, Y2:46875 bitiş koordinatlarında yer alır. Bu
çalışmada, kayadibi Ölçülü Kesiti'nde tanımlanan Demir-
kazık formasyonu için değinilen kesit referans kesit nite-
liğindedir.

Kaya Türü: Krem renkli, çörtlü, şelf kireçtaşlan
ile dolomitik kireçtaşlarından oluşmaktadır.

Alt ve Üst Sınır: Birim, inceleme alanının
kuzeydoğu kesimlerinde yaygın olarak gözlenen Kara-
hamzauşağı formasyonu üzerinde açısal uyumsuzdur. Üst
sınırında ise; Karsantı formasyonu, yine uyumsuz olarak
yer alır.

Yanal yayılım: Birimin yanal yayılımı ince-
leme alanında gözlenememiştir.

Kalınlık: Doğu Toroslar'da çok kalın olarak
ölçülen birim, inceleme alanında yaklaşık 300-400 m.
kalınlıklıdır.

Fosil ve Yaş: Önceki çalışmalardan saptanmış
olan Globotruncana stuarti Lapparenti* Globo-
truncana mayorensis Bolli gibi planktik ve Glo-
mospirella sp., Endothyra sp. gibi ben tik foramini-
ferlere göre birime Triyas-Kretase (Yetiş ve Demirkol,
1986) ve Jura-Kretase (Ünlügenç ve Demirkol, 1988) yaşı
verilmiştir.
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Karsantı formasyonu

Tanım: İlk kez Schmidt (1961) tarafından, Kar-
santı civarlarında yüzeylenen birimler Garajtepe, Kar-
santı, Meydan formasyonları olarak ayırtlanmıştır.
Ünlügenç ve diğerleri (1993) bu yöre ve civarında
yüzeylenen birimlerin, Adana Neojen baseni oluşumu
öncesinde, dağlar arasında bir alt havza niteliğinde
geliştiğini belirtmişler, birimi alt litozonlara ayırarak in-
celemişlerdir.

Tip Yeri ve Tip kesiti: Schmidt (1961) ta-
rafından ilk kez incelenen formasyonun en iyi gözlendiği
yer, Adana İlinin KKD'sunda yer alan Karsantı Baseni'dir.
İnceleme alanında ölçülen Eğribük Kesiti, formasyonun
litolojisini ve farklı ortam ile yaş düzeylerini yansıtan bir
referans kesittir. Buradan ölçülen kesit, Kozan M 34-c4
paftasında XI: 02600, Yİ: 54600 başlangıç ve
X2: 02375, Y2: 54300 bitiş koordinatlarında yer alır.
Yine bu kesitin yamsıra, alanda ölçülmüş Hacıosman ve
Mavriyan kesitleri ise, Karsantı formasyonunun üst
düzeylerini içeren, ortam olarak birimi çok iyi açıklayan,
fakat bunun yamsıra Karsantı Baseni'nin bu kesimlerinde
oldukça incelen litoloji sunan referans kesitlerdir.

Kaya Türü: Tabanda yeşilimsi gri renkli çamur-
taşı, kum taşı, silttaşı ile başlayan birim, kavkı içeren
kumtaşlan, kömür tabakaları ve kiltaşlan ile devam eder.

Alt ve Üst Sınır: Formasyon, tabandaki Dem-
irkazık kireçtaşı üzerinde açısal uyumsuzdur. Üst sınırında
ise Kaplankaya formasyonu ile uyumlu görünümde ol-
masına karşın gerçekte bir stratigrafik boşluğu izleyerek
yer almaktadır. İnceleme alanmda ortalama olarak 45 m.
kalınlık veren istif, Karsantı alt baseninde çok daha fazla
kalınlık sunmaktadır.

Yanal Yayılım: Çalışma alanında birimin ya-
nal yayılımı gözlenememiştir.

Kalınlık: İnceleme alanında 5 m. kalınlık veren
istif, Karsantı alt baseninde çok daha fazla kalınlık sun-
maktadır.

Fosil ve Yaş: Formasyonu oluşturan kırıntı
birimler; Globigerina ampliapertura Bolli, Glo-
borotalia opima opima Bolli, Globigerina tripar-
tita Koch gibi sığ deniz özellikli planktik foraminifer ve
bu çalışma ile saptanan Hemicyprldeis helvetica (Lie-
nenklaus), Cytheretta eocaenica Keij, Neocypri-
deis williamsoniana (Bosquet), Echinocythereis
sp. gibi ostrakod faunası ile erken Oligosen'i belirlemekte-
dir.

Birimin üst kesimlerindeki kömürlü ıhucyler,
Candona (Pseuclocandona) fertilis fertilis Tıi-

ebel, Ilyocypris boehli Triebel, Novocypris sp.,
Limnocythere sp. gibi, karasal ve geçiş ortamı özelliği
gösteren ostrakodlarla Geç Oligoseni temsil etmektedir.
Bu çalışmada ölçülen Eğribük Kesiti, formasyonu bütün
bu özellikleri ile tanımlar nitelikte bir kesittir.

Kaplankaya formasyonu

Tanım: Formasyon Yetiş ve Demirkol (1986)
tarafından isimlendirilmiştir.

