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ÖZ: Bu araştırmada Güneydoğu Anadolu'nun litostratigrafik olarak bölümienmiş olan fakat, bijostra-
tigrafi ve çökelme koşulları hakkında fazla bir veri bulunmayan Üst. Kretase-Eosen yaşlı istifin Adıya-
man çevresindeki sedimentolojik ve biyostratigrafik özellikleri incelenmiştir. Söz konusu özellikler Adı-
yaman batısında Taşlıyazı (Terbüzek), Toybelen (Tümrüz) ve Ardıçlı (Kerkiş), kuzeydoğusunda ise
Kayadibi (Pevrikan) yörelerinde ölçülen kesitler ile saptanmıştır.

îstif, Adıyaman'ın yakın çevresinde altta Kastei Formasyonunun gri-yeşiMboz renkli derin-denizel ça*
murtaşları üzerine, açısal uyumsuzlukla gelen kızıl renkli, devresel çökelmiş ve değişken kalınlıklı, ka-
rasal Antak (Terbüzek) Formasyonu ile başlar» Bu birim üzerine malzemesi ofiyolitîk bir kaynaktan ta-
şınmış Loftuslalı ince bir plaj kırıntılı düzeyi gelir* Bu düzey karbonat artışı ile alg, bryozoer ve bentik
foraminiferlerden oluşan bir karbonat çökeline (Besni Formasyonu) geçer. Kalınlığı yersel olarak 22-93
m arasında değişen bu kireçtaşı Paleosen'de açık-denjzel -kalsitürbidit-çamurtaşı ardışımı tarafından
(Germav Formasyonu) uyumlu olarak izlenir. Bu birim inceleme alanında en yaygın görülen litoloji olup,
çökelmesini giderek daha da derinleşen havza-içi koşullarında, Lütesiyen sonlarına kadar sürdürmüştür«
Bu zaman aralığında derin-denizel ortamda deniz altı kanalları boyunca çeşitli yoğunluk akmtılariyle ç<>
keime egemendir.

İstif, üstten Alt Miyosen yaşlı ve genelde kireç taşlarından oluşmuş Fırat Formasyonu ile örtülür.

Ölçülü kesitler boyunca derlenen örneklerden, istifin üzerine geldiği Kastei Formasyonunun Alt Ma-
estrihtiyen yaşlı Globotruncana stwartîformis ve Orta Maestrihtiyen yaşlı Globotrancana gausser!,- Besni
Formasyonunun Üst Maestrihtiyen yaşlı Omphalocyclus macroporas-OrMtoides medlus; Germav Formas*
yöiıunun da Daniyen yaşlı Globorotalia pseudobuïloides, Globorotalla trMdadensis?; Monsiyen yaşlı GIo*
borotalla undriata?, GïoborotaMa anguîata; Tanesiyen yaşlı Globorotalia pseııdomenardll, GloborotaMa vê
lascoensis ve Miscellanea mlscella; îpresiyen yaşlı Globorotalia subbotinae ile Globorotalia formosa
formosa? foraminifer zonlarını içerdiği saptanmıştır.

Nannoplftnkton araştırmasıyla ise, Kastei Formasyonunun Alt-Orta Maestrihtiyen yaşlı Unlplana-
rlua tıifidus v© Germav Formasyonunun Daniyen yaşlı Cntclplacoliûıus tennis, CMasmolittıus danf-
eus; Monsiyen yaşlı EUipsoHthus maeeïiug, Fascïcwlitlius tpnpaniformîs; Tanesiyen yaşlı Discoaster
multiradiatiïs; îpresiyen yaşlı TribracMatus contortus zonlanyla temsil edildiği ortaya konulmuştur.

ABSTRACT i Upper Cretaceous-Eocene aged sedimentary sequence of South-Eastern AnatoMa uncon-
formably starts with Antak (Terbüzek) Formation of red beds of various types on the deep-marine
mudstones of Kastei Formation around Adıyaman, It continues by a thin beach elastics and later by
carbonates of Besni Formation of Maestrichtian age, The upper part of the sequence is composed of
open and deep-marine calciturbidite and calcareous mudstone alternation (Germav Formation) of Pale-
ocene-Eocene period. This unit is the most widely exposed lithologie association observed in the in-
vestigated area and continued to be deposited in a more and more deepening basinal conditions, until
the end of Lutetian. Within this period, deposition by various density currents is dominant along the
submarine channels in the deepmarine environments»
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The sequence is overiained by the Miocene aged Fırat Formation which is generally composed of B*
mestones.

Biostraügraphically; in Kastei Formation, Globotruncana gtuartiformig and Glöbûtnıneana gansse-
rl; in Besni Formation Omphalocyclus macroporiis - Orbitoides médius and m Germav Formation« GIo-
borotalia pseudobuiloides, Globorol alia trïnidadensis?, Gïoborotalia uncinata?, Globorotalİa angulata,
Globorotalia pseudomenardü, Globorotalİa ırelaseoensis, Miscellanea raigeeUa, Globorotalla subbotinae,
Globorotalia formosa formosa? foraminiferal zones have been determined and by nannopianktons,
Uniplanarkis trifidus zone in Kastei Formation and Crucİpİacolithus tennis, C^asmoUthus danîcus, El-
lipsolithus maeeUus, Fasclcullthus tynapanlformis» Discoaster multiradiatus, TiibracMatus contortus
zones in Gtfmav Formation have also been determined,

GİRİŞ

Çalışma alanı, Adıyaman ilinin KD da Kayadibi
(Pevrikan), KB da Ardıçh (Kerkiş) ve Toybelea
(Tümrüz), GB da Taşlıyazı (Terbüzek) köyleri çevre-
sidir (Şekil 1). Yörede daha önce yapılan çalışmalar-
da Üst Kretase (Kampanîyen) den, Oligosen eksikli
olarak Üst Miyosen'e kadar devamlı bir tortul istifin
varlığı saptanmıştır (Meriç, 1965; Tuna, 1973; Sun-
gurlu, 1974). Bu istif Sungurlu (1974) tarafından alt-
tan üste Kastei, Antak (Terbüzek), Besni ve Germav
formasyonları şeklinde litostratigrafik birimlere ay-
rılmıştır (Şekil 2), Bölge petrol olanakları yönünden
büyük Önem taşıdığı halde günümüze dek ayrıntılı
bir bîyostratigrafi verilmemiştir.

Yörede, ayrıntılı biyostratigrafik çalışmalar ilk
kez grubumuz tarafından gerçekleştirilmiş ve bu ça*
lışma sırasında özellikle Planktik Foraminiferler île
Nannoplanktonlara dayalı biyostratigrafi ortaya ko-
nulmuştur. Çalışılan istif içinde ölçülen 4 stratigrafi
kesiti ve alman 236 örnek araştırma malzemesini
oluşturmuştur* Bölgede Foraminifer ve Nannoplank-
tonlar ile ilk kez zon ayırtlaması yapılmış ve her iki

organizma grubuna ait zonlar karşılaştırılarak bun
lann stratigrafik düzeyleri kesin olarak belirlenmiş
tir (Şekil 3 ve 4),

STRATIGRAFt

Giriş bölümünde de değinildiği gibi Adıyaman ve
yakın çevresinde alt ve üstten bölgesel uyumsuzluk-
larla sınırlı Üst Kretase-Eosen yaşlı bir tortul isti)
güzeyler (Şekil 2), Bu istif yörede özellikle petrol v*
doğal gaz aramalan sırasında alttan üste Antak (Ter-
büzek), Besni ve Germav Formasyonları olarak li
tostratigrafik birimlere ayrılmıştır (Tuna, 1973; Sun
gurlu, 1974), Bu birimlerin çökelme koşul ve Özellik
İeri ile ayrıntılı biyostratigrafisi ise bu çalışmay«
kadar herhangi bir araştırmaya konu edilmemiştir.

