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Geç Senozoyik dönemde gelişen bölgesel tektonizma, Torosların kuzeyinde birçok
sedimanter havzanın gelişmesine neden olmuştur. Bu havzalar arasında, Neojen
yaşlı havza dolguları dahilinde ekonomik kömür damarları içeren karasal Yalvaç ve
Ilgın havzaları da yer almaktadır. Tez çalışması kapsamında Yalvaç ve Ilgın
havzalarının gölsel istifleri boyunca ostrakod fauna topluluklarının belirlenmesi,
ostrakodlar ve diğer faunal/floral bulgulardan yararlanılarak birimlerin çökelme
ortamları ve yaşları üzerine detaylı eskiortamsal/eskiiklimsel ve biyokronolojik
değerlendirmeler gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Yalvaç (Yarıkkaya
ve Göksöğüt formasyonları) ve Ilgın (Kumdöken, Aşağıçiğil, Belekler ve Dursunlu
formasyonları) havzalarındaki istiflerden alınan 14 ölçülü stratigrafi kesiti ve 2 sondaj
istifi değerlendirilmiştir.
Sistematik paleontoloji çalışmaları ile 7 ostrakod familyasına ait 40 cins ve 90 takson
tanımlanmıştır. Taksonlar dahilinde 38 bilinen tür ve 1 bilinen alt tür tanımlanmıştır.
Ayrıca 7 yeni tür (Cyprinotus turcica n. sp., Heterocypris granuloreticulata n. sp.,
Heterocypris yalvacensis

n.

sp.,

Herpetocyprella
i

posterotruncata

n.

sp.,

Herpetocyprella posterocornuta n. sp., Psychrodromus seni n. sp. ve Metacypris
gokcenae n. sp.) teşhis edilmiş ve önerilmiştir. 44 ostrakod taksonu ise
adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Yalvaç ve Ilgın havzalarının Neojen ve Kuvaterner yaşlı istifleri boyunca ostrakodlar
ve

diğer

faunal/floral

bulgulara

dayalı

olarak,

eskiortamsal/eskiiklimsel

değerlendirmeler ve yaş yorumlamaları gerçekleştirilmiştir. Yarıkkaya Formasyonu
(Yalvaç Havzası)’nun alt-orta kesimlerinin durgun ve daimi yarı litoral?-derin gölsel
koşullarda çökeldiği belirlenmiştir. Üst seviyelerinin ise, subtropikal iklim koşulları
altında yer yer turba bataklıkları içeren tatlı su-oligohalin tuzluluğa sahip litoral gölsel
bir ortamda çökeldiği ortaya koyulmuştur. Yarıkkaya Formasyonu’nun yaşı mikro
memeliler, ostrakodlar ve palinofloraya göre geç erken (orta Orleaniyen)–erken orta
Miyosen (geç Orleaniyen) olarak önerilmiştir. Göksöğüt Formasyonu (Yalvaç
Havzası)’nun karbonatların baskın olduğu seviyelerinin durgun/yavaş akan, tatlı suoligohalin tuzluluğa sahip, daimi litoral gölsel koşullarda çökeldiği saptanmıştır.
Göksöğüt Formasyonu’nun kömür içeren orta-üst kesimlerinin ise serin iklim
koşulları altında turba bataklıkları içeren, bitki örtüsü bakımından zengin,
durgun/yavaş akan, nötr-hafif alkalin, oligo-mezotrofik ve litoral gölsel ortamda
çökeldiği ortaya koyulmuştur. Çökelim süresince akışlarla beslenen tatlı suoligohalin tuzluluğa sahip sucul koşulların yaygın olduğu ve ara dönemlerde su
seviyesi düşüşü ve nispi tuzluluk artışının gerçekleştiği belirlenmiştir. Göksöğüt
Formasyonu’nun yaşı ostrakod ve palinoflora topluluğuna göre geç MiyosenPliyosen olarak önerilmiştir.
Kumdöken Formasyonu (Ilgın Havzası)’nun alt kömür seviyelerini üzerleyen istifinin
yer yer bataklıklar içeren durgun ve geçici bir gölcük (tatlı su?) dahilinde çökeldiği
belirlenmiştir. Üst kömür seviyelerini oluşturan ilksel turbalığın ise Sequoioxylon sp.
taksonuna bağlı olarak nemli ve yağışlı iklim koşulları altında, ötrofik bir ıslak orman
turba bataklığında yerleştiği değerlendirilmiştir. Kömürü üzerleyen seviyelerin ise
bitki örtüsü bakımından zengin, durgun/yavaş akan, mezotrofik-ötrofik ve çok sığ
tatlı sucul koşullarda (gölcük/göl) çökeldiği saptanmıştır. Elde edilen ostrakod
taksonlarına göre, formasyonun alt ve üst kömürlü seviyeleri için erken Miyosen yaşı
önerilmiştir. Aşağıçiğil Formasyonu (Ilgın Havzası)’nun orta-üst kesimlerinin
kaynaklar ile beslenen, bitki örtüsü bakımından zengin, durgun/yavaş akan, tatlı suii

oligohalin tuzluluğa sahip, daimi litoral gölsel ortam koşulları altında, geç orta?–
erken geç Miyosen döneminde çökeldiği belirlenmiştir. Belekler Formasyonu (Ilgın
Havzası)’nun ince kırıntılıların baskın olduğu kesiminin tatlı su-oligohalin tuzluluğa
sahip geçici ve/veya daimi litoral göl (gölcük?) ortamında, geç Miyosen?-Pliyosen
döneminde çökeldiği saptanmıştır. Dursunlu Formasyonu (Ilgın Havzası)’nun alt
kesimlerinde yer alan kömürlerin ilksel turbalığının akışlarla beslenen, ötrofik ve hafif
tuzlu litoral gölsel (gölcük?) koşullarda yerleştiği saptanmıştır. Üzerleyen seviyelerin
ise bitki örtüsü bakımından zengin, durgun/yavaş akan, tatlı su-oligohalin tuzluluğa
sahip, daimi litoral gölsel (gölcük?) koşullarda çökeldiği belirlenmiştir. Çökelim
süresince havzanın akışlarla beslendiği ve nispeten soğuk sucul koşulların geliştiği
ortaya koyulmuştur. Ostrakod topluluğuna bu seviyelerin erken Pleyistosen’de
çökeldiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yalvaç Havzası, Ilgın Havzası, Neojen, ostrakod, eskiortam,
Güneybatı Anadolu.
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ABSTRACT

OSTRACODA TAXONOMY AND BIOSTRATIGRAPHY IN THE
YALVAÇ AND ILGIN CONTINENTAL NEOGENE BASINS
(SOUTHWEST ANATOLIA): OSTRACODA-BASED
PALEOENVIRONMENTAL AND PALEOCLIMATIC APPROACHES

Alaettin TUNCER

Doctor of Philosophy, Department of Geological Engineering
Supervisor: Prof.Dr. Cemal TUNOĞLU
January 2020, 526 pages

Regional tectonism during the late Cenozoic triggered the development of many
sedimentary basins in northern Taurids. These basins include the continental Yalvaç
and Ilgın basins, which contain economical coal seams within the Neogene basin
infillings. Within the scope of the study, it is aimed to determine ostracod fauna
assemblages along the lacustrine successions of Yalvaç and Ilgın basins, and to
perform

detailed

paleoenvironmental/paleoclimatic

and

biochronological

evaluations on the deposition environments and ages of the units by using of
ostracods and other faunal/floral findings. In this context, 14 measured stratigraphic
sections and 2 borehole cores gathered from the deposits of Yalvaç (Yarıkkaya and
Göksöğüt formations) and Ilgın (Kumdöken, Aşağıçiğil, Belekler and Dursunlu
formations) basins are evaluated.
Within the systematic paleontology studies, 40 genera and 90 taxa of ostracods
belonging to 7 ostracod families are identified. 38 known species and 1 known
subspecies are identified within the taxa. Moreover, 7 new species (Cyprinotus
turcica n. sp., Heterocypris granuloreticulata n. sp., Heterocypris yalvacensis n. sp.,
iv

Herpetocyprella posterotruncata n. sp., Herpetocyprella posterocornuta n. sp.,
Psychrodromus seni n. sp. ve Metacypris gokcenae n. sp.) are diagnosed and
proposed. In addition, 44 of the 90 taxa are left open to nomenclature.
Paleoenvironmental/paleoclimatic evaluations and age interpretations are carried
out by using ostracods and other faunal/floral findings along the Neogene and
Quaternary sequences of the Yalvaç and Ilgın basins. It is determined that the lowermiddle parts of the Yarıkkaya Formation (Yalvaç Basin) was deposited in stagnant
and permanent sublittoral?-profundal lacustrine conditions. It is revealed that the
upper parts of the formation was deposited under the subtropical climatic conditions
in a freshwater-oligohaline littoral lacustrine environment which also contains
paleomires. Additionally, the age of the Yarıkkaya Formation is suggested as late
early (middle Orleanian)–early middle (late Orleanian) Miocene according to micro
mammals, ostracods and palinoflora. It is revealed that carbonate-dominated parts
of the Göksöğüt Formation (Yalvaç Basin) were deposited in stagnant/slow-flowing,
freshwater-oligohaline and permanent littoral lacustrine conditions. It is revealed
that the coal-bearing middle and upper parts of Göksöğüt Formation were deposited
under the cool climatic conditions in vegetation-rich, stagnant/slow flowing, neutralslightly alkaline, oligo-mesotrophic and littoral lacustrine environment containing
paleomires. It is also determined that freshwater-oligohaline aquatic conditions fed
by flows were common during the deposition and water level decrease and relative
salinity increase were prevailed during some periods. Additionally, the age of the
Göksöğüt Formation is suggested as late Miocene-Pliocene according to ostracod
and palinoflora assemblages.
It is determined that the sequence overlying the lower coal levels of the Kumdöken
Formation (Ilgın Basin) were deposited in a stagnant and temporary pond
(freshwater?) with paleomires. Sequoioxylon sp. suggests that the paleomire that
forms the upper coal levels was accumulated in an eutrophic wet forest mire under
humid and rainy climatic conditions. It is found that the sequence overlying the upper
coal levels was deposited in vegetation-rich, stagnant/slow flowing, mesotrophiceutrophic and very shallow freshwater aquatic conditions (pond/lake). Additionally,
the age of the lower and upper coal-bearing levels of the formation is proposed as
early Miocene according to obtained ostracod taxa. It is determined that the middlev

upper parts of the Aşağıçiğil Formation (Ilgın Basin) was deposited in spring-fed,
vegetation-rich, stagnant/slow flowing, freshwater-oligohaline and permanent littoral
lacustrine conditions during the late middle?–early late Miocene. It is revealed that
the fine clastics-dominant part of the Belekler Formation (Ilgın Basin) was deposited
in a freshwater-oligohaline temporary and/or permanent lake (pond?) environment
during the late Miocene?-Pliocene. It is found that the paleomire of the coals in the
lower parts of Dursunlu Formation (Ilgın Basin) was accumulated in flow-fed,
eutrophic and slightly salty lacustrine (pond?) conditions. It is also determined that
the overlying levels of the formation were deposited in vegetation-rich,
stagnant/slow flowing, freshwater-oligohaline and permanent littoral lacustrine
(pond?) conditions. It is revealed that the basin was fed with flows and relatively
cold aquatic conditions were prevailed. Additionally, ostracod assemblage indicates
that coal-bearing level of the Dursunlu Formation was deposited during the early
Pleistocene.

Keywords: Yalvaç Basin, Ilgın Basin, Neogene, Ostracoda, paleoenvironment,
Southwest Anatolia.
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1. GİRİŞ
1.1. Çalışma Alanının Tanıtımı
İnceleme alanı Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde, “Göller Bölgesi” olarak bilinen
alanın Eğirdir, Akşehir ve Beyşehir göllerinin yer aldığı doğu bölümünde
bulunmaktadır. Bu alanda Sultandağları yükseliminin batısındaki Yalvaç ve
doğusundaki Ilgın havzaları incelenmiştir (Şekil 1.1).
1.1.1. Yalvaç Havzası
İnceleme alanı Isparta ilinin kuzeydoğusunda Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç
ilçe merkezleri çevresindeki üçgen şekilli eski bir sedimanter havza alanında yer
almaktadır. Doğu ve kuzey sınırda Sultandağları, batıda Eğirdir Gölü, güneyde ise
Anamas Dağı, Kızıldağ, Bozdağ ile Beyşehir Gölü yer bulunmaktadır.
1/25000 ölçekli Afyon L26a1-a3-a4-c1-c3-c4-d1-d2-d3-d4 paftaları içerisinde yer
alan Yalvaç Havzası yaklaşık 900 km2’lik bir alan kaplamaktadır. Havzanın kuzey
sınırına yakın alanda Yarıkkaya yerleşimi yer almakta olup Çakırçal, Çamharman,
Bağlarbaşı,

Terziler,

Mısırlı,

Kırkbaş,

Ayvalı

ve

Sağırköy

diğer

önemli

yerleşimlerdendir. Havzanın ortasında bölgenin en önemli yerleşimi olan Yalvaç
ilçesi yer almaktadır. Sücüllü, İleği, Eyüpler, Celeptaş, Kumdanlı, Tokmacık,
Hüyüklü, Özkonak ve Bağkonak diğer küçük yerleşimlerdir. Çalışma alanının
güneyinde ise Şarkikarağaç ve Gelendost en önemli yerleşim merkezleri olup
Göksöğüt, Eğirler, Balcı, Madenli ve Yaka diğer küçük yerleşimleri oluşturmaktadır
(Şekil 1.1B).

1

Şekil 1.1. A) Türkiye Haritası. B) Çalışma alanı ve yakın çevresinin yer bulduru
haritası (ASF DAAC, 2019’daki sayısal yükseklik modelinden üretilmiştir).
1.1.2. Ilgın Havzası
İnceleme alanı, Konya ilinin kuzeybatısındaki Ilgın ilçe merkezi ve çevresinde yer
almaktadır. Kuzeyde Gavurdağ, doğuda ise Karadağ, Akdağ ve Teknedağı
yükseltileri ile sınırlandırılan çalışma alanının güneybatısında Doğanhisar ilçe
merkezi ile Sultandağları yer almaktadır.
1/25000 ölçekli Ilgın L27a2-a3-b1-b2-b3-b4-c1-c2-c3-c4-d2 paftaları içerisinde yer
alan çalışma alanı yaklaşık 1100 km2’lik bir alan kaplamaktadır. Havzanın kuzey
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sınırının yakınında Gölyaka ve Kundullu yerleşimleri yer almakta olup Dursunlu,
Çavuşcugöl ve Boğazkent diğer önemli yerleşimlerdir. Havzanın orta bölümünde
bölgenin en önemli yerleşimi olan Ilgın ilçesi yer almaktadır. Argıthanı, Kapaklı,
Mecidiye, Behlülbey, Sebiller ve Harmanyazı diğer küçük yerleşimlerdir. Çalışma
alanını güneybatıdan sınırlayan Doğanhisar ilçesinin doğu ve güneydoğusunda yer
alan Balkı, Aşağıçiğil, Yukarıçiğil ve Belekler yerleşimleri ise çalışma alanının
güneyindeki önemli yerleşimlerdir (Şekil 1.1B).
1.2. Çalışmanın Kapsamı ve Amacı
Yer bilimlerindeki gelişmelere bağlı olarak Neojen ve Kuvaterner yaşlı karasal
havzaların stratigrafisi ve paleontolojisine yönelik araştırmalarda farklı disiplinlerin
birlikte ele alındığı çalışmalar artmaktadır. Ülkemizde bu özelliklere sahip karasal
havzalar ekonomik açıdan önem arz eden birçok kaynak sunmaktadır. Başta kömür
ve bor olmak üzere trona, tuz, her çeşit endüstriyel hammadde ve şeyl-gaz gibi
birçok yeraltı zenginliği bu tip genç Neojen ve Kuvaterner yaşlı havzalardan elde
edilmektedir. Bu havzaların fosil fauna ve flora açısından incelenmesi, ostrakodlara
dayalı yaş değerlendirmelerinin ve eskiortamsal analizlerinin yapılmasının yanı sıra
havzalar arasında korelasyonun gerçekleştirilmesi de oldukça önemlidir.
Ostrakodlar, bivalv benzeri şekle sahip küçük kabuklulardandır ve iki kapaktan
oluşan kabukları (0,3-30 mm uzunluk) düşük magnezyumlu kalsitten oluşmaktadır
(Meisch, 2000). Ostrakodlar karasaldan derin denizele kadar değişen geniş bir
ortamsal dağılıma sahiptir ve sucul ortamların tüm tiplerine özgü çok sayıda taksonu
bilinmektedir (Meisch, 2000). Sucul eskiortamın karakteristikleri (tuzluluk, derinlik,
sıcaklık, su türbülansı, pH, kalsiyum içeriği vb.) ostrakodlar kullanılarak
belirlenebilmektedir
belirlenmesinde

(Holmes

önemli

ve

Chivas,

indikatörler

2002).

olmalarına

Eskiortamsal

bağlı

olarak

koşulların

eskiortamsal

değerlendirmelerin gerçekleştirildiği çalışmalarda (özellikle Neojen ve Kuvaterner
karasal istifleri üzerine) ostrakodların kullanımı tüm dünyada artarak devam
etmektedir. Türkiye’de Neojen ve Kuvaterner yaşlı karasal havzalarda ostrakodlara
dayalı çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir (Becker-Platen, 1970; Gökçen, 1979;
Freels, 1980; Nazik ve Gökçen, 1989, 1992; Tanar ve Gökçen, 1990; Nazik ve ark.,
1992; Şafak ve ark., 1992; Şafak, 1993; Tunoğlu ve Çelik, 1995; Tunoğlu ve ark.,
1995, 1997; Şafak ve Gökçen, 1996; Şafak ve Taner, 1998; Şafak ve ark., 1999;
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Witt, 2003; Matzke-Karasz ve Witt, 2005; Nazik ve ark., 2008; Witt, 2010; Tunoğlu
ve ark., 2012; Tuncer, 2013; Tuncer ve Tunoğlu, 2015a, b; Karayiğit ve ark., 2016;
Şafak, 2016, 2017; Tuncer ve ark., 2019). Çalışma alanında ve çevresindeki önceki
çalışmalar incelendiğinde, Yalvaç Havzası’nda detaylı bir ostrakod çalışmasına
rastlanılmazken ve Ilgın Havzası’nda yüzeylenen birimlerden yalnızca erken
Miyosen yaşlı kömürlü istifte ostrakod faunası üzerine bir çalışma (Tunoğlu ve Çelik,
1995) gerçekleştirildiği görülmektedir.
Kömür seviyelerinin ve ara kesmelerin eskiortamsal koşullarının yorumlanmasında
farklı disiplinlerin birlikte değerlendirildiği sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.
Paleontolojik verilerin yanı sıra kömür jeolojisi ve mineralojisi ile edilen verilerin
birleştirilmesi detaylı ve daha belirgin eskiortamsal yorumlamalara imkan
sağlamaktadır.
Tez çalışmaları kapsamında Yalvaç Havzası’nda yüzeylenen ve yer yer kömürlü
seviyeler içeren Neojen yaşlı birimler ile havzanın güneyinde Şarkikaraağaç
çevresinde sondaj çalışmalarıyla belirlenen kömür içeren istifler değerlendirilmiştir.
Özellikle, MTA tarafından sondajlarla keşfedilen Şarkikaraağaç kömürleri ve kesilen
seviyelerin jeolojisi üzerine bilinenler sınırlı olduğundan çalışma kapsamında bu istif
detaylı olarak incelenmiş ve ilk kez bu çalışma kapsamında ostrakodlar ile diğer
faunal ve floral bulgulara dayalı olarak çökelme ortamı ve döneminin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ayrıca Ilgın Havzası’nda yüzeylenen ve yer yer
kömürlü seviyeler içeren Neojen ve Kuvaterner yaşlı birimler de değerlendirilmiştir.
Tez çalışmasında ilk aşamada, ostrakod içeren birimlerin yüzlekler ve sondaj istifleri
boyunca belirlenmesi, istifler boyunca stratigrafik kesit ölçülmesi, birimlerden elde
edilecek ostrakod topluluklarının taksonomik tanımlamalarının gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmanın diğer aşamasında ise tanımlanan ostrakod türlerinin
ortamsal (ekolojik) özellikleri ve stratigrafik yayılımlarına dayalı olarak birimlerin
çökelim ortamı ve yaşının yorumlanması, birimlerden elde edilecek diğer fauna
ve/veya floranın da birlikte değerlendirilmesi ile detaylı eskiortamsal ve
biyokronolojik yorumlar gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca elde edilen
ostrakod

türlerinin

fosil

kayıtları

üzerine

detaylı

bir

literatür

taraması

gerçekleştirilerek taksonların jeolojik zaman boyunca stratigrafik ve coğrafik
yayılımlarının ortaya koyulması da hedeflenmiştir.
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1.3. Çalışma Yöntemleri
Tez kapsamında arazi, laboratuvar ve büro çalışmalarından oluşan üç aşamalı bir
çalışma gerçekleştirilmiştir (Şekil 1.2).

Şekil 1.2. Tez çalışması kapsamında uygulanan çalışma yöntemleri.
1.3.1. Arazi Çalışmaları
Arazi çalışmaları aşamasında 1/100000’lik Afyon L26 ve Ilgın L27 paftalarının
1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarından yararlanılmıştır. Arazi çalışmalarında,
öncelikle Yalvaç ve Ilgın havzalarında yüzeylenen ostrakod faunasının elde
edilebileceği litostratigrafi birimlerinin devamlı, kalın ve alt-üst ilişkisinin izlenebildiği
istifleri taranmıştır. Stratigrafik kesit ölçülmesine karar verilen seviyelerin başlangıç,
ara seviye ve bitiş noktaları ile yanal kayma seviyeleri tespit edilmiş ve GPS aleti
yardımıyla koordinatlanmıştır. İstif kalınlıklarının belirlenmesi işlemlerinde şerit
metreden, tabaka konumlarının ölçümünde Brunton jeolog pusulasından ve istiflerin
görüntülenmesi işlemlerinde ise dijital fotoğraf makinasından yararlanılmıştır.
Arazi çalışmaları kapsamında Yalvaç Havzası’nda 5 adet ölçülü stratigrafi kesiti
(ÖSK) alınmış ve kesitler boyunca uygun seviyelerden ostrakod ve mollusk
çalışmaları için toplam 159 adet yıkama örneği derlenmiştir. Ayrıca MTA Enerji
Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı tarafından alınan Şarkikaraağaç SK1
ve SK2 sondajlarına ait karotlardan da faydanılmıştır. İki sondaj istifi boyunca uygun
seviyelerden ostrakod ve mollusk çalışmaları için toplam 131 adet yıkama örneği
derlenmiştir. Ek olarak Yalvaç Havzası Yarıkkaya Formasyonu’ndan mikro memeli
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ve palinomorflar, Göksöğüt Formasyonu (SK1 sondaj istifi)’ndan ise palinomorf ve
diyatomlar için örnekleme gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları kapsamında Ilgın
Havzası’ndan ise 9 adet ölçülü stratigrafi kesiti (ÖSK) alınmış ve kesitler boyunca
uygun seviyelerden ostrakod ve mollusk çalışmaları için toplam 214 adet yıkama
örneği derlenmiştir (Şekil 1.2).
1.3.2. Laboratuvar Çalışmaları
Laboratuvar çalışmaları aşamasında, arazi çalışmalarında elde edilen örneklerin
içerdiği mikro fauna ve floranın elde edilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Ostrakod ve mollusk
Laboratuvarda yıkama örnekleri tasnif edilmiş ve her bir örnekten yeterli miktarda
malzeme (sondaj istiflerinden 50 g, ÖSK’lardan 150 g) uygun boyutlara getirilerek
cam beherler içerisine koyulmuştur. Örnekler % 5-10’luk seyreltilmiş sıcak (70°C)
hidrojen peroksit (H2O2) ile yaklaşık 12 saat (bazı durumlarda 24 saat) tepkimeye
sokulmuştur. Reaksiyon tamamlandıktan sonra gevşeyen kayaç örnekleri, 0,25
mm’lik elekle ve tazyikli su altında, içerisindeki karbonat, kil, silt ve organik
malzemeden arındırılana kadar yıkama işlemine tabi tutulmuştur. İşlem sonunda
0,25 mm’lik elek üzerinde kalan malzemeler porselen krozelere aktarılmış ve oda
sıcaklığında kuruma işlemine bırakılmıştır. Örnekler tamamen kuruduktan sonra,
sırasıyla 1,00, 0,50 ve 0,25 mm’lik eleklerin üst üste koyulması ile hazırlanan elek
seti yardımıyla elenmiş ve her üç elek üstünde kalan malzeme tane boylarına göre
örnek numaraları düzeninde, tüplere ayrılmıştır (Şekil 1.2). Bu işlemler her bir örnek
için ayrı ayrı tekrarlanmıştır ve kontaminasyonu önlemek için, her örnek eleme
işlemi sonrasında diğer örneğe geçmeden önce elekler basınçlı su, hava ve fırça
yardımıyla temizlenmiştir.
Sonraki aşamada örnek tüplerine aktarılan malzemeler delikli tabla üzerine serilmiş
ve içerisindeki ostrakod, karofit, balık diş ve otolitleri ile mollusklara (gastropod ve
pelesipod) ait formlar binoküler mikroskop (Olympus SZ 60) altında iğne ve fırça
aracılığı ile ayıklanarak tekli slaytlarda toplanmıştır. Daha sonraki aşamada
ostrakod taksonlarının sağlam ve temsil edici olanları (bazı durumlarda yavru ve
erginleri) ölçülü stratigrafi kesitleri (ÖSK) ve sondajlar boyunca alttan üste doğru
gerçekleştirilen numaralandırmaya uygun olarak çoklu slaytlara yerleştirilmiştir.
Taramalı elektron mikroskopisi çalışmaları öncesinde çoklu slaytlardaki formlar
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arasından taksonomik çalışmalar için uygun olanlar SEM stamplarına aktarılmış ve
toplamda 15 adet stamp hazırlanmıştır.
Taramalı Elektron Mikroskobisi çalışmaları aşamasında, SEM stamplarına aktarılan
formların ayrıntılı olarak görüntülenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ile
ostrakod fosillerinin farklı pozisyonlardaki (kapak iç, dış, sırt ve karın görünümü)
genel görüntülerinin yanı sıra bazı formların kas izi, menteşe, kenar ve normal delik
kanalları, kenar zonu, selvaj, vestibül ve kenarı ripleti gibi bölümlerine ait görüntüleri
de içeren yaklaşık 2000 adet SEM görüntüsü elde edilmiştir. SEM görüntüleme
çalışmaları,

Hacettepe

Üniversitesi,

Jeoloji

Mühendisliği

Bölümü

Elektron

Mikroskobu Laboratuvarı’nda bulunan Leica MZ 16A motorize araştırma
stereomikroskobu ile yürütülmüştür (Şekil 1.2).
Diyatom
Diyatom örneklerinin teşhisi için geçici ve kalıcı preparatlar hazırlanmıştır. Geçici
preparatlar, lamın üzerine alınan örneklerin lamel ile kapatılmasıyla hazırlanmıştır.
Hücre içi ve dışındaki organik partiküller kabuk yapısının net olarak görülmesini
engellediği için bu partiküller preparasyon işlemi sırasında ortadan kaldırılarak
teşhis için kalıcı preparatlar hazırlanır. Derinlerdeki örneklerde organik maddeler
önemli oranda ortadan kalmış olmasına karşın, yüzeye yakın örneklerde hücre içi
organik maddelere rastlanabilmektedir. Bu amaçla tüm örnekler için aşağıdaki
kabuk temizleme yöntemi uygulanmıştır.
Daimi preparatlar Leica CME mikroskop altında teşhis edilmiş ve her bir örnekleme
aralığı için ortalama 300 diyatom kabuğu sayılarak yoğunluk analizlerinde
kullanılmıştır (Battarbee, 1986). Kalıcı preparatların hazırlanmasında Round (1973)
metodu kullanılmıştır. Diyatomların teşhisinde kullanılan rafe ve stria gibi yapıların
net olarak görülebilmesi için asit ile kaynatma metodu kullanılmıştır. Bu yönteme
göre; 2300 rpm devirde 2 dakika santrifüj edilen örneklerin üzerindeki formollü su
atılarak, geri kalan tortu kısmına 20 ml’lik saf su ilave edilmiştir. Elde edilen karışım
iyice çalkalandıktan sonra 100 ml'lik erlenlere aktarılmıştır. Üzerine, daha önceden
hazırlanmış olan 0,1 N potasyum permanganattan 2 ml ilave edilmiştir. Bu şekilde
ağzı kapalı olarak oda koşullarında 4 saat bekletilmiştir. Bekleme süresi sonunda 7
ml HCl, örneklerin üzerine eklendikten sonra erlenler bu hali ile çeker ocakta 20
dakika kaynatılmıştır. Kaynatmayı takiben asitten uzaklaştırmak için tekrar 2300
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rpm devirde 2 dakika santrifüj işlemi uygulanmıştır. Alttan kalan tortu kısmı
lamellerin üzerine yayılarak kurumaya bırakılmıştır. Lam üzerine “Kanada Balzamı”
damlatılmış ve bunun üzerine de kurumuş örneği içeren lamel kapatılmıştır. Elde
edilen preparatlar kanada balzamının kurumasını sağlamak için etüvde 4 gün süre
ile 70°C’de beklemeye bırakılmıştır. Böylece kalıcı preparatlar incelenmeye hazır
hale getirilmiştir.
Palinomorflar
Bir örneğin içerdiği palinomorfları mikroskopta inceleyebilmek için, o örneği
oluşturan mineralleri yok ederek geriye fosillerin kalmasını sağlamak gerekmektedir.
Bu amaçla örneklere uygulanan tüm laboratuvar işlemlerine “maserasyon” adı
verilmektedir.
Maserasyon işlemi, örnekleri kırma ve öğütme ile bağlamaktadır. Derlenen örnekler,
temizlendikten sonra çeneli kırıcı ya da havan ile 1-2 cm boyutuna gelinceye kadar
kırılır. Daha sonrasında kırılan örnekler, agat havan yardımıyla 2 mm boyutuna
gelinceye kadar öğütülür. Öğütülen örnekler, çeyrekleme ile 5’er gramlık bölümlere
ayrılır. En son 25-30 g kadar örnek erlenmayere konulur. % 36’lık 20 ml HCI,
erlenmayer içindeki örneğin üzerine köpürme olmamasına özen gösterilerek yavaş
yavaş ilave edilir. Köpürme fazla olduğunda, erlenmayere biraz aseton
püskürtülerek reaksiyon kontrol altına alınabilmektedir. Reaksiyonun tamamlanması
için ortam ısıtılmıyorsa en az 1 gün, ısıtılıyorsa 2 saat beklenilir. Sonrasında arı su
ile 4 kez santrifüjlenir. Oluşan tuz suda çözündüğünde karbonat örnekten
uzaklaştırılmış olur.
Bir sonraki aşamada amaç, örnek içindeki silikatları silisyum tetraflorür bileşiği
haline getirmektir. Karbonatlardan arınan örnek az miktarda su ile plastik behere
alınır. % 40’lık 30 ml HF, örnek üzerine ilave edilir. Asit, kayacın silis içeriği göz
önünde bulundurularak örnek üzerine yavaş yavaş ilave edilmelidir (silisli bir kayaç
ise HF’in tepkimeye girme hızının fazla olmasından dolayı). Ayrıca HF camları
etkileyeceğinden hiçbir cam gereç kullanılmamalıdır. Reaksiyon ekzotermiktir. Oda
sıcaklığında 2 gün bekletilir. Daha sonra örnek sıcak arı su ile 3 kez yıkanır ve
dekantasyonu sağlanmış olur. Ağır mineral ayrımı, asitleme işlemleri sonucunda
halen ortamda bulunan mineralleri organik kalıntı içinden ayırmak için uygulanır.
Ağır sıvı olarak, özgül ağırlığı 2,1-2,2 g/cm3 olarak ayarlanmış çinko klorür kullanılır.
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Bu yöntem ile ayrılan organik madde bir pipet yardımıyla tüpe aktarılır. Saf suyla
organik kalıntı birkaç kez santrifüjlenerek çinko klorürden tamamen arındırılır. Örnek
bir sonraki aşamada okside edilir. Amaç, kömüre kömürleşme sırasında kaybettiği
oksijeni geri vermektir. Ayrışmış organik artıkların, alkali bazlarda çözünebilir hümik
asitlere dönüşmesini sağlamak için kullanılır. 5 g örnek içine 5 g potasyum klorat
karıştırılır ve % 65’lik 30 ml nitrik asit yavaş yavaş ilave edilir (Schulze eriği).
Oksidasyonun tamamlanması, kalıntının renginin siyah kahverengiden, koyu kızıl
kahverengiye doğru değişimi ile anlaşılmaktadır. Oksidasyon süresi 1-15 gün
arasında değişmektedir. Bu süre, mikroskop altında ara ara gerçekleştirilen
denetimlerle belirlenmektedir. Çözeltiyi asitten arındırmak için arı su ile santrifüjlenir.
En son aşamada, oksitleme ile ayrıştırılan kömürün içerdiği palinomorfları
çevreleyen hümik maddeleri suda eriyebilir bir hale getirmek amaçlanır. Schulze
eriğinden yıkanarak temizlenmiş örnek, cam erlanmayer içine alınır ve örnek üzerine
98 cm3 su eklenerek 70°C’ye kadar ısıtılır. 2 g potasyum hidroksit ısıtılmış örnek
üzerine eklenir. Bu işlemlerin oldukça seri bir şekilde yapılması gereklidir. Öyle ki
potasyum hidroksidin organik maddelere ve özellikle palinomorfların dış çeperine
zarar verme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Sonrasında arı su ile
santrifüjlenir. Örnekten geriye kalan tortu yeterince arı su ile şişeye alınır. Şişe içine
ayrıca 1-2 damla gliserin, 4-5 damla alkol eklenir.
Tez çalışması kapsamında yukarıda özetlenmiş palinolojik örnek hazırlama yöntemi
ile hazırlanmış örneklerin her birinden, palinomorf

bolluğu göz önünde

bulundurularak ilk rastlanan 150-250 bireyin tanımlanması ve bu bireylerin yüzde
bolluklarının belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
1.3.3. Büro Çalışmaları
Büro çalışmaları kapsamında SEM görüntüleri bilgisayar ortamında fotoğraf editörü
programı (Corel Photo-Paint®X8) yardımı ile düzenlenerek levhalar oluşturulmuştur.
Hazırlanan levhalar, kataloglar, türlerin ilk teşhislerinin gerçekleştirildiği çalışmalar
ve diğer taksonomik çalışmalarda yer alan tanımlamalar ve görüntülerle
karşılaştırılarak “Sistematik Paleontoloji” çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ostrakod
taksonlarının tayininde International Code of the Zoological Nomenclature (1999)
teknik ve kurallarına uyulmuştur. Bu adlandırma rehberi (ICZN, 1999) “Açık
Adlandırma”

(Open

Nomenclature)

üzerine
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değerlendirme

ve

standartlar

içermediğinden “Açık Adlandırma” niteleyicilerinin kullanımında Sigovini ve ark.
(2016)

tarafından

önerilen

esaslar

kullanılmıştır.

Sistematik

Paleontoloji

çalışmalarını takiben binoküler mikroskop (Olympus SZ 60) altında ostrakod
taksonlarının her seviyedeki bolluğu ve istifler boyunca dağılımı belirlenmiş, bu
veriler bilgisayar uygulamasına (Tilia) aktarılarak dağılım tabloları oluşturulmuştur.
Bu dağılım tabloları, çizim editörü programı (Corel Draw®X8) kullanılarak oluşturulan
ÖSK ve sondaj istiflerine ait dikme kesitler ile birleştirilmiştir. Son olarak çizim
editörü programı (Corel Draw®X8) ile ostrakod taksonlarının detaylı literatür
taraması ile belirlenen stratigrafik yayılımlarını gösteren şekiller oluşturulmuştur
(Şekil 1.2).
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2. BÖLGESEL JEOLOJİ VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
2.1. Bölgesel Jeoloji
Doğu Akdeniz’de Alpin Orojenezi’ne bağlı olarak Kretase’den beri süregelen Afrika
ve Anadolu levhaları arasındaki yaklaşma; Neotetis Okyanusu’nun da kapanmasına
neden olan dalma-batma kuşaklarını ortaya çıkarmıştır (örn. Şengör ve Yılmaz,
1981; Koç, 2013). Bu dalma-batma kuşakları, batıda İyon Denizi’nden başlayarak
doğuda Kıbrıs’a kadar uzanan Ege ve Kıbrıs yaylarıdır. Bu yaylar boyunca kıtasal
Anadolu levhası, Afrika levhasına ait okyanusal kabuk üzerine itilmektedir (Biryol ve
ark., 2011; Koç, 2013).
Ege ve Kıbrıs yayları Antalya’nın güneyinde Akdeniz içinde kesişmekte olup kesişim
noktasının kuzeyinde, Isparta Büklümü (Blumenthal, 1951) olarak bilinen bir önemli
bir morfotektonik yapı yer almaktadır. Ters v-şekilli bu yapı, batısındaki KD-gidişli
Fethiye-Burdur Fay Zonu (Barka ve ark., 1997) ile Batı Anadolu Genişleme
Bölgesi’ne, doğusundaki KB-gidişli Akşehir Fay Zonu (Koçyiğit ve Özacar, 2003) ile
de Orta Anadolu Platosu’na bağlanmaktadır (Üner ve ark., 2015). Bu yapının
temelinde esas olarak Beydağları-Anamas-Akseki Otoktonu ile Beyşehir-Hoyran ve
Antalya napları izlenmektedir (Üner ve ark., 2015) ve güneydoğu kesiminde ise
Hadim, Bolkardağı ve Alanya napları da yer almaktadır (Şekil 2.1B). Temel
kayaçları, güneyde Neojen yaşlı denizel Aksu, Köprüçay ve Manavgat, kuzeyde ise
karasal Yalvaç, Ilgın ve Altınapa havzalarına ait çökeller tarafından üzerlenmektedir
(Koç ve ark., 2017) (Şekil 2.1B).
Isparta

Büklümü’nün

gelişiminde

Torosların

güneyindeki

dalma-batma

hareketlerinin etkin rol oynadığı ve Miyosen’den itibaren gelişen dilim kırılması (slab
break-off) ve/veya dilim geri çekilmesinin (slab roll-back) karasal ve denizel
havzaların gelişimini etkilediği öne sürülmektedir (Koç, 2013). Isparta Büklümü’nün
kuzeyinde Sultandağları orografik bariyeri ile ayrılan dağ arası karakterli Yalvaç ve
Ilgın havzaları Neojen yaşlı karasal çökellerden oluşmaktadır.
Yalvaç Havzası üçgen şekilli bir dağ arası havza olup gelişimine geç erken
Miyosen’de başlamıştır. Miyosen ve Pliyosen boyunca flüviyal ve gölsel çökel
sistemlerin etkisinde kalın bir karasal istif oluşmuştur. Bu çökel sistemler dahilinde
bugün ekonomik olarak işletilebilen kömür seviyelerine ait ilksel turbalıklar da
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gelişmiştir. Yalvaç Havzası’nın erken?-orta Miyosen’de KD-GB ve D-B doğrultulu
genişleme rejiminin etkisiyle gelişimine başladığı bildirilmiştir (Koç ve ark., 2016).
Tunoğlu ve ark. (2018) çalışmasında bu genişleme rejiminin etkisiyle havzayı
doğudan ve batıdan sınırlayan fay zonlarının oluştuğu ve havzanın geç erken
Miyosen’den itibaren bir çöküntü alanı olarak davrandığı belirtilmektedir. Çalışmada
ayrıca geç Miyosen’den itibaren KKB-GGD doğrultulu açılma rejiminin etkin olduğu
da vurgulanmaktadır.
Sultandağları’nın doğu kesiminde yer alan Ilgın Havzası gelişimine erken
Miyosen’de başlamıştır. Yalvaç Havzası’na benzer şekilde Neojen boyunca flüviyal
ve gölsel çökel sistemlerin etkisinde kalın bir karasal istif oluşmuştur. Ayrıca Yalvaç
Havzası’ndan farklı olarak, erken Kuvaterner döneminde de gölsel çökel
sistemlerinin geliştiği görülmektedir. Bu çökel sistemler dahilinde bugün ekonomik
olarak işletilebilen kömür seviyelerine ait ilksel turbalıkların da geliştiği ve Miyosen
yaşlı istiflerde görece daha kalın oldukları görülmektedir. Literatürde Ilgın
Havzası’nın gelişimine erken Miyosen’de, KD-GB ve D-B doğrultulu genişleme
rejiminin etkisiyle başladığı bildirilmiştir (Koçyiğit ve ark., 2000; Koç ve ark., 2017).
Havza gelişiminin batı sınırda yer alan ve günümüzde de aktif olan KB-gidişli
Akşehir Fay Zonu’nun kontrolünde gerçekleştiği belirtilmektedir (Koç ve ark., 2017).
Koç (2013) ve Koç ve ark. (2017), Isparta Büklümü’nün orta kesimlerinde orta-geç
Miyosen aralığında karasal Yalvaç ve Ilgın havzalarının deniz seviyesine yakın bir
yükseklikte olduğunu, bu karasal havzaların güneydeki denizel havzalardan bir kıyı
çizgisi ile ayrıldığını ve özellikle geç Miyosen’de kıyı çizgisinin Yalvaç Havzası’na
daha yakın olduğunu ileri sürmektedir. Günümüzde, Neojen yaşlı denizel havzalara
ait çökeller yaklaşık deniz seviyesinden 2 km, Yalvaç Havzası Neojen çökelleri
1250-1500 m ve Ilgın Havzası Neojen çökelleri ise 1000-1250 m yükseklikte
izlenmektedir. Bu yükseklik farkının Torosların diferansiyel yükselimi ile ilişkili
olduğu ileri sürülmektedir (Koç, 2013).
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Şekil 2.1. A) Türkiye’nin ana tektonik birliklerini gösterir harita. B) Isparta Büklümü
ve çevresinin genelleştirilmiş jeoloji haritası (Özgül, 1984; Tekin ve ark.,
2017’den değiştirilerek alınmıştır).
2.2. Önceki Çalışmalar
2.2.1. Yalvaç Havzası
Havza ve çevresinde gerçekleştirilen jeolojik araştırmaların birçoğu Neojen öncesi
temel kayaçlarına yöneliktir. Havzada kömür seviyelerinin bulunmasıyla birlikte
Neojen istifi üzerine çalışmalar artmış olup bunlar çoğunlukla kömür jeolojisi
disipliniyle sınırlı kalmıştır (Wedding, 1954; Göktunalı, 1957; Wedding ve Inoue,
1967). Daha sonraları havzanın stratigrafisi ve tektoniği üzerine çalışmalar artmış
ve farklı disiplinler kapsamında çok sayıda jeolojik araştırma gerçekleştirilmiştir
(Şekil 2.2).
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Şekil 2.2. Yalvaç Havzası ve çevresinde yüzeylenen litostratigrafi birimleri için
önceki çalışmalarda kullanılan adlandırmalar, yaşlar ve dokanak ilişkileri.
Demirkol (1982), Yalvaç-Akşehir çevresinde yüzeylenen temel ve havza
kayaçlarının stratigrafileri üzerine bir detaylı bir değerlendirme sunmuş ve havzanın
doğu kesiminde gerçekleştirdiği çalışmada Neojen çökellerini üçe ayırarak
litostratigrafik adlandırmalarını gerçekleştirmiştir. Yazar, Neojen istifini yaşlıdan
gence

doğru

Bağkonak,

Göksöğüt

ve

adlandırmıştır.
14

Yarıkkaya

formasyonları

olarak

Demirkol ve Yetiş (1983), Hoyran Gölü kuzeyinde gerçekleştirdikleri stratigrafi
çalışmasında, geç Miyosen-Pliyosen yaşlı birimleri Bağkonak ve Yarıkkaya
Formasyonu olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Ofiyolitler üzerine açısal uyumsuzlukla
gelen Bağkonak Formasyonu’nun kumlu, karbonat çimentolu çakıltaşı, kumtaşı ve
silltaşlarından oluştuğu ve kiltaşı-killi kireçtaşı ardalanmasının izlendiği Yarıkkaya
Formasyonu

tarafından

uyumlu

olarak üzerlendiği

belirtilmiştir.

Yarıkkaya

Formasyonu’nun yaşı, ostrakodlardan (Heterocypris cf. ponticus) alınan geç
Miyosen ve gastropodlardan (Pyrgula ve Corymbina cinsleri) alınan Pliyosen
yaşlarına göre geç Miyosen-Pliyosen olarak önerilmiştir (Şekil 2.2).
Demirkol (1984), Afyon-Çay güneyinde gerçekleştirdiği çalışmada allokton ve
otokton birimlerin stratigrafisini belirlemiştir. Orta Eosen yaşlı türbiditik istifin üzerine
açısal uyumsuzlukla gelen Neojen otokton istifinin tabanında yaklaşık 220 m
kalınlığa sahip kalın tabakalı çakıltaşları ve kırmızı renkli kumtaşlarından oluşan
Bağkonak Formasyonu yer aldığı belirlenmiştir. Bağkonak Formasyonu’nu uyumlu
olarak üzerleyen Göksöğüt Formasyonu’nun tabanda yeşil kumtaşı, çakıltaşı,
silttaşı ve ince marnlardan oluştuğu üst seviyelere doğru ise silttaşı ve şeyllere
doğru dereceli geçiş gösterdiği belirtilmiştir. Göksöğüt Formasyonu ile yanal ve
düşey geçişli ilişki sunan Yarıkkaya Formasyonu’nun alt seviyelerde krem-beyaz
renkli şeyller, orta seviyelerde beyaz-krem renkli şeylli kireçtaşları ve üst seviyelerde
ise kirli sarı-beyaz renkli ve gözenekli kireçtaşları ile temsil edildiği ortaya
koyulmuştur. Üst seviyede izlenen 60 m kalınlığa sahip gözenekli kireçtaşları
içerisinde ostrakod, gastropod ve karofitlerin yer aldığı belirtilse de cins ve/veya tür
seviyesinde bir adlandırma sunulmamıştır.
Demirkol (1986), Sultandağları ve çevresinin tektoniği üzerine bir çalışma
gerçekleştirmiştir. Bölgede eski ve yeni olmak üzere iki ana tektonik rejimin etkin
olduğu ve yeni tektonik dönemin geç Miyosen’de başladığı öne sürülmüştür. Geç
Miyosen-Pliyosen yaşlı birimler, yanal ve düşey geçişli dokanak ilişkileri sunan
Bağkonak, Göksöğüt ve Yarıkkaya formasyonlarına ayrılmıştır.
Yağmurlu (1991a), havzanın Neojen stratigrafisini yeniden değerlendirmiş olup
havzanın kuzey ve güney bölümünün birlikte ele alındığı en detaylı stratigrafi
çalışmasını

ortaya

koymuştur.