Tip Yeri, Tip Kesiti: Yetiş ve Demirkol
(1986) tarafından tip yeri ve kesiti verilmiş olan formas-
yon bu çalışmada en iyi Eğribük mevkiinde, ayrıca fazla
kalın olmamasına rağmen litoloji ve fosil içeriği ile biri-
mi çok iyi yansıtan Kayadibi mevkiinde yüzeylemektedir.
Alanda ölçülen Eğribük Kesiti referans kesit niteliğinde
olup, Kozan M 34-c4 paftasında XI: 02600, Yİ: 54600
başlangıç ve X2: 02375, Y2: 54300 bitiş koordinat-
larında yer almaktadır. Araştırma bölgesinde yine referans
kesit olarak ölçülen Kayadibi Kesiti ise, 1/25000 ölçekli
Kozan N34, bl paftasında XI: 05250, Yİ: 46800
başlangıç ve X2: 05300, Y2: 46875 bitiş koordinat-
larında yer almaktadır.

Kaya Türü: Taban kesimlerinde sarımsı, yeşil
renkli silttaşı ve çamurtaşı, kumtaşı ardalanması şeklinde
gözlenen birim, üst kesimlerinde krem renkli killi
kireçtaşı ve kumtaşlanna geçer.

Alt ve Üst Sınır: İnceleme alanının
güneyinde, Kayadibi mevkiinde alt sınırında Demirkazık
kireçtaşı üzerinde uyumsuz yer alır. Alanın kuzeybatısında
Eğribük mevkiinde ise tabanda Karsantı formasyonu
üzerinde uyumlu görünümde olmasına karşın gerçekte bir
stratigrafik boşluğu izleyerek yer almaktadır.

Yanal Yayılım: İnceleme alanında birimin ya-
nal yayılımı gözlenememiştir.

Kalınlık: İnceleme alanında 50 m. kalınlık
veren istif, Adana Baseni kuzey-kuzeybatısmda daha fazla
kalınlıklı olarak gözlenebilmektedir.

Fosil ve Yaş: Formasyonun içerdiği Aurila
soummamensis Coutelle ve Yassini, Neomonocer-
atina helvetica jOertli, Hermanites haidingeri
minor Ruggieri gibi ostrakod faunası ile Burdigaliyen-
Erken Langiyen'de çökeldiği belirlenmiştir.

Bu birimlere ait önemli ostrakodlar Levha I ve
Levha Il'de verilmiştir.

Biyostratigrafi

Çalışma alanındaki Tersiyer istifinde saptanan os-
trakod türlerine göre, ardalanmalı olarak yer alan üç farklı
ortam ve biyozon ortaya çıkmıştır.
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Araştırma bölgesini belirleyen ilk ortam, Cythe-
retta eocaenica Keij, Costa sp., Echinocythereis
sp., Krlthe bartonensis (Jones), Triebelina punc-
tata Deltel, Xestoleberis subglobosa (Bosquet),
Trigînglymus sp., Cytherelloidea sp. ile belirlenen
sığ denizel ortamdır. Bu ortamı Hemicyprideis hel-
vetica (Lienenklaus), Hemicyprideis montosa
(Jones ve Sherborn), Neocyprideis williamsoniana
(Bosquet), Ilyocypris boehli Triebel, Candona
(Pseudocandona) fertilis fertilis Triebel, Cando-
na (Pseudocandona) sp., Cytheridea sp., Novoc-
yprîs sp., Candona (Lineocypris) sp. gibi ostrakod
topluluğundan oluşan karasal-geçiş özellikli ikinci ortam
izlemektedir. Çalışma alanındaki istifin üst düzeylerinde
ise yine genellikle sığ deniz özellikli 3. bir ortam
gözlenmiştir. Bu üçüncü ortamın başlaRgıç düzeylerinde

Neomonoceratina helvetica-Aıtrila soumma-
mensis Zonu, Gökçen (1984) yer almaktadır.

Neomonocerat ina helvetica-Aurila
soummamensis Zonu, Gökçen (1984);

Bu zona adını veren fosillerin ilk olarak
gözlendiği, Kaplankaya formasyonuna ait çamurlu-kilii
ve sütü birimler içerisinde yer almaktadır. Loxoconcha
punctatella (Reuss), Incongruellina rotundata
(Ruggieri), Ruggieria dorukae Bassiouni, Krithe
papillosa (Bosquet), Xestoleberis glabrescens
(Reuss), Aurila (Aııriia) ducasseae Moyes, Rug-
gieria sekayensis Şafak (Tanar) ve Gökçen bu zon
içerisinde yer alan ostrakodlardır.

Lokalite: Bu zonun fosil formları, sadece
Eğribük Ölçülü Stratigrafi Kesiti'nde, Kaplankaya for-
masyonuna ait 33, 34, 35, 30, 37, 38, 39 no.lu örnekler
içerisinde saptanmıştır.

Yaş: Burdigaliyen/Erken Langiyen
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Karşılaştırma ve Yorum: Bu zon, Carbonnel
ve Jiricek (1977) tarafından yapılan Tetis-Paratetis genel
zonlamasında, Otnangiyen-Karpatiyen/Akitaniyen orta
düzeyinde başlayıp, Burdigaliyen sonuna dek devam eden
NeomoEoceratina helvetica Carbonnel ve Jiricek
(1977) Superzonu'na karşılık gelmektedir.

