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ÖZ : Antalya Neojen havzası, kısmen birbirinden bağımsız olarak gelişen Beydağları Miyosen havzası ile Antalya
Miyosen havzası ve tümüyle diğerlerinden bağımsız o)arak gelişen Antalya Üst Miyosen-Pliyosen havzası ile tem-
sil edilmiştir.

Beydağları Miyosen havzası Batı Toroslar'da yer alıp, kısmen çalışma alanının içerisine girmektedir. Havza,
başlıca Rhodophyta'h kireçtaşmdan oluşan Akitaniyen yaşındaki Karabayır Formasyonu ile başlayıp; Burdigaliyen
ve Langiyen yaşındaki fliş tipi çpkeller ile onları örten delta çakıltaşından oluşan Karakuş Formasyonu ile sü-
rer. Havzayı dolduran bu formasyon, Orta Miyosen'de Lisiyen naplarınm sürüklenmesi sırasında gelişmiştir.

Antalya Miyosen havzası, Orta Toroslann batısında olup, Beydağlan ile Anamas-Akseki platformları arasında
yer alır. Havza, karasal çakıltaşı-miltaşı, denizel çakıltaşı - kumtaşı ve resifal kireçtaşı merceklerinden oluşan Aksu,
Formasyonu, genellikle resifal kireçtaşmdan oluşan Oymapmar Kireçtaşı, breşik kireçtaşı ve istiftaşının killi kireç-
taşı ile ardalanmasmdan oluşan Çakallar Formasyonu, kireçli kiltaşı - kuintaşı ardalanmasından oluşan Geceleme
Formasyonu ve şeyl-kumtaşı-çakıltaşı ardalanmasmdan oluşan bazen volkanik tüf arakatkıh Karpuzçay Formasyo-
nu'ndan oluşmuştur. Bu çökelme dönemi Üst Oligosen'de başlamış ve havzanın Üst Tortoniyen'de Aksu tazıyla ön-
ce batıya, sonra da güneye doğru sıkıştırılmasıyla kesilmiştir. Bu sıkıştırmayla yükselen bölgede. Alt Messiniyen'de
yer yer, killi kireçtaşı-kireçtaşı-bloklu (bazen jipsli) çakıltaşı kayatürlerinden oluşan Taşlık Formasyonu çökelmiş-
tir.

Antalya Üst Miyosen ve Pliyosen havzası, Orta Toröslar'm batısında yer alır. Bu havza Aksu vadisinin güneyin-
de ve Akdeniz'in kıyısı boyunca görülmektedir. Post tektonik karakterdedir. Bu havzanın çökel kayaları, Messirii-
yen yaşında çakıltaşı-kumtaşmdan oluşan Eskiköy Formas-yonu, Eskiköy ile yanal geçişli ve bazen resifal karekterde
olan Gebiz Kireçtaşı, Alt ve Üst Pliyosen yaşmda killi kireçtaşı-kumtaşından oluşan Yenimahalle Formasyonu, ve
Üst Pliyosen yaşında volkanik tüflü kumtaşı ve çakıltaşm dan oluşan Alakilise Formasyonu'nu kapsar.

ABSTRACT: Beydağları and Antalya Miocene basins which are developed partly independent of each other, and An-
talya Upper Miocene-Pliocene basin which is developed totally independent from the others make up the main
Antalya Neogene basin.

The Beydağları Miocene basin of Western Taurus partially extends into the study area. The rock units of the
basin start with; the Aquitanian Karabayır Formation which csnsists mainly of limestons with Rhodophyta and
continue with the Burdigalian and Langhian Karakuş Formation consisting of flysch type sediments and the overl-
ying deltaic conglomerate. This formation, which fills the basin, has been developed during the Middle Miocene
while the Lycian nappes were thrusting. ,

The Antalya Miocene basin in the west of Middle Taurus lies between the Beydağları and Anamas-Akseki
platforms. The basin consists of the Aksu Formation which includes terrigenous conglomerate-siltstone, marine :

conglomerate-sandstone and reef limestone lenses; the Qymapmar Limestone of mainly reef limestone; the Çakal- ••
lar Formation consisting of limestone breccia and packstone alternated with clayey limestone; the Geceleme For-
mation of limy claystone -sandstone alternation; and the Karpuzçay Formation which is composed of shale-sandsto-
ne-conglomerate alternation with occasional volcanic tuff interbeds. This sedimentation period started in Upper ~
Oligocene and ceased in Upper Tortonian as the basin was compressed first towards the-west and later towards
the south by the Aksu phase. In the area elevated by this compression, the Taşlık Formation consisting of clayey -:
limestone -limestone-blocky conglomerate (some are gypsum) has been deposited locally in Lower Messinian.
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The Antalya Upper Miocene and Pliocene basin lies in the west of Middle Taurus. It appears in the south of
the Aksu valley and along the Mediterranean coast as a post-tectonic unit. The Messinian Eskiköy Formation of
conglomerate-sandstone, the Gebiz Limestone sometimes reefal showing lateral gradation into the Eskiköy For-
mation, the Yenimahalle Formation of Lower and Upper Pliocene age including limy claystone -sandstone, and the
Upper Pliocene Alakilise Formation which consists of sandstone with volcanic tuff and conglomerate make up the
rock succession of this basin.

GİRİŞ

Birçok yerli-yabancı araştırmacının ilgisini çeken Bey
Dağları ve Antalya havzasında, Neojen çökellerinin strati-
grafisiyle ilgili bazı yerbilimciler sınırlı olarak ilgilenmiş-
tir. Orta Toroslarm batısındaki Neojen çökelleriyle ilgili
olarak Çukur yöresinde Akbulut (1977), Gebiz'in kuzeyin-
de kalacak şekilde Aksu Çayı boyunca Poisson (1977), Ma-
navgat-Oymapmar arasındaki alanda Monod (1977), Serik-
Kırkkavak çizgisinin doğusundaki alanda Blumenthal (1951)
çalışmıştır. Ayrıca Bizon ve diğerleri (1974) Toroslar bo-
yunca Tersiyer çökellerinde bazı stratigrafik kesitler ölç-
müştür.

