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ÖZ t Aladaflar'da Küçüksu ve Di§döken yayla dolayında, Hn Üst Fernıiyen, Permiyen-Trlyas geçişi ve en
Alt Trlyas denizel kireçtaşı istifleriyle temsil edilmiştir. Perm'yen-Triyas geçişinin karakterini aydınlatmak
amacıyla bu istiflerde foraminifer topluluk ortak menzil zonlan ayirtlamaya yönelik inceleme yapılmıştır,

Stratigrafik bir boşluğun saptanamadıfı dizide zonlara karplık geltn istif bölümleri ayn, fasiyesler
belirtir. Blyoklastik, koyu kahverenkli klregtagindan olugan Ha. Üst Fermiyen yağlı alt bölüm Dagmarita
ehanakchiensis ReitUnger, Globivalvullna vonderschmittl Reiehel, Staffella sp., Pachyphloia sp., Paradag-
marita sp,, Kamurana sp., foraminifer topluluk ortak menzil zonuyla Gymnoeodium sp,, Permocaloulus sp,
ve Mizzla sp. gibi alg parçalan igermesiyle birinci foraminifer topluluk ortak menzil zonu olarak ayırtediU
mistir. Bu bölümün üzerinde dereceli geçişle yeralan En Üst Permiyen ? En Alt Triyas yaşlı kahverengi -
sari renkli oolittk kirefltailarından oluşan bölüm oolitlerin çekirdeklerinde Dagmarita sp„ Pachyphloia sp,,
^ologyra sp. çimentosunda İs© Cyclogyra ? mahajeri Bronnimann, Zaninetti ve Bozorgnia'mn flaptanmasıy-
la ikinci foraminifer topluluk ortak menzil zonu olarak belirlenmiştir. Bunun üzerinde Bn Alt Trlyas yağlı
sarı-grl renkli kireçtailarından olufan bölüm Oyelogyra ? mahajeri, Reotocoıauspira kalhori Bronnimann,
Zaninetti ve Bozorgnla, Ammodiscus parapriscus Ho, Glomospirella sp. ve Barlandia sp,, Harlandinita sp.
İçeren bölüm üçüncü foraminifer topluluk ortak menall zonu olarak ayırtediüni|tir. Alt Triyas yağlı, açık gri
renkU, laminalı kiregtaılarınm üzerinde oluşan kaUn tabakalı en üst bölüm ise Mèandroapira pusilla (Ho),
Glomoapirella sp. gibi foraminiferleri içermesiyle dördüncü foraminifer topluluk ortak menzil zonu olarak
belirlenmiştir.

Böylece Aladaflar'ın KÜğüksu ve Dişdöken yayla yörelerinde Permiyen.Trİyas geçişinin süreklilik belirt-
tigl ayu"tlanan foraminifer topluluk ortak menzil zonlarıyla ortaya konmuştur.

ABSTRACT : Aladaf regton, iiroıınd Kii^iiksıı and IMidëken yayla, TJppeırmost Permian, Poııninıi-TriasHİc.
transition, and Lowermost Triasslo are repreBented by marine Umestone sequences, la order to clarify the
oharaoterlstio iof rermian-Triïissio trasiNitioıı, au Investigatton to define formnlnUera population concmwnt
range zones has been carried out In thèse sequences.

In the sequence where no stratigraphie hiatus could be found, the par!» corresponding to the zones
exhtMt different facie». The lower part consisting of htoclastic, dark-brown limestones at Uppermost Permian
age contains foraminifera i»f Dagmarlta chanakohfensta Keitlinger, dlolnvalvulina voııdersclııııitü Ileichel,
Staffellai »p., FiM'hyphïoï» »p., Faradagmorlta sp,, Kamurana sp, and atgael fragments like (.Syinnoco dlum sp,t

