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Nannoplankton biostratigraphy of the Haymana region (SW Ankara) 

Vedia TOKER Ankara üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji-Stratigrafi Kürsüsü, Ankara 

ÖZ: Haymana yöresinde (GB Ankara) Kampaniyen-Lütesiyen yaşlı oluşuklar yüzeylenmektedir. Yaklaşık 5000 m kalınlığı olan 
bu oluşuklar konglomera, kumtaşı, şeyi, marn ve kireçtaşı çeşitleriyle temsil edilirler. Yüksel (1970) tarafından adlandırılan Hay
mana, Kavak, Çaldak, Kadıköy, Gedik, Karahoca ve Çayraz formasyonlarından alınan örneklerde 107 Nannoplankton türü tanım
lanmış ve inceleme alanında bu formlar yardımıyla aşağıdaki biyozonlar saptanmıştır: Tetralithus gothicus (Alt Kampaniyen), 
Tetralithus trifidus (üst Kampaniyen-Alt Mestrihtiyen), Arkhangelskiella cymbiformis (Alt-Orta Mestrihtiyen), Lithraphidites 
quadratus (Orta-üst Mestrihtiyen), Cruciplacolithus tenuis (Alt Daniyen), Chiasmolithus danicus (üst Daniyen-Alt Monsiyon), 
Ellipsolithus macellus (Alt Monsiyen), Fasciculithus tympaniformis (Orta Mansiyen), Heliolithus kleinpelli (üs Monsiyen-Alt 
Tenesiyen), Discoaster gemmeus (Orta Tanesiyen), Discoaster multiradiatus (üst Tanesiyen), Marthasterites contortus (Alt İpresi
yen), Discoaster binodosus (Alt İpresiyen), Marthasterites tribrachiatus (üst İpresiyen-Alt Lütesiyen), Discoaster lodoensis, Disco
aster sublodoensis (Lütesiyen). Bu zonların diğer yörelerle karşılaştırmaları yapılmış ve inceleme alanında tanımlanan Planktonik 
Foraminifera zonlarıyla denklikleri saptanmıştır. Nannoplankton türlerine dayanılarakta ortamsal bir yorum verilmiştir. 

ABSTRACT: The formations of Campanian-Lutetian age are exposed in the region of Haymana, SW of Ankara. These formations 
of about 5000 m thickness are represented lithologically by conglomerates, sandstones, shales, marls and a veriety of limestones. 
The formations named by Yüksel (1970) as Haymana, Kavak, Çaldağ, Kadıköy, Gedik, Karahoca and Çayraz were sampled, and 
107 Nannoplankton species have been distinguished in the samples collected. By means of these Nannoplankton forms that the 
following biozones have been defined in the area studied: Tetralithus gothicus, Tetralithus trifidus, Arkhangelskiella cymbiformis, 
Lithraphidites quadratus, Cruciplaculithus tenuis, Chiasmolithus danicus, Ellipsolithus macellus, Fasciculithus tympaniformis, 
Heliolithus kleinpelli, Discoaster gemmeus, Discoaster multiradiatus, Marthasterites contortus, Discoaster binodosus, Marthasterites 
tribrachiatus, Discoaster lodoensis, Discoaster sublodoensis. These zones of the research area were correlated with the other regions, 
and their compatiblity with the planktonic Foraminifera zones described there were proved. Moreover, an environmental inter
pretation based on the Nannoplankton species is also provided here. 
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GİRİŞ 

Bu araştırmaya konu olan inceleme alanı, Ankara 'nın 
güneybatısında yer alan Haymana yöresidir ( Şekil 1 ). Bu yöre 
ve çevresinde daha ·önce yapılan, sedimantolojik ve hidrojeolo
jik incelemelerde, Kampaniyen'den Orta Eosen'e değin sürekli 
bir tortul istifinin varlığına değinilmiş fakat ayrıntılı bir biyost
ratigrafi verilmemiştir. 

Bu yörede, ülkemizde ilk kez, dünya üzerinde geniş yayı
lımlı olan, dar stratigrafik aralarda kesin yaş veren ve genel 
karşılaştırmalara olanak sağlıyan Nanoplankton '!ar kullanılarak 
detaylı bir biyostratigrafik inceleme yapılmıştır. 

İnceleme yöresi ve çevresinde Ziegler (1936), Erk (1957), 
Righi ve Cortesini (1960), Schmidt (1960), Meriç (1967), Dizer 
(1968), Yüksel (1970,1973), Akarsu (1971), Sirel (1975), 
Gökçen (1976, 1977), Ünalan ve diğerleri, (1976), Toker (1979) 
değişik amaçlı jeolojik· çalışmalar yapmışlardır. 

Bu çalışmada, inceleme yöresinde daha önce Yüksel (1970) 
tarafından ayırtlanmış Haymana, Kavak, Çaldağ, Kadıköy, 
Gedik, Karahoca ve Çayraz formasyonları kullanılmış, yeniden 
bir adlamaya gidilmemiştir. Bu formasyonlarda ölçülen 32 
stratigrafi kesitinden alınan 1729 kayaç örneği çalışma gerecini 
oluşturmuştur. Bu örneklerin içerdiği 107 Nannoplankton 
türü tanımlanmış bunlar yardımıyla 16 biyozon oluşturulmuş ve 
bu stratigrafik düzeyde çalışılmış diğer yörelerle karşılaştırılma 
verilmiştir. 

Nannoplankton'larla ilk kez çalışıldığından önce örnekler
deki Planktonik Foraminifera zonları tanımlanmış ve Nannop
lankton zonlarıyla karşılaştırılarak zon stratigrafik düzeylerinin 
kesinlik kazanması sağlanmıştır. 

STRATİGRAFİ. 

İnceleme alanının stratigrafik istifi genelleştirilmiş dikme 
kesitte de ( Şekil 2) görüldüğü gibi konglomera, kumtaşı, kumlu 
şeyi, şeyi, kumlu marn, marn ve kireçtaşından (biyostromal 
kireçtaşı, biyosparit, alg'li biyomikrit) oluşmaktadır. Bu istifin 
toplam kalınlığı yaklaşık 5000 m olup Kampaniyen-Lütesiyen 
stratigrafik düzeylerini temsil eder. 

Yörede detaylı jeolojik ve stratigrafik çalışma Yüksel 
(1970) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada Yüksel (1970) 
in ayırtlanıp tanımladığı litostratigrafi birimleri kullanılmıştır. 
Bu birimlerin içerdiği Nanoplankton '!ar biyostratigrafik incele
menin temelini oluşturmuştur. 

Lito stratigrafi 

İnceleme alanında litolojik birimler yaşlıdan gence doğru: 

Haymana formasyonu. Tabanda kumtaşı ve kumlu şeyi 
ile başlayıp konglomera, kumtaşı, kumlu kireçtaşı ardalanma
sıyla yüzeylenen bu formasyon Haymana, Çaldağ Tepe, Çamlı
kaya alanlarında geniş yayılım gösterir. 

