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Ülkelerin kalkýnmasýnda vazgeçilmez girdilerden biri olan enerji ve enerji türleri içerisinde en
önemli paya sahip olan petrol ve doðal gazýn küreselleþen Dünya politikasýndaki stratejik rolü, öne-
mini sürdürmektedir. 

Enerjide %75 oranýnda dýþa baðýmlý olan ülkemizin ucuz, sürekli, güvenilir, sürdürülebilir þekilde
kaynaklara ulaþabilmek için ulusal ve kamusal çýkarlara dayalý enerji stratejisiyle programlar tasar-
lamasý ve uygulamasý gerekmektedir. Enerji verimliliði ülkemiz ekonomisinin geliþimine çok önem-
li katký saðlayacak bir parametredir.

Küresel enerji talebindeki artýþa paralel olarak, ekonomik geliþme ve refah düzeyindeki yük-
selme ile birlikte, Türkiye'nin enerji ihtiyacý da hýzlý bir þekilde artmaktadýr. 2023 yýlýna kadar, ülke-
mizin petrol ve doðal gaz ithalatýna ödeyeceði faturanýn 500 Milyar Dolarýn üzerinde olacaðý
öngörülmektedir.

Mýsýr ve Ýsrail deniz alanlarýnda gerçekleþtirilen zengin doðal gaz rezervleri Doðu Akdeniz'in
önemini artýrmýþtýr. Ýsrail-Güney Kýbrýs-Lübnan ve Mýsýr eksenli paylaþým anlaþmalarýnda Ülkemizin
seyirci deðil aktör olmasý için Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün uluslararasý alanda
belirlenmesi ve bu gücün kullanýlmasý gerekmektedir.

Sektörde faaliyet gösterecek gerçek yatýrýmcý þirketlerin ülkemize kazandýrýlmasý için halen
yürürlükte olan 6326 sayýlý Petrol Yasasý yerine; özel sektör ve yabancý yatýrýmcýya saðlanan teþvik
yanýnda kamu iþletmeciliðimiz ya da milli petrol þirketimiz TPAO'nun konum ve iþlevlerinin
sürdürülebilir esasta korunduðu, eþit fýrsatlar yaratýlarak rekabetin desteklendiði, keþfi yapýlmýþ
petrollerin geliþtirilmesi ve üretimi yanýnda özellikle aramalarýn teþvik edilmesini hesaba katan,
çýkarlarýn devlet ve yatýrýmcý arasýnda adil bir þekilde paylaþýlmasýný saðlayan, yönetim ve dene-
timdeki etkinliði mükemmel kýlan yeni bir yasanýn hazýrlanmasý kaçýnýlmazdýr. Bu kapsamda,
TMMOB Jeoloji, Jeofizik ve Petrol Mühendisleri Odalarý ile Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði'nce
hazýrlanan metin geçtiðimiz günlerde tüm sektör temsilcileri ile paylaþýlmýþtýr.

Türkiye, Orta Doðu ve Asya'daki hidrokarbon varlýðýnýn batýdaki pazarlara ulaþmasýnda
oynadýðý doðal köprü veya enerji koridoru rolü yanýnda, bir terminal ve pazar olma þansýný da kul-
lanmak durumundadýr. 

2011 yýlýnda da Dünya ekonomisinin büyümeye devam etmesi, enerji talebinde artýþýn sürmesi
beklenmektedir. Yaþanan geliþmeler petrol fiyatlarýnýn 100 $'ýn üzerine sýçramasýna neden olmuþ-
tur. Japonya'da yaþanan nükleer tehdite baðlý olarak bu kaynaðýn güvenilirliðine yönelik endiþeler,
alternatif enerji kaynaklarýna yatýrýmýn hükümetlerce teþviki, Meksika körfezinde yaþanan kaza ve
sonrasýnda çevre bilincine baðlý olarak geliþen yaptýrýmlar ve maliyet artýþlarý, mevcut anlaþmalar-
da þirketler aleyhine yaþanan yaptýrýmlar, Orta Doðu ve Kuzey Afrika'da yaþanan siyasi olaylar
Süveyþ Kanalýnda olasý bir sorunun enerji arzýna etkileri göz önüne alýndýðýnda uzun vadede petrol
fiyatlarýnýn artýþ trendini sürdürmesi beklenmektedir. 

Özellikle Çin ve Hindistan gibi yüksek büyüme oranýna sahip ülkelerin talep artýþýna baðlý olarak
teþvik ettikleri þirketleri vasýtasý ile pazarda aktif rol alma giriþimleri, pek çok þirket için olduðu
üzere, ülkemiz þirketlerinin rekabet gücünü de zora sokmaktadýr. Ülkemizin dýþa baðýmlýlýðýnýn
azaltýlmasý noktasýnda petrol sektöründe faaliyet gösteren þirketlerimizin benzer þekilde teþvik
edilmesi gerekmektedir.

Doðal gazýn yaygýn olarak kullanýldýðý bütün ülkelerde olduðu gibi, Türkiye'de de doðal gaz
talebi mevsimlere göre deðiþmekte, kýþ aylarýndaki talep yaz aylarýndaki talebin iki katýna kadar çý-
kabilmektedir. Bu nedenle, yaz aylarýnda talep fazlasý gazýn saklanabileceði, kýþ aylarýnda da sak-
lanan bu gazýn artan talebi karþýlamak için kullanýma sunulabileceði gaz depolarýna uzun süredir
ihtiyaç duyulmaktadýr. 

Bu kapsamda, ülkemizin biri denizde diðeri karada olmak üzere toplam 1,6 milyar m3 kapasiteli
Silivri Yeraltý Doðal Gaz Depolama Projesinde 13 Nisan 2007 tarihinde depolanan gazýn geri üre-
timine baþlanmýþtýr. Ancak, ülkemiz doðal gaz talebinin artmasý ve dýþa baðýmlýlýðýn getirebileceði
risklerin önlenebilmesi için depolama kapasitesinin 2009 yýlýnda 2,7 milyar m3'e, 2016 yýlýna kadar
2,8 milyar m3'e arttýrýlmasý planlanmaktadýr. Doðal gaz arz güvenliði noktasýnda depolama kapa-
sitesini kýsa sürede artýracak projelerin hayata geçirilmesi þarttýr.
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Malumlarýnýz olduðu üzere, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Ocak 2007 tarihinde kabul edilen ve
Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan yayýmlanmasý uygun bulunmayan 5574 sayýlý
"Türk Petrol Kanunu"; 2., 4., 19. ve geçici 1. maddelerinin bir kez daha görüþülmesi için,
Anayasa'nýn deðiþik 89. ve 104. maddeleri uyarýnca, 6 Þubat 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baþkanlýðý'na geri gönderilmiþti. 5574 sayýlý ''Türk Petrol Kanunu'' üzerinde; deðiþik kiþi ve
kurumlarca yapýlan eleþtirilerde, aðýrlýklý olarak ''Ulusal Çýkarlara Uygunluk'' ve ''Kamu Yararý''
üzerinden yaklaþýldýðý gözlenmiþtir. 7 Mart 1954 tarihinde kabul edilen ve halen yürürlükte olan
6326 Sayýlý Petrol Kanunu ile kýyaslamalý olarak belirtilen sakýncalar arasýnda da;

''Milli menfaatlere uygunluk'' ifadesinin çýkarýlmasý,
Arama ve üretim ruhsatý baþvurularýnda ''milli menfaatlere uygunluk'' kriterinin aranmamasý, 
Yabancý devletler adýna hareket eden özel/tüzel kiþilere faaliyet hakký tanýnmasý, 
Ülke ihtiyacý için ayrýlmasý gereken petrol ve doðal gaz üretimi zorunluluðundan vazgeçilme-

si, 
Arama ruhsatlarýndan hektar baþýna alýnan ''Devlet Hakký'' nýn tamamen kaldýrýlmasý, 
Petrol þirketlerine kur, transfer garantisi ve vergi indirimi/muafiyeti saðlanmasý, 
''Devlet Hissesi/Royalty'' nin önceki kanunda % 12.5 iken, bu kanunla bazý koþullarda % 2'ye

kadar düþürülmesi ve devletin ortalama % 60-70 oranýnda gelir kaybýna uðratýlmasý, 
''Devlet Hissesi'' nin % 50'sinin, üretimin yapýldýðý ilin Ýl Özel Ýdaresi'ne ayrýlmasý suretiyle,

''Ýdarenin bütünlüðü ilkesi'' nin ve ''Tekil devlet modeli''nin zedelenmesi, 
Milli Petrol Þirketimiz olan TPAO'nun devlet adýna arama / üretim yapacaðý hükmünün kaldýrýl-

masý suretiyle zaafa uðratýlmasý ve özelleþtirilmesinin önünün açýlmasý, 
Anayasa'da sadece devlet/kamu tüzel kiþilerine tanýnmýþ olan kamulaþtýrma hakkýnýn, Petrol

Hakký Sahibi'ne (yerli/yabancý ve özel/tüzel kiþi) verilmesi suretiyle (Madde: 20), Anayasa'ya ve
mülkiyet/miras haklarýna aykýrý davranýlmasý

gibi baþlýklarýn yer aldýðý malumlarýnýzdýr. Ancak yeni  kanunun önemli teknik ve ekonomik
boyutlarýnýn, yukarýda anýlan yorum ve eleþtirilerin dýþýnda kalmasý yanýnda; basýna yansýyan açýk-
lamalar ve TBMM tutanaklarýndan algýlandýðý kadarý ile, Meclis tartýþmalarý sürecindede yüzeysel
düzeyde kaldýðý, uzman kiþi ve kuruluþlardan saðlanmasý gereken katký ve katýlýmýnda yeterli etkin-
lik seviyelerinde olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Özellikle petrol ve doðal gaz sahalarýmýz ve rezervler-
imizin karakterizasyonu ve daðýlýmý yanýnda; yasada belirleyici olabilecek jeolojik/teknik/ekonomik
kriterler (jeolojik ve jeofizik veri temeli, basen özellikleri, petrol sistemleri, hidrokarbonlarýn fiziksel
ve jeokimyasal özellikleri, arama prospekt ve problemlerinin daðýlýmý, rezerv büyüklüðü ve üretim
seviyeleri, arama ve üretim maliyetleri, petrol fiyatlarý..v.s.) üzerinde ne gibi çalýþmalar yapýldýðý ve
hangi referans çalýþmalardan yararlanýldýðý bilinmemektedir. Bununla birlikte, ülkemizdeki petrol
arama ve üretim faaliyetlerinde; yatýrýmcý için ana sorunun arama risklerinin yönetimi olduðu,
ekonomik bazda petrol keþfi olasýlýðýnýn kritik bir faktör olarak önem taþýdýðý ve arama risklerinin
esasta jeolojik koþullara baðlý olduðu gerçeði göz önünde tutulmalýdýr. Buna ilave olarak da,
ekonomik boyutta ele alýnacak farklý model projeler, üretim profilleri ve nakit akýþý analizleri ile; kara
ve deniz alanlarýmýzda, hem petrol hem de doðal gaz için yapýlacak çalýþmalarla belirlenecek
sonuçlarýn yeni petrol yasasý kapsamýnda deðerlendirilmesi önem arz etmektedir. Diðer bir deyiþle;
yeni bir ''Petrol Yasasý''ný, bir proje tasarýmý gibi ele almak zorundayýz. Ülkemize ait tecrübe ve
birikimlerimizi, küresel ve bölgesel profillerdeki geliþmeler ýþýðýnda deðerlendirmemiz gerekiyor.
Deðinilmesi gereði duyulan çok önemli diðer bir baþlýk; yeni petrol yasasýnda tanýmlanacak olan
yönetim ve denetim insiyatiflerinin, hangi sorumluluk seviyelerinde ve hangi özelliklerde temsil
edilmesi ile, yeni yasa ve uygulama döneminde nasýl bir TPAO'nun var olmasý konularýný içermek-
tedir. 

6326 sayýlý Yasa; ana hatlarý ile çok iyi bir çerçeve veya iskelete sahip olmasýna karþýn, petrol
faaliyetlerimizin henüz baþlarýnda sayýlabilecek bir döneme aittir. Formüle edildiði parametrelerin
çok iyi seçilmiþ olmasý ve halende kýsmen geçerli olmasýna karþýn; arama ve üretim veri temelim-
izin çok mütevazi olduðu, hidrokarbon potansiyelimizin hiç bilinmediði bir dönemde gerçekleþtir-
ilmiþtir. Konjüktür olarak bugün herþey bambaþkadýr. O günden bu güne çok þey deðiþtiði gibi,
bizde çok yol aldýk. Geliþmelere bu perspektifte baktýðýmýzda; 6326 sayýlý Yasa'nýn içinin büyük
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ölçüde boþaldýðýný, bu yasa ile yola devam etmemizin imkansýz olmasada çok güç olacaðýný söyle-
mek kehanet olmayacaktýr. Bununla birlikte, özellikle Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK)
ve 2000'li yýllarda çýkan yasalarla düzenlenen piyasa faaliyetlerimizdeki geliþmelerdende ivme
alarak egemen olan çýkarcý yaklaþým; petrol arama ve üretim faaliyetlerimizde de olumsuz etkiler
yaratmýþ, yatýrýmcý nitelik ve yetkinlikte olmayan yeni oyuncularýn devreye girmesine sebep olmuþ-
tur. Bu geliþmelerin somut göstergesi, ruhsat haritalarýmýzda üzülerek gördüðümüz talan ve pay-
laþýmdýr. Bir baþka deyiþle, yasa uygulayýcý artýk ne yönetebilmekte nede denetleyebilmektedir.
Sonuç olarak; özel sektör ve yabancý yatýrýmcýya saðlanan teþvik yanýnda kamu iþletmeciliðimiz ya
da milli petrol þirketimiz TPAO'nun konum ve iþlevlerinin sürdürülebilir esasta korunduðu, eþit fýr-
satlar yaratýlarak rekabetin desteklendiði, keþfi yapýlmýþ petrollerin geliþtirilmesi ve üretimi yanýnda
özellikle aramalarýn teþvik edilmesini hesaba katan, çýkarlarýn devlet ve yatýrýmcý arasýnda adil bir
þekilde paylaþýlmasýný saðlayan, yönetim ve denetimdeki etkinliði mükemmel kýlan yeni bir yasaya
olan gereksinim aðýrlýk kazanmýþtýr.

Yukarýda özetlenmeye çalýþýlan yaklaþýmlarýn ýþýðýnda oluþturduðumuz ''Türkiye Petrol
Jeologlarý Derneði (TPJD) ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý (TMMOB JMO) Petrol
Kanunu Danýþma Kurulu'', 2010 yýlý baþlarýnda faaliyetlerine baþlamýþ; her ay düzenli olarak yap-
týðý toplantýlar yanýnda, bilgi ve deneyim paylaþýmý ihtiyacý duyulan konu baþlýklarý altýnda yapýlan
seminerler/sunumlarla çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Kurulumuzun, Haziran 2010'da yapýlan toplan-
týsýnda; o sýralarda 5574 sayýlý Kanun'la ilgili olarak, Bakanlýðýmýz uhdesinde ve Petrol Ýþleri Genel
Müdürlüðü koordinasyonunda devam ettiðini duyduðumuz, fakat detaylarý kamuoyu ile paylaþýl-
mayan çalýþmalar nedeniyle, hem 6326 hem de 5574 sayýlý kanunlar kapsamýnda ve özellikle
''5574 sayýlý Kanun'un ihtilaflý maddeleri üzerinde yeni ve öncelikli bir deðerlendirme çalýþ-
masý'' yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu çalýþma kapsamýnda ise; Kurul üyelerimizin yazýlý olarak
ileteceði görüþlerin deðerlendirilmesi ve bunlarýn yansýmasý ile yeni bir ''taslak metin'' hazýrlanmasý,
daha sonra da söz konusu yeni taslak metin üzerinde yapacaðýmýz çalýþmalarla ''final metin''
üzerinde görüþ birliði saðlamamýz öngörülmüþtür. 

5574 sayýlý ''Türk Petrol Kanunu'' nun ihtilaflý maddeleri üzerinde süregelen çalýþmalarýmýz,
Danýþma Kurulu'muzun 15 Aralýk 2010 tarihli toplantýsý ile tamamlanmýþtýr. Eleþtiri, katký ve katýlým-
larýn ýþýðýnda, koordinasyon ve redaksiyonu yapýlarak yeniden gözden geçirilen ''Taslak Metin'' ise;
görüþ birliði saðlanmasýný temin eden deðiþikliklerle ''Final Metin'' özelliðine kavuþmuþtur. 

''Yeni Petrol Yasasý icin Taslak Metin Onerisi; TPJD & TMMOB JMO, 20.12.2010'' baþlýðý altýn-
da üyelerimizle paylaþtýðýmýz ''Final Metin''; sadece bugün için ulaþabildiðimiz aþamanýn bir
ürünüdür. Bununla beraber ''Petrol Yasasý'' tartýþmalarýna, eleþtirel bir yazý ile katýlmak yerine alter-
natif bir metin sunarak katký koyma aþamasýna ulaþmayý da yaþama geçirmiþ bulunmaktayýz. Söz
konusu ''Final Metin'' in, zamana ve deðiþimlere baðlý olarak evriminide yine birlikte saðlayacaðýz… 

Saygýlarýmla, 

Özer Balkaþ
Baþ Danýþman, Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði (TPJD) 



DOÐU AKDENÝZ'DE PETROL VE DOÐAL GAZ GERGÝNLÝÐÝ
VE HÜKÜMRANLIK SAVAÞLARI

Kuzey Afrika ve Orta Doðu'nun çevrelediði Doðu Akdeniz'de baþ gösteren politik duraysýzlýk ve
halk ayaklanmalarý gündemimizdeki aðýrlýðýný giderek artýrýyor. Tunus'ta geçen yýlýn sonlarýnda fitili
ateþlenen halk hareketlerinin, iç dinamikleri yanýnda dýþ dinamiklerininde son derece önemli olduðu
ve dýþ dinamiklerin beraberinde getirdiði ''Domino Etkisi''nin; Mýsýr, Libya, Suudi Arabistan,
Bahreyn, Ürdün, Suriye, Umman ve Yemen gibi Arap ülkelerini de etkisi altýna aldýðýný görüyoruz.
Bu geliþmelerde; tüm baskýlara raðmen denetlenmeleri saðlanamayan Wikileaks, Twitter,
Facebook ve Youtube gibi sosyal iletiþim aðlarýnýn hedef alýnan rejimler üzerinde yarattýðý ciddi
tehdit ve etkiler dikkatleri çekmektedir. Özellikle Wikileaks sýzýntýlarý yanýnda, Facebook ve Twitter
üzerinden organize olan muhalif örgütlenmeler ön plana çýkmaktadýr. Olaylarýn, komþusu diðer
ülkeler gibi zengin petrol ve doðal gaz varlýðý olmayan bir ülke konumundaki Tunus'ta baþla-
masýnýn; örneðin dýþ dinamiklerce doðrudan Libya ya da Ýran'da uygulanacak kýþkýrtmalara gitmek
yerine, dünya kamu oylarýný esas hedeflerdeki geliþmelere alýþtýrmak ve ýsýndýrmaktan kay-
naklandýðýný rahatlýkla söyleyebiliyoruz. Tunus, Mýsýr ve Libya'da yaþananlarýn; özgürlük ve
demokrasi mücadelesi görüntüsü yanýnda, ''petro-terörizm'' ile ilgilendirilebileceði olgusu ise, petrol
jeologlarý olarak daha çok ilgimizi çekmekte. Orta Doðu ve Kuzey Afrika'nýn hidrokarbon potansiyeli
ile üretim ve ihracat profilindeki konumu, son ikiyüz yýl boyunca yaþanan gerginlikler ile hükümran-
lýk ve paylaþým savaþlarýnýn da gerekçelerini açýklamaktadýr. Þimdi, Doðu Akdeniz'in dikkatlerimizi
çeken kimi sýcak alanlarýna bu perspektiften bakarak gördüklerimizi sýralayalým. 

Ýsrail
2000'li yýllarýn baþlarýnda, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattý'nýn, Ýsrail karasularý boyunca uzanan

''Levanten Enerji Koridoru'' üzerinden güneye devam ederek Akabe Körfezi ve Kýzýldeniz'e baðlan-
masý ile; Orta Asya petrol ve doðal gazýnýn, stratejik amaçlarla rotasýnýn deðiþtirilmesi ve tekrar
Asya pazarlarýna ihraç edilmesinden söz ediliyordu. Böylece, Ýsrail'in askeri korumasý altýndaki bu
proje ile; Orta Asya'da Rusya'nýn rolü zayýflatýlacak, Orta Asya petrolleri ile Çin'in doðrudan baðlan-
týsý koparýlacak ve Ýran tecrit edilebilecekti. Ýsrail, yine 2000'li yýllarda, Gaza'nýn offshore gaz
sahalarýndaki ihtilafla gündemde yer aldý. Gaza Marine-1 ve 2 kuyularý ile keþfi gerçekleþen, 4 mil-
yar dolar deðerindeki 1.4 trilyon feet küp'lük doðal gaz rezervini Filistin ile paylaþmayý kabul
etmemiþ; sahanýn geliþtirilmesi ve üretime baþlamasýný engellemiþti. 

Ýsrail'e iliþkin olarak deðinilmesi gereði olan önemli bir aþama; Ýsrail'in güney sahillerinde ve
2000 yýlýnda keþfedilen, 1.2-1.3 trilyon feet küp doðal gaz rezervine sahip Mari Sahasý'nýn 2004 yýlý
þubat ayýnda üretime alýnmasýdýr. Doðu Akdeniz'deki jeopolitik denge ve Ýsrail'in kaderini tümü ile
deðiþtiren esas geliþme ise; Amerikan Noble Enerji ve Ýsrail'li ortaklarýnýn, 2000'li yýllarýn sonlarýn-
da ve Ýsrail'in kuzey sahili açýklarýnda keþiflerini gerçekleþtirdiði; Dalit (2009/500 Bcf), Tamar
(2009/8.4 Tcf) ve Leviathan (2010/16 Tcf) doðal gaz sahalarý ile yaþama geçmiþtir. Bu keþifler sonu-
cunda, Levant Baseni'nde keþfi gerçekleþen toplam ortalama doðal gaz rezervi 25 trilyon feet küp
(700 milyar metreküp) deðerine ulaþmýþ bulunmaktadýr. The U.S. Geological Survey'in Levant
Baseni Provensi için yaptýðý çalýþma sonucunda; keþfedilmemiþ olarak, ortalama 1.7 milyon varil
kurtarýlabilir petrol ve 122 trilyon feet küp kurtarýlabilir gaz rezervinin varlýðý tahmin edilmektedir. 

Ýsrail, 1948'den günümüze kadar uzanan zaman içinde daima gürültü ve patýrtý ile geçen bir
süreci yaþamýþ; komþularý ile 6 kez savaþa girmiþtir. Bugün için günlük doðal gaz ihtiyacý 350 mily-
on feet küp olan ülkenin; önemli bir ihracat potansiyeline sahip olmasýnýn yansýmalarý da, hem
enerji ithalatý ve potansiyel rakiplerine olan baðýmlýlýðýný indirgeme hem de keskin ekonomik çýkar-
lar saðlama açýlarýndan çok büyük olacaktýr. Ýsrail'in enerji alanýndaki baþarýsý, jeopolitik olarak
önemli bir plan veya oyun deðiþimi anlamýný taþýmaktadýr. Levant Baseni'nde payý olan kuzey
komþusu Lübnan; özellikle Leviathan prospektine iþaret ederek, Ýsrail'in Lübnan'ýn deniz alanýnda-
ki rezervlerine tecavüz ettiðini iddia etmektedir. Lübnan parlementosu; uzun süredir bekleyen
''Enerji Yasasý'' ný geçen Aðustos ayýnda onaylayýp, denizdeki arama faaliyetlerinin önünü açmýþ
bulunmaktadýr. Bununla beraber Ýsrail ve Lübnan'ýn deniz sýnýrý ihtilafý, Birleþmiþ Milletler'in 1982



Deniz Konvansiyonu Hukuku'na raðmen devam etmektedir. Diðer taraftan 2006 savaþý sonrasýnda
Lübnan'daki yerleþimini saðlamlaþtýrýp alt yapýsýný yenileyen Hizbullah, Ýsrail üzerinde ciddi bir
tehdit yaratmaktadýr. Özellikle Ýsrail'in Doðu Akdeniz'deki keþiflerini geliþtirme ve üretim safhasýnda
yapacaðý yatýrýmlar (sondaj ve üretim platformlarý, boru hatlarý ve diðer üretim tesisleri), Hizbullah
roketleri için kolay hedefler durumundadýr. Böyle bir sürecin; Suriye, Ýran ve Türkiye'nin de dahil ola-
bileceði bölgesel bir savaþa yol açabileceði unutulmamalýdýr. 