Jiricek (1983) tarafından yapılan çalışmada bu zon,
Tetis için Burdigaliyen'de Neomonoceratiea helveti-
ca ile Eyggieria carinata Zonu, Jiricek (1983) ve
Pseudopsammocythere kollmanni, Neomono-
ceratina helvetica ile Krithe langhiana Zonu,
Jırıcek (1983) tanımlanmıştır. Yine aynı çalışmacı ta-
rafından, Paratetis'te bu zona karşılık Neomonocerati-
na helvetîca-Cytherldea ottnangensis Zonu,
Jırıcek (1983) ile Cytherfdae parac ınnînata-
P a r a c y p n d e i s triebeli Zonu, Jırıcek (1983)
tanımlanmıştır. Gökçen (1979, 1984) tarafından, Batı,
Güney ve Orta Anadolu'nun Kale-Yenişehir- Konya, Ka-
raman, Silifke-Erdemli ve Sivas-Celalli bölgelerinde
yapılmış çalışmalarda, Neomonoceratina helvetica
Superzonu Gökçen (1984)'nun, Burdigaliyen'e karşılık
gelen zaman aralığında bulunduğu ve Türkiye'de bir süre
Langiyen içerisinde devam ettiği açıklanmıştır. Mut
Havzası'nda bu zona karşılık Prionocypris sp. -
Hemicyprideis helvetica zonu üst düzeyleri ile Po-
kornyella deformis minor-CalIistocythere en-
nensis Zonu, Tanar (1989) ve Şafak-Gökçen (1991) ta-
rafından tanımlanmıştır. Antakya Havzası'nda Şafak
(1992), yine aynı stratigrafik düzeyde Neomonocerati-
na helvetica-Aurila soıımmameosis Z o n u ,
Gökçen (1984)nu tanımlamıştır. Şafak ve Ünlügenç
(1993) tarafından, Adana kuzey kesiminde- Solaklı, Ke-
vizli ve Kozoluk köyleri civarında yapılan biyostratigrafî
çalışmasında da aynı stratigrafik düzeyde Neomonocer-
atina helvetica-Aurila Soummamensîs Zonu,
Gökçen (1984) olarak izlenen bu zon, bu çalışmada da
Gökçen'in (1984) çalışmasında önerilen Neomonocera-
tina helvetica-Aurila soummamensis Suparzo-
nu'na, Mut Havzası'nda tanımlanan zona, Antakya Hav-
zası'nda verilen ve aynı zamanda, Adana kuzeyi için de
tanımlanan Neomonoceratina heivetica-Aurila
soummamensis Zonu, Gökçen (1984)fna, stratigrafik
düzey ve tanım olarak paralellik göstermektedir.

Ortam: Yeşilimsi gri renkli çamurtaşı, kil-
taşlanmn egemen litolojiyi oluşturduğu sığ denizdir.

ÖLÇÜLÜ STRATİGRAFİ KESİTLERİ

Eğribük ölçülü Stratigrafi Kesiti
Eğribük Ölçülü Stratigrafi Kesiti, 1/25000 ölçekli

topoğrafik haritada, Kozan M34-c4 paftasında

XI: 02600, Yİ: 54600 başlangıç ve X2: 02375,
Y2: 54300 bitiş koordinatlarında yer almaktadır. 100 m.
toplam kalmlıklı ölçülen kesitin tabandan itibaren 50
m.ye yakın olan kesimi Karsantı formasyonu, 51-100
metreler arası Kaplankaya formasyonunu oluşturmaktadır.
Kesitte Karsantı formasyonu, tabanda yeşilimsi gri renkli
çamurtaşlan ile başlamakta, kumtaşı arabantlı, yeşil renk-
li, fosilli, bol bitki kırıntılı silttaşlan ile devam etmekte-
dir. İstifin 18-20'inci metresinde, kaba kum taşından kil-
taşma doğru derecelenme gözlenmektedir. Kesitte, 20-
25'inci metreler arasında, yine silttaşı ve çamurtaşlan biri-
min litolojisini oluştururken, 25-30'uncu metrelerde be-
lirgin laminalı, kiltaşlan hakimdir. 30-40'mcı metreler
arasında bitki kırıntılı çamurtaşı ve bitki izli şeyi, litoloji
olarak gözlenmektedir. Karsantı formasyonunun üst ke-
simleri genellikle kumtaşlanndan oluşmakta, daha üstlere
doğru silttaşlanna geçiş göstermektedir. Kaplankaya for-
masyonu 50'inci metreden itibaren silttaşı, çamurtaşının
hakim olduğu litoloji ile başlar, 70!inci metrede sert, açık
renkli killi kireçtaşlarına geçiş gösterir. İstifin üst sınırına
dek, fosilli, killi kireçtaşlan devam etmektedir.

Kesit boyunca 44 örnek derlenmiş, bu örneklerden
28 ostrakod cinsi ve 25 türü belirlenmiştir.

Kesitte Hemicyprideis helvetica (Liennenk-
laus), Cytheretta eocaenka Keij, Neocyprideis
williamsoniana (Bosquet), Ecfainocythereis sp.,
Erken Oligosen zaman aralığını sığ deniz ortamında ka-
rakterize etmektedir. Geç Oligosen'de ise Xestoleberis
subglobosa (Bosquet), Cytherelloldea sp., Loxo-
coneha sp., Novocypris sp., Limnocythere sp. gibi
karasal-geçiş özellikli bir ortam söz konusudur.

İstifte 50-100 metreler arasında yer alan Kaplan-
kaya formasyonu, Karsanü formasyonu üzerinde belirgin
bir açılı uyumsuzluğun olmamasına rağmen, stratigrafik
boşluklu (lakünlü) olarak bulunmakta- ostrakod kapsamı
ile, Karsantı formasyonunun 2 ortamı olan karasal/geçiş
ortamından sonraki derinleşmeyi açıklamaktadır. Kaplan-
kaya formasyonu alt düzeylerinde fosilli, grimsi-bej renkli
çamurtaşlan, silttaşlan gözlenmektedir. İstifte 60'ıncı me-
treden itibaren açık renkli killi kireçtaşlan, çamurtaşlan
ve kiltaşlan ile ardalanmalı olarak görülür. Kesitin üst ke-
simlerinde, killi kireçtaşlannda artış bulunmaktadır. For-
masyonun üst kesimlerindeki bu killi kireçtaşlarının ko-
numu K15B, 25°GBfdir.

