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ÖZı Bu çalışmada; Karaisalı-Çatalan-Eğner yöresinde yüzeylenen Alt-Orta Miyosen yaşlı türbiditik Cingöz Formasyo-
nundaki planktonik foraminiferler ilk kez incelenmiştir. Planktonik foraminiferler denizaltı yelpaze çökelieri olarak
tanımlanan seriler içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca bu denizaltı yelpazelerinin gelişimi üzerine bazı ilk gözlemler de ve-
rilmiştir.Bu seri içerisinde 14 planktonik foraminifer türü saptanarak 3 biyozon ayırtlanmıştır. Alt Miyosen: Praeor«
balina glomerosa cıırva Zonu, Orta Miyosen: Orbulina suturalis ve Globorotalia mayerî Zonları ile
temsil edilmektedir. Bu planktonik foraminifer biyozonlan dünyanın bazı bölgelerinde ve Türkiye'de yapılan önceki
çalışmalarla deneştirilmiştir. Cingöz Fomasyonunun tabanındaki Kaplankaya Fomıasyonu ile düşey geçişli olduğu ke-
simlerde Alt Miyosen yaşlı ostrakodlar da saptanmıştır,

ABSTRACT: Planktonic foraminifera İn the Lower-Middle Miocene turbiditic Cingöz Formation cropping out
around the Karaisalı-Çatalan-Eğner region have been recognized and determined for the first time in this study, Plankto-
nic foraminifera occur in sequence identified as submarine fan deposits and some preliminary observations on the evolu-
tion of these submarine fans are also given. Fourteen planktonic foraminifera species have been identified and assigned
to three biozones in this succession. The Lower Miocene is represented by Praeorbulina glomerosa curva Zone,
while the Middle Miocene is marked by the Orbulina suturalis and Globorotalia mayeri Zones. This plancto-
nie foraminifera biozones have been correlated with previous studies carried out in Turkey and some other regions of the
world. The Lower Miocene ostracods have also been defined in a few samples taken from the lower part of the Cingöz
Fonnation, which has a transitional contact with the shallow marine Kaplankaya Formation,

GİRİŞ

Karaisalı-Çatalan-Eğner (K Adana) yöresinde yeralan
çalışma alanı; 1:25,000 ölçekli Kozan N34-a3, a4, bl,
b2, b3> b4 topografık paftalarında Adana Baseni'nde yer
alır (Şekil 1). İnceleme alanı ve çevresinde bilimsel ve
ekonomik amaçlı Temek (1957), Schmidt (1961), Özer
ve dig., (1975), îlker (1975), Görür (1979), Nazik ve
Toker (1986), Yalçın ve Görür (1984) Yetiş ve Demir-
kol (1986) île Yetiş ve diğ., (1987) tarafından çalışmalar
yapılmıştır. Bu çalışmalarda Cingöz Formasyonu
içerisinde fosil saptanamamış olup birimin yaşı diğer bi-
rimlerle olan stratigrafık konumuna göre verilmiştir.
İstifte 5 adet sedimantolojik-stratigrafık kesit ölçülmüş
ve ayrıca 1 adet seri nokta örnek derlemesi yapılmıştır.

STRATİGRAFİ

Bu bölüm litostratigrafi ve biyostratigrafi olmak
üzere iki bölümde incelenmiştir. İnceleme alam; kuzeyde
Toros Orojenik Kuşağı, batıda Ecemiş Fay kuşağı,
doğuda ise Amanos Dağları ile sınırlanmış olan Adana
Baseni'nin kuzey kısmında yeralmaktadır. Adana Baseni
Tersiyer istifi; Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı temel
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üzerine? Oligosen-Miyosen yaşlı sedimaniarla diskor-
danslı olarak başlamakta ve Kuvaterner'e kadar devamlı
bir istif sunmaktadır.