ölçülü stratigrafi kesitinde 1295 m kalınlıkta olan formas
yon Schmidt (1960) tarafından adlandırılmıştır. Tavanda Ka
vak formasyonuna uyumlu olarak geçer. 

İçermiş olduğu fosil türlerine dayanarak bu formasyona 
Kampaniyen -Orta Mestrihtiyen yaşı verilmiştir. 

TOKER 
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Şekil 1. Yer bulduru haritası 

Figure 1. Location map 

Kavak formasyonu . Tabanda kumtaşı fasiyesi ile başlayıp 
tavana doğru boz renkli şeyiler ve kireçtaşı litoloji birimiyle 
temsil edilir. Yüksel ( 197 O) tarafından adlandırılmış olan bu 
formasyon Haymana, Kartalkaya, Büyük Çaltepe alanlarında 
yüzey !enir. 

Kalınlığı 550 m olarak ölçülmüştür. Tavanda Çaldağ 
formasyonuna uyumlu geçer. İçerdiği fosillere göre yaşı Orta 
Mestrihtiyen'in üstü -üst Mestrihtiyen'dir. 

Çaldağ formasyonu. Tabanda biyostromal kireçtaşıyla başla
yan bu formasyon, kumtaşı, konglomera, kumlu marn, marn 
ve kireç taşı bantları ardalanmasıyla devam eder. 

Yüksek (1970) tarafından adlandırılan bu formasyon 
Kızılkoyun, Çaldağ, Gedik, Evci, Yeşilyurt alanlarında yüzey
lenir. 

1400 m kalınlıkta olup tavanda Kadıköy formasyonuna 
uyumlu geçer. Küçük Çaltepe de yüzeylenen kireçtaşları bol 
miktarda Alg, Echinodermata, Briozoa, Planktonik ve Bentonik 
Foraminifere ile Nannoplankton'lar içerir. Bu fauna ve flora 
topluluğuna dayanarak bu formasyona Daniyen -Monsiyen 
yaşı verilmiştir. 

Kadıköy formasyonu·. Şeyi, kumlu şeyi, kumtaşı litoloji 
birimleriyle temsil edilen bu formasyon Yüksel (1970) tarafın
dan adlandırılmıştır. Yeşilyurt ve Kızılkoyun yörelerinde yü· 
zeylenmektedir. 460 m kalınlığındaki bu formasyon tavanda 
Gedik formasyonuna uyumlu geçiş gösterir. 
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Bol miktarda Planktonik ve Bentonik Foraminifera ile 
Nannoplankton içermektedir. Bu fosil topluluklarına dayanı- · 
!arak formasyona Tanesiyen yaşı verilmiştir.

Gedik formasyonu. Şeyi, kumlu şeyi ve kumtaşı litolojik bi
rimleriyle temsil edilen formasyon, Yeşilyurt, Çayraz, Kara
hoca, Evci ve Gedik yörelerinde yüzeylenmektedir. 

500 m kalınlıkta olan bu formasyon tavanda Karahoca 
formasyonuna uyumlu geçer. 

İçerdiği fosillere dayanılarak formasyona İpresiyen yaşı 
verilmiştir. 

I 

Karahoca formasyonu. Kireçtaşı, kumtaşı ve şeyi ardalanma-
sıyla temsil edilmektedir. Tabanda kumtaşı seviyesi ile başlayıp 
tavana doğru, şeyi, kireçtaşı, kumtaşı ardalanmasıyla sürmek
te ve tavanda yaklaşık 10 m kalınlıkta kireçtaşıyla son bulmak
ta olup, uyumlu olarak Çayraz formasyonuna geçmektedir. 

ölçülü stratigrafi kesitinde 450 m kalınlıkta olduğu ve bol 
miktarda Planktonik-Bentonik Foraminifera ve Nannoplank
ton 'lar içerdiği saptanmıştır. Bu fosil topluluklarına dayanılarak 
formasyona İpresiyen yaşı verilmiştir. 

Çayraı formasyonu. Marn, kireçtaşı ve kumtaşı litoloji 
birimleriy!,, temsil edilen bu formasyon Schmidt (1960) tarafın
dan adlancıırılmıştır. 

Çayraz, Yeşilyurt, Karahoca, Gedikli ve Kanlıgöl yörelerin
de yüzeylenmektedir. Tavanda Neojen yaşlı molaslarla açılı 
uyumsuzdur. 480 m kalınlıktaki bu formasyon Bentonik (Num
mulites, Alveoline, Discocyclina türleri) ve Planktonik Foramini
fera ile Nannoplanktonlar içermektedir. Bu formasyonlara 
dayanılarak formasyonun Lütesıyen yaşlı olduğu saptanmıştır. 

Biyostratigrafi 

Nannoplankton'lar 3000 e yakın türleriyle son 25 yıldır 
biyostratigrafide önemli rol oynamaktadırlar. özellikle fosilce 
yoksun kabul edilen kayaç örneklerinde bulunmaları nedeniyle, 
yaygın olarak kullanılmaktadırlar. İnceleme alanında da bu 
formlar kullanılarak aşağıdaki biyozonlar tanımlanmıştır. 

Tetralithus gothicus zonu 

Tanımlama: Tetralithus gothicus Deflandre ile Tetralithus trifi
dus ( Stradner )in ilk ortaya çıkışları arasındaki süreç. 

Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina, Tetralithus aculeus 
(Stradner), Watz naueria barnasae (Black), Eiffellithus eximius 
(Stover), Eif fellithus turriseiffelli (Deflandre), Cribrosphaera 

ehrenbergi Arkhangelsky, Micula staurophora (Garted), Micror 
habdulus decoratus Deflandre, Glaukolithus diplogram mus 
(Dcf landre), B roinsonia parca (Stradner), Tetralithus obscurus 
Ueflandre, Tetralithus gothicus Deflandre, (Levha 1, Şekil 1) 
Predicosphaera eretacea (Arkhangelsky), Lucinorhabdus cayeuxi 
Deflandre, Reinhardites anthophorus (Deflandre), Biscutum 
testudinarium Black, Parhabdolithus e;;.bergeri (Noel) ve 
Ahmuellerella octoradiata (Gorka) bu biyozondaki fosil toplu
luğunu oluşturur ( Çizelge 1 ). 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen Hay
mana (25), Kemikli sırtı (26), Mandıra (29) stratigrafi kesitleri
nin sırasıyla 2501, 2614-2613, 2905-2907 nolu örneklerinde 
saptanmıştır ( Şekil 3 ). 

Çizelge 1. İnceleme alanı Üst Kretase Nannoplankton '!arı ve stratigrafik 
düzeyleri 

Table 1. Thc Upper Cretaceous Nannoplanktons and their stratigraphic 
distribution of the investigated area 
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Karşılaştırma ve yorum: Cepek ve Hay ( 1969) ve Manivit ( 1971) 
Fransa'da, Risatti (1973) Amerika'da, Roth (1973) ve Bukry 
(1974) derin deniz sondajlarında Kampaniyen stratigrafik 
düzeyinde değişik zonlar tesis etmişlerdir ( Şekil 4). Martini 
(1976) Pasifik Okyanusu derin deniz sondajında, daha önce 
tanımlanan zonların işaretçi türlerinin geniş yayılımlı oluşları 
nedeniyle kullanımlarının sakıncalı olduğunu belirtmiş ve di
key yayılımı kısa olan Tetralithus güthicus Deflandre türüyle 
T. gothicus biyozonunu saptamıştır.

