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Naltaş (Saimbeyli, KB- Adana) Karbonifer
istifinde olası eski karbonat fırtına depolan
A Possible ancient carbonate-storm deposite în Caıboniferous succesion of N&ltaş (Saimbeyli,
MW-Adana/Turkey)
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ÖZ: Doğu Toroslar Naltaş Karbonifer istifinde taşınmış çamurtaşı, biyoklastik pakettaşı-tanetaşı ve ince
taneli kuvars kum t aşı ardalanmalan, fırtına kökenli dönemsel tortulaşmayı karakterize ederler. Fırtına
sürecinde etkili olan yüksek enerji şartları, açık sahilden sahil kıyısına doğru taban erozyonu ve yanal
tortul göçüne neden olmuştur. Bu karbonat fırtına depolarının kısmen türbit akıntı oluşuklarını andı-
ran yukarı doğru incelen «Tenıpestite» istiflerinin tabanında karbonat çamuru içerisinde yönlenmiş iri
iskeletsel parçalar içeren paket vaketaşları yer alır Bunlar, üste doğru paralel veya çapraz larninalı
silttaşı-çamurtaşlarına derecelenme gösterirler. Üst düzeyleri karakterize eden çamurtaşları, olası deniz
otları kökenli zengin organik madde içerirler. Fırtına dönemlerini temsil eden bu topluluklar, fırtına son-
rasında çökelen kalır karbonat çamurtaşları ile üstlenirler.

ABSTRACT: The alternating deposition of resedimented muds tone, bioclastic packgrainstone and fi*
nely grain quarz sandstone have been formed as cyclic sediments during storm stages in the Carboni-
ferous succession of Naltaş area. High energy conditions effective during the storm gave rise to laterall
movement of the carbonate sediments and erosion of sea bottom from opening shore to nearshor. Inner
structure of the storm deposite, «Tenıpestite» that may be misinterpreted as türbidite beds, shows fi*
ning upward sequence, of which lower and middle part have been characterized by coarse grain skele^
tal pack-wackestone with essentially paralel oriantation of the biogenic contituents, whereas the upper
part composed of paralel or cross-laminated silt-mud stone. The last produce, mudstone include rich orga*
nic material would be originated from plant, possible source sea grass eroded from sea floor. The storm
deposites were covered with thick carbonate mud as autochtonous sedimentation during post-storm
periods.

GİRİŞ
Sığ deniz koşullarında çamurlu birimler arasın-

da depolanmış organizma içeriği yüksek güncel ve
paleo bazı kireçtaşı istiflerinin iç yapı özellikleriyle
taşınmış (=rösedimente) silisiklastik tortullara ben-
zerliği (örn. türbidit) bir çok araştırmacının dikkatini
çekmiştir (Gökçen 1981). Bu kireçtaşlarının açık sa-
iıiiiden^sahil kıyısına kadar zengin bir fosil topluluğu
ekolojisinin karışımını içermesi, yanal göç olayını
açıkça ortaya koyar. İstifteki yukarı doğru tane bo-
yu incelmesi yanında, seyrek veya hiç çapraz taba-
kalanmalı olmaları, çoğu kez merceksi veya kama-
lanma şeklinde gelişen depolanmalarında aşırı ça-
mur içerikleri, bunların sahil alanlarını etkileyen
dalga ve gelgit gibi düzenli hareketlerden daha çok,
deniz tabanım daha güçlü karıştırma özelliğine sahip
iüzerisiz kesikli (gelişen fırtına kökenli akıntılar so-
nucu şökillendMerini ortaya koyar. Son yıllara ka-
iar jeoloji kayıtlarında seyrek geçen bu tortulların