Bıi çalışmayla, daha önce Neojen stratigrafisiyle ilgili
sınırlı çalışmalar yapılan, Antalya-Çakallar-Çukur (şekil 1)
arasında kalan alanın, stratigrafiye daylı evrimini kurmak
amaçlanmıştır. Arzi çalışması 1981-1983 yıllarında gerçekleş-
tirilmiştir. Andre Poisson, MTA Genel Müdürlüğünün 1981
yılındaki izniyle, yalmz 1981 yılı için arazi çalışmasına ka-
tılmıştır. Nannoplanktonlar Carla Müller, planktonik fo-
raminiferler Jacques Cravatte tarafından tanımlanmıştır.
Formasyonlar 1/25 000 lik olarak haritalanmış ve her bi-
rim için ölçülmüş stratigrafi kesidi ve başvuru kesitleri
yapılmıştır.

Böylece Antalya-Çakallar-Kırkkavak-Çukur arasmdaki
alanın (şekil 1) Neojen yaşındaki kayastratigrafi birim-
lerinin tanımlaması yapılmış ve sonra da paleocoğrafik
yoruma gidilmiştir,

BÖLGENİN GENEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ

Neojen havzalarının üzerinde oturduğu temel, farklı
stratigrafik, litolojik, tektonik ve metamorfik özellikler
sunabilen değişik birliklerden oluşmuştur (şekil 1). Bun-
lardan Anamas-Akseki göreli otoktonu (Monod, 1977) İnfra-
kambriyen (Dumont, 1976)'den, Eosen (Monod, 1977)'e ka-
dar değişen kaystratlgrafi birimleri kapsamaktadır. Diğer
yandan Beydağları göreli otoktonu, genellikle platform
özellikli karbonatlardan oluşup, Jurasik'den Miyosen'e ka-
dar olan kayaları kapsar (Poisson, 1977). Bu iki göreli
otpkton arasında kalan Antalya napları ise çoğunluğu de-
rin deniz karakterli çökeller olup (Marcoux, 1979; Poisson,
1977; Waldron, 1982), yukarıda değinilen iki göreli otokton
arasındaki havzadan türeyerek yerleşmiştir (Poisson ve
diğerleri, 1984). Geyikdağı birliği (Anamas-Akseki göreli
otoktonu) ile metamorfik Alanya birliği arasında kalan
Antalya napları ise bu iki tektonik birliğin arasmdaki hav-
zadan türemiştir (Özgül, 1984). Diğer yandan Kuzey kö-
kenli naplar Eosen (Monod, 1977)'de, Lisiyen naplan ise
kuzeybatıdan Miyosen'de yerleşmiştir (Poisson, 1977).

STRATİGRAFİ

Antalya Neojen havzası, kısmen birbirinden bağımsız
olarak gelişen Beydağlan Miyosen havzası ile Antalya Mi-

yosen havzası ve tümüyle diğerlerinden bağımsız olarak
gelişen Antalya Üst Miyosen-Pliyosen havzası ile temsil
edilmiştir. Beydağlan Miyosen havzası inceleme alanının
kuzeybatısında Çukur yöresinde, Antalya Miyosen havza-
sı Antalya-Çukur-Çakallar arasında, Üst Miyosen-Pliyosen
havzası da Manavgat yöresinde ve Alakilise-Aksu arasında
dağılım göstermektedir (şekli 1).

Beydağlan Miyosen Havzası

Havza Batı Toroslarda yer alıp, kısmen çalışma ala-
nı içerisinde kalmaktadır (şekil 1). Tabanında kireçtâşm-
dan oluşan Karabayır Formasyonu ve üzerinde de şeyl-
kumtaşı-çakıltaşmdan oluşan Karakuş Formasyonu var-
dır. Akitaniyen'de gelişmeye başlayan havza Langiyen'rîe
kapanmıştır. :

Karabayır Formasyonu

TanıiK ve Dağılımı. Kireçtaşmdan oluşan birim, kuzey-
batıda, tümüyle havzanın tabanında görülmektedir.

Adlama. Poisson ve Poignant (1974) tarafından adlan-
mıştır. İnceleme alanının batısında ve dışındaki Korkute-
li'nin Karabayır köyünden ismini alır. Eşanlamlısı: Kıs-
men Güneyce Formasyonu (Akbulut, 1977).

Tip Kesit. Korkuteli'nin güneybatısında, Karabayır kö-
yünün doğusunda iyi yüzeyleme vermektedir. Kesit yerin-
de birimin alt seviyesi, kırmızı alglerle birlikte çeşitli or-
ganizmaları kapsayan algli kireçtaşmdan oluşmuş olup, sığ
deniz koşullarında çökelmiştir. Onun üzerine, bol plankto-
nik mikrofauna ile kazıcı deniz kestanelerini kapsayan
mikritik kireçtaşı gelir. Bunlar daha derin deniz koşulla-
rında çökelmiştir (Poisson ve Poignant, 1974).

Kayatürü Özellikleri. İnceleme alanında da tip kesit-
teki özelliklerini göstermektedir.

Dokanak İlişkileri. İnceleme alanında Beydağlan gö-
reli otoktonu ve Antalya naplan üzerinde transgressif
olarak bulunmakta ve üzerindeki Karakuş Formasyonu'y-
la da geçişli görülmektedir.

Kalınlık ve Yayılımı. İnceleme alanında 10-50 m arasın-
de değişmektedir.

Yaşı. Tip kesitte Poisson ve Poignant tarafından (1974)
Eulepidina sp., Miogypsina sp.'ye göre Alt Akitaniyen;
Nephrolepidina sp., Miogypsina sp.'ye göre de Akitaniyen
yaşı saptanmıştır.

Karakuş Formasyonu

Tanım ve Dağılımı. Birimin tip kesit yerinde (Poisson,
1977), alt seviyesi kumtaşı-kireçli kiltaşı ardalanımmdan,
üst seviyesi merceksel kireçtaşı kapsayan çakıltaşından
oluşmuştur. İnceleme alanının kuzeybatısında ise kumta-
şı-şeyl ardalanımı ve kumtaşı olarak yüzeylemektedir.

Adlama. Poisson (1977) tarafından adlanmıştır. Alanın
batısında ve dışındaki Korkuteli'nin Karakuş tepesinden
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ismini almıştır. Eşanlamlısı: Kısmen Güneyce Formasyo-
nu (Akbulut, 1977).