Çalışmada

Demirkol

(1982)

tarafından

gerçekleştirilen adlandırmalar kullanılmış olup yaşlıdan gence doğru Bağkonak,
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Madenli, Yarıkkaya, Göksöğüt ve Kırkbaş formasyonları tanımlanmıştır. Madenli ve
Kırkbaş formasyonları ilk kez bu çalışma dahilinde tanımlanmış ve havzada orta
Miyosen-Pliyosen aralığında alüviyal yelpaze, göl ve akarsu çökel ortamlarının
geliştiğini belirtmiştir. Çalışmada Yarıkkaya Formasyonu’nun kömür içeren
seviyesinde orta Miyosen yaşlı bir spor ve polen topluluğu teşhis edilmiştir. Ayrıca
Yarıkkaya Formasyonu’nun kiltaşı baskın seviyelerinden Planorbis sp. ve Lymnaea
sp. gastropod taksonları ile Kırkbaş Formasyonu’ndan Pliyosen yaşlı Mastodon sp.
ve Hipparion sp. omurgalı taksonları bildirilmiştir (Şekil 2.2).
Yağmurlu (1991b), stratigrafisinde Yağmurlu (1991a)’dan yararlandığı çalışmasında
Yalvaç Neojen Havzası’nın yapısal evrimini ele almıştır. Çalışmada Yalvaç
Havzası’nın orta Miyosen’de D-B doğrultulu genişleme rejimi etkisinde çökelimine
başladığı, Pliyosen başında önce KD-GB yönlü sıkışma ve hemen sonrasında ise
KB-GD doğrultulu genişleme rejimlerinin etkin olduğu ileri sürülmüştür.
Cengiz ve Kuşçu (1993), Şarkikaraağaç çevresinin jeolojisi ve barit cevherleşmesi
üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştir. Otokton temel kayaçların ele alındığı bu
çalışmada

kurşunlu

barit

içeren

Kambriyen-Siluriyen

yaşlı

Sultandede

Formasyonu’nun kuzeydoğu-güneybatı yönlü sıkışma rejimine maruz kaldığı,
cevherleşmelerin de bu etkilerle oluşan kırıklarda geliştiği belirtilmiştir.
Saraç (2001) tarafından Yarıkkaya Formasyonu’nun kömürü üzerleyen gölsel
çökellerinden Cricetinae (Rodentia) alt familyasına ait mikro memeli örnekleri elde
edilmiş ve alt familya mertebesinde gerçekleştirilen bu teşhise göre formların
erken?-orta Miyosen yaşlı olduğu belirtilmiştir.
Yağmurlu ve ark. (2004), Batı Anadolu’daki linyit içeren karasal Neojen havzalarının
çökelme yaşları, tektoniği ve sedimanter fasiyeslerini incelemişlerdir. Tektonik
olarak kuzeybatı doğrultulu olarak değerlendirilen Yalvaç ve Ilgın havzalarının ortageç Miyosen yaşlı kömür içeren flüviyal-gölsel çökeller sunduğu belirtilmiştir.
Topak ve ark. (2009), Isparta Hoyran Gölü Havzası’ndaki Miyosen istifini Bağkonak,
Yarıkkaya ve Göksöğüt olmak üzere üç formasyon altında incelemiştir. Miyosen
öncesi birimlerin üzerine uyumsuz olarak gelen Bağkonak Formasyonu’nun
havzanın kenarına yakın kesimlerde orta ve kaba taneli kumlar içeren kaba taneli
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çakıltaşları, yanal devamında ise kaba-orta taneli kalsit çimentolu kumtaşları içeren
ince kırıntılı sedimanlarla temsil edildiği belirtilmiştir. Gölün kuzeybatı kesimlerinde
Bağkonak

Formasyonu’nun

üzerine

uyumlu

olarak

gelen

Yarıkkaya

Formasyonu’nun silttaşı, ince taneli kumtaşı, kiltaşı ve marn içerdiği, Yukarıkaşıkara
civarında kırıntılılar içerisinde kahve-siyah linyit seviyelerinin yer aldığı belirtilmiştir.
Önceki çalışmalarda elde edilen yaş bulgularına göre erken-orta Miyosen yaşı
verilen formasyonun tatlı su göl ortamında çökeldiği belirtilmiştir. Gölün
güneydoğusunda izlenen ve kalın tabakalı, mollusk kavkıları içeren kireçtaşları ve
nodüler magnezitlerden oluşan Göksöğüt Formasyonu’nun, bazı kesimlerde
Yarıkkaya Formasyonu’nun üzerine uyumlu olarak geldiği ve Miyosen sonrası
birimler

tarafından da

açısal

uyumsuzlukla

üzerlendiği

öne

sürülmüştür.

Formasyonun önceki çalışmalarda elde edilen yaş bulgularına göre geç Miyosen
yaşlı olduğu ve içerdiği kimyasal sedimanter kayaçların doygun bir göl ortamına
işaret ettiği değerlendirilmiştir.
Umut (2009a), 1/100000’lik Afyon L26 paftasında jeolojik haritalama çalışması
gerçekleştirmiştir. Beydağları-Anamas-Akseki otoktonu ve Beyşehir Hoyran
naplarına ait temel kayaçlar ile Neojen yaşlı otokton kayaçların detaylı olarak
haritalandığı çalışmada ve litostratigrafi birimleri de tanımlanmıştır. Neojen yaşlı
birimler Yarıkkaya, Göksöğüt ve Bağkonak formasyonları altında incelemiş ve
Yağmurlu (1991a) tarafından sunulan litoloji açıklamaları kullanılmıştır. Çalışmada
Yarıkkaya Formasyonu’nun üst seviyelerinde yer alan orta-kalın tabakalı kireçtaşları
Yarıkkaya Formasyonu Kireçtaşı Üyesi olarak haritalanmıştır (Şekil 2.2).
Koç (2013) ve Koç ve ark. (2016) tarafından Yalvaç Havzası’nın stratigrafisi,
sedimantolojisi ve tektoniği üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiş, litostratigrafi
birimleri için Yağmurlu (1991a) tarafından kullanılan adlandırma esas alınmıştır.
Çalışmada, havza çökelleri yaşlıdan gence doğru Bağkonak, Yarıkkaya, Göksöğüt
ve Kırkbaş formasyonları olarak ayırtlanmıştır. Çok yönlü genişleme rejiminin etkileri
altında havza sınırlarında fay zonlarının geliştiği ve tektonizmanın havza gelişimini
kontrol ettiği belirtilmiştir.

Çalışmada

özellikle

Yarıkkaya

Formasyonu’nun

çökeliminde etkin olan süreçler değerlendirilmiştir (Şekil 2.2).
Ünal ve Özçelik (2017), Şarkikaraağaç bölgesindeki Miyosen yaşlı çökelleri
literatürdeki adlamalara uygun olarak Bağkonak, Yarıkkaya ve Göksöğüt
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formasyonları altında incelemiştir. Neojen öncesi birimleri uyumsuz olarak
üzerleyen Bağkonak Formasyonu’nun geçişli olarak alt ve üst kömürlü seviyeler
içeren ince kırıntılı ve karbonatların baskın olduğu Yarıkkaya Formasyonu
tarafından

üzerlendiği

belirtilmiştir.

Çalışmada,

Şarkikaraağaç

bölgesinde

sondajlarla kesilen kömürlerin, Miyosen yaşlı Yarıkkaya Formasyonu’nun alt ve üst
seviyelerinde yer alan kömürler olduğu öne sürülmüştür.
Yılmaz Usta ve ark. (2019) Yalvaç Havzası’nın doğusunda, temeli üzerleyen ince
kırıntılı çökeller (Bağkonak Formasyonu) dahilindeki kahverengi kumtaşı ve
çamurtaşı seviyelerinde üç yeni omurgalı fosil lokalitesi belirlemiştir. Pamuklu
lokalitesinde (Dedeçam Köyü) Choerolophodon pentelici, Hipparion cf. philippus,
Hipparion sp., Chilotherium sp., Ceratotherium neumayri, Prostrepsiceros syridisi,
Gazella sp., Palaeoryx sp. ve Palaeotragus sp.; İldere lokalitesinde (Kuyucak Köyü)
Choerolophodon pentelici, Hipparion sp., Gazella sp., Palaeoryx pallasi,
Helladotherium duvernoyi ve Palaeotragus rouenii; Belez lokalitesinde (Kuyucak
Köyü) Choerolophodon pentelici, Hipparion sp., Gazella sp., Palaeoryx pallasi,
Helladotherium duvernoyi ve Palaeotragus rouenii omurgalı taksonları tespit
edilmiştir. Ayrıca havzanın güneybatısında Yağmurlu (1991a) çalışmasında
omurgalı

bulgusunun

elde

edildiği

Tokmacık

köyü

çevresinde

yeniden

değerlendirme gerçekleştirilmiş ve Kuzmahmutça lokalitesinde (Tokmacık Köyü)
Adcrocuta eximia, Zygolophodon sp., Hipparion mediterraneum, Hipparion sp.,
Chilotherium sp., Ceratotherium neumayri, Pliocervus sp., Gazella sp., Palaeoryx
pallasi, Palaeotragus rouenii ve Helladotherium duvernoyi omurgalı taksonları
teşhis edilmiştir. Bu 4 lokasyondan elde edilen omurgalı taksonlarının geç Miyosen
(MN 11 memeli zonu)’i işaret ettikleri ortaya koyulmuştur.
2.2.2. Ilgın Havzası
Havza ve çevresinde gerçekleştirilen jeolojik araştırmaların birçoğu Neojen öncesi
temel kayaçları konu almaktadır. Neojen havza çökellerinde kömür seviyelerinin
bulunmasıyla birlikte Neojen istifi üzerine çalışmalar artmış olup bunlar çoğunlukla
kömür jeolojisi disipliniyle sınırlı kalmıştır (Bektimuroğlu, 1978). Daha sonraları
havzanın kuzey ve güneyinde yüzeylenen birimlerde paleontolojik (özellikle memeli
faunası) ve stratigrafik çalışmalar başta olmak üzere çok sayıda jeolojik araştırma
gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.3).
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Şekil 2.3. Ilgın Havzası ve çevresinde yüzeylenen litostratigrafi birimleri için önceki
çalışmalarda kullanılan adlandırmalar, yaşlar ve dokanak ilişkileri.
Tunoğlu ve Çelik (1995), Ilgın Havzası’nın kuzeyindeki erken Miyosen yaşlı istiflerin
ostrakod toplulukları ve eskiortamsal karakteristiklerini incelemiştir. Çalışmada
Ilyocypris,

Heterocypris,

Eucypris,

Cypridopsis,

Mediocypris

ve

Candona

(Pseudocandona) cinslerine ait taksonlar teşhis edilmiş ve çökelimin tatlı sucul
koşullarda gerçekleştiği ortaya koyulmuştur.
Krijgsman ve ark. (1996), Ilgın Havzası’nın kuzeyindeki kömürlü istifte (Harami
kömür ocağı) gerçekleştirdiği paleomanyetizma çalışması sonucunda Akitaniyen
(22,3-20,7 my) yaşını elde etmiştir.
Güleç ve ark. (1997) tarafından Dursunlu çevresindeki kömürler ile kömür altı
seviyelerden erken Bihariyen (Kalabriyen, erken Pleyistosen) yaşlı memeli faunası
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elde edilmiştir: Mimomys savini, Lagurus arankae, Trogontherium cuvieri, Castor
fiber, Allophaiomys nutiensis, Ellobius (Afganomys) sp., Spermophilus sp.,
Allactaga euphratica, Pliospalax leucodon, Mesocricetus auratus, Cricetulus
migratorius, Apodemus sp. ve Micromys sp. Bu faunanın yaklaşık 0,9 my öncesine
(Matuyama kronu, Jaramillo terslenmesinin üstü) ait olduğu öne sürülmüştür.
Karayiğit ve ark. (1999), Ilgın kömür sahasında, Paleozoyik metamorfikleri ile
Mesozoyik kristalin kireçtaşları uyumsuz olarak üzerleyen Neojen yaşlı flüviyal ve
gölsel istiflerin yer aldığını ortaya koymuştur. Haramiköy ve Kurugöl çevresindeki
sondajlardan alınan örneklerde gerçekleştirilen palinoloji çalışması ile orta MiyosenPliyosen aralığını temsil eden polen ve spor taksonları tespit edilmiştir. Özellikle orta
Miyosen yaşlı sporların bolluğunun yüksek olmasına bağlı olarak ve Ilgın kömürleri
için orta Miyosen (Serravaliyen) yaşı önerilmiştir.
Koçyiğit ve ark. (2000) tarafından Orta Anadolu’nun batı kesimlerindeki neotektonik
rejimi ve genişlemeli graben oluşumunun incelendiği çalışmada, Akşehir-Afyon
grabeninin iki ana istiften oluştuğunu belirtilmiştir. Yaşlı istifin, kıvrımlanmış erken–
erken geç Miyosen yaşlı Köstere ve Gölyaka formasyonlarından oluştuğu ve
deformasyona uğramamış genç Pliyo-Kuvaterner istifi (Doğancık, Gözpınarı,
Taşköprü ve Dursunlu formasyonları) tarafından açısal uyumsuzlukla üzerlendiği
ortaya koyulmuştur. Çalışmada Köstere Formasyonu’nun tabanda çakıltaşları
içerdiği üste doğru kumtaşı, silttaşı, algal kireçtaşı, kanal çakıltaşları ve
çamurtaşlarının yer aldığı belirlenmiştir. Formasyonun alt-orta kesimlerine karşılık
genel seviyelerden (Köstere ve Kırca lokaliteleri) MN 7-8 memeli zonlarını (orta
Miyosen–erken geç Miyosen) gösteren Byzantinia bayraktepensis, Byzantinia cf.
ozansoyi, Cricetulodon sp., Pliospalax cf. canakkalensis, Spermophillinus cf. bredai,
Schizogalerix sp., Myocricetodon sp. ve Myomimus sp., orta-üst kesimlerine karşılık
gelen seviyelerden (Dığrak-Aşağıçiğil) ise MN 9-12 memeli zonlarını (erken geç
Miyosen) gösteren Byzantinia sp., Cricetulodon sp., Progonomys sp., Ramys cf.
multicrestatus, Schizogalerix cf. sinapensis ve Soricidae memeli taksonları teşhis
edilmiştir. Çalışmada Ilgın Havzası’nın kuzeyinde yüzeylenen kireçtaşı, marn,
çamurtaşı, şeyl ve kömür içeren silttaşlarından oluşan Gölyaka Formasyonu’nun,
Köstere Formasyonu’nun yanal-gölsel eşleniği olduğu ileri sürülmüştür. Gölyaka
lokalitesinde MN 2 memeli zonuna (erken Miyosen) karşılık gelen Galerix sartji,
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Paleosciurus sp., Cricetulodon sp., Democricetodon sp., Mirabella anatolica,
Eumyarion carbonicus, Bransatoglis complicatus, Glis transversus, Glirus aff.
ekremi, Vasseuromys duplex, Gliridinus haramiensis, Tapirus sp. ve Dorcatherium
sp. memeli taksonları elde edilmiştir. Uyumsuz olarak üzerleyen genç istifin, Akşehir
Fay Zonu’na yakın kesimlerde kaba taneli yelpaze çökelleri ile temsil edilen
Doğancık Formasyonu ve havzanın orta kesimlerinde ise kiltaşı, çamurtaşı, marn
ve kireçtaşı içeren gölsel Gözpınarı Formasyonu olduğu belirtilmektedir. Çalışmada
Gözpınarı Formasyonu’nun alt-orta kısımlarındaki ince kırıntılı seviyelerden elde
edilen Arvicolidae ve Mimomys sp. memeli taksonlarının erken-orta Pliyosen’i işaret
ettiği belirtilmiştir. Üzerleyen Pleyistosen istifinin ise havza kenarına yakın
kesimlerde proksimal yelpaze çakıltaşları ile delta-kumsal fasiyesinde çökelmiş
çakıltaşı-kumtaşı-silttaşı ardalanmasından oluşan Taşköprü Formasyonu ve yanalgölsel eşleniği olan ve havzanın merkezine doğru izlenen ince kırıntılıların baskın
olduğu Dursunlu Formasyonu’ndan oluştuğu ortaya koyulmuştur. Kiltaşı, marn ve
karbonatlı çamurtaşlarından oluşan ve kömür içeren Dursunlu Formasyonu’nun
erken Pleyistosen yaşlı olduğu belirtilmiştir (Şekil 2.3).
Saraç (2001) ise Koçyiğit ve ark. (2000) tarafından Aşağıçiğil Formasyonu’nda
belirlenen memeli lokalitelerini daha detaylı olarak sunmuştur. Göstere-1 ve 2
lokalitelerindeki gölsel çökellerde MN 6-8, Aşağıçiğil-1 lokalitesindeki gölsel
çökellerde MN 9 ve Aşağıçiğil-2 lokalitesinde ise MN 10-12 memeli zonlarını
gösteren taksonların elde edildiğini belirtmektedir. Saraç (2001) ayrıca, Sickenberg
(1975) tarafından Belekler yerleşimini civarında Belekler Formasyonu’na ait flüviyal
çökellerden elde edilen Hipparion sp.’nin MN 9-12 memeli zonuna karşılık geldiğini
de belirtmektedir.
Hoek Ostende (2001) tarafından erken Miyosen yaşlı böcekçil (insectivore) memeli
faunaları

üzerine

biyostratigrafi,

paleoekoloji

ve

biyocoğrafya

çalışması

gerçekleştirilmiştir. Ilgın Havzası kuzeyindeki Harami kömür ocağından alınan
örneklerde Galerix saratji, Suleimania ruemkae, Desmanodon ziegleri, Theratiskos
rutgeri, Geotrypus haramiensis, Dinosorex anatolicus, Turkodimylus hartogi,
Oligosorex aff. reumeri, Soricid I ve III memeli taksonları edilmiş olup topluluğun,
MN 1 memeli zonuna karşılık geldiği belirtilmiştir.
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Hüseyinca (2005), Hüseyinca ve Eren (2007) çalışmalarında Ilgın ve kuzeyindeki
birimlerin jeolojik ve yapısal özellikleri araştırılmıştır. Siluriyen-Kretase yaşlı temel
kayaçlarının Neojen yaşlı karasal çökeller tarafından uyumsuz olarak üzerlendiği
belirtilmektedir. Çalışmada birbiriyle uyumlu dokanak ilişkisi sunan Neojen
çökellerinin alttan üste doğru kiltaşı, marn, kireçtaşından oluşan ve kömür içeren
Miyosen yaşlı Harmanyazı Formasyonu, tabanda çakıltaşları içeren ve üstte
kireçtaşlarından oluşan geç Miyosen-erken Pliyosen yaşlı Ulumuhsine Formasyonu,
kiltaşı ve çakıltaşlarından oluşan Pliyosen yaşlı Sebiller Formasyonu ve kaba-orta
taneli çakıltaşlarından oluşan Tekeler Formasyonu’ndan oluştuğu belirtilmektedir.
Çalışmada ayrıca neotektonik dönemde Ilgın Havzası’nın kuzeyinde K-G ve D-B
doğrultulu iki fay sisteminin geliştiği ve K-G doğrultulu fay sisteminin daha genç
olduğu ortaya koyulmuştur (Şekil 2.3).
Özdamar (2008) ve Özdamar ve ark. (2010) çalışmalarında Ilgın kuzeyindeki AfyonBolkardağ Zonu’na ait metamorfik kayaçların jeolojisi ve petrolojisi incelenmiştir.
Çalışmada metamorfik kayaçları uyumsuz olarak üzerleyen sarı-kırmızı renkli
çakıltaşı, kumtaşı ve kiltaşları ile kömür merceklerinden oluşan çökellerin Konya’nın
kuzeybatısındaki Pliyo-Kuvaterner yaşlı Dilekçi Formasyonu’na karşılık geldiği
belirtilmiştir.
Umut (2009b), 1/100000’lik Ilgın L27 paftasında jeolojik haritalama çalışması
gerçekleştirmiştir. Beydağları-Anamas-Akseki otoktonu ve Beyşehir Hoyran
naplarına ait temel kayaçlar ile Neojen yaşlı otokton kayaçların detaylı olarak
haritalandığı çalışmada litostratigrafi birimleri de tanımlanmıştır. Neojen yaşlı
birimlerin tabanında kömür içeren ve kireçtaşı, kumtaşı, tüf, marn ve kiltaşlarından
oluşan erken-orta Miyosen yaşlı Aşağıçiğil Formasyonu ile üzerleyen Aşağıçiğil
Formasyonu Çakıltaşı Üyesi’nin yer aldığı ve birimin çakıltaşı, kumtaşı ve
çamurtaşlarından oluşan geç Miyosen yaşlı Belekler Formasyonu tarafından
uyumsuz olarak üzerlendiği belirtilmiştir. Belekler Formasyonu’nun ise tüf ve turba
ara seviyeleri içeren kiltaşı, marn, kireçtaşı ve kumtaşlarından oluşan geç MiyosenPliyosen yaşlı Devriş Formasyonu tarafından uyumsuz olarak üzerlendiği öne
sürülmüştür. Formasyonun üst seviyelerinde izlenen erime boşlukları içeren inceorta kalınlıktaki kireçtaşları, Devriş Formasyonu Kireçtaşı Üyesi olarak ayırtlanmış
ve bu seviyelerin kömür içeren kiltaşı, marn, kumtaşı, kumlu kiltaşı ve çakıltaşı
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litolojilerinden oluşan Pliyosen yaşlı Dursunlu Formasyonu tarafından üzerlendiği
belirtilmiştir (Şekil 2.3).
Uygun (2010), Ilgın kuzeydoğusunun stratigrafisi ve jeolojik evrimi üzerine
değerlendirmeler gerçekleştirmiştir. Temel kayaçlarını uyumsuz olarak üzerleyen
Neojen yaşlı çökellerin tabanında, çakıltaşı ve kireçtaşlarından oluşan geç Miyosenerken Pliyosen yaşlı Ulumuhsine Formasyonu’nun yer aldığı ve uyumsuz olarak
alüviyal yelpaze çökellerinden oluşan geç Pliyosen yaşlı Tekeler Formasyonu
tarafından üzerlendiği belirtilmiştir.
Lüdecke ve ark. (2013), Orta Anadolu Platosu’ndaki Şattiyen-Burdigaliyen yaşlı
gölsel istiflerin uzun dönemli, duraylı izotop kayıtlarını incelemiştir. Ilgın Havzası’nın
kuzeyinde (Harami kömür ocağı), ana kömür damarını üzerleyen ve ince kırıntılıların
baskın

olduğu

istif

boyunca

duraylı

izotop

(δ18O

ve

δ13C)

analizleri

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kömürlerin oluştuğu nemli (yarı nemli) koşulların
ilerleyen dönemde değiştiği ve üzerleyen istifin çökeliminde kurak ve subtropikal
iklim koşullarının egemen olduğu öne sürülmektedir.
Koç (2013) ve Koç ve ark. (2017), Ilgın Havzası’nın stratigrafisi, sedimantolojisi ve
tektoniği üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çalışmada Ilgın Havzası’nda
yüzeylenen Neojen yaşlı litostratigrafi birimleri yeniden değerlendirilmiş ve yeni
birim adlandırması (Kumdöken Formasyonu) gerçekleştirilmiştir. Temel üzerine
uyumsuz olarak gelen erken Miyosen yaşlı Kumdöken Formasyonu’nun tabanında
çakıltaşları,

üste

doğru

ise

kömür

içeren

çamurtaşı-kiltaşı

ardalanması

izlenmektedir. Çalışmada bu seviyelerin çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, marn, kiltaşı ve
algal kireçtaşlarından oluşan orta-geç Miyosen yaşlı Aşağıçiğil Formasyonu
tarafından uyumsuz olarak üzerlendiği öne sürülmektedir. Çalışmada ayrıca
Aşağıçiğil

Formasyonu’nun

örneklerinden

40Ar/39Ar

ince

kırıntılı

seviyelerinde

saptanan

pomza

yaş tayinine göre 11,61±0,05 my’lık yaş elde edilmiştir.

Çalışmada Kumdöken ve Aşağıçiğil formasyonlarının havzanın güneyinde
yüzeylenen istifleri boyunca ölçülü stratigrafi kesitleri alınmıştır. Uyumsuz olarak
üzerleyen geç Miyosen-Pliyosen yaşlı Belekler Formasyonu’nun çakıltaşı, kumtaşı
ve çamurtaşları ile yanal geçişli olarak kiltaşı ve marnlardan oluştuğu ve tüm
birimlerin üzerinde uyumsuz olarak Kuvaterner yaşlı alüviyal yelpaze ve düzlük
çökellerinin yer aldığı belirtilmiştir (Şekil 2.3). Çalışmada birimlerin yaşlarında,
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Koçyiğit ve ark. (2000) ve Saraç (2001) tarafından elde edilen memeli yaşları
kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca havza gelişiminin, batı sınırda yer alan ve
günümüzde de aktif olan KB-gidişli Akşehir Fay Zonu’nun kontrolünde gerçekleştiği
belirtilmektedir.
Özdoğan (2015) ve Altunsoy ve ark. (2015) tarafından Ilgın kuzeyinde
gerçekleştirilen kömür jeolojisi çalışmasında, sondajlarda kesilen kumtaşı, silttaşı,
kiltaşı ve marnlar ile kömürlü seviyeler Dursunlu Formasyonu’na dahil edilmiştir.
Çalışmada birimin Pliyosen yaşlı olduğu ve Miyosen yaşlı Çiğil Formasyonu’nu
uyumlu olarak üzerlediği öne sürülmüştür.
Biltekin (2018), Orta Anadolu’da erken Miyosen’de meydana gelen bitki örtüsü, iklim
ve ortam değişimlerini değerlendirmek için Ilgın Havzası’nın kuzeyindeki gölsel
istiften (Harami kömür ocağı) elde edilen palinomorfları teşhis etmiştir. Çalışma
sonucunda Harami bölgesinde en erken Miyosen’in başlarında ilk olarak sıcak ve
bir nemli iklimin hüküm sürdüğü daha sonra daha soğuk ve kurak koşulların etkin
olduğu belirlenmiştir.
Joniak ve ark. (2018), Ilgın Havzası’nın kuzeyindeki erken Miyosen yaşlı istifin
(Harami kömür ocağı) mikro memeli faunasını araştırmıştır. Eumyarion n. sp. yeni
türünün de teşhiş edildiği çalışmada MN 2 memeli zonuna karşılık gelen bir mikro
memeli faunası elde edilmiştir.
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3. LİTOSTRATİGRAFİ BİRİMLERİ
3.1. Yalvaç Havzası
Ilgın Havzası’nın temelinde Beydağları-Anamas-Akseki otoktonu ve Beyşehir
Hoyran naplarına ait kayaçlar yüzeylenmektedir (Umut, 2009a) (Şekil 2.1B).
Beydağları-Anamas-Akseki otoktonunun Sultandağı birimi dahilinde yaşlıdan gence
doğru şişt, kuvarsit ve kayraktan oluşan Prekambriyen yaşlı Gökoluk Formasyonu,
kuvarsitlerden oluşan erken Kambriyen yaşlı Hüdai Formasyonu, rekristalize
kireçtaşı ve dolomitlerden oluşan orta Kambriyen yaşlı Çaltepe Formasyonu,
metaşeyl, metakumtaşı ve kuvarsitten oluşan geç Kambriyen-Ordovisiyen yaşlı
Seydişehir Formasyonu, kireçtaşı ve dolomitlerden oluşan Erken Jura-Geç Kretase
yaşlı Kurucaova Formasyonu, kireçtaşı, dolomit ve volkaniklerden oluşan Orta JuraGeç Kretase yaşlı Hacıalabaz Formasyonu, kireçtaşı, çakıltaşı, kumtaşı ve
kiltaşından oluşan geç Paleosen-orta Eosen yaşlı İbradi Grubu ile kumtaşı, silttaşı,
marn ve kumlu kireçtaşından oluşan orta Eosen yaşlı Gölgeli Formasyonu yer
almaktadır.

Beydağları-Anamas-Akseki

otoktonunun

Çay

birimi

dahilindeki

metakumtaşı, şişt, kireçtaşı ve dolomitten oluşan Geç Devoniyen yaşlı
Değirmendere Formasyonu, havzanın kuzey sınırında yüzlekler sunmaktadır.
Havzanın güney sınırlarında yer alan Beyşehir Hoyran Napları dahilindeki birimler
ise yaşlıdan gence doğru Marmaris ofiyolit Napı’na üye peridotit, serpantinit ve
lisvenitten oluşan Erken Kretase yaşlı Marmaris peridotiti ve filiş fasiyesi
kumtaşlarının baskın olduğu Geç Kretase yaşlı Karaböğürtlen Formasyonu ile
Domuzdağ Napı’na üye rekristalize kireçtaşlarından oluşan Orta Triyas-Erken Jura
yaşlı Dutdere Formasyonu’ndan oluşmaktadır (Umut, 2009a).
Yalvaç Havzası’nda temel kayaçları üzerleyen çökeller yaşlıdan gence doğru
Neojen yaşlı Yarıkkaya, Bağkonak ve Göksöğüt formasyonları ile Kuvaterner
Alüvyon olmak üzere 4 birim altında incelenmiştir (Şekil 3.1).
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Şekil 3.1. Yalvaç Havzası’nın genelleştirilmiş stratigrafik istifi (Yağmurlu 1991a, b;
Umut ve ark., 2009a; Taka ve ark., 2014 ve Koç ve ark., 2016’dan
değiştirilerek alınmıştır. ÖSK’lar ve sondajların, stratigrafik istif boyunca
düşey stratigrafik konumları litolojik gözlemler ve bu çalışmada elde
edilen yaş bulgularına göre tahmini olarak belirlenmiştir).
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3.1.1. Yarıkkaya Formasyonu
Neojen yaşlı çökellerin tabanında yer alan kömür içeren ince kırıntılı ve karbonatlı
istif ilk kez Demirkol ve ark. (1977) tarafından Yarıkkaya Formasyonu olarak
adlandırılmıştır. Bu seviyeler Göksöğüt Formasyonu (Demirkol, 1984, 1986) olarak
da adlandırılmış ve bazı çalışmalarda formasyonun tabanındaki kiltaşları “Yarıkkaya
Formasyonu Kiltaşı Üyesi” (Yağmurlu, 1991a ve b), üst kesimlerindeki kireçtaşları
ise “Yarıkkaya Formasyonu Kireçtaşı Üyesi” (Demirkol ve ark., 1977; Umut, 2009a)
olarak ayrılmıştır.
Birim Yalvaç Havzası’nın kuzeyinde yayılım göstermektedir (Ek. 1). YalvaçYarıkkaya yolu üzerinde Bağlarbaşı, Çamharman, Çakırçal ve Yarıkkaya
yerleşimleri çevresindeki yüzlekler boyunca birimin ince kırıntılılardan oluşan
seviyelerine ait kalın ve devamlı istifler gözlenebilmektedir. Kuzeye doğru
(Yarıkkaya-Çay yolu boyunca) ise kaba kırıntılı seviyelere rastlanılmaktadır.
Formasyon, temel kayaçlarla (Değirmendede ve Hacıalabaz formasyonları)
stratigrafik ve tektonik dokanak ilişkisi sunmaktadır. Yarıkkaya-Çay yolu boyunca
kaba kırıntılılar (Şekil 3.2A) havzanın doğusundaki bazı bölümlerde (Bağlarbaşı
güneyi) ise ince kırıntılıların temel üzerinde uyumsuz (aşmalı) olarak yer aldığı
gözlenmiştir. Birim, kuzeyde Yarıkkaya (Şekil 3.2B), doğuda Çakırçal ve batıda
Sağırköy Fay zonları boyunca ise temel kayaçlarla tektonik dokanak ilişkisi
sunmaktadır (Koç, 2013; Koç ve ark., 2016; Tunoğlu ve ark., 2018). Formasyon,
Bağkonak Formasyonu tarafından uyumsuz olarak üzerlenmektedir (Şekil 3.1).
Birim havzanın kuzeyinde tabanda temel kayaçlardan (Hacıalabaz Formasyonu?)
türemiş monojenik çakıltaşlarından oluşmaktadır (Şekil 3.2A). Üste doğru kalın
tabakalı çakıltaşı ve çakıllı kumtaşları ile ara seviyelerde yaklaşık 30 cm’lik ince
kömür damarı izlenmektedir (Şekil 3.2C). Çakıltaşları yanal yönde incelerek kumtaşı
ve silttaşlarına geçmektedir (Şekil 3.2A). Bu seviyelerde Koç (2013) ve Koç ve ark.
(2017) tarafından yaklaşık 400 m’lik bir ölçülü stratigrafi kesiti alınmıştır. Çalışmada
bu seviyelerin Yarıkkaya Fayı’nın taban bloğunda yer aldığı ve Yarıkkaya
Formasyonu’nun yakınsak bölümüne karşılık geldiği öne sürülmüştür. İstif boyunca
tabanda yarı-yuvarlak ve boylanmamış polijenik tanelerden oluşan orta-kalın
tabakalı çakıltaşları, orta kesimlerde çakıltaşı ve kumtaşlarıyla ardalanma gösteren
yeşil-mavi renkli organik maddece zengin çamurtaşları ve beyaz marnlar, üste doğru
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ise kaba ve boylanmamış polijenik tanelerden oluşan çakıltaşları ile yer yer çapraz
tabakalar

içeren

kumtaşlarının

ardalandığı

belirtilmektedir.

Tez

çalışması

kapsamında bu seviyelerin yanal ve/veya gölsel karşılığı olan istifler detaylı olarak
incelenmiştir. Formasyonun bu kesiminin (gölsel) alt-orta seviyelerine karşılık gelen
istifler boyunca Çakırçal ve Bağlarbaşı ölçülü stratigrafi kesitleri alınmıştır. Bu
seviyelerde bej-krem-beyaz renkli yer yer lamina içeren kiltaşları baskındır. Ara
seviyelerde karbonatlı kiltaşları ile birkaç tüfit ve çört bandına da rastlanılmaktadır.
Kiltaşları içerisinde ostrakod, gastropod, bitki kalıntıları ve balık kemiklerine
rastlanılmaktadır. Bağlarbaşı yerleşiminin güneybatısındaki yamaçlarda 154 m’lik
istif kalınlığı (Bağlarbaşı ÖSK) ölçülmüştür. Üste doğru organik maddece zengin
marn seviyeleri de izlenmektedir. Yağmurlu (1991a) tarafından ince kırıntılıların
baskın olduğu alt-orta seviyeler “Yarıkkaya Formasyonu Kiltaşı Üyesi” adıyla ayrı
bir litostratigrafi birimi olarak ayrılmış ve bu seviyelerin üzerinde 1,5 m’lik kömür
damarının yer aldığı belirtilmiştir. Tez çalışması kapsamında bu seviyeden itibaren
Ocakyarık ölçülü stratigrafi kesiti alınmıştır. 28 m istif kalınlığı ölçülen bu seviyelerde
kiltaşlarının yanı sıra 2 m’lik kömür damarı ile kumtaşı, marn ve çakıltaşları da
izlenmektedir. Birimin üst seviyelerinde alınan 63 m’lik Yarıkkaya ölçülü stratigrafi
kesitinin tabanında mikro memeli ve gastropod içeren organik maddece zengin
çamurtaşları yer almaktadır. Üste doğru ise kireçtaşları (yer yer kumlu ve killi)
baskındır ve ara seviyelerde karbonatlı kiltaşı-marn, kumtaşı ile çakıltaşları da
izlenmektedir. Formasyonun gölsel bölümü, Koç (2013) ve Koç ve ark. (2017)
tarafından Yarıkkaya Fayı’nın tavan bloğunda incelenmiş ve yaklaşık 400 m’lik bir
ölçülü stratigrafi kesiti alınmıştır. Yağmurlu (1991a) tarafından Yarıkkaya
Formasyonu’nun gölsel istifleri boyunca 101 m’lik bir kesit ölçülmüş ve tabandaki
kiltaşlarının en fazla 75 m kalınlığa ulaştığı öne sürülmüştür.
Yağmurlu (1991a), çökelim sırasında göl kıyısı çamur düzlüğü ve bataklık koşulları
ile üste doğru gölsel süreçlerin etkin olduğunu ileri sürmektedir. Koç (2013) ve Koç
ve ark. (2016) ise formasyonun kaba kırıntılılardan oluşan kesiminin flüviyal, ince
kırıntılılardan oluşan kesiminin ise sığ gölsel koşullarda çökeldiği ve üste doğru
flüviyal-gölsel süreçlerin

etkin

olduğunu öne

sürmektedir.

Tez çalışması

kapsamında Yarıkkaya Formasyonu’nun çökelimi boyunca etkin olan eskiortamsal
koşullar detaylı olarak değerlendirilmiştir (bkz. Bölüm 6.1.1).
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Yağmurlu (1991a) tarafından Yarıkkaya Formasyonu’nun kömürlü seviyelerinden
orta Miyosen yaşlı spor-polen topluluğu elde edilmiştir. Saraç (2001) çalışmasında
ise kömürü üzerleyen gölsel seviyelerden (Yarıkkaya ÖSK tabanına karşılık gelen
seviyeler) elde edilen mikro memeli faunasının erken?-orta Miyosen yaşlı olduğu
belirtilmiştir. Bu verilere göre literatürde formasyonun yaşının orta Miyosen olduğu
öne sürülmektedir (Yağmurlu, 1991a; Koç, 2013; Koç ve ark., 2016).

Şekil 3.2. Yarıkkaya Formasyonu arazi fotoğrafları. A) Temel kayaçlar ile Yarıkkaya
Formasyonu taban çakıltaşları arasındaki uyumsuz dokanak (bakış yönü,
G). B) Temel kayaçlar ile Yarıkkaya Formasyonu’nun ince kırıntılı
seviyelerini sınırlayan Yarıkkaya Fay Zonu (sarı ok) boyunca gelişen
tektonik dokanak (bakış yönü, BKB). C) Yarıkkaya Formasyonu’nun kalın
tabakalı çakıltaşı, çakıllı kumtaşı ve 30 cm’lik ince kömür damarı içeren
seviyeleri (bakış yönü, B).
29