Litostratigrafi ve İstifin Çökelme Özellikleri

İnceleme konusu istifin stratigrafisi ilk kez Sun
gurlu (1974) tarafından formasyon düzeyinde litostra
tigrafik birimlerle düzenlenmiştir. Bu .çalışmada
Sungurlu (1974) tarafından verilen formasyon isimle
ri olduğu gibi kullanılmıştır,

Bölgede (Şekil 1) temeli Adıyaman batışındı
Taşhyazı (Terbüzek), Toytelen (Tümrüz) v# Ardıçl
(Kerkiş) çevresinde Alt-Örta Maestrihtiyen yaşlı de
rin-denizel çamurtaşlan şeklindeki Kastei Formasyo
nu, kuzeydoğusunda Kayadibi (Pevrikan) yöresind<
ise, bir ofiyolit karmaşığı olan Koçali Karmaşığ
oluşturur. Bu temel üzerindeki inceleme konusı
tortul devre, litostratigrafik açıdan Adıyaman batı
smda, kuzeydoğusuna göre farklı bir gelişim sunar
Adıyaman batısında istif Kastei Formasyonu üzeri
ne uyumsuzlukla gelen ve karasal koşullarda geliş
miş Antak (Terbüzek) Formasyonuyla başlar, Üs
Maestrihtiyen'de.genel olarak, Karbonat kıyı koşu]
lannda çökelmiş Besni Formasyonu ile sürer ve Da
niyen-Örta Eosen periyodunda açık-derin denizel ko
şullarda depolanmış Germav Formasyonu ile som
erer, Adıyaman kuzeydoğusunda ise, Koçali Karma
sığı üzerinde Antak (Terbüzek) Formasyonu olmak
sızm Üst Maestrihtiyen'de karbonat kıyı koşullanndı
oluşmuş Besni Formasyonu ile başlar ve yine. Üs
Maestrihtiyen yaşlı açık-derin denizel çökellerde!
oluşan Germav Formasyonu İle sona erer,

Antak (Terbüzek) Formasyonu

Adıyaman batısında izlenen bu formasyon en ge
lişmiş şekliyle Taşhyazı (Terbüzek) köyü çevresind
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yüzeyler. Bu yörede Ölçülen kesitte (Şekil 4) kalınlı-
ğı 80 m, olup, başlıca iki ünite şeklindedir.

Altta izlenen birinci ünite 77*5 m, kahnİıkh, ge-
nelde bordo» yer yer izlenen yeşil renkli çakıl mer-
ceklerinden dolayı da koyu yeşil renkli, belirsiz ta-
bakalanmalı, metrelerce kalın, merceksel tortul dev-
relerden oluşmuştur. Devrelerin alt ve üst yüzeyleri
yaypn kaynaşmahdm Çakıl ve bloklar her düzeyin
alt kesiminde sıktır, bu nedeni«, litolojik olarak her
devre altta çakütaşı, üstte ise kumtaşı şeklindedir.
Boylanma genelde kötü-çok kötüdür, İri taneler iyi
yuvarlak, kum boyundakiler ise köşelidir. Devreler
içinde çakıl ve blokların alt ve üst çökelme yüzeyle-
ripe aykırı dizilimlerinden bunların büyük Ölçekli
çapraz tabakalı oldukları anlaşılır. Birimin alt ünite*
si içinde kalınlıkları değişik, fakat benzer özellikli
ve çok sayıda devre izlenir. Toybelen (Tümrüz) çev̂
resinde (ŞeMl 4) bu ünitede kabakum-kil boyutlu bir
matriks içinde yönelimsiz ve gelişigüzel dağılmış ça-
kıl ve blokların oluşturduğu paraçakıltaşı düzeyleri
de gözlenmiştir,

İkinci devre 2.5 m, kalınlıkta olup, kirli beyaz-
açık yeşil renkli ve büyük ölçekli düzlemsel çapraz
tabakalı çakıllı kumtaşı şeklindedir. Çakıllar genellik-
le ünitenin tabanında sıktır.

Formasyonu oluşturan kırıntılı gereç ofiyolitik
bir kaynaktan taşınmıştır. Bu kaynak içerisinde ce*
şitlİ renkli -Radioler'li çörtler baskın litolojidir. Ön̂
larla birlikte siyah-beyaz renkli bazik volkanik, koyu
yeşil renkli serpantinit, algli yada pelajik biyomikrit
ve metamorfik kayaçların da bulunduğu mostralar-
dan ve inct kesitlerden saptanmıştır»

Formasyonun kalınlığının yöresel olarak fark-
lılıklar göstermesi, genelde merceksel geometrili ol*
duğunu belirtmektedir. Aynea, birimin metrelerce
kalın, belli belirsiz büyük ölçekli çapraz tabakalı,
boyutça yukan-küçülen ünitelerin yinelenmbsi şek-
linde devreseliiği ve çakıl-blok boyutlu tanelerin yu-
varlaklıkları, su akımlarıyla karasal bir ortamda çö-
kelmeyi göstermektedir. Formasyonun genel kırmızı
rengi ve organizma kalıntısı İçermeyişi de karasal
koşullarda depolanmış olduğu varsayımını destek«
leyici kanıtlar olarak kabul edilmiştir* İstif içinde
yerel olarak moloz akımlarıyla çökeltilmiş paraca»
kıltaşlarmm bulunuşu karasal ortamın bir alüvyal
yelpaze (Bull, 1972), üstten kıyı koşullarında sığ-de-
nizel çökeUerİe izlenmiş olması da bu yelpazenin bir
kıyı yelpazesi olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

Formasyon içinde kesin çökelme zamanım belir-
tecek herhangi bir paleontolojik veri elde edileme-
miştir. Fa;kat, bu birimin açılı uyumsuzlukla örttü-
ğü Alt-Orta Maestrihtîyen yaşlı Kastei ve uyumlu
örtüldüğü Üst Maestrihtîyen yaşlı Besni formasyon-
lanyla olan stratigrafik ilişkilerine dayanılarak for-
masyona bağıl olarak Üst Maestrihtiyèn yaşı Öne*
rümektedir.

Besni Formasyonu

incelenen istifin ikinci birimi olan bu formas-
yon Adıyaman batısında v© kuzeyinde yersel farklı-

Şekil 2 ; Adıyaman batısında izlenen Üst Krelase-
Eosen yaşlı tortul istifin genelleştirilmiş
stafigrafi kesiti.

Figure 2 : Generalized slratigı aphical section of
Upper Cretaceous^Eocene aged sedimen-
tary sequence to the West of Adıyaman,

lıklar gösteren kireçtaşlanndan oluşur. Taşlıyazı
(Terbüzek) kesitinda 34 m, kalmlıkta olup, Antak
(Terbüzek) Formasyonu üzerinde uyumlu olarak, kir-
li beyaz renkli karbonat çamuru matriks içinde ge-
lişigüzel dağılmış kun>kabaçakıl boyutlu, ofiyolitik
kökenli kırıntılı gereçten oluşmuş bir paraçakıltaşı
ile başlar. Üste doğru, tane boyu incelmesi ve karbo-
nat oranının giderek artışı ila yaygın iri bentik fora-
miniler, mercan, rudist kavkı parçalan v# ofiyolitik
kökenli terrijen kırıntı içeren mikritik kireçtaşı ha-
line gelir» Bu düzey kirli beyaz renkli ve kalm«çok
kaim tabakalıdır. Formasyon üste doğru, kirli beyaz
renkli, kalm-çok kalın tabakalı, intraklastlı biyospa-
rit-biyosparit (Folk, 1962) ardışımı şeklinde gelişir.
Bu düzeyleri oluşturan biyoklastlar Örbitoidal ve kü-
çük bentik foraminiferler, ekinid diken ve plakları,
rudist kavkı parçalarıyla sancı alg parçalanndan ya-
pılmıştır, tntra-klastlar genellikle biyomikrit bile*
simlidir, İstifin bu kesiminde bazı düzeylerde ince
zonlar halinde ve genellikle allokemler çevresinde
sancı alg büyümeleri şeklinde onkoyîtik oluşumlar
izlenir, Birim üstten Germav Formasyonunun pela-
jik karbonat çamurtaşlanyla örtülür.