özel hidrodinamik koşulları yansıtan iç yapılarının
iyi bilinmemesi ve çjoğu kez de türbiditlere benze*
mesi, bu fasiyeslerin sık sık türbiditler ile karışma-
sına neden olduğu çeşitli çalışmacılar tarafından
bildirilmiştir (Kelling ve Mullin, 1975; Speeht ve
Brenner, 1979). Konuyla ilişkili en ilginç çalışmalar
Hayes (1967), Ball ve diğerleri (1967), Perkins ve
Enos (1968), Kumar ve Sanders (1976), Gökçen ve
Kelling (1985)'de toplannıış olup, son yıllarda ağırlık
kazanan fırtına depolarını işleyen güncel çalışmalar
Güney Texas veya Florida-Bahama sahillerinde ger*
çekleştMlmişjtir (Curray, 1960; Hayes, 1965). Konu-
muzu yakından ilgilendiren karbonat-fırtma depola-
rının oluşum koşulları ve özgün iç yapıları «Tempes-
tites» Aigner (1985)'de ayrıntılı bir şekilde modellen-
miş olup, bu çalışmanın örneklerinin tanıtım ve açık.
lanmasma da büyük katkı sağlamıştır. Bu şekilde
Doğu Toros kuşağı Karbonifer istiflerindeM kireç-
taşı-çamurtaşı katkılı fasiyeslerin fırtına depolarına
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ait ideal modellere çok büyük bir benzerlik göster*
diği görülmüştür (Şekil 1-3).

JEOLOJİK KONUM

Doğu Toroslar'da Paleozoyik oluşuklarının ve
özellikle genç Paleozoyik'in en iyi görüldüğü yer, Sa-
imbeyli'nin kuzeybatısındaki Naltaş Köyü'nün gü
neydoğusudur (Şekil 1). Olası fırtına depolarını içe
ren Doğu Toros Karboniıfer'inin en kaim olduğu Nal-
taş Köyü'nün 1 km. kadar güneydoğusundaki San-
pınar Tepe'nin kuzeybatı yamacında yapılan ölçülü
stratigrafi kesitinde Karbonifer istifi 425 m. kalınlık
sunmaktadır. Bölgedeki litostratigrafi birimlerinin
ilk kez Demirtaşlı (1967) tarafından ayrılmasından
sonra, bu çalışma temel alınarak daha ayrıntılı bö-
lümlemelere gidilmiştir (Özgül ve diğerleri, 1973; Me-
tin, 1984).

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Karbonifer
istifi Metin (1984) tarafından Gezbel Grubu olarak
adlanmıştır. Gezbel Grubu; esmer renkli kumtaşı, ki-
reçtaşı ve organik madde katkılı silttaşı ardalan-
malarından oluşan Tuzludere, açık sarımtrak renkli
kumtaşlarmdan oluşan Kuşkayası ve zengin makn>
fosil kapsayan kireçtaşlarmdan oluşan Ziyarettepe
Formasyonlarına ayrılır. Bu çalışmanın konusunu
oluşturan fırtına depolan Tuzludere Formasyo-
nu'nda agemen olarak görülür.

Gezbel Grubu, alt dokanağında Üst Devoniyen
3'aşlı Gümüşali Formasyonu ile uyumlu, üst dokana»
ğmda ise Permiyen yaşlı Menteş Formasyonu ile pa-
ralel di skordan slıdır.

Gezbel Grubunu oluşturan formasyonların yaş-
ları, içlerindeki Parathurammina sp, Eaıiandia sp.,
Aeolisaccus sp., Radiosphaera sp., Calcisplıaera sp.,
Paleoberesella lahuseni (Möller), Epistacheoides coı*
ııorensis Mamet ve Rudloff, Atractylîopsîs cumber
îandensis Rich, Archaelithophyllum sp., Konincka
pora sp., Proninella sp., Macroporella sp., Ivanovîa
sp., Productus seıniretîcıılatus Martin, Productus bur-
îingtonensis Hail, Spirifer busuîcatus Sowerby, Ne-
ospirifer sp. fosillerine dayanılarak Karbonifer ola-
rak saptanmıştır.