Litostratigrafî

Adana Baseni'nin temelinde; Paleozoyik, Mesozoyik
yaşlı karbonat kayaçlan İle bölgeye Maestrihtiyen
sırasında ve sonrasında tektonik sürüklenme ile taşınmış
ofıyolit kannaşığma ait kayaçlan bulunur. Tersiyer isti-
fi, Paleozoyik ve Mesozoyik birimleri üzerine uyumsuz
olarak gelen Gildirli, Kaplankaya, Karaisalı, Cingöz,
Güvenç, Kuzgun ve Handere formasyonlarından
oluşmaktadır. îstif Kuvaterner yaşlı traça-kaliçi ve
alüvyonlarla son bulmaktadır. Bu inceleme Cingöz For-
masyonunda yapıldığı için adı geçen formasyon detaylı
olarak açıklanacaktır.

Cingöz Formasyonu (Tc)

Birim ilk defa Schmidt (1961) tarafından ad-
landırılmış ve yazar tarafından birbiri ile yanal ve düşey
geçişli Köpekli, Ayva ve Topallı üyelerinden oluştuğu
belirlenmiştir. Fakat daha sonra îlker (1975), Yetiş ve
Demirkol (1986) ile Yetiş ve diğ., (1987)
çalışmalarında, Köpekli şeyi üyesini Güvenç Formasyo-
nu İçersinde incelemişlerdir, Ünlügenç ve diğ,, (1991)
ise Cingöz Formasyonu tabanında bulunan ince taneli
kırıntılılardan oluşan bu kısmı Kaplankaya Formasyo-
nuna dahil etmişlerdir. Bu çalışmada da bu kesim Kap-
lankaya Formasyonu içerisinde incelenecektir. Yetiş ve
Demirkol (1986), Cingöz Formasyonunun eşzamanlı
olarak havzanın güneyinde derin deniz şeyi ve marn-
larından oluşan Güvenç Formasyonu içerisinde iki
büyük "lob" şeklinde çökeldiğini açıklamışlardır. Önceki
araştmcılarca iki büyük "lob" olarak değerlendirilen
birim* bu çalışmada iki büyük "denizaltı yelpazesi"

NAZÎK-GÜRBÜZ

şeklinde değerlendirilecektir, Bu iki denizaltı yelpazesi
üzerinde yapılan sedimantolojik amaçlı çalışmalar,
batıdaki yelpazenin kuzeybatı, doğudaMnin ise kuzeyden
sedimantasyon havzasına taşındığım göstermektedir.

Batıdaki yelpaze; kalıtı, çapraz tabakalı çakıltaşı,
çakıllı kumtaşı ve amalgamosyonlu kumtaşı ardalan-
masından oluşan birbirini kesen bir seri kanal dolguları
ile başlayan üst yelpaze; üste doğru daha az çakıllı
kumtaşı, kumtaşı ve şeyi ardalanmasindan oluşan orta
yelpaze sedimanlarına; daha da üstte ise daha ince taba-
kalı kumtaşı ve şeyi ardalanmasindan oluşan yelpaze se-
dimanlarına ve en üstte ise içerisinde çok ince kumtaşı
bantları olan derin deniz düzlüğü şeyllerine geçmektedir,
Bu yelpazedeki istifin ölçülen maksimum kalınlığı 1500
m. civarındadır*

Doğu kesiminde yeralan denizaltı yelpazesi; birbirle-
rinden ayrı halde gelişen üst yelpazeye ait, fakat
batıdakine göre daha ufak çakıllı çakıltaşı, çakıllı
kumtaşı ve kumtaşı ardalanmasindan oluşan kanal dol-
guları ile başlamakta; üste doğru az çakıllı kumtaşı ve
şeyi ardalanmasindan oluşan oıta yelpaze; daha üstte ise
daha ince taneli ve tabakalı kumtaşı, şeyi ardalan-
masindan oluşan alt yelpaze sedimanları ile çok ince ta-
bakalı kumtaşı bantları içeren derin deniz düzlüğü
şeyllerine geçmektedir. Bu yelpaze batıdakine göre daha
geniş yayılımlı ve daha kaim bir istife sahiptir, Paleon-
tolojik çalışmalar; bu iki denizaltı yelpazesinin yaklaşık
aynı zaman aralığında çökelmiş olduğunu göstermektedir
(Alt-Orta Miyosen).