Ardıçlı (Kerkiş) kesitinde (Şekil 4) genelde ben-
zer bir gelişim izlenir. Formasyon, Antak (Terbüzek)
Formasyonunun en üst çamurlu düzeyi üzerinde kir-
li beyaz renkli, kalm-çok kalın tabakalı, yaygm iri
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bentik foraminifer, eMnid diken ve plakları, sana
alg ve rudist kavkı parçaları şeklindeki biyoklastlar
ile mikritik intraklastların sparikalsit çimento ile
tutturtümasind&n oluşmuş fosilli intrasparit-blyospa"
ritlerle başlar* 10-15 m, 1er arasında benzer faunalı
ve yaygın Milioİidaeli mikritler, 34 m, ye kadar ise,
alt kesimlere benzer bileşimi biyosparit-intrasparit
aratabakalı biyomikritler şeklinde gelişir, 34-36 m, 1er
arasında Taşlryazı (Terbüzek) kesitinden farklı ola-
rak, bir algli biyolitît ve onun üzerinde de 38 m. ye
kadar resif önü molozu şeklinde biyoklastik kırın-
tılı kireçtaşları izlenir, Bu düzey üzerinde yine Ger*
mav Formasyonunun açık-denîzel çamurtaşlan goẑ
lenir.

Toy belen (Tümrüz) kesitinde formasyon 22 m.
kalınlıktadır ve Ardıçlı (Kerkiş) kesitin© büyük ölçü-
de benzer bir gelişim sunar* Diğer bir deyişle, Antak
(Terbüzek) Formasyonu üzerinde benzer faunalı bi-
yosparitlerle başlar, üste doğru yaygın Müiolidae'li
mikrit halin© gelir. En üstte de yine 2 m, kalınlıklı
bir algal biyoiitit ile sona erer. Bu resîfal düzey için-
de algler tarafından sarılmış çok miktarda iri bentik
foraminiferler izlenir.

Kayadibi (Pevrikan) kesitinde ise, birim 93 m.
kalınlıkta olup, temel üzerinde 0,5-1 m, kalmlıklı ve
onun yerinde parçalanmasıyla oluşmuş bir kırıntılı
düzey üzerinde kirli-beyaz renkli, orta-kahn taba-
kalı, yaygın iri bentik foraminifer, küçük bentik fo-
raminifer, sancı alg, mollusk ve bryozoer parçala-
rından oluşmuş biyoklast içeren biyosparitlerle baş-
lar. Bu keçim içinde 12-13 m, lerde oldukça yuvar-
lanmış biyoklastlar çevresinde yaygın mikritleşmiş
onkoyitik büyümeler izlenir. Üste doğru, istif benzer
faunalı biyomi-krit biyosparit ardışımı şeklinde gelişir.
Özellikle biyomikritler içerisinde biyoturbasyon yay-
gındır, 75 m. den sonra ise, birim yaygm pelajik fau-
nalı (Globotruneanidae, Heterohelicidae) mikrit ve
alt düzeylere benzer bentik fatınalı kırıntılı kireçta-
şı ardışımı şeklindedir.

Yukarıda verilen Ölçülü kesit tanımlarından an-
laşıldığı gibi, Besni Formasyonu genelde transgresif
karbonat kıyı koşullarında gelişmiştir, Alt düzeyler
genel olarak yüksek enerjili bir kıyıyı yansıtır. Kıyı-
da yaşayan çeşitli organizmaların kavkıları olasılıkla
dalga ve akıntılarla işlenmiş ve bir plaj şeklinde yi-
ğıştırılmıştır. Bunlar üzerine gelen biyomikritler ve
biyosparit aratabakalan şelf lagünü ve üzerinde
akıntılarla yılıştırılmış karbonat setlerini göster-
mektedir (Fasiyes 7-6, Wilson, 1975), Yerel olarak bu
düzeyler üzerinde ince bir alg resifi izlenir (Fasiyes
5, Wilson, 1975), Taşlıyazı (Terbüzek) ve Kayadibi
(Pevrikan) kesitlerinde ortamın birden derinleştiği»
şelf lagünü fasiyesini açık-derin denizel çamurtaşı-
kırıntılı kireçtaşı ardışımmın izlemesinden anlaşılır,
Alg resiflerinin izlendiği bölgelerde üstte yine kırın-
tılı kireçtaşları şeklinde resif önü ve daha sonra da
derîn-denizel fasiyes te Germav Formasyonu gozle^

nır,
Birim yörede kalınlığı değişen örtü şeklinde bir

geometriye sahiptir, Yaşı içerdiği mîkrofaunaya gö-
re Üst Maestrihtiyendir,

Germav Formasyonu

İncelenen istifin son birimi olan bu formasyon
aynı zamanda en yaygm litolojidir.

Adıyaman batısında Ölçülen kesitlerde (ŞeMİ 4)
genel olarak, pelajik fosilli derin-demzel çamurtaşlar
n, tümüyle Globigerinidae ve Globorotaliidae kav-
kılarından oluşmuş mikritler (Globigerina çamuru)
ve değişik kalınlık ve tane boyutlu kırıntılı Mreçtaşı
ardişımıııdan oluşmuştur» Taşlıyazı (Terbüzek) ke-
sitinde, Daniyen yaşlı alt düzeylerde bazı kırıntılı ki-
reçtaşları içinde Üst Maestrüıtiyen yaşlı fauna izlen"
mistir. Çamurtaşları kahvemsi gri renkli, çok ince
tabakalı ve laminalıdırlar. Kırıntılı kireçtaşları ise,
bej-sanmsı kahverenkli olup, ıtürbiditlerin çeşitli
özelliklerini yansıtmaktadır, İstifin üst kesiminde ça-
murtaşiarı arasında kalınlıkları 05-6 m, arasında de^
gişen merceksel, kırıntılı kireçtaşları izlenir. Bunlar
genellikle alttan üste moloz ve tane akımı çökelleri}^
le doldurulmuşlardır,

Kayadibi (Pevrikan) yöresinde de, birimin ben^
zer şekilde geliştiği gözlenir, Yalmz, Adıyaman ba*
tısında Daniyen-Örta Eosen zaman aralığında çö-
kelmîş olmasına karşm bu yörede Üst Maestrihtiyen
yaşlıdır,

Birim Adıyaman batısında Miyosen yaşlı Fırat,
kuzeydoğusunda ise Gercüş formasyonlarıyla uyum-
suz olarak örtülür. Genelde geometrisi örtü şeklinde-
dir.

Yukarıda kısaca değinildiği gibi birim dalga ta-
banı altında ve olasılıkla derin-denizel koşullarda ça-
nmrtaşı ve Globigerinalı çamurların süspansiyon-
dan, ıkırmtılı kireçtaşlanmn ise, çeşitli yoğunluk
akıntılarıyla taşınıp depolanmasıyla gelişmiştir. Üst
kesimlerde deniz altı kanal dolgusu fasiyesinin iz-
lenmesi, bölgesel ölçekte bîr regresyonun başladı-
ğım vurgulamaktadır.