Tip Kesit. Karakuş Tepede Poisson (1977) tarafından
yapılmıştır. Kesit yerinde birimin alt seviyesi kireçli kil-
taşı-kumtaşı ardalammından oluşmuş, kumtaşı tabakala-
rı taban izli ve derecelenmeli olup, istif fliş özelliğinde-
dir. Ayrıca biyoklastik breş arakatkıları da kapsamakta-
dır. Üst seviyesi ise çakıltaşı-kumtaşından oluşup; çakıl-
taşı resifal kireçtaşı mercekleri kapsamaktadır. Molas
özelliğindedir.

Bölgesel Özellikleri. İnceleme alanındaki tektonik et-
kinlik ve topografya, ölçülü kesit için gerekli düzenli yü-
zeylemeyi engeller. Ancak kayatürü, ince-orta düzgün ta-
bakalı kumtaşı-şeyl ardalanımı ve orta-kalm tabakalı kum-
taşı olarak gözlenmektedir.

Dokanak İlişkileri, inceleme alanında Karabayır For-
masyonu ile geçişli olup, üzerinde de tektonik dokanakla
Lisiyen napları ile tekrar sürüklenmiş olarak Antalya nap-
ları bulunmaktadır (şekil 1). Antalya Miyosen havzasının
Aksu Formasyonu da bunların tümünü açısal uyumsuzluk-
la örtmüştür.

Kalınlık ve Yayıhmı. Karakuş Tepede 1500 m kalınlı-
ğında olan birimin (Poisson, 1977) inceleme alanındaki ka-
lınlığı, tektonik etkinliğin ve topografyanın uygunsuzluğu
nedeniyle ölçülememiştir.

Yaşı. Karakuş Tepe kesidindeki Globigerinita dissimi-
lis, Globigerinoides altapertus ve Globigerinoides trilobus
zonlan Burdigaliyen ve Langiyen yaşında olduğunu gös-
termektedir (Poisson, 1977).

Antalya Miyosen Havzası

Havza Orta Toroslarm batısında, Antalya-Çukur-Ça-
kallar arasında yer alır (şekil 1). Kumtaşı-çakıltaşmdan
oluşan Aksu Formasyonu, Oymapınar Kireçtaşı, killi kireç-
taşı -breşik kireçtaşı ardalammından oluşan Çakallar For-
masyonu, kireçli kiltaşı-kurntaşı ardalammından oluşan
Geceleme Formasyonu, şeyl-kumtaşı-çakıltaşmdan oluşan
Karpuzçay Formasyonu ve killi kireçtaşı-kireçtaşı-bloklu
çakıltaşı içeren Taşlık Formasyonu'nu kapsar. Havza Üst
Oligosen'de oluşumuna başlar^ Messiniyen'de kapanır.

Aksu Formasyonu

Tanım ve Dağılımı, inceleme alanında Çakallar'dan
Çukur'a kadar yüzeyleyn birim çakıltaşı, kumtaşı ve mer-
ceksel kireçtaşından oluşmuştur.

Adlama. ismini Sinne Deresinin Eskiköy'de (şekil 1)
kavuştuğu Aksu Çayından almıştır. Kesit yeri köyün 2 km
doğüsundadir. Eşanlamlısı: Aksu Çakıltaşı (Poisson, 1977),
Tepejkli Çakıltaşı (Monod, 1977), Miyosen taban konglome-
rası ': (Blumenthal, 1951), kısmen Beşkonak Formasyonu
(Eroşkay, 1968), Kesme Konglomeraları (Dumoııt, 1976),
kısmen Aksuçayı Formasyonu (Akbulut, 1977), Mandallar
Çakıltaşı {Hadimli, 1968). Sinne Deredeki tip kesitte for-
masyon özelliklerinin, diğer yerlerdekine göre daha iyi
gözlenmesinden dolayı bu ad kullanılmıştır. Birimin hari-
ta dağılımında, hakim olan çakıİtaşmm yanında kumtaşı
ve kireçtaşı gibi kayatürlerinin bulunmasından dolayı da,
birim formasyon olarak anılmıştır.

Tip Kesit. Sinne Deredeki peridotit yüzeylemesinden
başlayarak dere boyunca yapılmıştır. Kesitin alt 240 mst-
resi düzensiz çakıltaşıdır. Mesozoyik yaşlı kireçtaşı, vol-
kanit ve ender radyolarit köşeli küçük çakıllarından oluş-
muş olup, bazen kaliçi yumrulu ve kırmızı matrikslidir.
Bunun üzerine 10 m kalınlığında lamellibranşlı kumtaşı ge-
lir. Kumtaşı üzerinde 20 m kalınlığında yuvarlaklaşmış ele-
manlı çakıltaşı bulunur. Bunun da üzerine hafif metamor-
fik kireçtaşı çakıllı, 390 m kalınlığında düzensiz ve olgun-
laşmamış elemanlı karasal çakıltaşı gelmekte olup, düzey
olasılı Triyas yaşlı kumtaşı ve gabro çakıllarını da kapsa-
maktadır.

Kalınlık ve Yayıhmı. Kalınlık 0-1280 m arasında de-
ğişir. Alara Çayı kenarında 550 m olan birim, karasal ça-
kıltaşı-kırmızı kumtaşı-miltaşı ve denizel çakıltaşı-kumta-
şı-kireçtaşmdan (mercan ve bentonik fccaminiferli) oluş-
muştur. Kargı çayında ise kalınlık 450 m olup, kırmızı mat-
riksli karasal çakıltaşı ve miltaşı - çakıltaşmdan oluşmuş-
tur (şekil 2). Gelintaş tepenin 1 km batısındaki Radyoring
kesitinde (şekil 3) alt seviyesi bazen eski topraklı karasal,
üstü denizel, en üstü karasal olan 510 m kalınlığındaki kı-
rıntılılar üzerine, 15° açısal uyumsuzlukla, 80 m kalınlığın-
da resifal kireçtaşı mercekli denizel kumtaşı gelmektedir.
Bu uyumsuzluk Gelintaş Tepe güneyindeki Kuruderede
görülür. Yine Beşkonağm kuzeyindeki Ballıbucak'm (şekil
1) 2 km doğusunda, araba yolu üzerinde, Oymapmar Ki-
reçtaşı üzerindeki çakıltaşı tabakaları aşınımlı uyumsuzluk-
la bulunmaktadır. Bu iki uyumsuzluk aynı zamanda geliş-
miş olmalıdır. Aşağıgökdere kuzeyinde, altta traverten ara-
tabakalı karasal homojen çakıltaşı yan tarafa doğru çakıl-
taşı-miltaşma dönüşürken; karasal çakıltaşı üzerindeki
mercanlı homojen denizel çakıltaşı da yan tarafa doğru
çakıltaşı-miltaşı-kumtaşı ardalanımma dönüşür (şekil 4).
Ayrıca Gebiz-Kargı arasında alttaki ince denizel litolojiler
üzerinde oldukça kaim karasal çakıltaşı bulunmaktadır.
Kızıldağ dolayında, alttaki çakıltaşı-çamur topâklı miltaşı
karasal, üstündeki çakıltaşı-nannoplanktonlu miltaşı deni-
zel özelliktedir.