PennocalonluB sp, and Mi'/v.in, sp. This part Is defined as the first foraminifera population concurrent range
zone. The seeoiMl part wlii<h overlies the lower part with a gradual transition, ci m suits of brown-yeUinw
oolitic limestones of Uppermost Pt̂ rmiiin-l.<Kvverni»st Triassfo age. In this part, which 1B defined as the
second foramtaüıfera population eianourrent range «one, Dagmarita sp,, Paehypholfe sp, anfl * Oyelogyra sp.
have been found In the core» of o»Utes and Cyologyra ? mahajeri Ho to ftm cement. The part above consisting-
of yenow-Tgray limestones mt Lowermost Permian age contains Cyologyra Î mahajer^, Üeetocornusplra
Icalhori Bröniimiann, Zaninetti and Bozorgnla, Ammodtecus parapriscus. Ho, Glomosplrella sp., Barlandla sp,
and Harlandinita sp, an it is defined as the third foraminifera population concurrent range zone. The upper.
nvMt part consisting- of light-gray limestones which are laminated In its lower sections and thick bedded 1B ite
upper sections contains Meandosplra pusllle (Ho), Glonu»plreUa sp. Thus, it is defined em the fourth
foriiminiferu p()pulati<m cancuiTent range zone.

As a result, It M shown that around KÜettksu and I>is<lök-cıı yayla in Aladağ region the Permlam.
Triassl« transition te gradatioaal by mean» of the defined foraminifera population concurrent range zone».
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GfBtŞ

Permiyen-Trlyas sınırının foraminifer topluluk
ortak zpnları yardımıyla saptanmasına yönelik bu araf.
tırma Dofu Toroslar'm Aladaglar bölümünde ve Yalı-
yalı'nuı yaklaşık 20 km güneybatısında yeralan Küçük -
su ve Blşdöktn yayla dizilerinde gerçekleştirilmiştir
(şekil 1),

Şekli li Çalışma alanlarının değişik tflgekU jeolojik
haritaları (T.O.P.'den alınmıgtır).

Figure 1: Geologic maps of the studied areas on various
scales (from T.O.P,),

Stratlgraflk açıdan tüm Toros kuşağı, Elburuz ve
Zagroslar'da yapılan araştırmalar incelendlfinde; Ala-
daflar'da Blummenthal (1952), "Triyas'la bütün Me.
sozolk boyunca devam eden bir kireçtaşı katlar serisi-
nin başladıfı"nı; Hrentöz (1966), "Adana kuzeyinde
Aladaf'a kadar olan sahada bulıman serilerin Orta
Trlyas yajlı" olduğu belirtilmektedir. Yine Toros kuıa-
fımn degl§lk kesimlerinde (Hadim, Antalya ve Ala-
dajlar) araştırmalar yapan Özgül (1B76), Aladaflar
yöresinde Permo-Triyas Ü'şkisini konkordan olarak ta-
mmlamif ve Triyas'm çoğunlukla oolitli kireçtaşlarıyla
başladıtını vurgulamış ; Dşmirtaglı (1967) ise, Pınarba-
şı . Sarız ve Matra dolaylarında Alt Triyaa'm varlığına
işaret etmi|lerdlr. Pınarbaşı dolayında blyostratlgrafik
(özellikle sistematik paleontolojiye dönük) araştırmalar
yapan Al tiner ve dif erleri (1980), bölgedeki Permo-Trl.
yas geçinin! boşlukta olarak yayınlamışlardır (Aladag-
lar'ın uzantısı olmasına kargın),

Türkiye-Irak sınırında, ÇEarbol dolayında İnceleme-
lerde bulunan Schmidt (1964), Permo-Triyas'a değin-
mekte ve ayrıntılı paleontolojik çaügmaların yörede
yapılmasını önermektedir, Elburuzlar (îran)'daStampfli
ve diğerleri (1976) aynı ilişkiyi bogluklu olarak tanım-

larken; Taraz (1968), Orta iran'da, Rosen (1979),
Iran-Körfez bölgealnde yaptıkları araştırmalarda Per-
mo.Triyas geçişinde görülen kırmızımsı-seyllerin vaı*-
lığinı karbonat çökelmeaindekl bir duraksamayı yan-
sıttıf mı ve sedimanter bir boşluğun olmadığını vurgu-
lamaktadırlar.