Yazarda, inceleme sahasında T. gothicus Deflandre türünü
tanımlamış ve bu zonu kullanmıştır. 

Tetralithus trifidus zonu 

Tanımlama: Bu zon Tetralithus trifidus (Stradner) in yaşam 
süreci ile sınırlıdır. 

Bu biyozonun fosil topluluğunu Tetralithus g'.>thicus 
zonu Nannoplankton türleri ve Vekshinella crux (Deflandre 
ve Fert), Chiastozygus am phipons (Bramlette ve Martini), 
Chiastozygus initialis (Gorka), Cretarhabdus crenulatus Bram
lette ve Martini, Cretarhabdus decorus (Deflandre), Predicos
phaera spinosa Bramlette ve Martini, Tetralithus descriptus 
Martini, T. nitidus Martini ve T. trifidus (Stradner) (Levha I, 
Şekil 2) oluşturur (Çizelge 1 ). 

TOKER 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen Kara
hoca (4), Küçükçal Tepe (5), Sekidede Tepe (11), Haymana 
( 25 ), Kemikli Sırtı ( 26 ), Mandıra ( 29) stratigrafi kesitlerinin 
sırasıyla 409-410, 501-505, 2502-2503,, 2608-2611, 2908-
2910 nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Fransa ve Amerika 'da 197 3 yılına değin 
Kampaniyen -Alt Mestrihtiyen stratigrafik düzeyi için değişik 
Nannoplankton zonları tesis edilmiştir (Şekil 4). Roth (1973), 
Bukry (1974) ve Martinı (1976) aynı stratigrafi düzeyi için 
Tetralithus trifidus biyozonunu tanımlamışlardır. 

İnceleme alanında da, diğer yörelerdeki çalışmalarda be
lirtilen fosil topluluğu ve litoloji ile çok benzer olan bu zon 
saptanmıştır. 

Arkhangelskiella cymbiformis zonu 

Tanımlama: Tetralithus trifidus (Stadner) in son görünüşünden 
Lithraphidites quadratus Bramlette ve Martini'nin ilk ortaya 
çıkışları arasındaki süreç. 

Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina, (Levha I, Şekil 3). 
Tetralithus aculeus (Stradner), Watznaueria barnasae (Black), 
Eiffellithus eximius (Stover), Cribrosphaera ehrcnbergi Ark
hangelsky, Micula staurophora (Gardet), Microrhabdulus decora
tus Deflandre, Glaukolithus diplogram m us (Deflandre), Broinsa-

Şekil 3. Ölçülü stratigrafi kesitleri deneştirilmcsi ve üst Kretase Nannoplankton biyozonları 

Figure 3. The correlation of measured stratigraphic sections and biozones of the Upper Cretaceous Nannoplankton 
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Şekil 4. Üst Kretase Nannoplankton biyozonları genci kaqıla�tırılınası 

Figure 4. General correlation of the Upper Cretaceous Nannoplankton biozones 

nia parca (Stradner), Cretarhabdus decorus (Deflandre), Vekshi
nella' crux (Deflandre ve Fert), Chiastozygus initialis (Gorka), 
Rhabdolithina splendens (Deflandre), Predicosphaera cretacea 
(Arkhangelsky), Reinhardites anthophorus (Deflandre), Pre
<licosphaera cretacea (Arkhangelsky), Reinhardites anthop
horus (Deflandre), Cretarhabdus crenulatus Bramlette ve Mar
tini, C. conicus Bramlette ve Martini, Braarudosphaera bigelowi 
(Gran ve Braarud), B. discu.Ja Bramlette ve Riedel, Parhabdolit
hus embergeri (Noel), Lucinorsurirellus (Deflandre ve Fert), 
Microrhabdulus elongatus Gartner ve Ahmuellerella octoradiata 
(Gorka) bu biyozondaki fosil topluluğunu oluşturur (Çizelge 1). 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen 11, 
25., 26., 29., stratigrafi kesitlerinin sırasıyla 1101-1106, 
2504-2506, 2606-2607, 2910-2912 nolu örneklerinde 
saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Cepek ve Hay ( 1969) ve Manivit ( 1971) 
Fransa 'da Risatti (1973) Amerika 'da, Roth ( 197 3 ), Bukry 
( 197 4) derin deniz sondaj örneklerinde Alt Mestrihtiyen 'in 
üstü ve Orta Mestrihtiyen stratigrafi düzeyinde değişik zonlar 
yapmışlardır ( Şekil 4 ). 

El-Dawoody ve Barakat (1973) Mısır'da, Martini (1976) 
Pasifik Okyanusu derin deniz örneklerinde Arkhangelskiella 
cymbiformis zonunu tesis etmişlerdir. 

İnceleme alanında da Martini (1976) nin çalıştığı bölge
deki aynı fosil topluluğu ile aynı stratigrafik düzeyde A. cymbi
formis zonu tanımlanmış ve kullanılmıştır. 

Lithraphidites quadratus zonu 
Tanı�lama: L ithraphidites q uadratus Bramlette ve Martini 
(Levha I, Şekil 4). ile Cruciplacolithus tenuis (Stradner) in 
ilk ortaya çıkışları arasındaki süreç. 

Bu biyozonda 1 7 tür tanımlanmış olup, çoğu Arkhangelski
ella cymbiformis zonu Nannoplanktonlarıdır ( Çizelge 1 ). 

Karşılaştırma ve yorum: Genellikle Orta Mestrihtiyen 'in üstü ve 
üst Mestrihtiyen stratigrafik düzeyinde çalışılan yörelerde 
Lithraphidites quadratus zonu saptanmış olmakla beraber, 
Cepek ve Hay (1969), Perch-Nielsen (1972), Roth (1973), 
Bukry ( 197 4) bu zonun üst düzeylerinde şekil 4 'de görüldüğü 
gibi değişik biyozonlar tanımlamışlardır. Bu karmaşıklık belki 
de zonların yerel olmalarından kaynaklanmaktadır. 

İnceleme alanında ise yaln�zca Lithraphidites quadratus 
zonu tanımlanabilmiştir. 

Cruciplacolithus tenuis zonu 

Tanımlama: Cruciplacolithus tenuis (Stradner) ile Chiasmolithus 
danicus (B'rotzen) in ilk ortaya çıkışları arasındaki süreç. 

Markalius inversus (Deflandre), M. astroporus (::itradner), 
Cruciplacolithus tenuis (Stradner), (Levha I, Şekil 5), Braaru
dosphacra bigelowi (Gran ve Braarud), Zygodiscus sigmoides 
Bramlette ve Sullivan bu biyozondaki fosil topluluğunu oluş
turur (Çizelge 2). 