Formasyonun bölgedeki kalınlığı, üstteki uyum-
suzluk nedeniyle çok değişkendir ve 215-924 m, ara*
ında ölçülmüştür.

Birimin yaşı Adıyaman batısında Daniyen<)rta
Eosen, Kayadibi (Pevrikan) yöresinde ise, Üst Ma-
estrmtiyendır, Bu farklılık aynı zamanda, bölgede
izlenen havzalaşma olayının tekdüze olmadığım da
yansıtmaktadır. Adıyaman batısında hızlı derinleş-
menin Daniyen'de, Kayadibi (Pevrikaıı) çevresinde
ise, Üst Maestrihtiyen'de başladığı ortaya konulmak
tadır.

BİYOSTRATtGRAFt

Son yıllarda planktik foraminiferler ve nacutiöp-
lanktonlar biyostratigrafi gelişiminde başlıca etken
olduklarım, yapılan § alışmalar ile kesin olarak orta-
ya koymuşlardır. Göz veya lupla farkedilemeyen ve
fosilsiz oldukları düşünülen tortullarda bol miktar-
da bulunduklarından bu organizmalar ile belirlenen
biyozonlar konu ile uğraşan bilim adamlarınca de-
vamlı olarak kullanılmaktadır,

Adıyaman yöresinde yapılan bu çalışmalarda,
planktik foraminîfer ve nannoplanktonların karşı-
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laştırılması yapılarak Üst Kretase-Eosen yaşlı tortul
istifte olanaklar ölçüsünde tanımlanan biyozonlar
stratigrafik gelişimlerine göre sunulmaktadır (Şekil
3).

İnceleme alanından derlenen 4 adet ölçülü stra-
tigrafi kesitinde şu biyozonlar saptanmıştır (Şekil 4):

Planktik ve Bentik Foramlnîfer Zoîıları
Globotruncana stuartlforratls Zonu:

Tanım t Bu zem tabanda Globotnmeana calearata
Cushman, tavanda ise Gle* gansseri Bolli zonları ile
sınırlanmıştır.

Zon tanımlayıcı; Dalbiez, 1955,
Yaş ı Alt Maestrihtiyen»
Yaygın cins ve türle» : Globotruncana stuartifor«

rais Dalbiez, Glc fornîcata Plummer, Glc, ventricosa
White, Glc, arca, (Cushman), Glc, gagnebİM Tîlev, Glc
obliqua Herrn, Frasglobotnmcana petaïloidea (Gan-<
dolfi), Rwgoglöbigeriiia cf. hexaeamerata Bronni-
raann, Rglg. rugosa (Plummer) -(Şekil 5)#

Bu zonun tipik örnekleri Taşlıyazı (Terbüzek)
kesitinde gözlenmiştir.

Karşılaştırma ve yorum ı Globotruncana stuaıti-
formis Zonu Van Hinte (1965) Batı Afrika, Sigal ve
dig. (1967) Kef Sadi, Pesagno (1967) Batı Atlantik sa-
hil şeridi ve Douglas (1969) tarafından Kaliforniya'da
yapılan çalışmalarda belirlenmiştir, Türkiye'de ise
Tansel (1980) Nallıhan yöresinde Globotruncana
stuartiformis'Zonu'nun varlığını ortaya koyarak bu
zonun Alt Maestrihtiyen yaşlı olduğunu vurgulamış-
tır, Zon, diğer araştırıcılar tarafından ise Üst San-
toniyen-Kampaniyen-Alt Maestrihtiyen olarak yaşlan-
dmlmıştır. Adıyaman yöresinde de zon Alt Maestrih-
tiyen olarak tanımlanmıştır (Şekil 3, 4, 8),

Globotruncana gansserl Zonu i

TannBi Globotruncana gansseri Bolli île Abat*
homphalus mayarcNensis (Bolli)'in Bk ortaya çıkışları
arasındaki süreç.

Zon tanımlayıcı: Bolli, 1951,
Yaş t Orta Maestrihtiyen.
Yaygın cins VB turlar ? Globotmiîcana gansseri

BolM, Glc, stuarti (de Lapparent), Gîc# stuartiformîs
Dalbiez, Qc, formcata Plummer, Glc. ventrieosa
White, Gïc. arca (Cushman), Glc, obliqua Herrn, Glc*
lugeonl Tîlev, Glc# gagnêbini Tilev, Praeglobotrunca-
tia citae Bolli, Pglc. petalloidea (Gandolfİ), Rugoglo-
bigerîna rotundata Brönnimann, Rglg* rugosa (Plum-
mer), Hedbergelîa holmdalensis Ölsson (Şekil 5).

Bu zona ait örnekler Taşlıyazı (Terbüzek) ve
Toybeten (Tümrüz) kesitlerinde saptanmıştır«

Karşılaştırma ve yorum ı BolÛ (1966) Trinidad,
El-Naggar (1966) Mısır, Pessagno (1967) Batı Atlantik
sahil şeridi, Beckman ve diğ. (1967) Mısır'daki çalış-
malarında Globotruncana gansseri Zonu'nun Orta
Maestrihtiyen yaşlı olduğunu mçıklamışlardır, Türki*
y^de ise Toker (1977, 1980), Gökçen (1977), Tansel
(1980), Dizer ve Meriç (1983) zona aym yaşı vermiş-
lerdir. Adıyaman çevresinde de zon aym özelliği ta-
şır (ŞeMİ 3, 4 ve S).

Omphalocyclus macroporu^Orbitoides m#dius Zonu:

l a m m : Oiîiphalocycİus jmacroporus (Lamarck)
ile Orbîtoides médius (d'ÂrchiaeJ'un birHkte bulun-
dukları süreç.

lon tanımlapcı ; Meriç, yeni zon.
Yaş: Üst Maestrihtiyen.
Yaygın cins ve türler* Ojaaphalocyclus macropo-

rus B ve A (Lamarck), Örbltoid^s médius B ve A
(d'Archiae), O, apîculatus Schlumberger, Lepidorbi-
toidcs sp., Loftusia harrîsonî Cox, L. eloııgaia Cox,
L. minor B ve À Cox, SideroHtes calcîtrapoides La-
marck, SulcopercuHna obesa de Cizancourt, S* cf.
vermımti (Thiadens), S, cf, globtdosa de Cizancourt,

Bu zon Adıyaman çevresinde geniş bir yayıhma
sahiptir. Çalışma alanında Taşlıyazı (Terbüzek), Toy-
belen (Tümrüz), Ardıçlı (Kerkiş) ve Kayadibi (Pev-
rikan) kesitlerinde beürleıımiştir.

Karşılaşlınııa ve yorunıı Üst Maestrihtiyeni sim-
geleyen ve bentik foraminiferler ile karakteriz^ edi-
len bu zon ilk km ayırtlanmıştır (Şekil 3, 4 ve 8)*

Besni Formasyonu'nu izleyen, Germav Formasyo-
nunun tabanını oluşturan, ince kumlu çamurtaşİarı
içinde ve yalnız ince kesitlerde bol miktarda gözle-
nen küçük Globigerina sp, örnekleri bölgede Dani-
yen'in başlangıcım belirtmektedir. Kesin olarak ad-
landırılamayan bu zon, kuşkuluda olsa yörede Alt
Damyenin varlığını işaret etmektedir. Taşlıyazı (Ter-
büzek) ve Ardıçlı (Kerkiş) kesitlerinde gözlenmiştir
(Şekil 3 ve 4).

Gîoborotalîa pseudobulîoides Zonu:

Tanım : Globorotaüa pseudobulloides (Plummer)
île Glb# trinîdadensii Bolli'iıı ilk çıkışları arasındaki
süreç.

Zon tanımlayıcı: Bolli, 1966.