Bu iki yelpazenin yüksek oranda kum/şeyi içermesi,
basen kenarındaki şelf ve kıyı sedimantasyon alanının
darlığı, derin denize olan taşınma mesafesinin kısa
olması, denizaltı yelpazesinin konik geometrisi ve radial
paleoakıntı dağılımı; havza kenarının sedimantasyon
sırasında aktif olduğunu göstermektedir (Shanmugam ve
Moiola, 1988),

Cingöz Formasyonu üzerinde yanal ve düşey geçişli
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olarak Güvenç formasyonu; en altta derin deniz fasiye-
sinde çökelmiş ince kumtaşı şeyi ardalanması, üste
doğru sığ denizel kumtaşı şeyi ardalanmasma ve en üste
doğru ise dahada sığiaşarak karasal fasiyeste çökelmiş
Kuzgun formasyonuna geçiş göstermektedir.

Biyostratigrafi

İnceleme alanında biyozonlar tanımlanırken standart
planktonik foraminifer zonlaması esas alınmış (Bolli ve
diğ.» 1985) ve önceki çalışmalarla deneştirilerek subtro-
pikal kuşağa karşı geldiği belirlenmiştir (Çizelge 1). Bu
biyozonlar yaşlıdan gence doğru aşağıdaki şekildedir,

Praeorbulina glomerosa curva Zona (NP-8)
T a n ı m : Bu zo% P r a e o r b u l i n a glomerosa

curva (Blow)'un ilk görünümü ile tanımlanır. Ayrıca
biyozonun üst sının Örbulma suturalîs Brönnimann
türünün ilk görünümü ile karakterize olur.

Zonu tanımlayan: Jenkins (I960) ve Jenkms
(1967) de düzenleme,

Yaş: Ait Miyosen (Üst Burdigaliyen).
Lokalite: Bu zon, inceleme alanında Çorlu-Haeüı

ölçüsü stratigrafi kesitinde 1-10 nolu örneklerde, 0-900
m.ler aıasında; Kuşcusofulu kesitinde 9 no.iu örnekte 0-
650 m.ler arasında ve Cingöz ölçülü kesitinde de 0-700
m .1er arasında sorulu olarak tanımlanmıştır.

Karşılaştırma ve Yorum: Praeorbulina glo-
merosa curva zonunu Jenkins (1971, 1975) Yeni Ze-
landa ve GB Pasifikte, Jenkins (1978), GD Atlantik
(DSD. Leg 40)'da Ludbrook ve Lindsay (1969) Güney
Avustralya'da yaptıkları çalışmalarda kullanmışlardır, Bu
zona karşılık olarak Kennet (1973) de Tashman denizi ve
GB Pasifik'te yaptığı çalışmada Globigerinoides tri-
lobus zonunu kullanmışlardır. Ayrıca Türkiye'de Anta-
lya yöresinde Toker (1985) ve Mut yöresinde Şafak ve
Gökçen (1991) yaptıkları çalışmalarda Praeorbulina
glomerosa curva zonunu kullanmışlardır.

Çizelge 2: Cinşite- formasyonu Üst Burdigaliyen-Serravaliyen planktonik foraminifer türleri ve 4fratigrafik
yaylımları.

Table 2: Upper Burdİgalian-Serravalian planktonic foraminifera species and théir stratigraphie distribution in
Cingöz formation,
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Yaygın türlern Praeorbullna glomerosa
eurva (Blow), Globigerinoides trilobus trilobus
(ReussX Globigerlnoldes bisphericus Todd, Glo-
boquadrina dehiscens Cushman» Parr ve Collins,
Globorotalia obesa Bolli, Globigerina oauchi-
taensis Howe ve Wallace (Çizelge 2).