Dokanak İlişkileri. Alanya masifi, Antalya napları, Ana-
mas-Akseki göreli otoktonu, Beydağları göreli otoktonu,
Lisiyen napları ve Beydağları Miyosen Havzasının Kara-
kuş Formasyonu üzerinde transgresif aşmalı olarak otur-
maktadır. Üstündeki Oymapmar Kireçtaşı'yla düşey (ba-
zen yanal) geçişli, Karpuzçay Formasyonu'yla da hem dü-
şey hem de yanal geçişlidir.

Yaşı. Alara Çayı kenarında, formasyonun içerisindeki
merceksel kireçtaşları Miogypsina sp. kapsar. Kızıldağ-Ka-
rabekir kesidinde (şekil 2) Karpuzçay Formasyonu'nun
NN 3 zonu kapsayan düzeyi, Burdigaliyen yaşlı olup, bu-
rada bu düzeyin altına gelen Aksu Formasyonu'nun da
Burdigaliyen ya da Burdigaliyen öncesi yaşlı olması ge-
rekmektedir. Radyoring kesidinde (şekil 3) ise NN 5 zonu
Langiyen yaşını vermektedir. Gökçeler'de (Soğanlıdağ kesi-
di) nannoplanktonlar, planktonik mikrofauna ve bentonik
mikrofaunaya göre Üst Oligosen (NP 24; N4), Alt Miyosen
(Miogypsina sp.) ve Langiyen (NN 5; N 9) yaşlan saptan-
mıştır (Poisson ye diğerleri, 1983). Aşağıgökdere'de sapta-
nan NN 10 (?) - NN 11 zonlan dâ (şekil 4) Törtöniyen'e
karşılık gelmektedir.
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Şu halde birim, değişik yerlerde değişik yaş konaklan
sunmakta olup, yaşı Üst Oligosen'den Tortoniyen'e kadar
değişim göstermektedir (Şekil 5).

Oymapmar Kireçtaşı

Tanım ve Dağılımı. Genellikle kireçtaşmdan oluşan bi-
rim, Kızıldağ'm doğusundaki tüm alanda, Gökçeler ve Bo-
lasan yöresinde yüzeylemektedir (Coğrafya adları için bkz.
şekil 1).

Adîama. Manavgat çayının kenarındaki Oymapmar kö-
yünden adını almıştır (Monod, 1977). Eşanlamlısı: Miyosen
kireçtaşı fasiyesi (Blumenthal, 1951), Resifal kireçtaşı (Özer
ve diğerleri, 1974), Burdigaliyen kalkerleri (Altınlı, 1943),
Kireçtaşı (Eroskay, 1966), Sakseydi Kireçtaşı (Hadımlı,
1968). Birim Sakseydi'de yalnız kireçtaşı olarak gözlenir-
ken, Oymapmar'da altta ince bir kumtaşı, üstte de killi
kireçtaşı arakatkılı kaim kireçtaşı olarak gözlenmektedir.
Killi kireçtaşı da kesin yaş verdirten planktonik mikro-
fauna kapsamaktadır. Oymapmar'da birimin litolojisinin
daha iyi temsil edilmesinden ve daha kesin yaş almabil-
mesinden dolayı, burası tip yer kabul edilmiş ve Oyma-
pmar Kireçtaşı olarak adlanmıştır.

Tip Kesit. Oymapmar'm 3 km kuzeyinde, çay kenarın-
da ölçülmüştür (şekil 1). Alt 15 metresi lamellibranşlı, eki-
nidli, kireç çimentolu kumtaşıdır. Üstüne bej, som-çok ka-
im tabakalı, 35 m kalınlığında, bazen breşik, değişik ben-
tonik foraminiferli resifal kireçtaşı gelir. Kireçtaşımn üze-
rine gelen killi kireçtaşı, 20 m kalınlığında olup planktonik
mikrofauna kapsamaktadır. Killi kireçtaşı üzerine gelen
breşik kireçtaşı 70 m kalınlığında olup, genellikle alg ve
koloni mercan parçalarından oluşmuştur.

Kalınlık ve Yayıîımı. Gençlerin batısında temel üze-
rine gelen birim (şekil 6); bej, orta-kalm tabakalı, sarımiı
alg, mercan, heterastogina, ekinid, lamellibrş kapsamakta
olup, resifaldir. Bazen de konimsi resifler olarak Geceleme
Formasyonu'nun altından yüzeylenmektedir (bkz. Gecele-
me Formasyonu). Çakallar köyünde kalınlık 100 metreyi
bulurken, doğuya doğru daha da incelmektedir.

Gökçeler'de (Soğanlı dağ kesidi; Poisson ve diğerleri,
1983) kaba kırıntılılarla (Aksu Formasyonu), kireçli kiltaşı
(Karpuzçay Formasyonu) arasındaki Oymapmar Kireçtaşı
mercekleri oldukça yaygın olabilip, yukarıdaki Özellikte-
dir.

Bolasan'da doğrudan Kretase yaşlı kireçtaşı üzerine
uyumsuz olarak gelen birim (şekil 7) onkoyidli, koloni-par-
mak mercanlı, bej-beyaz, som-kalm tabakalı, bentonik, fo-
raminiferli olup resifal özelliktedir. Bu yörede geniş bir
alan kaplamakta olan birim burada 110 m kalmlığmdadır.
Batıya doğru Aksu Formasyonu içinde kamalanmaktadır.

