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Orta, Toroslar'da Ttîyas yaşlı 'kayalar üzerinde ya-
pılacak olan biostratlgrafi projesi ' ene© MTA-Temel
Aragtırma' Dairesince hazırlanmış sonra doktora tezi
olarak; 1976*78 yıllarında toplanan, örnekler ve 'tun-
lardan haztrlanmiğ ince kesit-paleantolojik yıkama ör-
nekleri. Southampton Üniversitesine (İngiltere) götü-
rütaiştürv "Üç farklı, bölgeden (KcHiya-KayserJUAntai»
ya) .»ekiz ölçülü dikme kesit (toplam, yaklaşık .2,200
m.) yapılmış ve toplanan 432 örnekten 850 ince: kesit
hazırlanmıştır^ Bunlardan 20 şeyi örneği mlkrofauna
için yıkanmış fakat, 'bog oldukları saptanmıştır. Genel-
likle kireçtaşı olan örnekler petrografik ve paleontolo-
jîk olarak inoelenml.§le:riir. Bu, kireçtaşı emekleri Folk
(1962) ve Dunham (1962)'a göre sınıf lanmış,, ince ke-
sit fotoğraflanyle birlikte; 'Hadim eivanada seçilen on-
İki emek üzerini© negatif "shadoromaster" fotoğrafla,
n sedimaotolojik amaçla lıazırlanmıştır. Paleontoloji^.
çalışmalarda foraminiferler, konoäontiar ve holothurian
scleıites'lar tammlaımıış; -Özellikle konodontlar için top-
lanan, M- öm.ekten bulman 3575 konodont örneği (2177
•tanesi tanınabilir şekilde; korunmuş) üzerinde taksono»
inik çalışmalar yapılmıştır. Genellikle *1>iomikrit'"lenle
bulunan konodont cinsleri, şunlardır: Cratogfnatlıodııs
Mosher, Cypridodella Moshes1 Mctymodella Masher, U p .
lododelîa Ulrich ve Bassler, Eliisonia Müller, Enanttog«
•athtıs Masher ve Clark, EipgondoîeUa Mosher, Gladi-
gondoleUa Müller, Neoeavltella Sudar ve Budurov, Xe-
ogondolella Bender ve Stoppel.» MeoWnäeoaela Koaır,
Farachirog^ıatlıus Clark, Prionidella Ulrich ve Ba&sler;

Prioniodina Ulrich ve Bas slerf Xajaio^natlms Sweet va
bir yemi cinai

Yapılan, araştırmalarda bulunan paleantolojik, se -
diiïiantoîojik. • ve stratigrafîk 'veriler., ortamsal yorum-
lar içinde kullanılmış. Hadim yöresi için, yeni çökelme
ortamı modelleri önerilmiştir. Çalışmaların özet halin-
deki, neticeleri şunlardır :

1 — Yalnızca Kadim civarında bulunan Alt Tri-
j a s tonodontlaıı kötü Jconııımuş olrnp çok sınırlı 'bilgi
ôdmiJjnesine neden olmuşlardır, Dıta-Üst Tıiyas kono-

dontlanna 'ait detaylı èilgiler' Aatelya- ydrealnieki. bol
ve iyi korunmuş örneklerden- elde edileMlmlştir,

.2$: — Hadlm'de Alt Triyas konodontlart (EUiscwiia.
ve Paraclıiıogııafbus) kıyısal. lagünleri .karekteriase' e-
de:n sığsa Mreçtaşlannda bulunurlar»

S —- Antalya'da Orta-Ost Triyas konodont türleri,
(üı&thogıiAİiıodı», €yprfdodell% MdiymodeUâ  İMplodou
âelte,, Enantiogna41nısy Epig^ntotelia, Gladîg©md©lell%
Neocavitella^ Neogondolella^ Neolüııdeodellat PrioniodeL
la, Prioniodiııa ve Xaniognathus) daha derin, sularda

"bulunur, muhtemeldi pelajik kireçtaşlarında karekte-
rîstiktir.

4 — Hadim civarındaki 'Triyas. kayaları genellikle
Oolitik kireçtaşı, killi kireçtaşı, renkli .şeyller, kumtaşı
ve konglomeralardır. Soğuk Pmar Dere (THA) kesiti
bu bölge için tip kesit olarak taıumlannuftır« ,Antal..ya
civaruıda ise Triyas kayaları genellikle Mregtaşlan--
dır. Teke Dağı (TT) kesiti ta bölge için tip kesit olarak
taiı.ımianııııştır,,

5 — Hadim civan için onyedi kireçtaşı eiöBi tes-
bit edilmiş (mikrit,. intramikrit, biyomikr.it, biyoklas-
tikm-ikrit, Oospart, dolomitize oosparitr foraminifferli bi-
ŷosparit.,, dotomiti:»e biyosparit, intrasparit, intraklastik

mikrosparîtt mikrosparit, algli 'tdyomikrosparit^ ıstroma.
tolit, dolomitize intraklastik Mosparit, 'Ctokolitik intraau
paıit, foraminif erli. Oosparit ve pelsp>arit) ve- bunların
ortamsal yorumlan tartışılarak, yeni bir1 çökelme or-
tamı .modeli önerilmiştir. Bu bölge için öaerilen ortam
gel-git lagünü olup bu kîyısal lagünün çeşitl. evreleri
açıklanmıştır.

e —' Antalya civan. İçim sekiz kiregetası ctaM tes»
bit edilmiştir (mikr.it, •biyomikrit, paketlenmiş Wyomft-
rit, kırmızı paketlenmiş biyom.ikrit,,, âgık gri" paketlen,»
mi§ bryoınikrit, sparse biyomi'krit,, kırmızı spars© Myo-̂
mikrit ve açık gri sparse biyomikrit),., Bu kayalar
Avusturya Alplerindeki HaEstatt fasiyesine benssemek-
te ve çökelme ortamları, okyanus havzalarında tepe-
cikler üzerinde depolanmış çökeller ' olarak yonımİAn.-
maktadır.

- .7 — Triyass focramlniferleri yalnızca Soğuk Fınaî1

Dere Ost Triyas Mreçtaşlannda,. Teke Dağı 'Üst Tri-
yas kireçtaşlarında ve Kayseri civan, Üst Triyas daîo-
mitize :kireçtaşlarında bulunmuş ve tammlanmışlardır,,
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