Güney Kýbrýs Rum Cumhuriyeti
Ýsrail ve Lübnan gibi, Levant Baseni'nde benzer hidrokarbon potansiyeline sahip olan Güney

Kýbrýs Rum Cumhuriyeti, ilk deniz sahalarý ihale raundunu 2007 yýlýnda yapmýþtýr. Güneyde yer
alan 51000 km²'lik deniz alanýndaki 13 arama blokundan 12 No.lu blok Noble Enerji ve ortaklarýna
tahsis edilmiþ olup (2008); Ekim 2011-Ekim 2013 arasýnda kazýlacak bir sondaj taahhüdü bulun-
maktadýr. Güney Kýbrýs Rum Cumhuriyeti; Mýsýr, Libya ve Ýsrail'le yapýlan anlaþmalarla, kýta þelfi
üzerindeki deniz sýnýrlarýný belirlemiþ bulunmaktadýr. Türkiye, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin
hak ve yetkilerinin göz ardý edildiðini ileri sürerek bu anlaþmalara karþý çýkmaktadýr. Güney Kýbrýs
Rum Cumhuriyeti yetkilileri, deniz ruhsatlarý için yapýlacak yeni ihale raundu ile ilgili açýklamanýn
2011'in ikinci yarýsýnda yapýlacaðýný bildirmiþ bulunmaktadýr. ''Düþmanýmýn düþmaný benim dos-
tumdur'' anlayýþý içinde birbirlerine yaklaþan Ýsrail, Güney Kýbrýs Rum Cumhuriyeti ve Yunanistan;
Ýsrail'in deniz sahalarýndan Güney Kýbrýs'a uzanacak boru hattý ve Güney Kýbrýs'taki sývýlaþtýrma
tesisleri  vasýtasýyla, Rusya'nýn kýskacýnda bunalmýþ olan Avrupa'ya LNG ihracatý projelerini gün-
deme taþýmýþ bulunmaktadýr. Türkiye'nin; bütün bu geliþmeler karþýsýnda,  siyasi demeç ve tepkil-
er dýþýnda ne gibi teknik ve ekonomik hazýrlýklar içinde olduðunu tam olarak bilemiyoruz.

Mýsýr
Mýsýr ekonomisinde hidrokarbonlarýn oynadýðý rol, hem üretim hem de Süveyþ Kanalý ve 200 mil

uzunluðundaki Süveyþ-Akdeniz Boru Hattý'ndan (SUMED) elde edilen gelir bakýmýndan çok önem-
lidir. Süveyþ Kanalý'na ait toplam petrol geçiþ hacmý günde 2 milyon varil civarýnda olup, 2010 yýlýn-
da denizlerde yapýlan petrol ticaretinin yüzde beþine karþý gelmektedir. Arab Petroleum Pipeline
Co.'ya (Mýsýr, Suudi Arabistan, Abu Dhabi ve  Kuveyt ortaklýðý) ait olan SUMED Boru Hattý'nýn kap-
asitesi ise günde 2.3 milyon varildir. Süveyþ Kanalý ve SUMED Boru Hattý'nýn devre dýþý kalmasý
durumunda; Afrika'nýn güney ucundan dolanmak zorunda kalacak petrol tankerleri, yaklaþýk 6000
mil uzunluðunda ilave bir mesafe kat etme durumunda kalacaklardýr. Bu da hem masraflarý hem de
süreyi uzatma anlamýný taþýmaktadýr. The International Energy Agency (IEA), Afrika etrafýnda
dolanacak gemilerin; Avrupa'ya olan taþýmacýlýða 15 gün, Amerika Birleþik Devletleri'ne olan taþý-
macýlýða ise 8-10 gün ilave edilmesine neden olacaðýný belirtmektedir. Toplam petrol üretimi; 1996
yýlýnda ulaþtýðý en yüksek deðerden (935000 varil/gün), bu günkü 660000 varil/gün seviyesine
düþmüþtür. The Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) devlet kuruluþu olup; alt yapý,
ruhsatlar ve üretim de dahil olmak üzere, arama faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur.
Uluslararasý ve yabancý milli petrol þirketleri; EGPC ile yaptýklarý üretim paylaþýmý anlaþmalarý ile,
Mýsýr'ýn arama ve üretim sektöründe önemli bir rol oynarlar. Mýsýr ayrýca Afrika'daki en büyük petrol
rafineri sektörüne sahiptir. Mýsýr'ýn ispatlanmýþ gaz rezervi 77 trilyon feet küp olarak verilmektedir
(Oil and Gas Journal). Doðal gaz sektörü hýzlý bir geliþme göstermekte olup; üretim, 1998 ve 2009
yýllarý arasýnda dört kat artmýþ bulunmaktadýr. The U.S. Geological Survey'in, ''World Petroleum
Resources Project'' kapsamýnda gerçekleþtirdiði ''Nil Deltasý Baseni Provensinin Keþif Edilmemiþ
Petrol ve Doðal Gaz Kaynaklarýnýn Deðerlendirimi'' baþlýklý çalýþmasý sonuçlarýna göre; ortalama
1.8 milyar varil kurtarýlabilir petrol, 223 trilyon feet küp kurtarýlabilir gaz ve 6 milyar varil doðal gaz
sývýlarý'nýn (NGL) varlýðý tahmin edilmektedir. Nil Deltasý konisinde, iki petrol ve 126 gaz sahasý
keþfedilmiþtir. Arab Gaz Boru Hattý ve LNG imkanlarýnýn devam etmekte olan geniþlemesine baðlý
olarak; Mýsýr, Avrupa ve Akdeniz Bölgesi için önemli bir doðal gaz tedarikçisi olmaya devam ede-
cektir. 

Mýsýr'da 18 gün boyunca kitleler halinde sürdürülen protestolar sonunda, 11 Þubat günü baþkan-
lýktan ayrýlan Hüsnü Mübarek'in 30 yýl süren otokratik yönetimi sona erdi. Yönetimi devralan Yüksek



Askeri Konsey, sivil yönetime yumuþak bir geçiþ yapmak üzere çalýþacaðýna söz verdi. Buna karþýn
Kahire'nin Tahrir Meydaný'ndaki gösteriler halen devam etmektedir. Protestocular; eski rejimden
geriye kalan kiþilerin görevlerinden alýnmalarý ile, Mübarek ve ailesinin yolsuzluk ve ayaklanmalarýn
ilk günlerinde protestoculara uyguladýklarý þiddetten dolayý yargýlanmalarýný talep etmektedir. Askeri
Konsey; 29 Mart günü yayýnladýðý duyuru ile, muhalif liderlere partilerini organize etmek için zaman
saðlamak üzere parlamenter seçimlerin Eylül 2011' e kadar ertelendiðini bildirmiþtir. Mýsýr'daki
geliþmeleri izlemeye dikkatle devam edeceðiz. 

Libya
1 Eylül 1969'da, Libya'nýn baþýnda olan Kral Ýdris ve batý yanlýsý rejim, Albay Muammer Kaddafi

ve silah arkadaþlarýnýn yaptýðý darbe ile iktidardan uzaklaþtýrýldý. Kaddafi, takip eden dönemde; tüm
Arap ülkeleri için ortak bir ajanda oluþturma çabasý içinde, Arap ve Ýslam Birliði ya da Federasyonu
tesisi için çalýþtý, devlet sosyalizmini tanýttý, petrol endüstrisi de dahil olmak üzere çoðu ekonomik
aktiviteyi millileþtirdi. Libya, 1973 yýlýnda ABD'ye karþý olan petrol ambargosunda liderlik rolü
oynadý. Sovyetler Birliði ile ortak iliþkilerini devam ettirdi. Birleþmiþ Milletler'in (BM), Aralýk 1988'de
Ýskoçya'nýn Lockerbie kasabasýnda düþen PanAm uçaðý ile ilgilendirip Libya'ya ambargo uygula-
masý ile baþlayan süreç; sorumluluðun kabulü ve sanýklarýn yargýlanmak üzere teslim edilmesi ile
kurbanlarýn ailelerine ödenen 2.7 milyarlýk tazminat sonrasýnda, Eylül 2003'de BM'de ambargonun
kaldýrýlmasýnýn oylanmasýna kadar devam etti. Ocak 2005'te yapýlan Libya'nýn ilk petrol ve doðal
gaz arama ruhsatlarý ihalesi ile, 20 yýlý aþkýn bir süre sonrasýnda ilk defa ABD enerji þirketlerinin
Libya'ya dönüþü ilan edildi. Mayýs 2006'da, ABD; Libya'nýn terörizmden devlet sorumlusu olduðu
kararýný yürürlükten kaldýrdý ve Libya ile diplomatik baðlarýn yeniden tesis edildiðini açýkladý. 2008
yýlýnda, Ýtalya Baþbakaný Silvio Berlusconi; koloni döneminde Libya'ya verdikleri zarar nedeniyle
özür diledi ve telafi olarak beþ milyar dolarlýk yatýrým anlaþmasýný imzaladý. Þubat 2009'da ''Afrika
Birliði'' baþkanlýðýna seçilen Kaddafi, ''Afrika Birleþik Devletleri'' tutkusunu açýkladý. 

Ekonomisi aðýrlýklý olarak hidrokarbon endüstrisine baðýmlý olan Libya; Uluslararasý Para
Fonu'na (IMF) göre, 2010 yýlýndaki ihracat gelirlerinin yüzde 95'ini buradan saðlamaktadýr. Libya,
Afrika'nýn en büyük petrol rezervlerine sahiptir (46.4 milyar varil). Doðal gaz rezervleri ise 55 trily-
on feet küp'e yakýndýr (Oil and Gas Journal-OGJ). BM ve ABD ambargolarýnýn sýrasý ile 2003 ve
2004 yýllarýnda kaldýrýlmasý sonrasýnda; düzenlemeler ve anlaþmalardaki kimi belirsizliklere karþýn,
uluslararasý petrol þirketlerinin hidrokarbon arama ve üretimi yatýrýmlarýnda artýþlar saðlandý.
Bununla beraber OPEC kotalarý, ihracat için gereksinen ilave boru hattý kapasitesi gibi altyapý lim-
itleri ve 2005'te yapýlan EPSA-IV (Arama ve Üretim Paylaþým Anlaþmasý) ruhsat ihalesi itibariyle
mevcut kontratlarýn yeniden müzakere edilmeye zorlanmasý gibi nedenlerden dolayý yabancý
yatýrýmlardaki artýþlarda yavaþlamalar kaydedildi. OPEC kotasýnýn günde 1.47 milyon varil olmasý-
na karþýn, 2010 yýlýna ait petrol üretimi günde 1.65 milyon varil dolayýndadýr. Genelde hafif ve tatlý
olan Libya petrolleri (yüksek API gravite ve düþük sülfür içeriði), 26.0º - 43.3º aralýðýndaki API
gravitelere sahip 9 ayrý ihracat derecesine sahiptir. Günde 1.5 milyon varili aþan petrol ihracatýnda;
daha hafif ve tatlý olanlar Avrupa'ya (ihracatýn %85'i), daha aðýr ham petroller ise Asya pazarlarýna
gitmektedir. Libya'da bulunan beþ adet domestik rafinerinin kapasitesi günde 378000 varildir (OGJ).
Rafineri sektörü; ekipmanlarýn ithalatýný engelleyen BM ambargolarýndan etkilenmiþ olup, tüm
rafineri sektörünün kapsamlý bir iyileþtirmeye ihtiyacý bulunmaktadýr. Libya petrol endüstrisi, devlete
ait National Oil Corporation (NOC) tarafýndan iþletilmektedir. Libya'daki yabancý petrol þirketleri ise
arama, üretim, taþýma ve rafineri alanlarýnda faaliyet göstermektedir. Operasyonlarý olan yabancý
þirketler arasýnda; Eni, Total, Repsol YPF, StatoilHydro, Occidental, OMV, ConocoPhilips, Hess,
Marathon, Shell, BP, ExxonMobil ve TPAO yer almaktadýr. Libya, 2009 yýlýnda Ýtalyan Eni petrol þir-
ketinde yaptýðý yatýrým dýþýnda, Avrupa ve Afrika'da ilave yurt dýþý enerji yatýrým fýrsatlarýný deðer-
lendirmektedir. Ayrýca yurt dýþý petrol perakendeci kolu olan Tamoil vasýtasý ile, Avrupa'da rafineri
operasyonlarýný sürdürmektedir. Libya hükümeti; doðal gazýn enerji sektöründe kullanýmýný artýrmak
ve daha fazla petrol ihracatýný gerçekleþtirmek için, doðal gaz üretimini olabildiðince artýrmanýn
planlarýný yapmaktadýr. Halen elektrik üretiminin yüzde 45'i doðal gazla karþýlanmaktadýr. EIA'ya
göre, 2009 yýlýna ait toplam gaz üretimi 1034 milyar feet küp'tür. Atmosfere býrakýlan, yakýlan ve



petrol üretimini artýrmak için yeniden enjekte edilen dýþýnda kalan 562 milyar feet küp, kuru doðal
gaz olarak pazarlanmýþtýr. Bunun 349 milyar feet küp'ü Avrupa'ya ihraç edilmiþtir. Ekim 2004'te
devreye alýnan ve Eni ile NOC ortaklýðýnda iþletilen ''Greenstream'' su altý doðal gaz boru hattý, 370
mil uzunluðunda olup; Cezayir sýnýrýndaki Wafa ruhsatý ile Bahr es Salam deniz sahasýndan gelen
doðal gazý, Melitah'ta (Libya) iþlem gördükten sonra Gela'ya (Sicilya) ve daha sonrada kýta Ýtalya'sý-
na taþýmaktadýr. 2009 yýlýnda ilave olarak, Marsa el Braga'daki LNG tesisinden Ýspanya'ya 24.4 mil-
yar feet küp'lük LNG ihracatý yapýlmýþtýr. 2009'da doðal gazdan saðlanan gelir 3.8 milyar dolar
civarýndadýr. 

Libya'daki baþkaldýrý; 15 - 16 Þubat tarihlerinde, siyasi suçlularýn serbest býrakýlmasý için çalýþan
insan haklarý savunucusu Fethi Tarbel'in tutuklanmasý sonrasýnda, Bengazi'deki þiddetli protesto-
larla baþladý. Ayaklanmanýn kýsa sürede diðer þehirlere de yayýlmasý üzerine, Libya otoriteleri
protestocular üzerine uçaklarla havadan müdahelede bulundu. BM ve AB hükümetlerinin uygu-
ladýðý ambargo ve yaptýrýmlara karþýn; Kaddafi'ye baðlý güçler; isyanýn yayýldýðý Libya doðusunda-
ki þehirlere düzenledikleri hava hucumlarý ve silah gücü ile, kontrolü büyük ölçüde geri aldýlar. BM
Güvenlik Konseyi, 17 Mart'ta aldýðý kararla; Libya üzerinde uçuþa kapalý bir bölge (no-fly zone)
uygulayýp, Kaddafi güçlerine karþý sivilleri korumak üzere tüm tedbirlerin alýnacaðýný ilan etti. 19
Mart itibariyle de; Libya'nýn hava savunma gücüne, Kaddafi'ye baðlý güçlere ait diðer hedeflere ve
Kaddafi'nin Tripoli'deki karargahýna (Bab al-Azziziya) yönelik hava hucumlarý baþladý. 

Libya'daki ayaklanma, Tunus ve Mýsýr'daki baský ve þiddet karþýtý protestolardan farklý özellikler
sunuyor. Doðu Libya'daki isyan, ABD ve NATO yanýnda kimi dýþ güçlerce de destekleniyor. ABD,
Ýngiltere ve Fransa'ya ait yüzlerce askeri danýþman ve istihbarat görevlisinin savaþ gemileri ve
hucumbotlardan Bengazi ve Tobruk'a çýktýðý iddia ediliyor (DEBKAfile, US military advisers in
Cyrenaica, February 25, 2011). Bu konu özellikle Ýngiltere'ye ait diplomatik bir misyona eþlik eden
8 adet Ýngiliz SAS Özel Kuvvetler komandosunun; yasal olmayan yollarla ülkeye girdikten sonra,
Bengazi'de Kaddafi'ye karþý güçler tarafýndan tutuklanmasý ile daha açýk bir þekilde tartýþýlýr oldu
(U.K. diplomatic team leaves Libya - World - CBS News, March 6, 2011). Silahlý ve sivil giyimli
adamlarýn; karþýt güçlerin ihtiyaçlarýný öðrenmek ve yardým teklif etmek istedikleri, Ýngiltere Ýstih-
barat teþkilatýnda ''gizli görev'' yapan MI6 ajanlarý olduklarý belirtiliyor (Top UK commandos cap-
tured by rebel forces in Libya: Report, Indian Express, March 6, 2011, emphasis added/The Sun,
March 7, 2011). Kaddafi'ye karþý hareket içinde, yabancý müdahelelere iliþkin bir bölünmenin var-
lýðý dikkatleri çekmekte. Fakat hem rejime destek verenler hem de karþý olanlar dahil olmak üzere
Libya halkýnýn çoðunluðunun, ne þekilde olursa olsun yabancý müdahelelere kesin olarak karþý
olduðu biliniyor. 

Libya'da hidrokarbon üretimi, bölgesel olarak kabaca iki ayrý kesiminden saðlanmaktadýr. Birinci
grupta olan hidrokarbonlar, ülkenin en batýsýndaki basenlerden gelmekte ve Tripoli'nin batýsýndaki
bir merkezden ihraç edilmektedir. Diðerleri ise doðudaki Sirte Baseni'nden gelmekte ve doðuda
çeþitli noktalarda bulunan tesislerden ihraç edilmektedir. Bu özellik, Libya'da yaþamýn ikiye
bölündüðü görünümünü yaratmaktadýr. Batýda Kaddafi'nin güç merkezi olan Tripoli ile doðuda
karþýt güçlerin yoðunlaþtýðý Bengazi arasýnda, 600 km'lik geniþlikte Sirte Körfezi ve hemen hemen
boþ olan çöl alaný yer almaktadýr. Sirte Körfezi'ndeki limanlardan, Libya'nýn petrol ihracatýnýn yak-
laþýk yüzde 77'si yapýlmaktadýr (2009'daki ihracat geliri 30 milyar dolar). Sirte Körfezi'nde yer alan
farklý petrol þirketlerinin yöneticileri; 23 Þubat günü yapýlan bir açýklama ile, ''halka olan vefa
borçlarý'' gereði Muammer Kaddafi rejimi ile iliþkilerini kestiklerini açýkladýlar (Zawya Dow Jones
reported, Feb.23). Ayrýlýkçý þirket yöneticileri, NOC'nin baðlý bölgesel kuruluþlarý olan Arabian Gulf
Oil Company ve Sirte Oil Company'de görevli bulunmaktadýr. Bengazi'de yerleþik olan Arabian Gulf
Oil Company; Nafoora, Messla ve Sarir sahalarýný iþletmektedir. Marsa el Brega'da yerleþik olan
Sirte Oil Company ise Marsa el Brega rafinerisini iþletmektedir. Ýddialara göre ayaklanmanýn týr-
mandýðý süre içinde, anýlan üç petrol sahasýnýn kontrolünü elinde tutan ve adý geçen petrol þirket-
leri ile iþbirliði içinde olan Zawiye aþireti; ''Eðer Libya'lý protestoculara karþý yapýlan operasyonlara
son verilmezse, Libya batýsýna petrol akýþýný durdururuz'' tehdidinde bulunmuþtur. Doðu - batý domi-
no etkisi yaratan protestolar halen farklý þehirlerde devam etmektedir. Bu ayaklanmanýn; yerel
aþiretler, askeri güçler ve þirket liderlerinin desteðini saðlamadaki baþarý þehirden þehre farklýlýklar



göstermektedir. Coðrafik limitler, bu þehirlerdeki isyancýlarýn bir araya gelip batýya doðru hareket
etmelerine ilave sýnýrlamalar getirmektedir (Stratfor Global Intelligence, Feb.23, 2011). 

Libya'nýn güney sýnýrý; ABD açýsýndan, Afrika kuzeyinden Orta ve Batý Afrika'ya uzanan geniþ bir
bölgede nüfus etkisi oluþturmak için stratejik bir öneme sahip. Bu bölge, tarihsel olarak; Fransa ve
Belçika kolonilerinin yer aldýðý, Fransýz dilini konuþan ve sýnýrlarý 1884'te Berlin Konferansý ile belir-
lenmiþ durumdadýr. Bölgenin petrol, doðalgaz ve stratejik mineraller (kobalt, uranyum, krom, man-
ganez ve platin) bakýmýndan zenginliði, Anglo-Amerikan ilginin yoðunlaþmasýnýn baþlýca nedeni
olarak öne çýkmaktadýr. Berlin Konferansý'nda edilgen bir rol oynayan ABD'nin; Afrika kýtasý enerji
kaynaklarýnýn kontrolü ve 21. yüzyýla ait yeni paylaþým mücadelesinde baþ rolü almasý, Kuzey
Afrika'da yaratýlan gerginlik ve ayaklanmalarýn esas nedenini oluþturmaktadýr. Çad ve Sudan'daki
hidrokarbon potansiyeline olan yakýn ilgisi ve imzaladýðý anlaþmalarla bölgede güçlenen Çin ile,
genelde AB varlýðý yanýnda Nijer'deki uranyum endüstrisini domine eden Fransa'nýn ''Francophone
Africa'' daki güç ve nüfus etkilerini zayýflatmak ise söz konusu ABD misyonuna geniþ bir destek
saðlayacaktýr (''Operation Libya'' and the Battle for Oil: Redrawing the Map of Africa, Global
Research, March 9, 2011). 

Aralarýnda Suudi Arabistan, Irak, Ýran, Kuveyt, Birleþik Arap Emirlikleri, Katar, Yemen, Libya,
Mýsýr, Nijerya, Cezayir, Kazakistan, Azerbaycan, Malezya, Endonezya ve Brunei'in yer aldýðý müs-
lüman ülkeler; veri temeli ve hesaplama metodolojisine baðlý olarak toplam petrol rezervlerinin
yüzde 66.2 ile 75.9'u arasýnda deðiþen kesimine sahip bulunmaktadýr (Global Research, January
4, 2007). Libya, ABD'nin nüfus etkisi dýþýnda kalan çeþitli ülkeler arasýnda, ABD talepleri ile uyum
saðlamada baþarýlý olamamýþtýr. ''Libya Operasyonu'', boru hatlarý da dahil olmak üzere; Afrika,
Orta Doðu ve Orta Asya'da bulunan dünya petrol ve doðal gaz rezervlerinin yüzde altmýþýnýn
üzerindeki kesiminin kontrol ve ortaklaþa sahiplenilmesinin kazanýlacaðý büyük bir askeri ajendanýn
parçasý gibi görülmelidir... Bu amaca baðlý stratejik senaryonunda; sonuçta ülkenin bölünmesini
öngörerek, ayrýlýkçý Doðu Libya provensinde geçici bir devletin oluþturularak tanýnmasý olarak
algýlanmasý yanlýþ olmayacaktýr.

Özer Balkaþ
Jeoloji Yüksek Mühendisi





ÖZET
Ülkemiz Akdeniz kýyýlarý dýþýnda Ege

Denizi Türkiye kýyý alanlarýnda rastlanýlan
Ýridia diaphana Heron-Allen ve Earland,
Haddonia sp., Nodopthalmidium antillarum
(Cushman), Edentostomina cultrata (Brady),
Spiroloculina angulata Cushman, S. antil-
larum d'Orbigny, Hauerina diversa Cushman,
Quinqueloculina sp. C, Triloculina affinis
d'Orbigny, Triloculina cf. fichteliana
d'Orbigny, Triloculina sp. A, Articulina alti-
costata Cushman, Coscinospira acicularis
(Batsch), Euthymonacha polita (Chapaman),
Peneroplis arietinus (Batsch), Amphisorus
hemprichii Ehrenberg, Sorites orbiculus
Ehrenberg, S. variabilis Lacroix, Pyramidulina
perversa (Schwager), Astaloculs insolitus
(Schwager), A. sublegumen (Parr), Brizalina
simpsoni (Heron-Allen ve Earland),
Euuvigerina sp., Cymbaloporetta plana
(Cushman), C. squammosa (d'Orbigny),
Acervulina inhaerens Schultze, Planogypsina
acervalis (Brady), P. squamiformis
(Chapman), Amphistegina lessonii d'Orbigny
ve A.  lobifera Larsen Pasifik Okyanusu ile
Kýzýdeniz kökenli cins ve türlerdir. 