3.1.2. Bağkonak Formasyonu
Birim ilk kez Demirkol ve ark. (1977) tarafından adlandırılmıştır. Havza ve
çevresindeki birçok çalışmada (Demirkol ve Yetiş, 1983; Yağmurlu, 1991a, b; Topak
ve ark., 2009; Umut, 2009a; Koç, 2013; Taka ve ark., 2014; Koç ve ark., 2016; Ünal
ve Özçelik, 2017) bu adlandırmaya uyulmuştur. Yılmaz Usta ve ark. (2019) ise
birime ait çökelleri Kırkbaş Formasyonu dahilinde ele almıştır.
Formasyon, Yalvaç Havzası’nın doğu ve güneydoğusunda yayılım göstermektedir
(Ek. 1). Havzanın Sultandağları’nın oluşturduğu doğu ve güneydoğu sınırında, KBGD doğrultulu bir hat boyunca Yalvaç, Özbayat, Kuyucak, Bağkonak, Dedeçam ve
Şarkikaraağaç yerleşimleri çevresinde yüzlekler izlenmektedir (Ek. 1). Formasyon
bu seviyelerde temel kayaçlarını uyumsuz olarak üzerlemektedir. Havza çökelleriyle
ilişkisi net olarak gözlenemese de Bağlarbaşı yerleşiminin güneybatısındaki
yamaçlarda Yarıkkaya Formasyonu’na ait kiltaşlarını (Bağlarbaşı ÖSK) uyumsuz
olarak üzerlediği görülmektedir. Birim dahilindeki çökellerden yaş verisi elde
edilemediği için literatürde sıklıkla Yarıkkaya Formasyonu ile geçişli dokanak ilişkisi
sunduğu ve stratigrafik olarak Yarıkkaya Formasyonu’nun altında yer aldığı öne
sürülmüştür (Demirkol ve Yetiş, 1983; Yağmurlu, 1991a, b; Topak ve ark., 2009;
Koç, 2013; Koç ve ark., 2016; Ünal ve Özçelik, 2017). Ancak Yılmaz Usta ve ark.
(2019) tarafından Dedeçam ve Kuyucak yerleşimleri civarında elde edilen omurgalı
yaş verisi (geç Miyosen, MN 11 memeli zonu), Bağkonak Formasyonu’nun, orta
Miyosen yaşı önerilen Yarıkkaya Formasyonu’nun stratigrafik olarak üstünde yer
alması gerektiğini göstermektedir. Bu yaş verisi tez çalışmasındaki gözlemler ile de
uyumludur. Bağkonak Formasyonu, havzanın doğu ve güneydoğusunda, havzanın
merkezine doğru Göksöğüt Formasyonu tarafından geçişli olarak üzerlenmektedir
(Şekil 3.1). Bu ilişki Umut (2009a) ve Taka ve ark. (2014) tarafından da ortaya
koyulmuştur.
Tez çalışması kapsamında Bağkonak Formasyonu boyunca ölçülü stratigrafi kesiti
alınmadığından birimin litolojik özellikleri detaylı olarak incelenememiştir. Bağkonak
civarında tanımlanan formasyonun, kötü boylanmış kırmızı-sarı renkli çakıltaşı,
çamurtaşı ve kumtaşlarından oluştuğu ve kumlu kireçtaşı ara seviyeleri de içerdiği
belirtilmiştir (Demirkol ve ark., 1977; Umut, 2009a). Koç (2013) ve Koç ve ark. (2016)
tarafından Özbayat yerleşiminin güneyinde birim boyunca yaklaşık 250 m’lik bir
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ölçülü stratigrafi kesiti alınmıştır. Tabanda temel kayaçlardan türemiş köşeli ve kötü
boylanmış tanelerden oluşan tane destekli, iyi pekişmiş ve orta-kalın tabakalı
çakıltaşlarından oluşan istifin üste doğru matriks destekli çakıltaşlarına geçtiği ve en
üstte ise çakıltaşları ile ardalanma gösteren kumtaşı ve kumlu çamurtaşlarının yer
aldığı belirtilmiştir (Koç, 2013; Koç ve ark., 2016).
Koç (2013) ve Koç ve ark. (2016) çalışmalarında Bağkonak Formasyonu’nun
alüviyal yelpaze ve karasal moloz akıntılarının etkin olduğu süreçlerle çökeldiği
belirtilmektedir. Yağmurlu (1991a) çalışmasında ise birimin gölsel çökellerle geçişli
bir alüviyal yelpaze ortamında çökeldiği belirtilmektedir.
Bağkonak Formasyonu’nun yaşı önceki çalışmalarda erken Miyosen (Topak ve ark.,
2009), orta Miyosen (Yağmurlu, 1991a, b; Koç, 2013; Koç ve ark., 2016), orta-geç
Miyosen (Umut, 2009b), geç Miyosen (Taka ve ark., 2014) ve geç Miyosen-Pliyosen
(Demirkol ve Yetiş, 1983) olarak önerilmiştir. Bu çalışmalarda formasyon için
önerilen yaşların radyometrik ve/veya fosillere dayalı bir göreceli yaşlandırma
içermediği görülmektedir. Yılmaz Usta ve ark. (2019) tarafından Dedeçam ve
Kuyucak yerleşimleri civarında birim dahilindeki kahverengi kumtaşı ve çamurtaşı
seviyelerinden elde edilen yeni omurgalı topluluğu MN 11 memeli zonuna karşılık
gelmekte ve geç Miyosen’i işaret etmektedir. Bu yaş verisi Bağkonak
Formasyonu’nu geçişli olarak üzerleyen Göksöğüt Formasyonu’ndan tez çalışması
kapsamında elde edilen geç Miyosen yaşı ile de uyumludur.
3.1.3. Göksöğüt Formasyonu
Birim ilk kez Demirkol ve ark. (1977) tarafından adlandırılmıştır. Havza ve
çevresindeki birçok önceki çalışmada (Yağmurlu, 1991a, b; Topak ve ark., 2009;
Umut, 2009a; Taka ve ark., 2014) birime ait yüzlekler bu formasyon dahilinde ele
alınmıştır. Bazı çalışmalarda (Demirkol ve Yetiş, 1983; Koç, 2013; Koç ve ark.,
2016) ise birimin Yalvaç Havzası’nın güneyinde yüzlenen karbonatça zengin
seviyeleri Yarıkkaya Formasyonu’na dahil edilmiştir.
Göksöğüt Formasyonu, Yalvaç Havzası’nın güney bölümünde geniş yüzlekler
sunmaktadır (Ek. 1). Özellikle güneyde Balcı yerleşimi ve çevresindeki yüzlekler
boyunca birimin karbonatça zengin seviyelerine ait kalın ve devamlı istifler
gözlenebilmektedir (Balcı ÖSK). Havzanın orta ve kuzeyinde ise birime ait yüzlekler
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sınırlı yayılıma sahiptir ve bu bölümde Yarıkkaya Formasyonu’nu uyumsuz olarak
üzerlediği belirtilmektedir (Koç, 2013; Koç ve ark., 2016). Göksöğüt Formasyonu
havzanın doğu ve güneydoğu bölümünde Bağkonak Formasyonu ile geçişli bir sınır
ilişkisi sunmaktadır. Formasyon, havzanın orta ve güneydoğusunda ise Kuvaterner
yaşlı genç çökeller tarafından uyumsuz olarak üzerlenmektedir (Ek. 1).
Göksöğüt Formasyonu’nun tabanında yer alan kötü boylanmalı ve orta-iyi
yuvarlaklaşmış tanelerden oluşan tane destekli ve iyi pekişmiş sarı-gri renkli
çakıltaşları ile çamurtaşı ve kireçtaşı ara katmanları, Yağmurlu (1991a) tarafından
“Göksöğüt Formasyonu Çakıltaşı Üyesi” olarak adlandırılmış ve yaklaşık 50 m’lik
kalınlığa sahip bu seviyelerin havzanın güneyine doğru gölsel kireçtaşlarına doğru
derecelendiği belirtilmiştir. Tez çalışması kapsamında havzanın güneyinde,
formasyonun bu bölümüne karşılık gelen karbonatların baskın olduğu istifler
taranmış ve Balcı yerleşimi kuzeyinden Balcı ölçülü stratigrafik kesiti (ÖSK)
alınmıştır. Balcı ÖSK boyunca killi kireçtaşları ve karbonatlı kiltaşı-marnlardan
oluşan seviyeler yaygındır. Killi kireçtaşları içerisinde yer yer tufa tüpleri de
izlenmektedir. İstifin üst seviyelerinde gözenekli, bej-krem renkli ve orta-kalın
tabakalı silisifiye kireçtaşları ile cm kalınlığında ince kiltaşı ara bantları
gözlenmektedir. Toplam kalınlığı 110 m olan istif boyunca birçok seviyede
gastropod ve ostrakodlara da rastlanılmaktadır. Yağmurlu (1991a) tarafından Balcı
ÖSK’nın yanal devamından yaklaşık 70 m’lik bir istif ölçümü gerçekleştirilmiş ve
formasyonun karbonatça zengin bu seviyelerinin 150 m kalınlığa ulaşabildiği
belirtilmiştir. Literatürde havzanın güneyinde yaygın olarak izlenen bu seviyelerin
Göksöğüt Formasyonu’nun üst kısımlarına denk geldiği genel kabul görmektedir
(Demirkol ve Yetiş, 1983; Yağmurlu, 1991a, b; Topak ve ark., 2009; Umut, 2009b).
Taka ve ark. (2014) tarafından Şarkikaraağaç çevresinde gerçekleştirilen çok
sayıdaki sondaj çalışması ile Yalvaç Havzası’nda yüzlekler dahilinde izlenemeyen
ve kömür içeren ince kırıntılı çökeller elde edilmiştir. Sondajlarda kesilen ve
Göksöğüt Formasyonu’nun kireçtaşı baskın seviyelerinin stratigrafik olarak üzerinde
yer alan bu seviyeler, Taka ve ark. (2014) tarafından Göksöğüt Formasyonu’na dahil
edilmiştir. Tez çalışması kapsamında Göksöğüt Formasyonu’nun kömür içeren ince
kırıntılıların baskın olduğu seviyeleri ile stratigrafik olarak altında yer alan
kireçtaşlarını kesen SK1 ve SK2 sondajlarına ait istifler incelenmiştir. Sondaj
istiflerinin alt kısımlarında killi kireçtaşı ara seviyeleri içeren siltli marn, ince kömür
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bantları içeren fosilli siltli kiltaşları ve kalınlıkları 0,5-6 m arasında değişen çok
sayıda kömür damarı izlenmektedir. Üste doğru ise fosilli siltli kiltaşları baskındır ve
bazı seviyelerde kumlu, karbonatlı ve kömür ara katmanlı kiltaşları ile kalınlığı 1 m’yi
bulan killi kömür seviyelerine rastlanılmaktadır (Taka ve ark., 2014). Tez çalışması
kapsamında bu seviyelerden ostrakod, gastropod, pelesipod, karofit, balık dişleri,
diyatom ve spor-polen toplulukları elde edilmiştir. Karbonatları üzerleyen kömürlü
ve ince kırıntılı istif SK1 sondajında yaklaşık 190 m, SK2 sondajında ise yaklaşık
145 m kalınlık sunmaktadır. Taka ve ark. (2014) tarafından Göksöğüt
Formasyonu’nun toplam istif kalınlığının 1200 m’yi geçtiği öne sürülse de alt
seviyelerdeki çakıltaşları, Balcı ÖSK ile SK1 ve SK2 sondaj istifleri boyunca
incelenen seviyeler değerlendirildiğinde Göksöğüt Formasyonu’nun toplam istif
kalınlığının 350-400 m olduğu söylenebilir.
Yağmurlu (1991a) tarafından Göksöğüt Formasyonu’nun karbonatların baskın
olduğu seviyelerinin tatlı sucul gölsel koşullarda, Topak ve ark. (2009) tarafından ise
doygun bir sığ gölsel ortamda çökeldiği belirtilmiştir. Tez çalışması kapsamında
Göksöğüt Formasyonu’nun çökelimi boyunca etkin olan eskiortamsal koşullar
detaylı olarak değerlendirilmiştir (bkz. Bölüm 6.1.2).
Demirkol ve Yetiş (1983) çalışmasında Göksöğüt Formasyonu’na ait çökellerden
elde edilen ostrakodların geç Miyosen, gastropodların ise Pliyosen yaşlı olduğu öne
sürülmüş ve birim için geç Miyosen-Pliyosen yaşı önerilmiştir. Ancak çalışmada
belirtilen gastropod ve ostrakod taksonlarının tür mertebesinde adlandırılmadığı
görülmektedir.
3.1.4. Kuvaterner Alüvyon
Göksöğüt Formasyonu’nu uyumsuz olarak üzerleyen (Şekil 3.1) ayırtlanmamış genç
çökeller, dağ yamaçlarından dökülen çakıllardan oluşan yamaç molozları, alüviyal
yelpaze ve düzlük fasiyesinde çökelmiş olan çakıl, kum, silt ve çamurlardan
oluşmaktadır (Umut, 2009a; Koç ve ark., 2016).
3.2. Ilgın Havzası
Ilgın Havzası’nın temelinde Beydağları-Anamas-Akseki otoktonu ve Beyşehir
Hoyran naplarına ait kayaçlar yüzeylenmektedir (Umut, 2009b) (Şekil 2.1B).
Havzanın kuzey ve doğu sınırlarında yer alan Beyşehir Hoyran napları dahilindeki
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birimler yaşlıdan gence doğru kireçtaşı, dolomit ve volkanik bloklar içeren Karbonifer
yaşlı Halıcı Formasyonu, kireçtaşı ve dolomit içeren Permiyen yaşlı Eldeş
Formasyonu, kumtaşı, çakıltaşı, kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşlarından oluşan Erken
Triyas yaşlı Katarası Formasyonu ile kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşı içeren Orta
Triyas-Geç Jura yaşlı Loras Formasyonu’ndan oluşmaktadır. Havzanın güney ve
batı sınırlarında yer alan yer alan Beydağları-Anamas-Akseki otoktonuna ait
kayaçlar Doğanhisar, Çay ve Sultandağı birimlerine ayrılmıştır. Doğanhisar birimi
dahilinde yaşlıdan gence doğru kireçtaşı, mermer, dolomitik kireçtaşı ve kayraktan
oluşan erken Kambriyen yaşlı Konakkale Formasyonu, kireçtaşı, dolomit ve
kuvarsitten oluşan Devoniyen yaşlı Engilli Formasyonu, kayrak, kireçtaşı ve şeyl
içeren Karbonifer yaşlı Sivri Tepe Formasyonu ile kuvarsit, rekristalize kireçtaşı ve
dolomitik kireçtaşından oluşan Permiyen yaşlı Gökbudak Formasyonu yer
almaktadır. Sultandağı birimi dahilinde yaşlıdan gence doğru rekristalize kireçtaşı
ve dolomitlerden oluşan orta Kambriyen yaşlı Çaltepe Formasyonu, metaşeyl,
metakumtaşı ve kuvarsitten oluşan geç Kambriyen-Ordovisiyen yaşlı Seydişehir
Formasyonu, kuvarsit, kireçtaşı ve kayraktan oluşan Karbonifer yaşlı Harlak
Formasyonu ile rekristalize kireçtaşı, şeyl ve çörtlü kireçtaşında oluşan Permiyen
yaşlı Ilıcak Formasyonu yer almaktadır. Çay birimi dahilinde ise metakumtaşı, şişt,
kireçtaşı ve dolomitten oluşan Geç Devoniyen yaşlı Değirmendere Formasyonu ile
kuvarsit, dolomit ve kireçtaşlarından oluşan Permiyen yaşlı Deresinek Formasyonu
yer almaktadır (Umut, 2009b).
Ilgın Havzası’nda temel kayaçları üzerleyen Neojen ve Kuvaterner yaşlı çökeller
yaşlıdan gence doğru Kumdöken, Aşağıçiğil, Belekler ve Dursunlu formasyonları ile
Kuvaterner Alüvyon olmak üzere 5 birim altında incelenmiştir (Şekil 3.3).
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Şekil 3.3. Ilgın Havzası’nın genelleştirilmiş stratigrafik istifi (Koçyiğit ve ark., 2000 ve
Koç ve ark., 2017’den değiştirilerek alınmıştır. ÖSK’ların, stratigrafik istif
boyunca düşey stratigrafik konumları litolojik gözlemler ve bu çalışmada
elde edilen yaş bulgularına göre tahmini olarak belirlenmiştir).
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3.2.1. Kumdöken Formasyonu
Neojen yaşlı çökellerin tabanında yer alan, çakıltaşı-çamurtaşı ardalanmasından
oluşan ve kömür damarları içeren seviyeler, ilk kez Koç (2013) tarafından
Kumdöken Formasyonu adı altında formasyon mertebesinde bir litostratigrafi birimi
olarak ayrılmıştır. Formasyonun havzanın güneyinde izlenen çakıltaşlarından
oluşan alt kısımları, önceki çalışmalarda Köstere Formasyonu (Koçyiğit ve ark.,
2000) ve “Aşağıçiğil Formasyonu Çakıltaşı Üyesi” (Umut ve ark., 1987; Umut,
2009b), kuzeyinde yer alan kömür içeren ince kırıntılılardan oluşan kısımları ise
Aşağıçiğil Formasyonu (Umut ve ark., 1987; Umut, 2009b), Gölyaka Formasyonu
(Koçyiğit ve ark., 2000), Harmanyazı Formasyonu (Hüseyinca ve Eren, 2007), Ilgın
Formasyonu (Tekeler ve Harmanyazı üyeleri; Karayiğit ve ark., 1999) ve Çiğil
Formasyonu (Altunsoy ve ark., 2015) olarak adlandırılmıştır.
Kumdöken Formasyonu’nun iri kırıntılı seviyelerine ait en iyi yüzlekler havzanın
güneyinde yer alan Aşağıçiğil yerleşimin kuzeybatısında, Ilgın-Beyşehir otoyolu
boyunca uzanan yamaçlarda izlenmektedir (Ek. 1). Koç (2013) tarafından birimin tip
kesiti bu bölgedeki Kumdöken yerleşiminin yakınlarında ölçülmüştür. Birimin,
tabanda temel kayaçları ile dokanak ilişkisi net olarak gözlenemese de dokanağın
uyumsuz (uyumsuz seri) olduğu öne sürülmüştür (Koç, 2013). Birim havzanın
güneyinde Aşağıçiğil Formasyonu tarafından açısal uyumsuzlukla üzerlenmektedir
(Şekil 3.3).
Kumdöken Formasyonu’nun iri kırıntılı seviyelerinden ölçülü stratigrafi kesiti
alınmadığından litolojik özellikleri detaylı olarak incelenememiştir. Kumdöken
yakınlarında güneybatıya eğimli açık kahverengi çakıltaşı ve kumtaşlarının baskın
olduğu seviyelerde polijenik ve kötü boylanmış (50 cm’lik bloklar ve ince çakıllar)
tanelerden oluşan kalın tabakalı çakıltaşları izlenmiştir. Birimin tabanında polijenik,
yuvarlak-yarı yuvarlak ve kötü boylanmış (blok ve ince çakıl) tanelerden oluşan iyi
çimentolanmış ve kalın tabakalı kırmızı-kahverengi çakıltaşları bulunmaktadır.
Tanelerin büyük çoğunluğunu temel türemiş rekristalize kireçtaşları oluştururken
çört, mermer ve metamorfik kayaç parçaları da izlenmektedir (Koçyiğit ve ark., 2000;
Koç, 2013). Birim üste doğru ince-orta tabakalı siltli çamurtaşı ve kırmızı-sarı renkli
kumtaşı ardalanmasından oluşmaktadır (Koç, 2013). İnce kırıntılı seviyeler
havzanın kuzeyinde kiltaşlarının baskın olduğu bir litoloji sergilemektedir. Bu
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seviyelerde mavi marn, organik maddece zengin kiltaşları ve pembe renkli kiltaşları
ile kalınlıkları 10 m’ye ulaşabilen kömür damarları izlenmektedir (Koçyiğit ve ark.,
2000). Çalışma kapsamında bu seviyelerden alınan Gölyaka ÖSK boyunca ana
kömür damarı ile üzerleyen gri-yeşil renkli bol fosilli kiltaşlarının baskın olduğu istif
incelenebilmiştir. Ara seviyelerle kumlu-siltli kiltaşı, karbonatlı kiltaşı, marn ve
kireçtaşı seviyelerine de rastlanılmıştır. İnce kırıntılıların stratigrafik olarak üst
seviyelerinden alınan Çeltek ÖSK boyunca ise alt seviyelerde kalın bir kömür
damarı (8 m) ve üstünde ise mavi, gri ve siyah renkli kiltaşları baskındır ara
seviyelerde kumtaşı, silttaşı ve kireçtaşları da izlenmektedir. Koç (2013) birimin en
üst seviyelerinde kumlu ve çakıllı çamurtaşı seviyelerinin yer aldığını belirtmektedir.
Koç (2013) çalışmasında birimin alt seviyelerinin çökeliminin yüksek enerjili flüviyal
ortam koşulları altında gerçekleştiği, üstü doğru izlenen ince taneli çökellerin nehir
taşkın yatakları veya alüviyal yelpazenin dış kesimlerinde çökeldiği öne sürülmüştür.
Koçyiğit ve ark. (2000), flüviyal-gölsel bir çökelme ortamının kenarında alüviyal
yelpazeden taşkın düzlüğüne değişen çökelim koşullarının gerçekleştiğini öne
sürmektedir. Mevcut çalışma kapsamında kömür içeren ince kırıntılı seviyeler
üzerine detaylı eskiortamsal değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir (bkz. Bölüm 6.2.1).
Birimde gerçekleştirilen tüm yaş çalışmaları, önceki bölümünde belirtildiği üzere
havzanın kuzey bölümde yer alan kömürlü istiflerde (Harami kömür ocağı ve
çevresi) gerçekleştirilmiştir. Tunoğlu ve Çelik (1995) ostrakodlara göre erken
Miyosen, Krijgsman ve ark. (1996) paleomanyetizma verilerine göre erken Miyosen
(Akitaniyen) yaşlarını önermiştir. Birimde gerçekleştirilen memeli çalışmalarında ise
MN 1 memeli zonuna karşılık gelen Akitaniyen (Hoek Ostende, 2001) ve MN 2
memeli zonuna karşılık gelen geç Akitaniyen-erken Burdigaliyen (Koçyiğit ve ark.,
2000; Joniak ve ark., 2018) yaşları elde edilmiştir.
3.2.2. Aşağıçiğil Formasyonu
İlk kez Umut ve ark. (1987) tarafından adlandırılan birim, önceki çalışmalarda
Köstere Formasyonu (Koçyiğit ve ark., 2000), Harmanyazı Formasyonu (Hüseyinca
ve Eren, 2007) ve Çiğil Formasyonu (Altunsoy ve ark., 2015) olarak da
adlandırılmıştır.
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Birim Ilgın Havzası’nın orta ve güney kesimlerinde yayılım göstermektedir (Ek. 1).
Özellikle havzanın güneyinde Aşağıçiğil ve Yukarıçiğil yerleşimleri çevresinde geniş
yayılım

sunan

birime

ait

yüzlekler

boyunca

kalın

ve

devamlı

istifler

gözlenebilmektedir. Havzanın kenarına yakın kesimlerde kaba taneli, ortasına yakın
kesimlerde (Yukarıçiğil ve çevresi) ise ince tanelilerin baskın olduğu görülmektedir.
Birim Kumdöken Formasyonu’nu açısal uyumsuzlukla üzerlemektedir (Koç, 2013).
Üst sınırda yer alan Belekler Formasyonu ile dokanak ilişkisi ise Yukarıçiğil
yerleşiminin 2 km doğusunda yer alan Kayaönüdere vadisinde (Kayaönüdere ÖSK)
uyumsuz olarak izlenmektedir (Şekil 3.3; Şekil 4.28A).
Havza kenarına yakın kesimlerde birimin kaba taneli litolojilerle temsil edildiği
gözlenmektedir (çökelim sırasındaki fay kontrolüne bağlı olarak). Koç (2013)
tarafından Kiresendere vadisi boyunca formasyonun taban seviyelerinden itibaren
ölçülen 357 m’lik stratigrafi kesitinin alt kesimlerinde, gri-sarı renkli, köşeli-yarı köşeli
ve polijenik tanelerden oluşan çakıltaşları, üste doğru ise yarı yuvarlak ve iyi
derecelenmiş tanelerden oluşan tane destekli koyu gri renkli çakıltaşları ile tatlı su
gastropodları içeren çakıllı kumtaşları gözlenmektedir. Tez çalışması kapsamında
bu seviyelerin stratigrafik olarak üzerinde yer alan seviyelerden Kiresendere, Çiğil
ve Aşağıçiğil ÖSK’ları alınmıştır ve detaylı litoloji tanımlamaları ilgili bölümde (Bölüm
4.2.2) sunulmaktadır. Alt kısımlarda (Kiresendere ÖSK) bol fosilli mavi renkli
kiltaşları ve açık sarı-kahverengi çamurtaşları ile çok ince kömür bantları
izlenmektedir. Üste doğru tufa içeren gözenekli kireçtaşları ile yer yer kalın tabakalı,
polijenik, açık sarı-kahverengi çakıltaşlarına rastlanılmaktadır. Daha üstte ise tufa
içeren kalın tabakalı kireçtaşları ve karbonatlı kiltaşlarının baskın olduğu seviyeler
(Çiğil ve Aşağıçiğil ÖSK) izlenmektedir. Havzanın merkezine (D-KD) doğru, yanal
yönde tane boyunun inceldiği ve kenar koşullarından uzaklaşıldığı vurgulanmaktadır
(Umut, 2009b; Koç, 2013). Nitekim çalışma kapsamında Yukarıçiğil yerleşiminin
kuzeyinde gri-kahverengi çamurtaşlarının baskın olduğu 112 m’lik bir istif
(Yukarıçiğil ÖSK) izlenmektedir. Bu istif boyunca organik maddece ve yer yer
karbonatça zengin çamurtaşları ile ara seviyelerde orta-kalın tabakalı kireçtaşlarına
da rastlanılmaktadır. Aşağıçiğil Formasyonu’nun üst seviyelerinde (Kayaönüdere
ÖSK) kumtaşları, karbonatlı-kumlu kiltaşları ile ara seviyelerde ince kireçtaşlarına
da rastlanılmaktadır.
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Koç (2013), birimin havza kenarlarında yüzeylenen kaba kırıntılı seviyelerinin
alüviyal yelpazeden flüviyale değişen çökelim koşullarını, üstte ve havzanın
merkezinde yüzeylenen ince kırıntılıların ise gölsel süreçleri gösterdiğini
belirtmektedir. Tez çalışması kapsamında ince kırıntılı ve karbonatların baskın
olduğu seviyeler üzerine detaylı eskiortamsal değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir
(bkz. Bölüm 6.2.2).
Koçyiğit ve ark. (2000), havzanın güneyinde Aşağıçiğil Formasyonu’nun alt-orta
kesimlerine karşılık genel seviyelerden orta Miyosen–erken geç Miyosen (MN 7-8
memeli zonu), orta-üst kesimlerine karşılık gelen seviyelerden ise geç Miyosen (MN
9-12) yaşlı memeli topluluğunu elde etmiştir. Koç (2013) ve Koç ve ark. (2017) ise
Aşağıçiğil Formasyonu’nun ince kırıntılı seviyelerindeki pomzalardan,
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yaşlandırması sonucu 11,61±0,05 my’lık bir yaş verisi elde etmiştir. Bir çok
çalışmada havzanın kuzeyindeki erken Miyosen yaşlı istif Aşağıçiğil Formasyonu’na
dahil edilerek birim için erken-geç Miyosen geniş yaş aralığı önerilmektedir. Koç
(2013) ve Koç ve ark. (2017) çalışmalarında bu seviyeler Kumdöken Formasyonu’na
dahil edilerek Aşağıçiğil Formasyonu’nun orta-geç Miyosen yaşlı olduğu belirtmiştir.
3.2.3. Belekler Formasyonu
Birim dahilindeki alüviyal-flüviyal çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşlarından oluşan
seviyeler ilk kez Umut ve ark. (1987) tarafından Belekler Formasyonu olarak
adlandırılmıştır. Birimin yanal ve gölsel eşleniği olan kiltaşı, marn ve kireçtaşından
oluşan seviyeleri ilk kez Umut ve ark. (1990) tarafından Devriş Formasyonu,
üzerleyen ince-orta kalınlıktaki erime boşluklu kireçtaşları ise ilk kez Umut ve ark.
(1987) tarafından “Argıthanı Formasyonu Kireçtaşı Üyesi” olarak adlandırılmıştır.
Belekler Formasyonu’nun alüviyal-flüviyal istifleri Doğancık Formasyonu (Koçyiğit
ve ark. 2000), kiltaşı, marn ve kireçtaşlarında oluşan gölsel istifleri Gözpınarı
Formasyonu (Koçyiğit ve ark., 2000) üzerleyen kireçtaşları “Devriş Formasyonu
Kireçtaşı Üyesi” (Umut, 2009b) olarak da adlandırılmıştır.
Belekler Formasyonu, Ilgın Havzası’nın batı, güneybatı ve güney kenarı ile orta ve
kuzey bölümlerinde geniş bir yayılım göstermektedir (Ek. 1). Havzanın batı,
güneybatı ve güneyinde alüviyal-flüviyal çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşlarından
oluşan seviyeleri yaygınken orta ve özellikle kuzey bölümde ince kırıntılılar ve
karbonatlar baskındır. Özellikle formasyonun tip kesitinin ölçüldüğü havzanın
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güneyindeki Belekler yerleşimi ile havzanın batısındaki Ayaşlar ve Balkı çevresinde
alüviyal-flüviyal çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşlarından oluşan seviyelerine ait
yüzlekler izlenmektedir (Koç, 2013). Formasyonun gölsel bölümüne ait çökeller ise
Boğazkent yerleşimi ve çevresinde (Çebişli ÖSK) belirgin yüzlekler sunmaktadır.
Belekler Formasyonu, Aşağıçiğil Formasyonu’nu uyumsuz olarak üzerlemektedir ve
bu ilişki Yukarıçiğil yerleşiminin 2 km doğusunda yer alan Kayaönüdere vadisinde
(Kayaönüdere ÖSK) izlenmiştir (Şekil 3.3; Şekil 4.28A). Literatürde birimin
üzerleyen Dursunlu Formasyonu ile uyumsuz dokanak ilişkisi sunduğu belirtilirken
(Umut, 2009b; Koç, 2013; Koç ve ark., 2017), Koçyiğit ve ark. (2000) yerel
uyumsuzluktan bahsetmektedir.
Belekler Formasyonu’nun havza kenarlarına yakın alüviyal-flüviyal kısmının
tabanında temel kayaç kayaçlarından türemiş polijenik, gevşek ve kötü boylanmış
(ince çakıl ve blok) tanelerden oluşan matriks destekli kırmızı-kahverengi çakıltaşları
yer almakta ve istif yanal olarak çamurtaşlarına geçmektedir (Koç, 2013; Koç ve
ark., 2017). Formasyonun havza kenarlarından uzakta yer alan gölsel bölümü ise
tüf ve turba ara katmanlı kiltaşı, marn, kumtaşı ve ince-orta tabakalı kireçtaşları ile
üzerleyen ince-orta kalınlıktaki yatay tabakalara sahip erime boşluklu bej renkli
kireçtaşlarından oluşmaktadır (Umut, 2009b). Bu seviyelerden alınan Çebişli ÖSK
boyunca tabanda kireçtaşı ve çamurtaşı, üste doğru gri renkli, yer yer pekişmemiş,
belirsiz tabakalanmaya sahip kiltaşları ile en üstte orta kalınlıkta tabakalara sahip
gözenekli (erime boşluklu) killi kireçtaşları izlenmektedir.
Tabanda gözlenen matriks destekli ve kaba taneli çakıltaşı, kırmızı çamurtaşı ve
kumtaşlarının alüviyal yelpaze koşullarını gösterdiği havzanın ortasına doğru
küçülen tane boyunun ise yakınsak yelpazeden ıraksak yelpaze ortamına geçişin
göstergesi

olduğu

belirtilmiştir

(Umut,

2009b).

Formasyonun

kiltaşı

ve

kireçtaşlarının baskın olduğu ve ara turba seviyeleri içeren kısmının ise yer yer
bataklık koşullarının geliştiği bir tatlı sucul göl ortamını işaret ettiği öne sürülmüştür
(Umut, 2009b).
Belekler

yerleşimi

civarında

Belekler

Formasyonu’na

ait

alüviyal?-flüviyal

çökellerden Sickenberg (1975) ve Umut ve ark. (1987) tarafından geç Miyosen (MN
9-12) ve gölsel çökellerin alt-orta kısımlarında ise Koçyiğit ve ark. (2000) tarafından
erken-orta Pliyosen’i gösteren memeli toplulukları elde edilmiştir. Tüm bu veriler
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ışığında Belekler Formasyonu’nun yaşı literatürde geç Miyosen-Pliyosen olarak
kabul görmektedir.
3.2.4. Dursunlu Formasyonu
Birim dahilindeki çakıltaşı-kumtaşı-silttaşı ardalanmasından oluşan seviyeler,
Koçyiğit ve ark. (2000) tarafından Taşköprü Formasyonu olarak adlandırılmış,
birimin yanal ve gölsel eşleniği olan kiltaşı, marn, kumtaşı ve kömür damarları içeren
seviyeler ise Umut ve ark. (1987) tarafından Dursunlu Formasyonu olarak
adlandırılmıştır. Bu birim, Koç (2013) ve Koç ve ark. (2017) çalışmalarında
Kuvaterner yaşlı alüvyon olarak adlandırılmıştır.
Dursunlu Formasyonu, Ilgın Havzası’nın batı ve kuzey bölümlerinde yüzlekler
sunmaktadır (Ek. 1). Havzanın Akşehir Fay Zonu ile kontrol edilen batı kenarında
çakıltaşı-kumtaşı-silttaşı ardalanmasından oluşan seviyeler izlenirken, havzanın
batı ve kuzey bölümlerinde ise yaygın olarak bu seviyelerin yanal ve gölsel eşleniği
olan istifler izlenmektedir (Koçyiğit ve ark., 2000; Umut, 2009b). Kömür damarı
içeren gölsel seviyeler, Dursunlu yerleşiminin güneyindeki alanda ve bir açık ocak
maden işletmesinde (Dursunlu ÖSK) belirgin yüzlekler sunmaktadır. Literatürde
birimin Belekler Formasyonu üzerinde uyumsuz olarak yer aldığı ve Holosen yaşlı
ayırtlanmamış genç çökeller tarafından uyumsuz olarak üzerlendiği belirtilmektedir
(Koçyiğit ve ark., 2000; Umut, 2009b).
Dursunlu Formasyonu havza kenarına yakın kesimlerde, yakınsak yelpazenin
gevşek çakıltaşları ile delta-kumsal fasiyesinde çökelmiş derecelenme gösteren,
çapraz tabakalanmalı çakıltaşı-kumtaşı-silttaşı ardalanmasından oluşmaktadır
(Koçyiğit ve ark., 2000). Bu seviyelerin yanal ve gölsel karşılıkları kiltaşı, marn,
kumtaşı ve kömür damarları içermektedir (Umut, 2009b). Bu seviyelerden alınan
Dursunlu ÖSK boyunca gri renkli kiltaşları, sarı renkli gevşek kumtaşları, 2,5 m’lik
kömür damarı, beyaz-krem renkli karbonatlı kiltaşları, doğru çakıllı ve gevşek
kahverengi toprak ile ince turba seviyesi gözlenmektedir.
Koçyiğit ve ark. (2000), Dursunlu Formasyonu’nun havza kenarına yakın kesiminin
yakınsak alüviyal yelpaze, çakıltaşı-kumtaşı-silttaşı ardalanmasından oluşan
kesiminin delta-kumsal ve havzanın merkezindeki kömür içeren ince kırıntılı ve
karbonatlı kesiminin ise göl koşullarının etkisinde çökeldiğini belirtmektedir. Umut
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(2009b), kömür içeren ince kırıntılı seviyelerin bataklık koşullarının geliştiği göl
ortamında çökeldiğini ve formasyonun üst seviyelerinin çökeliminde akarsu
süreçlerinin de etkin olduğunu öne sürmektedir.
Güleç ve ark. (1997) tarafından Dursunlu çevresindeki kömürler ile kömür altı
seviyelerden elde edilen memeli faunası erken Pleyistosen (Kalabriyen, erken
Bihariyen) yaşlıdır. Umut (2009b) çalışmasında tanımlanan memeli faunası da
erken Pleyistosen’i işaret etmektedir.
3.2.5. Kuvaterner Alüvyon
Dursunlu Formasyonu’nu uyumsuz olarak üzerleyen (Şekil 3.3) ayırtlanmamış genç
çökeller, dağ yamaçlarından dökülen çakıllardan oluşan yamaç molozları,
akarsuların kanal ve taşkın ovalarında biriktirdikleri çakıl, kum ve çamurlar ile
Akşehir Gölü’nün tabanında yer alan alüviyal yelpaze, akarsu ve göl çökellerinden
oluşmaktadır (Umut, 2009b).

42

4. ÖLÇÜLÜ STRATİGRAFİ KESİTLERİ VE AÇIKLAMALARI
Tez çalışması kapsamında Yalvaç Havzası’nın Yarıkkaya (4 ÖSK) ve Göksöğüt (1
ÖSK ve 2 sondaj istifi) formasyonları ile Ilgın Havzası’nın Kumdöken (2 ÖSK),
Aşağıçiğil (5 ÖSK), Belekler (1 ÖSK) ve Dursunlu (1 ÖSK) formasyonları boyunca
14 ölçülü stratigrafi kesiti (ÖSK) ile 2 sondaj istifi alınmış ve örneklenmiştir (Çizelge
4.1).
Çizelge 4.1. Tez çalışması kapsamında Yalvaç ve Ilgın havzalarından alınan ölçülü
stratigrafi kesitlerine ait bilgiler.

YALVAÇ HAVZASI

ILGIN HAVZASI

Havza

ÖSK/Sondaj
Litostratigrafi Birimi
İstifi
Dursunlu

Dursunlu Formasyonu

Çebişli

Belekler Formasyonu

Kayaönüdere

Aşağıçiğil Formasyonu

Yukarıçiğil

Aşağıçiğil Formasyonu

Aşağıçiğil

Aşağıçiğil Formasyonu

Çiğil

Aşağıçiğil Formasyonu

Kiresendere

Aşağıçiğil Formasyonu

Çeltek

Kumdöken Formasyonu

Gölyaka

Kumdöken Formasyonu

SK1

Göksöğüt Formasyonu

SK2

Göksöğüt Formasyonu

Balcı

Göksöğüt Formasyonu

Yarıkkaya

Yarıkkaya Formasyonu

Ocakyarık

Yarıkkaya Formasyonu

Bağlarbaşı

Yarıkkaya Formasyonu

Çakırçal

Yarıkkaya Formasyonu

Başlangıç
(UTM)

Bitiş
(UTM)

3 92 560 D
42 48 410 K
1043 m
3 89 902 D
42 43 138 K
1095 m
4 04 955 D
42 13 907 K
1378 m
4 02 807 D
42 14 489 K
1298 m
3 95 874 D
42 14 098 K
1249 m
3 96 460 D
42 13 550 K
1242 m
3 95 192 D
42 11 686 K
1291 m
3 98 997 D
42 48 463 K
982 m
3 97 052 D
42 57 279 K
1130 m
3 56 055 D
42 15 500 K
1173 m
3 52 500 D
42 19 356 K
1153 m
3 33 816 D
42 21 591 K
1218 m
3 29 109 D
42 58 181 K
1589 m
3 29 833 D
42 58 020 K
1483 m
3 36 066 D
42 51 633 K
1214 m
3 35 034 D
42 58 527 K
1441 m

3 92 475 D
42 48 506 K
1060 m
3 89 813 D
42 43 274 K
1114 m
4 05 001 D
42 13 917 K
1405 m
4 02 920 D
42 14 654 K
1373 m
3 95 780 D
42 14 140 K
1274 m
3 96 580 D
42 13 613 K
1229 m
3 95 213 D
42 11 706 K
1296 m
3 99 212 D
42 48 607 K
1027 m
3 96 904 D
42 57 288 K
1176 m
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Pafta

Kalınlık Örnek
(m)
Sayısı

L27b1

16,5

30

L27a3

26

10

L27c3

34

18

L27c3

112

47

L27c4

34

8

L27c4

38

19

L27c4

11,5

21

L27b1

44

32

L27b1

29

29

-

L26c4

362

80

-

L26c4

252,8

51

L26d1-d4

110

51

L26a1

63,5

26

L26a1

28

24

L26a1

154

48

L26a2

25

10

3 33 789 D
42 20 943 K
1245 m
3 28 885 D
42 58 338 K
1625 m
3 29 871 D
42 57 924 K
1482 m
3 36 108 D
42 51 175 K
1280 m
3 35 119 D
42 58 376 K
1419 m

4.1. Yalvaç Havzası
4.1.1. Yarıkkaya Formasyonu
4.1.1.1. Çakırçal Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Çakırçal ÖSK, Afyon L26-a2 paftasında, Yalvaç Havzası’nın kuzeyindeki Çakırçal
yerleşiminin yaklaşık 600 m kuzeybatısında yer almaktadır. ÖSK’nın başlangıç
koordinatları X: 3.35.034 D, Y: 42.58.527 K ve Z:1441 m, bitiş koordinatları ise X:
3.35.119 D, Y: 42.58.376 K ve Z:1419 m olarak kaydedilmiştir (Çizelge 4.1). ÖSK,
geç erken–erken orta Miyosen yaşlı Yarıkkaya

Formasyonu’nun alt-orta

seviyelerine karşılık gelen kiltaşı baskın istifler boyunca ölçülmüştür. Toplam
kalınlığı 25 m olan ÖSK’nın 10 seviyesinden örnek (ÇAK-01-19) alınmıştır (Şekil
4.1). ÖSK’nın üst seviyelerinden ölçülen tabaka konumu K83D/26GD’dur.
ÖSK tamamen kiltaşlarından oluşmaktadır (Şekil 4.2) ve orta kısmında yaklaşık 10
cm kalınlığında tüfit içeren bir seviye belirlenmiştir. Orta-üst kısımlardan itibaren
laminasyonun arttığı gözlenmektedir. Kesit boyunca kiltaşı seviyelerinden eşit
aralıkla alınan 10 örneğin 9’unda ostrakod topluluğu tespit edilmiştir (Şekil 4.1).
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Şekil 4.1. Çakırçal ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.2. Çakırçal ÖSK genel görünümü (bakış yönü KB).
4.1.1.2. Bağlarbaşı Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Bağlarbaşı ÖSK, Afyon L26-a1 paftasında, Yalvaç ilçesine bağlı Bağlarbaşı
yerleşiminin güneybatısındaki yamaçlar boyunca ölçülmüştür. ÖSK’nın başlangıç
koordinatları X: 3.36.066 D, Y: 42.51.633 K ve Z: 1214 m, bitiş koordinatları ise X:
3.36.108 D, Y: 42.51.175 K ve Z: 1280 m olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.1). ÖSK,
geç erken–erken orta Miyosen yaşlı Yarıkkaya Formasyonu’nun alt-orta
seviyelerine karşılık gelen kiltaşı baskın istifler boyunca ölçülmüştür. Toplam
kalınlığı 154 m olan ÖSK’nın 48 seviyesinden örnek (BAĞB-A-40) alınmıştır (Şekil
4.3). İstifin alt seviyelerinde ölçülen tabaka konumu K41D/25GD’dur.
ÖSK boyunca bitki kalıntısı ve gastropod içeren yer yer laminalı bej-krem-beyaz
renkli kiltaşları baskındır (Şekil 4.4). Orta kısımlardaki ara seviyelerde karbonatlı
kiltaşları (marn?) olağandır. Orta-üst kısımda (105-109,5 m) ise çörtlü bir seviye ile
üzerinde ince bir tüfit bandı yer almaktadır. ÖSK’nın 31-51 m arası örtülü
olduğundan ölçülememiştir. ÖSK boyunca birçok seviyede ostrakodlara, bazı
seviyelerde ise gastropod, pelesipod, balık dişi ve bitki kalıntıları ile bir örnekte
karofitlere rastlanılmıştır (Şekil 4.3).
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Şekil 4.3. Bağlarbaşı ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.4. Bağlarbaşı ÖSK arazi fotoğrafları. A) Kiltaşları ve yer yer karbonatlı kiltaşı
ara seviyeleri içeren orta kısımların genel görünümü (BAĞB-16-20, bakış
yönü G). B) Çörtlü seviye ve ince tüfit bandı içeren orta-üst kısımların
genel görünümü (BAĞB-21-26, bakış yönü GB). C) Kiltaşlarının baskın
olduğu üst kısımların genel görünümü (BAĞB-29-35 bakış yönü GB). D)
Alt kısımlarda gözlenen laminalı kiltaşları (BAĞB-C). E) Kiltaşları
içerisinde gözlenen bitki kalıntıları.
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4.1.1.3. Ocakyarık Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Ocakyarık ÖSK, Afyon L26-a1 paftasında, Yalvaç ilçesine bağlı Yarıkkaya
yerleşiminin 2,5 km batısında yer almaktadır. ÖSK’nın başlangıç koordinatları X:
3.29.833 D, Y: 42.58.020 K ve Z: 1483 m, bitiş koordinatları ise X: 3.29.871 D, Y:
42.57.924 K ve Z: 1482 m olarak kaydedilmiştir (Çizelge 4.1). ÖSK, geç erken–
erken orta Miyosen yaşlı Yarıkkaya Formasyonu’nun üst kömürlü seviyelerinden
alınmıştır. Toplam kalınlığı 28 m olan ÖSK’nın 24 seviyesinden örnek (OY-01-24)
alınmıştır (Şekil 4.5). Kömürün üzerlediği seviyelerden ölçülen tabaka konumu
K85D/27GD’dur.
ÖSK’nın tabanında (0-4,5 m) kiltaşı-kumtaşı ardalanması yer almaktadır. Üste
doğru (4,5-9 m) istif yaklaşık 30 cm kalınlığında çakıltaşı başlamakta üzerine 2,2 m
boyunca kömür-kiltaşı ardalanması gelmekte ve 2 m kalınlığa sahip kömür damarı
ile sonlanmaktadır (Şekil 4.6). Bu aralıktaki kiltaşı, kumtaşı ve kömür bantlarından 9
adet örnek (OY-01-09) alınmıştır. Kömürü üzerleyen seviyelerde (9-12,5 m)
kiltaşlarının baskın olduğu istif, üste doğru (12,5-13,5 m) kumtaşına geçiş
göstermekte ve üzerinde 10 cm’lik kireçtaşı seviyesi gözlenmektedir. Üste doğru ise
(13,5-16,5 m) tekrar kiltaşlarının baskın olduğu görülmektedir. Bu aralıktaki kumtaşı
ve kireçtaşı seviyelerinden 1’er (OY-14-15), kiltaşlarından ise 8 adet olmak üzere
toplam 10 adet örnek (OY-10-19) alınmıştır. ÖSK’nın 16,5-20,5 m arası örtülü
olduğundan ölçülememiştir. ÖSK’nın üst kısımlarında (20,5-26,5 m) alttan üste
doğru arası kiltaşları (20,5-21,5 m), marnlar (21,5-23 m) ve tekrar kiltaşları (23-26,5
m) gözlenmektedir. Bu aralıktan 1’i (OY-21) marn seviyesinden olmak üzere toplam
5 adet örnek (OY-20-24) alınmıştır. ÖSK’nın en üst kısımları (26,5-28 m) ise 1 m’lik
çakıltaşı ve üzerleyen 50 cm kalınlığındaki kiltaşından oluşmaktadır. ÖSK boyunca
alınan örneklerde ostrakod, gastropod ve balık dişleri tespit edilmiştir (Şekil 4.5).
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Şekil 4.5. Ocakyarık ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.6. Ocakyarık ÖSK arazi fotoğrafları. A) Kömür seviyesini üzerleyen
kısımların genel görünümü (bakış yönü GD). B) İşletilen kömür seviyesi
ve orta kısımların genel görünümü (bakış yönü BKB).
4.1.1.4. Yarıkkaya Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Yarıkkaya ÖSK, Afyon L26-a1 paftasındaki Yalvaç ilçesine bağlı Yarıkkaya
yerleşiminin yaklaşık 3,5 km batısında yer almaktadır. ÖSK’nın başlangıç
koordinatları X: 3.29.109 D, Y: 42.58.181 K ve Z: 1589 m, bitiş koordinatları ise X:
3.28.885 D, Y: 42.57.338 K ve Z: 1625 m olarak kaydedilmiştir (Çizelge 4.1). ÖSK,
geç erken–erken orta Miyosen yaşlı Yarıkkaya Formasyonu’nun karbonat baskın
litolojilerden oluşan üst bölümünden alınmıştır. Toplam kalınlığı 63,5 m olan ÖSK
boyunca 26 seviyesinden örnek (YRK-01-26) alınmıştır (Şekil 4.7).
ÖSK’nın tabanında organik maddece zengin kiltaşları (0-2,5 m; 4,25-7 m; 8,75-13,5
m) ile ara seviyelerde kireçtaşları (2,5-4,25 m) ve kumtaşları (7-8,75 m) izlenmekte
olup bu aralıktaki kiltaşı seviyelerinden 10 adet örnek (YRK-01-10) alınmıştır (Şekil
4.8A). Üste doğru 13,5-18,5 m arasındaki sarı renkli kumlu kireçtaşlarının yaklaşık
orta seviyesinden 1 adet örnek (YRK-11) alınmıştır. Üzerleyen seviyede (18,5-24,5
m) yeşil renkli kiltaşı-kumtaşı ardalanması izlenmektedir ve kiltaşı seviyelerinden
toplam 5 adet örnek (YRK-12-16) alınmıştır. Üste doğru (24,5-29,25 m) sarı renkli
kumtaşları gözlenmekte olup alt seviyeden 1 adet örnek (YRK-17) alınmıştır.
ÖSK’nın orta kısımlarında (29,25-36 m) çakıllı kumtaşı-kiltaşı ardalanmasından
oluşan istifin kiltaşı seviyelerinden 3 adet örnek (YRK-18-20) alınmıştır. ÖSK’nın
orta-üst kısımlarında (36-51 m) karbonatlı kiltaşı-kireçtaşı ardalanması izlenmekte
üstte 1 m’lik kiltaşı seviyesi bulunmaktadır. Bu aralıktaki karbonatlı kiltaşı-marn ve
kireçtaşı seviyelerinden 1’er adet örnek (YRK-21-22) alınmıştır. Üste doğru (52-56,5
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m) karbonatlı kiltaşı-kumtaşı ardalanmasının izlendiği seviyedeki karbonatlı kiltaşı
seviyelerinden 3 adet örnek (YRK-23-25) alınmıştır. ÖSK’nın en üst kısımlarında
altta (56,5-61 m) killi kireçtaşları, üstte (61-63,5 m) ise kiltaşlarından oluşan bir istif
gözlenmekte olup kiltaşlarından 1 adet örnek (YRK-26) alınmıştır (Şekil 4.8B).

