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ÖZ

Bu çalışma, Neojen yaşlı Adana Baseni’nin kuzey-kuzeybatı kesimlerinde yüzeyleyen Kara-
isalı Formasyonu’nun çökelme ortamını ve bölgede gerçekleşen göreceli deniz seviyesi de-
ğişikliklerini fasiyes analizi yaparak belirlemeyi amaçlamaktadır. Hacıkırı ve civarında ölçü-
len sedimantolojik kesitlerde, toplam doksan beş örnek derlenmiştir. Alınan örneklerden ince 
kesitler hazırlanmış ve petrografik mikroskop altında incelenmiştir. İnceleme alanına ait beş 
ölçülü sedimantolojik kesitin ayrıntılı analizleri sonucu on bir farklı fasiyes tanımlanmıştır. Ta-
nımlanan on bir fasiyes türü ile ilgili, dört karbonat çökelme ortamı belirlenmiştir. Bu çökelme 
ortamları havza içinden kenara doğru; resif önü, resif cephesi, resif tepesi ve resif gerisidir. 

Resif çekirdeği ortamı; mercanlı çatıtaşı, mercanımsı algli çatıtaşı/ bağlamtaşı, kırmızı algli- 
mercanlı bağlamtaşı fasiyeslerinden oluşmaktadır. Bu fasiyeslerin ana bileşenleri; mercan, kır-
mızı alg, mercanımsı alg, bryozoa, Acervuliniidae ve bentik foraminiferlerdir. Mercan koloni-
leri; dallı, kubbemsi, masif ve levhamsı bir morfolojiye sahiptir. Resif önü ortamı; kırmızı algli 
biyoklastik istiftaşı, algli- bentik- planktik foraminiferli biyoklastik istiftaşı ve büyük bentik 
foraminiferli biyoklastik istiftaşı fasiyeslerinden oluşmaktadır. Resif önü ortamını temsil eden 
bu fasiyeslerin ana bileşenleri; mercan, kırmızı alg ve mercanımsı alg parçaları, büyük bentik 
foraminiferler ve planktik foraminiferlerdir. Resif gerisi ortam ise; küçük bentik foraminiferli- 
algli istiftaşı, lagüner bentik foraminiferli biyoklastik istiftaşı, biyoklastik vaketaşı/ istiftaşı ve 
dolomitik biyoklastik çamurtaşı/ vaketaşı fasiyesleridir. 

Karaisalı’nın batısından ölçülen sedimantolojik kesitler, kireçtaşı ve marnlardan oluşmaktadır. 
Ölçülü sedimantolojik kesitler, su derinliğindeki değişikliklere duyarlı sistemin sığ şelf- resif 
veya lagün- sığ şelf kısımlarını temsil eden karbonat çökellerini göstermektedir. Sekans sı-
nırları karbonat/ marn ardalanması, karstlaşma ve fasiyes gelişimi gibi özellikler kullanılarak 
tanımlanmıştır. Bu karbonat/ marn sekansı dört kez tekrarlanmaktadır. Transgresyon, ortamın 
derinleşmesine neden olduğundan dolayı marnlar, Transgresif Sistem İzi (TST) çökelleri ola-
rak yorumlanmıştır.  Deniz seviyesi yükselme oranı düştükçe veya sabit koşullar olduğu za-
man taneli fasiyesler çökelmektedir. Bu nedenle, kesitlerdeki istiftaşı fasiyesi ve bağlamtaşı 
fasiyesi Hightstand Sistem İzi (HST) çökelleri olarak yorumlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Depolanma Ortamı, Deniz Seviyesi Değişimleri, HST- TST, Karaisalı 
Formasyonu, Adana Baseni
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ABSTRACT

This study aims to determine deposition environment of the Karaisalı Formation cropping 
out in the north and northwestern parts of the Neogene Adana Basin and relative sea level 
changes in the area by means of facies analyses. A total of ninety- five specimens have been 
collected in sedimentological sections measured at and around Hacıkırı. Thin sections were 
prepared from these samples and examined under a petrographic microscope. Eleven different 
facies were identified as a result of detailed analyses of five sedimentologic sections within the 
study area. Four carbonate depositional environments were determined by using the identified 
eleven facies types. These depositional environments, from interior part of the basin to margin, 
are; fore reef, reef front, reef crest and back reef. 

The reef core environment is made up from coral framestone, coralgal framestone/ boundsto-
ne, red algal- coral boundstone facies. Main components of these facies are coral, red algae, 
coralgal, bryozoa, Acervuliniidae and benthic foraminifera. Coral colonies have a branching, 
domal, massive and platey morphology. The fore reef environment is composed of red algal 
bioclastic pakstone, algal-benthic-planktonic foraminiferal bioclastic packstone and large 
benthic foraminiferal packstone facies. Main components of these facies representing fore 
reef environment are coral, red algae and coralgal fragments, large benthic foraminifera and 
planktik foraminifera. The back reef environment is composed of small benthic foraminiferal- 
algal packstone, lagoonal benthic foraminiferal bioclastic packstone, bioclastic wackestone/ 
packstone and dolomitic bioclastic mudstone / wackestone facies.

Sedimentologic sections which were measured at the west of Karaisalı are composed of li-
mestone and marl. Measured sedimentologic sections shows that carbonate sediments were 
deposited on a shallow shelf- reef or lagoon- shallow shelf part of a system which was sen-
sitive to the changes in water depth. Sequence boundaries are defined by using features such 
as carbonate/ marl succession, karstification and development of facies. This carbonate/marl 
cycle was repeated four times. Marls are interpreted to represent Transgressive System Tract 
(TST) deposits, because transgression causes deepening of the environment. When the rate of 
sea level rise slowed down or stillstand conditions prevail detrital facies developed. Therefore, 
packstone facies and boundstone facies in the section are interpreted as Hihgtstand System 
Tract (HST) deposits.  
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