Türkiye kýyýlarýnda gözlenen en önemli
özellik ise, Sorites orbiculus Ehrenberg'un
Ýstanbul Boðazý doðusunda, Þile batýsýndaki
varlýðýdýr.

ABSTRACT
The Indo-Pacific originated foraminifer

species Ýridia diaphana Heron-Allen and
Earland, Haddonia sp., Nodopthalmidium
antillarum (Cushman), Edentostomina cultra-
ta (Brady), Spiroloculina angulata Cushman,
S. antillarum d'Orbigny, Hauerina diversa
Cushman, Quinqueloculina sp. C, Triloculina
affinis d'Orbigny, Triloculina cf. fichteliana
d'Orbigny, Triloculina sp. A, Articulina alti-
costata Cushman, Coscinospira acicularis
(Batsch), Euthymonacha polita (Chapaman),
Peneroplis arietinus (Batsch), Amphisorus
hemprichii Ehrenberg, Sorites orbiculus
Ehrenberg, S. variabilis Lacroix, Pyramidulina
perversa (Schwager), Astaloculs insolitus
(Schwager), A. sublegumen (Parr), Brizalina
simpsoni (Heron-Allen and Earland),
Euuvigerina sp., Cymbaloporetta plana
(Cushman), C. squammosa (d'Orbigny),
Acervulina inhaerens Schultze, Planogypsina
acervalis (Brady), P. squamiformis
(Chapman), Amphistegina lessonii d'Orbigny
and A.  lobifera Larsen are observed on the
Mediterranean and Aegean coasts of Turkey.

The most important observation on the
Turkish coastline is the presence of Sorites
orbiculus Ehrenberg on the east of Istanbul
Strait, west of Þile.
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GÝRÝÞ
Türkiye Akdeniz kýyýlarýnda Samandað

(Antakya)'dan itibaren Ýskenderun Körfezi,
Mersin, Antalya kýyýlarýný takiben Marmaris'e
kadar uzanan kýyý þeridinde Haddonia spp.,
Edenstostomina cultrata (Brady), Clavulina
angularis d'Orbigny, C. cf. multicamerata
Chapman, Nodopthalmidium antillarum
Cushman, Spiroloculina angulata Cushman,
S. antillarum d'Orbigny, Schlumbergerina
alveoliniformis (Brady), Hauerina diversa
Cushman, Quinqueloculina cf. mosharrafai
Said, Miliolinella cf. hybrida (Terquem),
Pseudomassilina reticulata (Heron-Allen ve
Earland), Pyrgo denticulata (Brady),
Triloculina fichteliana d'Orbigny, Articulina
alticostata Cushman, Peneroplis arietinus
(Batsch), Cyclorbiculina compressa
(d'Orbigny), Amphisorus hemprichii
Ehrenberg, Sorites orbiculus Ehrenberg, S.
variabilis Lacroix, Pyramidulina catesbyi
(d'Orbigny), P. perversa (Schwager),
Astacolus insolitus (Schwager), A. sublegu-
men (Parr), Entosigmomorphina sp.,
Cymbaloporetta plana (Cushman), C. squam-
mosa (d'Orbigny), Acervulina inhaerens
Schultze, Planogypsina acervalis (Brady), P.
squamiformis (Chapman), Amphistegina lob-
ifera Larsen, Elphidium charlottense (Vella),
E. striatopunctatum (Fichtel ve Moll) ile
Heterostegina depressa d'Orbigny gibi çok
zengin bir bentik foraminifer faunasý gözlen-
miþtir (Avþar, 1997; Avþar ve dið., 2001 ve
2009; Meriç ve dið., 2002 ve 2008a, b, c). 

Çoðunluðu Pasifik Okyanusu kökenli olan
bu foraminiferler Süveyþ Kanalý'nýn açýl-
masýný takiben Kýzýldeniz üzerinden Doðu
Akdeniz'e ulaþmýþtýr (Þekil 1).

Bunun dýþýnda Ege Denizi Türkiye kýyý
alanlarýnda rastlanýlan Ýridia diaphanaHeron-
Allen ve Earland, Haddonia sp.,
Nodopthalmidium antillarum (Cushman),
Edentostomina cultrata (Brady), Spiroloculina
angulata Cushman, S. antillarum d'Orbigny,
Hauerina diversa Cushman, Quinqueloculina
sp. C, Triloculina affinis d'Orbigny, T.
fichteliana d'Orbigny, Triloculina sp. A,
Articulina alticostata Cushman, Coscinospira
acicularis (Batsch), Euthymonacha polita
(Chapaman), Peneroplis arietinus (Batsch),
Amphisorus hemprichii Ehrenberg, Sorites
orbiculus Ehrenberg, S. variabilis Lacroix,

Pyramidulina perversa (Schwager),
Astaloculs insolitus (Schwager), A. sublegu-
men (Parr), Brizalina simpsoni (Heron-Allen
ve Earland), Euuvigerina sp., Cymbaloporetta
plana (Cushman), C. squammosa
(d'Orbigny), Acervulina inhaerens Schultze,
Planogypsina acervalis (Brady), P. squami-
formis (Chapman), Amphistegina lessonii
d'Orbigny ve A. lobifera Larsen Ýndo-Pasifik
ile Kýzýdeniz kökenli cins ve türlerdir (Avþar ve
dið., 2009; Meriç ve Avþar, 2001; Meriç ve
dið., 2008d; 2009a, b ve c; 2010a ve b) (Þekil
2, 3a ve b, 4-6). 

Bunlardan Spiroloculina  antillarum
d'Orbigny, Sorites orbiculus Ehrenberg
Çanakkale Boðazý sedimanlarýnda da gözlen-
miþ olup, ülkemiz kýyýlarýnda ilk kez rast-
lanýlan Cushmanina stritopunctata (Parker ve
Jones) (Meriç ve dið., 2009b) ile Ege
Denizi'nde sýkça gözlenen Cymbaloporetta
plana (Cushman) bu alanda birlikte bulun-
muþtur. Yine Spiroloculina angulata Cushman
ve Amphistegina  lobifera Larsen'nýn Güney
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Þekil 1. Ýndo-pasifik kökenli muhtelif canlýlarýn
Akdeniz'e ulaþmasýný saðlayan
Süveyþ Kanalý.

Figure 1. Suez Canal, the main vector which
enables the Indo-pacific originated
alien species reach Mediterranean.



Marmara Denizi'nde Erdek Körfezi'nde
gözleniþi bu alan için ilginç bir özelliðin var-
lýðýný ortaya koymaktadýr (Meriç ve dið., 2004
ve 2005; Avþar ve dið., 2006). 

Bu konu ile ilgili olarak ülkemiz kýyýlarýnda
saptanan en önemli özelliklerden bir diðeri ise
Sorites orbiculus Ehrenberg'un Ýstanbul
Boðazý'nýn Karadeniz'e baðlandýðý alanýn
doðusunda, Þile batýsýndaki varlýðýdýr.

SONUÇLAR
Yaklaþýk 25 yýldýr güncel foraminiferler

üzerinde yapýlmýþ ve halen sürdürülmekte
olan çalýþmalar, Türkiye kýyýlarýnýn zengin bir
bentik foraminifer topluluðuna sahip olduðunu
ortaya koymuþtur. Bu özelliðin dýþýnda gerek
Akdeniz ve gerekse Ege Denizi kýyý alanlarýn-
da çok sayýda Ýndo-Pasifik ve Kýzýldeniz
kökenli cins ve türlerin gözlenmiþ olmasý bu
gibi alanlarda noktasal olarak nitelendirilebile-
cek farklý ekolojik koþullarýn varlýðýný ortaya
koymaktadýr.

Ege Denizi Türkiye kýyýlarýnda son 2 yýl
içinde yapýlan ve halen sürdürülmekte olan

araþtýrmalarda, deðinilen alanda oldukça
fazla sayýda Ýndo-Pasifik ve Kýzýldeniz köken-
li bentik foraminiferin güneyden kuzeye doðru
yayýlým sunduklarý, bazýlarýnýn Çanakkale
Boðazý yolu ile Marmara Denizi'ne kadar
ulaþmýþ olduklarý ortaya konulmuþtur (Meriç
ve dið., 2005; 2009a ve b) (Þekil 2 ve 7).
Rastlanýlan göçmen foraminiferlerden yalnýz
Ýridia diaphana Heron-Allen ve Earland
Atlantik Okyanusu kökenlidir. Fakat bu cins
ve türün Batý Akdeniz'deki varlýðý hakkýnda
herhangi bir bulgu yoktur.

Euthymonacha polita (Chapman) Ege
Denizi'nde ilk kez bulunmuþ olan Pasifik
Okyanusu kökenli bir foraminiferdir (Loeblich
ve Tapan, 1994; Meriç ve dið., 2010a).
Kuþadasý (Aydýn) ve Ilýca (Çeþme-Ýzmir) kör-
fezleri ile Karaburun Yarýmadasý KB kýyýlarýn-
da sýkça gözlenmesine karþýn Akdeniz'deki
varlýðý konusunda henüz bir bulgu yoktur.
Bunun dýþýnda Ilýca Körfezi'nde (Çeþme-
Ýzmir) bulunmuþ olan Coscinospira acicularis
(Batsch) gerek Akdeniz ve gerekse  Ege
Denizi'nde ilk olarak  rastlanýlmýþ olan Pasifik
Okyanusu ve Kýzýl Deniz kökenli bir diðer
bentik foraminiferdir (Hottinger ve dið., 1993;
Loeblich ve Tapan, 1994). 

Bu verilerin dýþýnda Girit Adasý KB ve GD
kýyýlarý ile Batý Ege Denizi kýyýlarýnda yapýlan
bir araþtýrmada Triloculina fichteliana
d'Orbigny, Coscinospira hemprichii
Ehrenberg, Sorites orbiculus Ehrenberg,
Cymbaloporetta plana (Cushman),
Planogypsina acervalis (Brady),
Amphistegina lobifera Larsen gibi Türkiye
Akdeniz ve Ege Denizi kýyýlarý benzeri olarak
Kýzýldeniz ve Ýndo-Pasifik  kökenli  bentik
foraminiferler  gözlenmiþtir (Meriç ve dið.,
2008a, 2010a; Koukousioura ve dið., 2010)
(Þekil 8). Bu cins ve türlerden bazýlarýnýn
Atlantik Okyanusu kökenli olabileceði ve
Süveyþ Kanalý dýþýnda Cebelitarýk yolu ile de
bu alanlara ulaþmýþ olabilecekleri
düþünülürse de (Koukousioura ve dið., 2010;
Tablo 2) Ýridia diaphana Heron-Allen ve
Earland ile Cushmanina stritopunctata
(Parker ve Jones)'nýn Batý Akdeniz'deki var-
lýðý kesin olarak belirlenmemiþtir. Ayrýca,
Amphistegina lobifera Larsen'nýn Girit Adasý
dýþýnda Malta Adasý kýyýlarýna kadar ulaþmýþ
olduðu da saptanmýþtýr (Yokeþ ve dið., 2007).
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Meriç ve dið.

Þekil 2. Doðu Ege Denizi'nde göçmen
foraminiferlerin gözlendiði alanlar.

Figure 2. Distribution range of alien foraminifers
in the Eastern Aegean Sea.
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Þekil 3a. 1-3, Nodopthalmidium antillarum (Cushman), dýþ görünümler, Kuþadasý Körfezi-Aydýn. 4-
8, Euthymonacha polita (Chapman), dýþ görünümler, Kuþadasý Körfezi-Aydýn, Ilýca Koyu-
Çeþme ve Karaburun Yarýmadasý batý kýyýsý-Ýzmir. 9-12, Coscinospira acicularis (Batsch),
dýþ görünümler, Ilýca Koyu, Çeþme-Ýzmir (Meriç ve dið., 2010b).

Figure 3a. 1-3, Nodopthalmidium antillarum (Cushman), side views, Gulf of Kuþadasý-Aydýn. 4-8,
Euthymonacha polita (Chapman), side views, Gulf of Kuþadasý-Aydýn, Ilýca Bay-
Çeþme-Ýzmir and  western coast line of Karaburun Peninsula-Ýzmir. 9-12, Coscinospira
acicularis (Batsch), side views, Ilýca Bay, Çeþme-Ýzmir (from Meriç et al., 2010b).



Tüm bu verilerin dýþýnda Hyams ve dið.
(2002) Ýsrail kýyýlarýnda Sorites orbiculus
Ehrenberg, Borelis sp., Amphistegina lessonii
d'Orbigny, A. lobifera Larsen, Heterostegina
depressa d'Orbigny gibi Akabe Körfezi köken-

li bentik foraminiferlerin varlýðýna deðin-
miþlerdir. 

Ayrýca, güney Antakya (Samandað)
kýyýlarýnda tarafýmýzca sürdürülen çalýþmada
göçmen foraminiferlerden Pararotalia spinig-

5
Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði Bülteni
The Bulletin of Turkish Association of Petroleum Geologists

Meriç ve dið.

Þekil 3b. Peneroplis arietinus (Batsch), dýþ görünümler, Ilýca Koyu, Çeþme-Ýzmir. 3-4, Amphisorus
hemprichii Ehrenberg, dýþ görünümler, Bodrum-Muðla. 5-6, Amphisorus hemprichii
Ehrenberg, dýþ görünümler, Datça Körfezi-Muðla. 7-9,Amphistegina lobifera Larsen, dýþ
görünümler, Kuþadasý Körfezi-Aydýn (Meriç ve dið., 2010b).

Figure 3b. 1-2,  Peneroplis arietinus (Batsch), side views, Ilýca Bay, Çeþme-Ýzmir. 3-4, Amphisorus
hemprichii Ehrenberg, side views, Bodrum-Muðla. 5-6,  Amphisorus hemprichii
Ehrenberg, side views, Gulf of Datça, Muðla. 7-9, Amphistegina lobifera Larsen, side
views, Gulf of Kuþadasý-Aydýn (from Meriç et al., 2010b).



era (Le Calvez)'nýn aþýrý bol miktarda
çoðaldýðý gözlenmiþtir. Keza, halen üzerinde
çalýþýtýðýmýz Hayfa (Ýsrail) kýyýsýna ait güncel
örneklerde Operculina ammonoides
(Gronovius) gibi Kýzýldeniz kökenli bentik
foraminiferin varlýðý ilk kez belirlenmiþtir. Bu
cins ve türün yakýn bir zamanda kuzeye
doðru yönelerek Türkiye sularýna gireceði ve
çoðalacaðý bir gerçektir.

Günümüze kadar elde edilmiþ olan bu ve-
riler, yukarýda deðinilen çok sayýda göçmen
foraminifer cins ve türlerinin Þekil 1'de belir-

tildiði üzere Süveyþ Kanalý'ný takiben Ýsrail
kýyýlarýna yöneldiði, Lübnan, Suriye ve Güney
Türkiye kýyýlarýný izleyerek doðu Akdeniz'den
batýya doðru ilerlediði düþüncesini destekle-
mektedir (Þekil 9). Yakýn bir gelecekte
Borelis ve Operculina ammonoides birey-
lerinin Antakya kýyýlarý ile Ýskenderun
Körfezi'nde de gözlenebileceði düþünülür.

Yine çalýþmalar sýrasýnda rastlanýlan çok
sayýda ve deðiþik göçmen foraminiferlerin
varlýðý Türkiye kýyýlarý bentik foraminifer toplu-
luðu arasýnda özellikle yeni cins ve türlerin
bulunduðunu ortaya koymaktadýr. 2010 yýlý
ortalarýnda elde edilen sonuç, göçmen tiplerin
Ýskenderun Körfezi'nden baþlayarak batýya
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Þekil 4. Bodrum güneyinde Caulerpa racemosa
üzerinde gözlenen Amphisorus
hemprichii Ehrenberg bireyleri (Meriç
ve dið., 2008b; foto: Baki Yokeþ). 

Figure 4. Amphisorus  hemprichii Ehrenberg
individuals on Caulerpa racemosa,
south of Bodrum (from Meriç et al.,
2008b; photo Baki Yokeþ).

Þekil 5. Bodrum güneyinde deniz içindeki ka-
yalýklarda gözlenen Amphisorus
hemprichii Ehrenberg bireyleri (Meriç
ve dið., 2008b; foto: Baki Yokeþ).

Figure 5. Amphisorus hemprichii Ehrenberg
individuals on rocks, south of
Bodrum (from Meriç et al., 2008b;
photo Baki Yokeþ).

Þekil 6. Bodrum güneyinde 9 m derinlikteki ka-
yalar üzerinde gözlenen  Amphistegina
lobifera Larsen topluluðu (Meriç ve
dið., 2008a; foto: Baki Yokeþ).

Figure 6. Dense populations of  Amphistegina
lobifera Larsen, depth 9 m, Bodrum
(from Meriç et al., 2008a, photo Baki
Yokeþ).

Þekil 7. Marmara Denizi ile Çanakkale ve Ýstan-
bul Boðazlarý.

Figure 7. Marmara Sea, Dardanelles and
Bosphorus.



doðru ulaþmýþ olduklarý, noktasal deðiþik
ekolojik özelliklerin varlýðý nedeniyle belirli
alanlarda farklý türlerle yayýlým gösterdikleri,
bazýlarýnýn Ege Denizi'nde güneyden kuzeye
doðru ilerlediklerini, bazý cins ve türlerin belir-
li noktalarda aþýrý çoðalma özelliðine sahip
olduðunu, Çanakkale Boðazý örneklerinde
gözlenen bazý göçmen  tiplerin varlýðý, yine
birkaç cins ve türün Marmara Denizi'nde
yaþadýðý ve son olarak göçmen foraminifer-
den Sorites orbiculus Ehrenberg'un  Ýstanbul
Boðazý'ný aþarak boðazýn doðu kýyýsýný oluþ-
turan alanda yaþamaya baþladýðý saptan-
mýþtýr (Þekil 9).

Halen eldeki bu veriler Atlantik Okyanusu,
Hint Okyanusu ve Kýzýldeniz kökenli bazý
bentik foraminiferlerin Doðu Ege Denizi
Türkiye kýyýlarýný takiben Çanakkale Boðazý
yolu ile Marmara  Denizi'ne ve bir kýsmýnýn da
Ýstanbul Boðazý yolu ile Karadeniz'in batý ke-
simine ulaþmýþ olduðunu/olabileceðini
düþündürmektedir. Diðer göç yollarý olarak
birinin Girit Adasý KB'sýndan Malta Adasý'na
ve bir diðerinin de Mora Yarýmadasý doðu
kýyýlarýný takiben kuzeye yönelip batý Ege

Denizi kýyýlarýný izleyerek Selanik'e kadar
uzandýðý söylenebilir. Süveyþ Kanalý'ndan
batýya doðru uzanan diðer hattýn ise Mýsýr,
Libya ve Tunus kýyýlarýný izleyerek Malta
Adasý'na kadar ulaþtýðý þeklinde düþünülür
(Samir ve dið., 2003; Yokeþ ve dið., 2007). 

Sonuç olarak göçmen bentik foraminifer-
lerin de Güney Anadolu kýyýlarý üzerinden
Batý Akdeniz ile Ege Denizi, Marmara Denizi,
Karadeniz'e yayýlým hatlarý, Kuvaterner'de
insan ve omurgalý canlýlarýn Anadolu
üzerinden Avrupa'ya yayýldýklarý göç yollarýna
benzer özellik göstermektedir.

Gelecek yýllarda Ege Denizi Türkiye
kýyýlarý ile gerek Ege Adalarý ve gerekse
Yunanistan kýyýlarýnda gerçekleþtirilecek
ayrýntýlý araþtýrmalarla, Pasifik Okyanusu ve
Kýzýldeniz kökenli birçok yeni cins ve türün bu
alanlarda yayýlým gösterdikleri ortaya konula-
bilecektir. Ayrýca, Türkiye Karadeniz kýyýlarýn-
da bu konuda yapýlacak  araþtýrmalar adý
geçen foraminiferlerden bazýlarýnýn bu alana
da yayýlmýþ olabileceðini kanýtlayacaktýr.

En önemli konu ise "günümüz geçmiþin
aynasýdýr" deyimi dikkate alýnarak farklý
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Þekil 8. Göçmen foraminiferlerin Batý Ege
Denizi kýyýlarýndaki daðýlýmý
(Koukousioura ve dið., 2010).

Figure 8. Distribution of alien foraminifers on
the western Aegean Sea coast line
(from Koukousioura et al., 2010).

Þekil 9. Ýndo-pasifik kökenli muhtelif canlýlarýn
Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi
ve Karadeniz'e göç yollarý (Meriç ve
dið., 2008a).

Figure 9. Migration route of Indo-Pacific origi-
nated species in the Eastern
Mediterranean, Aegean Sea,
Marmara Sea and Black Sea ( from
Meriç et al, 2008a).



jeolojik zaman ve devirlere ait tortul kayaçlar
üzerinde yapýlan çalýþmalarda gözlenen
sýcak su topluluklarýnýn varlýðýna deðinerek,
çalýþýlan alanýn sýcak iklim koþullarýnýn
sürdüðü bir bölgeye ait olduðunu ileri sürmek
hatalý olur. Araþtýrmalar geniþ bir alanda
sürdürülüp, farklý noktalarda ayný sonuçlar
elde edildiði takdirde bu düþünce geçerlidir.
Yoksa noktasal bulgular ile bölge koþullarý
hakkýnda genel bir sonuca varmak hatalý olur.
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ÖZ
Çalýþmanýn amacý, Pýnarhisar-Vize/

Kýrklareli (Kuzeybatý Anadolu) yöresinde
yüzeyleyen Tersiyer istifinin, ostrakod fau-
nasýna dayalý stratigrafisini ve ortamsal özel-
liklerini incelemektir. 

Bu çalýþmada Pýnarhisar-Vize yöresinde
kömür arama amaçlý yapýlmýþ çalýþmalardan
alýnan örneklerin mikropaleontolojik deðer-
lendirilmesi yapýlmýþtýr.

Araþtýrma Bayramdere-Osmancýk
(Pýnarhisar) ve Topçuköy (Vize) yerleþim
merkezleri içerisinde açýlmýþ 3 sondaj
kuyusunun karot örnekleri üzerinde gerçek-
leþtirilmiþtir.

Silttaþý, kumtaþý, linyit damarlarý ve kil-
taþýndan oluþan karotlarýn genellikle makro
olarak gözlenebilen fosilli seviyelerinden
tanýmlanan ostrakodlarýn yaný sýra mikro mol-
lüskler bulunmuþtur. Karot örneklerinin
içerisinde saptanan fauna ile istifin yaþý
Oligosen olarak belirlenmiþtir. 

Özellikle linyit düzeyleri içerisinde yoðun-
laþan faunada Leptocythere sp.,
Neocyprideis apostolescui (Margerie), N.
williamsoniana (Bosquet), Hemicyprideis
montosa (Jones ve Sherborn), Xestoleberis
convexa Deltel, Darwinula sp., Candona
(Candona) parallela pannonica (Zalanyi), C.
(subgen. indet.) cf. namanganica (Snejder),
Candona (Candona) sp., Candona
(Pseudocandona) fertilis Triebel, C.
(Pseudocandona) sp.1, C. (Pseudocandona)
sp.2, Candona (Lineocypris) sp., Eucypris
sp., Heterocypris sp., Cypria sp.1, Cypria
sp.2 gibi ostrakod; Viviparus sp., Valvata sp.,

Gyraulus sp., Modiolus sp. gibi mikro mollüsk
cins ve türleri  tanýmlanmýþtýr.