; 
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Bu zonda tanımlanan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
Emirlereskiçalış ( 15) ve Evci ( 8) stratigrafi kesitlerin sırasıyla 
1547-1545, 801 nolu örneklerinde saptanmıştır (Şekil 5). 

Karşılaştırma ve yorum : Hay ve Mohler (1967) Fransa'da, El
Dawoody ve Barakat (1973) Mısır'da Daniyen katı başlan
gıcını altta Markalius astroporus ve üste Cruciplacolithus te�uis 
zonlanyla saptamışlardır (Şekil 6). Martini (1976) Orta Pasifik 
Okyanusu derin deniz sondajı örneklerinde Daniyen 'in Markali
us inversus zonu ile başladığını ve üzerine Cruciplacolithus 
tenuis zonunun geldiğini belirtmiştir. Bukry (1969) ve Kapellos 
(1973) Daniyen katı başlangıcında C. tenuis zonunu tanım
lamışlardır. 

Bu farklılığın, sığ ve derin deniz örnekleriyle çalışmadan 
kaynaklandığı kanısındayım. 

İnceleme alanında ise Mestrihtiyen üzerine uyumlu olarak 
gelen Daniyen katı Cruciplacolithus tenuis zonuyfa tanım
lanmıştır. 

Chiasmolithus danicus zonu 

Tanımlama: Chiasmolithus danicus (Brotzen) ile Ellipsolithus 
m acellus (Bramlette ve Sullivan) un ilk ortaya çıkışları arasın
daki süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu, Crucipfacolithus tenuis zonu 
Nannoplanktonları ve Chiasmolithus danicus (Brotzen), (Levha 
I, Şekil 6) N eochiastozygus saepes Perch-Nielsen oluşturur 
( Çizelge 2). 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen 15 ve 
8. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 802-803, 1544-1541 nolu
örneklerinde saptanmıştır.

Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler (1967) Fransa'da, Kapel
los (1973) Kafkasya'daki çalışmalarında Daniyen'in üst düzeyi 
ve Monsiyen katında Fasciculithus tympaniformis zonunu, 
Bukry (1969) Hawaii'deki incelemesinde Heliolithus kleinpelli 
zonunu, Roth (1973) Orta Pasifik'te, El-Dawoody ve Barakat 
(1973) Mısır'd�ki incelemelerinde Daniyen-Monsiyen kat\arını 
Cruciplacolithus tenuis zonuyla belirlemişler ve bu araştırıcılar 
inceleme sahalarında Chiasmolithus danicus (Brotzen) türünü 
saptayamamışlardır. 

Martini (1970) ise genel zonlamasında Daniyen'in üst
Monsiyen 'in en alt düzeyi için Chiasmolithus danicus zonunu 
kullanmıştır. İnceleme alanında ise diğer araştırma yörelerindeki 
benzer fosil topluluğu ve C.Danicus (Brotzen) türü ile bu zon 
saptanmış ve kullanılmıştır. 

Ellipsolithus macellus zonu 

Tanımlama: Ellipsolithus m acellus (Bromlette ve Sullivan) ile 
Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler'in ilk ortaya çıkış
ları arasındaki süreç. 

M. astroporus (Stradner), M. inversus (Deflandre), C.
danicus (Brotzen), C-. tenuis (Stradner), Neochiastozygus 
saepes Perch-Nielsen, E. macellus (Bramlette ve Sullivan) 
(Levha I, Şekil 7), B. bigelowi (Gran ve Brarod), B. discula 
Bramlette ve Riedel, Z. sigmoides Bramlette ve Sullivan bu 
biyozondaki fosil topluluğunu oluşturur (Çizelge 2). 

TOKER 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme sahasında ölçülen 
8., 15. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 804 a, b, c, 1540-1538 
nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler ( 1967) Fransa 'da, Kapel
los (1973) Kırım'da yaptıkları çalışmalarında Monsiyen katı 
için Fasciculithus tympaniformis zonunu tesis etmişlerdir. 
Bukry (1969) Hawaii'de yaptığı incelemelerinde aynı stratig
rafik düzeyi H. klenpelli zonuyla, Roth (1973) ve El-Dawoody 
ve Barakat (1973) C. tenuis zonuyla tanımlamışlardır. Martini 
(1970,1979) genel zonlamada ve Orta Pasifik Okyanusu derin 
deniz sondajı örneklerinde E. macellus zonunu kullanmıştır. 

İnceleme alanında ise tanımlanan zon fosili ile Monsiyen 'in 
alt düzeyinde E. macellus zonu saptanmış ve kullanılmıştır. 

Fasciculithus tympaniformis zonu 

Tanımlama: Fasciculithus ty mpaniformis Hay ve Mohler ile 
Heliolithus kleinpelli Sullivan ın' ilk ortaya çıkışları arasındaki 
süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu Ellipsolithus macellus zonu 
Nannoplakton'ları ve Sphenolithus annarhopus Bukry ve Bram
lette, S. prim us Perch-Hielsen, Chiasmolithus bidens (Bramlet
te ve Sullivan), C. californicus (8ullivan), Fasciculithus tympani
formis Hay ve Mohler (Levha I, Şekil 8),-F. billii Perch-Nielsen, 
Toweius eminens (Bramlette ve Sullivan), Elliµsolithus distichus 
(Bramlette ve Sullivan), Zygodiscus adamas Bramlette ve Sulli
van, Ericsonia supertusa Hay ve Mohler oluşturur (Çizelge 2). 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
Kızılkoyun (14), 8., 15. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 1401-
1402, 805 a--e, l(i37-1533a nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Bu zon genellikle çalışılan tüm yöreler
de saptandığı gibi, inceleme alanında da diğer yörelerdeki 
benzer fosil topluluğu ve litoloji ile Monsiyen katı düzeyi 
için tanımlanmış ve kullanılmıştır. 

Heliolithus kleinpelli zonu 

Tanımlama: Heliolithus kleinpelli Sullivan ile Discoaster gemmeus 
Stradner in ilk ortaya çıkışları arasındaki süreç. 

Bu zonda, inceleme alanında tür sayısında büyük bir artış 
olmuş ve Daniyen katından beri tanımlanan asosiyasyona, 
Rhabdosphaera crebra (Deflandre), Toweius craticulus Hay ve 
Mohler, Sphenolithus radians Deflandre, N eochiastozygus 
saepes Perch-Nielsen, N. junctus (Bramlette ve Sullivan), 
Helicosphaera seminulum seminulum Bramlette ve Sullivan, 
Fasciculithus involutus Bramlette ve Sullivan, Ericsonia cava 
(Hay ve Mohler), Heliolithus kleinpelli Sullivan, (Levha il, Şekil 
1) Micrantholithus entaster Bramlette ve Sullivan, M. flos
Deflandre türleri katılmıştır (Çizelge 2).