Kesitin, Kaplankaya formasyonunun ilk başladığı
yerden itibaren, 51-66'ıncı metreleri arasında Neomono-
ceratina helvetica-Aurila soummamensis Zonu,
Gökçen (1984) gözlenmektedir. Bu zon, Neomonocera-
tina helvetica Oertli ile Aurila soummemensis
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Coutelle ve Yassinfnin ilk görünümü ile başlamaktadır.
Bu iki tür, zon içerisinde birlikte görünmekte, Aurila
soummamensis Coutelle ve Yassini, Neomonocer-
atina helvetica Oertli'nin son görünümünden sonra bir
süre daha devam etmektedir. Loxoconcha punctatella
(Reuss), Mutilus (Aurila) freudentali (Ruggieri),
Aurila (Aurila) ducasseae Moyes, Incongruelli-
na rotundata (Ruggieri), Xestoleberis glabres-
cens (Reuss), Ruggieria dorukae Bassuouni, Rug-
gieria sekayensis Şafak (Tanar) ve Gökçen,
Neonesidea corpulenta (Mueller), H e r m a n i t e s
haidingeri minor Ruggieri, Pokornyella defor-
mis minor (Moyes), Paracypris polita Sars, Bair-
dia subdeltoidea (Muenster) kesitte, bu zon içerisinde
yer alan ostrakodlardır (Şekil 3). Kesitin Kaplankaya for-
masyonu içerisinde yer alan kesiminde Natica sp., Tur-
ritella sp. gibi gastropodlar da bulunmaktadır. Bu ke-
simde yer alan ostrakod türleri genellikle sığ denizel
ortamı yansıtan özelliktedir.

Hacıosman Ölçülü Stratigrafi Kesiti

Hacıosman Ölçülü Stratigrafi Kesiti, 1/25000
ölçekli topoğrafik haritada, Kozan M34-c4 paftasında
XI: 02950, Yİ: 56400 başlangıç ve X2: 02750, Y2:
56250 bitiş koordinatlarında yer alır. Kesit, Karsantı for-
masyonundan ve 50 metre kalınlıklı olarak ölçülmüştür.
Formasyonun tabanında kumtaşları ve kiltaşları bulun-
makta olup kumtaşı tabakalarının durumları K65 B, 24°
GD'dur. İstifte, 4-8'inci metreler arasında laminalı, yoğun
bitki kırıntılı şeyi yeralmaktadır. Daha sonra kesit orta kat-
manlı killi kireçtaşlan, bitki kalıntıları içeren çamurtaşı ve
silttaşlan ile devam etmektedir. İstifin 30'uncu metresinde
yer alan kömür düzeyi üzerine, grimsi yeşil renkli kil-
taşlan, killi kireçtaşlan gelmekte, 40-50 metreler arasında
ise bu bol karbonlu çamurtaşlan ve silttaşları arasında bu
kömürlü düzeyler sıkça gözlenmektedir.

Kesit boyunca 21 örnek derlenmiş, bu örneklerden
5 ostrakod cinsi ve 3 türü tanımlanmıştır. Kesitin ta-
banından itibaren görülmeye başlayan ve silttaşlan ile
çamurtaşlan içerisinde yoğun olarak yeralan Hemicy-
prideis helvetica (Lienenklaus) Candona (Pseu-
docandona) fertilis fertilis Triebel, Candona
(Pseudocandona) sp., Candona (Lineocypris)
sp., Candona (Candona) sp., Novocypris sp.,
kesitte yer alan başlıca ostrakod topluluğudur (Şekil 4).

Kesitte gözlenen Hemicyprideis helvetica
ile Hemicyprideis montosa lagün ortamını, Can-
dona (Pseudocandona) sp., Candona (Lineocy-
pris) sp. ve benzeri türler karasal ortamı karakterize eden
ostrakodlar olduğundan kesit çalışma alanında yüzeylenen
istifin karasal-geçiş özellikli kesimini oluşturmaktadır.

Mavriyan Ölçülü Stratigrafi Kesiti

Mavriyan Ölçülü Stratigrafi Kesiti, 1/25000
ölçekli topoğrafik haritada, Kozan N34-bl paftasında
XI: 05675, Yİ: 51750 başlangıç ve X2: 05800,
Y2: 51800 bitiş koordinatlarında yer almaktadır. Kesitin
toplam kalınlığı 40 m. ölçülmüş, tabandan 22 metreye
kadar olan kesimi Karsantı formasyonu içerisinde, üstte
bulunan 18 metrelik kesimi de Kaplankaya formasyonu-
nun içerisinde tanımlanmıştır. Karsantı formasyonu ta-
banda yeşilimsi gri renkli kiltaşı banüan ile başlamakta,
grimsi-şarabi renkli, dağılgan, bol fosilli marn düzeyleri
ile devam etmekte, 10'uncu metresinde kömür bantları da
içermektedir. İstif daha sonra organizma yaşam izlerinin
bulunduğu, gastropodlu, kiltaşları, ince kumtaşları ve
yeşilimsi gri renkli çamurtaşı, killi kireçtaşı ile devam et-
mektedir. Bu birim üzerinde uyumsuz olarak Kaplankaya
formasyonu yer almaktadır. Formasyon sert, gri renkli
killi kireçtaşlan ile başlamakta, 25'inci metreden itibaren
açık renkli kiltaşlan ile devam etmektedir. İstifin üst kesi-
minde kireçtaşlan gözlenmektedir.