FASİYESLER

Karbonat ağırlıklı Naltaş Karbonifer istifinde
sahada birbirinden kolayca ayrılabilen dört fasiyes
topluluğu yeralır. Biyoklastik kiıreçtaşı - Organik mad-
deli/Kömürlü çaınurtaşı - Ooidli istif taşı ve Kuvarsi.
tik kumtaşı şeklinde ayrılan bu fasiyesler, belirli bir
düzen içerisinde sürekli ve tekrarlı bir gelişim özel-
liği gösterirler (ŞeMl 4). Kıyı alanlarında farklı or-
tamsal koşulların ürünü olan çamurtaşı-biyoklastik
kireçtaşı ardalanması, özellikle fırtınanın şiddeti ve
deniz tabanının etkisine bağlı enerji indeksinin de*
ğişimine göre de kendi içlerinde aşağıda tanıtılacak
dört alt fasiyese ayrılmıştır (Şekil 5).

Biyoklastik Kireçtaşı Fasiyesi (Fx)

Bant, mercek ve kamalanma şeklinde taba$calan«
ma özelliği gösteren biyoklastik kireçtaşlarınm ta-
ban dokanakları düzgün veya aşmdırmalıdır. Deği-
şik oranda '{% 15-30 gibi) ince kuvars kumunun da
katıldığı bileşimlerinde krinoid, brakyopod, bryozoer
ve tekil koral parçalan gibi organizmalar, paraotok-
ton karakterli olup, fırtına öncesi sakin ve yumuşak
zeminde yaşayan bentik toplulukları îsarakterize
eder. Organik maddeli/kömürlü çamur parçacıkları,
iyi yuvarlaklaşmış ufak taneler veya iri kümeler ha-
linde bileşime katılırlar. Bunlar fırtına sürecinde ça*
murlu tabanın erozyon ürünü olup, iri taneli düzey-
lerde büyük parçalar halinde ve yüksek oranda bu.
lunurlar. tyi yuvarlaklaşmış ufak taneler ise fırtına
yavaşlaması veya sonrası evrede daha ince karbonat
taneler arasında depolanmışlardır. Fırtınanın bu şe
kilde taban erozyonuna kadar inen aşındırma gücü
yanında deniz suyunun karıştırıcı ve bulandırıcı et
kişiyle birlikte meydana gelen akma hareketleri, baş-
ta biyo-Mastik taneler olmak üzere büyük hacimdeki
çamur kütlelerini de taşıyarak bu kireçtaşı fasiyes-
lerinde belirli bir iç yapı düzeni kurulmasını sağla-
mıştır (şekil 2 ve 3). Yaklaşık 2,5 m'lik kalınlıkta yu-
karı doğru incelen erozyonal tabanlı bu dizilimle tem-
sil edilen gelişimin «Tempestite» örnekleri levha I'de-
ki şekil la-İdlerde verilmiştir. Bu sıralanma fırtına
enerjisinin gücü ve taban etkilemesi kontrolünde
olup, fasiyes içersinde aşağıdaki şekilde tanetaşı-pa-
kettaşı, vaketası ve çamurtaşı şeklindeki alt fasiyes
ayırımlarını sağlar (şekil 5).

Tane taşı (Fxt) . Bunlar iri taneli kavkı parçala*
rıyia temsil olunup, enerjinin en yüksek periyodunda
savrulmalar şeklindeki taşınmaları yansıtırlar. Bu
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Şekil 2 : Fırtına depoları fasiyes model! (Aîgner,
1980'den).

Figure 2 : Facies model of storm deposites (After;
Âigner, 1980).

nedenle de sahada mereeksi konumlu ve daha çok
da gecikme çökelleri (lag deposite; Reineck ve Singh,
1.972) şeklinde gözükürler (levha I, şekil 2). Örnekle*
rimizde yeryer de çamur desteği alan bu kavkılı yi*
ğışımlı depoların sürekli hareketlerden daha çok ke-
sintili hareketlerle ve hızlı depolanmayı doğuran fır
tına kökenli dalga savrulmalanyla meydana geldiği
de kabul edilmektedir (Cam, 1968; Wright, 1974).