Şekil 4.7. Yarıkkaya ölçülü stratigrafi kesiti.
52

Şekil 4.8. Yarıkkaya ÖSK arazi fotoğrafları. A) Alt kısımlarda yer alan organik
maddece zengin kiltaşları ile kireçtaşı seviyeleri (YRK-01-05, bakış yönü
KB). B) Karbonatların baskın olduğu orta-üst kısımların genel görünümü
(YRK-21-26, bakış yönü BKB).
4.1.2. Göksöğüt Formasyonu
4.1.2.1. Balcı Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Balcı ÖSK, Afyon L26d1-d4 paftalarında, Yalvaç Havzası’nın güneyindeki Balcı
yerleşiminin yaklaşık 750 m kuzeyinde yer almaktadır. ÖSK’nın başlangıç
koordinatları X: 3.33.816 D, Y: 42.21.591 K ve Z: 1218 m, bitiş koordinatları ise X:
3.33.789 D, Y: 42.20.943 K ve Z: 1245 m olarak kaydedilmiştir (Çizelge 4.1). ÖSK,
geç Miyosen-Pliyosen yaşlı Göksöğüt Formasyonu’nun karbonat baskın orta
seviyeleri boyunca ölçülmüştür. Toplam kalınlığı 110 m olan ÖSK’nın 51
seviyesinden örnek (BAL-01-51) alınmıştır (Şekil 4.9). ÖSK’nın en üst kısımlarındaki
kireçtaşlarından ölçülen tabaka konumu K57D/14GD’dur.
ÖSK’nın tabanında (0-3 m) tufa içeren gastropodlu killi kireçtaşları yer almaktadır
(Şekil 4.10E) ve bu seviyelerden 3 adet örnek (BAL-01-03) alınmıştır. Üste doğru
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(3-7 m) karbonatlı kiltaşları (marn) ile üzerleyen (7-9 m) killi kireçtaşları
bulunmaktadır. Bu aralıktaki karbonatlı kiltaşı (marn) seviyelerinden 5 (BAL-04-08),
kireçtaşı seviyesinden ise 1 adet örnek (BAL-09) alınmıştır. ÖSK’nın alt-orta
kısımlarında (9-60,5 m) gastropodlu ve karbonatlı kiltaşları (marn) ile killi kireçtaşları
ardalanmaktadır. Bu aralıkta büyük çoğunluğu karbonatlı kiltaşlarından (marn)
olmak üzere toplam 29 adet örnek (BAL-10-38) alınmıştır (Şekil 4.10C-D). İstif, 60,561,5 m arasında örtülü olduğundan bu aralık ölçülememiştir. ÖSK’nın orta-üst
kısımlarında (61,5-79,5 m) karbonatlı kiltaşı (marn)-killi kireçtaşı ardalanması tekrar
izlenmektedir ve bu aralıktan toplam 6 adet örnek (BAL-39-44) alınmıştır. İstif 79,581,5 m arasında örtülü olduğundan bu aralık ölçülememiştir. Bu seviyenin üzerinde
(81,5-85,5 m) karbonatlı kiltaşı (marn)-killi kireçtaşı ardalanması yer almakta olup
karbonatlı kiltaşı (marn) seviyelerinden 2 adet örnek (BAL-45-46) alınmıştır (Şekil
4.10D). ÖSK’nın üst kesimleri (85,5-110 m) gözenekli, bej-krem renkli, gastropodlu,
orta-kalın tabakalı silisifiye kireçtaşlarından oluşmaktadır. Travertenimsi bir
görünüme sahip olan kireçtaşları yer yer mm ve cm kalınlığında kiltaşı ara bantları
içermektedir. Kireçtaşları içerisindeki ince kiltaşı ara bantlarından 4 adet (BAL-4750), kireçtaşlarının üst sınırından ise 1 adet örnek (BAL-51) alınmıştır. ÖSK boyunca
birçok seviyede ostrakod ve gastropodlara bazı seviyelerde ise balık dişi ve
karofitlere rastlanılmıştır (Şekil 4.9).
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Şekil 4.9. Balcı ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.10. Balcı ÖSK arazi fotoğrafları. A) Alt kısımlarda izlenen karbonatlı kiltaşları
(marn) ve üzerleyen killi kireçtaşlarının genel görünümü (BAL-04-09,
bakış yönü D). B) Alt-orta kısımlarda izlenen karbonatlı kiltaşı(marn)-killi
kireçtaşı ardalanmasının genel görünümü (BAL-22-26, bakış yönü DGD).
C) Alt-orta kısımlarda izlenen karbonatlı kiltaşı(marn)-killi kireçtaşı
ardalanmasının genel görünümü (BAL-29-35, bakış yönü DGD). D) Üst
kısımlarda izlenen silisifiye kireçtaşlarının taban seviyesinin genel
görünümü (BAL-45-46, bakış yönü GD). E) Tabandaki kireçtaşlarında
gözlenen tufa tüplerinin yakın görünümü (BAL-03). F) Orta-üst
seviyelerde gözlenen planispiral gastropodun yakın görünümü (BAL-42).
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4.1.2.2. SK1 sondaj istifi
SK1 sondajı, Afyon L26-c4 paftasında, Yalvaç Havzası’nın güney bölümündeki
Şarkikaraağaç ilçe merkezinin yaklaşık 500 m güneybatısında gerçekleştirilmiştir.
SK1 sondajının koordinatları X: 3.56.055 D, Y: 42.15.500 K ve Z: 1173 m olarak
kaydedilmiştir (Çizelge 4.1). Sondaj, geç Miyosen-Pliyosen yaşlı Göksöğüt
Formasyonu’nun kömür içeren ince kırıntılıların baskın olduğu orta-üst seviyelerini
kesmektedir. Toplam kalınlığı 362 m olan SK1 sondaj istifi boyunca toplam 80 adet
örnek (SK1-01-118) alınmıştır (Şekil 4.11). Sondaj istifi, MTA tarafından hazırlanan
loga göre oluşturulmuştur.
Sondaj istifinin tabanında (362-353 m) yaygın olarak killi kireçtaşı ve marnlar
izlenmektedir ve bu aralığın alt ve üst seviyesinde toplam 2 adet örnek (SK1-118117) derlenmiştir. İstif üstte (353-330 m), ince kırıntılı (siltli kiltaşı) seviyelere geçiş
göstermektedir (Şekil 4.12A). Bu aralıkta 2 adet (333,70-333,20 m; 332-329,90 m)
kömür damarı da bulunmakta olup ince kırıntılı seviyelerden 6 (SK1-115-104), kalın
kömür damarından ise 1 adet örnek (SK1-103) alınmıştır. Kömürü üzerleyen
seviyelerde (329,90-314 m) fosilli siltli kiltaşları yer almakta olup bu aralıktan toplam
9 adet örnek (SK1-102-93) alınmıştır. Daha üstte kömür damarları (314-307,50 m;
307-304,60 m) ile ara seviyede 60 cm’lik kiltaşı seviyesi gözlenmektedir (Şekil
4.12B). Bu aralıktaki kömür damarlarından 6 (SK1-92-85), kiltaşından ise 1 adet
örnek (SK1-88) alınmıştır. Üzerleyen 304,60-267,50 m arasında ince kömür bantları
içeren kiltaşları yer almaktadır (Şekil 4.12C). Bu aralıktaki kiltaşlarından toplam 15
adet örnek (SK1-83a-66) alınmıştır. Üstte sırasıyla fosilli siltli kiltaşları (267,50-263
m), 90 cm’lik silisifiye killi kireçtaşı bandı içeren kömür bantlı kiltaşları (263-260 m),
siltli kiltaşları (260-257 m) ve fosilli siltli kiltaşları (257-242 m) gözlenmektedir ve bu
aralıktaki kiltaşlarından toplam 12 adet örnek (SK1-65-45) alınmıştır. Üzerleyen
seviyede (242-233 m) fosilli kiltaşları yer almakta olup bu seviyeden toplam 5 adet
örnek (SK1-43-38) alınmıştır. 233-224 m arasında kömür (231,60-230,40 m) içeren
siltli kiltaşları izlenmektedir (Şekil 4.12D) ve bu aralıktan toplam 6 adet örnek (SK137-29) alınmıştır. İstifin üst seviyelerinde doğru (224-178 m) kumlu siltli kiltaşları
gözlenmektedir ve alt seviyelerde (224-215 m) karbonat yumruları izlenmektedir. Bu
aralıktan toplam 12 adet örnek (SK1-27-10) alınmıştır. Üzerleyen 178-162 m
arasında kumlu siltli kiltaşları (Şekil 4.12E) bulunmakta olup bu aralıktan toplam 5
adet örnek (SK1-07-01) alınmıştır. İstifin en üst seviyelerinde ise (162-0 m) çakıllı
57

kumlu kiltaşlarından oluşan örtü sedimanları bulunmaktadır. Sondaj istifi boyunca
alınan örneklerde ostrakod, gastropod, karofit, balık dişleri ile bir seviyede pelesipod
tespit edilmiştir (Şekil 4.11).
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Şekil 4.11. SK1 sondaj istifi.
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Şekil 4.12. SK1 sondaj istifi boyunca örneklenen ve faunal bolluğun nispeten yüksek
olduğu seviyelere ait karot fotoğrafları. A) Örn. 111: 346,15 m. B) Örn.
90: 312,40 m. C) Örn 75: 286,20 m. D) Örn 33: 228,90 m. E) Örn. 03:
171,70 m.
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4.1.2.3. SK2 sondaj istifi
SK2 sondajı, Afyon L26-c4 paftasında, Yalvaç Havzası’nın güney bölümündeki
Şarkikaraağaç ilçe merkezinin yaklaşık 5 km kuzeybatısında gerçekleştirilmiştir.
SK2 sondajının koordinatları X: 3.52.500 D, Y: 42.19.356 K ve Z: 1153 m olarak
kaydedilmiştir (Çizelge 4.1). Sondaj, geç Miyosen-Pliyosen yaşlı Göksöğüt
Formasyonu’nun kömür içeren ince kırıntılıların baskın olduğu orta-üst seviyelerini
kesmektedir. Toplam kalınlığı 252,80 m olan sondaj istifi boyunca toplam 51 adet
örnek (SK2-01-51) alınmıştır (Şekil 4.13). Sondaj istifi, MTA tarafından hazırlanan
loga göre oluşturulmuştur.
Sondaj istifinin alt kısımlarında sırasıyla killi kireçtaşı ara seviyeleri içeren siltli marn
(252,80-226,75 m) (Şekil 4.14A), killi kireçtaşı ara seviyeleri içeren fosilli siltli kiltaşımarn (226-212 m) ve ince kömür bantları içeren fosilli siltli kiltaşları (212-197,50 m)
yer almaktadır. Bu aralıktan toplam 15 adet örnek (SK2-51-37) alınmıştır. Üste
doğru fosilli kiltaşı ara seviyeleri içeren kömür damarı (197,50-194,50 m) izlenmekte
olup bu aralıkta kömür seviyesinden 1 adet örnek (SK2-36) alınmıştır. Üzerleyen
seviyede (194,50-183,50 m) fosilli siltli kiltaşları yer almaktadır ve bu aralıktan 2 adet
örnek (SK2-35-34) alınmıştır. 183,50-177 m arasında 1 m kalınlığında kömür
damarı, üzerinde 4 m kalınlığında kil oranı düşük kömür seviyesi ve en üstte de
fosilli siltli kiltaşı seviyesi gözlenmekte olup bu aralıktaki kil içeren kömürlü
seviyelerden (Şekil 4.14B) 2 adet örnek (SK2-33-32) alınmıştır. Kömürü üzerleyen
kısımda (177-135,80 m) ince kömür bantları içeren fosilli siltli kiltaşları (Şekil 4.14D)
baskın olup bazı seviyelerde kiltaşlarının (153,50-150,50 m; 147,60-141,70 m)
karbonat içeriği artmaktadır (Şekil 4.14C). Bu aralıktan toplam 10 adet örnek (SK231-22) alınmıştır (Şekil 4.14C-D). Üzerleyen seviyelerde (135,80-88,70 m) fosilli siltli
kiltaşları baskındır ve kiltaşlarının alt seviyelerde (135,80-118,15 m) ince kömür
bantlı, orta seviyelerde (118,12-94,60 m) kumlu, üst seviyelerde (94,60-88,70 m) ise
karbonat yumrulu olduğu görülmektedir. Bu aralıktan toplam 15 adet örnek (SK221-07) alınmıştır. İstifin üst kısımlarında çakıllı kumlu kiltaşları (88,70-76,75 m) ve
fosilli siltli kiltaşları (76,75-70 m) yer almaktadır. Bu aralıktaki çakıllı kumlu
kiltaşlarından 2 (SK2-06-05), fosilli siltli kiltaşlarından (Şekil 4.14E) ise 4 adet örnek
(SK2-04-01) alınmıştır. İstifin en üst kısımlarında (70-0 m) ise çakıllı kumlu
kiltaşlarından oluşan örtü sedimanları bulunmaktadır. Sondaj istifi boyunca alınan
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örneklerde ostrakod, gastropod, karofit, balık dişleri ile iki seviyede pelesipodlara
rastlanılmıştır (Şekil 4.13).

Şekil 4.13. SK2 sondaj istifi.
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Şekil 4.14. SK2 sondaj istifi boyunca örneklenen ve faunal bolluğun nispeten yüksek
olduğu seviyelere ait karot fotoğrafları. A) Örn. 46: 233,40 m. B) Örn. 32:
179,10 m. C) Örn. 26: 153,20 m. D) Örn. 22: 137,20 m. E) Örn. 04: 76,35
m.
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4.2. Ilgın Havzası
4.2.1. Kumdöken Formasyonu
4.2.1.1. Gölyaka Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Gölyaka ÖSK, Ilgın L27-b1 paftasında, Ilgın Havzası’nın kuzey bölümündeki
Gölyaka yerleşiminin yaklaşık 3 km güneybatısında yer almaktadır. ÖSK’nın
başlangıç koordinatları X: 3.97.052 D, Y: 42.57.279 K ve Z: 1130 m, bitiş
koordinatları ise X: 3.96.904 D, Y: 42.57.288 K ve Z: 1176 m olarak kaydedilmiştir
(Çizelge 4.1). ÖSK, erken Miyosen yaşlı Kumdöken Formasyonu’nun ince
kırıntılıların baskın olduğu kömür içeren seviyelerinin izlendiği, terkedilmiş bir açık
ocak kömür işletmesindeki (Harami Ocağı) ana kömür damarının üzerinden
ölçülmüştür. Toplam kalınlığı 29 m olan ÖSK’nın 29 seviyesinden örnek (GÖL-A21) alınmıştır (Şekil 4.15). Açık ocak içerisinde tek bir seviyede tüm istif
izlenemediğinden devamlı bir ölçüm gerçekleştirebilmek için kesit bazı seviyelerde
kaydırılmıştır.
Alttan üste doğru 0-10,5 m arası kahverengi, yer

yer

kömür kırıntılı

çamurtaşlarından oluşmaktadır ve kömürlü ara seviyeler de izlenmektedir. Alt
sınırda taban kömürleri başlayan istifin orta kesimlerde 30 cm kalınlığında bir kömür
damarı yer almakta ve üst sınırındaki ise 1 m kalınlığındaki kömür damarıyla
sonlanmaktadır. 0-10,5 m aralığında çamurtaşı ve kömür seviyelerinden 8 adet
örnek (GÖL-A-H) alınmıştır (Şekil 4.16A). 10,5-21,5 m arasında gri-yeşil renkli
kiltaşları baskındır. Ara seviyelerde alttan üste doğru kireçtaşı, marn, demirlimanganlı kiltaşı, kumlu kiltaşı seviyeleri izlenmekte, üst sınırda ise kireçtaşları yer
almaktadır. 10,5-21,5 m aralığında kireçtaşları haricindeki seviyelerden 13 adet
örnek (GÖL-01-13) alınmıştır (Şekil 4.16B). 22,5-29 m arasında tabanda yer yer
kumtaşı ve marn ara seviyeleri içeren çamurtaşları ve üste doğru marn ara seviyeleri
içeren kumlu kiltaşlarına geçiş göstermektedir. Bu aralıktan toplam 8 adet örnek
(GÖL-14-21) alınmıştır (Şekil 4.16C). ÖSK boyunca alınan örneklenen birçok
seviyede ostrakodlara rastlanırken, iki seviyede gastropodlar ve bir seviyede
omurgalı kemikleri gözlenmiştir (Şekil 4.15).
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Şekil 4.15. Gölyaka ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.16. Gölyaka ÖSK arazi fotoğrafları. A) Ana kömür seviyesini üzerleyen alt
kısımların genel görünümü (GÖL-A-H, bakış yönü KB). B) Orta kısımların
genel görünümü (GÖL-01-13, bakış yönü GD). C) Üst kısımların genel
görünümü (GÖL-14-21, bakış yönü G).
4.2.2.2. Çeltek Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Çeltek ÖSK, Ilgın L27-b1 paftasında, Ilgın Havzası’nın kuzey bölümündeki
Çavuşçugöl yerleşiminin yaklaşık 2 km güneybatısında yer almaktadır. ÖSK’nın
başlangıç koordinatları X: 3.98.997 D, Y: 42.48.463 K ve Z: 982 m, bitiş koordinatları
ise X: 3.99.212 D, Y: 42.48.607 K ve Z: 1027 m olarak kaydedilmiştir (Çizelge 4.1).
ÖSK, erken Miyosen yaşlı Kumdöken Formasyonu’nun üst kömürlü ve ince kırıntılı
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seviyelerinin izlendiği, Yeni Çeltek işletmesi tarafından açılan açık ocak boyunca
ölçülmüştür (Şekil 4.18A). Açık ocak işletmesinin içerisinde istiflerin dik şevler
boyunca gözlenmesi nedeniyle devamlı bir ölçüm gerçekleştirebilmek için kesit bazı
seviyelerde kaydırılmıştır. Toplam kalınlığı 44 m olan ÖSK’nın 32 seviyesinden
örnek (ÇTL-1-32) alınmıştır (Şekil 4.17).
ÖSK’nın tabanında (0-4 m) krem renkli kiltaşları yer almaktadır ve kiltaşlarının üst
kesiminden 1 adet örnek (ÇTL-01) alınmıştır. 4-7 m arası ince kiltaşı bantları içeren
kömür, 7-8,5 m arası ise kömür ile devam etmektedir. 4-8,5 m arasındaki kiltaşından
2 adet (ÇTL-03-04), kömür seviyelerinden 5 adet (ÇTL-02-08) olmak üzere toplam
7 adet örnek alınmıştır. 8,5-12 m arasında kömür baskındır. Bu aralıkta karbonatlı
kiltaşı ara bandı ve en üstte operkulum yığışımlarında oluşan ince bant
gözlenmektedir. Kömürlerin ortasından ve diğer ince bantlardan toplam 3 adet örnek
(ÇTL-09-11) alınmıştır. 12-15 m arasında kiltaşları yaygındır ve orta kesiminden 1
adet örnek (ÇTL-12) alınmıştır. 15-18 m arasında laminalı kömürler baskın olup
kömürleri üzerleyen 40 cm kalınlığındaki bol gastropodlu kumtaşı seviyesinden 1
adet örnek (ÇTL-13) alınmıştır. Bu aralığın en üst seviyesinde ise 50 cm kalınlığında
kömür gözlenmektedir. 18-20 m arasında kiltaşları baskındır ve 20 cm kalınlığında
sarı renkli bir kumtaşı ara seviyesi ile üstte ince bir kömür seviyesi gözlenmiştir. Bu
seviyelerden toplam 3 adet örnek (ÇTL-14-16) alınmıştır (Şekil 4.18B). 20-26 m
arasında gri renkli kiltaşı ve çamurtaşı seviyeleri gözlenmektedir ve yaklaşık eşit
aralıklarla 9 adet örnek (ÇTL-17-25) alınmıştır. 26-30 m arası kiltaşları (yer yer
silisifiye) ile sarı renkli ince tabakalı kireçtaşı ardalanmasından oluşmaktadır.
Kiltaşlarının alt ve orta bölümünden toplam 2 adet örnek (ÇTL-26-27) alınmıştır
(Şekil 4.18C). Üzerleyen 30-34 m arasında sarı renkli silttaşları (yer yer silisifiye ve
kumlu) izlenmekte olup üst kesiminden 1 adet örnek (ÇTL-28) alınmıştır.
34-36 m arasında çamurtaşları baskındır ve yaklaşık orta seviyesinden 1 adet örnek
(ÇTL-29) alınmıştır. 36-39 m arasında çakıllı kumtaşları üzerleyen 39-44 m arasında
ise killi, siltli kumtaşları izlenmektedir. 39-44 m aralığından eşit aralıklarla 3 adet
örnek (ÇTL-30-32) alınmıştır. ÖSK boyunca alınan örneklenen bazı seviyelerde
ostrakod, gastropod, karofit ve birkaç seviyede ise balık dişlerine rastlanılmıştır
(Şekil 4.17).
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Şekil 4.17. Çeltek ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.18. Çeltek ÖSK arazi fotoğrafları. A) Açık ocak işletmesinin genel arazi
görünümü (bakış yönü KD). B) Orta seviyelerde izlenen kiltaşı baskın istif
(ÇTL-14-22). C) Üst kesimlerin genel görünümü (ÇTL-23-32, bakış yönü
GD).
4.2.2. Aşağıçiğil Formasyonu
4.2.2.1. Kiresendere Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Kiresendere ÖSK’sı Ilgın L27-c4 paftasında, Ilgın Havzası’nın güney bölümündeki
Aşağıçığil yerleşiminin yaklaşık 5 km güneybatısında yer almaktadır. ÖSK’nın
başlangıç koordinatları X: 3.95.192 D, Y: 42.11.686 K ve Z: 1291 m, bitiş
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koordinatları ise X: 3.95.213 D, Y: 42.11.706 K ve Z: 1296 m olarak kaydedilmiştir
(Çizelge 4.1). ÖSK, orta–erken geç Miyosen yaşlı Aşağıçiğil Formasyonu’nun ince
kırıntılıların baskın olduğu seviyelerinden ölçülmüştür. Toplam kalınlığı 11,5 m olan
ÖSK’nın 21 seviyesinden örnek (KD-01-21) alınmıştır (Şekil 4.19). ÖSK’nın
tavanından ölçülen tabaka konumu K77D/18KB’dır.
ÖSK’nın tabanında (0-4 m) gastropod ve dal parçaları içeren mavi-gri renkli
çamurtaşları izlenmektedir. Üste doğru mavi kiltaşları yaygındır ve boz renkli kumlu
marn ara seviyeleri ile birkaç seviyede açık kahve renkli ince kumtaşı bantları
gözlenmiştir. Bu aralıktan (0-4 m) toplam 9 adet örnek (KD-01-09) alınmıştır (Şekil
4.20A-B). 4-8 m arasında açık sarı-kahve renkli kiltaşları (çamurtaşı?) baskındır.
Altta bol gastropodlu çok ince kömür bantları, üstte ise sarı renkli bir kumtaşı
seviyesinin izlendiği bu aralıktan toplam 7 adet örnek (KD-10-16) alınmıştır (Şekil
4.20C). 8-10,5 m arasında sarı-kahverengi silttaşları yaygın olup üzerinde ince bir
kahverengi toprak seviyesi izlenmektedir. Bu aralıkta silttaşlarının alt ve üst
seviyelerinden 2 adet (KD-17-18), toprak seviyesinden ise 1 adet örnek (KD-19)
alınmıştır (Şekil 4.20D). ÖSK’nın tavanındaki (10,5-11,5 m) tufa içeren, gözenekli
kahverengi kireçtaşlarında ise 2 adet örnek (KD-20-21) alınmıştır. ÖSK boyunca
örneklenen birçok seviyede ostrakod, gastropod, pelesipod ve karofitlere, birkaç
seviyede ise balık dişlerine rastlanılmıştır (Şekil 4.19).
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Şekil 4.19. Kiresendere ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.20. Kiresendere ÖSK arazi fotoğrafları. A-B) Mavi kiltaşlarının baskın olduğu
alt kısımlar (KD-01-09, bakış yönü KD). C) Sarı-kahverengi kiltaşlarının
baskın orta kısımlar (KD-10-16). D) Üst kısımlarda izlenen sarıkahverengi silttaşı seviyeleri (KD-17-19) yakın görünüm.
4.2.2.2. Çiğil Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Çiğil ÖSK, Ilgın L27-c4 paftasında, Ilgın Havzası’nın güney bölümündeki Aşağıçiğil
yerleşiminin yaklaşık 4 km batısında yer almaktadır. ÖSK’nın başlangıç
koordinatları X: 3.96.460 D, Y: 42.13.550 K ve Z: 1242 m, bitiş koordinatları ise X:
3.96.580 D, Y: 42.13.613 K ve Z: 1229 m olarak kaydedilmiştir (Çizelge 4.1). ÖSK,
orta–erken geç Miyosen yaşlı Aşağıçiğil Formasyonu’nun karbonatların baskın
olduğu üst seviyelerinden Kiresendere ÖSK’nın yaklaşık 1 km kuzeyindeki
üzerleyen istiflerden alınmıştır. Yamaç eğiminin yüksek olmasından dolayı kesit
hattı bazı seviyelerde kaydırılmıştır. Toplam kalınlığı 38 m olan ÖSK’nın 19
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seviyesinden örnek (ÇİĞ-01-19) alınmıştır (Şekil 4.21). ÖSK’nın tavanındaki
kireçtaşından ölçülen tabaka konumu K78D/16KB’dır.
ÖSK’nın tabanında (0-4 m) karbonatlı kiltaşı-kireçtaşı ardalanması izlenmektedir.
Üzerleyen 4-8 m arasında karbonatlı kiltaşları daha baskın halde devam etmektedir
(Şekil 4.22A-B). 8-10 m arasında ise istif tekrar karbonatlı kiltaşı ile kireçtaşı
ardalanmasına geçiş göstermektedir (Şekil 4.22C-D). Tabandan bu seviyeye kadar
ince kırıntılı seviyelerden yaklaşık eş aralıklarla 14 adet örnek (ÇİĞ-01-14)
alınmıştır. İstifin alt-orta seviyelerinde sırasıyla 10-14 m arasında kireçtaşları, 14-19
m arasında karbonatlı kiltaşları ile ince kireçtaşı seviyesi ve 19-24 m arasında ise
kireçtaşları gözlenmektedir. Bu aralıktaki ince kırıntılı seviyelerden 3 adet örnek
(ÇİĞ-15-17) alınmıştır. İstifin üst seviyelerine doğru ise alttan üste doğru 24-28 m
arasında karbonatlı kiltaşları, 28-29,5 m arasında kireçtaşları, 29,5-32,5 m arasında
karbonatlı kiltaşları izlenmektedir. Bu aralığın alt ve üst seviyelerindeki ince
kırıntılılardan 2 adet örnek (ÇİĞ-18-19) alınmıştır. ÖSK’nın en üst seviyelerinde
(32,5-38 m) ise sarı-krem renkli kireçtaşları ile ara seviyelerde karbonatlı kiltaşları
(marn?) izlenmektedir. ÖSK boyunca birçok örnekte ostrakod, gastropod ve
karofitlere rastlanılmıştır (Şekil 4.21).
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Şekil 4.21. Çiğil ölçülü stratigrafi kesiti.
74

Şekil 4.22. Çiğil ÖSK arazi fotoğrafları. A) ÖSK’nın alt kısımlarında izlenen
karbonatlı kiltaşı-kireçtaşı ardalanması ve B) yakın görünümü (ÇİĞ-0106, bakış yönü KB). C) ÖSK’nın alt-orta kısımlarında karbonatlı kiltaşları
ile üzerleyen kireçtaşları ve D) yakın görünümü (ÇİĞ-07-11, bakış yönü
KB).
4.2.2.3. Aşağıçiğil Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Aşağıçiğil ÖSK’sı Ilgın L27-c4 paftasında, Ilgın Havzası’nın güney bölümündeki
Aşağıçiğil yerleşiminin yaklaşık 5 km batısında yer almaktadır. ÖSK’nın başlangıç
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koordinatları X: 3.95.874 D, Y: 42.14.098 K ve Z: 1249 m, bitiş koordinatları ise X:
3.95.780 D, Y: 42.14.140 K ve Z: 1274 m olarak kaydedilmiştir (Çizelge 4.1). ÖSK,
benzer litolojiler sunan Çiğil ÖSK’nın yaklaşık 1 km kuzeybatısından, orta–erken
geç Miyosen yaşlı Aşağıçiğil Formasyonu’nun karbonatların baskın olduğu üst
seviyelerinden alınmıştır. Yamaç eğiminin yüksek olmasından dolayı kesit hattı bazı
seviyelerde kaydırılmıştır. Toplam kalınlığı 34 m olan ÖSK’nın 8 seviyesinden örnek
(AÇ-01-08) alınmıştır (Şekil 4.23). ÖSK’nın orta kesimlerindeki kireçtaşından
ölçülen tabaka konumu K70D/38KB’dır.
ÖSK tabanında (0-7 m) açık sarı-krem renkli karbonatlı kiltaşlarının baskın olduğu
seviyeler bulunmaktadır (Şekil 4.24A). Üzerleyen 7-14 m arasında tufa içeren
gözenekli, kalın tabakalı, sarı renkli kireçtaşları izlenmektedir (Şekil 4.24B-C). İstifin
orta seviyelerinde (14-22 m) nispeten aşınmış açık gri renkli karbonatlı kiltaşları
bulunmakta olup bu aralıktan yaklaşık eşit aralıklarla toplam 5 adet örnek (AÇ-0105) alınmıştır. ÖSK’nın orta üst seviyelerinde (22-30 m) tabanda aşınma (mağara)
yapıları sunan, ince-orta kalınlıkta tabakalara sahip sarı renkli kireçtaşları
gözlenmektedir (Şekil 4.24C). ÖSK’nın en üst seviyesinde (30-34 m) karbonatlı
kiltaşları ve kireçtaşları gözlenmektedir. Bu aralıktaki ince kırıntılı seviyelerden 3
adet örnek (AÇ-06-08) alınmıştır. ÖSK boyunca alınan örneklerin birçoğunda
ostrakodlara bazılarında ise gastropod ve karofitlere rastlanılmıştır (Şekil 4.23).
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Şekil 4.23. Aşağıçiğil ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.24. Aşağıçiğil ÖSK arazi fotoğrafları. A) Aşağıçiğil ÖSK genel görünümü
(bakış yönü K). B) Alt ve orta kısımlardaki karbonatlı kiltaşı ve üzerleyen
kireçtaşlarının genel görünümü (bakış yönü KB). C) Kireçtaşları
içerisinde gözlenen tufa tüplerinin yakın görünümü.
4.2.2.4. Yukarıçiğil Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Yukarıçiğil ÖSK, Ilgın L27-c3 paftasında, Ilgın Havzası’nın güneyindeki Yukarıçiğil
yerleşiminin yaklaşık 1 km kuzeyinde yer almaktadır. ÖSK’nın başlangıç
koordinatları X: 4.02.807 D, Y: 42.14.489 K ve Z: 1298 m, bitiş koordinatları ise X:
4.02.920 D, Y: 42.14.654 K ve Z: 1373 m olarak kaydedilmiştir (Çizelge 4.1). ÖSK,
orta–erken geç Miyosen yaşlı Aşağıçiğil Formasyonu’nun ince kırıntılı ve karbonatlı
seviyelerinden ölçülmüştür. Yamaç eğiminin yüksek olmasından dolayı kesit hattı
bazı seviyelerde kaydırılmıştır. Toplam kalınlığı 112 m olan ÖSK’nın 47
seviyesinden örnek (YÇ-01-47) alınmıştır (Şekil 4.25 ve 26). ÖSK’nın alt
kesimlerindeki kireçtaşından ölçülen tabaka konumu K15B/14KD’dur.
ÖSK’nın alt kesimlerinde (0-34 m) yaygın olarak bol gastropodlu, kahverengi
çamurtaşlarına (siltli) rastlanılmaktadır. Ara seviyelerde (5, 18 ve 20,5 m) silisifiye
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kireçtaşları ile organik maddece zengin çamurtaşı seviyeleri (Şekil 4.26B) olağandır.
Bu aralıktan toplam 17 adet örnek (YÇ-01-17) alınmıştır. İstifin alt-orta kesimleri (3460,5 m) ise tabanda silisifiye kireçtaşı (Şekil 4.26C) ile başlamakta üste doğru
kireçtaşı-karbonatlı çamurtaşı ardalanması gözlenmektedir. Bu aralıkta toplam 10
adet örnek (YÇ-18-27) alınmıştır. İstifin orta-üst kesimlerinde (60,5-94 m) gri-açık
kahverengi çamurtaşları yaygındır. Organik maddece zengin çok sayıda çamurtaşı
seviyesi (Şekil 4.26D) ile çok ince kumlu çamurtaşları da gözlenebilmektedir. Bu
aralıkta killi kireçtaşı seviyeleri ile üstte tufa içeren gözenekli kireçtaşı seviyesi de
bulunmaktadır. Bu aralıkta ince kırıntılı seviyelerden 14 adet (YÇ-28-42), killi
kireçtaşından ise 1 adet (YÇ-34) olmak üzere toplam 15 adet örnek alınmıştır.
ÖSK’nın en üst seviyeleri (94-112 m) de bol gastropodlu açık kahverengi
çamurtaşlarından (Şekil 4.26E) oluşmakta ve tavanda yaklaşık 50 cm kalınlığa sahip
tufa

içeren

gözenekli

kireçtaşı

seviyesi

yer

almaktadır.

Bu

aralıktaki

çamurtaşlarından 4 adet (YÇ-43-46), tavandaki kireçtaşından ise 1 adet örnek (YÇ47) alınmıştır. ÖSK boyunca birçok seviyede yüksek bollukta izlenen gastropodların
yanı sıra çoğu seviyede ostrakod, karofit, pelesipod ve balık dişlerine rastlanılmıştır
(Şekil 4.25).
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Şekil 4.25. Yukarıçiğil ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.26. Yukarıçiğil ÖSK arazi fotoğrafları. A) Yukarıçiğil ÖSK’nın genel
görünümü (bakış yönü DKD). B) Alt kısımlarda izlenen organik maddece
zengin çamurtaşı (YÇ-14). C) Alt kısımlarda izlenen silisifiye kireçtaşları
(YÇ-18). D) Orta kısımlarda izlenen organik maddece zengin çamurtaşı
(YÇ-29). E) Üst kısımlarda izlenen bol gastropodlu açık kahverengi
çamurtaşı (YÇ-43).
4.2.2.5. Kayaönüdere Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Kayaönüdere ÖSK, Ilgın L27-c3 paftasında, Ilgın Havzası’nın güney bölümündeki
Yukarıçiğil yerleşiminin yaklaşık 2 km doğusunda yer almaktadır. ÖSK’nın başlangıç
koordinatları X: 4.04.955 D, Y: 42.13.907 K ve Z: 1378 m, bitiş koordinatları ise X:
4.05.001 D, Y: 42.13.917 K ve Z: 1405 m olarak kaydedilmiştir (Çizelge 4.1). ÖSK,
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orta–erken geç Miyosen yaşlı Aşağıçiğil Formasyonu’nun tavan bölümünden
alınmıştır (Şekil 4.28A). Toplam kalınlığı 34 m olan ÖSK’nın 18 seviyesinden örnek
(KAY-01-18) alınmıştır (Şekil 4.27).
ÖSK’nın tabanında (0-7 m) kireçtaşı seviyeleri içeren kumlu çamurtaşları yer
almaktadır. Bu aralığın üst seviyelerinden 2 adet örnek (KAY-01-02) alınmıştır. 7-10
m arasında karbonatlı kiltaşları izlenmektedir ve üst sınırına yakın bir noktadan 1
adet örnek (KAY-03) alınmıştır. 10-18 m arasında tabanda kireçtaşları ile ara
seviyede ince çakıllı kumtaşları bulunmakta üste doğru kumtaşlarına geçilmektedir.
Alttaki kireçtaşından 1 adet (KAY-04), üst kesimlerdeki kumtaşlarından ise 2 adet
örnek (KAY-05-06) alınmıştır. Üzerleyen 18-20 m arasında karbonatlı kiltaşları yer
almakta olup bu seviyeden 1 adet örnek (KAY-07) alınmıştır. 20-26 m arasındaki
istif yaklaşık 30 cm’lik sarı renkli gastropodlu ve kumlu çamurtaşı başlamakta üste
doğru kumtaşları izlenmektedir. Kumtaşlarının üst kesimlerine doğru kireçtaşı ara
seviyeleri de gözlenmektedir. Bu aralıktan yaklaşık eşit aralıklarla 6 adet örnek
(KAY-08-13) alınmıştır. Üzerleyen seviyede (26-28 m) gastropodlu ve gri renkli
düşük karbonatlı çamurtaşları izlenmekte olup bu seviyeden 1 adet örnek (KAY-14)
alınmıştır. ÖSK’nın üst kesimlerinde (28-34 m) kumtaşları baskındır ve orta
kesimlerde karbonatlı kiltaşları da gözlenmektedir. Alttaki kumtaşlarından 3 adet
(KAY-15-17), karbonatlı kiltaşlarından ise 1 adet (KAY-18) olmak üzere toplam 4
adet örnek alınmıştır (Şekil 4.28B). ÖSK boyunca istifin alt kesimlerinde
ostrakodlara, üst kesimlerinde ise gastropodlara rastlanılmıştır (Şekil 4.27).
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Şekil 4.27. Kayaönüdere ölçülü stratigrafi kesiti.
83

Şekil 4.28. Kayaönüdere ÖSK arazi fotoğrafları. A) Aşağıçiğil Formasyonu ve
üzerleyen Belekler Formasyonu dokanağı (bakış yönü KD). B)
Kayaönüdere ÖSK genel görünümü (bakış yönü KD).
4.2.3. Belekler Formasyonu
4.2.3.1. Çebişli Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Çebişli ÖSK, Ilgın L27-a3 paftasında, Ilgın Havzası’nın kuzey bölümündeki
Boğazkent yerleşiminin yaklaşık 4 km güneybatısında yer almaktadır. ÖSK’nın
başlangıç koordinatları X: 3.89.902 D, Y: 42.43.138 K ve Z: 1095 m, bitiş
koordinatları ise X: 3.89.813 D, Y: 42.43.274 K ve Z: 1114 m kaydedilmiştir (Çizelge
4.1). ÖSK, geç Miyosen-Pliyosen yaşlı Belekler Formasyonu’nun ince kırıntılı ve
karbonatlı seviyelerinden ölçülmüştür. Toplam kalınlığı 26 m olan ÖSK’nın 10
seviyesinden örnek alınmıştır (Şekil 4.29). ÖSK’nın tavan bölümündeki kireçtaşları
belirgin bir tabaka düzlem sunmadığından tabaka konumu ölçülemese de tabakalar
yataya yakın bir konum sergilemektedir.
ÖSK tabanda (0-1,5 m) kireçtaşlarından oluşmaktadır. Üzerleyen seviye (1,5-15 m)
altta çamurtaşları ile başlamakta üste doğru gri renkli, yer yer pekişmemiş, belirsiz
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tabakalanmaya sahip kiltaşları izlenmektedir. Kesit boyunca tüm örnekler (ÇEB-0110) bu aralıktan alınmıştır (Şekil 4.30). ÖSK’nın üst seviyelerinde ise (15-26 m) orta
kalınlıkta tabakalara sahip gözenekli (erime boşluklu) killi kireçtaşları yer almaktadır.
ÖSK boyunca birkaç seviyede ostrakod, bir seviyede ise gastropod ve karofitlere
rastlanılmıştır (Şekil 4.29).

Şekil 4.29. Çebişli ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.30. Çebişli ÖSK’nın alt-orta kısımlarında izlenen gri kiltaşları (ÇEB-01-10) ve
üzerleyen gözenekli killi kireçtaşı (Kçt) seviyesi (bakış yönü BKB).
4.2.4. Dursunlu Formasyonu
4.2.4.1. Dursunlu Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dursunlu ÖSK, Ilgın L27-b1 paftasında, Ilgın Havzası’nın kuzey bölümündeki
Dursunlu yerleşiminin yaklaşık 3 km güneybatısında yer almaktadır. ÖSK’nın
başlangıç koordinatları X: 3.92.560 D, Y: 42.48.410 K ve Z: 1043 m, bitiş
koordinatları ise X: 3.92.475 D, Y: 42.48.506 K ve Z: 1060 olarak kaydedilmiştir
(Çizelge 4.1). ÖSK, erken Pleyistosen yaşlı Dursunlu Formasyonu’nun kömür içeren
ince kırıntılı baskın, yer yer kumtaşları ve karbonatların da bulunduğu alt
seviyelerinden, Konya Şeker İşletmesi tarafından açılan açık ocak boyunca
ölçülmüştür (Şekil 4.32A-D). Açık ocak işletmesinin içerisinde istiflerin dik şevler
boyunca gözlenmesi nedeniyle devamlı bir ölçüm gerçekleştirebilmek için kesit bazı
seviyelerde kaydırılmıştır. Tabakaların konumu yatay ve/veya yataya yakındır.
Toplam kalınlığı 16,5 m olan ÖSK’nın 30 seviyesinden örnek (DUR-01-30) alınmıştır
(Şekil 4.31).
ÖSK’nın tabanında (0-4 m) gri renkli kiltaşları yer almaktadır ve üste doğru sarı
renkli gevşek kumtaşları ile kiltaşı ara katmanı içeren kömürlü (turba) seviyeler
izlenmektedir (Şekil 4.32A). Bu aralığın en üst seviyesinde ise ince bir gri renkli
kumtaşı seviyesi gözlenmektedir. Bu aralıktan toplam 9 adet örnek (DUR-01-09)
alınmıştır (Şekil 4.32A). Üzerleyen seviyede (4-6,5 m) işletilen 2,5 m’lik kömür
damarı yer almakta olup uygun seviyelerde toplam 3 adet örnek (DUR-10-12)
alınmıştır. Ana kömür damarının üstündeki seviyede (6,5-7,5 m) ince kömür bandı
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içeren kiltaşları izlenmektedir ve bu seviyedeki kömür bandından 1 adet (DUR-14)
kiltaşlarından 2 adet örnek (DUR-13 ve 15) alınmıştır. ÖSK’nın orta kesimlerinde
(7,5-8,5 m) bol gastropodlu, sarı renkli kumlu ara seviyeler içeren kiltaşları
gözlenmektedir ve bu aralıktaki kumlu seviyeden 1 adet (DUR-17), kiltaşlarından 2
adet (DUR-16 ve 18) örnek alınmıştır (Şekil 4.32B). İstif üste doğru (8,5-11,5 m)
kahverengi-boz renkli kiltaşlarına geçiş göstermektedir. Bu aralıktan toplam 8 adet
örnek (DUR-19-26) alınmıştır (Şekil 4.32C-D). İstifin üst kesimlerinde (11,5-14,5 m)
beyaz-krem renkli karbonatlı kiltaşları izlenmekte olup kiltaşlarının alt ve üst
seviyelerinden 2 adet örnek (DUR-27 ve 28) alınmıştır. ÖSK’nın en üst seviyesinde
(14,5-16,5 m) ise alttan üste doğru çakıllı, gevşek, kahverengi toprak, 20 cm’lik
turba, 30 cm’lik krem renkli karbonatlı kiltaşı ve çakıllı gevşek açık kahverengi toprak
izlenmektedir (Şekil 4.32E). Bu aralıktaki turba ve kiltaşı seviyelerinden 1’er adet
örnek (DUR-29 ve 30) alınmıştır. ÖSK boyunca birçok seviyede ostrakod,
gastropod, karofit ve pelesipodlar ile birkaç seviyede balık dişi ve memeli/omurgalı
kemiklerine (Şekil 4.32F) rastlanılmıştır (Şekil 4.31).
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Şekil 4.31. Dursunlu ölçülü stratigrafi kesiti.
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Şekil 4.32. Dursunlu ÖSK arazi fotoğrafları. A) Ana kömür damarının altında yer
alan taban kısımları (DUR-01-09, bakış yönü KD). B) Alt-orta kısımlarda
ana kömür damarı ve üzerleyen ince kırıntılı istif (DUR-10-18, bakış yönü
K). C) Orta kısımlardaki kiltaşlarının yakın görünümü (DUR-19-20). D)
Orta-üst kısımların genel görünümü (DUR-21-30, bakış yönü KB). E) En
üst kısımdaki toprak ve turba seviyelerinin yakın görünümü. F) ÖSK’nın
tabanından elde edilen (DUR-05) omurgalı tarak kemiğinin yakın
görünümü.
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5. SİSTEMATİK PALEONTOLOJİ
5.1. Giriş
Tez çalışması kapsamında, Yalvaç Havzası’nda yer alan Yarıkkaya ve Göksöğüt
formasyonları ile Ilgın Havzası’nda yer alan Kumdöken, Aşağıçiğil, Belekler ve
Dursunlu formasyonlarının ostrakod fauna topluluklarının belirlenmesi amacıyla, 14
adet ölçülü stratigrafi kesiti ve 2 adet sondaj istifinden alınan toplam 504 adet
yıkama örneği mikropaleontolojik olarak değerlendirilmiştir. Sistematik Paleontoloji
çalışmaları sonucunda Cyprididae, Candonidae, Ilyocyprididae, Darwinulidae,
Cytherideidae, Leptocytheridae ve Limnocytheridae familyalarına ait 40 cins
(Strandesia, Cypris, Mediocypris, Moenocypris, Virgatocypris, Cavernocypris,
Cypridopsis, Potamocypris, Zonocypris, Cyprinotus, Heterocypris, Arctocypris,
Prionocypris,