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
8., 14., 15., 26. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 806 a-b, 1403-
1405, 1533 b-1534a, 2612-2616 nolu örneklerinde sap
tanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Hemen hemen çalışılan tüm yörelerde 
Monsiyen 'in en üst , Tanesi yen 'in en alt stratigrafi düzeyinde 
bu zon tanımlanmıştır. Bukry (1969) Hawaii'deki incelemelerin
de aynı stratigrafik düzey için Heliolithus riedeli zonunu tesis 
etmiştir. 
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Şekil 5. Ölçülü stratigrafi kesitleri deneştirilrnesi ve Tersiyer Nannopİankton zanları 

Figure 5. The correlation of the measured sections and biozones of 'Tertiary Nannoplankton 
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İnceleme alanında ise, çalışılmış diğer yörelerdekine çok 
benze_r fosil topluluğu ile bu zon saptanmış ve kullanılmıştır. 

Discoaster gemmeus zonu 
Tanımlama: Discoaster gem m eus Stradner ile Discoaster m ulti
radiatus Bramlette ve Riedel in ilk ortaya çıkışları arasındaki 
süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu Heliolithus kleinpelle zonu 
Nannoplankton'ları ve Chiasm olithus consuetus (Bramlette 
ve Sullivan), Discoaster gem meus Stradner, Lophodolithus 
nascens Bramlette ve Sullivan, z'ygodiscus plectopons Bramlette 
ve Sullivan oluşturur. 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
8., 14., 15., 26. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 806 c-807 a, 
1407, 1534 b-c, 2617-2618 nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Hay ve Mohler ( 1967) Fransa'da, Bukry 
(1969) Hawaii'de, Martini (1976) Orta Pasifik Okyanusu'nda 
yaptıkları incelemelerde Tanesiyen katı orta düzeyinde Disco
aster gemmeus zonunu saptamışlardır. 

Kapellos ( 197 3) Kırım 'da yaptığı çalışmada zon işaretçi 
türünü tanımlıyamamış ve Tanesiyen katını Heliolithus riedeli 
zonuyla belirlemiştir. 

Roth (1973) Orta Pasifik'teki derin deniz sondajı örnek
lerinde yaptığı incelemelerde Tanesiyen katı orta düzeyi için 
Discoaster mohleri biyozonunu tesis etmiştir. 

El-Dawoody ve Barakat (1973) Mısır'daki incelemelerinde 
Discoaster gemm eus Stradner türünü tanımlıyamamış ve Tane
siyen katı için Discoaster multiradiatus zonunu kullanmıştır. 

İnceleme alanında da, diğer yörelerde tanımlanan bu 
zon, benzer fosil topluluğu ile Tanesiyen katı orta düzeyi 
için saptanmış ve kullanılmıştır. 

Kapellos (1973) ve Martini (1976) yaptıkları incelemelerde 
bu zon üzerinde Heliolithus riedeli zonunu saptamışlardır. 
Yazar, inceleme alanında bu zon fosilini bulamamış ve bu 
nedenle de bu zonu kullanmamış olup Mısır ve Fransa 'da da 
bu zonun tanımlanamamış olması yöresel ve ekolojik koşullar 
nedeniyle bazı ortamlarda oluşmamış olduğuna dayanabilir 
kanısındadır. 

Discoaster multiradiatus zonu 
Tanımlaına: Discoaster m ultiradiatus Bramlette ve Riedel ile 
Marthasterites bram lettei Brönnimann ve Stradner'in ilk ortaya 
çıkışları arasındaki süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu, Discoaster gemmeus zonu 
Nannoplankton'ları ve Neochiastozygus perfectus Perch-Niel
sen, Discoaster m ultiradiatus Bramlette ve Riedel, (Levha 
il, Şekil 2) Pontosphaera pulcher (Deflandre) oluşturur (Çi
zelge 2). 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
8., 14., 15., 26. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 807 b-c, 1407, 
1532-1533, 2619-2620 nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Tüm çalışılmış 
katı üst düzeyinde bu zon saptanmıştır. 
tanımlanan bu zon kullanılmıştır. 

yörelerde Tanesiyen 
İnceleme alanında da 

TOKER 

Marthasterites contortus zonu 
Tanımlama: Marthasterites bram lettei Brönnimann ve Stradner, 
in ilk ortaya çıkışından Marthasterites contortus (Stradner) 
in son görünümüne dek olan süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu, Discoaster multiradiatus zonu 
Nannoplankton'larının bir kısmı ve Chiasm olithus grandis 
(Bramlette ve Riedel), Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok 
Discoaster binodosus Martini (Levha II, Şekil 3,5), Marthas'. 
terites bram Iettei Brönnimann ve Stradner (Levha II, Şekil 6 ), 
M. contortus (Stradner) (Levha II, Şekil 4), M. tribrachiatus
(Bramlette ve, Riedel) (Levha II, Şekil 7), Ericsoni:ı ovalis 
Black, Micrantholitus bram lettei Deflandre, Pontosphaera 
plana (Bramlette ve Sullivan) oluşturur (Çizelge 2) 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen 8., 
14., 15., 26. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 808-813, 1408 
a-b, 1531-1530, 2621-2623 nolu örneklerinde saptanmıştır.

Karş ılaştırma ve yorum: EI-Dawoody ve Barakat ( 197 3) Mısır'da 
Martini (1976) Orta Pasifik Okyanusu derin deniz sondajı örnek'. 
)erinde Marthasterites contortus biyozonunu saptamışlardır. 

Bukry (1969) Hawaii'de ve Roth (1973) Pasifik Okyanusu 
derin deniz sondajı örneklerindeki incelemelerinde M. contortus 
(Stradner) türünü saptayamamışlardır. Bu stratigrafik düzey 
için Discoaster diatypus zonunu kullanmışlardır. 

Kapellos ( 197 3) Kırım 'daki araştırmasında bu düzeyi 
Discoaster binodosus zonu ile belirlemiştir. 

İnceleme alanında ise, çalışılmış diğer yörelerdekine ben
zer fosil topluluğu ve litoloji ile M. contortus zonu İpresiyen'in 
alt düzeyinde tanımlanmış ve kullanılmıştır. 

Discoaster binodosus zonu 
Tanımlama: Marthasterites contortus (Stadner) in son kez görü
lüşünden, Discoaster lodoensis Bramlette ve Riedel in ilk or
taya çıkışına değin olan süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu, Marthasterites contortus zonu 
Nannoplankton 'ları ve Chiasmolithus gigas (Bramlette ve SuHi
van), Campylosphaera dela (Bramlette ve Sullivan), Discoaster 
gem m ifer Stradner, Discolithus versus Bramlette ve Sullivan, 
Zygrhablithus bijugatus (Deflandre), Pemma papillatum Mar
tini, Pemma rotundum Klump oluşturur. 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
8., 14., 15., 26. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 814-815, 1409 
a-c, 1529-1527, 2624 nolu örneklerinde saptanmıştır.

Karşılaştırma ve yorum: Kapellos ( 197 3) Kırım 'da, EI-Dawoody 
ve Barakat (1973) Mısır'da, Martini (1976) Pasifik Okyanusu 
derin deniz sondajı örneklerindeki çalışmalarında bu zonu 
saptamışlardır. 