Neocyprideis ve Hemicyprideis cinsleri
brahik-litoral; Candona, Candona
(Pseudocandona), Eucypris, Heterocypris,
Cypria cinsleri oligohalin tuzluluk-tatlý su
koþullarýna iþaret eder. Viviparus, Valvata,
Gyraulus, Modiolus mikro gastropod ve pele-
sipod cinsleri ise tatlý su koþullarýný yansýtýr. 

Bu çalýþmada tanýmlanan fauna, ayrýca
çökellerin genel litolojisinin de yardýmý ile
karotlardaki linyit düzeylerinin çökelme
ortamý, lagün ve litoral koþullarýn yaný sýra
ortama tatlý su geliþinin de devam etmesi
sonucunda oluþan lagün ve göl alanlarýna
iþaret etmektedir.

Anahtar kelimeler: Linyit, Pýnarhisar,
Oligosen, ostrakod, mollüsk, brahik-tatlý su. 

ABSTRACT
The aim of the study was to investigate the

stratigraphy based on the ostracode fauna
and environmental properties of Tertiary
deposits of Pýnarhisar-Vize (Kýrklareli-
Northeast Anatolia).

The borehole samples, recovered for the
purpose of coal research in the Pýnarhisar-
Vize/Kýrklareli (NW Anatolia) region, have
been micropaleontologically evaluated.

The study was carried on samples of 3
boreholes in Bayramdere-Osmancýk
(Pýnarhisar) and Topçuköy (Vize) areas.
Ostracods and micro mollusc are found in the
samples coming from a level characterized by
lignite veins associated with sandstones, silt-

TPJD Bülteni, Cilt 22, Sayý 2, Sayfa 11-29, 2010
TAPG Bulletin, Volume 22, No 2, Page 11-29, 2010
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stones and claystones. The age the
sequence, with the recognized fauna, is
Oligocene. 

The fossil fauna is rich in coal-bearing lay-
ers. These are Leptocythere sp.,
Neocyprideis apostolescui (Margerie), N.
williamsoniana (Bosquet), Hemicyprideis
montosa (Jones and Sherborn), Xestoleberis
convexa Deltel, Darwinula sp., Candona
(Candona) parallela pannonica (Zalanyi), C.
(subgen. indet.) cf. namanganica (Snejder),
Candona (Candona) sp., Candona
(Pseudocandona) fertilis Triebel, C.
(Pseudocandona) sp.1, C. (Pseudocandona)
sp.2, Candona (Lineocypris) sp., Eucypris
sp., Heterocypris sp., Cypria sp.1, Cypria
sp.2 from ostracods; Viviparus sp., Valvata
sp., Gyraulus sp., Modiolus sp. from gastro-
pod and pelecypods.

Ostracods, gastropods and pelecypods
indicate various depositional conditions for
the studied succession. Neocyprideis and
Hemicyprideis genera are typical for brack-
ish-littoral conditions whereas Candona,
Candona (Pseudocandona), Eucypris,
Heterocypris, Cypria genera are characteris-
tic for oligohaline-fresh water conditions.
Viviparus, Valvata, Gyraulus, Modiolus are
fresh water gastropods and pelecypods. 

The fauna described herein characterized
lake and lagoonal environment occurred as a
result of fresh water supplement, and lagoon-
al and littoral conditions with lignite levels of
cores. 

Key words: Lignite, Pýnarhisar, Oligocene,
ostracoda, mollusca, brackish-fresh-water.

GÝRÝÞ
Ýnceleme alaný Kýrklareli ilinin Pýnarhisar

ilçesine baðlý Bayramdere, Osmancýk, Vize-
Topçuköy civarýdýr (Þekil 1).

Çalýþma alaný ve yakýn civarýnda, Bear ve
Wright (1960), Rückert-Ülkümen (1960),
Sönmez (1963), Sönmez-Gökçen (1964),
Ýlhan (1965), Gökçen (1967), Þentürk (1971),
Lebküchner (1974), Saltýk (1974), Þenol
(1980), Kasar ve dið. (1983), Umut ve dið.
(1983), Sümengen ve dið. (1987), Þentürk ve
Karaköse (1987), Siyako ve dið. (1989),
Ýslamoðlu ve Taner (1995), Taner (1996),
Aksoy (1998), Ünal ve Tunoðlu (2001), Atalay

(2002), Ünalýr (2004) gibi araþtýrmacýlar genel
jeoloji, tektonik, stratigrafi, sedimantoloji,
petrol ve kömür jeolojisi ile paleontoloji alan-
larýnda çeþitli çalýþmalar yapmýþlardýr.

Bu çalýþmada; 1/25 000 ölçekli Kýrklareli
E18-c1, E18-c3 ve E19-d3 paftalarýnda bulu-
nan kömür arama amaçlý açýlmýþ kuyulardan
alýnan karotlardaki istiflerin mikropaleontolojik
olarak deðerlendirilmesi yapýlmýþtýr. 

Bu amaçla MTA Genel Müdürlüðü
(Ankara)'nün Pýnarhisar-Vize/Kýrklareli
yöresinde kömür arama amaçlý açmýþ olduðu
sondajlardan elde edilen karot örnekleri
Ankara'da tasnifli bulunan karot depolarýndan
resmi izinle alýnmýþtýr. Yapýlan çalýþma, MMF
2002-YL231 no'lu proje ile desteklenmiþtir. 

Ýlki 2003 ve paleontolojik örneklemedeki
yetersizlikten dolayý ikincisi 2008 yýlýnda
olmak üzere ayný sandýklardan iki kez örnek
alýmý yapýlmýþtýr.

Açýlmýþ 3 sondaja ait karot örneklerinden
289 adet yýkama örneði derlenmiþ, karot
sandýklarý içerisinde oluþan numune kaybýn-
dan dolayý 156 örnek incelenmek üzere
deðerlendirilebilmiþtir. Bu örneklere yýkama
yöntemi uygulanmýþtýr. Laboratuvar çalýþ-
malarýyla ostrakod cins ve türleri tayin
edilmiþtir. Ostrakodlardan 11 cins ve 7 tür,
mikro gastropodlardan 3 cins, pelesipodlar-
dan 1 cins tanýmlanmýþtýr.

Tanýmlanan cins ve türler sayýlarak,
ostrakodlarýn sayýsal bolluklarý belirlenmiþtir.
Daðýlým tablosunda ostrakodlarýn frekansýný
açýklayan simgeler kullanýlmýþtýr (Tablo 1).
Tablonun hazýrlanmasýnda Sissingh (1972)
çalýþmasýndan yararlanýlmýþtýr.

Ýstatiksel ve göreceli deðerlendirilen bu
veriler baz alýnarak, inceleme alanýnýn paleo-
ortam yorumu Morkhoven (1963)'den yarar-
lanýlarak yapýlmýþtýr. Özellikle limnik koþullara
uyumlu ostrakod ve yaný sýra mollüsk cins-
lerinin  paleoortamsal özelliklerini yorumla-
mada da Freels (1980), Wenz (1922), Taner
(1980) ve Sayar (1991) çalýþmalarýndan
yararlanýlmýþtýr. 

Çalýþmada tanýmlanan ve iyi fotoðrafla-
nabilen bazý ostrakod tür ve cinslerinin elek-
tron mikroskop (SEM) görüntüleri hazýrlan-
mýþtýr (Levha I ve II).
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STRATÝGRAFÝ
Ýnceleme alanýnda temel birimleri Tersiyer

yaþlý formasyonlar örtmektedir. Temelde,
Istranca masifi, Paleozoyik yaþlý birimler ile
Geç Kretase yaþlý Ýðnedaðý Grubu birimleri
yer almaktadýr (Atalay, 2002). Tersiyer birim-

leri ise Kýrklareli, Pýnarhisar (Keskin, 1971),
Süloðlu (De Boer, 1954), Sinanlý ve Trakya
(Umut ve dið., 1984) formasyonlarýdýr (Þekil
2).

Litostratigrafi
Çalýþma alanýnda açýlmýþ olan sondaj

karotlarýnda Süloðlu, Sinanlý ve Trakya for-
masyonlarý gözlenmektedir.

Ýnceleme alanýnda mikropaleontolojik
örneklemenin yapýlýp çalýþmanýn gerçekleþti-
rildiði birim Oligosen yaþlý Süloðlu
Formasyonu'dur.

Pýnarhisar, Sinanlý ve Trakya formasyon-
larý Sönmez-Gökçen (1973a ve b) ve Umut ve
dið. (1984) tarafýndan Oligosen, Üst Miyosen
ve Üst Miyosen-Pliyosen olarak yaþ-
landýrýlmýþlardýr. 

Bu çalýþmada da sondajla kesilen ve mikro
örneklemenin yapýldýðý birim Süloðlu
Formasyonu olduðundan, birimin alt ve üst
dokanaðýndaki formasyonlar için  bu araþtýr-
macýlarýn verdiði yaþlar kullanýlmýþtýr.
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Þekil 1. Çalýþma alanýnýn yer bulduru haritasý.
Figure 1. Location map of the study area.

Frekans Sayý Sembol

Çok nadir 1-2 kapak +

Nadir 3-5 kapak X

Yaygýn 6-15 kapak o

Sýk 16-25 kapak

Çok sýk >25

Tablo 1. Ostrakodlarýn frekans tablosu
(Sissingh, 1972’den deðiþtirilerek).

Table 1. The frequency table of Ostracodes
species (Modified after Sissingh,
1972).
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Þekil 2. Ýnceleme alanýnýn genelleþtirilmiþ stratigrafik kesiti (* Sönmez-
Gökçen, 1973b’den, ** Umut ve dið., 1984’den).

Figure 2. The generalized stratigraphic section of investigated areaocation
map of the study area (* from Sönmez-Gökçen, 1973b, ** from
Umut ve dið., 1984).



Süloðlu Formasyonu
Taným ve Ad:Bu birim ilk kez Boer (1954)

tarafýndan Süloðlu Formasyonu olarak
adlandýrýlmýþtýr.

Tip yeri, Tip Kesiti: Formasyon Süloðlu
su kanalý yarmalarýnda ve Pýnarhisar
yöresinde gözlenmektedir (Umut ve dið.,
1983 ve 1984). Trakya Havzasý’nýn kuzey
kenarýnda batýdan doðuya doðru; Edirne,
Süloðlu, Pýnarhisar, Vize, Saray, Safaalan,
Binkýlýç yörelerinde yüzeylemektedir. 

Kaya Türü: Birim altta gri, kirli sarý, açýk
kahverengi, bej renkli þeyl ile üstte sarýmsý gri
kumtaþý, yeþilimsi gri renkli kiltaþý ardalan-
masýndan oluþur. Kumtaþlarý yer yer sýký tut-
turulmuþ, ince-orta katmanlý, orta kaba taneli
görünümdedir. Havzanýn batý bölümü yer yer
linyit bantlarý içermektedir (Umut ve dið.,
1984). Kömürlü ve kumlu düzeyler, Daniþmen
Formasyonu’nun kýsmen karþýlýðý olmalýdýr.

Alt ve Üst Sýnýr:Umut ve dið. (1983)
Süloðlu Formasyonu’nun alttaki Pýnarhisar
Formasyonu ile uyumlu olduðunu, tavan iliþ-
kisi konusunun net olmadýðýný belirtmiþlerdir.
Birim, Kabakça Köyü batýsýnda, Bekirli Köyü
güneyinde Ergene Formasyonu, Çatalca
kuzeybatýsýndaki Beþkavaklar mevkiinde
Trakya Formasyonu tarafýndan uyumsuz
örtülür (Sümengen ve dið., 1987; Ünalýr,
2004). 

Bu araþtýrma esnasýnda elde edilen litolo-
jik ve mikropaleontolojik verilerin ýþýðýnda  da
birimin alt sýnýrýnda Pýnarhisar Formasyonu
ile uyumlu, üst sýnýrýnda Sinanlý Formasyonu
ile uyumsuz konumda olduðu belirtilebilir.

Kalýnlýk:Umut ve dið. (1984) havza içinde
birimin kalýnlýðýný 400 m olarak belirtmiþlerdir.
Bölgede yapýlan sondajlarda 50-350 m
arasýnda bir kalýnlýk olduðu saptanmýþtýr
(Sümengen ve dið., 1987; Ünalýr, 2004).
Birimin bu çalýþmadaki sondajlardan ölçülen
ortalama kalýnlýðý ise 100 metredir.

Fosil Topluluðu ve Yaþ: Birim içerisinde
Leptocythere sp., Neocyprideis apostolescui
(Margerie), N. williamsoniana (Bosquet),
Hemicyprideis montosa (Jones ve Sherborn),
Xestoleberis convexa Deltel, Darwinula sp.,
Candona (Candona) parallela pannonica
(Zalanyi), C. (subgen. indet.) cf. namangani-
ca (Snejder), Candona (Candona) sp.,
Candona (Pseudocandona) fertilis Triebel, C.
(Pseudocandona) sp.1, C. (Pseudocandona)

sp.2, Candona (Lineocypris) sp., Eucypris
sp., Heterocypris sp., Cypria sp.1, Cypria
sp.2 gibi ostrakod; Viviparus sp., Valvata sp.,
Gyraulus sp., Modiolus sp. gibi mikro mollüsk
cins ve türleri tanýmlanmýþtýr. 

Deneþtirme: MTA tarafýndan 1988'de
yapýlan kömür sondajlarýnda, Daniþmen
Formasyonu’nun kömürlü seviyelerinden der-
lenen örneklere Oligosen yaþý  verilmiþtir.

Ayrýca Tekirdað-Malkara yöresinde Þafak
(2008) tarafýndan yapýlan çalýþmada,
Daniþmen Formasyonu'nun Erken
Oligosen'deki çökelimi içerdiði mikrofauna ile
vurgulanmýþtýr.

Atalay (2002) tarafýndan Süloðlu
Formasyonu'nun alt seviyelerinin, Trakya
Havzasý'nýn güneyinde yüzeyleyen Daniþmen
Formasyonu ile deneþtirilebileceði açýklan-
mýþtýr.

Bu çalýþma ile de formasyonun Oligosen
yaþ aralýðýnda çökeldiði, bulunan mikrofauna
ile ortaya konulmuþtur.

SONDAJ LOGLARININ TANITIMI
Genel olarak tüm sondajlarda izlenen üst

seviyelerdeki çakýltaþýndan oluþan birimler,
alta doðru inildikçe yerini kumtaþý, çakýltaþý,
kiltaþý ve yer yer linyit bantlarýna býrakmýþtýr.

Bu üç sondaj karþýlaþtýrýlarak karot örnek-
lerinin içerdiði ostrakod cins ve türlerine göre
Oligosen yaþlý birimler ayýrtlanmýþtýr.

Her bir sondajýn içerdiði birimler ve fosiller
ayrýntýlý bir þekilde aþaðýda verilmiþtir.

Kýrklareli-Pýnarhisar-Bayramdere Sondaj
Logu (KPB)

Bu sondaj 1/25 000 ölçekli Kýrklareli E18-
c1 paftasýnda x: 609772-2, y: 526442-5, z:
20335 koordinatlarýnda yer almaktadýr.
Sondaj derinliði 300 m olup, 32 örnek derlen-
miþtir. Sondaj ile inilen 300-263 m arasýnda
bol ostrakod ve mollüsk fosili içeren, gri renkli
silttaþý bulunmaktadýr. Siltaþý biriminin üstüne
263-258 m arasýnda kötü derecelenmeli, açýk
kahve renkli, kömür bantlarý içeren sert kum-
taþý, 258-230 m arasýnda silttaþý gözlenmek-
tedir. 230-185 m arasýnda açýk yeþil, bej
renginde, az karbonatlý kil seviyeleri yer alýr.
Daha üste doðru 185-85 m arasý, temiz
kuvars taneli ve beyaz renkte çakýltaþý devam
etmektedir. Karot, çakýltaþý biriminin üstüne
uyumsuz olarak gelen, az karbonatlý kiltaþý ve
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alüvyon ile son bulmaktadýr (Þekil 3).
Bu karottaki ostrakod cins ve türlerinden

Leptocythere sp., Hemicyprideis montosa
(Jones ve Sherborn), Candona (Candona)
parallela pannonica (Zalanyi), Heterocypris
sp. sýk; Neocyprideis apostolescui
(Margerie), N. williamsoniana (Bosquet),
Eucypris sp. yaygýn; Candona (Candona)sp.,
Cypria sp.1 nadir; Xestoloberis convexa
Deltel, Candona (Lineocypris) sp., Darwinula
sp. ise çok nadir kapak sayýsýnda bulunmak-
tadýr.

Leptocythere sp., Heterocypris sp.,
Eucypris sp., Hemicyprideis montosa,
Neocyprideis apostolescui, N. williamsoniana
gibi ostrakod cins ve türlerinin yanýnda
Viviparus sp., Valvata sp., Gyraulus sp. gibi
mikro mollüsk cinsleri istifte yer almaktadýr.

Kýrklareli-Pýnarhisar-Osmancýk Sondaj
Logu (KPO)

Bu sondaj 1/25 000 ölçekli Çanakkale
G17-b2 paftasýnda x: 604645-0, y: 532075-0,
z: 146 koordinatlarýnda yer almaktadýr.
Sondaj derinliði 216 m olup, bu sondajdan 48
örnek derlenmiþtir. Sondaj ile inilen 216-173
m arasýnda gevþek çimentolu, ince taneli, gri
renkte kumtaþý  bulunmaktadýr. Bu birim 196-
194 metrede 2 m; 176-177 metrede 1 m
kalýnlýðýnda kömür bandý ile kesilmiþtir. 173-
157 m arasýnda bol karbonatlý, sert, yeþilimsi-
gri renkte kiltaþý gözlenir. 157-145 m arasýnda
ince taneli kumtaþý ile devam eden istif üzer-
ine kumtaþý-kiltaþý-kireçtaþý ardalanmasý
uyumsuz olarak yerleþmektedir. Ýstif en üstte
iri taneli gri renkli, bol karbonatlý çakýltaþý ile
son bulmaktadýr (Þekil 4).

Bu karotta tanýmlanan ostrakod cins ve
türlerinden Eucypris sp. sýk; Candona
(Candona) parallela pannonica (Zalanyi), C.
(subgen. indet.) cf. namanganica (Snejder)
yaygýn; Cypria sp.2, Heterocypris sp. nadir;
Darwinula sp., Candona (Candona) sp., C.
(Pseudocandona) sp.2, çok nadir kapak
sayýsýnda bulunmaktadýr.

Candona (Candona) sp., Heterocypris sp.,
Eucypris sp. tür ve cinslerinin yanýnda
Modiolus sp., Viviparus sp., Gyraulus sp. gibi
mikro mollüsk cinsleri istifte gözlenmektedir.

Kýrklareli-Vize-Topçuköy Sondaj Logu
(KVT)

Bu sondaj 1/25 000 ölçekli Kýrklareli E19-
d3 paftasýnda x: 600003-6, y: 556999-1, z:
222-33 koordinatlarýnda yer almaktadýr.
Sondaj derinliði 205 m olup, bu sondaja ait 8
sandýktan 76 örnek derlenmiþtir. Karot taban-
da gevþek çimentolu, gri renkte kumtaþý ve
silttaþý ardalanmasý ile baþlamaktadýr. 165-
122 m arasýnda kiltaþý bulunmaktadýr. Kiltaþý
üzerinde 122-118 m arasýnda kömür bandý
yer almaktadýr. 118-94 arasýnda tabanda
gözlenen ve yer yer kömür bandý içeren kum-
taþý birimi bulunur (Þekil 5).

Bu karottaki ostrakod cins ve türlerinden
Eucypris sp. sýk; Candona(Candona) paral-
lela pannonica (Zalanyi) sýk; Candona
(Candona) sp., Cypria sp.1, Heterocypris sp.
yaygýn; Candona(Pseudocandona) fertilis
Triebel nadir; Neocyprideis  williamsoniana
(Bosquet), Darwinula sp., C. (subgen. indet.)
cf. namanganica (Snejder) çok nadir kapak
sayýsýnda bulunmaktadýr.

Neocyprideis williamsoniana ostrakod
türüyle birlikte Gyraulus sp. mikro mollüsk
cinsi istifte tanýmlanmýþtýr.

Ostrakod Topluluðu ve Stratigrafik
Daðýlýmý

Bu çalýþmada tanýmlanan formlardan
Neocyprideis apostolescui Ýngiltere, Fransa
ve Türkiye'de yapýlmýþ çalýþmalarda
Paleosen'de (Sirel, 1975); Orta Eosen'de
(Haskins, 1969; Oertli, 1985; Þafak, 1990;
Nazik, 1993), Malkara/Tekirdað'da Erken
Oligosen'de (Þafak, 2008); Neocyprideis
williamsoniana Ýngiltere ve Fransa'da Erken
Oligosen'de (Haskins, 1969; Keen, 1972;
Oertli, 1985; Þafak, 1993,2008);
Hemicyprideis montosa, H. elongata Ýngiltere,
Fransa ve Türkiye'de Erken Oligosen'de
(Keen, 1972; Oertli,1985; Tanar ve Gökçen,
1990; Ünlügenç ve dið., 1991; Þafak, 1993 ve
2008); Xestoleberis convexa Ýspanya'da
(Ducasse, 1972); Polatlý/GB Ankara'da (Sirel,
1975); Ýstanbul/Bakýrköy Havzasý'nda (Þafak,
1997); Ýstanbul batýsýnda (Þafak ve dið.,
1999) Geç Eosen'de; Candona (C.) parallela
pannonica Macaristan/Pannonik Havza'da
Üst Pannoniyen'de (Zalanyi, 1959);
Çekoslavakya/Trebon Havzasý'nda Tortoni-
yen'de (Bodina, 1961; Kheil,1963);
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Þekil 3. Kýrklareli-Pýnarhisar-Bayramdere (KPB) sondaj kuyusunun karot örneklerinde ostrakod ve
mikro mollüsk daðýlýmý (** Umut ve dið., 1984’den alýnmýþtýr).

Figure 3. The distribution of ostracoda species and micro mollusca in the samples of Kýrklareli-
Pýnarhisar-Bayramdere (KPB) borehole (** from Umut ve dið., 1984).
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Þekil 4. Kýrklareli-Pýnarhisar-Osmancýk (KPO) sondaj kuyusunun karot örneklerinde
ostrakod ve mikro mollüsk daðýlýmý (** Umut ve dið., 1984’den alýnmýþtýr).

Figure 4. The distribution of ostracoda species and micro mollusca in the samples of
Kýrklareli-Pýnarhisar-Osmancýk (KPO) borehole (** from Umut ve dið., 1984).
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Þekil 5. Kýrklareli-Vize-Topçuköy (KVT) sondaj kuyusunun karot örneklerinde ostrakod
ve mikro mollüsk daðýlýmý (** Umut ve dið., 1984’den alýnmýþtýr).

Figure 5. The distribution of ostracoda species and micro mollusca in the samples of
Kýrklareli-Vize-Topçuköy (KVT) borehole (** from Umut ve dið., 1984).



Türkiye/Denizli'de Ponsiyen'de; Mut
Havzasý'nda Geç Oligosen'de (Tanar, 1989;
Tanar ve Gökçen, 1990); C. (subgen. Indet.)
cf. namanganica Özbekistan'da Pliyosen'de
(Mandelstam ve Snejder, 1963);
Türkiye/Kütahya Erken-Orta Miyosen'de,
Balýkesir'de Geç Miyosen'de (Freels, 1980);
Candona (Pseudocandona) fertilis Avrupa'da
Oligosen'de (Triebel, 1963); Almanya'da
Erken-Geç Oligosen'de (Carbonel ve
Ritzkovski, 1969); Ýsviçre ve Fransa'da
(Carbonel ve dið., 1985; Keen, 1972) ve
Karsantý Baseni/Adana'da (Ünlügenç ve dið.,
1991; Þafak, 1993) Geç Oligosen'de bulun-
muþtur.

Bu çalýþma ile, bulunan fauna içeriðine
göre birimin Oligosen'de çökeldiði saptan-
mýþtýr.

Paleoortamsal Yorum
Bu çalýþmada konu olan Süloðlu

Formasyonu'nun genellikle lagün-göl
ortamýnda çökeldiði belirlenmiþtir.