Kesit boyunca 18 örnek derlenmiş, bu örneklerden
6 ostrakod cinsi ve 5 türü belirlenmiştir. Kesitte Karsantı
formasyonuna ait Ilyocypris boenli Triebel, Can-
dona (Pseudocandona) sp., Limnocythere sp.
gibi karasal-geçiş ortamı özelliğinde ostrakodlar yanısıra
Helix sp. Planorbis sp. gibi tatlı su ortamını veren
gastropodlar yer almaktadır. Bu fauna çalışma alanında
Karsantı formasyonunun en üst kesimlerini belirtmekte-
dir. Aynca Kaplankaya formasyon'unun killi düzeylerinde
saptanan Hemicyprideis villandrautensis (Moy-
es), Miocyprideis sarmatica (Zalanyi), Aurila
soummamensis Coutelle ve Yassini gibi sığ deniz ka-
rakterli ostrakodlar kesitin üst düzeylerine ait başlıca fosil
topluluğunu oluşturmaktadır (Şekil 5).

Kayadlbi Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Kayadibi Ölçülü Stratigrafi Kesiti, 1/25000

ölçekli topoğrafik haritada, Kozan N34-bl paftasında
XI: 05250, Yİ: 46800; başlangıç; ve X2: 05300,
Y2: 46875 bitiş koordinatlarında yer alır. Kesitin toplam
kalınlığı 17 m. ölçülmüş olup tabanda bulunan Demir-
kazık formasyonu üzerinde Kaplankaya formasyonu uy-
umsuz olarak yer alır. 15 m. kalınlıklı olarak ölçülen bu
birim tabanda grimsi yeşil renkli kumtaşlan ile başlayıp,
silttaşlan ile ardalanmalı olarak devam etmektedir.

Kesit boyunca derlenen 12 örnekten 9 ostrakod cin-
si ile 11 türü belirlenmiştir. Kesitin 4-6 mleri arasında
saptanan Hemicyprideis helvetica (Lienenklaus),
Hemicyprideis v i l landrautens i s (Moyes),
Miocyprideis sarmatica (Zalanyi), Xestoleberis
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Türkiye Jeoloji Bülteni'nde Yayunlaııması İstenen
Yazılarda Aranan Nitelikler

Bülten'de yayımlanması istenen yazılar aşağıdaki niteliklerden en az birini taşımalıdır:
î) Jeolojiye yeni bir katkısı bulunan bir araştırma
2) Jeoloji alanında bilimsel ve teknik yöntemlerle yapılmış, özgün sonuçları olan bir çalışma
3) Jeolojinin herhangi bir konusunda daha önce yapılmış çalışmaları eleştirici bir yaklaşımla derleyen ve o konuda

yeni bir görüş ortaya koyan bir eleştiri derleme (critical review)
Bülten'de yayımlanabilmesi için yazıların daha önce Türkçe olarak yayımlanmamış olması gerekir. Daha önce ya-

bancı dilde yayımlanmış olan yazılar Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendirdikleri ve/veya Türkçe konuşan geniş bir
araştırmacı kitlesini yakından ilgilendirdikleri durumlarda Türkçe olarak Bültende yayımlanabilirler. Bu durumda
yazının kapsamı bu bilgeler ile sınırlandırılmalıdır.

Bülten'de Türkçe ve İngilizce yayım dili olarak kullanılmaktadır, Bülten'de yer alacak ve her yazının hem Türkçe
hem de İngilizce özleri bulunmalıdır. Yazının başlığı ve resimlemelerin gerek şekil içi gerekse şekil altı açıklamaları da
Türkçe ve ingilizce olarak iki dilde hazırlanmış olmalıdır. Yazıların başlık, öz ve resimleme açıklamaları dişıdn kalan
bölümlerinde kullanılan olağan dil Türkçe'dir. Türkiye dışında geniş bir araştırmacı kitlesini ilgilendiren yazıların
İngilizce yazılmış özleri ve özetleri çalışmanın ana unsurlarını aktarmak için yeterli olmadığı durumlarda yazı
Bülten'de İngilizce olarak yayımlanabilir. Yazıların İngilizce olarak yayımlanması ancak bu koşullarda kabul edilir. Bu
durumda yazının kapsam ve hacminin Türkiye dışındaki araştırmacıları ilgilendirdiği kadarıyla sınırlandırılması gerekli.
BüSten'de yayımlanan yazıların İngilizce özünden başka birde İngilizce ö/etini yayımlamak olasıdır. Bu yola yazının
İngilizce öz'ünün yabancı bilim çevresine aktarılmasında yarar olan unsurları aktarmaya yeterli olmadığı durumlarda gi-
dilmeli ve özet'in kapsamı bu amacın gerekleri ile sınırlandırılmalıdır. Daha önce yabancı dilde yayımlanmış olan
yazılarda İngilizce özet verilemez.

1976 yılında yeniden düzenlenerek dağıtılmış olan "Türkiye Jeoloji Bülteni Yayım Kuralları"
yürürlüktedir.

Bülten yayım kuralları TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası adresinden sağlanabilir.