Orbulina suturalls Zonu (NP 940)
Tanımı Orbulina suturalis Bronnimann'ın ilk

görünümü ile Globorotalia mayeri Cushman ve El-
üsor'un ilk görünümü arasındaki zaman sürecidir,

Zonu tanımlayan: Jenkins (1966).
Yaşı Orta Miyosen (Langiyen),
Lokalite: Bu zon inceleme alanında Çorlu-Hacılı

ölçülü kesitinde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 nolu örneklerde 9004800 m.ler arasında; Cingöz
ölçülü kesitinde 19, 20, 21 nolu örneklerde 700-900
m.ler arasında; Kuşcusofulu ölçülü kesitinde 10, 15, 20,
21, 22, 33, 36 nolu örneklerde 650-2800 mJer arasında
tanımlanmıştır.

Karşılaştırma ve yorum: Jenkins (1966)fnın
tanımladığı bu zon genellikle subfropıkal kuşakta plank-
tonik foraminifer zonlamasmda kullanılmaktadır. Ancak
bu zon Bolli (1957, 1964 1970) ile Bolli ve Premoli»
Süva (1973) de tropikal bölge için yaptıkları zonlamada
Globorotalia fohsi peripheroronda zonunu kul-
lanmış olup, zon Orbulina suturalis zonu ile
karşüaştınlabilir, Türkiye'de Antalya yöresinde Toker
(1985) ve Mut yöresinde Şafak ve Gökçen (1991)
yaptıkları çalışmalarda Orbulina suturalis zonunu
kullanmışlardır.

Yaygın t ü r l e r i : Orbul ina sutural i s
Brönnimann, Orbulina unlversa d'Örbigny» Flobi*
gerinoides ruber (d'Orbigny), Globoquadrina al-
t isprina Cushman Globoquadrina dehiscens
Cushman, Parr ve Collins, Globigerina Venezuela«
na Hedberg, Globorotalia obesa Bolli, G lobiger İ-
noldes trilobus trilobus (Reuss), (Çizelge 2),
(Levha I» II).

Globorotalia mayeri Zonu (NP 11-14)
Tanım; Globorotalia mayeri Chusmann ve El-

lisor'un yaşam süreci ile sınırlıdır.
Zonu tanımlayanı Jenkins (I960)
Yaşı Orta Miyosen (SerravaHyen)
Lokalite: Bu zon, inceleme alanında Cingöz ölçülü

kesitinde 21, 22, 23, 24, 25 nolu örneklerde 9004300
mler arasında; Çorlu-Hacılı ölçülü kesitinde 20,21, 22
nolu örneklerde 1750-1950 m.İer arasında; Kuşcusofulu
ölçülü kesitinde 36, 37, 38, 39, 41 nolu örneklerde
2200-3050 m 1er arasında tanımlanmıştır.

Karşılaştırma ve yorumu Bu zon; Jenkins
(1971, 1975) ve Kennett (1973) tarafından kul-
lanılmıştır. Ludbrook ve Lindsay (1969) Globorotalia
mayeri zonuna karşılık Orbulina universa zonunu;
Türkiye'de Toker (1985), Şafak ve Gökçen (1991) Akde-

niz bölgesinde yaptıkları çalışmalarda Globorotalia
mayeri zonunu kullanmışlardır,

Yaygın türleri* Globigerina trilobus trilo-
bus (Reuss), Globigerina venezuelana Hedberg»
Globuquadrina dehiscens Cushman, Parr ve Col-
lins, Globoquadrina altispira altispira Cushman
and Jarvis, Orbulina universa (dT Örbigny), Orbuli-
na suturalis Brönnimann, Globorotalia obesa
Bolü, Orbııllna bllobata (d'Orbigny) (Çizelge 2,
Levha I, II),

Ölçülü Stratigrafi Kesitleri

Adana Baseni Tersiyer istifinin alt seviyelerinde yer
alan Cingöz Formasyonunda sedimantolojik ve paleon-
tolojik amaçlı 5 stratigrafi kesiti ölçülmüştür. Birimde *
ölçülen kesitlerin güzergahları kuzeyden güneye doğru
olup, istifi alttan üste doğru katetaıektedir. İnceleme
alanında kesitler paleontolojik açıdan incelendiğinde 2
nolu Kalayciiar-Hacilar ölçülü stratigrafi kesitinde çok
iyi korunmamış bir iki fosilin dışında fosile rast-
lanılmadığı için, paleontolojik açıdan bir değerlendirme
yapılamamıştır (Şekil 1), Bu nedenle makalede diğer 4
kesit sunulacaktır.