Birimin alt seviyelerinde gözlenen kiltaþý,
silttaþý bantlarýnda tanýmlanan Leptocythere,
Neocyprideis ve Hemicyprideis gibi ostrokod
cinsleri lagün ortamýný; Xestoleberislagün ve
litoral ortamý; kömür bantlý kumtaþý
seviyelerinde saptanan Darwinula, Candona,
Candona (Lineocypris), Candona
(Pseudocandona), Eucypris, Heterocypris,
Cypria gibi ostrakod cinsleri de göl ortamýný
karakterize etmektedir. Ayný seviyelerde
Valvata, Viviparus, Gyraulus, Modiolus gibi
limnik özellik sunan gastropod ve pelesipod
cinsleri de yer almaktadýr. Araþtýrmada bulu-
nan ostrakod ve yaný sýra mollüsk cinslerinin
paleoortamsal yorumunda Morkhoven
(1963), Freels (1980), Wenz (1922), Taner,
(1980) ve Sayar (1991) literatürlerinden
yararlanýlmýþtýr (Tablo 2).

SONUÇLAR
Bu çalýþma Kýrklareli, Pýnarhisar ve Vize

yerleþim merkezleri civarýnda açýlan 3 adet
sondaj kuyusunun karot örnekleri üzerinde
yapýlmýþtýr. 

MTA Genel Müdürlüðü'nün kömür arama
amaçlý yapmýþ olduðu çalýþmalardan alýnan
karot örneklerinden 289 adet yýkama örneði
derlenmiþ, karot sandýklarý içerisinde oluþan
numune kaybýndan  dolayý 156  örnek ince-

lenmek üzere deðerlendirilebilmiþtir.

Genellikle kumtaþý birimini kesen kömür
seviyelerinin yoðun bulunduðu istifteki
Süloðlu Formasyonu'na ait örneklerden 11
ostrakod cinsi ve 7 türü, 4 mikro mollüsk cinsi
tayin edilmiþtir

Tanýmlanan ostrakod türleri, Orta Avrupa,
Rusya ve Türkiye'de yapýlan çalýþmalarla
(Triebel, 1963; Haskins, 1969; Carbonel ve
Ritzkovski, 1969; Keen, 1972; Oertli, 1985;
Carbonel ve dið., 1985; Sönmez-Gökçen,
1963 ve 1973; Nazik, 1993; Tanar, 1989;
Tanar ve Gökçen, 1990; Ünlügenç ve dið.,
1991; Þafak, 1990, 1993, 1997 ve 2008;
Þafak ve dið., 1999) deneþtirilerek birime
Erken-Geç Oligosen yaþý verilmiþtir. 

Kýrklareli-Pýnarhisar-Bayramdere sondaj
logunda; istifin Hemicyprideis gibi lagün-
litoral, Neocyprideis gibi lagüner ortama
iþaret eden ostrakodlarýn bulunduðu, kumtaþý
ara bantlý silttaþý ve kiltaþýndan oluþan
baþlangýç seviyelerinde, Eucypris ve
Heterocypris gibi limnik özellikli ostrakodlar
da yer almaktadýr. Bu durum, lagün ve litoral
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Tablo 2. Ýnceleme alaný ostrakodlarýnýn yansýt-
týðý ortamlar.

Table 2. Environments of ostracodes in investi-
gated area.



koþullar hüküm sürerken ortama tatlý su gir-
disinin olmasý ve yaný sýra kömür oluþumunun
baþlamasý þeklinde açýklanabilir.

Kýrklareli-Pýnarhisar-Osmancýk sondaj
logunda istifin; kömür bantlý kumtaþý
tabakalarý içerisinde tanýmlanan Darwinula,
Candona, Candona (Pseudocandona),
Cypria, Heterocypris, Eucypris gibi ostrakod,
Viviparus, Gyraulus, Modiolus gibi mikro mol-
lüsklerin ortamsal karakteri gözönünde tutu-
larak, bunlarýn limnik koþullarý açýkladýðý
görülmektedir. 

Kýrklareli-Vize-Topçuköy sondaj logu;
istifin kömür ara bantlý kumtaþýndan oluþan
üst seviyelerinde Neocyprideis, Darwinula,
Candona, Candona (Pseudocandona),
Cypria, Heterocypris, Gyraulus gibi brahik
ortamdan tatlýsu koþullarýna net geçiþi çok iyi
temsil eden, limnik karakterli ostrakod ve
mikro gastropod faunasý içermektedir.

Çalýþma alanýnda açýlan 3 adet sondaj
kuyusu batýdan doðuya dizilerek, Süloðlu
Formasyonu'nun linyit bantlý kumtaþý, silltaþý
ve kiltaþýndan oluþan alt ve üst seviyelerinin,
litolojik ve mikropaleontolojik veri kullanýlarak
deneþtirilmesi ve çökelme zamaný Þekil 6'da
verilmiþtir.
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LEVHA/PLATE I

Þekil 1. Neocyprideis apostolescui (Margerie). Sol kapak, yan görünüm, KPB sondajý, 26 no’lu
örnek.

Figure 1. Neocyprideis apostolescui (Margerie). Left valve, side view, KPB Borehole, 26th number
sample.

Þekil 2. Neocyprideis williamsoniana (Bosquet). Sað kapak, yan görünüm, KPB sondajý, 26 no’lu
örnek.

Figure 2. Neocyprideis williamsoniana (Bosquet). Right valve, side view, KPB Borehole, 26th

number sample.

Þekil 3. Hemicyprideis montosa (Jones ve Sherborn). Sað kapak, yan görünüm, KPB sondajý, 26
no’lu örnek.

Figure 3. Hemicyprideis montosa (Jones and Sherborn). Right valve, side view, KPB Borehole,
26th number sample.

Þekil 4. Xestoleberis convexa Deltel. Kabuk, sol yan görünüm, KPB sondajý, 30 no’lu örnek.
Figure 4. Xestoleberis convexa Deltel. Carapace, left side view, KPB Borehole,30th number

sample.

Þekil 5. Candona(Candona) parallela pannonica (Zalanyi). Sol kapak, yan görünüm, KPB sonda-
jý, 22 no’lu örnek.

Figure 5. Candona(Candona) parallela pannonica (Zalanyi). Left valve, side view, KPB Borehole,
22th number sample.

Þekil 6. Candona (Candona) sp. Sað kapak, dýþ görünüm, KPB sondajý, 22 no’lu örnek.
Figure 6. Candona (Candona) sp. Right valve, outside view, KPB Borehole, 22th number sample.

Þekil 7. C. (subgen. indet.) cf. namanganica (Snejder). Sað kapak, dýþ görünüm, KVT sondajý, 32
no’lu örnek.

Figure 7. C. (subgen. indet.) cf.  namanganica (Snejder). Right valve, , outside view, KVT
Borehole, 32th number sample.

Þekil 8. Candona (Lineocypris) sp. Sol kapak, dýþ görünüm, KPB sondajý, 24 no’lu örnek.
Figure 8. Candona (Lineocypris) sp. Left valve, outside view, KPB Borehole, 24th number sample.

Þekil 9. Candona(Pseudocandona) fertilis Triebel. Sað kapak, dýþ görünüm, KVT sondajý, 26
no’lu örnek.

Figure 9. Candona(Pseudocandona) fertilis Triebel. Right valve, outside view, KVT Borehole, 26th

number sample.

Þekil 10. C. (Pseudocandona) sp.1. Sað kapak, dýþ görünüm, KVT sondajý, 32 no’lu örnek.
Figure 10. C. (Pseudocandona) sp.1. Right valve, outside view, KVT Borehole, 32th number

sample.

Þekil 11. C. (Pseudocandona) sp.2. Sað kapak, dýþ görünüm, KPO sondajý, 37 no’lu örnek.
Figure 11. C. (Pseudocandona) sp.2. Right valve, outside view, KPO Borehole, 37th number

sample.
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LEVHA/PLATE II

Þekil 1. Cypria sp.1. Sað kapak, dýþ görünüm, KPO sondajý, 37 no’lu örnek.
Figure 1. Cypria sp.1. Right valve, outside view, KPO Borehole, 37th number sample.

Þekil 2-3. Cypria sp.2. 2. Sol kapak, dýþ görünüm, KPB sondajý, 24 nolu örnek, 3. Sol kapak, dýþ
görünüm, KVT sondajý, 26 no’lu örnek.

Figure 2-3. Cypria sp.2. 2. Left valve, outside view, KPB Borehole, 24th number sample, 3. Left
valve, outside view, KVT Borehole, 26th number sample.

Þekil 4. Heterocypris sp. Sol kapak, dýþ görünüm, KPB sondajý, 22 no’lu örnek.
Figure 4. Heterocypris sp. Left valve, outside view, KPB Borehole, 22th number sample.

Þekil 5-6. Eucypris sp. 5. Sað kapak, dýþ görünüm, KPB sondajý, 26 no’lu örnek, 6. Sað kapak, iç
görünüm, KPB sondajý, 26 no’lu örnek.

Figure 5-6. Eucypris sp. 5. Right valve, outside view, KPB Borehole, 26th number sample, 6.
Right valve, inside view, KPB Borehole, 26th number sample.

Þekil 7. Modiolus sp. Kapak, içten görünüm, KPO sondajý, 31 no’lu örnek.
Figure 7. Modiolus sp. Valve,  inside view, KPO Borehole, 31th number sample.

Þekil 8. Viviparus sp. Kabuk, aðýz tarafýndan görünümü, KPO sondajý, 31 no’lu örnek.
Figure 8. Viviparus sp. Carapace, oral view, KPO Borehole, 31th number sample.

Þekil 9. Valvata sp. Kabuk, aðýz tarafýndan görünümü, KPO sondajý, 31 no’lu örnek.
Figure 9. Valvata sp. KPO Boreholeý, 31th number sample.

Þekil 10-11. Gyraulus sp. 10. Kabuk, sýrt görünümü, KPO sondajý, 31 no’lu örnek, 11. Kabuk,
karýn görünümü, KPO sondajý, 31 no’lu örnek.

Figure 10-11. Gyraulus sp. 10. Carapace, dorsal view,  KPO Borehole, 31th number sample, 11.
Carapace, ventral  view,  KPO Borehole, 31th number sample.
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ÖZ
Bu çalýþma, Serik Ýlçesi'nin (Antalya

doðusu) güneyinde, Belek, Kadriyeköy ve
Kumköy yerleþim çevrelerinde yüzeylenen
Pleyistosen-Holosen yaþlý denizel çökellerde-
ki foraminiferlerin incelemelerini kapsar. 

Araþtýrmada, foraminiferlerin yaþadýklarý
zemin özelliklerinin ne olduðu ile çökel tane
ve foraminifer boyutlarý arasýndaki iliþki
üzerinde durulmuþtur. Bu amaç doðrultusun-
da, Pleyistosen-Holosen yaþlý denizel
çökellere ait 86 adet karotlu sondaj örneði ve
55 adet yüzey örneði deðerlendirilmiþ,
foraminifer içeren farklý çökelme ortamlarýna
ait kýrýntýlý çökellerde tane boyu analizleri ve
foraminifer incelemeleri gerçekleþtirilmiþtir.
Foraminifer kavký boyutlarý, farklý gruplara ait
topluluk ve bolluklarý yaþadýklarý zeminlere
göre ele alýnmýþtýr. 

Hem çökellerin, hem de foraminiferlerin
sayýsal analizleri kýrýntýlý çökellerde
foraminifer boyutlarý ile çökel tane boyut iliþ-
kisinin yaklaþýk doðru orantýlý geliþtiðini
ortaya koymaktadýr. Yine, çökel tane ve
foraminifer boyutlarýnýn derinlikle birlikte
azaldýðý gözlenmiþtir.

Sýð kesimleri iþaret eden çökellerde daha
iri boyutlu sediman ve foraminiferler aðýrlýklý
olarak gözlenirken, derinleþen ortamlarda
foraminifer ve çökel boyutlarý küçülmektedir.
Böylece, Globigerinidae'ye ait planktik
foraminiferlerin kum ve siltli kum gibi küçük
taneli zeminlerde; Spiroloculinidae,
Textulariidae, Hauerinidae, Peneroplidae-
Soritidae, Rotaliidae, Elphidiidae'ye ait bentik
foraminiferlerin ise kum ve çakýllý kum gibi

daha iri boyutlu zeminlerde baskýn yaþadýðý
sonucuna varýlmýþtýr. Sondaj örneklerinde alt
kesimlerde açýk deniz ortamlarýný iþaret eden
foraminiferler ve ince taneli sedimanlar, üst
kesimlerde ise sýð ortamlarý iþaret eden
foraminifer içeriði ile iri taneli sedimanlar
gözlenmiþtir.

Anahtar kelimeler: Belek, Antalya,
Pleyistosen, Holosen, paleoekoloji,
foraminifer, zemin, tane boyu, istatistik

ABSTRACT
This study includes the investigations of

foraminifera in Pleistocene-Holocene aged
marine sediments outcropping around the
Belek, Kadriyeköy and Kumköy settlement
places in the south of the Serik (east of
Antalya).

The study focuses substrate properties of
foraminifera and their relationship with sedi-
ment size. For this purpose, 86 core drilling
samples and 55 surface samples of
Pleistocene-Holocene marine sediments
were evaluated. Grain size analysis and
foraminifera investigations were performed
on the clastic sediments belonging to different
depositional environments. Foraminiferal
shell sizes, their communities and abun-
dances were taken into consideration with
substrate characteristics. 

The quantitative analysis of both of the
sediments and the foraminifera shows that
the dimensions of foraminifera and sediment
grain size relationship has approximately lin-
ear in clastic sediments. It is also seen that
sizes of grain and foraminifera decreases by

TPJD Bülteni, Cilt 22, Sayý 2, Sayfa 31-57, 2010
TAPG Bulletin, Volume 22, No 2, Page 31-57, 2010
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depth. 
Larger grains and foraminifera were

observed in the sediments of the shallow
marine paleoenvironments while the smaller
ones were seen in deeper paleoenviron-
ments. Thus, it is concluded that planktonic
foraminifera Globigerinidae predominantly
lived on the small-grained grounds such as
sand and silty sands and the benthic
foraminifera Spiroloculinidae, Elphidiidae,
Hauerinidae, Peneroplidae-Soritidae,
Textulariidae, Rotaliidae predominantly lived
on the larger grained sized substrates such
as sand and gravelly sand. Lower parts at
drillings include fine-sized grains and small
foraminifera indicating deeper paleoenviron-
ment and upper parts of drllings contain lar-
ger-sized substrates and foraminifera of shal-
low paleoenvironment. 

Key words: Belek, Antalya, Pleistocene,
Holocene, paleoecology, foraminifera, sub-
strate, grain size, statistics. 

GÝRÝÞ
Paleoekolojik yaklaþýmlarýn zemin tipi,

ýþýk, ýsý, derinlik, Eh, PH, yaþam þekilleri vb.
konularda ayrýntýlý araþtýrmalarý geçmiþ ve
günümüze ýþýk tutmaktadýr. Bu nedenle,
ortam, organizma iliþkisini kontrol eden para-
metrelerden biri olan zemin özelliklerindeki
farklýlýklarýn organizma kavký boyutlarýnda ne
denli etkili olduðu araþtýrýlmasý düþünülen
önemli bir konudur. 

Günümüzdeki canlýlarýn,ortam-zemin iliþ-
kisi birçok canlý grubunda çalýþýlmýþtýr.
Örneðin, midyelerin kumlu, çamurlu ya da
kumlu çamur zeminlerindeki daðýlýmlarý vb.
Keza, foraminifer örneklerinin de zemin-
ortam iliþkisini konu edinen çalýþmalar bulun-
maktadýr (Görmüþ, 1992). Meriç ve Yokeþ
(2008) ve Meriç ve dið. (2008a, b, c, d ve e)
tarafýndan hazýrlanan Mikropaleontoloji özel
sayýsýnda Türkiye Batý Akdeniz sahillerinde
özellikle Holosen yaþlý foraminiferlerin sis-
tematiði, anormal geliþimleri, kavký analizleri
konu edinilmiþtir. 

Ayrýca, Alramazanoðlu (2007) çalýþmasý,
Antalya Körfezi kýta sahanlýðýna ait güncel
sedimanlarýndaki bentik foraminiferler
üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Buna karþýlýk,
Antalya ve çevresindeki Pleyistosen-Holosen
yaþlý foraminiferlerin zemin paleoekolojisine

deðinen bir araþtýrmaya rastlanýlmamýþtýr. 
Çalýþma alaný olarak, Antalya Ýli'ne baðlý

Serik Ýlçesi'nin güneyinde yer alan Belek,
Kadriyeköy ve Kumköy'de kýyý boyu
seçilmiþtir (Þekil 1). 

Sahada, Pleyistosen-Holosen yaþlý
denizel çökeller çoðunlukla foraminifer, az
sayýda gastropod, bivalv, bryozoon ve
ostrokod gibi organizmalar içermektedir. 

Ýnceleme alanýndaki eski deniz çökelleri
(Qde), kýyý boyunca geniþliði 2.5 km'ye
ulaþan bir bant þeklinde, yaklaþýk 30 km2'lik
bir alanda, güncel deniz çökelleri (Qdg) ise
kýyý boyunca geniþliði en fazla 80 m olan bir
bant þeklinde yaklaþýk 5 km2'lik bir alanda
gözlenmektedir (Þekil 2 ve 3). 

Sahada elde edilen sondaj örneklerinde
de Pleyistosen ve Holosen dönemlerine ait
çökeller bulunmaktadýr. 

Bu araþtýrmanýn amacý, eski ve güncel
denizel çökeller içerisindeki foraminiferlerin
yaþadýklarý zemin özellikleri ile tane ve
foraminifer boyut iliþkisinin ortaya konul-
masýdýr. 

Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði Bülteni
The Bulletin of Turkish Association of Petroleum Geologists32

Belek Kýyý Bölgesi (Antalya Doðusu) Pleyistosen-Holosen Foraminiferlerinin.....

Þekil 1. Ýnceleme alanýnýn yeri.
Figure 1. Location of the study area.



MALZEME VE METOD
Çalýþma kapsamýnda kullanýlan

malzemelerin bir kýsmý sahil boyunca yüzey-
den elle alýnýrken, bir kýsmý denizin kýyýya
yakýn sýð kesimlerden dalarak suyun içinden
þiþeyle, bir kýsmý da inceleme alanýnda
gerçekleþtirilen 6 karotlu sondajla alýnmýþtýr.
Bu malzemelerin alýndýðý yerleri gösteren
örnek haritasý Þekil 4'te, örneklerin elde
edilme yöntemleri, lokasyonlarý, koordinatlarý,
derinlik, rakým ve örnek sayýlarý ise Tablo 1'de

ayrýntýlý olarak verilmektedir. 
Ýnceleme alanýndan derlenen tüm bu

malzemeler laboratuar çalýþmalarýnda ayrýn-
týlý olarak incelenmiþtir. 

Çökel örnekleri siyah renkli ayýklama
tablasýna dökülüp büyük bir titizlikle binoküler
mikroskop altýnda ayýrtlanmýþtýr. Türlerine
ayrýlan foraminiferler Loeblich ve Tappan
(1988) sistematik sýnýflandýrmalarýna baðlý
olarak sýnýflandýrýlmýþ ve tanýmlanmýþtýr. Tüm
örneklerdeki her bir türe düþen birey sayýsý,
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Þekil 2. Ýnceleme alanýnýn jeoloji haritasý (Þenel, 1997'den deðiþtirilerek alýnmýþtýr). 
Figure 2. Geological map of the study area (modifed from Þenel, 1997).

Þekil 3. Ýnceleme alanýnda eski deniz çökellerinin (Qde) ve güncel deniz çökellerinin (Qdg)
yayýlýmýný gösteren uydu fotoðrafý.

Figure 3. Satellite photos showing the spread of ancient marine sediments (Qde) and recent
marine sediments (Qdg) in the study area.



toplam tür ve toplam birey sayýlarý ayrý ayrý
belirlenmiþtir. Ayrýca, bu þekilde ayýklanan
foraminiferlerin boyutlarýna göre yüzde
daðýlýmlarý da belirlenmiþtir. 

Denizel çökel örneklerinden tane boyu
analizleri için yaklaþýk 100'er gr alýnarak 2.5
mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.125 mm ve
0.005 mm delik aralýklarýna sahip eleklerde
elenmiþ, tane boyu daðýlýmlarý belirlenmiþ ve
tane boylarýna göre ayrýlan örnekler
tartýlmýþtýr. 

Bu þekilde elde edilen tüm veriler istatistik-
sel olarak deðerlendirilmiþtir. Bunun için birin-
ci moment, ikinci moment, üçüncü moment,
dördüncü moment, standart sapma, basýklýk,
mod (en yüksek sýnýfýn tane boyu deðeri),
medyan (%50'ye karþýlýk gelen tane boyu),
aritmetik ortalama ve ortalama tane boyu
(daðýlým grafiðini alansal olarak iki eþit
parçaya bölen çizgiye karþýlýk gelir) gibi tane
boyu parametreleri belirlenmiþtir. 

Tane boyu parametrelerinin belirlen-
mesinde ve tane boyu frekans eðrisinin elde
edilmesinde Microsoft Office Excel
programýyla oluþturulan "Tane Boyu Analiz
Programý" kullanýlmýþtýr. Bu grafikler yorumla-
narak yamukluk, boylanma ve basýklýk
durumlarý belirlenmiþtir. Elde edilen para-
metreler ve grafiksel yorumlar ýþýðýnda
örneðe ait çökel tane boyu daðýlýmý hakkýnda
genel yorumlar yapýlmýþtýr.

Bu çalýþmada litolojiyi oluþturan tanelerin
boyutlarýna göre % daðýlýmlarý Udden-
Wentworth standart tane boyu skalasýna
baðlý olarak belirlenmiþtir. Klastik çökellerin
sýnýflandýrýlmasý Folk (1954)'e göre gerçek-
leþtirilmiþtir.

ZEMÝN ÖZELLÝKLERÝ
Pleyistosen-Holosen yaþlý denizel

çökellerdeki foraminiferlerin yaþadýklarý
zemin özelliklerini ortaya koymak açýsýndan
zemin parametreleri incelenmiþtir.

Öncelikle denizel çökellerden yaklaþýk 100
gr'lýk örnekler hazýrlanmýþtýr. Bu örnekler 2.5
mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.125 mm,
0.005 mm delik aralýklarýna sahip eleklerde
elenerek boyutlarýna göre çökellerin ayrýlmasý
saðlandýktan sonra her bir elekte kalan
çökeller tartýlarak yüzdeleri belirlenmiþtir. 

Elde edilen yüzde deðerlerine baðlý olarak
zemin parametreleri olarak standart sapma,
yamukluk durumu, basýklýk durumu, mod,
medyan, aritmetik ortalama deðerleri ayrý ayrý
belirlenmiþtir. Yüzde deðerlerine baðlý olarak
görünen egemen tane boyu ve ortalama tane
boyu tespit edilmiþtir. Boylanma durumu ise
standart sapma deðerine göre deðer-
lendirilmiþtir. Çökel isimleri yüzde oranlarýna
göre azdan çoða doðru sýralanarak verilmiþtir.
Ayrýca, ayný deðerler Folk üçgenine
düþürülerek çökeller isimlendirilmiþtir. Folk
üçgeninde (Folk, 1954) çakýl, kum ve silt
oranlarýna baðlý olarak çökeller isim-
lendirilmektedir. 

Tanelerin boyutlarýna göre % daðýlým-
larýnýn belirlenmesinde Udden-Wentworth
standart tane boyu skalasýndan fay-
dalanýlmýþtýr (Tablo 2). Çökellerin tane boyu
analizleri sonucunda elde edilen tüm deðer-
ler, sonuçlar ve grafikler Tablo 3, 4 ve 5'de
verilmektedir.

Tane boyu daðýlýmý belirlendikten sonra,
elde edilen veriler bir ileri aþamada deðiþik
istatistik iþlemlere tabi tutulur. Bunlar ortala-
ma (mean) tane boyu (daðýlým grafiðini
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Þekil 4. Örnek lokasyon haritasý.
Figure 4. Sample location map.
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Tablo 1. Çalýþma alanýndan alýnan örneklerle ilgili genel bilgiler.
Table 1. General information about the samples collected from study area.



alansal olarak iki eþit parçaya bölen çizgiye
karþýlýk gelir), mod (en yüksek sýnýfýn tane
boyu deðeri), medyan (median) tane boyu
(%50'ye karþýlýk gelen tane boyu), derecelen-
me (boylanma) (daðýlým eðrisinin ne kadar
yayvan veya dar olduðu), yamukluk (daðýlým
eðrisinin ne tarafa eðimli olduðu) ve basýklýk
(daðýlým eðrisinin diklik veya basýklýk derece-
si) hesaplarýdýr (http://www.metu.edu.
tr/~kaymakci/turkish/sedimentoloji_dersnot-
lari.pdf). 