Yaş t Alt Daniyen,

Yaygm cins ve türler • Globorotalia pseudobullo-
ide» (Plummer), Glb# inconstan« (Subbotİna), Gib,
compressa (Plummer), Globlgerina trilocuHonides
Plummer (Şekil 5). "

Globorotalia pseudobulloides Zonu Taşlıyazı
(Terbüzek) ve Toybelen (Tümrüz) kesitlerinde sap-
tanmıştır.

Karşılaştırma ve yorum ı Bolli (1957, 1966) Trini-
dad, Beckman ve diğ* (1967) Mısır, Olsson (1967) New
Jarsey, Premoli-Silva ve Bolli (1973) Carrİbean, Lu-
terbacher (1975) İtalya'da Alt Daniyen yaşh bu zonun
varlığım ortaya koymuşlardır, Türkiye'de Toker
(1977, 1980) ve Gökçen <1977) adı geçen zonu Alt Da«
niyen olarak belirlemişlerdir. Adıyaman çevresinde
de durum aynı benzerlip körtimaktadır (Şokil 3, 4
ve 8).

Globorotalia Irinïdadensïs Zonu i

Tanım; Globorotalia trinîdadensis Bolli ile Gib*
uncinata BoM'mn ilk çıaışkn M'asmdaki süreoi sim-
geler.
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Zön tanımlayıcı s Bolli, 1957,
Yaşı Üst Baniyen,
Yaygı» cins ve türler: Globorotalîa pseudobullo»

ides (Plummer), Gib. i ncoııs t ans (Subbotina), Globi-
gerina triloculinoides Plummer* Değinilen cins ve
türler bu zonu ıkesin kanıtlamaz ise'de, örnekler
Globorotalta trMdadensis Zonu'na karşıt gelen
Chiasmolithus danicus Zonu'na ait nannoplankton-
lan içermektedir. Bu nedenle, çalışılan alanlarda
kuşkulu'da olsa Globorotalia trınîdadensis Zonufnun
varlığı ortaya konulmaktadır, Taşlıyazı (Terbüzek)
kesitinde belirlenmiştir.

Karşılaştırma v# yorum: Bolli, 1966 Trinidad,
Beckman ve diğ. (1967) Mısır, Premoli-Silva ve Bolli
(1973) Carribean, Lu/terbadıer (1975) İtalya'da Üst Da«
niyen yaşlı bu zonu saptamışlardır. Türkiye'de Toker
(1977, 1980) ve Gökçen (1977) tarafından bu zon belir-
lenmiş ise'de, Gökçen (1977) adı geçen zonu Üst Da-
niyen-Alt Monsiyen olarak yaşlandırmıştır, Globoro-
talia triüMadengîg Zonu Adıyaman çevresinde kuş-
kulu olarak saptanmıştır (Şekil 3, 4 ve 8).
Globorotalia unetnata Zonu t

Tanım: Globorotalia uneinata Bolli ile Gib, aıı-
gıılata (White)'nm ilk çıkışları arasındaki süreç,

Zon tanımlayıcı : Bolli, 1966.
Yaş t Alt Monsiyen,
Yaypn cins ve türler : Globorotalîa trinidadensis

Bolli, Gib. pseudobulloides (Plummer), Gib* îneons*
tans (Subbotina), Gib. cf. praecursoria (Morozova),
Gib. compressa (Plummer), Globigerina triloculinoî-
des Plummer, Yine, zonu simgeleyen Globorotalîa un-
ciiKita Bolli alman örneklerde bulunamamıştır. Fa-
kat, aynı örneklerde Ellipsolîthus macellus nanno-
plankton Zonunun saptanması, yörede Globorotalia
ımdnata Zonu'nun varlığını açıkça ortaya koymak-
tadır. Taşlıyazı (Terbüzek) ve Toybelen (Tümrüz) ke-
sitlerinde gözlenmiştir.

Karşılaştırma ve yorum : Alt Monsiyeni simgele-
yen bu zon BolH (1966) Trinidad, El-Naggar (1966)
Mısır, Beckman ve diğ. (1967) Mısır, Premoli-Silva ve
Bolli (1973) Carribean, Luterbacher (1975) tarafın-
dan İtalya'da saptanmıştır, Türkiye'de Toker (1977,
1980) bu zonun Haymana yöresindeki varlığını vur-
gulamıştır, Adıyaman'da ise Globorotalia trînidaden*
sis Zonu gibi nannoplanktonlara dayanılarak kuşkulu
bir şekilde belirlenmiştir (Şekil 3, 4 ve 8)*
Globorotalîa angulata Zonu t

Tanım: Globorotalia angulata (White) île Gib.
pusîlla pusilla Bolli'nın iîk ortaya çıkışları ile sınırlı-
dır.

Zon tanımlayıcı : Bolli, 1957.
Yaş t Orta Monsiyen,
Yaygın cins ve türler: Globorotalia angulata

(WMte), Gib. pseudobulloides (Plummer), Gib, comp-
ressa (Plummer), Globigerina triloculinoides Plum-
mer (Şekil-5)-.

Globorotalia angulata Zonu Toybeten (Tümrüz)
kesitinde gözlenmiştir*

Şekü 5 : Adıyaman yöresi Üst Kretase-Eosen
planktik foramiıııferiert ve stratlgrafîk dü^
zeylerL

Figure 5 t Upper Cetaceous-Eocene planktie foramî-
nifera and their stratigraphie distribution«

Karşüaşiırnuı ve yorum : Bolli (1966) Trinidad,
Beokman ve diğ, (1967) Mısır, Ejel (1967) Suriye,
Olsson (1967) New Jarsey, Premoli - Silva ve Bolli
(1973) Carribean, Luterbacher (1975) İtalya'da bu 20
nu saptamışlardır, Türkiye'de Toker (1977, 1980), Gök-
çen (1977) tarafından yukarıda değinilen zonun var-
lığı belirlenmiş olup, Gökçen (1977) bu zona Örta4)st
Monsiyen yaşım vermiştir (Şekil 3/4 ve S),
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Yine, çalışma bölgamîzde Globorotalla angulata
Zonu'nu izleyen Üst Monsiyen yaşlı Globorotalla
pusilla pusula Zonu'nun varlığını belirten pelajîk
tipler gözlenememiştir.

Globorotalla pseudomeııardl Zonu

Tanıın : Globorotalîa pseudometıardîl Bolli'nin
yaşam sürecidir.

Zon tanımlayıcı : Bolli, 1957,
Yaş ; Alt Tanesiyen,
Yaygın cins ve türler : Globorotalia psetıdome-
Yaypn cins ve türler: Globorotalia pseudome*

ııardii Bolli, Gib, chapmani Parr, Gib* velascoensis
(Cushman), Gib. conicotrııııcata Subbotina, Gib, cf.
simulating (Schwager), Globigerina triloculinoides
Plummer (Şekil S).

kesitinde saptan-Bu zon Taşlıyazı (Terbüzek)
mış tır.

Karşılaştırma ve yorum : Bolli (1966) Trinidad,
El-Naggar (1966) Mısır, Beckman ve diğ. (1967) Mısır,
Premoli-Silva ve Bolli (1973) Carribean, Luterbacher
(1975) İtalya'da yapılan çalışmalar sonucu Gîoboro-
talia pseudomenardi Zonu'nun varlığını belirlenmiş-
tir. Türkiye'de Toker (1977, 1980), Gökçen (1977) Hay-
mana ve Yahşıhan yörelerinde bu zonu gözlemişler
ve Alt Tanesiyen'i simgelediğini vurgulamışlardır (Şe-
kil 3, 4 ve 8),

Globorotalia velascoensis Zonu

Tanıma Globorotalia pseudomenardii Bolli'nin
son görünümü ile Gib* velascoensls (Cushman)'in son
görünümü arasındaki süreç,

Zon tammlayıcı ; Bolli, 1957,
Yaş : Üst Tanesiyeri.
Yaygın cins ve türler : Globorotalia velascoensia

(Cushman), Gib* aequa Cushman-Renz, Gib, chapmani
Parr, Globigerina velascoensis Cushman, Gig. solda*
doensis soldadoensis Brönnimann, Gig. äff. primitiva
(Finlay), Gig, linaperta Finlay (Şekil 5).