Kızıldağ Ölçülü Stratigrafi Kesiti i

Kızıldağ ölçülü stratigrafi kesiti; 1/100,000 ölçekli
topografık haritada Kozan N 34-a paftasında N 34 900,
E 83 000 başlangıç ve N 27 000, E 82 900 bitiş koordi-
natlarında yer alır* Kızıldağ yayla yolu boyunca formas-
yonun en batısından alman bu kesitin tabanında Kaplan-
kaya Formasyonu yeralmaktadır. Tabanda Kaplankaya
Förmasyonu'na ait şeyi ve kumtaşı ile başlayıp düşey
geçişli olarak Cingöz Formasyonuma ait kaba taneli
kanal dolgusu halindeki çakıitaşları, kaba taneli
kumtaşı, kumtaşı ve şeyi ardalanması şeklinde devam et-
mektedir, Kesitin toplam kalınlığı 1300 m.dir. Taban-
dan itibaren 90 m. içerisinde Kaplankaya Formasyonu^
90" 1300 m, içerisinde Cingöz Formasyonu ölçülmüştür.
Bu kesitte paleontolojik amaçlı 12 örnek incelenmiş
olup 1, 2, 6, 8 nolu örneklerde fosile rastlarıılmıştır. Bu l

kesitte biyostratigrafi açısından bir çalışma
yapılamamıştır. Ancak kesitin taban kesimlerinden elde
edilen ostrakodlar ve planktonik foraminifferlere göre
Alt-Örta Miyosen yaşındadır (Şekil 2).

Çorlu-Hacılı Ölçülü Stratigrafi Kesiti

Aşağı Cennetli mahallesi güneyinden başlayan kesit
Çorlu Hacılı köyü arasında yol boyunca ölçülmüştür
(Şekil 1). Çorlu-Hacılı ölçülü stratigrafi kesiti 1/
100,000 ölçekli topografık haritada Kozan N 34-a paf-
tasında N 36 750» E 93 5İ0 başlangıç ve N 30 500, E I
91 650 bitiş koordinatlarında yer alır. Kesit, tabanda
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Kaplankaya Formasyonu'na ait ince taneli kumtaşı ve
şeyi ardalanması ile başlayıp» az çakıllı kumtaşı-kumtaşı
ve şeyi ardalanması şeklinde 600 m»ye kadar devam et-
mektedir. Daha sonra kumtaşı» şeyi ardalanması izlen-
mektedir. Kesitin toplam kalınlığı 2000 m.dir. Kesitin
İlk 125 metresinde Kaplankaya Formasyonu, 125-2000
m.ler arasında Cingöz Foımasyonu Ölçülmüştür (Şekil
3), Kesitin ilk 900 mlik kısmı Praeorbulina glo-
merosa curva Zonu ile temsil olunur. Bu zon
Praeorbulina glomerosa curva Blowun İlk
görünümü İle başlar, Orbulina suturalis Bronni-
mann'ın ilk görünüme dek sürer. Globigerinoides
trilobus trilobus (Reuss), Örbulına universa
(d'Örbigny)* Globoquadrina dehtşcens Cushman»
Parr ve Collins, Praeorbulina transitoria
(d'Orbigny) bu zonda yer alan diğer türlerdir.