Bokanak İlişkileri. Alara Çayı kenarında altındaki Ak-
su Formasyonu'yla geçişli, Gençler ve Oymapmar'da Alan-
ya masifi üzerinde açısal uyumsuz, Gökçeler'de Aksu For-
masyonu üstünde ve geçişli, Bolasan'da da Anamas-Akseki
otoktonunun Kretase kireçtaşı üzerinde açısal uyumsuz
olarak bulunmaktadır. Alara Çayda üzerine keskin sınırla,
uyumlu olarak Çakallar Formasyonu, Gençler-Oymapmar'-
da üzerine yine keskin sınırla uyumlu olarak Geceleme
Formasyonu gelmektedir. Bolasan ve Gökçeler yöresinde
de Karpuzçay Formasyonu keskin bir sınırla uyumlu ola-
rak birimin üzerine gelmektedir.

Yaşı. Tip kesit yerindeki killi kireçtaşı seviyesinde
Monod (1977) tarafından Praeorbuîma glomerosa zonu
saptanmış olup, yaşı Alt Langiyen'dir. Gençler yöresinde,
Oymapmar Kireçtaşı üzerine gelen Geceleme Formasyo-
nu'nun alt seviyesinin fosil kapsamı (şekil 6) Langiyen
yaşını vermektedir. Gökçeler'deki ölçülmüş kesidin (So-
ğanlı dağ kesidi; Poisson ve diğerleri, 1983) Langiyen (NN5;
N 9) yaşındaki seviyesi yanal olarak Oymapmar'a geçmek-
tedir. Bolasan'da birim üzerine gelen Karpuzçay Formas-
yonu'nun planktonik mikrofauna - naıınoplankton kapsamı
Langiyen yaşını gösterir (şekil 7). Tüm bu veriler ışığın-
da formasyonun yaşı Langiyen olmalıdır.

Çakallar Formasyonu
Tanım ve Dağılımı. Killi kireçtaşı-kireçtaşı tabakaları-

nın ardalanımından oluşan birim, Alara Çayı boyunca,
kuzeyinde ve doğusunda sınırlı bir alanda yüzeylemekte-
dir.

Âdlaiîia. Formasyon adını Alara Çayı doğusundaki Ça-
kallar köyünden alır. Eşanlamlısı: Kısmen Miyosen kireç-
taşı fasiyesi (Blumenthal, 1951).

Tip Kesit. Çakallar batısındaki çayın doğu kenarı bo-
yunca yapılmıştır (şekil 1). Alt 44 metresi bej, gevşek killi
kireçtaşıdır. Üstüne 80 m. kalınlığında platformdan türemiş
breş - killi kireçtaşı ardalammı gelir. Üstündeki killi kireç-
taşı 50 metredir. 90 m örtüden sonraki en üst tabakalar 40
m kalınlığında olup, breş-istiftaşı- killi kireçtaşı ardalammı
biçimindedir. Tüm bu özellikler yamaçönü ortam koşulları-
nı yansıtmaktadır.

Kalınlık ve Yayıîımı. Kalınlığın kesit yerinden doğuya
doğru daha da arttığı sezinlenmekte olup birim mercek
biçimindedir. Breş tabakalarının çakılları kuzeyden güneye
doğru küçülmektedir.

Dokanak İlişkileri. Altındaki Oymapmar Kireçtaşı ile
keskin sınırlı ve uyumlu olarak bulunup, üstündeki Gece-
leme Formasyonu'yla da dereceli geçişlidir. Bazen de, doğ-
rudan temel olan Alanya masifinin üzerinde bulunmakta-
dır.

Yaşı. Birim Gençîer'deki Geceleme Formasyonu'nun alt
80 metresine karşılık gelmektedir (şekil 6). Bu nedenle yaşı
Langiyen'dir.

Geceleme Formasyonu
Tanım ve Dağılımı. Kireçli kiltaşı -şeyl-kumtaşı ardala-

nımından oluşan birim Alara Çayı, Gençler ve Oymapmar
yöresinde yüzeylemektedir.

Adîama. İsmini, inceleme alanının doğusundaki Genç-
ler köyünün eski adı olan Geceleme'den almıştır. Eşanlam-
lısı : Geceleme Marnlarım (Blumenthal, 1951) kapsar, Ter-
siyer kırıntılıları (Eroskay, 1966), kısmen marnlı molasik
seri (Özer ve diğerleri, 1974), Geceleme Marnları (Monod,
1976), Oymapmar Formasyonu (Hadımlı, 1968). Birimin
formasyon özelliklerinin Geceleme köyü (şimdiki Gençler
köyü) yakınında daha iyi ve eksiksiz gözlenmesi nedeniyle
bu ad tercih edilmiştir.

Tip Kesit. Yeni adı Gençler olan Geceleme köyünün 1
km kuzeyinden başlanıp, güneybatıya doğru yol boyunca
yapılmıştır (şekil 1). Alt 80 m mercan bloklu, biyoklastlı,
gravite akması breşli ve planktonik mikrofaunalı havza
karekterli killi kireçtaşıdır. Üstüne gelen 75 metrelik sevi-
ye düzgün tabakalı kumtaşı-kireçli kiltaşı ardalanımından
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masyonu'yla geçişli, üstü güncel aşmmalı; Bolasan'da al-
tındaki Oymapmar Kireçtaşı ile, Kırkkavak'ın kuzeybatısı
ve Aşağıgökdere yöresinde altındaki Aksu Eormasyonu'yla
geçişli olup, üstü güncel aşınmalıdır. Tektonikten etkilen-
memiş olan Taşlık Formasyonu'yla da (şekil 5) sınır iliş-
kisi gözlenememiştir. Üst Miyosen ve Pliyosen oluşukları
birimin üzerine açısal uyumsuzluk yada aşımmlı uyum-
suzluk ile gelmektedir.

Yaşı. Birim, Gençler'de (şekil 6) Serravaliyen; ıCızıI-
dağ-Karabekir arasında (şekil 2) Burdigaliyen, Langiyen
ve Serravaliyen; Radyoring kesitinde (şekil 3) Langiyen:
Gökçeler'de birime karşılık gelen üst tabakalar Serraval:-
yen (NN6) (Soğanlıdağ kesiti; Poisson ve diğerleri, 19X3):
Bolasan'da (şekil 7) Langiyen yaşını vermekte olup, Aşağı-
gökdere yöresinde de (şekil 4) altındaki Tortoniyen yaşlı
Aksu Formasyonu'yla hem yanal hem de düşey geçişlidir.
Ayrıca Poisson (1977) Kargı yöresi ve doğusundaki bk-m
içerisinde planktonik mikrofaunaya göre Serravaliyen ve
Tortoniyen yaşını saptamıştır. Şu halde birimin alt sevi-
yelerinin yaşı Burdigaliyen ya da daha genç olabilirken,
üst sınırı da Tortoniyen yaşında olmalıdır (şekil 5).