Türkiye Jeoloji Bültenimde Yayımlanması İstenen
Yazılarda Şekil Bakımından Aranılan Nitelikler:

- Yazının tümü çift aralıklı yazılmış ve otuz daktilo sayfasını geçmemelidir.
- Yazı ve ekleri bir asıl, iki kopya olmak üzere üç takım olarak yollanmalıdır.
- Yazı içindeki başlık düzeni ve değinilen belgeler Türkiye Jeoloji Bülteni Yayım Amaç ve ilkeleri ve Yayım Kural-

ları (Şubat 1976)'na uygun olmalıdır.
- Türkçe ve İngilizce öz yazılmalıdır.
- Şekil, Levha, Çizelge altı açıklamaları Türkçe ve İngilizce yazılarak ayn bir liste halinde metne eklenmelidir.
- Şekil, Levha, Çizelgeler birbirlerinden ayn olarak numaralanmalıdır.
- Fotoğraflar aydınlık olmalı ve parlak kağıda basılmalıdır
- Bütün çizimlerde çizgisel ölçek kullanılmalıdır.
- Levha sayısı 3'den çok olmamalıdır.
- Küçültüldüğünde katlanacak şekil sayısı 2 yi aşamaz. Bunlar iki bülten sayfasını aşmayacak şekilde

küçültülebilmelidir.
- Küçültmeden sonraki en büyük şekil boyudan aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil içi yazılarda ve sürsajda bu boyutların

dikkate alınması gerekir.

Çift Sayfa
Tek Sayfa
Yanm Sayfa

Yan 23x30 cm Dik 17x40 cm
Yan 17x23 cm
Yan 12x17 cm Dik 8x23 cm



KARS ANTI YÖRESİ OSTRAKODLARI

glabrescens (Reuss) ile 5-17 mleri arasında ve
özellikle kumlu düzeylerde saptanan Ruggieria se-
kayensis Şafak (Tanar) ve Gökçen, Neonesidea
corpulenta (Mueller), Mutiîus (Aurila) freııden-
tali (Ruggieri), Cytheretta orthezensis Oertli, ge-
nellikle neritik ortamın epineritik derinliğinde yer alan,
sığ deniz özellikli ostrakodlar, başlıca fosil topluluğunu
oluşturur (Şekil 6).

Çalışma alanında ölçülen kesitlerin deneştirilmesi
ve formasyonların çökelme zamanları, Şekil 7'de veril-
miştir.

ORTAMSAL YORUM
İnceleme alanının batı kesiminde, Tersiyer istifi-

nin tabanını oluşturan Karsantı formasyonu taban
düzeylerinde Echinocytherleis, Costa, Neocypri-
cieis9 Hemicyprideis gibi ostrakod topluluğu yer al-
maktadır. Bu ostrakodlar az derin bir deniz ortamını ve
miyo-pliyohalin bir tuzluluğu yansıtmaktadır (Morkhov-
en, 1962); (Gökçen, 1984). Ayrıca yine bu düzeylerde yer
alan Cytheretta, Triginglymus 9 Cytherldea 9

Triebelina ve Xestoleberisler sığ denizin genellikle
epineritik bölümünde bulunmaktadırlar. Xestoleberis
cinsi, -2°C ile 20°C arasındaki sıcaklıklara uyabilen
öritermal ve oligohalin-mesohalin gibi farklı tuzluluklar-
da yaşayabilen örihalin bir ostrakod'tur (Gökçen, 1982).
Bu sığ denizel ve çalkantılı deniz ortamı fosillerinin ke-
sitte aynı düzeylerde yer alması, zaman zaman çok az de-
rinleşip sığlaşmayı göstermektedir.

Yukarıda değinilen fosillerin yer aldığı yeşilimsi
gri renkli çamurtaşı ve silttaşlan üzerinde bulunan ve ge-
nellikle killi düzeyler içerisinde yer alan Novocypris,
Caaclona9 ve Linmocytfaere'ler ise az derin deniz or-
tamından karasal-geçiş ortamına doğru bir uzanımı
yansıtmaktadırlar.

Kaplankaya formasyonunun taban düzeylerinden
itibaren görülen Aurila, Neomonoceratina9 Mio~
cyprideiSj Pokornyeîla yanısıra, oldukça farklı fakat
ılıman sıcaklıklara uyum sağlayabilen, CC^'ı fazla sedi-
manlarda daha bol gözlenen Xestoleberisler kıyıya
yakın ve az derin bir denizel ortama geçişi göstermektedir.

Yine bu birimin üst kesimlerinde yer alan
Kritfae9 Hermanitesj Paracyprls, Incoegruelli-
na9 Keijella, Cyamocytheridea gibi infraneritik de-
rinliğe dek inebilen ostrakod cinsleri, ortamda derin-
leşmeyi vermektedir. Bu cinsler yanında saptanan
Ruggieria, Cythere!la ? Mutiîus (Aurila) gibi
ostrakodlar ise, Langiyen başlarında da ortamda hala sığ
deniz koşullarının hüküm sürdüğünü belirtmektedir.