Zonun varlığı Taşlıyazı (Teı^büzek), Toybelen
(Tümrüz) ve ArdıçU (Kerkiş) kesitlerinde beHrlen-
miştir#

Karşılaştmna ve yorum ı Bolü (1966) Trinidad,
Beckman ve diğ. (1967) Mısır, Ejel (1967) Suriye,
Olsson (1967) New Jarsey, Premoli-Silva ve Bolli
(1973) Carribean, Luterbacher (1975) İtalya'da bu zo*
nu saptamışlardır. Türkiye'de Toker (1977, 1980)
Haymana, Dizer-Meriç (1983) KB Anadolu'da adı ge-
çen zonu gözlemişlerdir. Bu araştırıcılardan Dizer«
Meriç (1983) zonun Tancsiyen yaşlı olduğunu vurgu-
lamışlardır (Şekil 3, 4 ve 8),

Mscellanea miscelhı Zonu

Tanım : Miscellanea -miscella (d'Archiac ve Hai-
me)'mn yaşam sürecidir,
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Zon tanımlayıcı : Meriç* yeni zon,

Yaş: Tanesiyen*
Yaygın cins ve türler : Miscellanea mîseella B ve

A (d'ArcMac ve Haime), M, meandrina (Carter), Eo-
talia trocMdiformis Lamarck, Sîstanites îranîca Ra-
haghi, KatMna sp., Alveolina (Glotnalveolina) sp,
Alveolina ef, triestina Hottinger, A, cf. globosa Höt*
tinger, Nuraınıılites sp,, Ranlkothalîa sp,> Öperculina
sp., Diseoeyelina sp.

Miscellanea miseella Zonu Adıyaman yöresinde
oldukça geniş bir yayılım gösterir. Çalışma alanında
Taşlıyazı (Terbüzek), Toybelen (Tümrüz) ve Ardıçla
(Kerkiş) kesitlerinde belirlenmiştir.

Karşılaştırma ve yorum : Tanesiyen yaşlı ben-
tik foraminiferler ila ayırtlanan bu zon ilk kez be»
lirlenmiştir (Şekil 3 ve 4),

Globorotalia subbotinae Zonu

Tanım ı Globorotalia subbotinae Morozova ile
Gib, formosa formoaa Bolli'nin İlk çıkışları arasın-
daki süreç.

Zon tanıralapcı • Bolü, 1957,

Yaş t Alt îpresiyen.
Yaygın cins ve türler : Globorotalia subbotinas

Morozovs, Gib, chapman! Parr, Gib. a#qua Cushman*
Renz, Gib, raarpnödentata Subbotina, Gib. broder,
mannl Cushmaa-Bermudez, Globigerina soldadoen,
sis Sûldadoensîs Brönnimann, Gig, linaperta Finlay,
Gig, primltlva (Finlay) (Şekil 5),

Globorotalia subbotinae Zonu yörede Taşlıyazı
(Terbüzek) ve Ardıçlı (Karkiş) kesitlerinde gözlen»
mistir.

Karşılaştırma ve yorum ; Beckman ve dig. (1967)
Mısır, Ejel (1967) Sııriye, Olsson (1967) Naw Jarsey»
Luterbacher (1975) İtalya'da bu zonu Alt Eosenin
başlangıcı olarak belirtmişlerdir. Yine, Bolli (1966)
Trinidad'da adı geçen zonu ZloborotaHa rex Zonu
olarak saptamıştır. Gib, rex Martin ve Gib, subbo-
tina© Morozova birbirlerinin sinonimidir ve çalışma-
mızda Gib, subbotinae Morozova adlaması kullanıl-
mıştır. Türkiye'de Tofcer (1977, 1980) aynı adlamayı
uygulamıştır. Dizer-Meriç (1983) ise KB Anadolu'da
Globorotalia rex Zonu deyimini kullanarak bu zonu
îpresiyen yaşlı olarak belirtmişlerdir (Şekil 3, 4 ve 8),

Globcrotalia formose formosa Zonu

Tanım: Globorotalia foonosa formosa Bolli/nm
yaşam sürecidir»

Zon tammlayıeı : BölU> 1957,
Yaş : Üst îpresiyen.
Yaygın cins ve türler : Globorotalia pseudotopi-

lensis (Subbotina), Glb# subbotinae Morozova, Gib*
marginodentata Subbotina, Glb# aragonenşîs Nuttall,
Gib, cf. brodermanni Cuchman-Bermudez, Glöbige-
tina lîııaperta Finlay, Gig, soldadoensis soldadoensis
Brönnimann, Gig, äff* soldadoensis angulosa Bollij
Geg# cf. primitiva (Finlay), Gib, formosa formosa
Bolli'mn varlığı kesin olarak saptanamamış ise'de,

Gib* aragonensis Nuttall'ln ilk ortaya çıkışı adı geçen
zonun yörede bulunduğunu ortaya koymaktadır (Şe*
kil 5),

Zon çalışılan alanda Taşlıyazı (Terbüzek) ve Ar-
dıçlı (Kerkîş) kesitlerinde tespit edilmiştir,

Karsuastirma ve yorum : Bolli (1966) Trinidad,
Beckman ve dîğ. (1967) Mısır, Ejel (1967) Suriye, Pr§-
moli-Silva ve Bolü (1973) Carribean, Luterbacher
(1975) İtalya'da bu zonun varlığını ortaya koymuş-
lardır. TürMyede de Toker (1977, 1980) Haymana yö-
resinde Îpresiyen yaşlı Globorotalia formosa formo-
sa lonu'nu tespit etmiştir (Şekil 3, 4 ve 8),

Gioborotalia formosa forinosa Zonu'nu izlemesi
gereken Globorotalia aragonensis Zonu ile tpresiyen*
Lûtesiyen yaşı diğer planktik foraminifer zonlan
araştırmanın yapıldığı alanlarda gözlenaıneıniştir,

Naniîoplankton Zonlan
Uniplanarlus trifldws Eonu

Tanım : Bu zon Unlplanarıııs trifidus (Stradner)'
un yaşam süreciyle sınırlıdır.

Zon tammlayıeı : Bukry ve Bramlette, 1970.

Yaş : Üst Kampaniyen-Alt Maestrlhtiyen.

Yaypn cins v© türler : Umplanarms trifidus
(Stradner), U, gotMcus (Deflandre), Watznauria bar-
nasae (Black), Arfchangelskiella cymbiformis Veks-
hit&a, Predicosphaera cretacea (Arkhangelsky), Mi«
çula staurophora (Gardet) (Şekil 6),

Karşılaştırma ve yorum: Bu zon ilk kez Bukry
ve Bramlette (1970) tarafından tanımlandı. Roth
(1973) ve Bukry (1974) de bu zonu incelemelerinde
kullandılar. Türkiye'de Haymana'da (GB Ankara) bu
zon Toker (1977, 1980) tarafından Üst Kampaniyen-
Alt Maestrihtiyen'in alt düzeylerinde tanımlandı, Va-
rol (1983) tarafından Zonguldak yöresinde yapılan
çalışmalarda İse Alt Maestrihtiyan için kullanıldı.
Adıyaman yöresinde ise Alt^Orta Maestrihtiyen dü-
zeyinde tanımlanmıştır. Bu zon şimdiye dek Türki-
ye'de Alt Maestrihtiyen'de tanımlanmış ise'de, bu ça-
lışmada Globotruncana gansseri Zonu'na ait ömefc
lerde de saptanmıştır. Globotruncana gansserî Zonu
Orta Maestrihtiyen'i simgelediğinden tJiîîpîanarîus tri-
fidus Zonu'nun yayılımı yöre için Alt-Orta Maestrih-
tiyen dir (Şekil 3, 4 ve €),

Cruciplaccıîîtlîus tenuis Zonu

Tanım: Cruclplaeolitlıus tenuis (Stradner)'un- ilk
görünümü ile CMasmolithus danicus (Brotzen)'un ilk
görünümü arasındaki süreç,

Zon tanımlapcı : Mohler ve Hay, 1967; düzeltme,
Martini, 1971.