Taşlık Formasyonu
Tanım ve Dağılımı. İnceleme alanının güneyinde yal-

nız iki yerde gözlenen, ve havzanın karbarmasma neden
olan Aksu fazı (Poisson, 1977) tektoniğinden sonra gelişen
birimin alt seviyesi kireçli kiltaşı, orta seviyesi killi kireç-
taşı - ince tabakalı kireçtaşı ardalammından oluşup, üst se-
viyesi de Serik güneyinde kireçtaşı bloklarından, Atara
çayı batısında ise jips bloklarından oluşan çakıltaşı olarak
gözlenmektedir.

Adlama. İnceleme alanındaki Karpuzçay Formasyo-
nu'yla sınır ilişkisi gözlenemediğinden tip kesit yapılama-
mıştır. Ancak Serik'in batısındaki Taşlık köyde (şekil 1)
iyi yüzeylediğinden bu isim kullanılmıştır. Eşanlamlısı yok-
tur.

Tip Kesit. Tip kesit yeri seçilememiştir.

Bölgesel Özellikleri. Genel kalınlığı 50 metreyi aşma-
yan birimin, Serik güneyindeki alt seviyesi tüf laminaîı ki-
reçli kiltaşı; orta seviyesi Discospirina'lı, küçük-beyaz gas-
tropodlu, lamellibranşlı, yaprak izli, ender kuş ayak izli,
tüf laminaîı killi kireçtaşı ile laminaîı ince tabakalı kireç-
taşı ardalanımı; üst seviyesi de kireçtaşı bloklarından
oluşan çakıltaşından oluşmuştur. Alara çayı batısındaki
üst seviyesi ise jips bloklarından oluşan çakıltaşı olarak
gözlenmektedir.

UoKanaK İlişkileri. Alt smır ilişkisi açık görülememek-
tedir. Serik'in güneyinde 5°-10° ile güneye eğimli olup, Kar-
puzçay Formasyonu'nda görülen Aksu fazı (Poisson 1977)
tektonik etkinliğinin biriminde görülmeyişi; ayrıca formas-
yonun arazideki geometrik duruşunun Karpuzçay Formas-
yonu'nun üstündeymiş gibi görülmesi, bu formasyondan
daha genç olduğunun belirtileri olmalıdır. Alara çayım n
hemen batısında da, formasyonun arazideki geometrik du-
ruşuna göre, Antalya Üst Miyosen-Pliyosen havzası çökelle-
rinin altında olması gerekmektedir.

Yaşı. Eskiköy Formasyonu NN 11 zonuyla başlamak-
tadır (şekil 8). Taşlık Formasyonu da stratigrafik olarak,
büyük olasılıkla Eskiköy Formasyonu'nun dahil olduğu
havzanın altında olduğuna göre, yaşı Messiniyen ya da

Tortoniyen'dir. Belki de Kıbrıs'taki Polemi havzasının,
benzer fasiyes özellikli, Messiniyen yaşındaki jipsli olu-
şuklarıyla da (Orszag-Sperber ve diğerleri, 1980) Taşlık
Formasyonu'nu karşılaştırmak olanaklıdır.

Antalya Üst Miyosen-Pliyosen Havzası
Orta Torosların batısında yer alıp, Aksu çayının güne-

yinde ve altına dalar durumda Akdeniz kıyısı boyunca
görülmektedir. Çakıltaşı-kumtaşmdan oluşan Eskiköy For-
masyonu, Gebiz Kireçtaşı, kireçli kiltaşı - kumtaşından
oluşan Yenimahalle Formasyonu ve tüflü kumtaşı-çakıl-
taşından oluşan Alakilise Formasyonu'nu kapsar. Havza
Messiniyen'de oluşumuna başlar, Üst Pliyosen'de kapanır.

Eskiköy Formasyonu
Tanım ve Dağılımı. İnceleme alanının güneyinde Ma-

navgat'tan Eskiköy'e kadar yüzeyleyen birim, çakıltaşı -
kumtaşından oluşmuştur.

Adlama. Eskiköy (şekil 1) yöresinde en yaygın olduğu
için bu isim kullanılmıştır. Eşanlamlısı: Delta çakıltaşları
(Poisson, 1977).

Tip Kesit. Kalınlığı jeoloji haritasından hesaplanan ke-
sitin (şekil 8) alt 280 metresi olgunlaşmamış elemanlı, ka-
rasal, som-çok kaim tabakalı çakıltaşıdır. Üst 120 metresi
ise denizel olup, çok kaim tabakah-som çakıltaşı ile kum-
taşı-miltaşı (nannoplanktonlu) ardalammından oluşmuş-
tur.

Bölgesel Özellikleri. Kalınlığı 0400 m arasında değişir.
Alanın doğusunda alttaki akarsu ya da plaj çakıltaşınin
üzerinde çapraz tabakalı kumtaşı olarak gözlenmekte olup,
kalınlık 30-50 m kadardır.

Dokanak İlişkileri. Gebiz-Eskiköy arasında, Aksu ile
Karpuzçay Formasyonu ve Antalya naplan üzerinde açısal
uyumsuzlukla; inceleme alanının doğusunda Karpuzçay
Formasyonu üzerinde aşımmlı uyumsuzlukla ya da çok
düşük açılı uyumsuzlukla bulunmaktadır. Üstündeki Yeni-
mahalle Formasyonu'yla da geçişlidir.

Yaşı. Birim NN 11 zonunu kapsamaktadır (şekil 8).
Aynı zamanda genel stratigrafik istifte olasılı Messiniyen
yaşındaki Taşlık Formasyonu'nun da üzerinde olduğun-
dan (şekil 5) yaşı Messiniyen olmalıdır.