Mod en çok görülen tane boyudur. Çan
eðrisi üzerindeki en dik nokta olarak da
tanýmlanabilir. Çökellerin daðýlým eðrileri bir-
den fazla mod içerebilir. Bu nedenle mod,
çökellerin kökeni ve taþýnma þekli üzerinde
önemli bilgiler verir. Diðer bir deyiþ ile birden
fazla mod, o çökelin birden fazla kaynak
kayadan veya farklý enerjili taþýyýcý etmenler-
le taþýnmýþ olabileceðini gösterir (http://jeolo-
ji.cu.edu.tr/kgurbuz/files/petrografi.pdf). 

Bu çalýþmada çift modlu örnekler SNA-10,
SNC-3, SNE-7, SNF-3 SNF-7, SNF-23
numaralý örneklerdir. 

Medyan kümülatif eðri üzerinde %50 çizgi-
sine karþýt gelen tane boyu deðeridir
(http://jeoloji.cu.edu.tr/kgurbuz/files/pet-
rografi.pdf). Medyan ayný zamanda ortalama
tane boyuna karþýlýk gelmektedir.

Boylanma, standart sapmanýn (Ss)
deðeriyle ölçülür (Tablo 6a). Boylanma,
tanelerin boylarýna göre ayrýlabilmesi açýsýn-
dan çökelim ortamýnýn etkisini gösteren en
önemli verilerden birisidir (Kaymakçý, 2001).

Ýyi boylanmýþ bir zeminin frekans eðrisi
çok sivri ve dardýr. Bu çökelde sadece birkaç

sýnýf tane boyu mevcut olduðu anlamýna gelir.
Buna karþýn kötü boylanmýþ bir çökelin
frekans eðrisi yayvan olur ve çok sayýda tane
boyu sýnýfýna sahiptirler. 

Ayrýca, sahil kumullarý, çoðu sahiller, sýð
deniz þelf oldukça iyi boylanmýþ (<0.35),
çoðu sahiller, sýð deniz self ve çoðu çöl kum-
larý iyi boylanmýþ (0.35-0.50), çoðu karasal
kumullar, bazý nehirler, çoðu lagünler orta
derecede iyi boylanmýþtýr (0.50-0.80)
(http://www.mmf.selcuk.edu.tr/personel/
horhan/sedpartikul3.ppt).

Sondaj çökellerinin boylanmalarý, φ cinsin-
den standart sapma deðerlerine baðlý olarak
orta-iyi, orta, iyi, yüzeyden derlenen güncel
ve eski deniz çökellerinin  ise çok iyi, iyi, orta-
iyi þeklinde belirlenmiþtir (Tablo 6a). 

Boylanma durumu ayný zamanda frekans
eðrilerinin þeklinden de belirlendiðine göre
örneklerin frekans eðrilerinin tümünün dar ve
sivri olmasý bu çökellerin çoðu sahilerde
olduðu gibi genel olarak iyi boylanmýþ çökel-
lerin olduðunun göstergesidir. 

Yamukluk tane boyu daðýlýmý grafik-
lerindeki simetrikliðin ölçüsüdür. Eðer grafik iri
tanelere doðru kuyruk yapýyorsa bu gereðin-
den fazla iri tanenin varlýðýný, dolayýsýyla
negatif yamukluk, ince tanelere doðru kuyruk
yapýyor ise pozitif yamukluk olarak
adlandýrýlýr. Eðer daðýlým simetrikse yamuk-
luktan bahsedemeyiz (Kaymakçý, 2001)
(Tablo 6b).

Friedman (1961)'e göre plaj kumlarýný
kumul kumlarýndan ayýran en önemli fark
negatif yamukluk göstermesidir. Bu çalýþ-
madaki örnekler genel olarak negatif veya
çok negatif yamukluk göstermektedir ki bu da
örneklerin plaj kumu olduðunu kanýtlamak-
tadýr.

Sondaj, güncel ve eski deniz çökellerinin
frekans eðrilerinin yamukluk durumlarý, φ
cinsinden ince taneye çok yamuk, simetrik,
kaba taneye yamuk, kaba taneye çok yamuk
þeklinde belirlenmiþtir (Tablo 6b).  

Basýklýk, verilerin normal daðýlýma göre
sivri veya düz olup olmadýðýnýn bir ölçüsüdür
(http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/
section3/eda35b.htm)(Tablo 6c). 

Stapor ve Tanner (1975)'e göre plaj kum-
larýnda basýklýk (kurtosis) deðeri kavký içeriði-
ni yansýtmaktadýr. Buna göre bu çalýþmadaki
örneklerin yüksek veya oldukça yüksek
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Tablo 2. Udden-Wentworth tane boyu ölçeðine
uygun olarak tane boyu sýnýflandýr-
malarý.

Table 2. Grain size classifications according to
Udden-Wentworth grain size scale.

BOYUT (mm) SINIFLANDIRMA

> 2.000 Çakýl

1.000 - 2.000 Kaba kum

0.500 - 1.000 Ýri kum

0.250 - 0.500 Orta kum

0.125 - 0.250 Ýnce kum

0.050 - 0.125 Çok ince kum

0.050 > Silt
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Tablo 3. Denizel çökellerin tane boyu analizleri (Dr: Örneðin alýndýðý yüzeyden derinlik (m), Ç:
Çakýl, Kk: Kaba kum, Ýk: Ýri kum, Ok: Orta kum, Ýnk: Ýnce kum, Çik: Çok ince kum, S:Silt,
Ss: Stand. Sapma, SKg: Yamukluk, Kg: Basýklýk, AO: Aritmetik ortalama, OTB: Ortalama
Tane boyu, ETB: Egemen  Tane boyu, TBDF: Tane boyu daðýlým frekans eðrisi, ÝTÇY:
Ýnce Taneye Çok Yamuk, ÝTY: Ýnce Taneye Yamuk, SMT: Simetrik, KTY: Kaba Taneye
Yamuk, KTÇY: Kaba Taneye Çok Yamuk, ADS: Aþýrý derecede sivri, ÇS: Çok Sivri,
aSaÇK: Az siltli az çakýllý kum, çK/ K: Çakýllý kum, K: Kum, aSÇK: Az siltli çakýllý kum,
aÇK: Az çakýllý kum).

Table 3. Grain size analysis of marine sediments (Dr: depth from the surface (m), Ç: Pebble, Kk:
very coarse sand, Ýk: Coarse sand, Ok: Medium sand, Ýnk: Fine sand, Çik: Very fine sand,
S: Silt, Ss: Stand. Deviation, SKg: skewness, Kg: Kurtosis, AO: Arithmetic mean, OTB:
average grain size, ETB: Dominant grain size, TBDF: Grain size distribution frequency
curve, ÝTÇY: very skewed to fine grain, ÝTY: skewed to fine grain, SMT: Symmetrical, KTY:
skewed to coarse grain, KTÇY: very skewed to coarse grain, ADS: Extremely sharp, ÇS:
Very sharp, aSaÇK: less silty less gravelly sand, çK/ÇK: Gravelly sand, K: sand, aSÇK:
less silty gravelly sand, aÇK: less gravelly sand).
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Tablo 4. Denizel çökellerin tane boyu analizleri (Dr: Örneðin alýndýðý yüzeyden derinlik (m), Ç:
Çakýl, Kk: Kaba kum, Ýk: Ýri kum, Ok: Orta kum, Ýnk: Ýnce kum, Çik: Çok ince kum, S: Silt,
Ss: Stand. Sapma, SKg: Yamukluk, Kg: Basýklýk, AO: Aritmetik ortalama, OTB: Ortalama
Tane boyu, ETB: Egemen  Tane boyu, TBDF: Tane boyu daðýlým frekans eðrisi, ÝTÇY:
Ýnce Taneye Çok Yamuk, ÝTY: Ýnce Taneye Yamuk, SMT: Simetrik, KTY: Kaba Taneye
Yamuk, KTÇY: Kaba Taneye Çok Yamuk, ADS: Aþýrý derecede sivri, ÇS: Çok Sivri,
aSaÇK: Az siltli az çakýllý kum, çK/ÇK: Çakýllý  kum, K: Kum, aSÇK: Az siltli çakýllý kum,
aÇK: Az çakýllý kum).

Table 4. Grain size analysis of marine sediments (Dr: depth from the surface (m), Ç: Pebble, Kk:
very coarse sand, Ýk: Coarse sand, Ok: Medium sand, Ýnk: Fine sand, Çik: Very fine sand,
S: Silt, Ss: Stand. Deviation, SKg: skewness, Kg: Kurtosis, AO: Arithmetic mean, OTB:
average grain size, ETB: Dominant grain size, TBDF: Grain size distribution frequency
curve, ÝTÇY: very skewed to fine grain, ÝTY: skewed to fine grain, SMT: Symmetrical, KTY:
skewed to coarse grain, KTÇY: very skewed to coarse grain, ADS: Extremely sharp, ÇS:
Very sharp, aSaÇK: less silty less gravelly sand, çK/ÇK: Gravelly sand, K: sand, aSÇK:
less silty gravelly sand, aÇK: less gravelly sand).
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Tablo 5. Denizel çökellerin tane boyu analizleri (Dr: Örneðin alýndýðý yüzeyden derinlik (m), Ç:
Çakýl, Kk: Kaba kum, Ýk: Ýri kum, Ok: Orta kum, Ýnk: Ýnce kum, Çik: Çok ince kum, S: Silt,
Ss: Stand. Sapma, SKg: Yamukluk, Kg: Basýklýk, AO: Aritmetik ortalama, OTB: Ortalama
Tane boyu, ETB: Egemen  Tane boyu, TBDF: Tane boyu daðýlým frekans eðrisi, ÝTÇY:
Ýnce Taneye Çok Yamuk, ÝTY: Ýnce Taneye Yamuk, SMT: Simetrik, KTY: Kaba Taneye
Yamuk, KTÇY: Kaba Taneye Çok Yamuk, ADS: Aþýrý derecede sivri, ÇS: Çok Sivri,
aSaÇK: Az siltli az çakýllý kum, çK/ÇK: Çakýllý  kum, K: Kum, aSÇK: Az siltli çakýllý kum,
aÇK: Az çakýllý kum).

Table 5. Grain size analysis of marine sediments (Dr: depth from the surface (m), Ç: Pebble, Kk:
very coarse sand, Ýk: Coarse sand, Ok: Medium sand, Ýnk: Fine sand, Çik: Very fine sand,
S: Silt, Ss: Stand. Deviation, SKg: skewness, Kg: Kurtosis, AO: Arithmetic mean, OTB:
average grain size, ETB: Dominant grain size, TBDF: Grain size distribution frequency
curve, ÝTÇY: very skewed to fine grain, ÝTY: skewed to fine grain, SMT: Symmetrical, KTY:
skewed to coarse grain, KTÇY: very skewed to coarse grain, ADS: Extremely sharp, ÇS:
Very sharp, aSaÇK: less silty less gravelly sand, çK/ÇK: Gravelly sand, K: sand, aSÇK:
less silty gravelly sand, aÇK: less gravelly sand).



basýklýk deðerlerine sahip olmasý yüksek
kavký içeriðine baðlýdýr. 

Sondaj ve güncel deniz çökellerinin
frekans eðrilerinin çoðunun aþýrý derecede

sivri, bir kýsmýnýn da çok sivri olduðu belirlen-
miþtir. Eski deniz çökellerinde ise aþýrý dere-
cede sivri frekans eðrileri görülmektedir
(Tablo 6c).  

Plaj ve akarsu ortamlarýnda doðal üç ana
tane gruplu malzeme meydana geldiði sap-
tanmýþtýr. 1. Çakýl grubu: Masif kayaçlarýn
kýrýklar ve tabakalanma düzlemlerinden blok-
su kýrýlmalarý ile oluþur. Bu çeþit kayaçlara,
taze granitler, metakuvarsitler, kireçtaþý veya
çört tabakalarý ve kuvars damarlarý örnek
olarak gösterilebilir. 2. Kum-kaba silt grubu:
Granit, þist, fillit, metakuvarsit veya daha yaþlý
kumtaþlarý gibi taneli kayaçlarýn ayrýþma ile
oluþturduklarý duraylý kalýntýlarýn temsil ettiði
bir gruptur. 3. Kil grubu: Çok ince taneli olan
bu grup toprak içinde duraysýz minerallerin
kimyasal çürüme yolu ile veya daha yaþlý kil
ve çamurtaþlarýnýn ayrýþmalarý ile oluþur
(http://jeoloji.cu.edu.tr/kgurbuz/files/petrog-
rafi.pdf). 

Bu çalýþmada genel olarak kum, kaba silt
tane gruplu malzeme egemendir. Bu da kay-
nak kayaçlarýn granit, þist, fillit, metakuvarsit
veya daha yaþlý kumtaþlarý olabileceði
düþüncesini vermektedir.

Elde edilen mod, medyan ve aritmetik
ortalama deðerlerinin minimum ve maksimum
deðerleri de belirlenerek bunlarýn deðiþim
aralýklarýnýn belirlenmesi amaçlanmýþtýr
(Tablo 7; Þekil 5).
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Tablo 6. Çökel örneklerinin φ cinsinden a. stan-
dart sapma deðerlerine baðlý olarak
boylanma durumlarý b. yamukluk
(SKg) deðerlerine baðlý olarak yamuk-
luk durumlarý c. basýklýk (Kg) deðerler-
ine baðlý olarak basýklýk durumlarý (SÇ:
Sondaj Çökelleri, GDÇ: Güncel Deniz
Çökelleri, EDÇ: Eski  Deniz Çökelleri)
( s ý n ý f l a n d ý r m a ; h t t p : / / f a c u l t y
.une.edu/cas/szeeman/oce/lab/sedi-
ment_analysis.pdf). 

Table 6. a. standard deviation (Ss) depending
on the sorting, in terms of φ b. skew-
ness depending on skewness (SKg)
values, c. kurtosis (Kg) depending on
kurtosis (Kg) values of sediment sam-
ples in terms of φ (SÇ: Drilling sedi-
ments, GDÇ: recent marine sedi-
ments, EDÇ: ancient marine sedi-
ments) (classification; http://faculty.
une.edu/cas/ szeeman/oce/lab/sedi-
ment_analysis.pdf).

a
Ss (φ) Boylanma Durumu SÇ GDÇ EDÇ
> 0.35 Çok iyi - X X

0.35 - 0.50 Ýyi X X X
0.50 - 0.71 Orta derecede iyi X X X
0.71 - 1.00 Orta X - -
1.00 - 2.00 Kötü - - -
2.00 - 4.00 Çok kötü - - -

4.00 < Aþýrý derecede kötü - - -
b

SKg (φ) Yamukluk Durumu SÇ GDÇ EDÇ

> +0.30
Ýnce taneye çok yamuk,

çok pozitif yamukluk
X X X

+0.30 - +0.10
Ýnce taneye yamuk,

pozitif yamukluk
- - -

+0.10 - -0.10
Simetriye yakýn,

simetrik
X X X

-0.10 - -0.30
Kaba taneye yamuk,

negatif yamukluýk
X X X

-0.30 <
Kaba taneye çok yamuk,

çok negatif yamukluk
X X X

c
Kg (φ) Basýklýk Durumu SÇ GDÇ EDÇ
< 0.67 Çok basýk - - -

0.67 - 0.90 Basýk - - -
0.90 - 1.11 Orta basýk - - -
1.11 - 1.50 Sivri - - -
1.50 - 3.00 Çok sivri X X -

> 3.00 Aþýrý derecede sivri X X X

Tablo 7. Çökel örneklerine ait a. mod b. medyan
c. aritmetik ortalama deðerlerinin mini-
mum ve maksimum deðerlerinin
deðiþim aralýklarý.

Table 7. Variation variation range of minimum
and maximum values of a. mod b.
median c arithmetic mean values of
sediment samples.

Ö
rn

ek Mod Medyan Art Ort

Min Maks Min Maks Min Maks

SNA 0.015 0.063 0.018 0.088 0.243 0.474

SNB 0.016 0.077 0.018 0.139 0.243 0.641

SNC 0.031 0.056 0.040 0.074 0.309 0.501

SND 0.016 0.063 0.017 0.082 0.243 0.526

SNE 0.016 0.067 0.023 0.080 0.253 0.536

SNF 0.015 0.067 0.024 0.117 0.253 0.618

GDÇ 0.031 0.117 0.036 0.139 0.348 0.597

ACS2 0.233 - 0.330 - 0.980 -

EDÇ 0.015 0.035 0.017 0.053 0.221 0.410
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SNA sondaj örneklerinde mod deðerleri
0.015-0.063 mm, medyan deðerleri 0.018-
0.088 mm ve aritmetik ortalama deðerleri
0.243-0.474 mm; SNB sondaj örneklerinde
mod deðerleri 0.016-0.077 mm, medyan
deðerleri 0.018-0.139 mm ve aritmetik ortala-
ma deðerleri 0.243-0.641 mm; SNC sondaj

örneklerinde mod deðerleri 0.031-0.056 mm,
medyan deðerleri 0.04-0.074 mm ve aritmetik
ortalama deðerleri 0.309-0.501 mm; SND
sondaj örneklerinde mod deðerleri 0.016-
0.063 mm, medyan deðerleri 0.017-0.082
mm ve aritmetik ortalama deðerleri 0.243-
0.526 mm; SNE sondaj örneklerinde medyan
deðerleri 0.023-0.08 mm ve aritmetik ortala-
ma deðerleri 0.253-0.536 mm; SNF sondaj
örneklerinde mod deðerleri 0.015-0.067 mm,
medyan deðerleri 0.024-0.117 mm ve arit-
metik ortalama deðerleri 0.253-0.618 mm
arasýnda yer almaktadýr. Sondaj örneklerinin
tümü için düþünüldüðünde mod deðerleri
0.015-0.077 mm, medyan deðerleri 0.017-
0.139 mm ve aritmetik ortalama deðerleri ise
0.17-0.565 mm arasýnda deðiþmektedir.

Güncel deniz çökellerinde (GDÇ) ACS2
numaralý örnek, Acýsu nehrinin denizi
döküldüðü yerden alýnmýþ ve diðerlerinden
çok farklý bir deðere sahip olduðu
görülmüþtür. O yüzden genel ortalamayý et-
kilememesi için bu örnek ayrý olarak deðer-
lendirilmiþtir. Onun dýþýndaki diðer örneklerde
mod deðerleri 0.031-0.117 mm, medyan
deðerleri 0.036-0.139 mm ve aritmetik ortala-
ma  deðerleri 0.188-0.597 mm arasýnda yer
almaktadýr. Bu deðerlerin sondaj örneklerine
göre nispeten yüksek olduðu görülmektedir.

Eski deniz çökellerine (EDÇ) ait örnek-
lerde mod deðerleri 0.015-0.035 mm,
medyan deðerleri 0.017-0.053 mm ve arit-
metik ortalama deðerleri 0.14-0.253 mm
arasýnda yer almaktadýr. Bu deðerlerin de
sondaj örneklerine göre nispeten düþük
olduðu görülmektedir (Tablo 7; Þekil 5).

Örneklerin çakýl, kum ve silt yüzde oranlarý
toplu olarak tek bir üçgen diyagramýna
düþürüldüðünde ise hem sondaj çökellerinin,
hem güncel hem de eski deniz çökellerinin
genel olarak kum boyutuna sahip olduðu
görülmüþtür. Folk üçgeninde ise çökellerin
büyük çoðunluðu K (kum) alanýna düþerken,
bir kýsmý da sK (siltli kum) ve çK (çakýllý kum)
alanlarýna düþmektedir (Þekil 6).

Tüm sondajlar için, güncel ve eski deniz
çökelleri olmak üzere, tane boyu analizleri
sonucunda elde edilen verilerle tane boyu
daðýlým frekans ve kümülatif frekans eðrileri
tek bir grafikte üst üste gösterilecek þekilde
düzenlenmiþtir. Görüldüðü üzere sondaj
örneklerinde kaba kumdan silte kadar

Þekil 5. Çökel örneklerine ait a. mod, b.
medyan, c. aritmetik ortalama deðer-
lerinin minimum ve maksimum
deðerlerinin deðiþimi grafiði.

Figure 5. Variation graphs of minimum and
maximum values of a. mod, b. medi-
an, c. arithmetic mean values of
sediment samples.

a

b

c
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deðiþen boyutlarda çökeller bulunurken, orta
kum-çok ince kum boyutlu çökeller yoðun
gözlenmektedir. Güncel deniz çökelleri kaba
kumdan çok ince kuma kadar deðiþen boyut-
larda çökeller içerirken, aðýrlýklý olarak orta
kum-ince kum boyutlu çökeller gözlenmekte-
dir. Sadece deltadan alýnan ACS2 numaralý
örnekteki belirgin iri-kaba kum artýþý dikkati
çekmektedir. Eski deniz çökelleri ise iri kum-
dan silte kadar deðiþen boyutlarda çökeller
gözlenirken aðýrlýklý olarak ince kum-çok ince
kum boyutlu çökeller gözlenmektedir (Þekil
7).

FORAMÝNÝFER ÝÇERÝÐÝ
Denizel çökeller bu çalýþmada eski ve gün-

cel denizel çökeller þeklinde ikiye ayrýlmýþ ve
foraminifer içerikleri ayrýntýlý olarak belirlen-
miþtir. 

Bazý kesimlerde belirgin tabakalý yapýsý
izlenebilen (Þekil 8) ve aðýrlýklý olarak kumlar-
dan oluþan bu eski deniz çökelleri (Qde)
çoðunlukla planktik foraminifer (Globigerina
bulloides, G. calida, Globigerina sp.,
Globigerinoides conglobatus, G. obliquus, G.
ruber, Orbulina universa, Sphaerogypsina
globula) içerirken, daha az miktarda bentik
foraminifer (Textularia bocki, Adelosina
cliarensis, Siphonaperta agglutinans, S.
aspera, S. irregularis, Quinqueloculina semi-
nula, Peneroplis pertusus, Cibicides
advenum, C. refulgens, Astrononion stel-
ligerum, Ammonia beccarii, A. compacta, A.

inflata, A. parkinsoniana, A. tepida, Ammonia
sp., Challengerella bradyi, Porosononion
subgranosum, Elphidium aculeatum, E.
crispum) içerdiði görülmüþtür. 

Güncel deniz çökelleri (Qdg) ise, genel
olarak gevþek, tutturulmamýþ kumlardan oluþ-
maktadýr (Þekil 9). 

Birimin bentik foraminifer içeriði;
Eggerelloides scabrus, Textularia bocki, T.
conica, T. pseudorugosa, Textularia cf. trun-
cata, T. pseudoturris, Siphanotextularia con-
cova, Pseudogau dryina sp., Connemarella
rudis, Nubecularia lucifuga, Adelosina carina-
ta-striata, A. cliarensis, A. duthiersi, A. intrica-
ta, A. mediterranensis, Adelosina sp.,
Spiroloculina corrugata, S. excavata, S. orna-
ta, S. tenuiseptata, Spiroloculina sp.,
Siphonaperta agglutinans, S. aspera, S.
irregularis, Cycloforina concorta, C. villafran-
ca, Cycloforina sp., Lachlanella  planciana, L.
variolata, Massilina gualtieriana, M. secans,
Quinqueloculina bidentata, Q. disparilis, Q.
jugosa, Q. laevigata, Q. limbata, Q. neapoli-
tana, Q. seminula, Q. viennensis, Miliolinella
semiicostata, Pseudotriloculina laevigata, P.
oblonga, P. rotunda, Pyrgo anomala, P.
comata, Triloculina adriatica, T. marioni, T. pli-
cata, T. schreiberiana, Peneroplis pertusus,
P. planatus, Sorites orbiculu, Dentalina flintii,
Nodosaria sp., Bulimina elongata, Bulimina
sp., Neoponides bradyi, Neoconorbina
terquemi, Rosalina bradyi, R. floridensis, R.
globularis, R. macropora,  Pararosalina

Þekil 6. Üçgen diyagramlarý.
Figure 6. Ternary plots.
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dimorphiformis, Planoglabra-tella opercularis,
Discorbinella bertheloti, Cibicides advenum,
C. refulgens, C. pachyderma, Cibicides sp.,
Lobatula lobatula, Cyclocibicides vermicula-
tus, Planorbulina mediterranensis, Cibicidella
variabilis, Asterigerinata mamilla,
Amphistegina lobifera, Haynesina depressu-
la, Haynesina sp., Nonion sp., Astrononion
stelligerum, Melonis pompiloides,
Gyroidinoides lamarckiana, Aubignyna
planidorsa, Buccella sp., Ammonia beccarii,
A. compacta, A. inflata, A. parkinsoniana, A.
tepida, Ammonia sp., Challengerella bradyi,
Cribroelphidium poeyanum, Porosononion
subgranosum, Elphidium aculeatum, E.
advenum, E. crispum'dan oluþmaktadýr. 