Tonnacypris,

Stenocypris,

Scottia,

Paracandona,

Pseudocandona,

Pontoniella,
Vestalenula,

Trajancypris,

Candona,

Mixtacandona?,
Cyprideis,

Herpetocyprella,

Neglecandona,

Candonopsis,
Cyclocypris,

Amnicythere,

Psychrodromus,

Fabaeformiscandona,

Hastacandona?,

Cypria,

Ilyocypris,

Limnocythere,

Lineocypris,
Darwinula,

Paralimnocythere,

Leucocythere ve Metacypris) ve 90 ostrakod taksonu tanımlanmıştır (Ek. 2).
Taksonlar dahilinde 38 bilinen tür ve 1 bilinen alt türün yanı sıra 7 yeni tür
(Cyprinotus turcica n. sp., Heterocypris granuloreticulata n. sp., Heterocypris
yalvacensis n. sp., Herpetocyprella posterotruncata n. sp., Herpetocyprella
posterocornuta n. sp., Psychrodromus seni n. sp. ve Metacypris gokcenae n. sp.)
teşhis edilmiştir. Ayrıca 44 ostrakod taksonu (13 cf., 3 aff., 27 sp. ve 1 Ostracoda
indet.) ise adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Ostrakod taksonlarının teşhisinde Bronstein (1947), Freels (1980), Meisch (2000)
ve Fuhrmann (2012) başta olmak üzere türlerin ilk teşhislerinin gerçekleştirildiği
çalışmalar ve Neojen ve Kuvaterner yaşlı ostrakodlar üzerine gerçekleştirilen çok
sayıda araştırmadan yararlanılmıştır. Ostrakod taksonlarının tanımlanmasında
kavkının genel şekli, karakteristik büyüklüğü, uzunluk yükseklik oranı, kapakların
birbirini üzerleme şekli ve kavkı yüzeyindeki süs özelliklerinden yararlanılmıştır
(Şekil 5.1). İyi korunmuş formların kapak iç görünümlerinde lamel, selvaj, vestibül,
kas izi, menteşe, kenar delik kanalları, normal delik kanalları ve kenar ripletleri gibi
bölümleri de incelenmiş ve tanımlama aşamasında değerlendirilmiştir (Şekil 5.1).
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Tanımlamalar sırasında ayrıca bazı türlerde gözlenebilen farklı tipteki kavkı
morfolojileri (seksüel dimorfizm, tür içi varyasyon vb.) de değerlendirilmiştir. Kavkı
bölümlerinin tanımlanmasında ise Kesling (1951) tarafından yan görünüm için
önerilen adlandırma kullanılmıştır (Şekil 5.2). Taksonomik adlandırmalarda
International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 1999) standartlarına
uyulmuştur. “Açık Adlandırma (Open Nomenclature)” niteleyicilerinin (cf., aff., sp.
vb.) kullanımında ise Sigovini ve ark. (2016) tarafından önerilen esaslar dikkate
alınmıştır. Tanımlanan ostrakod taksonlarının sınıflandırılmasında esas olarak
Martens ve Savatenalinton (2011) ve Meisch ve ark. (2019a) çalışmalarında
sunulan taksonomik sıralamaya uyulmuştur. Fosil taksonların sınıflandırmasında ise
Hartmann ve Puri (1974) tarafından fosil ve güncel ostrakodlar için önerilen
taksonomik sıralamadan yararlanılmıştır.
Sistematik Paleontoloji çalışmaları sonucunda tanımlanan ostrakod taksonlarına ait
SEM görüntüleri Levha 1-52 arasında sunulmuştur.
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Şekil 5.1. A) Cytheroidean bir ostrakodun sağ kapak yan iç görünümde kavkı genel
morfolojisi ve kenar zonunun detaylı kesiti (Horne ve ark., 2002’den
Türkçeleştirilerek alınmıştır). B) Sol kapak yan dış görünümde kavkı yüzey
özellikleri ve süslerini gösteren karma bir çizim (Kesling, 1951’den
Türkçeleştirilerek alınmıştır).
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Şekil 5.2. Sağ kapak yan dış görünümde ostrakod kavkı bölümlerinin adlandırması
(Kesling, 1951’den Türkçeleştirilerek alınmıştır).
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5.2. Ostracoda Taksonomisi
Sınıf Ostracoda Latreille, 1802
Alt Sınıf Podocopa Sars, 1866
Takım Podocopida Sars, 1866
Alt Takım Cypridocopina Baird, 1845
Süper Familya Cypridoidea Baird, 1845
Familya Cyprididae Baird, 1845
Alt Familya Cypricercinae McKenzie, 1971
Strandesia Stuhlmann, 1888
Tip Tür: Strandesia mercatorum (Vávra, 1895).
Stratigrafik Yayılım: Erken Oligosen (Stchepinsky, 1960)-Güncel.
Ortam/Ekoloji: Meisch ve ark. (2019a)’a göre 97 güncel türe sahip olan Strandesia,
Candona’nın ardından en yüksek çeşitliliğe sahip cinstir. Bu yüzden türler, tüm tatlı
su

tiplerinde

bulunabilmekte

ve

büyük

çoğunluğu

güney

yarım

kürede

kaydedilmektedir (Karanovic, 2012).
Strandesia cf. spinosa Stchepinsky, 1960
Levha 1, Şekil 1-2
cf. 1960 Strandesia spinosa n. sp. STCHEPINSKY, l. 1., ş. 3-4.
cf. 1969 Strandesia spinosa STCHEPINSKY, Carbonnel ve Ritzkowski, l. 1, ş. 4-5.
cf. 1985 Cyprinotus unicornutus n. sp. HELMDACH, s. 427, l. 1, ş. 7-9.
cf. 1997 Strandesia spinosa STCHEPINSKY, Janz, s. 93, l. 9, ş. 1-5.
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı oval-oval (yumurta şekilli)’dir. Sırt kenarı
asimetrik dış bükeydir ve merkezden itibaren ön (15-17⁰) ve arka kenara doğru
eğimlidir. Karın kenarı dış bükeydir. Ön ve arka kenarlar yuvarlaktır, ön kenar
merkeze doğru uzamaktadır, arka kenar daha geniştir. Maksimum yükseklik ve
uzunluk merkezden geçmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,62-1,74 arasında
değişmektedir. Kavkı dış yüzeyi sığ ve küçük çukurluklar ile kaplıdır. Materyal
eksikliğinden dolayı diğer kavkı morfolojik özellikleri yorumlanamamıştır.
Benzerlik ve farklar: Cinste farklı kavkı tipleri izlense de mevcut formların sahip
oldukları yarı oval şekil, şekil ana hattı ve uzunluk yükseklik oranları cinse uygundur.
Şekil ana hattı ve uzunluk yükseklik oranları Janz (1997) örnekleri ile
karşılaştırıldığında oldukça benzerdir. Türe adını veren dikenler sağ kapak sırt
bölümünde (Stchepinsky, 1960; Carbonnel ve Ritzkowski, 1969) yer almaktadır.
Türün, mevcut çalışmada derlenen ve SEM görüntüleri alınan iyi korunmuş formları
ise çoğunlukla sol kapaktan oluşmaktadır. Ayrıca sol kapak iç görünümde iç kenar
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zonu kırık olduğundan holotip ve diğer kayıtlar ile karşılaştırılamamıştır. Bu nedenle
kesin tür tayini tamamlanamamıştır. Tamamı korunmuş kavkı/kabuk miktarının
sınırlı sayıda olması nedeniyle cf. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Yukarıçiğil

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1050-1060

602-603

-

1,62-1,74

Ortam: Janz (1997), S. spinosa ekolojisi hakkında bilinenlerin oldukça sınırlı
olduğunu belirtmektedir. Carbonnel ve Ritzkowski (1969)’ye dayanarak türün ılık
iklimsel koşulları işaret edebileceği vurgulanmıştır. Cinse göre yapılan ortamsal
yoruma göre ise formların tatlı ve acı sular ile birlikte kaynaklarda bulunabileceği
belirtilmiştir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

erken Oligosen

Entzheim (Kuzey Fransa)

Stchepinsky (1960)

erken Oligosen

Dreihausen (Orta Almanya)

orta Miyosen (MN 6 ve 7)

kleini katmanları, Steinheim
Havzası (Almanya)

Carbonnel

ve

Ritzkowskii

(1969)
Janz (1997)

Strandesia sp. taksonu Almanya’daki geç erken–orta Miyosen yaşlı istiflerden çok
kez rapor edilmiştir (Witt, 1998). Anadolu’da tür ve/veya cins mertebesinde rapor
edilen bir kayda rastlanılmamıştır. Ayrıca Helmdach (1985) tarafından Ait Kandoula
Havzası (Fas), Serravaliyen-erken Tortoniyen istiflerinde Cyprinotus unicornutus n.
sp. olarak adlandırılan formlar S. spinosa türüne dahil edilmelidir.
Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
Alt Familya Cypridinae Baird, 1845
Cypris O.F. Müller, 1776
Tip Tür: Cypris pubera O.F. Müller, 1776
Stratigrafik Yayılım: Öncel taksonomik tanımlamalarda çok sayıda ostrakod türü
bu cins dahilinde ele alınmıştır. Sonraki taksonomik revizyonlarla türlerin büyük
çoğunluğu bu cinsten ayrılmış olup mevcut türler Kuvaterner çökelleri ve Güncel
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sucul alanlarda yaygındır. Genel stratigrafik yayılımı, Pleyistosen-Güncel (Moore,
1961; Van Morkhoven, 1963)’dir. Orta Miyosen (Janz, 1997) ve geç MiyosenPliyosen (Freels, 1980) yaşlı kayıtları da bilinmektedir.
Ortam/Ekoloji: Kozmopolitik bir yayılıma sahip olan cinse ait türler tatlı sucul
ortamların farklı tiplerinde bulunabilmektedir (Karanovic, 2012).
Cypris aff. falki Janz, 1997
Levha 1, Şekil 3-12
aff. 1997 Cypris falki n. sp. JANZ, s. 89, l. 7, ş. 5-8; s. 91, l. 8, ş. 1-5.
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı klavat (golf sopası ucu benzeri, subclavate), yarı
üçgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı kuvvetli dış bükey ve köşelidir, sırt merkez ile
sırt ön bölümün kesişim noktasında sivrilerek maksimum yüksekliği oluşturmaktadır.
Karın kenarı düze yakındır, merkezde ise hafifçe iç bükeylik izlenmektedir.
Maksimum uzunluk merkez karından, genişlik ise yaklaşık merkezden geçmektedir.
Kabuk sırt görünümünde oval şekillidir. Sol kapak, sağ kapağı üzerlemektedir.
Uzunluk yükseklik oranı yavru formlarda düşük değerler (1,40-1,42) göstermekte,
ergin formlarda ise görece yükselmektedir (1,54-1,58). Kavkı yüzey dokusu yavru
bireylerde poligonal ağsı, ergin bireylerde ise çukurludur. Kavkı iç görünümünde,
kenar zonu ve lamel nispeten dardır. İç lamel ön kenar ile karın arka dönüşte
kalındır. Ön kenarda selvaj ve iç list belirgindir. Karın arka kenar boyunca sayıları
altıya ulaşabilen diken izlenebilmektedir. Yavru formlarda çoğunlukla her iki kapakta
da yalnızca bir adet belirgin diken gözlenmektedir. Normal delik kanalları sığ, yaygın
ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Kavkı yan iç görünümde Cypris falki ile şekil ana hattı ve
kavkı yüzey süsü bakımından benzerdir. Ayrıca maksimum yüksekliğin geçtiği
bölüm, iç kenarın (lamel) kalınlığı ile karın kenarının katlandığı bölge de aynıdır.
Formlar, C. falki (Janz, 1997; yavru formlar 1,50, ergin formlar 1,82)’ye göre
uzunluk-yükseklik açısından daha düşük değerler almaktadır. Selvajın konumu dış
kenara daha yakındır. Cinsin tip türü C. pubera daha uzundur ve daha düşük
yüksekliğe sahiptir. Ergin formların uzunluk yükseklik oranları 1,70-1,89 arasında
değişmekte (Fuhrmann, 2012) ve formlarımıza göre daha yüksek değerler
izlenmektedir. C. pubera ön dış kenar zonu boyunca izlenen ve sayıları sol kapakta
9 ile 11 arasında değişen (Meisch, 2000) dış benzeri çıkıntılar (denticle), formlarda
bulunmamaktadır.

Formların

ergin

bireyleri
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ve

iyi

korunmuş

olanlarına

ulaşılamaması kesin tür tayininin gerçekleştirilmesine imkan sağlamamıştır. Bu
yüzden aff. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Yukarıçiğil

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

649-1648

465-1116

437-653

1,40-1,58

Ortam: Bilinmiyor.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

orta Miyosen

kleini Katmanları, Steinheim

(MN 6-7)

Havzası (Almanya)

Janz (1997)

Mevcut Dağılım: Cinsin yaşayan 16 türü bulunmaktadır (Meisch ve ark., 2019a).
Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
Cypris pubera O.F. Müller, 1776
Levha 2, Şekil 1-3; Levha 3, Şekil 1-10; Levha 4, Şekil 1-13.
1776 Cypris pubera O.F. MÜLLER, s. 198.
1952 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Schäfer, s. 12, ş. 6.
1977 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Malz, s. 243, l. 7, ş. 57.
1977 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Pietrzeniuk, l. 7, ş. 1-2.
1977 Cypris pubera MUELLER, Singh, s. 381, l. 1, ş. 1-11.
1980 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Freels, s. 137, l. 2, ş. 11-12.
2000 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Meisch, s. 273, ş. 114, A-E.
2003 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Mischke ve ark., s.285, ş. 1, 21.
2005 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Scharf ve ark., s. 206, l. 1, ş. 14-15.
2008 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Wetterich ve ark., s. 182, ş. 6, ş. 40-43.
2012 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Fuhrmann, s. 177, l. 82, ş. 1.
2012 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Gobert, s. 48, ş. 13, A-B.
2012a Cypris pubera O.F. MÜLLER, Külköylüoğlu ve ark., s. 50, ek. 3, ş. 4.
2012 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Tunoğlu ve ark., s. 172, ş. 7, 10.
2017 Cypris pubera O.F. MÜLLER, Kayseri-Özer ve ark., s. 27, l. 1, ş. 6-7.
Tanım:
Tip 1: Kavkı yan görünümde yarı klavat, yarı üçgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı
dış bükey ve kemerlidir. Merkezin hafif önünde maksimum yükseklik bölgesinde
sivrilmektedir. Bu noktadan itibaren menteşe boyunca düz şekle sahip olan sırt
kenarı, keskin bir açıyla (25-28⁰) arka kenara doğru eğimlidir (bu değer yavru
formlarda 30⁰’yi aşabilmektedir). Sırt arka dönüş köşeli, sırt ön dönüş ise yuvarlaktır.
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Karın kenarı merkezde iç bükeydir. Ön kenar geniş yuvarlak, arka kenar ise karın
arkaya doğru sivrilmektedir. Maksimum uzunluk merkez karından, maksimum
genişlik ise merkezden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde yarı oval şekillidir.
Kapaklar yaklaşık eş boyutludur. Sol kapak sağ kapağı hafifçe üzerlemektedir.
Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,52-1,76 arasında
değişen değerler almaktadır. Kavkı yüzeyi dikkat çekici şekilde tümüyle poligonal
ağsı çukurluklar ile kaplıdır (yavru formlarda daha belirginken ergin formlara
geçildikçe sığlaşmaktadır). Ön ve arka kenarlar üzerinde merkezde daha yoğun
şekilde tüberküller izlenmektedir. Kapak iç görünümünde, kenar zonu nispeten
dardır. Sol kapakta içe doğru list gelişmiştir. Sağ kapakta ise list ile beraber dış
kenara paralel şekilde selvaj belirgindir. Her iki kapakta da karın merkez ile ön
kesişim noktasında kenar zonunun dışa doğru hafifçe uzadığı görülmektedir. Her iki
kapakta da ön kenar zonu boyunca sıralanmış yaklaşık eş boyutlu 8-11 adet diken
benzeri çıkıntı bulunmaktadır. Arka kenarda ise karın kenarına doğru, görece büyük
2 adet diken bulunmaktadır. Karın arka dönüşteki daha uzun sivri iken üzerindeki
görece kısadır. Her iki kapakta da bu dikenlerin izlenmesi dikkat çekicidir. Merkezde
5 parçalı yaklaştırıcı kas izi ve önünde 2 adet yassı mandibüler kas izi görülmektedir.
Normal delik kanalları dağınıktır. Menteşe adonttur.
Yorum: C. pubera, sağ kapakta mahmuz benzeri tek diken ile bilinmektedir ve bu
dikene sol kapakta rastlanılmamaktadır. Tip 1’deki formlar ise sağ ve sol kapak karın
arka dikenleri ile literatürdeki tüm C. pubera formlarına göre farklılık sunmaktadır.
Diken gelişiminde ekolojik faktörlerin etkin olabildiği de bilinmektedir. Ergin
bireylerde görülen poligonal ağsı yüzey dokusu da dikkat çekicidir. Kapak iç
görünümünde C. pubera’nın sağ kapak ön kenar zonunda selvaj ve dış kenar
arasında yer alan geniş iç oluk bölümü, formlarda oldukça dardır.
Tip 1’deki formlar tüm bu morfolojik farklılıklara rağmen bu aşamada C. pubera
türüne dahil edilmiştir. Ancak ileri tartışmalarda yeni tür olarak ayrılması olasıdır.
Tip 2’deki formlar Freels (1980)’deki tanım ve SEM görüntüleri (l. 2, ş. 11-12) ile
deneştirilebilir.
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Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Balcı (Tip 2)

2075-2173

1321-1348

-

1,54-1,58

SK2 (Tip 1)

602-1837

379-1083

504*

1,52-1,76

Dursunlu**

471-1177

298-704

-

1,56-1,67

*Ölçüm tekil kapak üzerinden gerçekleştirilmiştir.
**Ölçümler yavru formlar üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Ortam: Tür, çoğunlukla daimi ve sığ sucul ortamları (göllerin sığ/litoral kesimleri,
gölcükler ve yavaş akan akarsular) tercih etmektedir. Türe ait formlar, tatlı sudan αoligohaline değişen (0-4‰) tuzlulukta yaşayabilmekte ve göllerin bitkilerin yoğun
olduğu litoral kesimlerini tercih ettiğinden fitofilik olarak bilinmektedir (Meisch, 2000).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
geç Miyosen (11-7. TOMZ)
geç Miyosen

Yayın

Havza
Pisidik Formasyonu Acıgöl
Havzası, Dinar
Akkaşdağı

Formasyonu,

Çankırı-Çorum Havzası

geç Miyosen-erken Pliyosen

Şarkikaraağaç

(7-6. TOMZ)

Çukurluğu, Isparta

Pliyosen-Pleyistosen
erken-Orta Pleyistosen geçişi
geç Glasiyal
geç Glasiyal

Afşin-Elbistan

Havzası, Kahramanmaraş
Hula Gölü (İsrail)

Tunoğlu ve ark. (2012)
Mischke ve ark. (2014)

Paleo

gölü

Havzası

(KB

(Almanya)
Moervaart

Kayseri-Özer ve ark. (2017)

Freels (1980)
Kömür

Meisenheim

Freels (1980)

Belçika)

Scharf ve ark. (2005)

Gobert (2012)

geç Orta Pleyistosen

Güney Urallar

Danukalova ve ark. (2007)

Orta Pleyistosen-Holosen

Valle di Castiglione (İtalya)

Anadón ve ark. (2012)

Holosen

Mogan Gölü, Ankara

Tuncer ve ark. (2017)

Holosen

Acıgöl Maarı, Nevşehir

Tuncer ve ark. (2019)

Mevcut Dağılım: AU, NA, NT, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Balcı ÖSK (geç Miyosen),
SK2 (geç Miyosen-Pliyosen), Dursunlu ÖSK (erken Pleyistosen).
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Mediocypris Schneider, 1956
Tip Tür: Mediocypris brodi Schneider, 1956
Stratigrafik Yayılım: Erken-geç Miyosen (bkz. M. candonaeformis).
Ortam/Ekoloji: (bkz. M. candonaeformis).
Mediocypris candonaeformis (Straub, 1952)
Levha 5, Şekil 1-2
1952 Eucypris? candonaeformis n. sp. STRAUB, s. 521, l. B, ş. 46-49.
1964 Mediocypris candonaeformis straubi n. ssp. KHEIL, s. 33, ş. 6-7; l. 1, ş. 1-6.
1980 Mediocypris candonaeformis straubi KHEIL, Freels, s. 135, l. 1, ş. 15-16.
1989 Mediocypris candonaeformis (STRAUB), Reichenbacher, s. 177, l. 3, ş. 7-9.
2000 Mediocypris candonaeformis (STRAUB), Witt, s. 147, l. 3, ş. 3-5.
Tanım: Kavkı yan görünümde dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt ve karın kenarları
yaklaşık düzdür ve birbirlerine paraleldir. Ön kenar düzgün yuvarlak, arka kenar ise
düze yakındır ve karın arka dönüşe doğru sivrilmektedir. Maksimum yükseklik
merkezden, maksimum uzunluk merkez karından geçmektedir. Maksimum genişlik
ise merkezin hafif gerisindedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir. Tekil
kavkı üzerinde ölçülen uzunluk yükseklik oranı 2,00’dır. Kavkı yüzeyi tümüyle
poligonal ağsı çukurluklar ile kaplıdır. Merkezden sırta doğru kavkı süslerinin kavisli
dizilim gösterebildiği görülmektedir. Yaklaştırıcı ve mandibüler kas izlerinin silüeti
merkezde belirgindir. Sınırlı sayıda iyi korunmuş kavkı ve kabuk elde edildiğinden
diğer özelliklere değinilememiştir.
Yorum: Yukarıdaki sinonim listesinde görüldüğü üzere tür ve/veya alt türe sınırlı
sayıda çalışmada rastlanılmıştır. Kheil (1964) ve Freels (1980) çalışmalarında sırt
ve karın kenarı yaklaşık paralel olan formlar, M. candonaeformis straubi alt türü
dahilinde tanımlanmıştır. Witt (2000) farklı tipteki formlar üzerinde gerçekleştirdiği
çalışmada alt tür ayrımının uygun olmadığını ortaya koymuştur. Mevcut çalışmadaki
formlar bu değerlendirmeye uygun şekilde adlandırılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Ocakyarık

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1476

737

-

2,00

Ortam: Reinhenbacher ve ark. (2013), türün acı sucul karasal çökelim koşullarını
işaret ettiğini öne sürmektedir.
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Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
erken

Miyosen

(16?-15.

TOMZ)

Havza

Yayın

Turgut Birimi?, Milas, Muğla

Freels (1980)

Kirchberg

Otnangiyen

Formasyonu,

Kuzey Alpin Ön-Ülke Havzası

Otnangiyen-erken Karpatiyen

Kirchberg

Formasyonu,

Kuzey Alpin Ön-Ülke Havzası

Reichenbacher (1989)

Reichenbacher ve ark. (2013)

geç Otnangiyen
(Otnangiyen-Karpatiyen

Ehingen ve Ulm (Almanya)

Straub (1952)

sınırı)
geç

Otnangiyen-erken

Kirchberg katmanları, Alt acı

Witt (2000)

Karpatiyen

su molası (Almanya)

Karpatiyen

Paratetis

Jiříček (1983)

Karpatiyen-erken Badeniyen

Třeboň Havzası (Çekya)

Kheil (1964)

Karpatiyen-erken Badeniyen

Randecker Maarı (Almanya)

Hiltermann (1980)

Karpatiyen-erken Badeniyen

Sandelzhausen

Witt (1998)

(MN 5)

(Bavyera, Güney Almanya)

erken

Karpatiyen-orta

Molas

Üst tatlı su molası, Güney

Badeniyen

Almanya Molas Havzası

en geç Karpatiyen- erken

Denkendorf,

Badeniyen (MN5)

(Almanya)

erken

orta

Miyosen

(14.

TOMZ)
orta Miyosen (13-12. TOMZ)

orta Miyosen (13-12. TOMZ)

orta Miyosen
Messiniyen

Bavyera
Birimi,

Aslanapa, Kütahya
Birimi,

Aslanapa,

Birimi,

Yatağan,

Kütahya
Sekköy
Muğla
Bugojno

Pirkenseer

ve

Reichenbacher (2008)

Turgut/Sekköy
Sekköy

Witt (2000)

Havzası

Hersek)
Paratetis

(Bosna

Freels (1980)

Freels (1980)

Freels (1980)

Hajek-Tadesse (2019)
Carbonnel (1980)

Tunoğlu ve Çelik (1995), Ilgın kuzeyinde erken Miyosen’den Mediocypris sp.
taksonunu rapor etmiştir. Perçin-Paçal ve ark. (2015), Marmara Denizi’nde M.
candonaeformis türünün varlığını iddia etmiştir. İlgili çalışmada SEM görüntüsü
bulunmaması ve türün (hatta cinsin) bilinen güncel kaydı bulunmaması nedeniyle
bu kaydın varlığı şüpheli kabul edilmiştir.
Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
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Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Ocakyarık ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Moenocypris Triebel, 1959
Tip Tür: Moenocypris francofurtana Triebel, 1959
Stratigrafik Yayılım: Geç Oligosen-erken Miyosen (Moore, 1961).
Ortam/Ekoloji: Tatlı su-acı su (Moore, 1961).
Moenocypris cf. francofurtana Triebel, 1959
Levha 5, Şekil 3
cf. 1959 Moenocypris francofurtana n. sp. TRIEBEL, s. 11, l. 1, ş. 1-4.
cf. 2016 cf. Moenocypris francofurtana TRIEBEL, Mennecart ve ark., s.116, ş. 7, 7.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun eliptik şekle sahiptir. Sırt kenarı merkezde düz,
ön ve arka dönüşlerde ise yuvarlaktır. Karın kenarı merkezde hafif iç bükeydir. Ön
kenar geniş yuvarlaktır. Arka kenar, sırt ve karın dönüşlerde yuvarlaktır ve merkeze
doğru hafifçe sivrilmektedir. Maksimum yükseklik merkez-merkez arka sınırına
yakın geçmektedir. Maksimum uzunluk merkezin karına bakan bölümdedir. Uzunluk
yükseklik oranı 2,05’dir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Kapak iç görünümünde, kenar
zonu ön bölümde daha geniştir ve geniş bir vestibüle sahiptir. Sağ kapak arka kenar
merkezde selvaj belirgindir. Yaklaştırıcı (4 adet) ve mandibüler (2 adet) kas izleri
merkezin önünde ve yaklaşık eş boyutludur. Menteşe adonttur. Tür için belirleyici
olan kenar delik kanalları gözlenememiştir. Sınırlı sayıda iyi korunmuş kavkı ve
kabuk elde edildiğinden diğer özelliklere değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Elde edilen formlar, M. francofurtana türü ile büyük benzerlik
sunmaktadır. Özellikle sol kapak iç görünümünde şekil ana hattı, kenar zonu, kas
izlerinin konumu ve şekli ilgili türün birebir aynısıdır. Türün tanımlandığı çalışmada
ergin formlarının uzunluk değerlerinin 1250-1460 µm arasında değiştiği belirtilmekte
(Triebel, 1959) olup mevcut çalışmada elde edilen uzunluk değerleri ise daha
yüksektir ve 2000 µm’ye yaklaşmaktadır. Az sayıda örnek üzerinde, sınırlı
değerlendirme yapılabildiği için cf. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Daha iyi korunmuş örnekler üzerindeki detaylı tanımlama ile ilgili türe
aktarılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca yeterli ve çeşitli materyal elde edildiği
takdirde türde belirgin olduğu belirtilen seksüel dimorfizmin ayrımı yapılabilecektir.
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Boyutlar:
ÖSK
Gölyaka

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

Oranı

-

2,05

1783

(µm)
(1947, 952

tahmini)
Ortam: Bilinmiyor.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Yayın

Havza
Corbicula

erken Miyosen

Katmanları,

Frankfurt (Almanya)

geç Ageniyen (MN2a,
erken Miyosen)

Molas Havzası (İsviçre)

Triebel (1959)

Mennecart ve ark. (2016)

Türün Anadolu ve Trakya’da kaydı bulunmamaktadır. Cinse ait M. forbesi ve M.
sherboni türleri ise ülkemizde Oligosen’den kaydedilmiştir (Şafak ve Güldürek,
2017). Cins Avrupa’da Oligosen ve erken Miyosen çökellerinden rapor edilmektedir.
Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Gölyaka ÖSK (erken
Miyosen).
Virgatocypris Malz ve Moayedpour 1973
Tip Tür: Virgatocypris virgata Malz ve Moayedpour 1973
Stratigrafik Yayılım: Geç Kretase (Colin ve ark., 1996)-erken Miyosen (Malz ve
Moayedpour, 1973). Mazzini (2009), cinsin Kretase-Eosen aralığında yaygın
olduğunu ve Miyosen’de nadiren kaydedildiğini öne sürmektedir. Detaylı literatür
araştırması sonucunda erken Miyosen’den itibaren bilinen ve kesin bir kayda
rastlanılmamıştır.
Ortam/Ekoloji: (bkz. V. virgata).
Virgatocypris virgata Malz ve Moayedpour 1973
Levha 6, Şekil 1-12; Levha 7, Şekil 1-15
1973 Virgatocypris virgata n. sp. MALZ ve MOAYEDPOUR, s. 290, ş. 3, a-b; s.
305, l. 3, ş. 24-32.
2001 Virgatocypris virgata MALZ ve MOAYEDPOUR, Witt, s. 234, l. 2, ş. 10.
2002 Virgatocypris virgata MALZ ve MOAYEDPOUR, Witt, s. 48, l. 1, ş. 5 ve 8.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun oval şekillidir. Sırt kenarı dış bükeydir ve
merkezin hafif önünde sivrilmektedir. Bu noktadan itibaren arka kenara doğru düz
şekilde 17-22⁰’lik açı ile eğimlidir. Sırt ön dönüşte ise hafif yuvarlak ve dış bükeydir.
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Karın kenarı düze yakın merkezde hafifçe dış bükeydir. Ön ve arka kenarlar
yuvarlaktır. Arka kenar görece daha dardır. Maksimum yükseklik merkezden, sırt
kenarının hafif sivrildiği bölümden geçmektedir. Maksimum uzunluk merkezin karın
merkeze yakın bölümünden, maksimum genişlik ise merkezden geçmektedir.
Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Kabuk sırt görünümünde uçlara doğru sivrilen
eliptik şekle sahiptir. Ön ve arka uçlarda, sağ kapakta daha belirgin şekilde, dış
kenar uzamaktadır. Üzerleme çok belirgin olmasa da sol kapak sağ kapağı hafifçe
üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,771,91 arasında değişmektedir. Kavkılar oldukça ince ve kırılgandır. Kavkı yüzeyi
tümüyle şeritli (striate) doku ile kaplıdır. Şeritler düze yakın şekilli, sırt ve karın
bölümünde daha belirgin olmak üzere çoğunlukla paraleldir. Merkezde ise şeritler
daha sığ, dendritik şekillidir ve kesişebilmektedir (yavru formlarda oldukça belirgin).
Şeritler ön ve arka merkezde birleşmektedir. Şeritlerin birleştiği bu bölümden
itibaren dış kenara doğru 4 ve/veya 5 adet konsantrik şerit izlenmektedir. Normal
delik kanalları merkezde nadiren izlenmekte ve kenarlara doğru şeritler arasında
dağınık halde bulunmaktadır. Kapak iç görünümünde kenar zonu ön bölümde
geniştir. Sağ kapak ön kenarda daha belirgin ve yüksek olan selvaj, iç bölüme
yakındır, dış kenarla arasında geniş bir boşluk vardır. Selvaj sol kapak önde ise dış
kenara yakındır. Bazı ergin formların sağ kapak karın ön bölümünde selvaj üzerinde
diş benzeri çıkıntılar görülebilmektedir. Her iki kapakta da iç lamel üzerinde iç list
belirgindir. İç list ile iç kenar sınırı arasında iç lamel üzerinde kırışık doku
izlenmektedir. Kas izleri yaklaşık yassı şekillidir. Merkezde 5 parçalı yaklaştırıcı kas
izi ve önünde 2 parçalı mandibüler kas izi mevcuttur. Normal delik kanalları dış
görünümdeki şekilde kenarlara doğru dağınık haldedir. Menteşe adonttur.
Yorum: Formlar, morfolojik özellikleri bakımından V. virgata ile yakın ilişki
sunmaktadır. Bu nedenle ilgili türe dahil edilmiş olsa da holotip ve paratipler ile
birkaç morfolojik farklılık sunmaktadır. Malz ve Moayedpour (1973)’de holotip
görüntüsünde (l. 3, ş. 29) arka kenarın merkezde sivrildiği görülmektedir. Formlar
görece daha düşük yükseklik değerlerine sahiptir. Uzunluk yükseklik oranının
ortalama değerleri 1,91-1,92 olarak verilmiş olup bu değer çalışmamızda elde edilen
aralığın üst sınırına denk gelmektedir. Witt (2002) çalışmasında ise 2,23-2,25
arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyindeki şeritler benzer düzen ve sayıya sahiptir.
Ancak ilgili çalışmadaki görüntülerde şerit kotları ile şerit arası yivler arasındaki
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rölyef farkı yüksek olup şeritler daha belirgin iken, bu çalışmadaki formlarda özellikle
merkezde şeritler sığdır.
Yukarıda bahsi geçen farklılıklar temelinde formlar için yeni bir tür adlandırmasının
mevcut durumda uygun olmadığını göstermektedir. İlgili türün referans (holotip ve
paratip) örnekleri ile yerinde karşılaştırma halinde yeniden değerlendirilebilir.
Boyutlar:
ÖSK
Çeltek

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

337-1174

210-641

354-517

1,77-1,91

Ortam: Birlikte elde edildiği ostrakod topluluğuna göre gerçekleştirilen genel
ortamsal değerlendirmelere göre tür, çok sığ (sığ?) göllerin, kıyı bölgelerindeki
habitatları tercih etmektedir (Malz ve Moayedpour, 1973; Witt, 2002).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
geç Oligosen
Akitaniyen sonrası*
(*Akitaniyen-Burdigaliyen
sınırı; Malz, 1977)
Eggenburgiyen

Yayın

Havza
Alt Tatlı Su Molası, Bavyera
(Almanya)
Planorben katmanları, Rhön
(Almanya)
Most

Havzası,

Bohemya (Çekya)

Kuzey

Witt (2002)

Malz ve Moayedpour (1973)

Witt (2001)

Mojon ve ark. (2018), İsviçre Molas Havzası’nda Oligosen’de V. cf. virgata taksonu
elde edilmiştir.
Anadolu’da Çankırı-Çorum Havzası erken Miyosen yaşlı Kılçak Formasyonu’nun
daimi ve sığ tatlı sucul koşullarda çökelen istiflerinden Virgatocypris sp. elde
edilmiştir (Mazzini, 2009). Sivrihisar-Mihallıçcık çevresinde yüzeylenen Porsuk
Formasyonu’ndan V. virgata taksonu rapor edilmiştir (Karakaş ve Varol, 2005).
Çalışmada taksonomik tanım ve SEM görüntüsü bulunmamaktadır ayrıca birlikte
bulunduğu ostrakod topluluğunun Pliyosen-erken Pleyistosen yaşlı olduğu öne
sürülmüştür. İlgili türün günümüze değin geç Oligosen-erken Miyosen kayıtları
bilinirken türün bu genç kaydının kullanılabilmesi için gerekli kanıtların sunulmasına
ihtiyaç vardır.
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Nazik ve Gökçen (1992), Kurtulmuştepe Formasyonu Akitaniyen yaşlı istiflerinden
üç yeni tür tanımlamıştır. Zonocypris gokceni n. sp., Z. ulukislaensis n. sp. ve Z.
kurtulmustepeensis n. sp. olarak yeni tür olarak tanımlanan formlar (l. 1, ş. 1-8)
Virgatocypris cinsine ait olmalıdır. Bu durum Witt (2002) çalışmasında da
vurgulanmıştır. Çalışmada Z. gokceni kavkı şeritlerinin daha geniş ve yüksek olması
nedeniyle V. virgata’dan ayrıldığı yorumlanmış ve diğer yeni türlerle birlikte tüm
formları olasılıkla tek bir Virgatocypris taksonuna ait oldukları ortaya koyulmuştur.
Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çeltek ÖSK (erken
Miyosen).
Alt Familya Cypridopsinae Kaufmann, 1900
Cavernocypris Hartmann, 1964
Tip Tür: Cavernocypris subterranea (Wolf, 1920)
Stratigrafik Yayılım: Orta Miyosen (Janz, 1997)-Güncel.
Ortam/Ekoloji: Türlere, holarktik ekozon boyunca kaynaklar, akan (lotik) sular,
mağaralar ve dağ göllerinin kıyı kesimlerinde rastlanılmaktadır (Karanovic, 2012) ve
cins soğuk stenotermal olarak bilinmektedir (Smith ve ark., 2017). Güncel
kayıtlardan C. cavernosa, C. coreana (coreana ve elongata alt türleri), C.
danielopoli, C. subterranea ve C. wardi taksonları bilinmektedir (Meisch ve ark.,
2019a). Avrupa’da ise yalnızca C. subterranea türüne rastlanılmaktadır (Smith ve
ark., 2017).
Cavernocypris subterranea (Wolf, 1920) sp. inc.
Levha 8, Şekil 1-15
1920 Cypridopsis subterranea nov. sp. WOLF, s. 99, l. 2, ş. 1-2.
1983 Cavernocypris subterranea (WOLF), Wouters, l. 1, ş. 5, a-b.
1989 Cavernocypris subterranea (WOLF), Marmonier ve ark., s. 229, ş. 2, A-H.
1997 Cavernocypris subterranea (WOLF), Janz, s. 99, l. 12, ş. 7-9.
1999 Cavernocypris subterranea (WOLF), Külköylüoğlu, s. 13, ş. 1, A-B.
2000 Cavernocypris subterranea (WOLF), Meisch, s. 387, ş. 160, A-C.
2004 Cavernocypris subterranea (WOLF), Pipík ve Bodergat, s. 230, l. 2, ş. 11.
2012 Cavernocypris subterranea (WOLF), Fuhrmann, l. 117, ş. 1-2.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun yarı üçgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı dış
bükeydir. Maksimum yüksekliğin izlendiği merkezin hafif önünden itibaren arka
kenara doğru menteşe boyunca yaklaşık düz, ön kenara doğru ise düze yakın (hafif
iç bükey) devam etmektedir. Karın kenarı sol kapakta düze yakınken, sağ kapak
merkezde hafif iç bükeydir. Ön ve arka kenarlar yuvarlaktır ve hafifçe karın kenarına
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doğru düşüktür. Ön kenar daha geniş, arka kenar ise karın arka dönüşe doğru
daralmaktadır. Maksimum uzunluk merkez karından, genişlik ise yaklaşık
merkezden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde eliptik şekillidir. Sol kapak sağ
kapağı hafifçe üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk
yükseklik oranı 1,89-2,01 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Kapak
iç görünümünde ön kenar ve sırt arka dönüşte genişleyen bir kenar zonu ve lamel
izlenmektedir. İç lamel çoğunlukla kırıktır ve sırt arka dönüşte kavkı uzunluğunun
yaklaşık 1/8’i kalınlığa ulaşmaktadır. Her iki kapakta da selvaj dış kenara paralel
şekilde uzanmaktadır. Kavkı kenarları pürüzsüzdür. Merkezde 5 parçalı ve sığ
yaklaştırıcı kas izi ile önünde 2 parçalı yassı mandibüler kas izi yer almaktadır.
Normal delik kanalları seyrek ve dağınıktır.
Yorum: Formlar şekil ana hattı bakımından C. subterranea türü ile oldukça
benzerdir. Ergin formların literatürde tür için sunulan boyut değerlerinin yaklaşık
1,65-1,70 katına karşılık gelen yüksek değerler alması dikkat çekicidir. Ayrıca
uzunluk yükseklik oranı tür için sunulan değerlerden düşüktür. Her ne kadar
çoğunlukla kırık lamelli kavkılar üzerinde çalışılsa da iç lamelin, güncel formlardaki
kadar kalın olmadığı belirlenmiştir. Güncel formlar ile aradaki bu farklılıkların bu
aşamada yeni bir tür tanımı için yeterli olmadığı düşünüldüğünden, formlar C.
subterranea sp. inc. (species incerta) olarak adlandırılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Kiresendere

659-1279

350-644

-

1,89-2,01

Aşağıçiğil

665

370

-

1,80

Ortam: Kaynaklar, kaynaklarla beslenen dağ göl/gölcüklerinin kıyı kesimleri ile
akarsular ve yer altı sularında kaydedilmektedir (Meisch, 2000; Holmes ve ark.,
2010). Tür, bol oksijenli ve yavaş akan sularda yaygındır ve derinliği 1 m’ye kadar
olan çökellerde koloni oluşturabilmektedir (Meisch, 2000). Soğuk stenotermal olan
tür, 6-12° (Meisch, 2000) ve 6,5-8,5° (Fuhrmann, 2012) sıcaklıklarda kaydedilmiştir.
Fosil kayıtlarda (örn. Diebel ve Pietrzeniuk, 1975a) ise tufa çökelleri ile kumlu siltli
sedimanlardan rapor edilmiştir. Marmonier ve ark. (1989), ilgili fosil kaydın alındığı
çökellerin yavaş akan ve karbonatça zengin kaynaklar tarafından beslenen bataklık
ortamında çökeldiğini öne sürmektedir.
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Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
orta Badeniyen (MN 6)
geç Miyosen
erken Orta Pleyistosen

Yayın

Havza
kleini katmanları, Steinheim
Havzası (Güney Almanya)
Turiec Havzası (Slovakya)
Slinton Formasyonu, West
Sussex (İngiltere)

Janz (1997)
Pipík ve Bodergat (2004)
Holmes ve ark. (2010)

Türe ait bu kayıtların dışında Doğu Alpler (Avusturya) erken Badeniyen istiflerinden
Cavernocypris? sp. taksonu rapor edilmiştir (Zorn, 2015).
Mevcut Dağılım: NA, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Kiresendere, Çiğil ve
Aşağıçiğil ÖSK (geç orta?–erken geç Miyosen).
Cypridopsis Brady, 1867
Tip Tür: Cypridopsis vidua (O.F. Müller, 1776)
Stratigrafik Yayılım: Geç Kretase (Moore, 1961), geç Oligosen (Krstić, 2006)Güncel.
Ortam/Ekoloji: Kozmopolitan yayılımlı cinsin türleri karasal tatlı su ortamlarının her
türü ile acı sularda bulunabilmektedir (Karanovic, 2012).
Cypridopsis vidua (O.F. Müller, 1776)
Levha 9, Şekil 1-4
1776 Cypris vidua O.F. MÜLLER, s. 199.
1965 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Devoto, s. 333, ş. 28.
1977 Cypridopsis (Cypridopsis) vidua (O.F. MÜLLER), Malz, s. 249, l. 1, ş. 2.
1979 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), De Deckker, s. 309, l. 35, ş. 10-11.
1981 Cypridopsis vidua vidua (O.F. MÜLLER), Kempf ve Scharf, l. 6, ş. 1-3.
1990a Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Fuhrmann ve Pietrzeniuk, s. 227, l. 6, ş.
3-4.
1990b Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Fuhrmann ve Pietrzeniuk, s. 191, l. 6, ş.
3-4.
1997 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Fuhrmann ve ark., s. 511, l. 4, ş. 6-7.
2000 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Meisch, s. 374, ş. 155, A-F.
2001 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Janz ve ark., s. 205, l. 7, ş. 63-68.
2005 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Scharf ve ark., s. 207, l. 2, ş. 21-24.
2007 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Preece ve ark., s. 1266, ş. 19, k-l.
2008 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Viehberg ve ark., s. 327, ş. 6, 11.
2011 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Kossler ve Strahl, s. 442, ş. 5, 10.
2012 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Fuhrmann, s. 243, l. 115, ş. 1-2.
2012 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Gobert, s. 49, ş. 14, D-G.
2012 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Mischke ve ark., s. 93, l. 1, ş. 1-4.
2013 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Peterson ve ark., s. 22, ş. 8, P.
2014 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Mischke ve ark., s. 155, ş. 7, 3-4.
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2016 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Cabral ve ark., s. 552, ş. 8, M.
2016 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Karayiğit ve ark., s. 41, l. 1, ş. 1.
2018 Cypridopsis vidua (O.F. MÜLLER), Marchegiano ve ark., s. 59, ş. 4, K.
Sinonim listesinde çoğunlukla fosil çalışmalara yer verilmiştir. Detaylı sinonim listesi
için Meisch (2000) ve Fuhrmann (2012) çalışmalarına bakılabilir.
Tanım: Kavkı yan görünümde oval şekillidir. Sırt kenarı merkezde hafifçe sivrilmekte
olup ön ve arka dönüşlere doğru dış bükey yuvarlaktır. Karın kenarı merkezde
hafifçe iç bükeydir. Ön ve arka kenarlar düzgün yuvarlaktır. Ön kenar daha geniştir.
Maksimum yükseklik merkezdedir. Maksimum uzunluk ise merkezin merkez karına
bakan bölümünden geçmektedir. Maksimum genişlik ise merkezin hemen
gerisindedir. Kabuk sırt görünümünde de oval şekillidir. Sol kapak sağ kapağı hafifçe
üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,621,65 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyinde çok sayıda küçük ve sığ çukurluk
izlenmektedir. Kapak iç görünümünde ön kenarda geniş bir kenar zonu ve vestibül
bulunmaktadır. Sağ kapakta karın arka da selvaj belirgindir ve karın ön bölüm dış
kenar boyunca çok sayıda küçük dikensi çıkıntı bulunmaktadır. Sol kapak karın arka
bölümde ise çift kıvrımlı iç list görülmektedir [Meisch (2000), listin sağ kapakta
selvaja yakın şekilde uzandığını belirtmektedir]. Merkezdeki 4 parçalı yaklaştırıcı
kas izi ve normal delik kanalları kavkı içlerinin malzeme dolu olmasından dolayı net
olarak izlenememiştir. Menteşe adonttur.
Boyutlar:
ÖSK

Dursunlu

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

764-807

474-495

-

1,62-1,65

Ortam: Bu yüzücü tür, bitki örtüsü bakımından zengin, büyük ve küçük sucul
ortamların farklı tiplerinde kaydedilmekte olup göller, yavaş akan nehirler, gölcükler,
bataklıklar ve kaynaklarda bulunmaktadır (Meisch, 2000). Esas olarak ılık ve
oksijence zengin sularda (Meisch, 2000; Anadón ve ark., 2012) göllerin litoral
kesimlerinde

6

m

derinliğe

kadar

karofitlerin

bol

bulunduğu

alanlarda

kaydedilmektedir (Roca ve Danielopol, 1991, Karayiğit ve ark., 2016). Fuhrmann
(2012), formların genellikle yaz türü olarak bilindiği ve fosil çalışmalarda sıcak
mevsimin belirteci olarak kullanıldığını ancak yılın her ayı yaz mevsimi kadar bol
olmasa da ergin ve yavru formların kaydedilebildiğini vurgulamaktadır.
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Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

Pleyistosen

Viyana (Avusturya)

Kollmann (1962)

Pleyistosen

Liri Vadisi (İtalya)

Devoto (1965)

Pleyistosen

İsrail ve Ürdün

Mischke ve ark. (2012)

erken-Orta Pleyistosen sınırı

Hula Gölü (İsrail)

Mischke ve ark. (2014)

Orta Pleyistosen
Orta Pleyistosen
Orta Pleyistosen

West

Runton,

Norfolk

(İngiltere)
West Stow, Suffolk (İngiltere)
Gölbaşı-Harmanlı

Kömür

Havzası, Adıyaman

Orta Pleyistosen-Holosen

Valle di Castiglione (İtalya)

Geç Pleyistosen

Gröbern (Almanya)

Geç Pleyistosen

Trasimeno Gölü (Orta İtalya)

geç Glasiyal
geç Glasiyal
geç Glasiyal
geç Glasiyal-Holosen
Holosen
Holosen

Biesenthal

Havzası
Paleo

gölü

Havzası

(KB

Belçika)
Rügen,

Karayiğit ve ark. (2016)
Anadón ve ark. (2012)
ve

Pietrzeniuk

(1990b)

(Almanya)
Moervaart

Preece ve ark. (2007)

Fuhrmann

(Almanya)
Meisenheim

De Deckker (1979)

Baltık

Denizi

(Almanya)
İsfahan-Sircan Havzası (İran)
Baltık Denizi güney kıyısı
(Almanya)

Marchegiano ve ark. (2018)
Fuhrmann ve ark. (1997)

Scharf ve ark. (2005)

Gobert (2012)

Kossler ve Strahl (2011)
Janz ve ark. (2001)
Viehberg ve ark. (2008)

Holosen

Rio Sizandro (Portekiz)

Cabral ve ark. (2016)

Holosen

Mogan Gölü, Ankara

Tuncer ve ark. (2017)

Holosen ve yarı güncel

Eğirdir Gölü, Isparta

Tunoğlu ve ark. (2015)