Kesitin 900-1750 m. lik kısmı Orbulina sutura-
lis Zonu ile temsil olunur. Bu zon, orbulina sutu-

ralis BrönnimaruVın ilk görünümü ile başlar, Glöbo-
rotalia mayeri Cushman ve Ellisor'un ilk
görünümüne dek sürer. Orbulina universa
d'Orbigny, Globîgerina trilobus trilobus (Reuss),
Globorotalia fohsi peripheroronda Blow ve Ban-
ner, Globorotalia obesa Bolü bu zonun fosilleridir,
Globorotalia mayerî Zonu ile temsil olunmaktadır,

1750-1950 m.ler arası ise Glorotalia mayeri
Zonu ile temsil olunmaktadır. Bu zon Globorotalia
meyeri Cushman ve Ellisor'un yaşam süreci ile
sınırlıdır, Örbulina universa d'Orbigny, Orbulina
suturalis Bronnimann, Globigerinoides trilobus
trilobus (Reuss), Globîgerina venezuelana Hed-
berg, Globorotalia obesa Bolü bu zonda yer alan
planktonik foraminiferlerdir.

Bu zonlar BurdigaÜyen-Serravalİyen katlarına
karşılık gelmektedir.

71





KARAİSALI PLANKTONİK FORAMÎNÎFERLERÎ

Cingöz Ölçülü Stratigrafi Kesiti

Be kesît Cingöz köyü ile Çatalan'ın 2 km kuzeyi
arasında ölçülmüştür (Şekil 1). Cingöz ölçülü stratigrafi
kesiti 1/100,000 ölçekli topografik haritada Kozan N
34-b paftasında N 40 150, E 01 500 başlangıç ve N 27
800, E 03 500 bitiş koordinatlarında yer alır. Kesit; ku-
zeyde VA ve VB kesitleri şeklinde başlar, daha sonra 11
nolu örneğin bulunduğu Cingöz köyü civarında
birleşerek devam eder, VA ve VB'ye ait örneklerde fosile
rastlanılmamıştır. 11 nolu örnekten itibaren ölçülen
1350 m'lik kısım paleontolojik olarak
değerlendirilmiştir. Tabanda kaba taneli kumtaşı ve
çakıitaşları ile başlayan istif şeyi, kumtaşı yer yer de
çakıllı kumtaşı ve çakıllı seviyelerinin ardalanması
şeklinde 750 m.ye kadar devam eder. Yaklaşık 50 mlik
bir çakıltaşı, çakıllı kumtaşı ve şeyi içeren bir seviyeden
sonra ise 1060 m, ye kadar kumtaşı ve şeyi ardalanması,
daha da üstte ise çakıltaşı, çakıllı kumtaşı ve kumtaşı ar-
dalanmasma geçer, Kesitin 0-980 m.İer arası Cingöz
Formasyonu, bunun üzerinde ise 980-1300 m.İer
arasında geçişli olarak Güvenç Formasyonu bulunmak»
tadır, Foraminiferlere 15, örnekten itibaren rastlanılmış
olup, bu örnekteki fosiller iyi korunmadığı için
tanımlanamamıştır. Kesitin ilk 700 m.lik kısmı forma-

syonda ölçülen diğer kesitlerle denetleştirildiğinde genel
konuma göre bu kısım, ? PraeorbuIIna glomerosa
curva Zonu olarak değerlendirilmiştir. Tanımlanabilen
fosillere göre; 700-900 m. arası Orbullna sutııralis
Zonu ile temsil olunmaktadır. Bu zon Örbulina sutu-
ralis Bronnimann'm ilk görünümü ile başlar, Globo-
rotalia mayerl Cushman ve Ellisor'un ilk
görünümüne dek sürer, Orbulma universe
(d'Prbigny), Globigerinoides trilobus trilobus
(Reuss), Gîoborotaîia obesa Bolli, Globigerinoi-
des ruber (d'Orbigny) bu zonda bulunan planktonik fo-
raminiferlerdir.