Aladaflar'da Permiyen-Triyas gegifinln görüldü-
ğü Küçüksu ve Dlfdöken yayla dizilerinde elde edilen
verilerle varılan sonuçların duyurulması amacı İle bu
yazı hazırlanmıştır,

BÎYOSTRAGBAFt

Tüm Toros kuşağı (Türkiye) Zagroa dağları ile
Elburuz (Iran) yörelerinde Permo-Triyas geçiş iliş-
kisine günümüze dek foraminifer açısından açıklık geti-
rilememlştir. Bundan dolayı, çalışma sahasında bu özel.
liğ'l gösteren dizilerde ayrıntılı örneklemeye gidilmiştir.
Saptanan mikrofosillerle topluluk ortak menzil zonla-
rı oluşturulmuş; menzilini zonun temsil ettiği topluluk
fosillerinin herhangi bir yerdeki bilinen varlığının en
dış sınırlarmı belirten yüzeyler çakıgtırmalı olarak
ele alınmıştır. Böylece, şuurlar (zonlarm) bilinebildiği
ölçüde topluluğun ortaya çıkışıyla yokoluşunun sınır-
larından daha kısadır. Bununla birlikte herhangi bir
kesitteki zon sınırı o formun ilk ortaya çıkışıyla son
kayboluş düzeyleridir, Foramlniferlerle kesitin altında-
ki yaşlı fosillerle hemen üstündeki gene fosillerin ara-
sında dereceli geglş saptandığından, bütün düşey Per-
mo.Triyas gegi|inin çalışılan alanda varlığı kesinlik
kazanmıştır. Permo-Triyaa sınırlarının paleontolojik
verierle çözümlenmesi İlk kez bu araştırma ile ger,
çekleştirilmiştir.

Zon! ar

Doğu Akdeniz bölgesinde Aladağlar'da Küçüksu
ve Dişdöken yayla dizilerinde aşağıda sırasıyla tanım-
lanan forammiferlere dayalı olarak 4 topluluk ortak
menzil zonu belirlenmi§tir. Bu arada değinilen zoniarm
ortamlarınında açıklanması zorunlu olmuştur, çünltü
fosillerin yokolnmları ya da ortaya çıkışlarını bulundu,
ğu ortamlar belirlemişler veya denetlemişlerdir. Bun.
dan dolayı İstifin mlkrofasiyes özelliklerinede bu ça-
lışmada ağırlık verilmiştir (şekil 2),

Dagmarita chamakcMens3s, Agathamnünâ, pusilla,
Heınigordlus retohell, Faraılagnıar^ta, öp. Topluluk or-
tak menzil zona : Bu zona karşılık gelen kayaçları,
kahverenfimsi gri-koyu gri, orta kaim tabakalanmalı,
çört yumrulu kireçtaslarıyla; açık gri orta-kalm taba-
kalanmalı orta kristalin dolomitler oluşturur, îöolomlt-
1er kireçtaşlarıyla yanal geçişli ya da aratabakalar bi-
çimindedir. Kireçtaşı dokularım oluşturan başlıca bile-
şen taneler algler, foraminlferler, eklnld parçalan ve
pelletlcrdlr, Mikrit hamuru bazı düzeylerde killi olarak
istif boyunca tanelerarası gereci oluşturur. Erken
kompaksiyon sırasmda basınç erimesi olayından kö.
kenlenen stylolitler kimi düzeylerde belirgindir. Bu
bölümün en Üst düzeyi bitümlüdür.

Başlıca kireçtaşı türleri algli (Permocalculus sp.,
Oymnocodium sp.) kireç vaketaşı.lstlftaşı İle foramlni-
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ferli kireç istiftaşı-tanetaşıdır, Agılt platform fasiyes
kugağma alt özellikler <ba§hcası, belirti foraminifer-
lerin ve dasyclad alglerin yoğunluğu) belirten Üst Per-
mlyen yağlı bu bölüm şelf lagünü ortam koşullarım
yansıtmaktadır.

Bu zonda görülen mikrofosüler ; Dagmarfta cha-
nakchiensis Beltîiııger (Levha I, §ekil 8), FronıHna sp,,
Agaflıaımnlna pusila (Gelnite), (Levha I, gekil 5),
Globivalvidlna vonderschmltö Reichel, (Levha I, şe-
kil 4), Stai'fclhi, sp,, Hejufffordlus reîchell Lya, (Levha
I, şekil 2), Kamurana »p,, Parudiurmarîtii sp,, Paohyp-
hoUa, ap.,Oyologyra sp., Pseudovermlporella ap.,
nıofjılculıısı sp.

