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Dünya petrol ve gaz yataklarının %50 den çoğu 

karbonat kayalardadır. Ortadoğudaki Büyük petrol 

sahalarının %70 i Rudistli Kretase (karbonat) 

kayalarındadır.

Batı Kanada’da Petrol içeren karbonat kayalar başlıca  

Devoniyen resiflerinde (resifal kçt’lerde) bulunur. 

Amerikadaki karbonat çökelleri Missisipi tipi Pb-Zn 

yataklarını içerir.

Karbonat kayalar önemli temel endüstriyel minerallerdir 

(tarımda ve çimentoda)

Dünyada bulunan toplam C’un büyük bölümü karbonat 

kayalarda tutulur(depolanır) ve bu açıdan global karbon 

devirselliğinde ve dengesinde önemli rol oynarlar.  

KARBONAT KAYALARIN EKONOMİK ÖNEMİ
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Sedimanter kayaçların Kalsit, kum, silt ve kil oranlarına göre sınıflandırılması



trigonal trigonal Ortorombik

OLAĞAN KARBONAT KAYA OLUŞTURAN OLAN MİNERALLER
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Aragonit

ARAGONİT ÇUBUKLARI



Kalsit

KALSİT ROBBOEDERLERİ

http://www.brocku.ca/earthsciences/people/gfinn/minerals/calcite1.jpg
http://www.brocku.ca/earthsciences/people/gfinn/minerals/calcite2.jpg


Kireçtaşlarının büyük bir bölümü biyolojik ya da 

biyokimyasal yollardan oluşmuşlardır. 

Karbonat iskeletli canlılar göl, deniz ve okyanuslarda yaygın 

olarak yaşayan canlılardır. 

Denizel ortamlarda karbonat iskeletli canlıların yeterince 

çoğalmaları ve kireçtaşı oluşturabilmeleri için bazı şartların 

karşılanması gerekir. Bunlar ;

-Sıcaklık

-Tuzluluk

-Su derinliği

- Ortama gelen kırıntılı madde miktarı

-Çalkantı

-pH

BU ŞARTLAR AYNI 

ZAMANDA KİREÇTAŞI 

ÇÖKELİMİNİ DE 

DOĞRUDAN ETKİLEYEN 

ŞARTLARDIR



Resif oluşturan mercanlar ve yeşil algler gibi çok 

sayıda karbonat iskeletli organizmalar çoğalmaları ve 

yaşamaları için sıcak su ortamına ihtiyaç duyarlar.

Biyojenik karbonat üretkenliği normal tuzluluktaki 

deniz suyunda en yüksektir.

Kireçtaşları için en uygun bölge ekvatorun 30 0 

kuzeyi ve güneyini içine alan Tropikal & subtropikal 

kuşaktır.

Derin denizlerde çökelen pelajik kireçtaşları esas 

olarak fotik zonda yaşayan organizmaların iskeletsel 

artıklarından oluşur.
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(MİKROKRİSTALİN KALSİT-

MİKRİT) = ARAMADDE

(ALLOKEM)

(SPAR KALSİT = ÇİMENTO)

KİREÇTAŞLARININ TEMEL DOKU ÖĞELERİ

ARA

DOLGU



 Kireçtaşları                              Kumtaşları

Allokem                                        Tane

Mikrit (aramadde)        kil+silt Aramadde(matriks)

Spar kalsit (Çimento)     Spar kalsit (çimento) 