Bukry (1969) Hawaii'de ve Roth (1973) Orta Pasifik 
derin deniz sondajı örneklerindeki araştırmalarında İpresiyen 
katı orta düzeyi için Discoaster diastypus zonunu tanımlamış
lardır. 

İnceleme alanında da, çalışılmış diğer yörelerdekine ben
zer fosil topluluğu ile Discoaster binodosus zonu İpresiyen 
katı orta düzeyinde saptanmış ve kullanılmıştır. 
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Marthasterites tribrachiatus zonu 

Tanımlama: Discoaster lodoensis Bramlette ve Riedel in ilk 
ortaya çıkışından, Marthasterites tr.ibrachiatus (Bramlette ve 
Riedel)'in son görünümüne dek olan süreç. 

Bu zonun fosil topluluğunu, Discoaster binodosus zonu 
Nannoplankton '!arı ve Discoaster deflandrei Bramlette ve 
Riedel, D. elegans Bramlette ve Sullivan, D. lodoensis Bramlette 
ve Riedel (Levha II, Şekil 8), D. saipanensis Bramlette ve 
Rfodel, Scyphosphaera tubiecena Stradner, Discoasteroides 
keuperi (Stadner), Discoaster helianthus Bramlette ve Sullivan, 
Lophodolithus mohlophorus Deflandre, Micrantholithus atten
uatus Bramlette ve Sullivan, Cyclococcolithina gam mation 
(Bramlette ve Sullivan), Rhabdosphaera morionum (Deflandre), 
Helicopontosphaera lophota (Bramlette ve Sullivan) Rhabdosp
haera truncata Bramlette ve Sullivan Neococcolithes protenus 
(Bramlette ve Sullivan), Micrantholithus basquensis Martini 
oluşturur ( Çizelge 2 ). 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 8., 
14., 15. stratigrafi kesitlerin sırasıyla 816-819, 1410-1413, 
1526-1501 nolu örneklerinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Çalışılmış tüm yörelerde ve inceleme 
alanında benzer fosil topluluğuyla İpresiyen katı üst düzeyinde 
bu zon saptanmıştır. 

Discoaster lodoensis zonu 

Tanımlama: Marthasterites tribrachiatus (Bramlette ve Riedel) in 
son kez görünüşünden, Discoaster sublodoensis Bramlette ve 
Sullivan 'ın ilk ortaya çıkışları arasındaki süreç. 

Marthasterites tribrachiatus zonu fosil topluluğuna bu 
zonda Rhabdosphaera inflata Bramlette ve Sullivan katılmakta 
ve M. tribrachiatus (Bramlette ve Riedel) görülmemektedir 
(Çizelge 2). 

Bu zonda bulunan fosiller, inceleme alanında ölçülen 
14. stratigrafi kesitinin 1414-1416 nolu örneklerinde sap
tanmıştır.

Karşılaştırma ve yorum: Çalışılmış tüm yörelerde ve inceleme 
alanında benzer fosil topluluğuyla Lütesiyen katı alt düzeyinde 
bu zon saptanmıştır. 

Discoaster sublodoensis zonu 

Tanımlama: Discoaster sublodoensis Bramlette ve Sullivan ile 
Chiphragmalithus alatus (Martini) nin ilk ortaya çıkışları arasın
daki süreç. 

Zygrhablithus bijugatus (Deflandre), Cam pylosphaera dela 
(Bramlette ve Sullivan), Ericsonia supertusa Hay ve Mohler, 
Chiasmolithus grandis (Bramlette ve Riedel), Discoaster sublo
doensis Bramlette ve Sullivan (Levha II, Şekil 9), Rhabdosphae
ra crebra (Deflandre), R. inflata Bramlette ve Sullivan, R. 
m orionum (Deflandre) bu biyozondaki fosil topluluğunu 
oluşturur. 

Bu zonda bulunan fosiller inceleme alanında ölçülen 28. 
stratigrafi kesitinin 2804 nolu örneğinde saptanmıştır. 

Karşılaştırma ve yorum: Hemen hemen çalışılmış tüm yörelerde 
ve inceleme alanında benzer fosil topluluğu ile Lütesiyen katı 
orta düzeyinde bu zon tanımlanmış ve kullanılmıştır. 

Ortamsal Yorum 

İnceleme alanında toplanan örneklerdeki Nannoplankton '
!arın Kampaniyen --Alt Mestrihtiyen stratigrafik düzeyinde de
rin denize özge türler olduğu izlenir. Orta-üst Mestrihtiyen 
as katlarında Braarudosphaera bigelowi (Gran ve Braarud) ve 
B. discula Bramlette ve Riedel türlerine rastlanır. Adı geçen
ilk türün daima sığ bir deniz ortamında (Bukry, 1969) yaşam
sürdürdükleri belirlendiğinden bu as katlarda deniz d,?rinliğinin
0-200 m geçmediği görülür.

Daniyen yaşlı kayaç örneklerinde de B. discula Bramlette
ve Riedel B. bilgelowi (Gran ve Braarud) bulunuşu Orta Mestrih
tiyen'den başlıyarak sığlığını koruyan denizin bir kattada 
devam ettiğini gösterir. 

Monsiyen ve Tanesiyen stratigrafik düzeyinde Nannoplank
ton türlerine dayanarak deniz derinliğini belirleme olanağı 
yoktur. Çünki, şelf ve derin deniz Nannoplankton '!arı bir arada 
görülmektedir. Çalışılan bölgenin fliş fasiyesinde olması, türbitit 
akıntılarla derine gelmiş türlerin kıyı ve derin deniz fosillerinin 
karışımından oluşması nedeniyledir. 

İpresiyen-Lütesiyen stratigrafi düzeyinde ise kıyı-şelfi 
karakterize eden B. bige lowi (Gran ve Braarud), B. discula 
Bramlette ve Riedel, Pontosphaera pectinata (Bramlette ve 
Sullivan), Helicopon to sphaera sem inu lum sem in ulum Bramlette 
ve Sullivan, Micrantholithus flos Deflandre, M. attenuatus 
Bramlette ve Sullivan, Rhabdosphaera crebra (Deflandre), 
R. perlonga (Deflandre), Pontosphaera pulcher (Deflandre),
Zygrhablithus bijugatus (Deflandre), Micrantholithus bram lettei
Deflandre, M. entaster Bramlette ve Sulivan türlerinin bulunuşu
Monsiyen --Tensiyen katlarında devam eden derin denizin
sığlaştığını gösterir.

Nannoplankton'lara dayanılarak Kampaniyen-Alt Mestrih
tiyen katlarında derin, Orta Mestrihtiyen - Daniyen katlarında 
sığ, Monsiyen-Tanesiyen'de derin ve İpresiyen'den sonra sığ 
bir denizin havzayı kapladığı görülür. Bununla beraber incelenen 
örnekleri topladığımız formasyonlar fliş olarak bilinmektedir. 
Fliş bir türbidit serisi olduğundan faunaya dayanılarak tanım· 
!anan ortamsal durumun, içinde bulundukları tortulların bugün
kü durumlarını değilde birincil durumlarını belirttiğini gözden
uzak tutmamak gerekir.