Birimin planktik foraminifer içeriðinin ise
Globigerina bulloides, G. calida, Globigerina
sp., Globigerinoides conglobatus, G. obliqu-
us, G. ruber, Orbulina universa, Sphae-
rogypsina globula ve Favulina hexagona'dan
oluþtuðu görülmüþtür.

FORAMÝNÝFERLERÝN BOYUT ANALÝZÝ
Güncel ve eski deniz çökellerinin içerisin-

deki foraminiferler titiz bir þekilde ayýklanmýþ,
türlerine göre ayýrtedilip tanýmlanmýþ ve her
bir örnekteki birey sayýsý belirlenmiþtir. Buna
göre tüm örnek içerisindeki foraminiferlerin
boyutlarýna göre yüzde daðýlýmlarý belir-
lenerek çökellere uygulanan tane boyu ana-
lizi uygulanmýþtýr. 

Foraminiferler çökellerin boyutlarýna ben-
zer þekilde bu çalýþmada Tablo 8'deki gibi
gruplandýrýlmýþtýr. Þekil 10'da ise çökel örnek-
lerinden ayýklanan deðiþik boyutlardaki
foraminiferler görülmektedir. Görüldüðü üzere
bir örnekte ayný türün farklý boyutlarý da
gözlenebilmektedir. 

Elde edilen yüzde deðerlerine baðlý olarak
standart sapma, yamukluk durumu, basýklýk
durumu, mod, medyan, aritmetik ortalama
deðerleri foraminiferler için de ayrý ayrý belir-
lenmiþtir. 

Yüzde deðerlerine baðlý olarak görünen
ortalama foraminifer boyu (OFB) tespit

Þekil 8. Eski deniz çökellerinin tabakalý
yapýsýnýn görünümü.

Figure 8. The appearance of stratified structure
of ancient marine sediments.

Þekil 9. Kýyý boyunca gözlenen güncel deniz
çökellerinin görünümü..

Figure 9. The view of recent marine sediments
along the coast.

Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði Bülteni
The Bulletin of Turkish Association of Petroleum Geologists44

Belek Kýyý Bölgesi (Antalya Doðusu) Pleyistosen-Holosen Foraminiferlerinin.....



edilmiþtir. Boylanma durumu ise standart
sapma deðerine göre deðerlendirilmiþtir. 

Foraminiferlerin boyut analizi sonucunda
elde edilen tüm deðerler, sonuçlar ve grafikler
Tablo 9-11'de verilmektedir.

Sondaj ve eski deniz çökellerindeki
foraminiferlerin boylanmalarý, φ cinsinden
standart sapma deðerlerine baðlý olarak orta-
iyi, orta, iyi, güncel deniz çökellerinin  ise iyi,
orta-iyi þeklinde belirlenmiþtir (Tablo 12a).
Frekans eðrilerinin çoðunun dar ve sivri
olmasý iyi boylanmýþ olduðunun göstergesidir. 

Sondaj örneklerindeki foraminiferlerin
frekans eðrilerinin yamukluk durumlarý, φ
cinsinden ince taneye çok yamuk, ince ta-
neye yamuk, simetrik, kaba taneye yamuk,
kaba taneye çok yamuk þeklinde belirlen-
miþtir. Güncel ve eski deniz çökellerininde ise
ince taneye çok yamuk, simetrik, kaba taneye
yamuk, kaba taneye çok yamuk þeklindedir
(Tablo 12b). 

Genel olarak negatif veya çok negatif
yamukluk göstermektedirler ve bu da iri
foraminiferlerin daha çok olduðunun göster-
gesidir.  

Sondaj ve eski deniz çökellerindeki
foraminiferlerin frekans eðrilerinin çoðunun
aþýrý derecede sivri, bir kýsmýnýn da çok sivri
olduðu belirlenmiþtir. Güncel deniz çökel-
lerinde ise aþýrý derecede sivri frekans eðrileri
görülmektedir (Tablo 12c). Bu da boylan-
manýn genel olarak iyi olduðunun gösterge-
sidir. 

Foraminiferler için belirlenen mod,
medyan ve aritmetik ortalama deðerlerinin
minimum ve maksimum deðerleri de belir-
lenerek bu deðerlerin deðiþim aralýklarý sap-
tanmýþtýr (Tablo 13; Þekil 11). 

SNA sondaj örneklerinde mod deðerleri
0.019-0.058 mm, medyan deðerleri 0.027-
0.077 mm ve aritmetik ortalama deðerleri
0.259-0.535 mm; SNB sondaj örneklerinde
mod deðerleri 0.017-0.067 mm, medyan
deðerleri 0,027-0,098 mm. ve aritmetik ortala-
ma deðerleri 0.277-0.555 mm; SNC sondaj
örneklerinde mod deðerleri 0.029-0.053 mm,
medyan deðerleri 0.038-0.072 mm ve arit-
metik ortalama deðerleri 0.313-0.475 mm;
SND sondaj örneklerinde mod deðerleri
0.016-0.063 mm, medyan deðerleri 0.017-
0.095 mm ve aritmetik ortalama deðerleri
0.241-0.560 mm; SNE sondaj örneklerinde
mod deðerleri 0.017-0.067 mm, medyan
deðerleri 0.019-0.088 mm ve aritmetik
deðerleri 0.281-0.518 mm; SNF sondaj
örneklerinde mod deðerleri 0.016-0.063 mm,
medyan deðerleri 0.019-0.088 mm ve arit-
metik ortalama deðerleri 0.258-0.515 mm
arasýnda  yer almaktadýr. Sondaj örneklerinin
tümü için düþünüldüðünde mod deðerleri
0.015-0.067 mm, medyan deðerleri 0.017-
0.088 mm ve aritmetik ortalama deðerleri ise
0.241-0.555 mm arasýnda deðiþmektedir.
Güncel deniz çökellerinde ACS2 no'lu örnek
yine ayrý deðerlendirilmiþtir. Onun dýþýndaki
diðer  örneklerde mod deðerleri 0.031-0.125
mm, medyan deðerleri 0.038-0.134 mm ve
aritmetik ortalama deðerleri 0.396-0.612 mm
arasýnda yer almaktadýr.   

Bu deðerlerin sondaj örneklerine göre nis-
peten yüksek olduðu görülmektedir. Eski
deniz çökellerine ait örneklerde mod deðerleri
0.015-0.033 mm, medyan deðerleri 0.022-
0.063 mm ve aritmetik ortalama deðerleri
0.224-0.469 mm arasýnda  yer almaktadýr. Bu
deðerlerin de sondaj örneklerine göre nispe-
ten düþük olduðu görülmektedir (Tablo 13;
Þekil 11).

Çok iri (1.000 mm'den büyük), orta (0.050-
1.000 mm) ve çok küçük foraminiferlerin
(0.050 mm'den büyük) yüzde oranlarý tek bir
üçgen diyagramýna düþürüldüðünde hem
sondaj, hem güncel hem de eski deniz çökel-
lerindeki foraminiferlerin genel olarak orta
boyuta sahip olduðu görülmüþtür (Þekil 12).

Tüm sondajlar, güncel ve eski deniz çökel-
leri için olmak üzere, boyut analizleri sonu-
cunda elde edilen verilerle tane boyu daðýlým
frekans ve kümülatif  frekans eðrileri tek bir
grafikte üst üste gösterilecek þekilde düzen-

Tablo 8. Boyutlarýna göre foraminiferler.
Table 8. Foraminifera according to their dimen-

sions.
BOYUT
(mm)

SINIFLANDIRMA KISALTMA

2.000 Çok iri foraminiferler ÇÝF

1.000 Oldukça iri foraminiferler OÝF

0.500 Ýri foraminiferler ÝF

0.250 Orta foraminiferler OF

0.125 Küçük foraminiferler KF

0.050 Oldukça küçük foraminiferler OKF

0.050 < Çok küçük foraminiferler ÇKF
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lenmiþtir. 
Görüldüðü üzere sondaj örneklerinde

oldukça iriden oldukça küçüðe kadar deðiþen
boyutlarda foraminiferler bulunurken, orta-
oldukça küçük boyutlu foraminiferler yoðun
gözlenmektedir. 

Güncel deniz çökelleri oldukça iriden-
oldukça küçüðe deðiþen boyutlarda
foraminifer içerirken, aðýrlýklý olarak orta-
küçük boyutlu foraminiferler gözlenmektedir.

Sadece ACS2 numaralý örnekteki belirgin
iri-oldukça iri foraminifer artýþý dikkati çek-

Þekil 10. Farklý boyutlardaki foraminiferler (Her bir fotoðraf ayný numaralý örnekten derlenmiþ
foraminiferleri göstermektedir).

Figure 10. Foraminifera in different sizes (Each photo show foraminifera collected from sample
which has same sample number).

a. Siphonaperta aspera, Siphonaperta irregularis; b. Cycloforina villafranca, Adelosina mediterra-
nensis; c. d. Gastropodlar; e. Adelosina cliarensis; f. Adelosina  mediterranensis, Cycloforina vil-
lafranca, Cycloforina sp.; g. Ostrokodlar, Planorbulina mediterranensis; h. Orbulina universa,
Globigerinoides ruber; i. Ostrokodlar; j. Gastropodlar; k. Globigerinoides ruber, Globigerinoides
conglobatus; l. Ammonia compacta, Ammonia parkinsoniana; m. Elphidium crispum; n. Ammonia
compacta, Ammonia parkinsoniana, Challengerella bradyi; o. Ekinit dikenleri; p. Bryozoon,
Ostrokodlar; r. Peneroplis planatus; s. Cribroelphidium poeyanum; t. Ammonia compacta,
Ammonia parkinsoniana, Challengerella bradyi; u. Sorites orbiculus, Planorbulina mediterranensis;
v. Sorites orbiculus; y. Astrononion stelligerum; z. farklý boyutlardaki farklý foraminifer türleri.
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Tablo 9. Foraminiferlerin tane boyu analizleri (Dr: Örneðin alýndýðý yüzeyden derinlik (metre), ÇÝF:
Çok iri foraminiferler, OÝF: Oldukça iri foraminiferler, ÝF: Iri foraminiferler, OF: Orta
foraminiferler, KF: Küçük foraminiferler, OKF: Oldukça küçük foraminiferler, ÇKF: Çok
küçük foraminiferler, Ss: Stand. Sapma, SKg: Yamukluk, Kg: Basýklýk, AO: Aritmetik orta-
lama, OFB: Ortalama Tane boyu, EFB: Egemen foraminifer boyu, TBDF: Tane boyu
daðýlým frekans eðrisi, ÝTÇY: Ýnce Taneye Çok Yamuk, ÝTY: Ýnce Taneye Yamuk, SMT:
Simetrik, KTY: Kaba Taneye Yamuk, KTÇY: Kaba Taneye Çok Yamuk, ADS: Aþýrý dere-
cede sivri, ÇS: Çok Sivri).

Table 9. Grain size analysis of foraminifera (Dr: depth from the surface (meter), ÇÝF: very coarse
foraminifera, OÝF: Quite coarse foraminifera, ÝF: Coarse foraminifera, OF: Medium
foraminifera, KF: little foraminifera, OKF: Quite little foraminifera, ÇKF: very little
foraminifera, Ss: Stand. Deviation, SKg: skewness, Kg: Kurtosis, AO: Arithmetic mean,
OFB: average grain size, EFB: Dominant foraminifera size, TBDF: Grain size distribution
frequency curve, ÝTÇY: very skewed to fine grain, ÝTY: skewed to fine grain, SMT:
Symmetrical, KTY: skewed to coarse grain, KTÇY: very skewed to coarse grain, ADS:
Extremely sharp, ÇS: Very sharp).
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Tablo 10. Foraminiferlerin tane boyu analizleri (Dr: Örneðin alýndýðý yüzeyden derinlik (metre), ÇÝF:
Çok iri foraminiferler, OÝF: Oldukça iri foraminiferler, ÝF: Iri foraminiferler, OF: Orta
foraminiferler, KF: Küçük foraminiferler, OKF: Oldukça küçük foraminiferler, ÇKF: Çok
küçük foraminiferler, Ss: Stand. Sapma, SKg: Yamukluk, Kg: Basýklýk, AO: Aritmetik orta-
lama, OFB: Ortalama Tane boyu, EFB: Egemen foraminifer boyu, TBDF: Tane boyu
daðýlým frekans eðrisi, ÝTÇY: Ýnce Taneye Çok Yamuk, ÝTY: Ýnce Taneye Yamuk, SMT:
Simetrik, KTY: Kaba Taneye Yamuk, KTÇY: Kaba Taneye Çok Yamuk, ADS: Aþýrý dere-
cede sivri, ÇS: Çok Sivri).

Table 10. Grain size analysis of foraminifera (Dr: depth from the surface (meter), ÇÝF: very coarse
foraminifera, OÝF: Quite coarse foraminifera, ÝF: Coarse foraminifera, OF: Medium
foraminifera, KF: little foraminifera, OKF: Quite little foraminifera, ÇKF: very little
foraminifera, Ss: Stand. Deviation, SKg: skewness, Kg: Kurtosis, AO: Arithmetic mean,
OFB: average grain size, EFB: Dominant foraminifera size, TBDF: Grain size distribution
frequency curve, ÝTÇY: very skewed to fine grain, ÝTY: skewed to fine grain, SMT:
Symmetrical, KTY: skewed to coarse grain, KTÇY: very skewed to coarse grain, ADS:
Extremely sharp, ÇS: Very sharp).
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Tablo 11. Foraminiferlerin tane boyu analizleri (Dr: Örneðin alýndýðý yüzeyden derinlik (metre), ÇÝF:
Çok iri foraminiferler, OÝF: Oldukça iri foraminiferler, ÝF: Iri foraminiferler, OF: Orta
foraminiferler, KF: Küçük foraminiferler, OKF: Oldukça küçük foraminiferler, ÇKF: Çok
küçük foraminiferler, Ss: Stand. Sapma, SKg: Yamukluk, Kg: Basýklýk, AO: Aritmetik orta-
lama, OFB: Ortalama Tane boyu, EFB: Egemen foraminifer boyu, TBDF: Tane boyu
daðýlým frekans eðrisi, ÝTÇY: Ýnce Taneye Çok Yamuk, ÝTY: Ýnce Taneye Yamuk, SMT:
Simetrik, KTY: Kaba Taneye Yamuk, KTÇY: Kaba Taneye Çok Yamuk, ADS: Aþýrý dere-
cede sivri, ÇS: Çok Sivri).

Table 11. Grain size analysis of foraminifera (Dr: depth from the surface (meter), ÇÝF: very coarse
foraminifera, OÝF: Quite coarse foraminifera, ÝF: Coarse foraminifera, OF: Medium
foraminifera, KF: little foraminifera, OKF: Quite little foraminifera, ÇKF: very little
foraminifera, Ss: Stand. Deviation, SKg: skewness, Kg: Kurtosis, AO: Arithmetic mean,
OFB: average grain size, EFB: Dominant foraminifera size, TBDF: Grain size distribution
frequency curve, ÝTÇY: very skewed to fine grain, ÝTY: skewed to fine grain, SMT:
Symmetrical, KTY: skewed to coarse grain, KTÇY: very skewed to coarse grain, ADS:
Extremely sharp, ÇS: Very sharp).
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mektedir. Eski deniz çökelleri ise iriden çok
küçüðe kadar deðiþen boyutlarda foraminifer-
ler içerirken, aðýrlýklý olarak küçük-oldukça

küçük boyutlu foraminiferler gözlenmektedir
(Þekil 13). 

ÇÖKEL VE FORAMÝNÝFERLERÝN BOYUT
AÇISINDAN KARÞILAÞTIRILMASI

Çalýþma alanýna ait denizel çökel örnek-
lerinin tane boyutu ile bu çökellerin içerdiði
foraminiferlerin boyutu arasýnda iliþki olup
olmadýðý bu çalýþmanýn ana amacýný oluþtur-
maktadýr.  

Çökellere elek analizi yöntemi ile tane
boyu analizi uygulandýktan sonra bu çökeller-
den ayýklanmýþ foraminiferlere de boyutlarýna
göre yüzde verilerek çökellerinkine benzer
istatistiksel analiz uygulanmýþtýr. 

Elde edilen deðerler önceki baþlýklarda
ayrý ayrý verilmiþtir. Bu deðerler arasýnda bir
iliþki olup olmadýðýný belirleyebilmek için de
bu baþlýkta karþýlaþtýrma gerçekleþtirilmiþtir.
Bunun için çökellerin ve foraminiferlerin arit-
metik ortalamalarý, mod ve medyan deðerleri
önce ayrý ayrý grafiklerle (Þekil 14 ve 15),
daha sonra karþýlaþtýrma yapabilmek için bir-
likte deðerlendirilmiþtir (Þekil 16).

Bu grafiklerde görülmektedir ki SNA son-
dajýnda yaklaþýk 20 metreden (Þekil 14a),
SNB sondajýnda 18 metreden (Þekil 14b),
SNC sondajýnda yaklaþýk 17 metreden (Þekil
14c), SND sondajýnda yaklaþýk 16-17 metre-
den (Þekil 14d), SNE sondajýnda yaklaþýk 19
metreden (Þekil 15a), SNF sondajýnda ise

Tablo 12. Foraminiferlerin φ cinsinden a. stan-
dart sapma (Ss) deðerlerine baðlý
olarak boylanma durumlarý b.
yamukluk (SKg) deðerlerine baðlý
olarak yamukluk durumlarý c. basýklýk
(Kg) deðerlerine baðlý olarak basýklýk
durumlarý (SÇ: Sondaj Çökelleri,
GDÇ: Güncel Deniz Çökelleri, EDÇ:
Eski  Deniz Çökelleri) (sýnýflandýrma;
http://faculty.une.edu/cas/szeeman/
oce/lab/sediment_analysis.pdf).

Table 12. a. standard deviation (Ss) depending
on the sorting, in terms of φ b. skew-
ness depending on skewness (SKg)
values, c. kurtosis (Kg) depending on
kurtosis (Kg) values of foraminifera in
terms of φ (SÇ: Drilling sediments,
GDÇ: recent marine sediments,
EDÇ: ancient marine sediments)
(classification; http://faculty.une.edu/
cas/szeeman/oce/lab/sediment_anal
ysis.pdf).

a
Ss (φ) Boylanma Durumu SÇ GDÇ EDÇ
> 0.35 Çok iyi - - -

0.35 - 0.50 Ýyi X X X
0.50 - 0.71 Orta derecede iyi X X X
0.71 - 1.00 Orta X - X
1.00 - 2.00 Kötü - - -
2.00 - 4.00 Çok kötü - - -

4.00 < Aþýrý derecede kötü - - -
b

SKg (φ) Yamukluk Durumu SÇ GDÇ EDÇ

> +0.30
Ýnce taneye çok yamuk,

çok pozitif yamukluk
X X X

+0.30 - +0.10
Ýnce taneye yamuk,

pozitif yamukluk
X - -

+0.10 - -0.10
Simetriye yakýn,

simetrik
X X X

-0.10 - -0.30
Kaba taneye yamuk,

negatif yamukluýk
X X X

-0.30 <
Kaba taneye çok yamuk,

çok negatif yamukluk
X X X

c
Kg (φ) Basýklýk Durumu SÇ GDÇ EDÇ
< 0.67 Çok basýk - - -

0.67 - 0.90 Basýk - - -
0.90 - 1.11 Orta basýk - - -
1.11 - 1.50 Sivri - - -
1.50 - 3.00 Çok sivri X - X

> 3.00 Aþýrý derecede sivri X X X

Tablo 13. Foraminiferlere ait a. mod b. medyan
c. aritmetik ortalama deðerlerinin
minimum ve maksimum deðerlerinin
deðiþim aralýklarý.

Table 13. Variation variation range of minimum
and maximum values of a. mod b.
median c arithmetic mean values of
foraminifera.

Ö
rn

ek Mod Medyan Art Ort

Min Maks Min Maks Min Maks

SNA 0.019 0.058 0.027 0.077 0.259 0.535

SNB 0.017 0.067 0.027 0.098 0.277 0.555

SNC 0.029 0.053 0.038 0.072 0.313 0.475

SND 0.016 0.063 0.017 0.095 0.241 0.560

SNE 0.017 0.067 0.019 0.088 0.281 0.518

SNF 0.016 0.063 0.019 0.088 0.258 0.515

GDÇ 0.031 0.1257 0.038 0.134 0.396 0.612

ACS2 0.218 - 0.268 - 0.862 -

EDÇ 0.015 0.033 0.022 0.063 0.224 0.469
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yaklaþýk 19 metreden sonra (Þekil 15b) hem
çökellerin hem de foraminiferlerin boyutu
düþmeye baþlamaktadýr. 

Sondajlarýn baþlarýnda tane boyutu genel
olarak güncel deniz çökel örneklerinde elde
edilen ortalama deðerlere benzerken (Þekil
15c), bu deðerler derinlik arttýkça azalmakta
ve yaklaþýk 19-20 metreden sonra daha da

azalarak eski deniz çökel örneklerinde elde
edilen ortalama deðerlere benzemektedir
(Þekil 15d). 

Açýkça görülmektedir ki çökellerin ve
foraminiferlerin her bir boyuta düþen oranlarý
yaklaþýk doðru orantýlýdýr. Aritmetik ortalama,
mod ve medyan deðerlerinin de birbirine
yakýn olduðu gözlenmektedir.

Tüm grafiklerin ayný anda karþýlaþtýrýlmasý
sonucunda ise aritmetik ortalama, mod ve
medyan deðerleri için genel gidiþi gösteren
ortalama çizgileri belirlenmiþtir. Sondajlarýn
baþlarýnda ve güncel deniz çökellerinde arit-
metik ortalama, mod ve medyan deðerleri bu
çizgilerin üzerinde kalýrken, sondajlarýn son-
larýna doðru ve benzer þekilde eski deniz
çökellerinde bu çizgilerin altýnda kaldýklarý bu
grafikte daha net þekilde gözlenmektedir
(Þekil 16). 

Sayýca bolluklarýna baðlý olarak bazý
önemli foraminifer familyalarýnýn hangi zemin
tiplerinde baskýn olduklarý da belirlenmiþtir
(Tablo 14). 

Buna göre Familya Textulariidae, sondaj
örneklerinde ince-orta kumun fazla olduðu
kum ve çakýllý kum zeminlerde, eski deniz
çökellerinde ince kumun fazla olduðu kum
zeminlerde bol olarak görülürken, güncel
deniz çökellerinde rastlanmamýþtýr. 

Familya Spiroloculinidae, Rotaliidae ve
Elphidiidae, sondaj örneklerinde ince-orta
kumun fazla olduðu kum ve çakýllý kum
zeminlerde, güncel deniz çökellerinde orta
kumun fazla olduðu kum zeminlerde, eski
deniz çökellerinde ince kumun fazla olduðu
kum zeminlerde boldur. 

Familya Hauerinidae ve Peneroplidae-
Soritidae, sondaj örneklerinde ince-orta
kumun fazla olduðu kum ve çakýllý kum
zeminlerde, güncel deniz çökellerinde orta
kumun fazla olduðu kum ve çakýllý kum
zeminlerde, eski deniz çökellerinde ince
kumun fazla olduðu kum zeminlerde boldur.
Familya Globigerinidae ise sondaj örnek-
lerinde ve eski deniz çökellerinde ince-çok
ince kumun fazla olduðu kum ve siltli kum
zeminlerde, güncel deniz çökellerinde orta
kumun fazla olduðu kum zeminlerde boldur
(Tablo 14). 