Pakettaşı-Vaketası (FaP) . Özellikle krinoid ve
brakıyopod ağırlıklı organizma kabuklarının yoğun
karışımını içeren pakettaşları, fırtına depolarının
prök'simal kesimlerinde yoğunluk kazanırlar (şekil

3). Tanetaşlarından farklı olarak taban dokanaklan
çoğu kez aşındırmak olup, bu kısımlardan kopardık-
ları yuvarlak çamur parçalarını (plastiklast; Flügel,
1978) içlerine katmışlardır (levha I, şekil la). Fırtına
etkisinin karıştırdığı çamur ve organizma kavkıları
nın yoğun süspansiyonlarının aksamasıyla oluşan la
minalı iç doku gelişimi tipik olup, bu kısımlarda de«
reçeli laminalanmaiar ve mikro kanallanmalar izle-
nir (levha I, şekil 1b). Akış hızının düşmesi sonucu
pakettaşları, vaketaşlarına geçer. Bu düzeylerde dü
şen taşıma gücüne bağlı olarak iri tanesel bileşen
leıde azalma ve kısmen de çamur oranında yüksel
me izlenir (levha I, şekil lc). Çamur süspansiyonda
düşük yoğunlukları nedeniyle asılı kalan krinoidler,
örnekler içersinde çamura gömülü kalmış dağınık
taneler şeklinde izlenir (levha I, şekil 3). Bazı kesim-
lerde çamurla birlikte depolanan brakyopod kabuk-
larının alt kısımlarının şemsiye görevi yaparak ça-
murun buraya girmesine engel olması (umbrella
structure; Wilson, 1975), taşınmanın savrulma şek-
linde geliştiğini gösterir (levha I, şekil 4).

Çamurtaşları (F2)

Bunlar, fırtına sonrası veya arası sakin evrelerde
çökelmiş olup, fırtınalar süresinde ise bu çamurlu
tortullar büyük bölümü ile sahile doğru savrularak
sahil yüzeyinde biyoklastik kireçtaşları ile birlikte
depolanmışlardır. Sahada çamur yüzeyleri içerisin-
de veya bunlarla karıştırılmış olarak gözüken biyok
lastik kireçtaşları bank ve mercekleri, bu şekilde
meydana gelmişlerdir. Bu çamurlu düzeylerin yaygın
organik madde içermesi, depolanma ortamlarının in-
dirgeyici koşullar altında kaldığını işaretler. Bu or«
ganik maddenin kökenini karasal bitki parçaları oluş*
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tufabileçeği gibi (Ball, 1971), fırtına depolarında çok
sık rastlanan fırtına sonrası çamur yüzeylerindeki
mikro alg yaygılarının (Schıieber, 1986) veya deniz
otlarının (Aigner, 1985) oluşturduğu bitkisel taban
örtüleri de oluşturabilir (Gökçen ve Kelling, 1985).
Bu organik maddenin ve kömürün parçalanmış ola-
rak çeşitli büyüklüklerde kireçtaşı ve kuvars kunda-
sı içerisine katılmış olması, sakin çökelim evresi
sonrası tabana kadar inen fırtına hareketlerinin par-
çalanma ve taşıma etkisi sonucudur. F2t alt fasiyesi
olaraik ayırdığımız taşınmış çamurtaşları, taşıyıcı
gücün azalmasıyla birlikte hızlı bir tortullaşma ge<
çirmişlerdir. Bu nedenle sahada katmanların çoğun-
luğunda bitişik tabaka yüzeyleri (amalgamasyon) ya-
nında, değişik oranda kuvars silti ile ardalı laminah
yapı gösterir (levha II, şekil 1). Bununla birlikte de-
polanma sonrası yaygın biyotürbasyon işlevleri ço-
ğu zaman bu laminalanma düzeylerini bozarak in-
ce kuvars kumu ve organik çamur laminalarmı bir-
birine karıştırmıştır (levha II, şekil 2).