Çalışma alanının orta kesimlerinde, Karsantı for-
masyonunun genelde üste yakın düzeyleri içerisinde
gözlenen Hemicyprideis cinsi havzanın bu kesimleri-
nin, birimin çökeldiği en derin yerler olduğunu belirtmek-
tedir. Yine istif içerisinde, özellikle kömürlü düzeylerde
yeralan Candoııa (Pseudocandona) ve Candona
(Lineocypris)ler bölgenin bu kısımlarında karasal ile
litorale geçiş özelliğini koruduğunu göstermektedir.
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KARSANTI YÖRESİ OSTRAKODLARI

LEVHA I

Şekil 1: Cytherelloidea sp.
Eğribük Ölçülü Kesiti, Alt Oligosen
Kabuk, sol yandan görünüm, x42,
EB9230

Şekil 2: Triebelina punctata Deltel
Eğribük Ölçülü Kesiti, Alt Oligosen
Kabuk, sağ yandan görünüm, x68,
EB9230

Şekil 3: Neonesidea corpelenta (Mueller)
Eğribük Ölçülü Kesiti, Burdigaliyen
Kabuk, sol yandan görünüm, x74 EB9234

Şekil 4-5: Hemicyprideis helvetica (Lienenk-
laus)
Eğribük Ölçülü Kesiti, Oligosen-
Burdigaliyen
4. Kab k, sol yandan görünüm, (K), x46,
EB9233
5. Kabuk, sol yandan görünüm, (E), x59,
EB923

Şekil 6: Pokornyella sp.
Eğribük Ölçülü Kesiti, Alt Oligosen
Kabuk, sağ yandan görünüm, x52, EB923

Şekil 7-8: Neocyprideis williarasoniana (Bos-
quet)
Eğribük Ölçülü Kesiti, Alt Oligosen
7. Kabuk, sol yandan görünüm, (K), x64,
EB923
8. Kabuk, sırttan görünüm, (K), x64,
EB923

Şekil 9-10: Miocyprideis sarmalıca (Zalanyi)
Kayadibi Ölçülü Kesiti, Burdigaliyen

9. Kabuk, sağ yandan görünüm, x50, KY
923
10. Kabuk, sol yandan görünüm, x50,
KY923

Şekil 11: Cyamocytheridea meniscus Doruk
Eğribük Ölçülü Kesiti, Burdigaliyen-
Langiyen
Kabuk, sağ yandan görünüm, x64,
EB9239

Şekil 12-14: Neomonoceratina helvetica Oertli
Eğribük Ölçülü Kesiti, Burdigaliyen
12. Kabuk, sol yandan görünüm, (K),
x80, EB9232
13. Kabuk, sağ yandan görünüm, (E),
x68,EB9232
14. Kabuk, sol yandan görünüm, (E), x68,
EB9232

PLATE I

Figure 1: Cytherelloidea sp.
Eğribük Measured Section, Lower Olig-
ocene
Carapace, left side view, x42, EB9230

Figure 2: Triebelina punctata Deltel
Eğribük Measured Section, Lower Olig-
ocene
Carapace, right side view, x68, EB9230

Figure 3: Neonesidea corpulenta (Mueller)
Eğribük Measured Section, Burdigalian
Carapace, left side view, x74, EB9234

Figure 4-5: - Hemicyprideis helvetica (Lienenk-
laus)
Eğribük Measured Section, Oligocene-
Burdigalian
4. Carapace, left side view, (K), x46,
EB9233
5. Carapace, left side view, (E), x59,
EB923

Figure 6: Pokornyella sp.
Eğribük Measured Section, Lower Olig-
ocene
Carapace, right side view, x52, EB923

Figure 7-8: Neocyprideis williamsoniana
(Bosquet)
Eğribük Measured Section, Lower Olig-
ocene
7. Carapace, left side view, (K), x64,
EB923
8. Carapace, dorsal view, (K), x64,
EB923

Figure 9-10: Miocyprideis sarmatica (Zalanyi)
Kayadibi Measured Secdion, Burdigalian
9. Carapace, right side view, x50,
KY923
10. Carapace, left side view, x50,
KY923

Figure 11: Cyamocytheridea meniscus Doruk
Eğribük Measured Section, Burdigalian-
Langhian
Carapace, right view, x64, EB9239

Figure 12-14 : Neomonocerina helvetica Oertli
Eğribük Measured Section, Burdigalian
12. Carapace, left side view, (K), x80,
EB9232
13. Carapace, right side view, (E), x68
EB9232
14. Carapace, left side view, (E), x68,
EB9232
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LEVHA II PLATE II

Figure 1: Ruggieria sekayensis Şafak (Tanar)
and Gökçen
Kayadibi Measured Section,
Burdigalian-Langhian
Carapace, right side view, x62, KY9210

Figure 2-3: Ruggieria dorukae Bassiouni
Eğribük Masuret Section, Burdigalian
2. Carapace, dorsal view, x50, EB9234
3. Carapace, right side view, x51,
EB9234

Figure 4: Krithe foartonensis (Jones)
Eğribük Measured Section,
Burdigalian-Langhian
Carapace, right side view, x51, EB9230

Figure 5: Krithe paplllosa (Bosquet)
Kayadibi Measured Section,
Burdigalian-Langhian
Carapace, left side view, x56, KY 9210

Figure 6: Hermanites haidingeri minor
Ruggieri
Eğribük Measured Section, Burdugalian
Carapace, left side view, x70, EB9234

Figure 7-8: Mutilus (Aurila) freudentali
(Ruggieri)
Eğribük Measured Section,
Burdigalian-Langhian
7. Carapace, right side view, x60,
EB9239
8. Carapace, dorsal view, x60, EB9239

Figure 9: Aurila soummamensis Coutelle and
Yassini
Eğribük Measured Section,
Burdigalian-Langhian
Carapace, left side view, x70, EB9239