Yukarıda türün Palearktik ekozonda özellikle Akdeniz ve Anadolu çevresindeki
önemli fosil kayıtları sunulmuştur. Tür Pleyistosen’den itibaren görülmeye başlamış
ve yaygın şekilde Orta Pleyistosen’den rapor edilmiştir. Krstić (2006) türün Pliyosen
(üst Paludiniyen Katmanları, Pannoniyen Düzlüğü, Sırbistan)’de kaydedildiğini öne
sürmektedir. Çalışmadaki SEM görüntüleri C. vidua ile birebir benzerlik
sunmamaktadır. Dolayısıyla bu kaydın varlığı şüphelidir. Meisch (2000) ile Pipík ve
Bodergat (2005b), C. vidua’nın stratigrafik menzilini erken Pleyistosen-Güncel
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olarak belirtmiş olup Pipík ve Bodergat (2005b) türün Pliyosen’deki varlığının şüpheli
olduğunu ortaya koymuştur.
Mevcut Dağılım: AT, AU, NA, NT, OL, PA ve PAC (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Dursunlu ÖSK (erken
Pleyistosen).
Cypridopsis sp. A
Levha 9, Şekil 5-6
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun oval şekillidir. Sırt kenarı merkezde
sivrilmektedir. Sırt kenarı ön ve arka kenarlara doğru yaklaşık 19-22⁰’lik açı ile düz
şekilde eğimlidir. Karın kenarı düze yakın, merkezde hafif iç bükeydir (iç görünümde
daha belirgin). Ön ve arka kenarlar düzgün yuvarlaktır ve arka kenar nispeten daha
dardır. Maksimum yükseklik merkezden (sırt kenar sivriliğinden), uzunluk ise
merkezin merkez karına bakan bölümünden geçmektedir. Maksimum genişlik ise
merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun oval şekillidir. Sol kapak sağ kapağı
hafifçe üzerlemektedir. Arka kenar görece daha yuvarlaktır. Uzunluk yükseklik oranı
1,78-1,79 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür (yüksek büyütmelerde
sırt kenarı boyunca daha belirgin şekilde sığ ağsı doku görülebilmektedir). Kavkı ön
kenarında sığ ve küçük tüberküller bulunabilmektedir. Kapak iç görünümünde kenar
zonu dardır (olasılıkla iç lamelin kırılmasına bağlı olarak). Sol kapak önde iç list
belirgindir. Sağ kapakta ise dış kenara yaklaşık paralel şekilde selvaj görülmektedir.
Merkezde yaklaştırıcı kas izleri, önünde mandibüler kas izleri ve sırt merkezde
dorsal kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları belirgin ve dağınıktır. Menteşe
adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar şekil ana hattı bakımından C. elongata türü ile
benzerlik sunmaktadır. Özellikle kavkı dış görünümü oldukça benzerdir. Mischke ve
ark. (2012), C. elongata SEM görüntüleri (l. 1, ş. 7-8) de formlar ile büyük benzerlik
sunmaktadır. Kapak iç görünümünde kenar zonunun detaylı olarak incelenmesine
olanak sağlayacak malzeme bulunamaması ve formların, tür için literatürde sunulan
boyutlardan büyük olması nedeniyle bu aşamada türe dahil edilememiştir.
Formlar, C. hartwigi’den sağ kapak ön iç lamelde izlenen 10-17 adet tüberkül
bulunmadığından kolaylıkla ayrılabilir. Ayrıca diğer benzer tür C. lusatica’nın sırt
kenarı görece daha yayvandır ve kabuk sırt görünümünde ön kenar düzgün
yuvarlaktır.
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Boyutlar:
ÖSK

SK2

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

903-951

506-534

-

1,78-1,79

Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
C. elongata, İsrail ve Ürdün’de Pleyistosen (Mischke ve ark., 2012), Anadolu’da ise
Konya’da bir su birikintisinde (Rasouli ve ark., 2014) bulunmuştur. Türün stratigrafik
menzili erken Pleyistosen-Güncel’dir (Meisch, 2000).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: SK2 (geç MiyosenPliyosen).
Potamocypris Brady, 1870
Tip Tür: Potamocypris fulva (Brady, 1868).
Stratigrafik Yayılım: Hajek-Tadesse ve ark. (2009), erken Miyosen yaşlı çökellerde
Potamocypris varlığına işaret etmektedir. Ancak SEM görüntüleri incelendiğinde
formların cinse ait olmadıkları anlaşılmaktadır. Bunun dışında cinsin literatürdeki en
eski kaydı Karpatiyen-erken Badeniyen (P. gracilis) çökellerinden bilinmektedir.
Ortam/Ekoloji: “Potamós” Yunanca’da ırmak anlamına gelmektedir. Kaynaklar ve
ilişkili sucul ortamları tercih eden türler farklı tipteki tatlı sularda da kaydedilmektedir
(Karanovic, 2012). Bazı türler mezohalin tuzluluklarda da görülebilir (Van
Morkhoven, 1963).
Potamocypris gracilis (Sieber, 1905)
Levha 9, Şekil 7-15
1905 Cypridopsis gracilis n. sp. SIEBER, s. 339, ş. 10; l. 9, ş. 5-8.
1964 Potamocypris gracilis (SIEBER), Kheil, l. 3, ş. 1-2; l. 4, ş. 3.
1965 Potamocypris gracilis n. sp. (SIEBER), Lutz, s. 304, ş. 22.
1992 Potamocypris gracilis (SIEBER), Janz, s.101, l. 10, ş. 1-6.
1997 Potamocypris gracilis (SIEBER), Janz, s. 101, l. 13, ş. 1-2.
1998 Potamocypris gracilis (SIEBER), Witt, s. 165, l. 3, ş. 9.
2000 Potamocypris gracilis (SIEBER), Janz, s. 109, ş. 4.
2000 Potamocypris gracilis (SIEBER), Witt, s. 151, l. 5, ş. 5-6.
Tanım: Kavkı yan görünümde cinsin karakteristiğine uygun olarak sağ ve sol kapak
asimetrisi sunmaktadır.
Sol kapak, reniform (böbreğimsi) şekle sahiptir. Sırt kenarı geniş kavisli dış bükey,
karın kenarı ise merkezde hafif iç bükeydir. Ön kenar yuvarlak, arka kenar ise sivridir
ve her iki kenar da karın kenarına doğru düşüktür. Maksimum yükseklik merkezden,
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maksimum uzunluk ise merkez karın bölümünden geçmektedir. Uzunluk yükseklik
oranı 1,70-1,82 arasında değişmektedir. Kapak iç görünümünde önde görece geniş
olan dar bir iç kenar zonu üzerinde belirgin bir selvaj izlenmektedir. Merkezde 4
parçadan oluşan yaklaştırıcı kas izi ve önünde 2 adet mandibüler kas izi
gözlenmektedir. Dorsal kas izleri belirgin iken normal delik kanalları net olarak
gözlenememektedir.
Sağ kapak, üçgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı dış bükey, karın kenarı ise düze
yakındır. Ön kenar daha geniş yuvarlak, arka kenar ise küttür ve her iki kenar da
hafifçe karın kenarına doğru düşüktür. Maksimum yükseklik merkezden, maksimum
uzunluk ise merkez karın bölümünden geçmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,591,68 arasında değişmektedir. Kapak iç görünümünde dar bir iç kenar zonu
izlenmektedir. Kas izleri ve normal delik kanalları sol kapaktaki gibidir.
Kabuk sırt görünümünde sağ kapağın sırt kenarında kambur benzeri çıkıntıdan
itibaren sol kapağı ile üzerlediği ve ön kenara doğru ise sol kapaktaki çıkıntının sağ
kapağı üzerlediği görülmektedir. Karın görünümünde de sağ kapağın sol kapağı
üzerlediği görülmektedir. Menteşe adonttur.
Kavkı dış yüzeyi çok sayıda küçük çukurluk ile kaplıdır. Çukurluklar merkez ve
çevresinde daha büyüktür. Kavkılar ince ve kırılgandır.
Yorum: Sol kapakta daha yüksek değerlere sahip olan uzunluk yükseklik oranı her
iki kapağın yavru formlarında da daha yüksek değerler almaktadır. Ergin formlara
geçildikçe yükseklik görece artmaktadır. Bu boyut değerleri, Steinheim Havzası
oxystoma katmanlarından (Janz, 1992) elde edilen değerler ile benzerdir. Ergin
formların bazıları literatürdeki oranlar ve SEM görüntüleri ile nispeten farklılık
gösterebilmektedir. Meisch (1984), Potamocypris türlerinde kavkı/kabuk boyut ve
şeklinin belirgin biçimde intraspesifik (türiçi) değişkenlik gösterdiğini ortaya
koymaktadır. Cinsin bilinen güncel türleri ile karşılaştırıldığında uzunluk ve yükseklik
değerlerinin görece düşük olduğu söylenebilir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Yukarıçiğil

491-615

291-386

218-242

1,59-1,82

Balcı

674-727

398-446

-

1,63-1,74

SK2

622-717

391-438

-

1,53-1,70
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Ortam: Bu fosil türün yüzme yetisi olmadığından tatlı sucul ortamlarda benthonik
yaşam şekline sahip olduğu öne sürülmüştür (Ligios ve ark., 2008). Özellikle gölsel
sistemlerde derin (profundal) sucul koşullarda çökelimi işaret etmekle birlikte (Janz,
2000), kıyı koşullarında da bulunabilmektedir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

Miyosen

Steinheim Havzası (Almanya)

Sieber (1905)

geç

Otnangiyen-erken

Kirchberg katmanları, Alt acı

Karpatiyen

su molası (Almanya)

Karpatiyen-erken Badeniyen

Třeboň Havzası (Çekya)

Karpatiyen-erken

Sandelzhausen

Badeniyen

(Bavyera, Güney Almanya)

(MN 5)

katmanları, Steinheim Havzası

(MN 6 ve 7)

Witt (1998)

Janz (2000)

(Almanya)
Badeniyen-erken

Sarmasiyen
orta

Kheil (1964)

steinheimensis ve oxystoma

orta Miyosen

geç

Molası

Witt (2000)

Badeniyen-erken

Sarmasiyen (MN 6 ve 7)

Tortoniyen

Tortoniyen-Messiniyen
orta-geç Miyosen

Steinheim Havzası (Almanya)

Lutz (1965)

steinheimensis, oxystoma ve
kleini

katmanları

Steinheim

Janz (1992 ve 1997)

Havzası (Almanya)
Cucuron-Gabaru,

Rhône

Havzası (Fransa)
Baccinello–Cinigiano Havzası,
Toskana (İtalya)
Kuşadası Formasyonu, Söke
Havzası, Aydın

Carbonnel (1969)

Ligios ve ark. (2008)

Tuncer (2013)

Van Morkhoven (1963) gracilis türünü Potamocypris cinsine dahil etmiştir. Lutz
(1965) Neojen’den bilinen tek tür olduğunu öne sürmektedir. Carbonnel (1969), P.
gracilis’in Fransa’da erken geç Miyosen yaşlı istiflerde bulunduğunu belirtmiştir.
Çalışmadaki SEM görüntüleri (l. 2, ş. 10-11) incelendiğinde formların türe benzerliği
şüphe uyandırmaktadır. Becker-Platen (1970), Söke-Kuşadası çevresinde Milet
Birimi dahilinde türün varlığına işaret etmiş, Alçiçek (2010) bahse konu çalışmadaki
seviyelerin Pliyosen’e karşılık geldiğini öne sürmüştür. Tuncer (2013) ise türü Söke
Havzası’nda orta-geç Miyosen yaşlı Kuşadası Formasyonu’nun karşılığı olan bu
seviyelerden elde etmiştir.
Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
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Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen), Balcı ÖSK (geç Miyosen) ve SK2 (geç MiyosenPliyosen).
Potamocypris zschokkei (Kaufmann, 1900)
Levha 9, Şekil 16-19
1900 Paracypridopsis zschokkei KAUFMANN, l. 19, ş. 18-20.
1912 Potamocypris zschokkei nov. comb. (KAUFMANN), Müller, s. 215.
1984 Potamocypris zschokkei (KAUFMANN), Meisch, s. 37, ş. 10, a-d; s. 38, ş. 11,
a-e.
1999 Potamocypris zschokkei (KAUFMANN), Belis ve ark., s. 165, l. 3, ş. 3.
2000 Potamocypris zschokkei (KAUFMANN), Meisch, s. 404, ş. 166, A-C.
2006 Potamocypris zschokkei (KAUFMANN), Martín-Rubio ve ark., s. 67, l. 4, ş. 3.
2012 Potamocypris zschokkei (KAUFMANN), Fuhrmann, s. 257, l. 122, ş. 2a-e.
2017 Potamocypris zschokkei (KAUFMANN), Kayseri-Özer ve ark., s. 27, l. 1, ş. 1516.
Tanım: Kavkı yan görünümde kapaklar asimetriktir.
Sol kapak, reniform (böbreğimsi) şekle sahiptir. Sırt kenarı geniş dış bükeydir.
Maksimum yüksekliğin izlendiği sırt merkezin hafif önünden itibaren ön kenara
doğru yuvarlak, arka kenara doğru ise düze yakın şekle sahiptir. Karın kenarı
merkez boyunca hafif iç bükeydir. Ön kenar geniş ve düzgün yuvarlak, arka kenar
ise sivridir ve her iki kenar da karın kenarına doğru düşüktür. Maksimum uzunluk
merkez karından geçmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,77-1,86 arasında
değişmektedir.
Sağ kapak yarı üçgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı dış bükey yuvarlak şekillidir.
Karın kenarı düze yakındır. Ön kenar yuvarlak, arka kenar ise küttür. Maksimum
yükseklik merkezin hafif önünden, uzunluk ise merkez karından geçmektedir.
Uzunluk yükseklik oranı 1,54-1,70 arasında değişmektedir.
Kabuk elde edilemediğinden sırt görünümü ve üzerleme tanımlanamamıştır. Kavkı
yüzeyi tümüyle küçük çukurluklar (noktasal?) ile kaplıdır. Kapak iç görünümünde
dar bir iç kenar zonu ve lamel izlenmekte olup ön kenarda görece daha geniştir. Sol
kapakta lamelin yaklaşık ortası boyunca selvaj belirgindir ve arka kenar da lamelin
iç kenarına doğru izlenmektedir. Yaklaştırıcı kas izleri belirgin değildir. Mandibüler
kas izleri ise 2 yassı ve yuvarlak parçadan oluşmaktadır. Sırt merkezde dorsal kas
izleri belirgindir. Normal delik kanalları belirgin değildir. Kavkı kenarları pürüzsüzdür.
Menteşe adonttur.
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Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

SK1

628-703

375-408

-

1,54-1,82

SK2

640-698

374-399

-

1,70-1,86

Ortam: Tür, daimi ve sığ tatlı su ortamlarında yaygın olup yavaş akan sular (lotik),
kaynaklar ve kaynaklarla beslenen gölcük ve göllerde yaygındır (Meisch, 1984,
2000). Ekolojik açıdan önemli bir özelliği ise soğuk-stenotermal (Meisch, 2000;
Bellucci ve ark., 2012) bir tür olmasıdır. Meisch (1984)’e göre türün yaşadığı sucul
ortamın optimum sıcaklığı 9 °C’dir. Fuhrmann (2012), Almanya’da yalnızca Aralık
ve Mayıs ayları arasında bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca ince çamurlu
zeminlerde stigofilik (stygophilic) yaşam şekli sunabilmektedir (Meisch, 2000).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
geç Miyosen

Pliyosen

orta Pliyosen

Yayın

Havza
Akkaşdağı

Formasyonu,

Çankırı-Çorum Havzası
Villarroya

Gölü

(Kuzey

İspanya)
Villarroya kesiti, Ebro Havzası
(İspanya)

Kayseri-Özer ve ark. (2017)
Anadón ve ark. (2002)
Martín-Rubio ve ark. (2006)

Geç Pleyistosen

Lago di Albano (Orta İtalya)

Belis ve ark. (1999)

Güncel

Beyşehir Gölü

Altınsaçlı ve ark. (2000b)

Tuncer (2013) tarafından Kuşadası Formasyonu (Söke Havzası, Aydın)’nun ortageç Miyosen yaşlı istiflerinden P. cf. zschokkei taksonu rapor edilmiştir. Carbonnel
ve Ritzkowski (1969), İsviçre Akitaniyen istiflerinde Cypridopsis wolfi türünü elde
etmiştir. Bu formlar Pipík ve Bodergat (2005b)’a göre P. zschokkei türüne aittir.
Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: SK1 ve SK2 (geç MiyosenPliyosen).
Potamocypris sp. A
Levha 10, Şekil 1-12
Tanım: Kavkı yan görünümde reniform (böbreğimsi) şekle sahiptir. Sırt kenarı geniş
dış bükeydir, merkezin önünde maksimum yüksekliğin ölçüldüğü bölümde hafif
sivrilmektedir. Sırt ön dönüş yuvarlaktadır. Karın kenarı merkezde iç bükeydir (sol
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kapakta daha belirgin). Ön kenar düzgün yuvarlak, arka kenar ise karın arka kenara
doğru düşüktür ve bu bölüme doğru daralan yuvarlak şekillidir. Maksimum uzunluk
merkez karından, genişlik ise merkezden geçmektedir. Kavkı sırt görünümünde
uzun eliptik şekillidir. Sağ kapak sol kapağı sırt ve karın kenarlarında belirgin şekilde
üzerlemektedir. Karın ön ve arka dönüşlerde üzerleme belirgin değildir (kavkıların
birçoğunun örselenmiş olması ile ilişkili olabilir). Seksüel dimorfizm belirgin değildir.
Uzunluk yükseklik oranı 1,70-1,90 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi
pürüzsüzdür. Kapak iç görünümü kötü korunmuş formlarda incelenebilmiştir. Kenar
zonu ve iç lamel dardır. İç lamel basit olup ön kenar ve karın arka dönüşte yaklaşık
eş kalınlıktadır. Kavkı kenarları pürüzsüzdür. Yaklaştırıcı kas izleri merkezin hafif
önündedir. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Kavkı sağ ve sol kapak yan görünümde literatürde incelenen
tüm Potamocypris türlerinden farklıdır. En yakın ilişki P. fallax türü ile kurulmuştur.
P. fallax, ön kenarın şekli ve karın ön kenara doğru düşük olmasının yanı sıra iç
lamel boyunca (sağ kapak) belirgin selvaj nedeniyle formlardan ayrılmaktadır.
Kapakların iç görünümü kötü korunumdan dolayı detaylı olarak incelenemediğinden
sp. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Bağlarbaşı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

638-731

353-382

273-298

1,70-1,90

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Zonocypris G.W. Müller, 1898
Tip Tür: Zonocypris costata (Vávra, 1897)
Stratigrafik Yayılım: Erken Kretase-Güncel (Külköylüoğlu ve ark., 2020,
incelemede)
Ortam/Ekoloji: Türler, tatlı sudan acı suya değişen tuzluluğa sahip, ılık ve sığ sucul
ortamları (göllerin litoral kesimleri, gölcükler ve kaynaklar) tercih etmektedir. Cinsin,
güncel temsilcilerine genellikle Afrika kıtasında rastlanılmakta olup türler Afrotropik,
Neotropik ve Palearktik ekozonlardan kaydedilmektedir (Külköylüoğlu ve ark., 2020,
incelemede). Türler, daimi ve açık tatlı su göllerinde bulunmaktadır (Karanovic,
2012).
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Yorum: Cins kolaylıkla diğer gruplardan ayırt edilebilmektedir. Ancak paleontolojik
çalışmalarda Virgatocypris fosil cinsi ile sıklıkla karıştırıldığı görülmektedir. Her iki
cinste de kavkı yüzeyinde çizgili (şeritli/striate) süs dokusu izlenmektedir.
Zonocypris’de bu çizgiler konsantrik (iç içe) iken Virgatocypris’de önden arkaya
doğru

düz-düze

yakındır

ve

kenarlara

doğru

birbirine

yakınlaşmaktadır.

Virgatocypris türlerinde formların boyu 1 mm’ye yaklaşabilirken Zonocypris’de bu
değer 0,75 mm’yi geçmemektedir.
Zonocypris membranae (Livental, 1929)
Levha 11, Şekil 1-22; Levha 12, Şekil 1-14
1956 Eucypris membranae LIVENTAL, Agalarova, s. 161, l. 7, ş. 14a-b.
1956 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Suzin, s. 41-42, l. 15, ş. 4-8.
1960 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Chernysheva, s. 384, ş. 992.
1963 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Mandelstam ve Schneider, l. 40, ş. 6.
1975 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Kazmina, s.62 l. 8, ş. 1-2.
1983 Zonocypris aff. membranae (LIVENTAL), Jiříček, s. 236, l. 9, ş. 51.
1985 Zonocypris maghrebinensis n. sp., HELMDACH, s. 428, l. 2, ş. 1-6, 8.
1995 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Olteanu, s. 285, l. 36, ş. 5.
1997 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Tunoğlu ve ark., s. 133, l. 10, ş. 4-6.
2003 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Witt, s. 99, l. 1, ş. 9-13.
2006 Zonocypris membranae quadricella STANCHEVA, Krstić, s. 374, l. 71, ş. 910.
2008 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Beker ve ark., s. 31, l. 3, ş. 3-5.
2011 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Reichenbacher ve ark., s. 10, ş. 7, m-n.
2013 Zonocypris membranae quadricella STANCHEVA, Mazzini ve ark., s. 775, l.
2, ş. 2.
2013 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Stoica ve ark., s. 139, l. 1, ş. 16.
2013 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Van Baak ve ark., s. 124, ş. 4a, 12.
2015 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Van Baak ve ark., s. 602, ş. 7, 9-12.
2017 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Kayseri-Özer ve ark., s. 27, l. 1, 17-22.
2019 Zonocypris membranae (LIVENTAL), Krijgsman ve ark., s. 6, ş. 4, 8.
2019a Zonocypris membranae quadricella STANCHEVA, Spadi ve ark., s. 400, ş.
5, C-D.
Düşünceler: Kavkı yan görünümde yarı oval şekle sahiptir. Sırt kenarı geniş dış
bükeydir, sırt merkezde hafifçe sivrilerek maksimum yüksekliği oluşturmaktadır.
Karın kenarı merkezde ise hafifçe iç bükeydir. Ön kenar yuvarlak, arka kenar ise
karın kenarına doğru hafif sivridir. Maksimum yükseklik, uzunluk ve genişlik
merkezdedir. Uzunluk yükseklik oranı ergin formlarda 1,75-1,80 arası değerler
almaktadır. Kavkı yüzey dokusu yavru formlarda konsantrik şeritlerden (striate)
oluşmakta ve ergin formlarda daha belirgin sırtlar halinde izlenmektedir. Merkezde
şeritler arasında ağsı çukurluklar olağandır. Ön kenar zonu boyunca delik
kanallarının çıktığı küçük tüberküller gözlenmektedir. Kavkı iç görünümünde kenar
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zonu ön bölümde oldukça geniştir (uzunluk/5) ve böylece geniş bir vestibül
gözlenmektedir. Ön kenar zonunun merkeze bakan bölümünde çizgili desen dokusu
mevcuttur. Merkezde 4 yaklaştırıcı ve 2 mandibüler kas izi belirgindir. Normal delik
kanalları seyrek ve dağınıktır. Arka kenarda selvaj belirgindir. Sağ kapak ön ve arka
kenarlar boyunca sayıları 10’u geçen küçük diş benzeri çıkıntılar (denticles)
izlenebilmektedir. Kabuk sırt görünümünde şişkince oval şekillidir. Sol kapak, sağ
kapaktan daha büyüktür ve hafifçe üzerlemektedir. Türün orijinal tanımı Suzin
(1956) çalışmasında Dr. Livental tarafından gerçekleştirilmiştir (Reichenbacher ve
ark., 2011).
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Çiğil

541

326

-

1,66

Yukarıçiğil

528-656

311-363

420-452

1,75-1,80

Balcı

608-750

368-450

443-481

1,62-1,77

SK1

631

376

-

1,68

SK2

529-778

327-465

-

1,62-1,70

Dursunlu

571-787

327-457

506-568

1,66-1,77

Ortam: Yaşayan forma sahip olmayan bu fosil tür, tatlı su-mezohalin tuzluluk
koşullarını tolere edebilmektedir (Mandelstam ve Schneider, 1963). Genel olarak
tatlı su ortamını ifade etmektedir. Krstić ve Schornikov (1993), Z. membranae’nin
lotik (akan su) ortamlarda yaşayabilen reofilik bir tür olduğunu belirtmektedir. Krstić
(2006), türün birlikte bulunduğu ve yaşayan formlara da sahip olan halofilik türlerin
ekolojik özelliklerinden yararlanarak türün artan tuzlulukları tolere edebildiğini öne
sürmektedir. Bu anlamda eskiortamsal analizlerde tek başına belirleyici bir tür
değildir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
Z. maghrebinensis
Paracypretta sp.

Z. m. quadricella

Serravaliyen

erken Tortoniyen
Tortoniyen

Yayın

Havza
Ait Kandoula Havzası
(Fas)
Kithira
(Yunanistan)
Güney İtalya
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Adası

Helmdach (1985)

Mostafawi (1990)
Ligios ve ark. (2012)

Z. membranae

Tortoniyen?

Tebriz (KB İran)

Z. membranae

orta Ponsiyen

Romanya

Z. membranae

orta Ponsiyen

Romanya

Z. membranae

Ponsiyen

Bafra, Samsun

Z. m. quadricella

Z. membranae

geç Miyosen

geç Miyosen

Tuğlu

Reichenbacher

ve

ark. (2011)
Stoica ve ark. (2013)
Floroiu

ve

ark.

ve

ark.

(2013)
Tunoğlu
(1997)

Formasyonu,

Çankırı Havzası

Mazzini

(2011);

Mazzini

ve

ark.

(2013)

Bozkır Kesiti, Çankırı
Havzası

Mazzini (2011)

Akkaşdağı
Z. membranae

geç Miyosen

Formasyonu,

Kayseri-Özer ve ark.

Çankırı-Çorum

(2017)

Havzası
Z. membranae

geç

Miyosen-erken

Urla

Formasyonu,

Witt (2003)

Pliyosen

Manisa

geç Miyosen?-erken

Dinar-Dombayova

Demirer

Pliyosen

Havzası, Afyon

(2017)

Z. membranae

Dasiyen

Sırbistan

Z. aff. membranae

Dasiyen

Z. membranae

Eucypris

Silistra,

Krstić

ve

ark.

(1993)

ve

(1995)
Bulgaristan

(Romanya Sınırı)

Jiříček (1983)

Pliyosen

Azerbaycan

Agalarova (1956)

Z. m. membranae

Levantiyen

Bulgaristan

Stancheva (1966)

Z. m. quadricella

Levantiyen

Bulgaristan

Stancheva (1966)

membranae

Sakarya
Zonocypris sp.

Pliyosen

Tunoğlu

Formasyonu,
Sivrihisar, Eskişehir

Z. membranae

Pliyosen

Virgatocypris sp.

Pliyosen

Z. membranae

Z. membranae
quadricella

Pliyosen

Pliyosen

ve

ark.

(1995)

Turfan (KB Çin)

Huang ve ark. (2004)

Gesher Formasyonu

Rosenfeld

(İsrail)

(1981)

Özbekistan

ve

Türkmenistan
Pannoniyen düzlüğü
(Sırbistan)
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ve

ark.

Mandelstam
Schneider (1963)
Krstić (2006)

ve

Z. membranae

geç Pliyosen

Zonocypris sp.

geç Pliyosen

Z. membranae

Z. membranae

Z. membranae

Dasiyen-Romaniyen
sınırı

Mostafawi (1988) ve

(Yunanistan)

(1994a)

Romanya

Olteanu (1995)

İnsuyu

Pleyistosen

Karapınar, Konya

Pleyistosen

Romaniyen

Kireçtaşı,

Batı Sibirya

Z. m. quadricella

Z. membranae

Beker ve ark. (2008)

Kazmina (1975)

de

Buzau

Kesiti, Dasik Havza
(Romanya)

Z. membranae

ark.

(2019)

Pliyosen-erken

Pliyosen-erken

ve

Kos ve Evia adaları

Slanicul
Z. membranae

Krijgsman

Kaspik Havza

Van Baak ve ark.
(2015)
Olteanu

ve

Jipa

Romaniyen

Kaspik Havza

Piasenziyen-

Tiberino

Gelasiyen

Umbria (Orta İtalya)

(2019a)

Kaspik

Van Baak ve ark.

Dasiyen-Romaniyen

(2006)

Havzası,

Havza

Spadi

(Azerbaycan)

(2013)

ve

ark.

Z. membranae

Akçagiliyen

Grozny (Çenenistan)

Suzin (1956)

Z. membranae

Geç Pleyistosen

Batı Sibirya

Konovalova (2016)

Tablo, Külköylüoğlu ve ark. (2020, incelemede) çalışmasından revize edilerek
alınmıştır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çiğil ve Yukarıçiğil ÖSK
(geç orta?–erken geç Miyosen), Balcı ÖSK (geç Miyosen), SK1 ve SK2 (geç
Miyosen-Pliyosen), Dursunlu ÖSK (erken Pleyistosen).
Alt Familya Cyprinotinae Bronstein, 1947
Cyprinotus Brady, 1886
Tip Tür: Cyprinotus cingalensis Brady, 1886
Stratigrafik Yayılım: Oligosen-Güncel (Van Morkhoven, 1963).
Ortam/Ekoloji: Tatlısu-mezohalin (Van Morkhoven, 1963). Cinsin 16 yaşayan türü
rapor edilmiş olup sırasıyla NA (8 tür), AU (4 tür), OL (4 tür), PA (3 tür), NT (2 tür)
PAC (1 tür) ve AT (1 tür) ekozonlarda yayılım göstermektedir (Meisch ve ark.,
2019a). Türler gölcüklerde yaşamaktadır ve formlara çoğunlukla geçici olanlarında
rastlanılmaktadır (Karanovic, 2012). Martens ve ark. (2019) cinsin tüm türlerinin
geçici ortamlarda tipik olduğunu belirtmektedir.
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Yorum: Cyprinotinae alt familyasına üye cinslerden Cyprinotus, Heterocypris ve
Hemicypris sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılmıştır (örn. Cyprinotus salinus ve C.
incongruens türleri sırasıyla Heterocypris salina ve H. incongruens türlerinin
sinonimidir). Purper ve Würdig-Maciel (1974), detaylı bir literatür özeti ve
karşılaştırma tablosu hazırlamıştır. Meisch (2000), alt familyanın Homocypris
dışındaki cinslerinin genellikle simetrik olmayan kapaklara sahip olduğunu belirtmiş
olup Cyprinotus ve Heterocypris’in sağ kapak, Hemicypris’in ise sol kapak karın ön
ve arka kenarı boyunca diş benzeri çıkıntılar (diken, Horne ve ark., 2019) ile
karakteristik olduğunu belirtmiştir. Coğrafik yayılım açısından bakıldığında
Hemicypris’in daha güney enlemlerde kaydedildiği görülmektedir (Karanovic, 2012).
Cyprinotus’da sağ kapak sırt kenarında kambur benzeri çıkıntı mevcutken
Heterocypris’de sağ kapakta bu yapı görülmemektedir (salina türünde sol kapakta
gözlenebilir: Meisch, 2000; Horne ve ark., 2019). Bunların yanı sıra güncel formu
bilinmeyen Paracyprinotus cinsine de fosil kayıtlarda nadiren rastlanılmaktadır.
Yüksek ve oval şekilli, sırt merkezde köşeli olan formlar Paracyprinotus cinsi altında
incelenmiştir (Krstić, 2006). Heterocypris ve Cyprinotus’a benzer şekilde sağ kapak
ön ve arka kenarlarda diş benzeri çıkıntılar izlenirken, sol kapağın sağ kapağı tüm
kenarlardan itibaren üzerlediği görülmektedir. Paracyprinotus cinsinin varlığı
tartışmalıdır.
Cyprinotus turcica n. sp.
Levha 13, Şekil 1-9; Levha 14, Şekil 1-13
Etimoloji: Türkiye.
Holotip: Sağ kapak (Levha 13, Şekil 4. Koleksiyon numarası: ATDR-ÇS-03-023).
Paratip: 6 sağ kapak (Levha 13, Şekil 1-2, 5-7, 9), 6 sol kapak (Levha 14, Şekil 13, 5-7), 9 kabuk (Levha 13, Şekil 3, 8; Levha 14, Şekil 4, 8-13).
Tip Lokalite: Gölyaka ÖSK (Ilgın Havzası).
Tip Kat: Erken Miyosen (Akitaniyen?).
Teşhis: Yan görünümde iki kapak asimetriktir. Sağ kapakta sırt kamburu, sol
kapakta da karın çıkıntısı (karina) belirgindir. Kavkı yüzeyinde sığ granüler doku
izlenmektedir.
Tanım: Yan görünümde iki kapak asimetriktir.
Sağ kapak yan görünümde böbreğimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı yuvarlak ve dış
bükeydir ve merkezde kambur şekline sahiptir (bazı formlarda daha belirgin). Karın
kenarı düze yakındır. Ön kenar uzun ve geniş yuvarlaktır. Arka kenar düzdür ancak
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arka merkez de köşeli şekil sunmaktadır. Maksimum yükseklik merkezde iken
maksimum uzunluk merkezin merkez karın yakın bölümünden geçmektedir. Kapak
iç görünümünde önde geniş lamele sahip iç kenar zonu arka bölümde oldukça
dardır. Arka kenar boyunca selvaj belirgindir. Sırt kenarında kambur yapısının
olduğu bölüm içe doğru kıvrıktır. Merkezin hafif önünde yaklaştırıcı kas izleri (5
parçalı) ve önünde mandibüler kas izleri izlenmektedir. Normal delik kanalları sığ ve
seyrektir. Menteşe adonttur.
Sol kapak yan görünümde trapezoid/dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı düz
ve geriye doğru 8-10⁰’lik açı ile eğimlidir. Karın kenarı düze yakındır ve merkezden
geriye doğru sığ bir kota (projeksiyon) sahiptir. Ön kenar geniş yuvarlaktır. Arka
kenar ise düzdür ve sırt arka dönüşte köşeli şekil sunmaktadır. Maksimum yükseklik
sırt kenarının sivriliği merkezin önünden geçmekte iken maksimum uzunluk yaklaşık
olarak merkezdedir. Kapak iç görünümünde iç kenar zonu, sağ kapağa benzer
özelliktedir. Karın arka bölümde iç lamel üzerinde bir çıkıntı izlenmektedir. Sırt arka
dönüşte karen yapısı belirgindir. Menteşe adonttur. Kas izleri sağ kapaktaki gibidir
ve dorsal kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları sağ kapaktaki gibidir.
Kavkı yüzeyi sığ granüler dokuya sahiptir. Her iki kapağın ön kenar yüzeyinde küçük
tüberküller mevcut olup arka kenarda oldukça seyrektir.
Kabuk yan görünümünde sağ kapak sırt kenarındaki kamburdan itibaren sol kapağı
üzerlerken, sol kapak sırt arka, sırt ön ve karın kenarında daha belirgin olmak üzere
sağ kapağı üzerlemektedir.
Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir. Sağ kapaktaki kambur yapısı ve
merkezde sol kapağı üzerleme belirgindir. Maksimum genişlik merkezdedir. Bazı
formlar daha geniştir. Karın görünümünde ise sol kapağın sağ kapağı merkezde
belirgin şekilde üzerlediği görülmekte olup sol kapakta karın çıkıntısı (karina)
belirgindir.
Kavkı morfolojisi çeşitlilik sunmaktadır. Bir grup daha ince uzunken, diğer grup daha
yüksektir. Sırt ve karın görünümünde yüksek formların geniş oldukları da
gözlenmiştir. Bu durumun ayrı taksonlardan ziyade seksüel dimorfizmin göstergesi
olduğu düşünülmektedir.
Erkek olduğu düşünülen formların sol kapak uzunluk yükseklik oranları 1,70-1,79,
dişilerin ise 1,55-1,70 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ergin formlarda bu değerler
üst sınıra yakındır. Sağ kapakta da görece ince-uzun ve yüksek formlar mevcuttur.
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Ancak sol kapaktaki gibi belirgin bir değer aralığı belirlenememiş olup yavru
formlarda benzer değerler görülebilmektedir.
Bazı formlarda testis izlerinin benzerleri gözlenmektedir bu formlar olasılıkla erkek
formlardır. Bu formlarda sırt kamburu ve karın çıkıntısı görece sığdır.
Benzerlik ve Farklar: Formlar bilinen Cyprinotus türlerinden belirgin şekilde
ayrılabilmektedir. Tip tür C. cingalensis ile C. inaquealis’den sağ kapak ön ve arka
kenar zonu boyunca çıkıntıların izlenememesi ve sol kapak şekliyle kolaylıkla
ayrılabilmektedir. Seksüel dimorfizmin belirgin olduğu C. uenoi ile sağ kapak şekil
ana hattı bakımından benzerlik sunmaktadır. Ancak sol kapağın şekli ile türden
ayrılmaktadır. C. deruptus ile sol kapak şekli (Mandelstam ve Schneider, 1963; l.
36, ş. 5) bakımından benzerlik gösterse de tür görece oldukça küçük boyutlara
sahiptir. Ayrıca çalışmada yalnızca sol kapak sunulduğundan diğer kavkı morfolojik
özellikleri karşılaştırılma imkanı bulunamamıştır.
Tunoğlu ve Çelik (1995) tarafından benzer stratigrafik seviyelerden elde edilen ve
Cypridopsis sp. (l. 1, ş. 10-16) olarak adlandırılan takson, mevcut formların aynısıdır
ve birebir korele edilebilmektedir.
Boyutlar:
Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Sağ (♀)

1260-1911

784-1190

-

-

Sağ (♂)

1300-1942

757-1173

-

-

Sol (♀)

1227-1838

722-1186

-

1,55-1,70

Sol (♂)

1254-1854

700-1068

-

1,70-1,79

Kabuk (♀)

1346-2033

-

562-867

-

Kabuk (♂)

1205-1664

-

495-622

-

Kapak

Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Tunoğlu ve Çelik (1995) tarafından Cypridopsis
sp. taksonu dahilinde erken Miyosen’den rapor edilmiştir.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey: Gölyaka ÖSK (erken Miyosen).
Cyprinotus inaequalis (Sieber, 1905)
Levha 15, Şekil 1-12
1905 Cypris inaequalis n. sp. SIEBER, s. 338, ş. 9, 1-2; l. 9, ş. 1-4.
1992 Cyprinotus inaequalis (SIEBER), Janz, s. 93, l. 6, ş. 6-9.
1997 Cyprinotus inaequalis (SIEBER) Janz, s. 95, l. 10, ş. 1-2.
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Tanım: Kavkı yan görünümde kavkı yüzeyi pürüzsüzdür (yalnızca ön kenarda belli
belirsiz tüberküller izlenebilir). Sağ ve sol kapaklar belirgin şekilde asimetriktir ve
şekil farklılığına sahiptir. Yavru formlardan ergin formlara doğru her iki kapakta da
şekil ve iç lamel gelişimi dikkat çekicidir.
Ergin formların sağ kapağında dış bükey şekilli sırt kenarında, cinse özgü kambur
benzeri çıkıntı belirgindir. Karın ön ve arka kenar zonu boyunca diş benzeri çıkıntılar
(denticles) izlenmektedir. Ön ve arka kenarlar yuvarlak ve ön kenar hafifçe karın
kenarına doğru düşüktür. Karın kenarı hafifçe iç bükeydir. Uzunluk yükseklik oranı
1,46-1,52 arasında değerler almaktadır. Maksimum yükseklik merkezden,
maksimum uzunluk ise merkez-karın bölümünden geçmektedir.
Sol kapak, ergin formlarda nispeten köşelidir. Sırt kenarı, sağ kapağın üzerlediği
menteşe bölümünde düzdür. Maksimum yüksekliğin geçtiği sırt merkezin hafif
önünde sivrilmektedir. Ön kenar karın kenarına doğru sivrilmekte iken arka kenar
düzgün yuvarlaktır. Uzunluk yükseklik oranı 1,49-1,55 arasında değerler almaktadır.
Kavkı iç görünümünde merkezde 4 adet yaklaştırıcı ve 2 adet mandibüler kas izi
izlenmektedir. Sırt merkezde dorsal kas izleri görülmektedir. Karın merkezde ise iç
lamel zonu hafifçe katlanmaktadır. Normal delik kanalları oldukça seyrek, dağınık
ve sığdır. Menteşe adonttur.
Boyutlar:
ÖSK
Yukarıçiğil

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

640-1109

430-745

-

1,49-1,55

Ortam: Fosil göllerin kıyı ve derin fasiyeslerinde kaydedilen tür, olasılıkla ılık tatlı
sucul ortamlarda yaşamıştır (Janz, 2000).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
Miyosen

orta Miyosen (MN 6 ve 7)

orta Miyosen (MN 6 ve 7)
orta Miyosen

Yayın

Havza
Steinheim

Havzası,

Württemberg (Almanya)
kleini

katmanları,

Steinheim

Havzası (Almanya)
katmanları,

oxystoma

Steinheim Havzası (Almanya)
Steinheim Havzası (Almanya)
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Sieber (1905)

Janz (1997)

Janz (1992)
Janz (2000)

Cyprinotus inaequivalvis adlı türün güncel formlarının Anadolu ve çevresinde
kaydedildiği belirtilse (Özuluğ ve ark., 2001) de türün Heterocypris salina’nın
sinonimi olduğu bilinmektedir (Meisch ve ark., 2019a).
Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
Heterocypris Claus, 1892
Tip Tür: Heterocypris incongruens (Ramdohr, 1808)
Stratigrafik Yayılım: Paleosen-Güncel (Moore, 1961).
Ortam/Ekoloji: Yüksek çeşitliliğe sahip bu cins farklı tipteki tatlı sucul ortamlar ile
acı sularda bulunabilmektedir. Birçok ekozonda izlenebilen türler ortamsal koşullara
karşı yüksek toleransa sahiptir (Karanovic, 2012). Türler daimi ve geçici sığ sularda
yaygındır ve türler arası geniş tuzluluk değerlerini (polihaline kadar) tolere
edebilmektedir (Ligios ve ark., 2008 ve referansları).
Heterocypris cf. glozaniensis (Krstić, 2006)
Levha 16, Şekil 1-8
cf. 1985 Heterocypris aff. parva (LIENENKLAUS), Helmdach, s. 428, l. 2, ş. 5,
cf. 2006 Heterocypris gložaniensis n. sp. KRSTIĆ, l. 59, ş. 6; l. 63, ş. 3-10; l. 67, ş.
3.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun eliptik şekle sahiptir. Sırt kenarı geniş ve düşük
dış bükeydir. Merkezden ön kenara doğru yaklaşık 15⁰’lik açı ile eğimlidir arka
kenara doğru ise daha düşük açılıdır. Karın kenarı düze yakın ve/veya hafifçe iç
bükeydir (dıştan görünümde). Ön ve arka kenarlar düzgün yuvarlaktır. Ön kenar
karın ön bölüme doğru uzamakta iken, arka kenar karın dönüşünde belirgin kavislidir
ve sırt dönüşünde uzamaktadır. Maksimum yükseklik ve uzunluk merkezdedir.
Maksimum genişlik ise merkez arka bölümden geçmektedir. Kabuk sırt
görünümünde uzun oval şekillidir. Ön bölümde hafifçe sivrilmektedir. Sol kapak sağ
kapağı üzerlemekte (merkez ile ön bölüm arasında v şekilli uzantı ile daha belirgin
üzerleme gözlenmektedir) olup yan görünümde daha büyük olan sol kapağın tüm
kenarlardan itibaren sağ kapağı üzerlediği görülmektedir. Seksüel dimorfizm belirgin
değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,64-1,80 arasında değerler almaktadır. Kavkı
yüzeyi pürüzsüzdür. Kapak iç görünümünde ön kenarda genişleyen dar iç kenar
zonu izlenmektedir. Sağ kapakta selvaj belirgindir, dış karın ön ve arka kenar zonu
boyunca sıralanmış çok sayıda çıkıntı mevcuttur. Çıkıntılar oldukça sığdır ve kavkı
uzunluğuna paralel uzanmadığı için dıştan gözlenememektedir. Merkezin hafif
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önünde yaklaştırıcı ve mandibüler kas izleri ile sırt merkezde dorsal kas izleri
izlenmektedir. Normal delik kanalları seyrek ve sığdır. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Literatürde ilgili tür dışında başka bir tür ile benzerlik ilişkisi
ortaya koyulamamıştır. H. glozaniensis (Krstić, 2006; l. 63, ş. 10) ile şekil ana hattı
ve kabuk sırt görünümü bakımından oldukça benzerdir. H. glozaniensis ergin birey
uzunluk değerlerinin 0,56-0,59 mm, yükseklik değerlerinin ise 0,32-0,35 mm olduğu
belirtilmiştir (Krstić, 2006). Mevcut çalışmada elde edilen formların dikkat çekici
oranda yüksek uzunluk ve yükseklik değerleri sunduğu görülmektedir. Ancak aynı
çalışmada H. aff. glozaniensis olarak adlandırılan formların uzunluklarının,
formlarımıza benzer şekilde 800 µm’ye ulaşabildiğinden bahsedilmektedir. Türün
holotip ve paratiplerinin tekil kavkılarının dış görüntüleri ile karşılaştırma
yapılamamış olması nedeniyle cf. mertebesinde açık adlandırılmıştır. Referans
(holotip ve paratip) örnekler ile yerinde karşılaştırma imkanı bulunabilirse açık
adlandırmadan çıkarılabilir. Dahası seksüel dimorfizm hakkında daha kesin yorum
gerçekleştirilebilir. Ayrıca incelenen formların sağ kapak iç görünümü, Helmdach
(1985), çalışmasında Heterocypris aff. parva olarak adlandırılan formlarla birebir
aynıdır. H. parva, kavkı yüzeyinin ağsı olması dolayısıyla pürüzsüz yüzeye sahip
mevcut formların türe aktarılması uygun değildir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Aşağıçiğil

736

433

-

1,70

Çiğil

673-813

413-461

341

1,64-1,80

Yukarıçiğil

762-815

449-487

-

1,67-1,70

Ortam: Türün, tip lokalitesinde elde edildiği istifin, tuzlu gölsel koşullar altında
çökeldiği ve mevsimsel etkilerin kavkı yüksekliğinin farklılaşmasında etkin
olabileceği öne sürülmüştür (Krstić, 2006).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
orta Paludiniyen (Romaniyen?)