900-1350 m.İer arası ise Globorotalîa mayerî
Zonu ile temsil olunmaktadır (Şekil 4). Bu zon, Glo-
borotalia mayerî Cushman ve Eliisor'un yaşam
süresi İle tanımlanır, Globîgerînoîdes trilobus
trilobus (Reuss), Örbulina universa (d'Orbigny),
Orbullna suturalis Bronnimann» Globigerinoides
ruber (d'Orbigny), Globoquadrina dehiscens Cush-
man, Parr ve Collins, Globigerina Venezuelan»
Hedberg, Globoquadrina altispira altispîra Cush-
man ve EUisor bu zonda yer alan planktonik foramini-
ferlerdir, Kesitin 1060 m.den yukan kısmı Cingöz For-
masyonu üzerine geçişli olarak gelen Güvenç
Formasyonuna aittir
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KARAİSALI PLANKTONÎK FÖRAMÎNÎFERLERÎ

Kuşçusofulu Ölçülü Stratigrafi Kesiti

Kuşçusofulu kesiti 1/100.000 Ölçekli topografik
haritada Kozan N 34-b paftasında N 42 100, E 06 150

» başlangıç ve N 31 500 ve E 03 050 bitiş
koordinatlarında yer alır. Kuşçusofulu köyünün yaklaşık
2 km. kuzeyinden başlayıp yol güzergahı boyunca
güneye doğru ölçülen en uzun kesit olup, tabanda,
çakütaşı» çakıllı kumtaşı, kumtaşı ve şeyi ardalanmasi
şeklinde başlayıp, üste doğru daha az kaba taneli kırıntılı

* kayaçlanmn ardalanmasi şeklinde devam etmektedir
(Şekil 1). Kesitin ilk 100 m. sinde fosil bulunmamış
olup» 2 no'lu örnekten itibaren planktonik foraminifer
açısından yer yer iyi, yer yer kötü korunmuş fosillere
rastlanılmıştır. Kesitin tamamı 3050 m.dir, 2800 m jik

£ kısım Cingöz Formasyonu, 2800-3050 m.lik kısım ise
geçişli Güvenç Formasyonu olarak ölçülmüştür,

650 m.den alman 10 no'lu örnekte Praeorbulina
glomerosa curva Blow ve Orbulina suturalis
Bronnimann birarada bulunmuş ve daha sonra Orbuli-

^ na suturalis Bronnimann devam etmiştir. Bu durumda
10 nolu örneğe kadar 650 m* lik kısım Praeorbulina
glomerosa curva Zonu olarak değerlendkilnüştir. Bu
zonda Globigerlnoîdes trilobus trilobus (Reuss),
Globorotalia obesa Bolli, Globorotalia fohsi

m peripheroronda Blow ve Banner, Globigerinoides
bisphericus Todd, Globigerina venezuelana Hed-
berg bulunmuştur,

650-2200 m.ler arası Orbulina suturalîs Zonu
ile temsil olunur. Bu zon Orbulina suturalis Bron-
nimann'm ilk görünümü ile başlar, Globoquadrina

!§ mayeri Cushman ve Ellisor'un ilk görünümüne dek
sürer. Globoquadrina altispira altispîra Cushman
ve Jarvis, Globoratilia obesa Bolli, Globigerina
venezuelana Hedberg, Globigerinoides trilobus
trilobus (Reuss), Globoquadrina dehîscens Cush-

j| man, Parr ve Collins zonun planktonik foraminifer
türleridir.

2200-3050 m, 1er arası ise Globorotalia mayeri
Zonu ile temsil edilmektedir. Bu zon Globorotalia
mayerî Cushman ve Ellisor'un yaşam süreci ile

t$ tanımlanır, Globoquadrina^ altispira altispira
Cushman ve Jarvis* Globorotalia obesa Bolli, Glo-
bogerinoîdes trilobus trilobus (Reuss), Orbuli-
na universa (d'Örbigny), Orbulina suturalis
Brönnimann, Globigerinoides ruber (d'Orbigny)
zonun planktonik foraminiferleridir.

9
Kat sınırları

Burdigaliyen / Langiyen: Planktonik foramini-
fêrlerden Praeorbulina glomerosa curva Blow'un
son görünümü ile Orbulina suturalis Bronni-

Ci mann'm ilk görünümü kat sının olmaktadır.

Langiyen / Serravaliyen: Bu sınır, planktonik
foraminiferlerden Globorotalia mayeri Cushınan ve
Ellisor'un ilk görünümüyle ayırtlanır.