Figure 10-11: Pokomyella deformis minor
(Moves)
Eğribük Measured Section, Burdigalian
10. Carapace, right side view, x53,
EB9233
11. Carapace, dorsal view, x53, Eb9233

Figure 12-13: Triginglymus sp.
Eğribük Measured Section, Burdigalian
12. Carapace, right side view, x56,
EB9230
13. Carapace, left side view, x56,
EB9230

Figure 14: Loxoconcha sp.
Eğribük Measured Section, Upper
Oligocene
Carapace, left side view, x76, EB9231

Figure 15: Candona (Pseudocandona) fertilis
fertilis Triebel
Haciosman Measured Section, Upper
Oligocene
Left valve, side view, x65, HC923
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Şekil 1: Ruggieria sekayensis Şafak
(Tanar)-Gökçen,
Kayadibi Ölçülü Kesiti,
Burdigaliyen-Langiyen
Kabuk, sağ yandan görünüm, x62,
KY9210

Şekil 2-3: Ruggieria dorukae Bassiouni
Eğribük Ölçülü Kesiti, Burdigaliyen
2. Kabuk, sırttan görünüm, x50, EB9234
3. Kabuk, sağ yandan görünüm, x50,
EB9234

Şekil 4: Krithe bartonensis (Jones)
Eğribük Ölçülü Kesiti, Alt Oligosen
Kabuk, sırttan görünüm, x51, EB9230

Şekil 5: Krithe paplllosa (Bosquet)
Kayadibi Ölçülü Kesiti,
Burdigaliyen-Langiyen
Kabuk, sol yandan görünüm, x56,
KY9210

Şekil 6: Hermanites haidingeri minor
Ruggieri
Eğribük Ölçülü Kesiti, Burdigaliyen
Kabuk, sol yandan görünüm, x70,
EB9234

Şekil 7-8: Mutilus (Aurila) freudentali
(Ruggieri)
Eğribük Ölçülü Kesiti,
Burdigaliyen-Langiyen
7. Kabuk, sağ yandan görünüm, x60,
EB9239
8. Kabuk, sırttan görünüm, x60, EB9239

Şekil 9: Aurila soummamensis Coutelle ve
Yassini
Eğribük Ölçülü Kesiti,
Burdigaliyen-Langiyen
Kabuk, sol yandan görünüm, x70,
EB9239

Şekil 10-11: Pokornyella deformis minor
(Moyes)
Eğribük Ölçülü Kesiü,
Burdigaliyen-Langiyen
10. Kabuk, sağ yandan görünüm, x53,
Eb9233
11. Kabuk, sırttan görünüm, x53, EB9233

Şekil 12-13: Triginglymus sp.
Eğribük Ölçülü Kesiti, Alt Oligosen
12. Kabuk, sağ yandan görünüm, x56,
EB9230
13. Kabuk, sol yandan görünüm, x56,
EB9230

Şekil 14: Loxoconcha sp.
Eğribük Ölçülü Kesiti, Üst Oligesen
Kabuk, sol yandan görünüm, x76,
EB9231

Şekil 15: Candona (Pseudocandona) fertilis
fertilis Triebel
Haciosman Ölçülü Kesiti, Üst ( ı i >̂ en
Sol kapak, yandan görünüm, x63, HC923



Yine Karsantı formasyonunun marnlı düzeylerinde
yer alan Ilyocypris ve Limnocythere ile ortamın
biraz karasal ortamdan litoral ortama geçtiği, Cando-
na'ların bulunması ile de bu kesimin taban düzeylerinde
karasal geçiş özelliğinin ardalanmalı olarak görüldüğü
anlaşılmaktadır.

Çalışma alanının doğu kesiminde gözlenen Kaplan-
kaya formasyonunun kumlu-killi düzeylerinde Hemicy-
prideis ile Xestoleberis, Cytheretta, Miocypri-
deis, Aurila, Krithe, Euggieria ostrakod cinsleri
bulunmaktadır. Bu cinsler gibi kabuk süsü az, fakat kalın
kabuklu, ayrıca genel olarak litoral ortamdan sığ denizin in-
franeritik kısmına dek derinlikte yaşayabilen ostrakod cin-
slerinin aynı düzeylerde birarada bulunması, bu kesimlerde,
Burdigaliyen ortalarında ortamın epineritik derinlikte, ayrıca
çalkantılı/hareketli olduğunu göstermektedir (Şekil 8).

SONUÇLAR

Çalışma alanı olan Karsantı Bölgesi'nde, ostrakod
faunasına dayanılarak yapılan biyostratigrafik ve ortamsal
çalışmalarından şu sonuçlar elde edilmiştir:

1 - Çalışma alanında Demirkazık, Karsantı, Kap-
lankaya formasyonları ayırtlanmış ve Karsantı-Kaplankaya
formasyonlarının içerisinde 31 ostrakod türü tanımlan-
mıştır.

2 - Bu ostrakodıarın, Miyosen tabanından itibaren
gözlenen ve sığ denizel özellikli olanlarından, Burdigaliyen-
Erken Langiyen zaman aralığına ait bir ostrakod biyozonu
saptanmıştır.

3 - Çalışma alanında yer alan ostrakod faunası ile,
başlangıçta gözlenen sığ denizel ortam özelliğinin, özellikle
istifin kömür içeren kesimlerinde, karasal-geçiş ortamı ka-
rakterinde olduğu, bu birimlerin de üzerinde bulunan ve
Miyosen zaman aralığına ait litolojide ise ortamın tekrar sığ
denize geçiş gösterdiği ortaya çıkarılmıştır.
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