Kırıntılı AramaddeKimyasal  Aramadde

FeO+ tuz çimento 

olabilir, kalsit  ve 

kuvars çimento olağan 

FeO+ tuz çimento 

olabilir, kuvars çimento 

olağan değil olabilir



 Karbonat çamuru

 1-4 mikron boyda

 Sönme açısı ve dilinimi gözlenemeyecek kadar 
küçük kalsit kristalleri

 Birörnek dokusal görüntü, opak-yarı saydam

 Açık kahve renkli, bej, gri

 Su altında kar yağışına benzer düşey yönde 
çökelim

 Dalga deviniminden uzak, düşük enerji ortamı

 Gelgit düzlüğü, sığ lagün, derin deniz



Koyu renkli 

bölümler mikrittir



Mikrit

Sparit-spar kalsit



4-30 mikron veya daha büyük tane boyunda

Boşluk dolgusu-çimento

Tene destekli doku

Spar kalsit tane(allokem) kenarlarından gözenek 

ortasına doğru, büyüklük ve bolluk bakınımdan 

örgütlenme 

Eşboyut kristal topluluğu

Allokemler dokusal bir derecelenmenin yokluğu

Kristaller arası optik yönlenmenin yokluğu

Biyoklastlar çevresinde sintaksiyal kalsit

Dolomitleşme, silisleşmenin yokluğu

Neomorfik doku gelişmemiş

ORTOSPAR KALSİT  ÇİMENTO

4-10 mikron arası boyda olanlar 

MİKROSPAR olarak adlandırılır



B- bentik foraminifer, R- kırmızı alg, M- Molluska, 1-

Prizmatik kalsit çimento 2- blok şekilli (EŞBOYUT) sparkalsit



ORTOSPAR KALSİT  ÇİMENTO



ORTOSPARA YAKIN 

DOKU

PSOYDOSPARLAŞMA

ORTOSPAR ÇİMENTO - BOŞLUK DOLGUSU



Sparkatsit çimento ekinoderm yada tek kristalli kalsit taneleri 

üzerinde o taneyle optik devamlılık gösteren tane büyümesi 

şeklinde de gelişebilir.

Syntaxial tane büyümeli sparit





Allokemler 
Biyoklast- Fosiller –iskeletsel kırıntı

Ooid: 

Onkoid: bir çekirdek etrafında sarılı algal iskeletsel 

zarflardan yapılı tane

Pellet: mikrokristalin kalsitten yapılı allokem- < 0.15 mm

İntraklast: yarı pekleşmiş karbonat çökelin taşınması 

sonucu oluşan oluşukarası kırıntı

Bir çekirdek etrafında bir yada daha fazla sayıda 

konsantrik halkalardan oluşan küresel yada küresele 

benzer şekilli tanelerden tane çapı 2 mm’den küçük 

olanlar ooid 2 mm’den büyük olanlar ise pisoid olarak 

adlandırılır.



Ooid

Pisolit (pisoid)

Pellet

Onkolit-onkoid İntraklast

İSKELETSEL OLMAYAN TANELER



OOİD   VE  PİSOİDLER

Bir çekirdek etrafında bir yada daha fazla sayıda 

konsantrik halkalardan oluşan küresel yada küresele 

benzer şekilli tanelerden tane çapı 2 mm’den küçük 

olanlar ooid 2 mm’den büyük olanlar ise pisoid olarak 

adlandırılır.

Güncel ooidler  genelde 0.2 – 0.5 mm çapında ve sığ 

ve hareketli denizlerde  oluşurlar ve çoğunlukla 

spari kalsit çimentoludurlar.

Ooid yada pisoidin çekirdeğindeki tane küçük bir 

fosil kırıntısı, pellet, kuvars yada kayaç parçacığı 

olabilir.



OOİD   VE  PİSOİDLER





1- Konsantrik fabrikli ooidler : Bu tip ooidlerde aragonit 

kristallerinin uzun eksenleri halkalara teğetseldir.

Halkaları oluşturan  araganit yada kalsit kristallerinin 

dizilişlerine göre ooidler iki şekilde bulunur.





1- Radyal fabrikli ooidler : Bu tip ooidlerde aragonit 

kristallerinin uzun eksenleri halkalara   dik gelecek 

şekilde dizilmiştir









ONKOİD-ONKOLİT

Değişik partiküller üzerinde mavi yeşil alglerin oluşturduğu 

konsantrik halkalardan oluşurlar. 

Onkolitler çalışılan karbonatlı kayaçların denizel ya da tuzlu 

gölsel bir ortamda çökeldiğine işaret eder. 

Büyük boyutlu ve asimetrik ve dalgalı görünümlü halkalara 

sahip olmalarıyla karakterize olunurlar.

Algler, yaşam için güneş ışığına gereksinim duyduğundan, 

onkoidler güneş ışığının erişebildiği su derinliğini simgeler.



ONKOİD-ONKOLİT



BİYOKLAST ÇEKİRDEKKOYU RENKLİ

ALGAL ZARFLAR

AÇIK RENKLİ ALGAL ZARFLAR

http://www.geol.sci.hiroshima-u.ac.jp/~geohist/kano/CA/Page/23/23c09.html


Kum boyutunda küresel yada elipsoidal şekilli herhangi 

bir iç yapıya sahip olmayan kalsiyum karbonat (mikrit) 

‘tan oluşmuş tanelerdir.

Pelletler yeni çökelmiş karbonat çamurlu sedimentler 

içerisindeki organik maddelerce beslenen canlıların 

dışkıları şeklinde gelişir.