Gebiz Kireçtaşı
Tanım ve Dağılımı. Gebiz yöresi ve güneyinde yüzeyle-

yen birim, kalın tabakalı-som ve kısmen resifaldir.
Adlama. İsmini Gebiz nahiye merkezinden alır. İsim

ilk olarak Poisson (1977) tarafından kullanılmıştır.
Başvuru Kesiti. Gebiz'in 1 km doğusundaki mahalle-

nin hemen güneyindeki sırtın başlangıcından, doğu-batı
uzanımında başvuru kesiti yapılmıştır. Alt 10 metresi par-
mak mercan, sarımlı alg kapsayan gevşek kumtaşıdır. Üs-
tündeki kireçtaşı beyaz, orta-kalm tabakalı, onkoyidli, la-
mellibranşlı, gastrapodîu ve miliolidli olup 30 m kalmlığın-
dadır. Üst 10 m lik killi kireçtaşı lamellibarnş ve gastrapod
kapsayıp, ender breş tabakalıdır. Tüm bu özellikler olası-
lıkla sınırlı platform-açık platform koşullarım yansıtmak-
tadır.

Bölgesel Özellikleri. Gebiz'in güneyine doğru homojen
kalınlıkla uzanan birim, bazen algli resif, bazen de mer-
canlı resif olarak gözlenmekte olup, bazı bentonik forami-
niferleri de kapsamaktadır.
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Dokanak İlişkileri. Antalya naplan ile Karpuzçay For-
masyonu üzerinde açısal uyumsuzlukla bulunan birim, Ge-
biz'in hemen kuzeyinde Eskiköy Formasyonu'yla yanal ge-
çişlidir. Gebiz'in 1 km güneydoğusunda, birim çabuk ola-
rak üstündeki Yenimahalle Formasyonu'nun kireçli kiltaşı-
na geçmektedir.

Yaşı. Birim ile yanal geçişli olan Eskiköy Formasyonu
NN 11 zonunu kapsamaktadır. Taşlık Formasyonu olasılı
Messiniyen yaşında kabuledildiğinden, stratigrafik olarak
bunun üzerine gelen bu birimin de (şekil 5) yaşının NN .11
zonuna göre Messiniyen kabul edilmesi gerekmektedir.

Yenimahalle Formasyonu
Tanım ve Dağılımı. İnceleme alanının güneyinde yü-

zeyleyen birim, büyük ölçekte şeyi, laminalı gevşek mil-
taşı-kumtaşı ve tabakalı kumtaşı-miltaşı ardalanımmdan
oluşmuştur.

Adlama. Gebiz'in batısındaki Yenimahalle'den (şekil 1)
adını almıştır. Eşanlamlısı: Çolaklı marn ve kumlan (Pois-
son, 1977).

Başvuru Kesiti. Yenimahalle kenarında, falezi kesen
araba yolunda ovadaki su kanalından başlanarak sırta
doğru başvuru kesidi yapılmıştır (şekil 8). Tabanı görün-
meyen istifin alt 18 metresi gri çamurtaşı olup, üstüne 22
m kalınlığında laminalı kumtaşı-şeyl gelir. Onun da üstün-
deki şeyi ya da kireçli kiltaşı homojen ve 15 m kalınlığın-
da olup, onun da üzerine 30 m kalınlığında laminalı kum-
taşı-miltaşı gelir. Laminalar boyunca bazen jips kristali
konsantrasyonları görülmektedir. Olasılıkla gri çamurtaşı
dalga tabanının altında çökelirken, laminalı kumtaşı dal-
ga tabanının üstünde çökelmiştir.

Bölgesel Özellikleri. Gebiz'in güneydoğusunda kireçli
kiltaşı; Çolaklı'da kalın tabakalı-som, gevşek kumtaşı ve
miltaşı - kireçli kiltaşı ardalammı olarak gözlenmektedir.
Manavgat'ın doğusunda kireçli kiltaşı bazen bol planktonik
mikrofaunalıdır. Çolaklı'nm batısındaki dere kenarında
bolca lamellibranşlıdır.

Dokanak İlişkileri. Eskiköy Formasyonu ve Gebiz Ki-
reçtaşı üzerine uyumlu olarak gelen birim, üstündeki Ala-
kilise Formasyonu'yla da geçişlidir.

Yaşı. Çolaklı'da Poisson (1977) planktonik mikrofau-
naya göre Alt Pliyosen yaşını saptamıştır. Varol (1982) da
Poisson (1977)'un aynı el örneklerinde NN 15 zonunu belir-
lemiştir. Yenimahalle'de yapılan başvuru kesidinde de (şe-
kil 8) nannoplanktonlara göre Üst Pliyosen saptanmıştır.
Şu halde birimin yaşı Alt ve Üst Pliyosen olup, belki kıs-
men de Messiniyen'e geçebilir.

Alakilise Formasyonu
Tanım ve Dağılımı. Kumtaşı ve çakıltaşı-miltaşı arda-

lanımından oluşan birim, inceleme alanının batısında yayı-
lım göstermektedir.

Adlama. Gebiz'in batısındaki Alakilise köyünden ismini
almıştır. Eşanlamlısı: Çolaklı marn ve kumları (Poisson,
1977).

Tip Kesit. Alakilise'nin hemen doğusundaki falezi ke-
sen araba yolunda, Yenimahalle Formasyonu kesidinin üst
devamında yapılmıştır. Alt seviyesi 40 m kalınlığında ince
kumtaşı olup, somdur. Üst 10 metresi çapraz tabakalı
kumtaş;ı arakatkıh çakıltaşıdır (şekil 8).

Bölgesel Özellikleri. Yukarıdaki çakıltaşı düzeyinin üs-
tüne gelecek şekilde, Alakilise'de karasal çakıltaşı milta-
şı ardalammı görülmektedir.

Birimin yukarıda değinilen ince kumlu kumtaşı sevi-
yesi, bazen bol lamellibraş ve gastropod fosilleri, ya da
bu fosillerden oluşan kokina tabakalarım kapsamaktadır.
Ayrıca birim, Aksu'nun Eyilik mahallesinde birkaç metre
kalınlığında volkanik tüf tabakaları da kapsamaktadır.

Dokanak İlişkileri. Altındaki Yenimahalle Formasyo-
nu'yla geçişli olup, üstüne ise Kuvaterner çökelleri düşük
açılı uyumsuzlukla gelmektedir.

Yaşı. Üst yaş sınırı Üst Pliyosen olan Yenimahalle
Formasyonu'yla aynı yaşta olabilir.