Yayın

Havza
Pannoniyen

düzlüğü,

(Sırbistan)

Krstić (2006)

Helmdach (1985) tarafından formlar ile birebir aynı örnekler, Ait Kandoula Havzası
(Fas) geç Serravaliyen-orta Tortoniyen istiflerinden elde edilmiştir.
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Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Aşağıçiğil, Yukarıçiğil ve
Çiğil ÖSK (geç orta?–erken geç Miyosen).
Heterocypris granuloreticulata n. sp.
Levha 16, Şekil 9-13
Etimoloji: Kavkı dış yüzeyinin granülo-retiküler doku ile kaplı olmasından dolayı
Holotip: Sol kapak yan dış görünüm (Levha 16, Şekil 12. Koleksiyon numarası:
ATDR-ÇS-09-052).
Paratip: 1 sağ kapak (Levha 16, Şekil 11), 1 sol kapak (Levha 16, Şekil 10), 2 kabuk
(Levha 16, Şekil 9, 13).
Tip Lokalite: Yukarıçiğil ÖSK (Ilgın Havzası).
Tip Kat: Geç orta?–erken geç Miyosen.
Teşhis: Kavkı yan görünümde trapezoid şekillidir. Kavkı dış yüzeyi çok sayıda
granülden oluşan ağsı bir doku ile kaplıdır.
Tanım: Kavkı yan görünümde trapezoid şekle sahiptir. Sırt kenarı düze yakın olup
merkeze doğru düşük dış bükeydir. Sol kapakta arka kenara doğru 8-10⁰’lik eğimle
düz olarak devam eden sırt kenarı, ön kenara doğru yuvarlak dış bükeydir. Sağ
kapak sırt arka ve ön kenar dönüşleri de yuvarlak dış bükeydir. Karın kenarı
merkezde hafif iç bükeydir. Ön ve arka kenarlar düzgün ve geniş yuvarlaktır. Sol
kapakta ön kenar karın öne doğru uzundur. Maksimum yükseklik, uzunluk ve
genişlik merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde ön ve arka kenarlara doğru sivrilen
uzun oval şekillidir. Ön kenar gaga-benzeri şekli sunmaktadır. Sol kapak daha küçük
olan sağ kapağı tüm kenarlardan itibaren üzerlemektedir. Uzunluk-yükseklik oranı
1,73-1,84 arasında değişmektedir. Örneklerin çoğunluğu kabuk ve/veya içleri dolu
kapaklardan oluştuğu için kapak içi morfolojisi incelenememiştir. Cinse üye türlerde
karın ön ve arka dış kenar zonu boyunca sıklıkla rastlanan çıkıntılar kavkı ve kabuk
dış görünümünde belirgin değildir.
Benzerlik ve Farklar: Tür, trapezoid şekli ve granülo-retiküler kavkı süsü ile bilinen
tüm Heterocypris türlerinden ayrılmaktadır. Mandelstam ve Schneider (1963)
tarafından Çungarya (KB Çin)’nın Miyosen-Pliyosen yaşlı istiflerinden tanımlanan
Cyprinotus formalis sağ kabuk yan görünümde, şekil ana hattı ve üzerleme şekli
bakımından benzerlik sunmaktadır. Ancak kavkı yüzey dokusu ve kabuk sırt
görünümü ile formlardan ayrılmaktadır. Çalışmada yalnızca sağ kabuk yan ve sırt
görüntüsüne yer verilmesi detaylı karşılaştırmaya izin vermemektedir. Matzke128

Karasz ve Witt (2005), geç Miyosen yaşlı Kılıç Formasyonu’ndan H. formalis türünü
rapor etmiştir (l. 2, ş. 12-13). Formlar mevcut yeni türün karakteristik özelliği olan
granülo-retiküler kavkı süsüne sahip değildir.
Boyutlar:
ÖSK
Yukarıçiğil

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1028-1225

574-668

437

1,73-1,84

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
Heterocypris aff. parva (Lienenklaus, 1905)
Levha 17, Şekil 1-6
aff. 1976 Heterocypris parva (LIENENKLAUS), Malz, s. 199, l. 2, ş. 12-21.
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı oval şekle sahiptir. Sırt kenarı dış bükey ve
yuvarlaktır. Karın kenarı düze yakındır (sol kapakta hafif dış bükeydir). Ön ve arka
kenarlar düzgün yuvarlaktır. Maksimum yükseklik ve genişlik yaklaşık merkezdedir.
Maksimum uzunluk ise merkezin, karın merkeze bakan bölümünden geçmektedir.
Kabuk sırt görünümünde eliptik şekillidir ve ön kenara doğru sivrilmektedir. Sol
kapak sağ kapağı tüm kenarlardan itibaren üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm
belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,67-1,77 arasında değişmektedir. Kavkı
yüzeyi kötü korunumdan dolayı net olarak izlenemese de bazı örneklerde poligonal
ağsı doku görülmektedir. Sağ kapak ön ve karın arka kenar boyunca çok sayıda diş
benzeri çıkıntı izlenmektedir. Örneklerin kötü korunmuş olması ve genellikle
kabuklardan oluşması nedeniyle diğer özelliklere değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Çalışmada taksona dahil edilen en iri örnekler dahi yaygın
Heterocypris türlerine kıyasla daha küçük boyutludur. Formlar, Malz (1976)
tarafından tanımlanan H. parva ile şekil ana hattı (özellikle sağ kabuk yan
görünümü) ve kavkı yüzey dokusu temelinde kabaca benzerlik sunmakla beraber
türe ait formlar daha uzun ve alçaktır. Türün sol kapağında maksimum yükseklik
daha geridedir ve sırt kenarı ön kenara doğru daha düz şekilde uzanmaktadır.
Formlar, düşük benzerlik ilişkisi ve kötü korunmuş olmaları dolayısıyla aff.
mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
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Boyutlar:
ÖSK
Çeltek

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

650-780

384-461

322-363

1,67-1,77

Ortam: Türün ekolojisi yalnızca Malz (1976) tarafından tartışılmıştır ve tatlı su
göllerinde bollaştığı öne sürülmüştür.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Akitaniyen

Corbicula

Yayın
Katmanları, Malz (1976)

Frankfurt (Almanya)
Mevcut Dağılım: Türün bilinen güncel formu bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çeltek ÖSK (erken
Miyosen).
Heterocypris cf. rotundata (Bronstein, 1928)
Levha 17, Şekiş 7-8
cf. 1928 Cyprinotus rotundatus BRONSTEIN, l. 8, ş. 16-21.
cf. 1947 Heterocypris rotundatus (BRONSTEIN), Bronstein, s. 176, ş. 65, 1-2.
cf. 1978b Heterocypris rotundatus (BRONSTEIN), Diebel ve Pietrzeniuk, s. 378, l.
50, ş. 9-10.
cf. 1988 Heterocypris rotundata (BRONSTEIN), Mostafawi, ş. 192, l. 2, ş. 11-12.
cf. 2000 Heterocypris rotundata (BRONSTEIN), Meisch, s. 349, ş. 146, F-I.
cf. 2001 Heterocypris cf. rotundata (BRONSTEIN), Janz ve ark., s. 203, l. 6, ş.5961.
cf. 2012 Heterocypris rotundata (BRONSTEIN), Fuhrmann, s. 227, l. 207, ş. 2.
cf. 2012b Heterocypris rotundata (BRONSTEIN), Külköylüoğlu ve ark., l. 1, ş. 2.
Tanım: Kavkı yan görünümde reniform (böbreğimsi) şekle sahiptir. Sırt kenarı
yuvarlak ve dış bükeydir. Karın kenarı düze yakındır. Ön ve arka kenarlar yuvarlaktır
ve ön kenar görece uzundur. Arka kenar ise geniştir. Maksimum yükseklik merkezin
hafif gerisindedir. Maksimum uzunluk ise merkez ile merkez karın arasındadır. Sol
kapak sağ kapağı üzerlemektedir (sırt ön, ön ve karın kenarında belirgin). Uzunluk
yükseklik oranı 1,71-1,76 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Sağ
kapak karın ön ve arka kenar zonu boyunca sıralanmış çok sayıda çıkıntı (diken
benzeri) mevcuttur. Sınırlı sayıda iyi korunmuş kavkı ve kabuk elde edildiğinden
diğer özelliklere değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Formlar sağ kapak yan dış görünümde literatürde ilgili türün
rapor edildiği çalışmalardaki SEM görüntüleri (örn: Bronstein, 1947; ş. 65, 1) ile
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büyük benzerlik sunmaktadır. Sol kapak sırt arka dönüşteki küt yapı formlarda
izlenememiştir. Uzunluk yükseklik oranları literatürde (Fuhrmann, 2012) sunulan
aralıklardadır. Az sayıda örnek üzerinde, sınırlı değerlendirme yapılabildiği için cf.
mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır. Daha iyi korunmuş örnekler
üzerindeki

detaylı

tanımlama

ile

ilgili

türe

doğrudan

aktarılabileceği

düşünülmektedir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Çiğil

925-1039

541-609

-

1,71-1,76

Dursunlu

1392

813

-

1,71

Ortam: Tür, göllerin kıyı (litoral) zonlarında yaygındır ve tuzluluğun hafif arttığı
havuzlar ile küçük sucul alanlarda da bulunabilmektedir (Meisch, 2000). Fuhrmann
(2012), türün bir yaz formu olduğunu küçük ve daimi sığ sular ile büyük göllerin
kıyısında kaydedildiğini belirtmektedir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Yayın

Havza
Gurniati

geç Pliyosen

İstanköy

Formasyonu,
(Kos)

Adası

Mostafawi (1988)

(Yunanistan)
Pleyistosen

Burgtonna,

Türingiya

(Almanya)

Diebel ve Pietrzeniuk (1978b)

Holosen

İsfahan-Sircan Havzası (İran)

Janz ve ark. (2001)

Güncel

Beyşehir Gölü

Altınsaçlı ve ark. (2000b)

Güncel

Bolu

Sarı ve Külköylüoğlu (2010)

Güncel

Kahramanmaraş

Külköylüoğlu ve ark. (2012b)

Güncel

Burdur, Isparta (Eğirdir) ve
Afyon ile birçok il

Rasouli ve ark. (2014)

Mevcut Dağılım: PA, AT (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çiğil ÖSK (geç orta?–erken
geç Miyosen), Dursunlu ÖSK (erken Pleyistosen).
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Heterocypris salina (Brady, 1868)
Levha 17, Şekil 9-12
1868 Cypris salina nov. sp. BRADY, I. 28, ş. 8-13.
1932 Heterocypris salina nov. comb. (BRADY), Klie, s. 588.
1980 Heterocypris salina salina (BRADY), Freels, s. 139, l. 3, ş. 1-6.
1990a Heterocypris salina (BRADY), Fuhrmann ve Pietrzeniuk, s. 224, l. 4, ş. 4-5.
1994b Heterocypris salina (BRADY), Mostafawi, s. 315, ş. 5, 5.
2000 Heterocypris salina (BRADY), Meisch, s. 356, ş. 148, A-G.
2001 Heterocypris salina (BRADY), Janz ve ark., s. 203, l. 6, ş. 57-58.
2003 Heterocypris salina (BRADY), Witt, s. 99, l. 1, ş. 14-16.
2005 Heterocypris salina (BRADY), Baltanás ve ark., s. 227, ş. 9.
2006 Heterocypris salina (BRADY), Martín-Rubio ve ark., s. 65, l. 3, ş. 13.
2008 Heterocypris salina (BRADY), Nazik ve ark., s. 495, l. 1, ş. 14.
2010 Heterocypris salina (BRADY), Daniel ve Frenzel, s. 76, ş. 2, N, P.
2012 Heterocypris salina (BRADY), Fuhrmann, s. 229, l. 108, ş. 1-2.
2012 Heterocypris salina (BRADY), Mischke ve ark., s. 94, l. 2, ş. 7-10, 18.
2015a Heterocypris salina (BRADY), Tuncer ve Tunoğlu, s. 79, l. 1, ş. 13-14.
2016 Heterocypris salina (BRADY), Kalbe ve ark., s. 256, ş. 6, g-h.
2017 Heterocypris salina (BRADY), Kayseri-Özer ve ark., s. 27, l. 1, ş. 14.
2017 Heterocypris salina (BRADY), Mischke ve ark., s. 386, ş. 45.2.B., 11-12.
2018 Heterocypris salina (BRADY), Marchegiano ve ark., s. 60, ş. 5, H-I.
Tanım: Kavkı yan görünümde üçgenimsi bir şekle sahiptir. Sırt kenarı yuvarlak, dış
bükeydir. Sağ kapak merkezde hafif köşeli iken sol kapakta kambur benzeri şekil
sunmaktadır. Karın kenarı sağ kapak merkezde hafif iç bükeyken sol kapakta
düzdür. Ön ve arka kenarlar düzgün yuvarlaktır. Arka kenar nispeten dardır.
Maksimum yükseklik ve genişlik merkezdedir. Maksimum uzunluk ise merkezin
merkez karına yakın bölümünden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde oval
şekillidir. Sol kapak sağ kapağı sırt ve ön kenarda belirgin olmak üzere
üzerlemektedir (Kabuk yan görünümünde karın kenarında da üzerleme belirgindir).
Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,37-1,60 arasında
değişmektedir (ergin formlara doğru geçildikte değerler artmaktadır). Kavkı yüzeyi
çok sayıda küçük, sığ ve dağınık çukurluk ile kaplıdır. Kapak iç görünümünde dar
bir kenar zonu ve lamel görülmektedir. Sol kapak ön kenarda iç list belirgindir. Sağ
kapak karın ön ve arka bölümde dış kenar boyunca çok sayıda küçük diş benzeri
çıkıntı bulunmaktadır. Merkezde 5 parçalı yaklaştırıcı kas izi ve önünde 2 parçalı
yassı mandibüler kas izleri ile sırt merkezde dorsal kas izleri izlenmektedir. Normal
delik kanalları bol, dağınık ve sığdır. Menteşe adonttur.
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Boyutlar:
ÖSK

Dursunlu

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1072-1315

763-835

563

1,37-1,60

Ortam: Tür, değişken tuzluluk koşullarını tolere edebilmekte ve tatlı sudanpolihaline (0,4-20‰) değişen tuzluluklara sahip sucul ortamlarda kaydedilmektedir
(Neale, 1988; Griffiths ve Holmes, 2000). Bu geniş tuzluluk aralığı nedeniyle türün
tek başına tuzluluk değerlendirmelerinde kullanılması önerilmemektedir (Meisch,
2000). Tür, genellikle sığ (litoral) sucul koşulların egemen olduğu bitki örtüsünce
zengin sucul ortamları (özellikle göller) tercih etmektedir (Anadón ve ark., 2012;
Fuhrmann, 2012). Fuhrmann (2012), türün Almanya’da yalnızca Haziran’dan
Kasım’ın ilk yarısına kadar görüldüğünü belirtmektedir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

Tortoniyen

Rhône Havzası (Fransa)

Carbonnel (1969)

geç Miyosen (11-7. TOMZ)

Pannoniyen (E zonu)

Pannoniyen-erken Meosiyen

Pisidik Formasyonu Acıgöl
Havzası, Dinar
Studienka, Viyana Havzası
(Slovakya)
Yalakdere

Formasyonu,

Yalova

Freels (1980)
Pipík ve ark. (2004)

Matzke-Karasz ve Witt (2005)

Kersoniyen-Meosiyen

Küçükçekmece Gölü, İstanbul

Witt (2010)

geç Miyosen

Turiec Havzası (Slovakya)

Pipík ve Bodergat (2004)

Küseyin
geç Miyosen

ve

Parçikan

Formasyonu,

Arguvan,

Nazik ve ark. (2008)

Malatya
geç Miyosen
geç Miyosen
geç Miyosen
geç Miyosen-erken Pliyosen
geç Miyosen-Pliyosen

erken Pliyosen

Sekköy? Formasyonu, Denizli
Bakırköy

Formasyonu,

İstanbul
Akkaşdağı

Formasyonu,

Çankırı-Çorum Havzası
Urla Formasyonu, Manisa
Beylerderesi

Formasyonu,

Malatya Graben Havzası
Çaybağı Formasyonu, Elazığ
Doğusu
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Şafak (2010)
Şafak (2016)
Kayseri-Özer ve ark. (2017)
Witt (2003)
Ercan ve ark. (2012)
Koç Taşgın ve ark. (2012)

Villarroya

Pliyosen

Afşin-Elbistan,
Villarroya kesiti, Ebro Havzası
(İspanya)
Kuzey Evia (Eğriboz Adası)

geç Pliyosen

(Yunanistan)
Pleyistosen

Pisidik

Formasyonu,

Beyşehir, Konya

(6-4. TOMZ)
Pliyosen-erken Pleyistosen

Pliyosen-Pleyistosen

İnsuyu Kireçtaşı, Karapınar,
Konya
Afşin-Elbistan

Kömür

Havzası, Kahramanmaraş
Monte

erken Pleyistosen

Mario

istifi,

Roma

(İtalya)
Pleyistosen

(Kalabriyen)
Pleyistosen

Anadón ve ark. (2002)
Darbaş (2012)

Kahramanmaraş

orta Pliyosen

erken

(Kuzey

İspanya)

Pliyosen

Pliyosen-erken

Gölü

Fevzipaşa Formasyonu, Söke
Havzası, Aydın
Baden-Vürtemberg

Martín-Rubio ve ark. (2006)

Mostafawi (1994b)

Freels (1980)

Beker ve ark. (2008)
Tunoğlu ve ark. (2012)

Faranda ve Gliozzi (2008)
Tuncer ve Tunoğlu (2015a)

Sieber (1905)

(Almanya)

Pleyistosen

Ambrona (İspanya)

Baltanás ve ark. (2005)

Pleyistosen

İsrail ve Ürdün

Mischke ve ark. (2012)

erken-Orta Pleyistosen geçişi

Hula Gölü (İsrail)

Mischke ve ark. (2014)

Orta Pleyistosen

Orta Pleyistosen

Orta Pleyistosen

Benot

Gesher

Ya’aqov

(Kuzey İsrail)
Bilzingsleben Hominid Sahası
(Almanya)
Nadaouiyeh Aïn Askar, El
Kowm (Orta Suriye)

Rosenfeld ve ark. (2004)

Daniel ve Frenzel (2010)

Kalbe ve ark. (2016)

Orta Pleyistosen-Holosen

Valle di Castiglione (İtalya)

Anadón ve ark. (2012)

Geç Pleyistosen

Wadi Gharandal (İsrail)

Mischke ve ark. (2017)

Geç Pleyistosen

Trasimeno Gölü (Orta İtalya)

Marchegiano ve ark. (2018)

geç Kuvaterner

Kızılırmak Deltası, Samsun

Berndt ve ark. (2017)

geç Kuvaterner

Al Jahr Havzası (Ürdün)

Mischke ve ark. (2015)

Holosen

İsfahan-Sircan Havzası (İran)

Janz ve ark. (2001)

Holosen

Mogan Gölü, Ankara

Tuncer ve ark. (2017)

Holosen
Kuvaterner

Acıgöl

Paleo

Maar

Nevşehir
Krumvíř (Çekya)
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Gölü,

Tuncer ve ark. (2019)
Pipík ve Bubik (2006)

Mevcut Dağılım: NA, NT, OL, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Dursunlu ÖSK (erken
Pleyistosen).
Heterocypris steinheimensis (Lutz, 1965)
Levha 18, Şekil 1-6
1965 Cyprinotus incongruens steinheimensis n. ssp. LUTZ, s. 301, ş. 20, a-c; s.
329, l. 13, ş. 6-7.
1979 Heterocypris incongruens steinheimensis (LUTZ), Gökçen, s. 203, l. 8, ş. 3-4.
1992 Heterocypris steinheimensis (LUTZ), Janz, l. 7, ş. 1-6; l. 8, ş. 1-5; l. 9, ş. 1-4.
Tanım: Formlar uzun reniform (böbreğimsi) şekillidir. Sırt kenarı dış bükey ve
yuvarlaktır. Maksimum yüksekliğin izlendiği merkezin hafif önünde kavislidir. Karın
kenarı merkezde iç bükeydir (sağ kapakta daha belirgin). Ön ve arka kenarlar
yuvarlaktır ve arka kenar karın arka dönüşe doğru hafifçe uzamaktadır. Maksimum
uzunluk merkez karın, genişlik ise merkezden geçmektedir. Kabuk sırt
görünümünde ön ve arkaya doğru sivrilen uzun eliptik şekle sahiptir ve sol kapak
sağ kapağı hafifçe üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,75-1,88 arasında
değişmektedir. Kavkı dış yüzeyi sığ poligonal ağsı doku ile kaplıdır. Poligonların
kotlarını (kenarlarını) küçük granüller oluşturmaktadır. Kavkı iç görünümünde önde
genişleyen iç kenar zonu ve lamel izlenmekte ve sağ kapakta dışa doğru belirgin
biçimde selvaj gözlenmektedir. Sağ kapak dış karın ön ve arka kenar zonu boyunca
sıralanmış çok sayıda çıkıntı mevcuttur. Merkezin hafif önünde 4 büyük ve 2 küçük
parçadan oluşan yaklaştırıcı kas izi ve önünde 2 yarı silindirik mandibüler kas izi ile
sırt merkeze doğru dorsal kas izleri mevcuttur. Kavkı iç yüzeyi küçük çukurluklar ile
kaplıdır. Her iki kapakta da merkez arka bölümde verev şekilde yumurtalık izleri
görülebilmektedir. Normal delik kanalları sığ ve dağınıktır. Kenar delik kanalları ön,
arka ve karın kenar boyunca belirgin, düz ve kısadır. Menteşe adonttur.
Yorum: Formlar, Lutz (1965) çalışmasında C. incongruens steinheimensis olarak
tanımlanan örneklerin SEM görüntüleriyle (l. 13, ş. 6-7) birebir benzerdir. Söz
konusu formlar cins seviyesinde sunduğu özellikler (sağ kapakta kambur olmaması
ve kenar çıkıntıları) nedeniyle Janz (1992) tarafından Heterocypris cinsine
aktarılmış ve H. steinheimensis türü altında detaylı olarak açıklanmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Yukarıçiğil

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

963-1188

551-668

-

1,75-1,88
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Ortam: Bilinmiyor.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
C. incongruens
steinheimensis

Yayın

Havza
Steinheim Havzası

Sarmasiyen

Lutz (1965)

(Almanya)
steinheimensis,

H. steinheimensis

orta Miyosen

sulcatus ve trochiformis

(MN 6 ve 7)

katmanları, Steinheim

Janz (1992)

Havzası (Almanya)
H. incongruens
steinheimensis

Pannoniyen-Ponsiyen

Eskihisar Kesiti (Muğla)

Gökçen
(1979)

Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
Heterocypris cf. steinheimensis (Lutz, 1965)
Levha 18, Şekil 7-9; Levha 19, Şekil 1-3; Levha 19, Şekil 4-6; Levha 19, Şekil 7-8;
Levha 20, Şekil 1-4; Levha 20, Şekil 5-7; Levha 20, Şekil 8-9; Levha 21, Şekil 1-4;
Levha 21, Şekil 5-8
Yorum: Morfolojik farklılıklardan dolayı literatürde de karmaşık olan Heterocypris
taksonomisini yorumlamak zordur (Bellavere ve ark., 2002). Örneğin, H.
incongruens türü kavkı boyut ve şeklinin kayda değer şekilde çeşitlilik sunduğunu
belirtilmektedir (Meisch, 2000). Gobert (2012), dişilerin daha yüksek (tıknaz)
olduğunu öne sürmüş, öte yandan Meisch (2000), erkek ve dişilerin benzer kabuk
şekline sahip olduklarını belirtmiştir. Bellavere ve ark. (2002) türün partenojenetik
topluluklarının Kuzey ve Orta Avrupa’da, biseksüel olanlarının ise Güney Avrupa ve
Kuzey

Afrika’da

bulunduğunu

belirtmiştir.

Çalışmada

ayrıca

biseksüel

topluluklardan elde edilen dişi formların sol kapak sırt arka dönüşünde lob benzeri
uzantı belirlenmiş ve hiyalin lamel (lamella hyalina) olarak adlandırılmıştır. Bu tür
için biseksüel topluluklardaki erkek ve dişi bireyler arasındaki şekil farklılıklarının
yanında biseksüel ve partenojenetik toplulukların her ikisininde de tür içi
(intraspesifik) şekil farklılıkları da göz ardı edilmemelidir. Güncel çalışmaların yanı
sıra fosil kavkılar üzerinde de tür içi varyasyonlar izlebilmektedir.
Janz (1992) güncel H. incongruens ve orta Miyosen yaşlı H. steinheimensis
taksonlarını karşılaştırmıştır:
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H. incongruens

H. steinheimensis

Uzunluk (µm)

1500-1600

960-1050

Yükseklik/uzunluk oranı

Sağ kapakta yüksek

Sol kapakta yüksek

Maksimum yükseklik

Merkezin

(uzunluk/2) Merkezin (uzunluk/2)

arkasında
Merkezi kas izinin yeri

Maksimum

önünde
yüksekliğin Maksimum yüksekliğin

önü
Mandibüler

kas

üzerinde

izinin Uzun

Yuvarlak

şekli
Karın kenarının şekli

Her iki kapakta da düz

Sağ kapakta belirgin,
solda hafif iç bükey

Kenar delik kanalları (sol Belirsiz

Belirgin

kapak)
Kavkı yüzeyi

Pürüzsüz

Ağsı (retiküler)

Sırt görünümde kavkının Ön kenara doğru sivri, Ön ve arka kenarlarda
şekli

arka kenar ise yuvarlak

gaga şekilli

Yukarıçiğil, Çiğil, Balcı, SK1 ve SK2 istiflerinden elde edilen formlar, sol kapağın
daha yüksek olması, maksimum yüksekliğin merkezin önünde yer alması, merkezi
kas izinin maksimum yüksekliğin üzerinde bulunması, sağ kapak karın merkez iç
bükeyliği, kenar delik kanallarının belirgin olması, kavkı yüzeyinin ağsı doku
sunması ve sırt görünümünde ön ve arka kenarların sivri şekli ile H. incongruens’den
ayrılmaktadır. Bu özellikleri ile H. steinheimensis türüne yakın benzerlik
sunmaktadır.
Yukarıçiğil, Çiğil, Balcı, SK1 ve SK2 istiflerinden derlenen formlara ait kavkılar, H.
steinheimensis için tanımlanan özellikleri yansıtmakla beraber istifler arası (hatta
aynı istif boyunca) morfolojik farklılıklar gözlenmektedir. Janz (1992) tarafından H.
steinheimensis türüne aktarılan formlar arası morfolojik farklılıklar (l. 7, ş. 1-6; l. 8,
ş. 1-5; l. 9, ş. 1-4), steinheimensis, sulcatus ve trochiformis tabakalarından oluşan
orta Miyosen istifi boyunca da belirlenmiştir.
Tüm bu tartışmalar sonucunda Yukarıçiğil, Çiğil, Balcı, SK1 ve SK2 istifleri boyunca
ve istifler arası morfolojik farklılıkların izlendiği ve H. steinheimensis’in yukarıdaki
özelliklerini taşıyan formların her birinin ayrı bir takson olarak ayrılması uygun
bulunmamıştır. Formların tümünün bu aşamada aynı taksonun tür içi (intraspesifik)
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varyasyonları olduğu düşünülmektedir. Lutz (1965) çalışmasındaki holotip ve
paratipler

ile

birebir

benzerlik

izlenemediğinden

tümü

cf.

mertebesinde

adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Yukarıçiğil
(Tip 1)
Yukarıçiğil
(Tip 2)
Yukarıçiğil
(Tip 3)
Yukarıçiğil
(Tip 4)
Balcı
(Tip 1)
Balcı
(Tip 2)
Balcı
(Tip 3)
SK2
(Tip 1)
SK2
(Tip 2)

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

917-1057

550-624

-

1,67-1,76

1133-1163

681-712

-

1,63-1,67

1031-1068

593-607

-

1,73-1,78

1083-1116

610-651

-

1,72-1,78

1027-1169

612-682

-

1,63-1,72

1020-1162

613-681

-

1,68-1,79

967-1172

636-772

-

1,52-1,58

935-1190

537-692

-

1,66-1,75

968-1302

569-751

-

1,64-1,74

Sınıflama yalnızca benzer kavkı morfolojilerine sahip kavkıların gruplanmasına
dayanmaktadır. Levhalar dahilinde her birinin SEM görüntüsü sunulmuştur.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ve Çiğil ÖSK
(geç orta?–erken geç Miyosen), Balcı ÖSK (geç Miyosen), SK1 ve SK2 (geç
Miyosen-Pliyosen).
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Heterocypris yalvacensis n. sp.
Levha 22, Şekil 1-4
Etimoloji: Türün tanımlandığı Yalvaç ilçesinin adıdır.
Holotip: Sağ kapak yan dış görünümü (Levha 22, Şekil 1. Koleksiyon numarası:
ATDR-ÇS-11-274).
Paratip: 1 sağ kapak (Levha 22, Şekil 3), 2 sol kapak (Levha 22, Şekil 2, 4).
Tip Lokalite: Balcı ÖSK (Yalvaç Havzası).
Tip Kat: Geç Miyosen.
Teşhis: Kavkı yan görünümde yarı oval şekillidir. Kavkı yüzeyi tümüyle granüller ile
kaplanmıştır.
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı oval şekillidir. Sırt kenarı dış bükey ve yuvarlaktır.
Sırt arka dönüş hafif köşelidir. Karın kenarı düze yakındır (sol kapakta hafif dış
bükeydir). Ön ve arka kenarlar düzgün yuvarlak olup ön kenar öne doğru nispeten
uzundur. Maksimum yükseklik ve genişlik yaklaşık merkezdedir. Maksimum uzunluk
ise merkezin, karın merkeze bakan bölümünden geçmektedir. Sol kapak sağ kapağı
üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,551,67 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi tümüyle iri granüller ile kaplanmıştır.
Kapak iç görünümünde ön kenarda genişleyen dar iç kenar zonu ve lamel
izlenmektedir. Kenar zonu karın merkezde hafif içe kıvrılmaktadır. Sağ kapak karın
arka kenar boyunca çok sığ çıkıntılar izlenebilirken çıkıntılar ön kenarda belirsizdir.
Normal delik kanalları seyrek, sığ ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar, sağ kapak karın arka kenar çıkıntıları ve sol kapağın
sağ kapağı üzerlemesi nedeniyle Heterocypris cinsine aktarılmıştır. Formlar, iri
granüllü dış yüzey dokusu ile cinsin bilinen tüm türlerinden ayrılmaktadır.
Boyutlar:
ÖSK
Balcı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

815-979

487-594

-

1,55-1,67

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Balcı ÖSK (geç Miyosen).
Heterocypris sp. A
Levha 22, Şekil 5-6
Tanım: Kavkı yan görünümde trapezoid şekillidir. Sırt kenarı merkezin önünde hafif
sivrilmektedir. Maksimum yüksekliği oluşturan bu köşeli yapıdan itibaren arka
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kenara doğru düze yakın şekilde yaklaşık 10⁰’lik açı ile eğimli olan sırt kenarı ön
kenara doğru ise hafif dış bükey şekilde yaklaşık 20⁰’lik açı ile eğimlidir. Karın kenarı
düze yakındır. Ön ve arka kenarlar yuvarlaktır. Ön kenar karın kenarına doğru
hafifçe düşüktür (sol kapakta daha belirgin). Maksimum uzunluk merkezin, merkez
karına bakan tarafından, genişlik ise merkezin arka tarafından geçmektedir. Kabuk
sırt görünümünde uzun oval şekillidir. Sol kapak sağ kapağı tüm kenarlardan
itibaren üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı
1,61-1,72 arasında değişen değerler almaktadır. Formların kötü korunumlarından
dolayı kavkı yüzey dokusu net olarak izlenemese de bazı formlarda sığ ağsı doku
görülmektedir. Formların çoğunluğu birleşik kabuk ve sediman dolgulu kapaklardan
oluştuğu için kapak içi morfolojisi incelenememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Formların kötü korunumu, genellikle kabuklardan oluşması,
kapak iç dolguları ve görece düşük bolluğu nedeniyle tür seviyesinde teşhisi
gerçekleştirilememiştir.

Matzke-Karasz

ve

Witt

(2005)

çalışmasında

geç

Miyosen’den elde edilen ve H. salina olarak adlandırılan formların sol kapak dış
görüntüsü (l. 3, ş. 4) örneklerimizle benzerdir. Pipík ve Bodergat (2004) tarafından
H. salina olarak adlandırılan formlar (l.1, ş. 3-4) ile de şekil ana hattı bakımından
benzerdir ancak H. salina’da sol kapak ön kenarı karın kenarına doğru düşük
değildir.

Her

iki

çalışmadaki

formlar

H.

salina’nın

referans

görüntüleri

karşılaştırıldığında ilgili türe dahil edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Palcu ve
ark. (2019) tarafından Kersoniyen yaşlı istiflerden derlenen ve Cyprinotus sp. (ş. 7,
18-20) olarak adlandırılan takson (sağ kapak sırtta kambur benzeri çıkıntı
sunmadığından Cyprinotus cinsine dahil edilmemeli), formlarımızla oldukça benzer
olup en önemli fark örneklerimizin ön kenar karın bölümündeki düşüklüktür.
Boyutlar:
ÖSK
Yukarıçiğil

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

890-1165

549-677

489

1,61-1,72

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
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Heterocypris sp. B
Levha 22, Şekil 7-11
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı oval-üçgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı dış
bükey ve üçgenimsi şekilli olup merkezde sivrilerek (köşeli?) maksimum yüksekliği
oluşturmaktadır. Karın kenarı düze yakındır (sol kapakta hafif dış bükeydir). Ön ve
arka kenarlar yuvarlaktır. Maksimum uzunluk yaklaşık merkez karından, genişlik ise
merkezden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde oval şekillidir. Sol kapak sağ
kapağı karın, sırt merkez ve önünde daha belirgin olmak üzere üzerlemektedir.
Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,38-1,53 arasında
değişmektedir. Kötü korunuma bağlı olarak kavkı yüzeyi net olarak gözlenemese de
bazı formlarda küçük çukurluklar ile izlenebilmektedir. Kapak iç görünümünde ön
kenarda nispeten genişleyen, dar bir kenar zonu ve lamel izlenmektedir. Sağ
kapakta dış kenara paralel şekilde selvaj belirgindir. Sağ kapak karın ön ve arka dış
kenar zonu boyunca çok sayıda çıkıntı mevcuttur. Çıkıntılar oldukça sığdır ve kavkı
uzunluğuna paralel uzanmadığı için dıştan gözlenememektedir. Merkezden karına
doğru 4 iri parçadan oluşan yaklaştırıcı kas izi ve önünde 2 yassı mandibüler kas izi
izlenmektedir. Sırt merkezde dorsal kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları
yaygın, küçük ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar yan görünümde, Krstić (2006) tarafından Pliyosen
(üst Paludiniyen Katmanları, Pannoniyen Düzlüğü, Sırbistan)’de tanımlanan
Paracyprinotus triconaa ile benzerdir. Özellikle türün sol kapak şekil ana hattı ve sırt
kenarının üçgen şekli, Balcı ÖSK formlarıyla neredeyse aynıdır.
Paracyprinotus cinsi güncel karasal ostrakod taksonları arasında bilinmemektedir
(Meisch ve ark., 2019a). Krstić (2006), cinsin Paleosen-Pliyosen aralığında yayılım
gösterdiğini öne sürmektedir. Özellikle Heterocypris cinsi ile farklarının net olarak
ortaya koyulmaması nedeniyle cinsin varlığı tartışmalı olup olasılıkla Heterocypris
cinsinin sinonimidir. Balcı ÖSK örnekleri de oval ve yüksek kavkı şekli ile üçgenimsi
sırt kenar haricindeki tüm özellikleriyle Heterocypris cinsine benzerlik sunmaktadır.
Mevcut taksonomik tartışma ve yorum sonucunda formlar Heterocypris cinsine dahil
edilmiş ve sp. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır. Taksonomik
harmonizasyon çalışmaları gerçekleştirildiğinde Heterocypris triconaa nov. comb.
taksonuna aktarılması olasıdır.

141

Boyutlar:
ÖSK
Balcı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1008-1210

726-843

517-537

1,38-1,53

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Balcı ÖSK (geç Miyosen).
Heterocypris sp. C
Levha 23, Şekil 1-4
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı yuvarlak şekillidir. Sırt kenarı dış bükey ve
yuvarlaktır. Karın kenarı düze yakındır (sol kapakta hafif dış bükeydir). Ön ve arka
kenarlar düzgün ve geniş yuvarlaktır ve ön kenar görece geniş ve uzundur.
Maksimum yükseklik merkez, uzunluk ise merkezin merkez karına yakın
bölümünden geçmektedir. Maksimum genişlik yaklaşık merkezdedir. Kabuk sırt
görünümünde oval şekillidir. Sol kapak sağ kapağı tüm kenarlardan itibaren
üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,461,54 arasında değişmektedir. Kötü korunuma bağlı olarak kavkı yüzeyi net olarak
gözlenemese de bazı formlarda küçük çukurluklar izlenebilmektedir. Kapak iç
görünümünde ön kenarda nispeten genişleyen, dar bir kenar zonu ve lamel
izlenmektedir. Sağ kapakta dış kenara paralel şekilde selvaj belirgindir. Sağ kapak
karın arka kenarda birkaç sığ çıkıntı görülmektedir. Merkezde 4 iri parçadan oluşan
yaklaştırıcı kas izi ve önünde 2 yassı mandibüler kas izi izlenmektedir. Sırt
merkezde dorsal kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları küçük ve dağınıktır.
Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar yan görünümde, Pliyosen yaşlı Sakarya Formasyonu
(Sivrihisar, Eskişehir)’nda Heterocypris ponticus olarak adlandırılan (Tunoğlu ve
ark., 1995) örnekler (l. 2, ş. 12-15) ile kayda değer şekilde benzerdir. Ancak, ilk kez
Ponsiyen (Metohija, Hırvatistan) istiflerinde Krstić (1973) tarafından tanımlanan H.
ponticus’un el çizimleri (ş. 43-50) incelendiğinde, formlarımızın yarı yuvarlak şekil
dışında ilgili türle benzerlik sunmadığı belirlenmiştir. Bu yüzden formlar sp.
mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Balcı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1072-1124

704-751

-

1,46-1,54
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Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Balcı ÖSK (geç Miyosen).
Heterocypris sp. D
Levha 23, Şekil 5-8
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı oval şekillidir. Sırt kenarı dış bükey ve yuvarlaktır.
Karın kenarı düze yakındır. Ön ve arka kenarlar düzgün ve yuvarlaktır. Arka kenar
karın arka dönüşe doğru hafifçe uzundur. Maksimum yükseklik merkez, uzunluk ise
merkezin merkez karına bakan bölümünden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde
ön ve arka kenarlara doğru sivrilen eliptik şekillidir. Sol kapak sağ kapağı
üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,561,67 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi sığ granüllerden oluşan ağsı doku ile
kaplıdır. Kapak iç görünümünde ön kenarda nispeten genişleyen dar bir iç kenar
zonu ve lamel izlenmektedir. Sağ kapakta dış kenara paralel şekilde selvaj
bulunmaktadır. Sağ kapak karın arka kenar boyunca çok sayıda diş benzeri sığ
çıkıntı izlenebilirken, ön kenarda belli belirsiz birkaç çıkıntı görülmektedir. Kötü
korunumdan dolayı yaklaştırıcı ve mandibüler kas izleri ile delik kanalları net olarak
gözlenememektedir. Menteşe adonttur. Sol kapakta sırt merkezin gerisinde kambur
benzeri uzantı belirgindir.
Benzerlik ve Farklar: Formların yan görünümü ile bilinen herhangi bir tür arasında
yakın benzerlik ilişkisi kurulamamıştır. H. aurea’nın Furtos (1933) çalışmasındaki
kapak iç görünümü (l. 4, ş. 5-6) ile şekil ana hattı ve boyutlar açısından benzetilebilir.
Ancak tür, yan görünümde sol kapak sırt ve karın arka kenarın şekli ile sırt
görünümünde kavkının oval şekilli olması ile formlardan kolaylıkla ayrılabilir. Bu
değerlendirmelerin yanı sıra kötü korunmuş örnekler üzerinde değerlendirme
yapılabildiği için sp. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Balcı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

946-1102

570-691

-

1,56-1,67

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Balcı ÖSK (geç Miyosen).
Alt Familya Eucypridinae Bronstein, 1947
Arctocypris Petkovski ve ark. 2016
Tip Tür: Arctocypris fuhrmanni Petkovski ve ark. 2016
Stratigrafik Yayılım: Geç Miyosen (bu çalışma)-Güncel (Petkovski ve ark., 2016).
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Ortam/Ekoloji: Türler, soğuk arktik iklimsel koşulları altındaki tatlı sularda
bulunmaktadır (Petkovski ve ark., 2016).
Yorum: Petkovski ve ark. (2016) tarafından Arctocypris cinsi ve A. fuhrmanni türü
ilk kez tanımlamış ve Eucypris cinsine ait 3 tür (E. arctica, E. foveata ve E. dulcifons)
yeni cinse aktarmıştır. Meisch ve ark. (2019a) tarafından güncel karasal ostrakodlar
için hazırlanan listede de bu yeni cinse yer verilmektedir. Eucypridinae alt
familyasının diğer cinslerinden yumuşak doku özellikleri kullanılarak ayrılmaktadır.
Arctocypris fuhrmanni Petkovski ve ark. 2016
Levha 24, Şekil 1-5
2016 Arctocypris fuhrmanni n. gen., n. sp., PETKOVSKİ ve ark., s. 154, ş. 2; s. 158,
ş. 5, A-E.
Tanım: Kavkı yan görünümde üçgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı dış bükeydir ve
merkezde sivrilmektedir (sağ kapakta daha öne yakındır). Bu bölümden itibaren
arka kenara doğru yaklaşık 18-20⁰’lik açı ile eğimlidir. Karın kenarı sol kapakta düze
yakınken sağ kapak merkezde hafif iç bükeydir. Ön kenar geniş yuvarlaktır. Karın
ön bölümde hafif düzleşmektedir. Arka kenar ise karın arka bölümde yuvarlak iken
sırt arka dönüşte hafif köşelidir. Maksimum yükseklik sırt kenarının sivrildiği
merkezden (sağ kapakta merkez ön) geçmektedir. Maksimum uzunluk ise merkez
karına yakın bölümden geçmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,62-1,77 arasında
değişmektedir. Kavkı yüzeyi yuvarlak ağsı çukurluklar ile kaplıdır. Yaklaştırıcı ve
mandibüler kas izlerinin silüeti kavkı dış yüzeyinde belirgindir. Ön ve arka kenar
üzerinde küçük tüberküller görülmektedir. Sınırlı sayıda iyi korunmuş kavkı ve kabuk
elde edildiğinden diğer özelliklere değinilememiştir.
Yorum: Formlar, Petkovski ve ark. (2016) tarafından tanımlanan tüm morfoloji
özelliklerine uymakta ve SEM görüntüleri ile deneştirilebilmektedir. A. fuhrmanni için
tanımlanan uzunluk (1,04-1,09 mm) ve yükseklik (0,57-0,59 mm) değerleri tez
çalışmasında elde edilen formlara göre düşüktür. Petkovski ve ark. (2016), A.
fuhrmanni ve A. dulcifons türlerinin kavkı şekli, yüzey süsü ve merkezi kas izi gibi
kavkı morfolojik özellikleri bakımından büyük benzerlik sunduğunu belirtmektedir.
Çalışmada en belirgin morfolojik fark A. fuhrmanni sırt arka kenar eğiminin A.
dulcifons’a göre daha yüksek olması olarak gösterilmiştir. Yalnızca bu parametrenin
kullanılabildiği paleontolojik çalışmalarda iki türün birbirinden ayırt edilmesi oldukça
zordur. Petkovski ve ark. (2016) çalışmasında önerilen bu morfolojik farklılık ve
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karşılaştırmalı SEM görüntüleri (ş. 5) kullanılarak tez çalışmasında elde edilen
formlar A. fuhrmanni türüne dahil edilmiştir.
Literatürde Eucypris dulcifons adıyla pek çok paleontolojik kayıt bilmektedir. Batı
Anadolu’da erken Miyosen-Geç Pleyistosen (Freels, 1980), Almanya’da erken-orta
Miyosen (Witt, 2000), orta Miyosen (Janz, 1997), geç Miyosen (Straub, 1952) ile
Pleyistosen (Diebel ve Pietrzeniuk, 1978a; Fuhrmann ve Pietrzeniuk, 1990a;
Fuhrmann, 2012)’den, Sibirya’da Geç Pleyistosen (Wetterich, 2008)’den, KB Çin’de
Geç Holosen (Mischke ve ark., 2003)’den ve güncelden (Li ve ark., 2010) rapor
edilmiştir. Orta Anadolu (Kayseri)’da Pliyosen Evciler Formasyonu (Şafak ve ark.,
1992) ve Holosen (Mogan Gölü, Ankara)’den rapor edilmiştir (Tuncer ve ark., 2017).
Anadolu’da A. fuhrmanni’ye benzer şekilde bu tür için de yüksek boyut değerleri
(Freels, 1980: x: 1392 µm, y: 784 µm; Tuncer ve ark., 2017: x: 1415 µm, y: 790 µm)
rapor edilmiştir.
Gökçen (1979), Sarmasiyen yaşlı Muğla istifinde E. straubi n. sp.’yi tanımlamış ve
Straub (1952) tarafından Eucypris sp. olarak adlandırılan formları da yeni türe dahil
etmiştir. Freels (1980) ise Straub (1952) çalışmasındaki formları E. dulcifons olarak
kabul etmiştir. Witt (1999, 2000), E. straubi’nin E. dulcifons ile oldukça benzer
olduğunu belirtmiş ve E. straubi’yi sinonim olarak kabul etmiştir. Mevcut çalışma
kapsamında gerçekleştirdiğimiz literatür araştırmaları da E. straubi’nin yeni türden
ziyade dulcifons ve/veya fuhrmanni türüne dahil edilmesi gerektiğini göstermektedir.
İki türün yakın ilişkili ve oldukça benzer olması literatürde dulcifons olarak
tanımlanan

taksonların

bir

bölümünün

fuhrmanni

türü

olabileceğini

düşündürmektedir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X)

Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Çiğil

1453-1560

879-966

-

1,65-1,67

SK1

1320-1551

776-960

-

1,62-1,70

SK2

1369-1456

773-824

-

1,77

Ortam: Türün ekolojisi ile ilgili bilinenler soğuk ortamları tercih etmesi dışında net
değildir. Tip lokalitesi Måkeøyane Adası (Svalbard, Norveç)’nda bir gölcüktür. Yakın
ilişkili tür, A. dulcifons’un ise soğuk iklim koşullarındaki sığ ve durgun göllerde
yaşamış olduğu ileri sürülmektedir (Fuhrmann, 2012). Li ve ark. (2010) ise A.
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dulcifons yaşayan formlarının, 1,64‰ tuzluluk ve 6,6 pH değerlerine sahip bataklık
içeren su birikintilerinde yaşadığını öne sürmektedir.
Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çiğil ÖSK (geç orta?–erken
geç Miyosen), SK1 ve SK2 (geç Miyosen-Pliyosen), Çebişli ÖSK (geç Miyosen?Pliyosen).
Prionocypris Brady & Norman, 1896
Tip Tür: Prionocypris serrata Norman, 1861
Stratigrafik Yayılım: Geç Miyosen (Freels, 1980), Pleyistosen-Güncel (Meisch,
2000).
Ortam/Ekoloji: Türler, kaynaklar ile bağlantılı ortamlarda ve sucul bitkilerce zengin
derelerde (akarsularda) bulunmaktadır.
Prionocypris zenkeri (Chyzer ve Toth, 1858)
Levha 25, Şekil 1-21
1858 Cypris zenkeri n. sp. CHYZER ve TOTH, s. 514.
1912 Eucypris zenkeri nov. comb. (CHYZER ve TOTH), Müller, s. 174.
1965 Prionocypris zenkeri (CHYZER), Devoto, s. 330, ş. 24.
1977 Eucypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Singh, l. 4, ş. 7-14.
1977 Prionocypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Malz, s. 243, l. 7, ş. 56.
1980 Prionocypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Freels, s. 137, l. 2, ş. 3-8.
1989 Prionocypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Martens, s. 239, ş. 4, M-O.
2004 Prionocypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Rossetti ve ark., s. 335, ş. 3, K-L.
2005 Prionocypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Wilkinson ve ark., s. 198, ş. 8, AB.
2007 Prionocypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Yaltalıer, s. 50, ek. 3, ş. 1.
2008 Prionocypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Altınsaçlı ve Mezquita, s. 1019, ş.
3, L.
2010 Prionocypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Daniel ve Frenzel, s. 76, ş. 2, O.
2012 Prionocypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Fuhrmann, s. 201, l. 94, ş. 2.
2012a Prionocypris zenkeri (CHYZER ve TOTH), Külköylüoğlu ve ark., s. 50, ek. 3,
ş. 7.
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı klavat (golf sopası ucu benzeri, subclavate)
şekillidir. Sırt kenarı uzunluğun yüksekliğe yaklaşık eşit olduğu merkezin öne yakın
bölümünde (uzunluğun 3/5’i) hafifçe sivrilmektedir (sol kapakta daha belirgin). Sırt
kenarı bu bölümden itibaren düze yakın şekilde arka kenara doğru eğimlidir. Eğim
açısı yavru formlarda 25⁰’yi aşabilmekte iken erginlerde 12-16⁰ arasında
değişmektedir. Karın kenarı ise düzdür (ergin formların sol kapağında hafif dış
bükeylik izlenebilmektedir). Ön kenar geniş ve düzgün yuvarlaktır. Arka kenar ise
dar ve karın arkaya doğru yuvarlaktır. Maksimum yükseklik söz konusu sırt
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sivriliğinden geçmektedir. Maksimum uzunluk merkez karından geçmektedir.
Maksimum genişlik yaklaşık merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik
şekillidir. Sol kapak, sağ kapağı hafifçe üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı
1,58-1,82 arasında değişmektedir ve yavru formlar alt sınıra yakın değerler alırken
ergin formlara doğru değer artmaktadır. Kavkı yüzeyi çok sayıda yuvarlak, küçük ve
sığ çukurluk ile kaplanmıştır. Ön ve arka kenarların üzerinde küçük tüberküller
izlenmektedir. Kapak iç görünümünde nispeten dar bir kenar zonu dahilinde önde
genişleyen bir iç lamel izlenmektedir. Sağ kapak ön kenarda dış kenar yakın izlenen
selvaj, arka kenarda yaklaşık merkezdedir. Ergin formlara doğru geçildikte sol kapak
ön iç lamel üzerinde list gelişimi görülebilmektedir. Merkezde 4 parçalı yaklaştırıcı
kas izi ve 2 yassı mandibüler kas izleri ile sırt merkezde dorsal kas izleri belirgindir.
Türde karakteristik olan karın ön ve arka kenar çıkıntıları yalnızca birkaç yavru
formda

görülmektedir.