BİYOSTRATİGRAFİ BİRİMLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 

Son 25 yıldır dünya çapında geniş yayılımlı Nannoplank
ton '!ar kullanılarak bir çok kat saptanmış ve ayrıntılı biyost
ratigrafi yapılmıştır. 

Son yıllarda, Nannoplankton'lar dar zaman aralığını karak
terize etmeleri nedeniyle, gerek stratigrafik düzey saptanmasına 
ve gerekse karşılaştırma yapımına büyük çapta olanak sağla
maktadır. 

Değinilen nedenlerden dolayı bu formlar üzerinde çalış
malar yoğunlaştırılmış ve çok sayıda biyozon saptanmıştır. 
Yapılan karşılaştırmalarda ayrıca b·u biyozonların Planktonik 
Foraminifera biyozonları ile yöresel korelasyonları, Bramlette 
ve Sullivan (1961), Bramlette ve Wilcoxon (1967), Hay ve 
Mohler (1967), Perch-Nielsen (1969), Gartner ve Bukry (1969) 
Martini (1970), Decima, Roth ve Todesco (1975), Stainfort 
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Şek.il 6. Tersiyer Nannoplankton biyozonları genel karşılaştırılması 

Figure 6. General correlation of the Tertiary Nannoplankton zones 
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ve diğerleri ( 197 5 ), Hillebrandt ( 197 5) tarafından yapılmıştır. 
İnceleme alanında yapılan iki gruba ait karşılaştırma ise şekil 
7 'de gösterilmiştir. 

Kampaniyen 

Globotruncana elevata zonuyla Tetralithus aculeus Nannop
lankton biyozonunu ilk kez Fransa 'da Cepek ve Hay ( 1969) 
yaptıkları incelemelerde korele etmişlerdir. Daha sonra T. 
aculeus zonu Manivit ( 1971) tarafından Kampaniyen - Alt 
Mestrihtiyen yayılımlı olarak kullanılmıştır. Risatti (1973), 
Roth ve Bukry ( 197 4) de değişik Nannoplankton adlarıyla 
bu stratigrafik düzeyi simgelediler. Son olarak Martini ( 197 6) 
Pasifik Okyanusu derin deniz sondajı örneklerinde Kampani
yen 'in alt düzeyi için Tetralithus gothicus ve üst Kampaniyen 
-Alt Mestrihtiyen'in alt düzeyi içinde Tetralithus trifidus zon
larını tanımlamışdır. Bu gün Nannoplankton genel biyozon
lamasında geçerliliğini sürdüren T. gothicus ve T. trifidus zon
ları aynı stratigrafik düzey için verilen diğer zonlamalardan daha
kesin sonuç vermektedir. T. aculeus zon türünün dikey stratig
rafi yayılımı geniş olduğundan zonlamadaki kullanımı daha
az geçerlidir.

Yukarıdaki verilere ve karşılaştırmalara koşut olarak in
celeme alanında da Globotruncana elevata Planktonik Forami
nifera zonuyla, Tetralithus gothicus ve Tetralithus trifidus 
Nannoplankton biyozonlarının stratigrafik düzey bakımından 
korelasyona uygun olduğu sonucuna varılmıştır ( Şekil 7 ). 

Mestrihtiyen 

Kampaniyen -Mestrihtiyen sınırını Nannoplankton biyo
zonlarıyla saptamak olanaksızdır. Tetralithus trifidus zonu üst 
Kampaniyen-Alt Mestrihtiyen'in alt düzeyinde yayılımlıdır. 
Bu nedenle Alt Mestrihtiyen yaşlı Globotruncana havanensis 
zonu Tetralithus trifidus zonu üst düzeyiyle Arkhangelskiella 
cymbiformis zonu alt düzeyiyle korele edilebilir. 

197 4 tarihine dek Lithraphidites quadratus Nannoplank
ton _zonu alt düzeyi orta Mestrihtiyen olarak belirlenmiştir. 
Bazı yörelerde ise üst Mestrihtiyen olduğu saptanan bu türiin, 
ortaya çıkışının klimatolojik ve sıcaklık etkenlerine bağlı 
olduğu saptandığından (Worsley 1969) yöreden yöreye Orta 
veya üst Mestrihtiyen'de görünümünün doğal olduğu belirlen
miştir. 

İnceleme alanında Globturcana gansseri zonu iist düzeyinde 
yer alan Lithrophidites quadratus zonu Mısır ve Pasifik Okya
nusu derin deniz sondajı örneklerinde saptanan düzey ile aynı
dır. 

Haymana yöresinde Globtruncana gansseri zonu Arkhan
gelskiella cymbiformis zonu üst-Lithraphidites quadratus zonu 
alt düzeyiyle korele edilmiştir. 

üst Mestrihtiyen, Nannoplankton'larla çalışılan yörelerde 
Lithraphidites quadratus zonuyla belirlenmiş olup çok benzer 
fosil topluluklarıyla temsil edilmiştir. üst Mestrihtiyen'in üst 
düzeyleri için değişik biyozonlar tanımlanmışsada bu konudaki 
tartışmalar henüz sonuçlanmamıştır. 

Globotruncana mayaroensis zonu inceleme alanında Lithr
raphidites quadratus zonuyla korele edilmiştir. 

\ 

Mestrihtiyen sonunda pek çok Nannoplankton türünün 
yaşam süreci son bulmuş (bir kaç tür hariç) Daniyen katı yeni 
Nannoplankton türlerinin doğuşuyla başlamıştır. 

Daniyen 

Haymana yöresinde Daniyen, Cruciplaculithus tenuis ve 
Chiasmolithus danicus zonunun alt düzeyiyle tanımlanmıştır. 

Martini (1970) genel zonlamasında, El-Dawoody ve Bara
kat (1973), Decima, Roth, Todesco (1975), Stainforth ve diğer
leri ( 197 5) çalıştıkları yörelerde Globorotalia pseudobulloides 
zonunu Cruciplacolithus tenuis zonu ile denk olarak belirle
mişlerdir. 

Globorotalia trinidadensis zonu inceleme alanında Chiasmo
iithus danicus zonuyla korele edilmiştir. Çalışılan pek çok 
yörede bu zon ayırtlanamamış ve Daniyen katının tümü için 
C. tenuis zonu kullanılmıştır.

Monsiy.en 

Monsiyen katı başlangıcını simgeleyen Globorotalia uncina
ta Planktonik Foraminifera biyozonu, C. tenuis Nannoplankton 

zonu ile pekçok yörede, inceleme alanında da Chiasmolithus 
danicus zonunun üst düzeyi ve Ellipsolithus macellus zonu ile 
korele edilmiştir. 

Globorotalia angulata zonu Fasciculithus tympaniformis 
Nannoplankton biyozonu alt düzeyi ve Globorotalia pusilla 
pusilla Planktonik Foraminifere zonu incelenen tüm yörelerde 
ve çalışılan sahada F. tympaniformis zonu üst düzeyi ve Heliolit
hus kleinpelli biyozonu alt düzeyi ile korele edilmiştir. 