S)agınarîfa. sp,, Pachyphlola sp» ve
mab&jeri ForiiminiXer Îoplulıık lartak menıU zona ı Bu
zona karşılık olan istifin bu bölümü kahverengi-
sarı renkli, biyoklastik Wreçtagindan oolitik kiregta,
netagma dereceli geçlg göstermesiyle ayırtedilmlitîr.
Oolitik düaeyde de oolîtlerin yoğunlaşması üste doğru
artmaktadır, Oolltler birincil gökelme OTtamının
(platform kenarı kumları) gel-glt arası kogullannın
etkisiyle daha önceki çalifmalarla saptanmıştır (Teke-
li, O,, Akaay, A., Ürgün, B., Işık, A., 1981). Biyoklas-
tik kiregtaşından oolitik düzeye gesüdlfüıde En Üst
Permlyen fosillerini zarflıyan oolitlerle çimentoda

? mahajeri birlikte tespit edllmigtlr.

araştırmalarda bu türün elde edildiği düzeyleri Alt
Triyas'ın tabanı olarak vurgulamışlardır. İstifin bu
düzeyinde En Üst Permiyen-Ba Alt Triyas (oslîlerinin
birlikte bulunup, blyostratigrafik boşlufun olmadifı-
nı, gökelmenin sürekliliğini yansıtır.

Bu düzeyde; Oolit. çekirdeklerinde pagmarii« şp.
(Levha İ, gekil .9), Agathanmüna pusİUa, (LevhR 1,
gekiie), FaehyphMa sp, (Levha i,, sekil 8), Cyelogyjpa
? mahajeri (Levha 1, §ekil 7) ve çimentoda.Çyfijogryra
sp. (Levha I, şekil fl) foraminlferler toplulufu saptan-
mı§tır.

Cyeloyyra î mahajeri, BeotTOOrnuspira kalhöri
ve Earlandlnlto, sp, ForamiinUer TDopluluk ortak ;niMi-
zil zonu ; Bu zonun Jtar§ılıtı olan Kayatürü açık. grj.
sarı renkli oolitik kiregtanetaıian ile İaminalaıuna
(stramatolitik) gösteren kiregtagîandır.

Bu zonda görülen mikrofosiller: Cyclogyra î ma.
hajBrt' (Levha i, §ekil 10), Bectooorınîsplra MİBorl
(Levha 1, §ekilll), Earlanâtalta sp, (Levha 1, gekll 11),
AmmorIİK<]is para,prfacu8 (Levha t, fekil 13),BarlanlMa

Topluluk ortak menzil ze-ûunda saptanan
Cyologyra ? mahajert'nin tanımını yapan yazarlar;
Toroslar (Türkiye) ve Elburuz (îran)'da yaptıkları

Meandropsplra piMİlla, (Homasplra »p»
Topluluk ortak menzil ZOTMI ? Bu zona karşılık gelen
kaim tabakalı bu bölüm ardalanan denizaltı (subma-
rine) ve hävaaiti (subaerial) kosujlariiujri .etkisiyle
şimdi çatlaklar ve yarıklar bjgiminde görülen özellik-
ler kazanmıştır. Bunların ti?erine agjk gri renkli, lev-
hasal ayrılmalı, laminalanmalı kiregtanetafi gelir.
Zonun Üst düzeyi kurt izli (Calcaires vermieulus) ki-
regtaşıdır.

Topluluk ortak menzil zonda saptanan M» pusilla'-
nın tanımını yapan Ho (I960), bu formu. Alp ve Toroa
kuşağında Üst. Sitiyen olarak saptamıştır.

Bu zonda görülen mikrofosiller İse : Meandropspirs
pusula (Levha 1, şekil 14), Glomosplra sp, GîomimpU
reUa'dır.