Pellet oluşumu için en uygun ortamlar lagün ve gel 

git düzlüğü gibi düşük enerjili ortamlardır.



KIRINTI PELLET TANE BOYU < 150 

mikron

DIŞKI PELLET 150 mikron



İNTRAKLASTLAR

Birkaç  karbonat partikülünün bir çimento yada organik 

maddeyle tutturulmasıyla oluşan tanelerdir. 

İntraklastlar çökelme havzası içerisinde taşlaşmış ya da 

yarı pekişmiş malzemenin herhangi bir sebeple 

parçalanması ve yakın bir yerde biriktirilmesiyle oluşan 

oluşukarası tanelerdir.



İNTRAKLAST



İNTRAKLAST



İSKELETSEL BİLEŞENLER

Kireçtaşlarının en önemli bileşenlerindendir. Ortamda 

yaşayan organizmaların iskelet ve kabukları veya bunların 

parçalarından oluşurlar. 

Organizmaların zaman ve mekan içerisindeki dağılımları 

oldukça farklıdır. Fosil süksesyon kuralı gereği canlı 

toplulukları zaman içerisinde sürekli değişime uğramıştır. 

Kireçtaşları içerisinde en çok rastlanılan iskeletsel 

bileşenler:  Algle, Foraminiferler, Mercanlar, Brakiopodlar, 

Gastropodlar, Pelesipodlar, Trilobitler, Ekinodermalar ‘dır

BİYOKLASTLAR





Foraminifera



MERCANLAR





BRAKİOPOD





Gastropod

Bivalv



Bivalvia



Sefalopod



Ekinoderm



(RUDSTONE) KABATAŞ



GASTROPODLAR >2 ‘mm ise (RUDSTONE) 

KABATAŞ, <  2mm ise gastropod istiftaşı gastropod 

packstone



KALSİLUTİT KALSİSİLTİT

İNCE İRİ

ÇOK

İNCE İNCE ORTA

ÇOK

İRİ

KALKARENİT KALSİRUDİT

0.004 0.03 0.06 0.12 0.25 2.00.5 mm

Tane boyuna göre kireçtaşlarının 

sınıflandırılması



Kireçtaşlarının saha sınıflaması

Mikritik kireçtaşı

biyoklastik kireçtaşı





2 mm’den büyük boylu taneler 

% 10’dan çok ise
2 mm’den büyük boylu taneler 

% 10’dan az ise



KARBONAT ÇAMURTAŞI ( Fosilli mikrit )

KARBONAT ÇAMURTAŞI ( mikrit = mikritik kireçtaşı) Tümü böyle olsaydı



2 mm
VAKETAŞI  (BİYOMİKRİT)



2 mmYÜZERTAŞ  (BİYOMİKRUDİT)



2 mm
İSTİFTAŞI  (BİYOMİKRİT)

Mikrit aramadde >> spar 

çimento olduğu için

TANE DESTEKLİ OLDUĞU İÇİN 



2 mmKABATAŞ  (BİYOMİKRİTRUDİT)
Mikrit aramadde >> spar 

çimento olduğu için



2 mmTANETAŞI  (BİYOSPARİT)



2mm

KABATAŞ (BİYOSPARUDİT)



2 mm
VAKETAŞI  (BİYOMİKRİT)



TANETAŞI (İNTRASPARİT) 1 mm

2 mm

KABATAŞ (İNTRASPARUDİT) (ölçek böyle olsaydı) 



VAKETAŞI 

İNTRAMİKRİT

YÜZERTAŞ

İNTRAMİKRUDİT

2 mm

2 mm

MİKRİT 

ARAMADDE

İNTRAKLAST

İNTRAKLAST

İNTRAKLAST



TANETAŞI  (PELSPARİT)
200 MİKRON



2 mm
KABATAŞ  (BİYOSPARUDİT)



2 mm
TANETAŞI  (BİYOSPARİT)



2 mmBAĞLAMTAŞI  (BİYOLİTİD)

Bağlayan Maviyeşil algler, bağlanan yeşil alğler Yeşil alg

Mavi-Yeşil alg

BOŞLUK 

DOLGUSU



2 mmTANETAŞI  (OOSPARİT)



ÇATITAŞI (BİYOLİTİD)



ÇATITAŞI (BİYOLİTİD)



ÇATITAŞI (BİYOLİTİD)



DOLOMİTLEŞMİŞ 

KİREÇTAŞI

DOLOMİT 

KRİSTALLERİ