SONUÇLAR

Karaisah-Çatalan-Eğner arasında yüzeylenen
türbiditik Cingöz Formasyonu'nda yapılan milcropaleon-
tolojik incelemede aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.

- Cingöz Formasyonunda 14 planktonik foraminifer
türü saptanmış ve stratigrafık yayılımlan telirlenmiştir.

- Planktonik foraminifer standart biyozonlan kul-
lanılarak 3 biyozon ayırtlanmıştır* Bu biyozonlara göre
Cingöz Formasyonunun yaşı Üst Burdigaliyen-
SeiTâvâİiyen'dir*

- İnceleme alanı biyozonları, önceki araştıımacıların
yaptığı planktonik foraminifer biyozonlarıyla
deneştirilmiş ve subtropikal kuşağın standart biyozon-
lanyla benzerlik gösterdiği saptanmıştır.
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LEVHA 1

Şekİİ 1: Globigerina Venezuelans Hedberg
OmbiUkal taraf, (VI-41), xl30

Şekil 2: Globorotalia otaesa Bolii
Spiral taraf, (VI-36),xl30

Şekil 3: Globorotalia fohsi peripheroronda
Blow
Spiral taraf, (VI-2), x200

Şekil 4: Globorotalia mayeri Cushman ve Ellisor
a. Spiral taraf, b. Ombikal taraf, c. Periferi,
(VI-36), x 200

Şekil 5; Praeorbulina glomerosa eurva (Blow)
(VI-10),xl30

Şekil 6: Praeorbulina glomerosa curva (Blow)
(VI-10), x200

Şekil 7: Orbulina bilobata (d'Orbigny)
aV-21), xl30

PLATE I

Figure 1: Globigerina venezueïàna Hedberg
Umbilical side, (VT-41), xl30

Figure 2: Globorotalia obesa Bolli
Spiral side, (VI-36), xl30

Figure 3; Globorotalia fohsi peripheroronda
Blow
Spiral site (VI-2), x200

Figure 4: Globorotalia mayeri Cushman and Jar-
vis
a. Spiral side, b. Umbilical side, c. Perip-
hery (VI-36), x200

Figure 5: Praeorbulina glomerosa curva
(Blow) (VI-10), xl30

Figure 6: Praeorbulina glomerosa curva
(Blow) (VI-10), x200

Figure 7: Orbulina bilobata (d'Orbigny) (IV-21),
xl30
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PLATE II

79



LEVHA II

Şekil 1: Orbulina suturalls Bronnimann
(L-6)x200

Şekil 2: Orbulma universa d'Orbigny
(V-20),xl30

Şekil 3: Globigerinoides ruber (d'Orbigny)
a. Spiral taraf, b. Ombilikal taraf, (IV-21),
xl30

Şekil 4: Globigerinoides bispfaericus Todd
a. Spiral taraf, b. Ombilikal taraf, (VI-2),
x200

Şekil S: Globigerinoides trilobus trilobus
(Reuss)
Spiral taraf, (IV~21)?xl 10

Şekil 6: Globoqwadrina dehiscens (Chapman,
Parr ve Collins), Ombilikal taraf, (VI-36),
xl30

Şekil 7; Globoquadrina altispira altispira
(Cushman ve Jarvis) Periferi, (IV-36), x2(W

PLATE II

Figure 1: Orbulina suturalis Bronniman
(M)?x200

Figure 2: orbulina universa d'Orbigny

Figure 3; Globigerinoides ruber (d'Orbigny)
a. Spiral side, b. Umbilical side, (IV-21 )»
x200

Figure 4: Globigerinoides bispericus Todd
a. Spiral side, b. Umbilical side, (VI-2),
x200

Figure 5: Globbigerlnoldes trilobus trilobus
(Reuss)
Spiral side, (IV-21), xl 10

Figure 6: Globoquadrina dehiscens (Chapman,
Parr and Collins)
UmbiUcal side, (VI-36), xl30

Figure 7: Globoquadrina altispira altispira
(Cushman and Jarvis)
Periphery, (IV-36X x200
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