Tanesi yen 

İnceleme yöresinde Tanesiyen Globorotalia pseudomenardii 
Planktonik Foraminifera zonuyla simgelenmekte olup Heliolit
hus kleinpelli zonu üst ve Discoaster gemmeus zonu alt düzeyiy
le korele edilmiştir. 

Tanesiyen katı üst düzeyi ise Globorotalia velascoensis 
Planktonik Foraminifera zonuyla simgelenmektedir. Bu zon 
Discoaster gemmeus ve D. multiradiatus Nannoplankton zonuy
la korele edilmiştir. Bu zonlar çalışılmış diğer yörelerle uyum 
gösterir. 

İpresiyen 

İnceleme alanında, Globorotalia subbotinae biyozonu 
Marthasterites contortus ve Discoaster binodosus Nannoplank
ton zonu alt düzeyine karşı gelir. Bu düzeyi simgeleyen Nannop
lankton biyozonlarının sınırı yöreden yöreye değişmektedir. 

İnceleme alanında Marthasterites contortus zonunu G. 
velascoensis zonu örneklerinde saptayamadığımızdan bu biyo
zonun başlangıcını İpresiyen olarak tanımladık. 

Discoaster binodosus ve Marthasterites tribrachiatus biyo
zonu inceleme alanında Globorotalia argonensis ve Globorota
lia pentacamerata zonuyla- simgelenmiş olup Marthasterites 
tribrachiatus Nannoplankton zonuyla korele edilmiştir. 

Lütesiyen 

Lütesiyen katı başlangıcını simgeleyen Globorotalia bullob
rooki Planktonik Foraminifera zonu, Discoaster lÔdoensis ve 
D. sublodoensis Nannoplankton zonlarıyla korele edilmiştir.
Çalışılmış diğer yörelerde ve inceleme alanında elde edilen
sonuçlar büyük benzerlik göstermiştir.
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Şekil 7. İnceleme alanı Planktonik Foraminifera ve Nannoplankton 
zonları korelasyonu 

Figure 7. The correlation of the Planktonic Foraminifera and Nannop· 
lankton zones in the Haymana area 

TOKER 

SONUÇLAR 

Haymana yöresinde, Nannoplankton '!ara dayanılarak yapı
lan biyostratigrafik incelemelerden aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir. 

1- Kampaniyen-Lütesiyen stratigrafi düzeylerinde Türkiye'de
ilk kez inceleme yöresinde toplanan örneklerde 107 Nannop
lankton türü tanımlanmış ve bunlarla olanaklar ölçüsünde in
celeme alanında 16 biyozon saptanmıştır.

2- Tanımlanan 16 Nannoplankton zonuyla kat ayrımları 
yapılmıştır.

3- İnceleme alanı için tanımlanan Nannoplankton biyozon
larının çalışılmış diğer yörelerle genel karşılaştırması yapılıp
ayrıcalıklar tartışılmıştır.

4- Nannoplankton türlerine dayanılarak inceleme alanı için 
ortamsal yorum verilmiştir.

5-· Nannoplankton ve Planktonik Foraminifera biyozonla
rının korelasyonu yapılmış ve diğer yörelerde alınan sonuç
larla karşılaştırması yapılmıştır.
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LEVHA 1 

Şekil 1. Tetralithus gothicus Defla�dre 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta, (2501), X 1000 

Şekil 2. Tetralithus trifidus (Stradner) 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta (505), X 1500

Şekil 3. Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta c-d. S.E.M. (2501), X2500

Şekil 4. Lithraphidites quadratus Bramlette ve Martini 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta (1416), X 2500

�ekil 5. Cruciplocolithus tenuis (Stradner) 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta (2512), X 4000

�ekil 6. Chiasmolithus danicus (Brotzen) 
a. Polarize ışıkta b. Normal ışıkta c. S.E.M. (1541), X 2500

Şekil 7. Ellipsolithus macellus (Bramlette ve Sullivan) 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta (1540), X 4000

Şekil 8. Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler 
a. Normal Işıkta b. Polarize ışıkta, (2611), X 2509

PLATE 1 

Figure 1. Tetralithus gothicus Deflandre 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (2501), X 1000

Figure 2. Tetralithus trifidus (Stradner) 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (505), X 1500 

Figure 3. Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina 
a. Transmitted light b. Crossed nicol c-d. S.E.M. (2501), 

X 2500 

Figure 4. Lithraphidites quadratus Bramlette ve Martini 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (1416), X 2500

Figure 5. Cruciplacalithus tenuis (Stradner) 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (2512), X 4000

Figure 6. Chiasmolithus danicus (Brotzen) 
a. Crossed nicol b. Tranmitted light c. S.E.M. (1541), X 2500

Figure 7. Ellipsolithus macellus (Bramlette ve Sullivan) 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (1540), X 4000

Figure 8. Fasciculithus tympaniformis Hay ve Mohler 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (2611), X 2500





LEVHA il 

Şekil 1. Heliolithus kleinpelli Sullivan 
a. Normal ışıkta b. Plarize ışıkta (2612), X 2500

Şekil 2. Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel (1407), X 3500 

Şekil 3. Discoaster birodosus Martini, (1527), X 2500 

Şekil 4. Marthasterites contortus (Stradner), (812), X 3000 

· Şekil 5. Discoaster binodosus Martini, (2624), X 3000

Şekil 6. Marthasterites bramlettei Brönnimann ve Stradner, 
(1513), X 3000 

Şekil 7. Marthasterites tribrachiatus (Bramlette ve Riedel) 
a. Normal ışıkta b. Polarize ışıkta (1510), X 3000 

Şekil 8. Discoaster lodoensis Bramlette ve Riedel 
a. Normal ışıkta b. S.E.M., (1415), X 2500

Şekil 9. Discoaster sublodoensis Bramlette ve Sullivan 
a. Normal ışıkta b. S.E.M., (2804), X 4000

PLATE il 

Figure 1. Heliolithus kleinpelli Sullivan 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (2612), X 2500

Figure 2. Discoaster multiradiatus Bramlette ve Riedel, (1407), X 3500 

Figure 3. Discoaster binodosus Martini. (1527), X 2500 

Figure 4. Marthasterites contortus (Stradner), (812), X 3000 

Figure 5. Discoaster binodosus Martini, (2624), X 3000 

Figure 6. Marthasterites bramlettei Brönnimann ve Stradner, 
(1531},X3000 

Figure 7. Marthasterites tribrachiatus (Bramlette ve Riedel) 
a. Transmitted light b. Crossed nicol (1510), X 3000

Figure 8. Discoaster lodoensis Bramlette ve Riedel 
a. Transmitted light _ b. S.EM., (1415), X 2500

Figure 9. Discoaster sublodoersis Bramlette ve Sullivan 
a. Transmitted light b. S.E.M. (2804), X 4000
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