Böylece planktik foraminifer içeren
Familya Globigerinidae'ye ait bireylerin kum
ve siltli kum gibi küçük tane boyutlu

Þekil 11. Foraminiferlere ait a. mod b. medyan
c. aritmetik ortalama deðerlerinin min-
imum ve maksimum deðerlerinin
deðiþimi grafiði.

Figure 11. Variation graphs of minimum and
maximum values of a. mod b. medi-
an c arithmetic values of
foraminifera.

a

b

c
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zeminlerde, bentik foraminifer içeren diðer
familyalara ait bireylerin ise kum ve çakýllý
kum gibi daha iri taneli zeminlerde yaþadýklarý
sonucuna varýlmýþtýr.

SONUÇLAR
Belek ve çevresinde sýð ortamlarý iþaret

eden foraminiferlerin yaþadýklarý zeminler;
genellikle normal daðýlýma sahip (dar ve sivri
daðýlým eðrileri), orta-çok iyi boylanmalý, kaba
taneye yamuk, negatif yamuk, kum boyutlu
çökel özelliðindedir. Yalnýzca birkaç örnek
bimodal daðýlýmlýdýr. Bu özellikler, çökeller
için çok fazla farklý kaynaktan taþýnmadýðýný,
sýð plaj kumu özelliðinde geliþtiðini iþaret
etmektedir. Sondaj örneklerindeki kýrýntýlý
çökellerde (Pleyistosen-Holosen yaþlý
çökellerde) mod 0.015-0.077 mm, medyan
0.017-0.139 mm, aritmetik ortalama 0.17-
0.565 mm; mostra veren eski deniz kumlarýn-
da mod 0.015-0.035 mm, medyan 0.017-
0.053 mm, aritmetik ortalama 0.14-0.253 mm;
güncel deniz kumlarýnda ise mod 0.031-0.117
mm, medyan 0.036-0.139 mm, aritmetik orta-
lama 0.188-0.597 mm arasýnda bulunmuþtur.
Mostra veren eski deniz çökellerinde nispeten
küçük, güncel deniz çökellerinde ise sondaj
örneklerine göre nispeten yüksek deðerler
görülmüþtür. Bu da güncel deniz çökelleri ve
sondajlarýn üst seviyelerinin daha iri boyutlu
çökellerden oluþtuðunu, eski deniz çökelleri
ve sondajlarýn alt seviyelerinin ise daha küçük
boyutlu çökel özelliðinde geliþtiðini göster-
mektedir. 

Foraminiferlerin sayýsal analizlerinin de
çökel tane parametrelerine paralellik sunduðu
gözlenmiþtir. Þöyle ki; sadece birkaç örnek
bimodal daðýlýma sahip iken çoðu örneklerde
foraminifer tane boyu normal daðýlýmlý, orta
boyutlardadýr. Genel olarak dar ve sivri
daðýlým eðriler, foraminiferlerin boyutlarýnda
da iyi boylanmanýn geliþtiðini göstermektedir.
Çoðunun daðýlým eðrileri kaba taneye yamuk
olup, negatif yamukluk göstermektedir ki bu
da irice foraminiferlerin daha fazla olduðunun
kanýtýdýr. Sondaj örneklerindeki foraminifer-
lerde (Pleyistosen-Holosen yaþlý çökellerde)
mod 0.015-0.067 mm, medyan 0.017-0.088
mm, aritmetik ortalama 0.241-0.555 mm;
mostra veren eski deniz kumlarýndaki
foraminiferlerde mod 0.015-0.033 mm,
medyan 0.022-0.063 mm, aritmetik ortalama
0.224-0.469 mm; güncel deniz çökellerindeki
foraminiferlerde mod 0.031-0.125 mm,
medyan 0.038-0.134 mm, aritmetik ortalama
deðerleri 0.396-0.612 mm arasýnda bulun-
muþtur. Elde edilen deðerler güncel deniz
çökelleri ve sondajlarýn üst seviyelerinin daha
iri boyutlu foraminiferler içerdiðini; eski deniz
çökelleri ve sondajlarýn alt seviyelerinde ise
daha küçük boyutlu foraminiferlerin bulun-
duðunu göstermektedir.

Foraminiferlerin yaþadýklarý zemin özellik-
lerine baðlý olarak boyutlarýnda da paralellik
sunmasý dikkat çekicidir. Eski deniz çökel-
lerindeki foraminifer ve çökel özelliklerinin,
sondaj örneklerindeki deðerlerle karþýlaþtýr-
masý yapýldýðýnda, 22 metreden daha
derindeki çökellerin eski deniz çökelleri olarak

Þekil 12. Üçgen diyagramlarý.
Figure 12. Ternary plots.
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Þekil 14. a. SNA b. SNB c. SNC d. SND sondaj
çökel örneklerine ait mod, medyan ve
aritmetik ortalama deðiþim grafikleri.

Figure 14. Variation graphs of mod, median
and arithmetic mean of a. SNA b.
SNB c. SNC d. SND drilling sedi-
ment samples.

a

b

c

d

Þekil 15. a. SNE b. SNF sondaj c. güncel deniz
çökel d. eski deniz çökel örneklerine
ait mod, medyan ve aritmetik ortalama
deðiþim grafikleri.

Figure 15. Variation graphs of mod, median
and arithmetic mean of a. SNE b.
SNF drilling sediment c. recent
marine sediments d. ancient
marine sediments.

a

b

c

d
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kabul edilebileceði düþünülür. Daha sýð ke-
simleri iþaret eden çökellerde daha iri boyutlu
sediman ve foraminiferler, derinleþen ortam-
larda ise foraminifer ve çökel boyutlarýnýn
küçüldüðü görülmüþtür.

Ayrýca, foraminifer bolluklarý ve topluluklarý
dikkate alýndýðýnda; Familya Globige-
rinidae'ye ait planktik foraminiferin kum ve
siltli kum zeminlerde, Familya Textulariidae,
Spiroloculinidae, Rotaliidae ve Elphidiidae,
Hauerinidae ve Peneroplidae-Soritidae'ye ait
bentik foraminiferlerin kum ve çakýllý kum
zeminlerde daha baskýn yaþadýklarý ortaya
konmuþtur.

DEÐÝNÝLEN BELGELER
Alramazanoðlu, A., 2007, Antalya Körfezi

(Güney Batý Türkiye) kýta sahanlýðýnýn
güncel sedimanlarýnda bulunan bentik
foraminiferlerin taksonomik ve otoekolo-
jik incelemesi (Yüksek lisans tezi):
Çukurova Üni., Fen Bil. Ens., 115 s.

Folk, R. L., 1954, The distinction between
grain size and mineral composition in
sedimentary rock nomenclature: Journal
of Geology 62 (4), 344-359.

Friedman, G. M., 1961, Distinction between
dune, beach, and river sands from their
textural characteristics: Journal of
Sedimentary Research 31 (4), 514-529.

Görmüþ, M., 1992, Quantitative data on the
relationship between the Orbitoides
genus and its environment: Revista
Espanola de Micropaleontologia, XXIV
(3), 13-26, Madrid. 

http://faculty.une.edu/cas/szeeman/oce/lab/
sediment_analysis.pdf, Eriþim Tarihi:
18.11.2010.

http://jeoloji.cu.edu.tr/kgurbuz/files/pet-
rografi.pdf, Eriþim Tarihi: 15.11.2010.

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/
section3/eda35b.htm, Eriþim Tarihi:
13.11.2010.

http://www.metu.edu.tr/~kaymakci/turkish/
sedimentoloji_dersnotlari.pdf, Eriþim
Tarihi: 17.11.2010.

http://www.mmf.selcuk.edu.tr/personel/hor-
han/sedpartikul3.ppt, Eriþim Tarihi:
10.11.2010.

Kaymakçý, N., 2001, Sedimentoloji ders not-
larý: KTÜ Jeoloji, Mühendisliði Bölümü,
55 s, s. 8., Kocaeli.

Loeblich, A. R. and Tappan, H., 1988,
Foraminiferal genera and their classifica-
tion: Van Nostrand Reinhold Comp., 1-
970, Newyork.

Meriç, E. ve Yokeþ, M. B., 2008, Recent ben-
thic foraminifera along the southwest
coasts of Antalya (SW Turkey) and the
impact of alien species on autochtho-
nous fauna FOREWORD: Micropale-
ontology, 54 (3-4),185-186.

Meriç, E., Avþar, N., Nazik, A., Yokeþ, M. B.
ve Dinçer, F., 2008a, A review of benthic
foraminifers and ostracodes of the
Antalya coast: Micropaleontology, 54 (3-
4), 199-240.

Meriç, E., Avþar, N., Yokeþ, M. B., Tuðrul, A.
B., Bayarý, S., Özyurt, N., Öncel, S.,
Barut, Ý. F., Uysal, K. ve Kam, E., 2008b,
Morphological abnormalities in benthic
foraminifers of the Antalya coast:
Micropaleontology, 54 (3-4), 241-276.

Meriç, E., Yokeþ, M. B. ve Avþar, N., 2008c,
Amphisorus hemprichii Ehrenberg
(Rhizopoda, foraminifera) along the
Antalya coast: Micropaleontology, 54 (3-
4), 277-292.

Meriç, E., Görmüþ, M., Avþar, N., Yokeþ, M. B.
ve Dinçer, F., 2008d, Twin, triplet and
quadruplet teratogens in benthic
foraminifera from Antalya: Micropale-
ontology, 54 (3-4), 293-306.

Meriç, E., Avþar, N. ve Yokeþ, M. B., 2008e,
Some alien foraminifers along the
Aegean and southwestern coasts of
Turkey: Micropaleontology, 54 (3-4),:
307-349.

Stapor, F. W. and Tanner, W. F., 1975,
Hydrodynamic implications of beach,
beach ridge and dune grain size studies:
Journal of Sedimentary Research 45 (4),
926-931.

Þenel. M., 1997, Türkiye Jeoloji Haritalarý,
Antalya L11 paftasý, 1:100000: Maden
Tektik ve Arama Genel Müdürlüðü,
Ankara.

57
Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði Bülteni
The Bulletin of Turkish Association of Petroleum Geologists

Parlar ve Görmüþ



Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði Bülteni
The Bulletin of Turkish Association of Petroleum Geologists58



1. TPJD Bülteninde yer alacak makaleler
aþaðýdaki niteliklerden en az birisini taþý-
malýdýr:

a) Yer bilimlerine, özellikle de petrol,
doðalgaz ve jeotermal enerji konularýndan
birine, yeni bir katkýsý bulunan araþtýrma.

b) Yerbilimleri alanýnda bilimsel yöntemler-
le yapýlmýþ özgün sonuçlarý olan bir çalýþma.

c) Yerbilimlerinin, özellikle petrol, doðalgaz
ve jeotermal enerji konularýnda daha önce
yapýlmýþ çalýþmalarý eleþtirici bir yaklaþýmla
ele alan, o konuda yeni bir görüþ ortaya
koyan eleþtiri derleme (critical rewiev).

d) TPJD Bülteni’nin en son sayýsýnda yer
alan herhangi bir yazýnýn, tümünün veya bir
bölümünün eleþtirisi niteliðinde olan yazýlara
Bülten’de yer verilir. Makale yazarýnýn
eleþtiriyi cevaplamasý durumunda, cevap
yazýsý ile eleþtiri yazýsý birlikte yayýnlanýr.

2. TPJD Bülteni yýlda 2 (iki) kez Haziran ve
Aralýk aylarýnda yayýnlanýr.

3. TPJD Bülteni’nin yayýn dili Türkçe ve
Ýngilizce’dir. Ýngilizce yazýlarda “Abstract”
tan sonra Türkçe “Öz” bulunmalýdýr.

4. TPJD Büttenilnde yayýnlanacak
makalelerin, Türkçe olarak daha önce her-
hangi bir yerde yayýnlanmamýþ olmasý þarttýr.
Ancak, daha önce yabancý dilde yayýnlanmýþ
olan makaleler petrol, doðalgaz ve jeotermal
enerji konularýnýn aramacýlýðýný doðrudan
ilgilendiriyorsa Türkçe olarak TPJD
Bülteni’nde yayýnlanabilir.

5. Yazar(lar) makalenin daha önce her-
hangi bir yerde yayýnlanmadýðýný yazýlý olarak
bildirmek zorundadýr.

6. Yayýnlanacak makalelerin tüm haklarý
TPJD’ ye ait olup, makaleler geri gönde-
rilmez. Yayýna kabul edilmeyen makaleler
yazar(lar)a geri gönderilir.

7. Makaleler 1 (bir) asýl 3 (üç) kopya olarak
düzenlenip gönderilmelidir.

8. Türkçe gönderilecek makalelerin Baþlýk
ve Öz bölümlerinin ingilizceleri mutlaka ve-
rilmelidir. Yazar(lar)ýn adresleri -ünvanlarý

belirtilmeden- kuruluþ adlarýnda kýsaltma
olmaksýzýn ve baþka dile çevrilmeden yazýl-
malýdýr. Adresler makalenin baþlýk ve
yazar(lar)ýn isimlerinden hemen sonraki satýr-
da verilmelidir.

9. TPJD Bulletinine gonderilecek makale-
ler aþaðýdaki baþlýk sýrasýný izlemelidir.

TURKCE BAÞLIK
ÝNGÝLÝZCE BAÞLIK
Yazar(lar)
ÖZ
ABSTRACT
300 sözcüðü geçmemelidir.
Anahtar sözcükler verilmelidir.
GÝRÝÞ
ANA METÝN
Bu baþlýk kullanýlmaksýzýn ana metne

geçilmemelidir.
TARTIÞMA
Gerekli oldudu hallerde yapýlmalýdýr.
SONUÇLAR
KATKI BELÝRTME
DEÐÝNÝLEN BELGELER
Deðinilen belgeler aþaðýdaki gibi olmalýdýr:

a) Periyodiklerdeki makaleler:
Yalcýn, N. ve Welte, D., 1988, The thermal

evolution of sedimentary basins and sig-
nifance for hydrocarbon generation:
Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði
Bülteni, c.1, sayý. 1, s. 11-26.

b) Sempozyum, özel basým, kitap, tez,
vs.:
Debois, D. ve Prade, H., 1988, Possiblity the-

ory: New York, Plenum Press, 263 s.
Yýlmaz, E. ve Duran, O., 1997, Güneydodu

Anadolu Bölgesi Otokton ve Allokton
Birimler Stratigrafi Adlama Sözlüðü
(Leksikonu): TPAO Araþtýrma Merkezi
Grubu Baþkanlýðý, Eðitim Yayýnlarý No.
31, 460 s.

Kuru, F., 1987, Mardin-Derik yöresi Üst
Kretase yaþlý birimlerinin planktonik
foraminiferalarla biyostratigrafi
incelemesi: Yüksek lisans tezi, Ankara
Universitesi Fen Fakültesi, Ankara, 107
s.
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Kozlu H., 1987, Misis-Andýrýn dolaylarýnýn
stratigrafisi ve yapýsal evrimi: Türkiye 7.
Petrol Kongresi, Jeoloii Bildirileri,
Ankara, s. 104-116

EKLER

10. “Þekil” ve “Tablo”lar metin içine konu-
labilir. Ancak, “Levha”lar mutlaka metnin
sonundaki Ekler bölümüne konulmalýdýr. Her
türlü çizimin aslý gönderilmelidir.

Aksi durumlarda yayýn kabul edilmez.

“ÞEKILLER”
Her türlü harita
Her türlü kesit
Korelasyon çizimleri
Arazi fotoðraflarý

“TABLOLAR”
Grafikler
Denklemler
Matematiksel eþitlikler
Çizelgeler

“LEVHALAR”
Her türlü fotomikrograf. Levhalardaki

fotomikrograflar “Foto” olarak deðil, “Þekil”
olarak anýlmalýdýr. Þekil ve Figure sözcük-
lerinde “Þ” ve “F” harfleri alt alta gelmeli
Þekil numaralarýndan sonra “.” iþareti kon-
malýdýr.

11. TPJD Bülteni’ne gönderilecek makale-
ler “Þekil”, “Tablo” ve “Levha”lar dahil 40
sayfa ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.

12. Makaleler 29.7x21 cm’lik A4 boyut-
larýnda kaðýtlarýn bir yüzüne çift aralýklý olarak
yazýlmalýdýr. Kaðýtlarýn çevresinde 2.5 cm
boþluk býrakýlmalýdýr. “Þekil”, “Tablo” ve
“Levha”lar da A4 boyutlarýnda olmalýdýr.

13. Sayfa numaralarý kaðýtlarýn sað alt
köþelerine kurþun kalemle yazýlmalýdýr.

14. Çizimler siyah-beyaz basýlacak þekilde
düzenlenmelidir. Tüm çizimlerde çizgisel
ölçek kullanýlmalýdýr. Çizimlerde yazý karak-
terinde standartlara dikkat edilmelidir.

15. TPJD Bülteni’nde yayýnlanmak üzere
gönderilecek makaleler, biçim yönüyle Yayýn
Sorumlusu ve Yayýn Kurulu taralýndan, bi-
limse içerik ve jeolojik uygulamalardaki
sonuçlarý yönüyle de en az iki Makale
inceleme Kurulu Üyesi tarafýndan incelenir.
Makalenin hangi Makale inceleme Kurulu
Üyeleri tarafýndan deðerlendirileceði Yayýn
Sorumlusu ve Yayýn Kurulu Karar ile olur.
Makaleler Yayýn Kurulu, Yayýn Sorumlusu,
Makale inceleme Kurulu Üyesi ve TPJD
Yönetim Kurulu Onayý ile yayýnlanýr.

16. Yazar(lar) ile Makale Ýnceleme Kurulu
arasýnda makalenin yayýmý ile ilgili olarak
oluþabilecek herhangi bir problem de Makale
Ýnceleme Kurulu, Yayýn Sorumlusu, Yayýn
Kurulu Üyelerinin yapacaðý ortak toplantýda
çoðunluðun vereceði karar kesin ve nihai olur.

17. Makalelerin yayýnlanmasýna karar ve-
rildikten ve yazar(lar) tarafýndan son düzelt-
meleri yapýldýktan sonra makaleler bilgisayar
ortamýnda yazýlmýþ olmalý ve word dosyasý
(*.doc) olarak düzenlenip email, disket veya
CD de gönderilmelidir. Bütün çizimler (þekil,
tablo ve levhalar) siyah-beyaz veya renkli,
þekil ve tablo alt velveya üst yazýlarý ile birlik-
te 155x215 mm’yi geçmeyecek þekilde bil-
gisayar ortamýnda *.doc, *.xls, *.ppt, *.cdr,
*.psd, *.jpg, *.bmp, *.tif , *.fh9 gibi dosya tür-
lerinden birinde hazýrlanarak email, disket
veya CD de gönderilmelidir. Bunun için word,
excel, power point, adobe photoshop, corel-
draw, corel photo-paint, freehand gibi pro-
gramlar kullanýlarak þekiller hazýrlanmalýdýr.
Tüm çizimlerde çizgisel ölçek kullanýlmalýdýr.
Çizimlerde yazý karakterinde standartlara
dikkat edilmeli, arial 10 punto olarak yazýl-
malýdýr.

18. Makale göndermek için TPJD üyesi
olma zorunluluðu yoktur.
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1. Papers submitted to the “TAPG BUL-
LETIN” should meet at least one of the fol-
lowing criteria:

a) Original study in one oil the subdisci-
plines of earth science, especially oil, natural
gas and geothermal energy explorations.

b) Study which has original results
obtained by using the scientific methods of
earth sciences.

c) Critical reviews of previously published
papers, especially on oil, natural gas and
geothermal energy.

d) Discussions of all and/or part of papers
published in the last TAPG Bulletin are
encouraged, and are published as soon as
possible along with the authors reply.

2. The TAPG Bulletin is published twice a
year in June and December.

3. Languages of the TAPG Bulletin are
Turkish and English. Papers written in English
must have a Turkish abstract after the English
abstract. Turkish abstract of papers in English
will be prepared by TAPG if necessary.

4. Author(s) must submit a statement indi-
cating that the paper has not been previously
published in any buIletin, journal, etc..

5. All rights of papers reserved for the
Turkish Association of Petroleum Geologists.
If a paper is not accepted by the Editorial
Board it will be sent back to the author(s).

6. Three (3) copies of manuscript must be
submitted (one must be original).

7. Engilish translation of titles and
abstracts of papers in Turkish must be includ-
ed. Adresses of author(s) should be written in
the original language without any abbrevia-
tion, and any professional title. Adresses
must be placed right alter the title and authors
name.

8. Papers are arranged accordingly:

TITLE (Turkish and English)
AUTHOR(S)

ABSTRACT
(no more than 300 words, key words must

be given, Turkish and English)
INTRODUCTION
TEXT
DISCUSSION (if necessary)
CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGMENTS (if included)
REFERENCES

Only the references mentioned in the
paper should be given in the references cited
section.

Examples are shown below: .

a) For papers in journals, serials, soei-
ety proeeedings, etc;
Yalcýn, N. ve Welte, D., 1988, The thermal

evolution of sedimentary basins and sig-
nifance for hydrocarbon generation:
Turkish Association of Petroleum
Geologist Bulletin, v. 1, no. 1, pp. 12-26.

b) For symposium, speeial publieation,
book, thesis, ete;
Debois, D. and Prade, H., 1988, Possiblity

theory: New York, Plenum Press, 263 s.
Yýlmaz, E. ve Duran, O., 1997, Güneydodu

Anadolu Bölgesi Otokton ve Allokton
Birimler Stratigrafi Adlama Sözlüðü
(Leksikonu): TPAO Araþtýrma Merkezi
Grubu Baþkanlýðý, Eðitim Yayýnlarý No.
31, 460 s.

Kuru, F., 1987, Mardin-Derik yöresi Üst
Kretase yaþlý birimlerinin planktonik
foraminiferalarla biyostratigrafi
incelemesi: Yüksek lisans tezi, Ankara
Universitesi Fen Fakültesi, Ankara, 107
s.

Kozlu H., 1987, Misis-Andýrýn dolaylarýnýn
stratigrafisi ve yapýsal evrimi: 8th

Petroleum Congress of Turkey, Geology
Proceedings, Ankara, pp. 104-116.

Same author’s name must be written for
each paper. Abbreviations must be avoided. If
necessary, they should be in accordance with
standarts and abbreviations listed in
“International list of Periodical Tittle Word
Abbreviations” can be used.

APPENDIX

INSTRUCTIONS TO TAPG BULLETIN AUTHORS
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9. “Figures” and “Tables” may be placed
in the text but “Plates” must be placed in the
Appendix.

“FIGURES”
All maps
All sections
Correlations
Fields Photos

“TABLES”
Graphics
Equations
Mathematical equations

“PLATES”
All photomicrographs. Photomicrographs

must be mentioned as “Figures”, instead of
“Photos”, “Figure” and “Þekil” words
should not be abbreviated, and should begin
with a capital letter. “F” and “Þ” letters in
words ol “Figure” and “Þekil” must be lined
up. Alter the figure number the colon of ”.”
must be used.

10. Manuscripts are limited to 40 pages
including “Figures”, “Tables”, and “Plates”.
However TAPG Executive Committee has a
right to modify this regulation.

11. Manuscripts must be typed on one
side of the paper. 29.7x21 cm (A4), consis-
tently double spaced (induding references
and figure captions), with only one space alter
periods.

12. All illustrations (figures, tables and
plates) should be sent in black and white or
color (no larger than 155x215 mm) in CD, dis-
cette or by email in one of the following for-
mats: doc, xls, ppt, cdr, psd, jpg, bmp, tif, fh9.
We prefer to receive word, excel, power point,
adobe photoshop, corel draw, corel photo
paint and freehand programs. All illustrations
should have scale bar. Photographs should
be in good quality printed on glossy paper.
Colored figures can not normally be accepted
unless the reproduction cost is met by
author(s). Figures should be submitted in final
size to fit one or two columns “TAPG Bulletin”
width, or broadside.

13. Manuscripts are reviewed by manag-
ing editor and publication board members for
the suitability to be published. Manuscripts
will be are edited by two members of Editorial
Board for the scientific content and the results
of its geological application. Editors will be
chosen by the managing editor and publica-
tion board.

14. Disagreements between authors and
the editors are will be resolved in the meeting
by the managing editor(s). The final decision
will be made on common vote bases.
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