Otokton konumlu çamurtaşlarmda ise, düzenli bir
iç yapı mevcut olup, biyoklastik karbonat veya ku-
vars kumu girişimi görülmez. Sakin suda depolanma
evresinde içlerine yalnızca fazla miktarda, denizsu-
yunda askıda kalan sünger spikülleri katılımı olmuş-
tur (levha II, şekil 3).

Ooidli İstiftaşı (Fo)

Bu litofasiyes çok yaygın olmayıp, olası fırtına
arası veya sonrası bir evrede ince bir seviye olarak
depolanmıştır. Sarı-yeşil renk tonlarında görülen

ooid taneler, bütünüyle demirli olup, şamozit ooidle»
re büyük benzerlik sunarlar. Ayrıca bileşimde çok
sayıda irili ufaklı iskeletsel taneler yeralır. Bunların
bir kısmı da demir mineralleriyle ornatıma (replace)
uğratılmışlardır (levha II, şekil 4 ve 5). Bu demirli
ooid tanelerin oluşum şartları, henüz tartışma ko-
nusu olmaktan çıkmamıştır, Bununla birlikte ko
runmalı sığ sahil kuşağında indirgeyici koşullarda
kalan organik maddece zengin denizel çamurların bu
oluşuklara uygun ortamsal şartlar hazırladığı bir-
çok araştırmacı tarafından belirtilmektedir (Arthur
ve Jenkys, 1981).

Gerçekten de inceleme örneklerimizde ooid olu-
şumunu etkileyecek ortamsal çalkantıyı işaretleyen
hiçbir kanıta rastlanmamıştır. Tam tersi olarak or-
ganik madde katkıları ve yeryer pdrit gelişimleri or-
tamın indirgeyici şartlarını işaretlemektedir. Bu du-
rumda ooidlerin şekillenmesinde tortullaşmadan da-
ha çok metasomatik bir oluşumun etkili olduğu an-
laşılmaktadır. Ekinid plaklarının yüzeylerinde ve
ooidlerin zarlarında levha IFdeki şekil 5'de görüldü-
ğü gibi, elektron mikroskobunda izlenen mikrosfe-
roidal demir mineralleri de bu görüşü destekleyen
gelişimlerdir.

Kuvarslı Kumtaşı Fasiyesi (F3)

Bunlar, ince taneli kuvars kumtaşı veya silttaş*
lan olaraik fırtına depolarının daha çok ince karbo,
nat taneli çamurlu distal sedimanlar arasında yer-
alırlar (şekil 3). Değişik oranda iskeletsel taneler ara-
sına katılabildikleri gibi, çamurtaşlarıyla üstlenen
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1.0-25 m. kalmlıkli katmanlar da pajalel ve çapraz la-
minalar oluşturabilirler. Fırtına şiddetinin azalma*
siy la tabanda makaslama kuvvetleri etkisiyle, oluşan
çapraz laminalar ile düzgün akış rejimini yansıtan
,parJaleL;laminalara sık rastlanır (leyiha II, şekil 6). La*
minalanma düzeninde kuvars şiltleri arasındaki es*
mer bantları ince kömür parçaları oluşturur. Bazı
örneklerde ise silttaşları araşma parçalanarak ta-
şınmış çamur bantları girmiştir (levha II,? şekil 7)
înce kuvars kumu katılımları fırtına depoları dçin
olağan bir gelişim olup, Aigner (1985)'de bank üstü
ve bank açığı iskeletli kum merceklerinde .bunların
organik tanelerle birlikte yukarı doğru incelen dizi-
limler oluşturdukları bildirilmektedir. Kelling ve
Mullin (İ975)'de ise, Fas Karboniferi'ndeki kalkare*
nit-kuvarsit ikilisinin tekrarlı dizilimleri, şelf üzerin-
de gelişen periyodik fırtına kökenli mekanizmaya
bağlanmıştır.