Yaş t Alt Daniyen,

Yaygın cins ve türler: Cruciplacolithus tenuis
(Stradner), Wätmauria bamasae (Black), NeocMas-
tozygus digitosus Perch - Nielsen, Zygodiscus sig-
moides Bramlette ve Sullivan, Markalios inversııs
(Deflandre) (Şekil 6),
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Karşılaştırma ve yorum: Bu zon ilk kez Fran»
ra'da Mohler ve Hay (1967) tarafından tanımlandı.
Martini, standard zonlamada (1971) kullandı. Türki-
ye'de lük kez Haymana yöresinde Toker (1977, 1980)
tarafından Alt Paleosen'de saptandı, Bu incelemede
de Crucipîaeolithus temas Zonu Daniyen'de Taşlıyazı
(Terbüzek) ve Toybelen (Tümrüz) kesitlerinde tanım-
lanmıştır (Şekil 3, 4 ve 8),

CMasmûlithus âanîcus Zonu

Tanım: Chiasmolithus danicus (Brotzen)'un ilk
görünümü ile ElMpsöMthus raaeellus (Bramlette ve
Sullivan)'un ilk görünümü arasındaki süreç,

Eon tanımlayıcı: Martini, 1971.
Yaş : Üst Daniyen,
Yaygın cins ve türleri t CMasmoHthus danicus

(Brotzen), Crucİptacolithus tenufe (Stradner), Mar»
kalius Jnversus (Deflandre), Zygodlscus sigmoides
Bramlette ve Sullivan (Şekil 6).

Karşılaştırma ve yorum ı Martini (1971)'nin ta-
nımladığı bu zon, Türkiye'de Haymana yöresinde ilk
kez saptanmıştır (Toker, 1977 ve 1980). Varol (1983)
Zonguldak yöresinde bu zonu tanımlayamamış ve
Craeiplacölithus tenuig Zonu içine dahil etmiştir,
Ancak, Fontid kuşağında yapılacak diğer çalışmalar-
la bu zonun varlığı veya yokluğu belirlenebileceğin-
den, bu aşamada kesin bir kabul söz konusu olama-
yacaktır, Buna karşın, Orta Anadolu ve Adıyaman
yörelerinde, Üst Daniyen'de CMasmolithus damcus
Zonu kesin olarak tanımlanmıştır (Şekil 3, 4 ve 8).

EîMpsoMthus maceüus Zonu

Tamm: EÜipsolithus maeellus (Bramİettö ve
Sullivan)fun ilk görünümü ile Fascîculithus tympaııî«
forints Hay ve Mohler'in ilk görünümü arasındaki
süreç.

Zon tanımlayıcı : Martini, 1971.
Yaş : Alt Monsiyen,
Yaygm cins ve türler ı ElMpsöHthus macellui

(Bramlette ve SulMvan), CraciplaeolitJius tenuis
(Stradmer), NeocMasto^rgus ^igitosus Berch-Nielsen,
CMasmolithus danicus (Brotzen) (Şekil 6),

Karşılaştoraaa ve yorum : Martini (197İ) tarafın*
dan tanımlanan bu zon Haymana yöresinde Alt Mon-
siyen katında ilk kez saptanmıştır. Varol (1983) bu
zonu Zonguldak dolaylarındaki çalışmasında Crucip-
lacoIHhus tenuis Zonu olarak belirlemiştir, EUipso*
lithus maeellus (Bramlette ve Sullivan) türünün ta-
nımlanmasına karşın, bunun pratik olmadığı gerek*
çesiyle kullanılmadığı vurgulanmıştır. Gerçekte bu
fikre katılmak olanaksızdır. Çünkü, yapılan birçok
çalışmada Perch-Nielsen (1971, 1972), Martini (1976),
Romein (1977,1979), Haq (1971), Toker (1977) ve diğ.
tarafından kullanıldığı göz önüne alınarak ayrıntılı in-
celemelerde ElMpsolithus maeellus Zonu'nun tanını*
lanması gerekmektedir,

Adıyaman yöresinde de zonu belirleyen türün ilk
kez görünümüyle bu zon saptanmıştır (Şekil 3, 4 ve
8).

Fasciculithus tympaniförmis Zonu

Tanım i Fasciculithus tympaniförmis Hay ve
Mohler'in ilk görünümü ile Helîolithus klempelli Sul-
iivan'nîn ilk görünümü arasındaki süreç,

Zon tammlayıcı : Mohler ve Hay, 1967,
Yaş : Üst Monsiyen,
Yaygm cins ve türler ; Fasciculithus tympanifor-

mis Hay ve Mohler, Zygodiscus sigraoïégs Bramlette
ve Sullivan, Toweius craticulus Hay ve Mohler, Erie»
soma supertusa Hay ve Mohler (Şekil 6).

Karşılaştırma ve yorum : Bu zon ilk kez Mohler
ve Hay (1967) tarafından tanımlanmıştır» Türkiye'de
Haymana çevresinde saptanan zon Üst Monsiyen'i
temsil eder, Adıyaman yöresinde az sayıda türlerle
belirlenen Fascieuİithus tympanîformîs Zonu'nun ta-
vanı saptanamamıştır, Planktik foraminiferlerden
Globorotaîia pseudomenardii Zonu'na karşı gelen ör-
nekler nannoplankton kapsamadıklanndan Heliolit«
hus kleinpelîi Zonu ve Discoaster gemmeus Zonu
bölgede tanımlanamamıştır. Globorotaîia velascoensıs
Zonu'nun üst seviyelerinde ise Dîseoaster multiradi-
atus Zonu belirlenebilmiştir. Varol (1983), Zonguldak
yöresinde FascicMİîthus tympaiîiformîs Zonu'nu ta*
nımlamıştır (Şekil 3, 4 ve 8),

Discoaster multiradiatus Zonu

Tamm: Discoaster multiradiatus Bramlette ve
Riedel'un ilk görünümü ile Trîbrachlatus braınlettei
Brönnimann ve Stradner'in ilk görünümü arasındaki
süreç.

Şekil 7 : Adıyaman yöresi planktik foramlnifer ve
naiiîiopîankton lonlarmın Haymana yöre-
si zonlanyla karşılaştırması*

Figure 7 ? The correlation of the Adıyaman planktİc
foramiiîifera and naıınoplasıkton zones
with the Haymana Area,
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Şekil 8 : Türkiye planktîk fdramjtalfer biyozonları-
nın genel karşılaştırması,

Figure 8 : General correlation of plaııktîc fommini-
fera biozones of Turkey.

Zoii tanımlayıcı: Bramlette ve Sullivan, 1961.

Yaş t Üst Tanesiyen.

Yaygın cins ve türler : Discoaster multiradiatus
Bramlette ve Riedel, Erîcsonîa supertusa Hay ve
Mohler, Femma angulatum Martini, Braarudosphaera
bigelowî (Gran ve Braarud) (Şekil 6).