PALEOCOĞRAFYA EVRİMİ

Karşılaştırmalı birleştirilmiş dikme kesit tablosu (şekil
5) genel stratigrafik durumu göstermektedir. Antalya Mi-
yosen Havzası ile Beydağları Miyosen Havzası, aşağı yu-
karı aynı zamanda oluşmaya başlamış, fakat değişik za-
manlarda kapanmıştır. Bu havzalardan bağımsız olarak
Orta Toroslar kesiminde aşağı yukarı bugünkü deniz kıyı-
sına parelel olarak, Üst Miyosen-Pliyosen havzası gelişmiş
ve kapanmıştır.

Gökçeler dolayında Antalya havzasının ilk transgresi-
yonu, Aksu Formasyonu'nun Üst Oligosen yaşındaki çökel-
leriyle başlamıştır. Gökçeler'de, Karpuzçay Formasyonu'
nun önce karasal çakıltaşı-kırmızı miltaşı; sonra da sarı
kumtaşı-miltaşı ve rhodofita -ekinoderm-mollusk kapsayan
ve sığ deniz koşullarım yansıtan kireçtaşı tabakaları çö-
kelmiştir (Poisson ve diğerleri, 1983).

Akitaniyen'de inceleme alanının batısında-dışmda Bey-
dağları'nm Karabayır-Karakuş tepe dolayında (Poisson,
1977) ve inceleme alanındaki Aşağıgökdere yöresinde; Ka-
rabayır Formasyonu'nun önce sığ deniz karbonatlan, son-
ra da daha derin deniz karbonatları çökelmiştir. Bu sıra-
da yukarıda değinilen Gökçeler dolayında büyük olasılık-
la yine sığ deniz koşulları sürmektedir. Öte yandan, di-
ğer alanlarda ise karasal koşullar hüküm sürmekteydi.

Burdigaliyen'de Beydağları Miyosen Havzası (Karaba-
yır-Karakuş tepe-Aşağıgökdere) daha derinleşmiş ve Lisi-
yen naplarımn öncüsü olan Karakuş Formasyonu'nun
kumtaşı-kireçh kiltaşı ardalanmalı filiş çökelleriyle dolma-
ya başlamıştır. Diğer yandan Antalya havzasında ise de-
niz ilerlemesi etkin olmuştur. Kızıldağ dolayında Aksu
Formasyonu'nun karasal çakıltaşı-miltaşı tabakalan çöke-
lirken; Alara çayı yöresinde de aynı birimin önce karasal
çakıltaşı-miltaşı, sonra da denizel çakıltaşı-kumtaşı-milta-
şı-kireçtaşı tabakaları birikmiştir. Bunların yanında Gök-
çeler'de aynı formasyonun sığ deniz çökelimi sürmüştür
(Poisson ve diğerleri, 1983). Bu sırada Manavgat, Radyo-
ring istasyonu ve Bolasan yöreleri kara halindeydi.

Langiyen'de Beydağlan Miyosen Havzası artık molas
çökelleriyle dolarken (Poisson, 1977), Antalya Miyosen Hav-
zası çökmesini sürdürmüş ve tamamen denizle örtülmüş-
tür. Böylece Kızıldağ dolayında Karpuzçay Formasyonu'-
nun denizel çakıltaşı ve şeyli çökelirken, Radyoring istas-
yonu dolayında Aksu Formasyonu'nun önce karasal son-
ra da denizel kırıntılıları birikmiştir. Bolasan ve Gençler
dolayında da Oymapmar Kireçtaşı'nm resifal karbonatlan
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çökelmiştir. Hemen bu olayın ardından Batı Toroslardaki
Lisiyen napları Karakuş Formasyonu üzerine yerleşmiştir.
Bu sırada Radyoring istasyonu yöresinin tabakaları hafif
eğimlenerek karalaşmış ve Balhbucak yöresi de aşınma-
ya uğramıştır. Gebiz Kargı - Aşağıgökdere yöresi ve Bola-
san'ın batısı da, benzer şekilde, büyük tektonik çarpılma-
lar göstermeden karalaşmış olmalıdır. Bu karalaşmayla
Gebiz-Kargı yöresinde Aksu Formasyonu'nun karasal çakıl-
taşı gelişmiştir. Diğer yandan Bolasan ve doğusu ile Rod-
yoring istasyonunun doğusunda kalan alanda havza daha
da derinleşmiş ve deniz daha da karaya doğru ilerlemiş-
tir. Hemen bu sıralarda Radyoring istasyonu yöresi de tek-
rar denizle örtülmüştür. Bu derinleşme ile Kızıldağ'da
Karpuzçay Formasyonu'nun kumtaşılı şeyli, Geceleme For-
masyonunun killi kireçtaşı ve Çakallar Formasyonu'nun
tabakaları gelişmiştir. Serravaliyen'de tüm havza kumta-
şı-miltaşı-şeyl ve ender çakıltaşı tabakalarıyla dolmaya
başlarken, Lisiyen tektoniği ile karalaşan Kargı yöresi de
tekrar denizle örtülmüştür. Çukur yöresine ise deniz Tor-
toniyen'de ilerlemiştir. Üst Tortoniyen'de önce batıya (Ak-
su fazı; Poisson, 1977) sonra da güneye olan sıkıştırmay-
la havza kabarmış ve güneyde tektoniğin hemen ardından
Messiniyen yaşındaki kireçli kiltaşı-kireçtaşı-bloklu çakıl-
taşından oluşan Taşlık Formasyonu gelişerek bölge kara-
1 aşmıştır.

Üst Messiniyen'de alanın güneyinde tekrar havza ge-
lişmeye başlamıştır. Bununla birlikte Eskiköy Formasyo-
nu'nun karasal-denizel çakıltaşı ve kumtaşı; ve de Gebiz
Kireçtaşı tabakaları çökelmiştir. Sonra derinleşen havza
da, Yenimahalle Formasyonu'nun Alt Pliyosen yaşındaki
kireçli kiltaşı gelişmiştir. Üst Pliyosen'deki denizin geri
çekilmesi sırasında da Yenimahalle Formasyonu'nun kum-
taşı-miltaşı litolojileri ile Alakilise Formasyonu'nun kum-
taşı-çakıltaşı tabakaları çökelmiştir.
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