DEPOLANMA MODELİ ve GELİŞİMİ

Fırtına kökenli hareketlerin etkiısini en fazla his-
settirdiği yakmkıyı üzerinde makro kavkı yığışımları-
nın, daha çok gecikme çökelleri olarak birikmesi şe,
kil 2'de gösterilen savulmayla gelişen taşınmayı işa-
röt|er. Bu tip, tüm örnekler içersinde tane desteğinin
belirgin olduğu tek gelişim olup, enerji indeksi tâ*
ban aşındırmasını büyük ölçüde gerçekleştirecek dü-
zeydedir (şekil 5). Fırtına depoları içersinde kaini
katnıanlanma gösteren bölümler de hızlı depolanma
şartlarını yansıtan bileşik tâbakalanma geometrisi
yayığındır. Bu alanlarda kabuk yığışımlarının taba-
ka tabanında birkaç Cm kalınlığa ulaşıp, erozyona!
bir yüzey oluşturması ve tabaka içi mikrolaminas-
yonlar ile ufak mikrodiskordanslar, fırtına kökenB
hareketlerin tabanîda etkilerini Önemli ölçüde his.
settirdiği pföksimal alandaki depolanma şartlarım
yansıtır (şekil 2). Kısmen çamur savrulması ve ça
mur bulantısı ile birlikte açık sahile doğru ilerleyen
kavkı parçaları, bu alanlarda büyük bir çamur des*
teği olarak pakettaşı-vaketaşı litolojisinde depolan-
mıştır (şekil 5). Çamur içersinde yüzen kavkılar veya.
sıkı paketlenmiş farklı ekolojideki fosil gruplara ait
kavkı yığışımları, çamur destekli akış mekanizma-
sının ürünüdür.

Distal istifler, fırtına ile açığa çıkan hareketle*
rin tabanı en az etkilediği alanları karakterize eder-
ler. Bunlarda çamur desteği tamamen egemen olup,
çamurlarla birlikte gelişen kuvars silti parçalı lami
nalar, azalan fırtına gücünde depolanma şartlarının
sonucudur (şekil 2 ve 5). Fırtına sonrası deniz taba-
nı tamamen durgunlaşır ve zayıfça indirgeyici şart-
lara dönüşür. Organizma kavkılarının bakteriyel iş-
levlerle yoğun şekilde pinitize oluşu ve fosfat ooid ve
gldkonitlerin şekillenmesi bu evreye özgüdür (levha
II, şekil 8). Aynı zamanda çamurlu tabanın olası bit-
kisel kökenli malzeme açısından zenginleşmesi, or-
ganik madde/kömür oluşumuna yol açmıştır.

SONUÇLAR

Doğu Toroslar sığ denizel (neritik) Karbonifer is.
ti finde biyoklastdk sedimanlar1 içersindeki belirgin ça-

mur desteği, fertına kökenli karışım mekanizmasıyla
depolanma koşullarının varlığını ortaya koymuştur
Fırtına sürecinde sahil kuşağına doğru yoğun Ibiyok
lastik tane ve çamur aktarımı olmuş ve deniz taba-
nı büyük ölçüde erozyona uğramıştır.,Fırtına ile ha
rekete geçirilen sedimanların yanal güeü ile bağıntılı
olarak pipoksimal ve distal özellikli ve yukarı doğru
incelmelii «Tempesttite» istifler oluşturmuştur. Yük-
sek savrulma gücünde, iri biyoklastik taneler gecik-
me çökelleri şeklinde merceksi depolar meydana ge-
tirmişlerdir. Azalmaya başlayan fırtına etkisinde ça-
mur süspansiyonla akan düşük yoğunluklu kavkı ta
neleri, az veya çok çamur destekli biyoklastik. paket-
taşı-vaketaşı-çamurtaşları şeklinde depolanmışlar-
dır. Fırtına etkisinin tamamen düşmesiyle de para-
lel siltçamur laminaları ile birlikte tabandaki ma*
kaslama kuvvetlerinin etkisinde çapraz laminalar
şekillenmiştir. Fırtına sonrası sakin süreçlerde çâ
murtaşı depolanması yanında, olasılıkla gel-git altın-
da ve zayıf indirgeyici koşullarda algsâ ve/veya ka>
rasal bitki örtüsünün sağladığı malzeme ile de çoğu
. kez kömürleşmeye kadar giden organik madde olu<
şumları başlamıştır.