Karşılaştırma ve yorum : Bu zoh Bramlette ve
Sullivan (1961) tarafından ilk kez tanımlanmıştır.
Türkiye'de Haymana yöresinde Üst Tanesiyen'de zen-
gin bir fosil topluluğu ile saptanan zon, Adıyaman
yöresinde az sayıda nannoplankton çeşidi ile belirle»
nebilmiştir. Ortamın sığlaşmasının buna neden ola-
bileceği düşünülür, Braarudosphaera ve Mierontlıo*
litus türlerinde sayıca artış izlenmesinde sığlığı be-
lirtmektedir (Şekil 3, 4 ve 8).

Discoastôr multiradiatus Zonu île Paleosen sona
ermekte, Paleosen-Eosen sınırı Discoaster multiradi-
atus Eonu ile TrİbrocMatııs coîitortııs Zonu arasın-
dan geçmektedir.

TrîbracMatus contortus Zonu

Tanım : TribracMatus braınlettei Brönnimann
ve Stradner'nin ilk görünümü ile TribracMatus con-
tortus (Stradner)'un son görünümü arasındaki süreç.

ZÖM tanmılapeı ı Hay, 1964,

Yaş : îpresiyen*

Yaygın cins ve türler: TribracMatus contortus
(Stradner), T, bramletteî (BrönBİmann ve Stradner),
T, örthositylus (Bramlette ve Riedel), Discoaster mul-
tiradiatus Bramlette ve Riedel, D# elegans Bramlette
ve Sullivan, D. salisburgensis Stradner, D. woodrûigi
'Bramlette ve Riedel, FasctcuIİthus involutus Bram-
tette ve Sullivan, MicranthoMthus iiiequaiis Martini,
M, fîos Deflandre, Wmama angulatum Martini, Bra-
arudoıplıaera bigelowi (Gran ve Braarud) (Şekil 6).

Karşılaştırma ve yorum : Bu zon ilk kez Hay
(1964) tarafından tanımlanmış ve Türkiye'de Hayma-
na yöresinde (Toker, 1977) saptanmıştır. Adıyaman
yöresinde İpresiyen yaşlı tortularda gözlenen bu zon-
da bulunan nannoplanktoniardan Braarudosphaera,
MicranthoMthus ve Pemma türlerinin sayıca artmasj
yöredeki sığlaşmanın tpresiyen'den itibaren daha da
arttığını belirtmektedir. Adı geçen türlerin Paleosen'
in başından itibaren bulunduğu, gerek Haymana yö*
resinde ve gerekse diğer Avrupa ülkelerinde de gö-
rülür* Ancak, Toybeten (Tümrüz) kesitinde en üst
Paleosen'd#n itibaren izlenmesi ve Paleosen'in alt
ile orta düzeylerinde bulunmaması dikkat çekicidir.
Yöre ve civarında ileride yapılacak çalışmalarla
Braarudosphaera, Micrantholithus ve Pemma türleri-
nin Alt Pateosen'de bulunup bulunmadığı saptanabi-
lir. Şimdilik, Alt Paleosen'de tammlanamamalanmn
ekolojik faktörlerden kaynaklanmış olabileceği düşü-
nülür (Şekil 3, 4 ve 8),

Ostrakodlar

İstifte yalnızca Kastei ve Germav Formasyonla-
rından derlenen örneklerde oldukça zengin bir ostra«
kod faunası saptanmıştır*

Kastei Formasyonu'nun Ölçülü kesitlerle incele-
nen sen üst kesiminde Maestrihtİyen yaşlı Baîrdoppİ-
lata acuticauda (van Veen), B, kamaîcensis Pokorny,
Hermanites cf. juxi van den Bold, Trachyleberidea
geiıûtzi Reuss; Germav Formasyonunda ise Daniyen,
Monsiyen, Tanesiyen ve ipresiyen katkılarını karak«
terize ©den ve aşağıda ayrıntıları verilen ostrakod
topluluğu saptanmıştır. Bunlardan Cytlıerella con-
sueta Deltel, S. gamardensis Deltel, Bairdia cymbuia
Deltel, B. cf. complanata Ducasse* Bairdoppilata gli-
bertî Keij, Krithe kritheformis (van Veen), K, obesa
Sönmez-Gökçen istifin Danîyen yaşlı; Kjttthe man-
tensis Meroo, K. obesa Sönmez-Gökçen, Bairdia cym-
bîila Deltel, Cütherella consueta Deltel, C# gamarden-
sis Deltel, Bairdoppilata glitarti Keİj, Paleomonsml-
rabilia? cf» nodulota Duru ve Gökçen Monsiyen yaşlı;
Krithe obesa Sönmez-Gökçen, Quadracytliere persica
Tambareauf Q, apostolescui Ducasse, âgreiîocythere
bensonl Pokomy, Äctinocytthereis coronata (Esker),
Bairdoppilata gliberti Keij, OertÜella aculeata (Bos-
quet), Hermanîtes decoratisstma Tambareau, Echi-
lîocytherels isabenıana OertlI, Bairdia cymbuia .Del-
tel, B. tenuis Deltel Tanesiyen yaşlı ve Bairdoppilata
gliberti Keij, Oertliella aculeata (Bosquet), Bairdia
crebra Deltel, B# eîongala Lienenklaus, Agranocythere
bensonl Pokorny, Cytheralla münsteri (Roemer), C.
gracİMs Lienenklaus, C, consueta Deltel, C* cf, tries-
tina Kollmann, Krithe rutoti Keİj, Echİnocythereis
aragonensis Oertlfde tpresîyen yaşlı ıkesimlerinde
bulunmuştur,

SONUÇLAR

Araştırma, Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman yö-
resinde Üst Kretase (Maestrihtİyen)-Orta Eosen (Lü=
teslyen) zaman aralığında tortullaşmanın kesiksiz
olarak devam ettiğini; yalnız istifin Adıyaman batı-
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sı île kuzeydoğusunda ortamsai açıdan farklı oldu-
ğunu ortaya koymuştur, Elde edilen sonuçlara göre
kuzeydoğu'da açık-derin denizel koşullara Üst Maes-
trihtiyen'de geçilmesine karşın, bu zamanda Adıya-
man batısında sığ denizel karbonat kıyı koşulları
hüküm sürmekte ve havza derinleşmesi ise Daniyen
başından itibaren hızlı bir şekilde gerçekleşmekte*
dir. Aynca, batıda sürekli izlenen Antak (Terbüzek)
Formasyonu'nun kuzeydoğuda görülmemesi, bu ke-
simin genellikle bir aşınma ve süpürûlme bölgesi
olduğunu belirtmektedir.

İstifin biyostratigrafi incelenmesiyle de alttan
üste Omphalocyclus macroporuc-Orbitoides médius
ve Miscellanea miscêlla bentik foraminifer zonları ile
Globoîrunçana stuartiformis, Globotruncatıa ga»s*
serî, Globorotalia pseudobulloides, Globorotalla tri-
mdadensis?, Globorotalia uncinata?, Globorotalîa an*
gulata, Globorotalia pseudomenardli, Globorotalia
veîascoensis, Globorotalia subbotinae, Globorotalîa
formosa formosa? plank tik foraminifer zonlarının ve
bunlarla bağıntılı olarak da Uniplanarius trifidus,
Cmciplacolithus tennis, CMasmolithus danieus, El-
lipsolithus maeellus, Fascîculîthus tympaiiiformis,
Bİgeoaster multiradiatus, Tribrachiatus contortus
gibi nannoplankton zonlarının varlığı ortaya konul-
maktadır,

Yine, çalışma sonucu olarak yörede saptanan
planktik foraminifer ve nannoplankton biyozonları-
nın Haymana çevresi ile benzer özellikler taşıdığı da
belirtilmiştir (Şekil 7),
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