SONUÇLA» VE TABIÎŞMALAB

Toroslar*da daha önce yapılan aragtırmalar Üst
Permiyen . Alt Triyas geğişinin sedinıantolc-jllî ve
strattgrafik açıdan sürekliüfinl vurgulamalarma kar-
şın, bölgede biyostratlgrafik gaJışmaların eksikliği ya
da olmayıp bu iliıkinin dofrulufuna açıklık getireme-
miştir. Bu çalışma sonunda ulaşılan sonuçlar sırasıyla;
öncelikle Küçüksu ve Difdöken yayla dizüertade yer.
alan üs t Permiyen-Alt Triyas yafta Wreçtaglari ara.
smda gerek makro (arazi) gerekse mlkıo bir boşluğun
olmadığı gözlenmiştir (M. igenalp'le kesitler üzerinde
sözlü görüşme). Bu İki düzey ile aradaki tabakalardan
gok sık aralıklarla alman örneklerden elde edilen ince
kesitler incelendiğinde çok bol foraminifer içerdiği gö-
rülmüştür. Saptanan foraminiferlerle Topluluk ortak
menzil zorJan oluşturularak Permo-Triyas geçişine
paleootolojik ağıdan agıklık getirilmiştir. Oluşturulan
ilk İki topluluk ortak zonu bize Permo-Triyas geçilin-
de biyolojik bir boşluğun olamıyacaf ını kanıtlamak-
tadır, Bu Bn Üst Permlyene ait Dagmarita çhanake-
hiensis, Agathammina pusşîlla Hemigordiu» reicheli,

Per-

Oyelojryra
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ParadagmsÇrita sp. Topluluk ortak menzil zonu İle
Dagmarita sp„ Pachyphloia sp, ve Gyelogyra mahajeri
Topluluk ortak menzil zonu arasmda biyolojik bir
boşluğun olmadığının Baptanmasıyla ortaya çıkarılmış-
tır, tik zonda görülen Dagmarita sp, (Bn Üst Permi-
yen) ila Gyelogyra ? mahajerlnin (Triyas'm tabanı)
yan yana görülmesi bize yaşlı fosillerden üstteki genç
fosillere dofru bir derecelenmenin varlığını gösterir,
bu da Permo-Triyas geçişinde dü|ey yönde bir boşlu-
ğun olmadıgim, bu düzeyin içerdiği fosillerle kanıtlan-
maşıdır,
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LEVHA I

Şekil 1 . 2 : Hemigordfas reioİMÜ Lys, êksenel keslt, (160), X80, X180,

Şekil 8 i DaglUarita chanakoMensls BeltUnger, boyuna kesit (146), X80,

Şekil 4 ; GloblvalvuIJna vondersehmlttl Reichel, boyuna kesit (006B), X80.

Şekil S i Agathiiınııuııa pusilla (Gelıütz), eksenel kesit (0060), X120.

Şekli 0 . 7, 10 ; Gydlogyrafmabajerl BiïSnnimaim, Zanlnettl ve Bozorpfls, çimento İğinde ve oolit
Sekfrdetinde, eksene dik kesit (158B), X80, X120,

gekU 8 : Paohyphlola sp. ooUt çekMeftode (1B8E)» X80,

fekll 9 i pagmarfta sp, oolit şeklrdeftafle (158), X80,

gekll 11 : Eeetocornuspira kalhorl liromılırııınn, Zan i netti ve Bazorgnia, eUscııo dik kestt
(022), X80,

Şekil 1% s Earlaııdinita sp, boyuna kesit (010), X80,

Şekü İS : Ammodiscus paraprtsous Ho, eksenel kesit (054), XS0,

Şekli 14 : Meandroaplra pusula (Ho), ekaene dik kesit (051), XS0.

PLATE I

Figure 1 . 2 Ï

Figure 8 ş

Figure 4 :

Figure fl Ï

Figure 6,?, 10 I

Figure 11 ;

Figure 12 t

Figure IS :

Figure 14 !

Hemigordiua roicheU Lys, axial seetton (160), X80, X12Ö,

Dagmarita ctaanakoldensis BeitDnger, longitudinal section (146), X80,

Globlvalvulina vonderechniittt Belohdl, longitudinal section (006B), XSO,

Agathammlna purfUa (Gebilte), axial section (0060)* X120.

Cyclogyra?niahajeri Bröıınimaım, Zan ine t ti and Bozorgıüa, in the cenıemt and Jn
the nuclei of oolite,, equatori;ıl section (158E), X80, X120.

Beotocornuspira kalhori Briinnimaim, Zaninetti and Bazorgnla, wjnatoriaJ section
(022), XiO,

Earlandinita sp., Longitudinal seotton (010), X80.

iVinmodiscus paraprisoiis Ho, axial section (054), X80.

MeanOrospIra piwillii (Ho) equatorial section (081), X80

JEOLOJİ MÜHBNDtSUÖI/MAYIS 1988 67