Eski rüzgâr yönlerinin etkisindeki sahil kuşak
larında bu şekilde meydana gelen çamur destekli bi
yoklastik tortul istifler veya self çamuru arasına ka
rışmış biyoklastik yığışımların yeryer kâlşitürbiditle
re benzediği, bunların karıştırılma olasılığını ortaya
çıkarmaktadır, inceleme alanlmızdaM istifler ve ma
deUer dikkâte alındığında, bu fasiyesiri^özellikle eski
fırtına depolan olarak ayrılması kolaylaşacaktır,
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LEVHA I

Şekiî 1 : Fırtına depolananı derecelenmelî iç yapısı
«Tempestite» X 50.

la : Aşındırmak çamurlu taban dokanağı üze-
rinde iri biyoklastik taneler-koral.

1b : Mikro lamînalı-dereceli biyoklastik pa-
kettaşı.

1c : Biyoklastik vaketası,
1d : Biyotürbasyonlu çamurtaşı.

Şekil 2 : Gecikme çökelleri-biyoklastik tanetaşıX50,

Şekil 3 : Biyoklastik vaketası. Çamur süspansiyon-
da taşınmış bîyokîastîar X 50.

Şekil 4 : Brakyopod kavkılarında mikro şemsiye
yapısı. Fırtına etkisinde savrulan kalker
çamuru, şemsiye görevi yapan fosil kabuk-
larının alt kısımlarını doldurmamıştır X 60,

Plate I

Figure 1 : Graded inner structure of storm deposited
«Tempestite» X 50.

la : Biodastic coarse grains-coral on the ero»
ded muddy basement.

1b : Microlaminated-graded bioclastic pac
kestone.

!c : Bioclastic Wackestone.
Id : Bioturbated mudstone.

Figure 2 : Bioclastic grainstone-lag depositeX 50.

Figures : Bioclastic wackestone-Resedimentary bioe*
lasts in the muddy suspension X 50.

Figure 4 : Micro-umbrella structure of brachiopod
fragments. The lime mud winnowed with
the effect of storm has not filled the lo-
wer parts of the shells functioning as an
umbrella X 60.
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LEVHA II

ŞeMİ 1 : Çamurtaşı-sllttaşı laminaları X 50.

Şekil 2 : Biyojenik olarak karıştırılmış silttaşı-ça-
murtaşı lamînaları X 50.

Şeldl 3 : Sünger spîküllü çamurtaşı X 50.

Şekil 4 : Fosfat ooid-glokonitli biyoklastik tane*
taşı X 50.

Şekil 5 : Biyojen taneleri ornatan çok iyi gelişmiş
neksagonaJL fosfat kristalleri X 50.

Şekil 6 : İnce kuvars kumu içersinde taşınmış kö-
mür taneciklerinin oluşturduğu lamînalar
X50.

Şekil 7 : İnce kuvars kumu içersinde taşınmış yu-
muşak çamur parçaları-plastiklastlar X 50,

Şekil 8 : Tamamen bakteriyal piritle örtülmüş fosil
parçalar X 50.

Plate II

Figure I : Mudstone-siltstone laminae X 50.
Figure 2 : Siltstone-mudstone laminae as mixed bio*

genically X 50.

Figure 3 : Mudstone with sponge-spicuîîes X 50.

Figure 4 : Eioclastic grainstone with phosphate ooid*
glauchonite X 50.

Figures : Hexagonal phosphate crystals replaced ta
well developped biogenetic grains X 50.

Figure 6 : Laminae formed by resedimentary coal
particules In the fine quartz sand X 50.

Figure? : Resedimentary soft mud fragments-plas-
ticlasts in the fine quartz sand X 50.

Figure 8 : Fossil fragments covered by bacteria!
pyriteXSO.