Ergin

formlarda

diş

benzeri

kenar

çıkıntıları

bulunmamaktadır. Normal delik kanalları nadir, sığ ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Yorum: Elde edilen topluluğun yavru bireyleri, sinonim listesinde karşılaştırılan
literatürdeki P. zenkeri formları ile birebir benzerlik sunmaktadır. Ergin formlarda
türde karakteristik olan diş benzeri çıkıntıların bulunmaması ise dikkat çekicidir.
Ergin formlarda ölçülen ve 2 mm’ye yaklaşan yüksek uzunluk değerleri, literatürde
erkek ve dişi formlar için verilen değerlere oranla oldukça yüksektir. Literatürde
çoğunlukla dişi formlara rastlanılmaktadır. Dişi formların uzunlukları için 1,56-1,64
mm (Devoto, 1965), 1,4-1,6 mm (Meisch, 2000), 1,28-1,57 mm (Fuhrmann, 2012)
ve 1,41-1,44 mm (Freels, 1980) değer aralıkları sunulmaktadır. Erkek formlar ise
çoğunlukla Anadolu’dan rapor edilmiş (Freels, 1980; Gülen, 1985) olup 1,33-1,35
mm uzunluk değerleri sunulmuştur (Freels, 1980). Devoto (1965) ise fosil erkek
formların uzunluklarının 1,42-1,50 mm arasında değiştiğini öne sürmüştür.
Devoto (1965), erkek formların daha uzun olduğunu belirtmektedir. İncelenen
formlarda cinsiyet ayırt etmede kullanılan morfolojik özellikler (kabuk genişliği,
yumurtalık ve testis izleri vb.) erkek ve dişi ayrımına izin vermediğinden toplulukta
cinsiyet ayrımı gerçekleştirilememiştir.
Boyutlar:
ÖSK

Dursunlu

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

532-1998

329-1190

424-446*

1,58-1,82

* Tek kapağa ait genişlik değeridir.
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Ortam: Tür bitki örtüsü bakımından zengin, yavaş akan dere/akarsuları tercih
etmektedir. Tür, durgun ve derin sucul ortamlarda bulunmamaktadır. Göllerdeki
varlıkları olasılıkla akan sularla pasif şekilde taşınmalarına bağlanmaktadır (Meisch,
2000).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
geç Miyosen (11-7. TOMZ)
geç

Yayın

Havza

Miyosen-erken

Pleyistosen (11-4. TOMZ)

Samsun
Çivril ve Çal, Denizli

Havzası, Kuzey Sırbistan
Pleyistosen

Freels (1980)

Freels (1980)

Paludina Gölü, Pannoniyen

Pliyosen
Pliyosen-erken

Havzası,

Havza-Ladik

Pisidik Formasyonu, Tefenni,

Rundić ve ark. (2016)

Freels (1980)

(6-4. TOMZ)

Burdur

Pleyistosen (2-1. TOMZ)

Ereğli Havzası, Konya

Freels (1980)

Pleyistosen

Liri Vadisi (İtalya)

Devoto (1965)

Orta Pleyistosen

Bilzingsleben Hominid Sahası
(Almanya)

Daniel ve Frenzel (2010)

Geç Pleyistosen

Ereğli Havzası, Konya

Freels (1980)

Holosen

Mogan Gölü, Ankara

Tuncer ve ark. (2017)

Holosen ve yarı güncel

Eğirdir Gölü, Isparta

Tunoğlu ve ark. (2015)

geç Holosen

Sevan Gölü (Ermenistan)

Wilkinson ve ark. (2005)

Dudváh River Oxbow Gölü,
geç Holosen

Žitný

ostrov

Adası

(GB

Pišút ve ark. (2010)

Slovakya)

Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Dursunlu ÖSK (erken
Pleyistosen).
Tonnacypris Diebel ve Pietrzeniuk, 1975
Tip Tür: Tonnacypris loessica Diebel ve Pietrzeniuk, 1975
Stratigrafik Yayılım: Pleyistosen-Güncel (Meisch, 2000).
Ortam/Ekoloji: Holarktik yayılıma sahip olan türler geçici ve daimi sucul ortamlarda
ve yaygın olarak kaynaklar ve kaynaklarla bağlantılı habitatlarda yaşamaktadır
(Karanovic, 2012).
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Tonnacypris cf. convexa Diebel ve Pietrzeniuk, 1975
Levha 26, Şekil 1, 1a
cf. 1975b Tonnacypris convexa DIEBEL ve PIETRZENIUK, s. 91, ş. 3, s. 95, l. 1, ş.
1, 2, 6, 9.
cf. 2012 Tonnacypris convexa DIEBEL ve PIETRZENIUK, Fuhrmann, s. 193, l. 90,
ş. 1.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun yarı eliptik şekillidir. Sırt kenarı zayıf dış
bükeydir. Karın kenarı düze yakın ve/veya merkezde hafif iç bükeydir. Ön kenar
geniş ve düzgün yuvarlak iken arka kenar görece dar yuvarlaktır. Sırt arka dönüşte
hafif köşeli şekle sahiptir. Maksimum yükseklik ve genişlik merkezdedir. Maksimum
uzunluk ise merkezin merkez karın bölümüne doğru geçmektedir. Kabuk sırt
görünümünde ince uzun eliptik şekillidir. Kapaklar eşit boyutludur ve üzerleme
belirgin değildir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı
1,87’dir. Kavkı yüzeyi merkezde pürüzsüzdür. Sırt arka dönüşte daha belirgin olmak
üzere kenarlara yakın bölümde sığ poligonal ağsı yüzey dokusu izlenmektedir.
Kapak iç görünümünde cins için nispeten dar bir kenar zonu ve iç lamel
izlenmektedir. Sol karın ön kenarda cins için karakteristik olan kör diş (kanca)
mevcuttur. Merkezde nispeten küçük boyutlu 4 parçalı yaklaştırıcı kas izi ile önünde
2 yassı mandibüler kas izi yer almaktadır. Normal delik kanalları bol, sığ ve
dağınıktır. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar T. convexa ile şekil ana hattı bakımından oldukça
benzerdir. Cinste karakteristik sol karın ön kör dişi ve dar iç lamel T. convexa ile
aynıdır. Diebel ve Pietrzeniuk (1975b)’de tanımlanan poligonal ağsı yüzey dokusu
(l. 2, ş. 9b) da mevcuttur. İlgili tür görece daha uzun olup 1,89-2,04 aralığında
uzunluk yükseklik oranına sahiptir (Fuhrmann, 2012). Bu değer aralığı 1,87 değere
sahip formlarımızdan yüksektir. Sınırlı sayıda kırık ve 1 tam kavkı üzerindeki
değerlendirmeler ışığında cf. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK

SK1

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

2237,5

1197,8

-

1,87

Ortam: Yalnızca fosil kayıtları bilinen türün ekolojisi, birlikte bulunduğu topluluğa
yorumlanabilmektedir. Türün oligotermofilik olabileceği ve çamurlu zemine sahip sığ
sucul alanları tercih ettiği öne sürülmektedir (Fuhrmann, 2012).
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Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
geç

Orta

Pleyistosen-Geç

Pleyistosen
Geç Pleyistosen

Havza

Yayın

Orta Almanya

Fuhrmann (2012)

Burgtonna,

Türingiya

(Almanya)

Diebel ve Pietrzeniuk (1975b)

Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: SK1 (geç MiyosenPliyosen).
Trajancypris Martens, 1989
Tip Tür: Trajancypris laevis (G.W. Müller, 1900)
Stratigrafik Yayılım: Erken Pleyistosen-Güncel (Meisch, 2000).
Ortam/Ekoloji: Holarktik yayılımlı cinsin türleri geçici ve küçük tatlı sucul ortamları
tercih etmektedir (Karanovic, 2012).
Trajancypris laevis (G.W. Müller, 1900)
Levha 26, Şekil 2-4
1900 Cypris lieneuklausi n. sp. var. laevis G.W. MÜLLER, l. 17, ş. 3.
1989 Trajancypris laevis (G.W. MÜLLER), Martens, ş. 3, A-D; ş. 5, A-F, K.
2000 Trajancypris laevis (G.W. MÜLLER), Meisch, s. 311, ş. 130, A-B.
2000 Trajancypris cf. laevis (G.W. MÜLLER), Janz ve ark. s. 201, l. 5, ş. 54.
2007 Trajancypris laevis (G.W. MÜLLER), Preece ve ark., s. 1268, ş. 20, d-e.
2012 Trajancypris laevis (G.W. MÜLLER), Fuhrmann, s. 199, l. 93, ş. 2a-f.
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı klavat (subclavate) şekillidir. Dış bükey şekle
sahip sırt kenarı, uzunluğun yaklaşık 3/5’ine karşılık gelen merkezin öne yakın
bölümünde kavislidir. Sırt kenarı bu bölümden itibaren arka kenara doğru 17-20⁰’lik
açı ile eğimli ve menteşe boyunca düzdür. Ön kenar geniş ve düzgün yuvarlaktır.
Arka kenar ise karın kenarına doğru dar ve yuvarlaktır. Maksimum yükseklik söz
konusu sırt kavisinden geçmektedir. Maksimum uzunluk ve genişlik yaklaşık
merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir. Üzerleme ve seksüel
dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı 1,86-1,90 arasında değişen
değerler almaktadır. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Ön kenar bölümünde dışa doğru
küçük tüberküller izlenebilmektedir. Kapak iç görünümünde ön kenar boyunca iç
lamel ve vestibül geniştir. Sağ kapak ön iç lamelin yaklaşık ortasından kenar zonuna
paralel şekilde tür için karakteristik olan iç list geçmektedir. Ayrıca dış kenara yakın,
yaklaşık paralel şekilde selvaj belirgindir ve arka kenarda iç kenara doğru
yaklaşmaktadır. Sol kapakta ise ön iç lamelin yaklaşık merkezinde ise selvaj
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izlenmektedir. Merkezde 4 parçalı yaklaştırıcı kas izi ve 2 yassı mandibüler kas izi
ile sırt merkezde dorsal kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları yaygın, sığ ve
dağınıktır. Menteşe adonttur.
Boyutlar:
ÖSK

Dursunlu

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

2096-2256

1126-1189

-

1,86-1,90

Ortam: Meisch (2000), türün yaz ayında küçük bir gölcük (Almanya) ile bir su
kuyusunda (Macaristan) elde edildiğini ve ekolojisi üzerine bilinenlerin sınırlı
olduğunu belirtmektedir. Fuhrmann (2012) ise Doğu Avrupa’da dar bir coğrafik
yayılıma sahip olan türün çamurlu zemine sahip sığ gölcüklerde yaşadığını
belirtmektedir. Uçak ve ark. (2014) tarafından sıcaklığı 18,3-25,4 °C arasında
değişen yalak ve gölsel habitatlardan (Ankara) elde edilen türün, su sıcaklığı ile
pozitif ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

Orta Pleyistosen

West Stow, Suffolk (İngiltere)

Preece ve ark. (2007)

Holosen

İsfahan-Sircan Havzası (İran)

Janz ve ark. (2001)

Güncel

KD Van

Külköylüoğlu ve ark. (2012a)

Güncel

Ankara

Uçak ve ark. (2014)

Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Dursunlu ÖSK (erken
Pleyistosen).
Alt Familya Herpetocyprellinae Bronstein, 1947
Herpetocyprella Daday, 1909
Tip Tür: Herpetocyprella mongolica Daday, 1909
Stratigrafik Yayılım: Badeniyen (Olteanu, 2011), geç Miyosen-Güncel (Danielopol
ve ark., 2008).
Ortam/Ekoloji: (bkz. H. mongolica).
Herpetocyprella mongolica Daday, 1909
Levha 27, Şekil 1-6
1909 Herpetocyprella mongolica DADAY, ş. 3, a-d; ş. 4, a-k.
1947 Herpetocyprella mongolica DADAY, Bronstein, s. 191, ş. 75, 3-4.
1960 Herpetocyprella mongolica DADAY, Chernysheva, s. 364, ş. 987, a-b.
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1963 Herpetocyprella mongolica DADAY, Mandelstam ve Schneider, l. 39, ş. 6, ab.
Tanım: Kavkı yan görünümde dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı dış bükeydir.
Sağ kapak merkez önde daha belirgin şekilde kavislidir. Karın kenarı merkezde iç
bükeydir. Ön ve arka kenarlar yuvarlaktır. Arka kenar, sol kapakta daha küttür ve
sırt arka dönüşe doğru uzundur. Maksimum yükseklik sırt kenarının kavislendiği
merkezin hafif önünden geçmektedir. Maksimum uzunluk ve genişlik ise yaklaşık
merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde eliptik şekillidir. Sol kapak sağ kapağı sırt
kenarında daha belirgin olmak üzere üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,661,80 arasında değişen değerler almaktadır (ergin formlar üst sınıra yakın değerler
almaktadır). Kavkı yüzeyi tümüyle sığ poligonal ağsı doku ile kaplıdır. Merkezde
yaklaştırıcı kas izinin silüeti bulunmakta ve dışa doğru karakteristik bir nod şekli
sunmaktadır. Kapak iç görünümünde ön bölümde genişleyen dar bir iç kenar zonu
izlenmektedir. Merkezdeki yaklaştırıcı kas izlerinin önünde 2 adet yassı mandibüler
kas izi yer almaktadır. Formların birçoğu iki kavkı iç içe geçmiş şekilde elde
edildiğinden kenar zonu ile ilgili yorumlar sınırlıdır. Bu durumun kavkı değiştirme
süreciyle ilişki olduğu düşünülmektedir. Menteşe adonttur.
Yorum: Türe literatürde sık rastlanılmamaktadır. Şekil ana hattı ve kapak asimetrisi
ile Heterocypris cinsi ile benzerlik gösterse de merkezde yer alan tüberküle ilgili
cinste rastlanılmamaktadır. Bu yüzden yukarıdaki sinonim listesinde yer alan
çalışmalardaki adlandırmaya uyulmuştur.
Boyutlar:
ÖSK
Bağlarbaşı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

936-1120

553-674

461-551

1,66-1,80

Ortam: Güncel formlar Issık Gölü (Issyk-Kul, Kırgızistan)’nde 9-625 m derinliğe
kadar bulunabilmektedir ve derinlere doğru birey bolluğunun arttığı belirtilmektedir
(Bronstein, 1947). Danielopol ve ark. (2008) ise Issık Gölü’nün tuzlu olduğunu öne
sürmektedir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

Neojen

Çungarya ve Kırgızistan

Chernysheva (1960)

Pliyosen

Kırgızistan

Chernysheva (1960)

152

Mandelstam

Kırgızistan

Pliyosen

ve

Schneider

(1963)

Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Herpetocyprella cf. auriculata (Reuss, 1850)
Levha 27, Şekil 7-14
cf. 1850 Cypridina auriculata n. sp. REUSS, l. 8, ş. 8.
cf. 1907 Candona sieberi n. sp. MÉHES, l. 5, ş. 12-19.
cf. 1952 Eucypris sieberi (MÉHES), Pokorný, l. 1, ş. 1-2.
cf. 1963 Eucypris sieberi (MÉHES), Sokač, l. 1, ş. 4; l. 2, ş. 4.
cf. 1963 Herpetocyprella sieberi (MÉHES), Mandelstam ve Schneider, s. 212, ş.
109.
cf. 1972 Hungarocypris auriculata (REUSS), Sokač, l. 8, ş. 1-3.
cf. 1982 Hungarocypris auriculata (REUSS), Margit, l. 5, ş. 5; l. 6, ş. 1 ve 4.
cf. 2008 Herpetocyprella auriculata (REUSS), Danielopol ve ark., ş. 2, C-D; ş. 3, AE; ş. 4, A-E; ş. 10, D-E.
cf. 2011 Hungarocypris auriculata (REUSS), Olteanu, s. 148, l. 1, ş. 6-10.
cf. 2013 Herpetocyprella auriculata (REUSS), Borgh ve ark., s. 105, ş. 7, 8.
cf. 2016 Herpetocyprella auriculata (REUSS), Kovács ve ark., s. 224, l. 1, ş. 6-10.
cf. 2017 Herpetocyprella auriculata (REUSS), Emõke, s. 78, l. 4, ş. 5-6.
Tanım: Kavkı yan görünümde trapezoid şekillidir. Sağ ve sol kapak asimetriktir. Sırt
kenarı sol kapak merkezde düz, ön ve arka dönüşlerde yuvarlaktır. Sağ kapakta ise
maksimum yüksekliğin ölçüldüğü sırt ön bölümden (uzunluğun 3/4'ü) itibaren geriye
doğru menteşe boyunca düz şekilde yaklaşık 4-8⁰’lik açı ile eğimlidir (ergin bireylere
doğru eğim azalmaktadır). Sırt ön dönüş yuvarlak, sırt arka dönüş ise köşelidir.
Karın kenarı merkezde iç bükeydir. Ön ve arka kenarlar küt yuvarlaktır. Arka kenar
görece dar ve karın arka dönüşte düşüktür. Maksimum uzunluk, merkez ile merkez
karın sınırından, genişlik ise merkezden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde
uzun eliptik şekillidir. Ön ve arka köşelere doğru sivrilmektedir. Üzerleme belirgin
değildir, olasılıkla sol kapak üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,60-2,04
arasında değişirken, ergin formlara doğru üst sınıra yaklaşmaktadır. Kavkı yüzeyi
granüler ve poligonal (yaklaşık eş boyutlu) ağsı doku ile kaplıdır. Kapak iç
görünümünde ön ve arka kenarda yaklaşık eş genişlikte dar bir kenar zonu ve basit
bir iç lamel izlenmektedir. Kenar zonu ve iç lamel, karın merkezde belirgin iç
bükeydir. Selvaj belirgin değildir. Çok sayıda ve kısa uzunluktaki kenar delik
kanalları, birbirine yaklaşık paralel, dış kenara ise dik şekilde uzanmaktadır (ergin
formlarda daha belirgin ve uzundur). Kavkı kenarları pürüzsüzdür. Merkezde 6
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parçalı yaklaştırıcı kas izi belirgindir. Normal delik kanalları sığ ve dağınıktır.
Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Danielopol ve ark. (2008), H. auriculata ergin bireylerinin
ortalama 1600 µm uzunluğa sahip olduğunu ortaya koymuştur. Mevcut çalışmada,
ergin bireylere ait tam ve iyi korunmuş kavkılara rastlanılmamaktadır. Tanımlamalar
yavru (olasılıkla A-2, 3 ve 4 evreleri) formlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Reuss
(1850) ve Méhes (1907) çalışmalarındaki ön tanımlamaların da yavru formlar
üzerinde gerçekleştirildiği öne sürülmektedir (Danielopol ve ark., 2008).
Formlar şekil ana hattı, kapak asimetrisi, kenar delik kanalları vb. birçok morfolojik
özellik bakımından ilgili tür ile benzerdir. Türün ergin formlarında maksimum
uzunluktan itibaren sağ kapak sırt kenarının arka kenara doğru 12-15°’lik açı ile
daha yüksek eğimli olduğu bilinmektedir. Ayrıca türde kavkı yüzeyinin küçük
çukurluklar (fossae) ile kaplı olması da diğer önemli farklılık olarak göze
çarpmaktadır. Bu iki ana morfolojik farklılığın ergin bireylere doğru davranışları
üzerine bilinenler ise sınırlıdır.
Danielopol ve ark. (2008), yumurtalık ve testis izlerini gözlediği kavkılarda seksüel
dimorfizmi ortaya koymuştur. Çalışmamızda bu farklılık belirlenememiştir.
Boyutlar:
ÖSK
Bağlarbaşı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

574-1086

360-566

164-185*

1,60-2,04

* Ölçümler tekil kapaklar üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Ortam: Danielopol ve ark. (2008) türe ait formların, Pannon Gölü’nde acı su
topluluğu ile birlikte elde edildiğini, Emõke (2017) ise türün, 9-16‰ tuzluluk ve 1015 m derinlikteki sucul koşulları belirttiğini öne sürmektedir. Horne ve ark. (2019),
cinste A2 yüzme setasının bulunmadığını belirtmektedir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Soceni ve Mehadia Havzası,

Sarmasiyen
erken

Yayın

Havza

Banat (Romanya)

Danielopol ve ark. (2008)

Pannoniyen-erken

Bessarabiyen

(NO-15

Viyana Havzası

Jiříček (1983)

Tengelic (Macaristan)

Méhes (1907)

Ostracod Zonu)
erken Pannoniyen
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Hodonín, İç Alpin Havzası

erken Pannoniyen

(Çekya)

erken Pannoniyen

Transilvaniyen Havzası

erken

Medvednica

Pannoniyen-geç

Kovács ve ark. (2016)
Dağı

(Hırvatistan)

Pannoniyen

Doğu Pannoniyen Havzası

Pannoniyen

Pokorný (1952)

(Romanya)

Sokač (1972)

Olteanu (2011)

Pannoniyen

Glina (Hırvatistan)

Sokač (1963)

Pannoniyen

Tengelic (Macaristan)

Margit (1982)

Pannoniyen

Pannon Gölü (Avusturya)

Danielopol ve ark. (2008)

Pannoniyen

Pannoniyen Havzası

Borgh ve ark. (2013)

Pannon

Pannoniyen

Gölü

(Güney

Transdanubiya, Macaristan)

Emõke (2017)

Anadolu’da türe ait bir kayda rastlanılmamaktadır. Bigadiç Havzası’ndaki üst boratlı
birimden H. hieroglyphica türü rapor edilmiş ve geç Pannoniyen yaşı önerilmiştir
(Akyol ve Akgün, 1990). Olteanu (2011), cinsin Badeniyen (Romanya)’de de var
olduğunu belirtmektedir.
Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Herpetocyprella posterotruncata n. sp.
Levha 28, Şekil 1-14
Etimoloji: Kavkı yan görünümde arka kenarın küt olmasından dolayı (arka:
posterior, küt: truncate).
Holotip: Sağ kapak yan dış görünüm (Levha 28, Şekil 3. Koleksiyon numarası:
ATDR-ÇS-08-64).
Paratip: 5 sağ kapak (Levha 28, Şekil 1-2; 7-9), 6 sol kapak (Levha 28, Şekil 4-6;
10-12), 2 kabuk (Levha 28, Şekil 13-14).
Tip Lokalite: Çakırçal ÖSK (Yalvaç Havzası).
Tip Kat: Geç erken–erken orta Miyosen.
Teşhis: Kavkı yan görünümde trapezoid şekillidir. Arka kenar küttür.
Tanım: Kavkı yan görünümde ucu küt (truncate) trapezoid şekillidir. Kapaklar
asimetriktir. Sırt kenarı sol kapakta dış bükey yuvarlaktır. Sağ kapakta ise
maksimum yüksekliğin ölçüldüğü sırt ön bölümden itibaren geriye doğru menteşe
boyunca düze yakın şekilde yaklaşık 6-12⁰’lik açı ile eğimlidir. Sırt ön ve arka
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dönüşler iç bükey yuvarlaktır. Karın kenarı merkezde iç bükeydir (sağ kapakta daha
belirgin ve derin). Ön kenar geniş ve düzgün yuvarlak, arka kenar ise düz ve küttür.
Arka kenar sağ kapakta daha dardır. Maksimum uzunluk ve genişlik yaklaşık
merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir. Sol kapak sağ kapağı
tüm kenarlardan itibaren üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir
(yumurtalık ve testis izleri yok). Bazı formlar daha uzun (erkek?) iken, bazı formlar
daha yüksektir (dişi?). Uzunluk yükseklik oranı 1,63-1,96 arasında değişmektedir.
Kavkı yüzeyi sığ granüllü kotlara sahip poligonal ağsı doku ile kaplıdır (poligon içleri
çukurluktur). Kapak iç görünümünde ön ve arka kenarda yaklaşık eş genişlikte dar
bir kenar zonu ve basit bir iç lamel izlenmektedir. Sol kapakta ön ve karın kenar
boyunca dış kenara paralel şekilde selvaj bulunmaktadır. Çok sayıda ve kısa
uzunluktaki kenar delik kanalları, birbirine yaklaşık paralel, dış kenara ise dik şekilde
uzanmaktadır. Ön kenarda ise çatallı şekiller sunabilmektedir. Kavkı kenarları
pürüzsüzdür. Sol kapak sırt ön ve arka dönüşlerde kenar zonu içe kıvrıktır. Merkezin
hafif önünde 6 parçalı yaklaştırıcı kas izi ile önünde 2 parçalı yarı yuvarlak
mandibüler kas izleri yer almaktadır (bu izler yaklaşık eş boyutludur). Sırt merkezde
dorsal kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları sığ, seyrek ve dağınıktır. Menteşe
adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Kavkı yan görünümde arka kenarının küt şekli ile bilinen tüm
Herpetocyprella türlerinden ayrılmaktadır. Spadi ve ark. (2019b) çalışmasında
sunulan Paratetis Candoninae türlerinden Pontoniella truncate (ş. 16, A-E) sol
kapak arka kenarının kütlüğü ile benzer olsa da aynı bölüm sağ kapakta sivri
olduğundan ayrılmaktadır.
Boyutlar:
ÖSK
Çakırçal

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

657-1147

382-632

239-376

1,63-1,96

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çakırçal ÖSK (geç erken–
erken orta Miyosen).
Herpetocyprella posterocornuta n. sp.
Levha 29, Şekil 1-10
Etimoloji: Sol kapak arka kenarda (sırt arka dönüşte) yer alan tek boynuz (cornu)
dolayısıyla bu isim verilmiştir.
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Holotip: Sol kapak yan iç görünümü (Levha 29, Şekil 8. Koleksiyon numarası:
ATDR-ÇS-08-002).
Paratip: 4 sağ kapak (Levha 29, Şekil 1-2; 5-6), 3 sol kapak (Levha 29, Şekil 3-4,
7).
Tip Lokalite: Çakırçal ÖSK (Yalvaç Havzası).
Tip Kat: Geç erken–erken orta Miyosen.
Teşhis: Kavkı yan görünümde trapezoid şekillidir. Görece dar arka kenar, karın arka
dönüşte uzun ve düşüktür. Sol kapak sırt arka dönüşte boynuz yer almaktadır.
Tanım: Kavkı yan görünümde trapezoid şekillidir. Kapaklar asimetriktir. Sırt kenarı
her iki kapakta da maksimum yüksekliğin ölçüldüğü sırt ön bölümden itibaren arka
kenara doğru menteşe boyunca düzdür ve 4-12⁰’lik açı ile eğimlidir (yavru formlara
doğru bu değer 20⁰’yi aşmaktadır). Sırt ön dönüş hafif iç bükey yuvarlaktır. Sırt arka
dönüş ise düze yakındır ve üzerinde boynuz şekilde verev bir çıkıntı yer almaktadır.
Karın kenarı merkezde iç bükeydir. Ön kenar düzgün yuvarlak, arka kenar ise dardır.
Arka karın arka dönüşte geriye doğru uzun (hafif sivri?) ve düşüktür. Maksimum
uzunluk merkez karından, genişlik ise yaklaşık merkezden geçmektedir. Kabuk sırt
görünümünde uzun eliptik şekillidir. Sol kapak sağ kapağı üzerlemektedir. Seksüel
dimorfizm belirgin değildir (yumurtalık ve testis izleri yok). Bazı formlar daha uzun
(erkek?) iken, bazı formlar daha yüksektir (dişi?). Uzunluk yükseklik oranı 1,62-1,95
arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi granüler ve poligonal (yaklaşık eş boyutlu)
ağsı doku ile kaplıdır. Kapak iç görünümünde dar bir kenar zonu ve basit bir iç lamel
görülmektedir. İç lamel karın arka dönüşte kalınlaşmaktadır (toplam uzunluğun
1/7’si). Kısa ve düz şekilli kenar delik kanalları, birbirine yaklaşık paralel, dış kenara
ise dik şekilde uzanmaktadır. Kavkı kenarları pürüzsüzdür. Sol kapak sırt arka
dönüş içe kıvrıktır. Bu bölümdeki boynuz içe doğru verev olarak uzandığından kapak
iç görünümünde daha net şekilde gözlenmektedir. Boynuz uca doğru sivrilmektedir
(ergin bireylerde belirgin olan boynuzların bazı tiplerinde uç kesim burguludur).
Merkezin hafif önünde 6 parçalı yaklaştırıcı kas izi ile önünde 2 parçalı mandibüler
kas izi yer almaktadır (mandibüler kas izleri belirgin değildir). Sırt merkezde dorsal
kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları çok seyrek ve dağınıktır. Menteşe
adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar tanımdan da anlaşılabileceği üzere Herpetocyprella
posterotruncata n. sp. türü ile benzerdir. Formlar arka ve/veya karın arka dönüş
şekilleriyle birbirlerinden kolaylıkla ayrılabilmektedir. Formlar, Ponsiyen istiflerinden
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bilinen (Zalanyi, 1959; Olteanu, 2011) Herpetocyprella pannonica ile sağ kapak yan
görünümde benzerlik sunmaktadır. Ancak ilgili türde sol kapak boynuzunun varlığı
bilinmemektedir. H. pannonica türünde ölçülen uzunluk (1560 µm) ve yükseklik (820
µm) değerleri görece yüksektir.
Boyutlar:
ÖSK
Çakırçal

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

485-1137

302-617

-

1,62-1,95

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çakırçal ÖSK (geç erken–
erken orta Miyosen).
Herpetocyprella? sp. A
Levha 29, Şekil 11-12
Tanım: Kavkı yan görünümde arka ucu sivri (acuminate) trapezoid şekillidir. Sırt
kenarı maksimum yüksekliğin ölçüldüğü merkez ile ön sınırından itibaren arka
kenara doğru düz şekilde yaklaşık 5⁰’lik açı ile eğimlidir. Sırt ön dönüş hafif iç bükey,
arka dönüş ise keskindir. Karın kenarı merkezde hafif iç bükeydir. Ön kenar düzgün
yuvarlaktır. Arka kenar ise sırt arka dönüşten itibaren düz şekilde yaklaşık 65⁰’lik
açısıyla karın kenarına doğru uzanmaktadır. Karın arka dönüş gaga benzeri şekle
sahiptir. Maksimum uzunluk karın merkezden, genişlik ise merkezden geçmektedir.
Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir ve arka kenara doğru sivrilmektedir.
Sol kapak sağ kapağı üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir
(yumurtalık ve testis izleri yok). Uzunluk yükseklik oranı 1,83-1,88 arasında değişen
değerler almaktadır. Kavkı yüzeyi granüler ve poligonal ağsı doku ile kaplıdır
(merkezde net olarak gözlenememiştir). Kapak iç görünümünde ön kenarda görece
geniş olan dar bir kenar zonu ve basit bir iç lamel görülmektedir. İç lamel karın arka
dönüşte gaga şeklinin izlendiği bölümde kalınlaşmaktadır. Kenar delik kanalları
karın kenarı boyunca daha belirgin olup düz, paralel ve kısadır. Merkezin hafif
önünde 6 parçalı yaklaştırıcı kas izi ile önünde 2 parçalı sığ mandibüler kas izi yer
almaktadır. Sırt merkezde dorsal kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları çok
seyrek ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar şekil ana hattı ve diğer kavkı özellikleriyle
Herpetocyprella cinsine benzerlik gösterse de sağ kapak karın arka dönüşteki gaga
benzeri şekle cinste rastlanılmamaktadır. Formlar, ABD’de Pliyosen istiflerinde
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tanımlanan Tuberocyproides cinsi ve tip türü (T. dipleura) ile kavkı yan görünümü
ve karın arka sivriliği bakımından benzer olmakla birlikte bu sivrilik cinste sol kapakta
izlenmektedir. Ayrıca karın kenarına doğru düşey olarak uzanan 3 geniş tüberküle
sahip olan Tuberocyproides, bu özelliği ile farklılık sunmaktadır. Sınırlı sayıda iyi
korunmuş kavkı eldesinin yanı sıra sol kapaklar üzerinde detaylı inceleme
gerçekleştirilemediğinden formlar sp. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Çakırçal

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1247-1259

672-682

-

1,83-1,88

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çakırçal ÖSK (geç erken–
erken orta Miyosen).
Alt Familya Herpetocypridinae Kaufmann, 1900
Herpetocypris Brady & Norman, 1889
Tip Tür: Herpetocypris reptans (Baird, 1835)
Stratigrafik Yayılım: Geç Miyosen (Pipík ve Bodergat, 2004)-Güncel (Meisch,
2000).
Ortam/Ekoloji: Türler tatlı sucul ortamların her tipinde bulunabilmekle birlikte kısa
yüzme setasına sahip olanlar kaynaklar ve kaynaklarla bağlantılı ortamlarda
kaydedilmektedir (Karanovic, 2012). Van Morkhoven (1963) bitki bakımından
zengin tatlı su-oligohalin tuzlulukları tercih ettilerini bildirmektedir.
Herpetocypris cf. brevicaudata Kaufmann, 1900
Levha 30, Şekil 1-4
cf. 1900 Herpetocypris brevicaudata nov. spec. KAUFMANN, s. 132.
cf. 1932 Herpetocypris ghigii n. sp. MASİ, s. 215, ş. a-b; f-g.
cf. 2000 Herpetocypris brevicaudata KAUFMANN, Meisch, s. 328, ş. 137, B-C.
cf. 2005 Herpetocypris brevicaudata KAUFMANN, Smith, s. 177, l. 1, ş. 1-3.
cf. 2012 Herpetocypris brevicaudata KAUFMANN, Fuhrmann, s. 209, l. 98, ş. 1.
cf. 2013 Herpetocypris sp. aff. H. brevicaudata KAUFMANN, Tuncer, l. 8, ş. 1-4.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun yarı reniform (böbreğimsi) şekillidir. Sırt kenarı
sol kapakta daha belirgin olmak üzere hafif dış bükey ve geniş yuvarlaktır. Karın
kenarı merkezde hafif iç bükeydir. Ön kenar geniş, arka kenar ise karın kenarına
doğru daralan yuvarlak şekil sunmaktadır. Maksimum yükseklik merkezin hafif
gerisindedir. Maksimum uzunluk merkez karın bölgesindedir. Maksimum genişlik ise
merkezin arka bölümünden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde uzun oval
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şekillidir. Daha büyük olan sol kapak sağ kapağı üzerlemektedir. Yan görünümde
üzerlemenin tüm kenarlardan itibaren gerçekleştiği görülmektedir. Uzunluk
yükseklik oranı 1,96-2,06 arasında değişmektedir. Kapak iç görünümünde sınırlı
sayıdaki kırık örnekler üzerinde çalışmış olsa da geniş bir iç kenar zonu
izlenmektedir. Karın ön ve arka kısımda oldukça geniş iç lamel (karın arka bölümde
uzunluğun 1/6’sı) ve vestibül mevcuttur. Kavkı boyunca iç lamel üzerinde türde
bilinen iç list dış kenara yakındır. Merkezin önünde 5 parçalı sığ yaklaştırıcı kas izi
ve önünde belirgin 2 yassı mandibüler kas izi görülmektedir. Sırt merkezde ise
dorsal kas izleri mevcuttur. Normal delik kanalları kenarlarda sık ve belirginken
merkezde seyrektir. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar şekil ana hattı, kas izlerinin konumu ve normal delik
kanallarının şekil ve dağılımı gibi birçok morfolojik özellik bakımından H.
brevicaudata ile benzerlik göstermektedir. En belirgin fark ise uzunluk yükseklik
oranlarının daha düşük değer almasıdır. Formlar ilgili türe göre daha yüksektir. Kırık
tekil kapaklarla karşılaştırıldığında, genellikle kabukların dış görünümünden alınan
bu değerlerin kapakların birleşik olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Sırt ön ve arka dönüşler görece daha keskindir. Kapak iç görünümünde iç lamel kırık
olsa da görece daha dardır. Tür için karakteristik olan iç list materyal yetersizliğinden
yalnızca sol arka bölümde dış kenara yakın izlenmektedir. Sınırlı materyal üzerinde
(olasılıkla yavru) gerçekleştirilen tüm bu değerlendirmeler ışığında formlar cf.
mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Herpetocypris, Amplocypris cinsi ile yakın ilişkilidir. Geç Miyosen’de yaygın olan ve
Anadolu ve Trakya’da da kaydedilen Amplocypris cinsine üye bazı türler (A. recta)
öncel çalışmalarda (Pokorný, 1952) Herpetocypris cinsine dahil edilmiştir. Sonraki
çalışmalarda (Sokač, 1972; Danielopol ve ark., 2011a) Amplocypris’in ayrı bir cins
olarak değerlendirilmesi için kriterler ortaya koyulmuş ve genel kabul görmüştür.
Sokač (1972), cinste maksimum yüksekliğin, uzunluğun 1/3’inde yer aldığını ve sırt
arka bölümünün düz ve arka kenara doğru eğimli olduğunu vurgulamıştır.
Danielopol ve ark. (2011a) ise tüm kavkı yüzeyinde yoğun şekilde izlenen normal
delik kanalları ile şişkin kabuğun cinsin karakteristik özellikleri olduğunu ve iç listin
gelişmediğini ortaya koymuştur. Ek olarak detaylı literatür araştırmaları sonucunda
Amplocypris’e üye bir çok türde (A. recta, A. odessaensis ve A. ovata hariç) karın
arka bölümün sivriliği dikkat çekmektedir.
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Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Kiresendere

1326-1679

645-856

-

1,96-2,06

SK2

kırık

kırık

-

-

Ortam: Kaynaklar ve kaynaklar ile bağlantılı sucul ortamlarda yaygın olan tür,
akarsular ve göllerin kıyı bölümlerinde bulunmaktadır (Meisch, 2000). Akdemir ve
ark. (2016) türün yüzemediğini belirtmektedir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

Güncel

Köyceğiz, Muğla

Aygen ve ark. (2004)

Güncel

Bolu

Sarı ve Külköylüoğlu (2010)

Güncel

Diyarbakır

Güncel

Kahramanmaraş

Külköylüoğlu ve ark. (2012b)

Güncel

Ankara

Uçak ve ark. (2014)

Güncel

Adıyaman

Yavuzatmaca ve ark. (2015)

Güncel

Gaziantep

Akdemir ve ark. (2016)

Akdemir

ve

Külköylüoğlu

(2011)

Tür Pleyistosen-Güncel aralığında stratigrafik menzile sahiptir (Meisch, 2000).
Türün Anadolu’daki güncel kayıtlarından bazıları yukarıda verilmiştir. Fosil kaydı
bilinmemekle birlikte Kuşadası Formasyonu (Söke Havzası, Aydın)’nun geç
Miyosen yaşlı istiflerinden Herpetocypris sp. aff. H. brevicaudata taksonu rapor
edilmiştir (Tuncer, 2013). Formların ilerleyen çalışmalarda ilgili türe aktarılabilmesi
durumunda tez çalışmasında elde edildiği seviyeler (Kiresendere ÖSK), türün en
yaşlı kaydını oluşturacaktır.
Mevcut Dağılım: NA, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey: Kiresendere ÖSK (geç orta?–
erken geç Miyosen) ve SK2 (geç Miyosen-Pliyosen).
Psychrodromus Danielopol ve McKenzie, 1977
Tip Tür: Psychrodromus olivaceus (Brady & Norman, 1889)
Stratigrafik Yayılım: Geç Miyosen (Pipík ve Bodergat, 2004), Pleyistosen-Güncel
(Meisch, 2000).
Ortam/Ekoloji: Türler, Avrupa ve Türkiye’de kaynaklar ve kaynaklarla ilişkili sularda
kaydedilmektedir (Karanovic, 2012). Cinsin bilinen 7 güncel türü (P. betharrami, P.
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fontinalis, P. olivaceus, P. peristericus, P. robertsoni, P. tunisicus ve P. turcicus)
türü yalnızca Palearktik ekozonda kaydedilmiştir (Meisch ve ark., 2019a).
Psychrodromus seni n. sp.
Levha 30, Şekil 5-9
Etimoloji: Anadolu Senozoyik karasal havzalarının stratigrafisi ve memeli faunası
üzerine gerçekleştirdiği önemli çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Şevket ŞEN’e
atfedilmiştir.
Holotip: Sol kapak yan iç görünümü (Levha 30, Şekil 7. Koleksiyon numarası:
ATDR-ÇS-01-11).
Paratip: 3 sağ kapak (Levha 30, Şekil 6, 8-9), 1 sol kapak (Levha 30, Şekil 5).
Tip Lokalite: Kiresendere ÖSK (Ilgın Havzası).
Tip Kat: Geç orta?–erken geç Miyosen.
Teşhis: Kavkı yan görünümde yarı reniform (böbreğimsi) şekle sahiptir. Arka kenar
küttür. Kapak iç görünümünde sol kapak sırt arka dönüşte çentik benzeri uzantı
izlenmektedir.
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı reniform (böbreğimsi) şekle sahiptir. Sırt kenarı
geniş yuvarlak ve dış bükeydir. Karın kenarı düze yakındır. Ön kenar düzgün
yuvarlak, arka kenar ise küttür. Maksimum yükseklik, uzunluk ve genişlik yaklaşık
merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir ve kenarlara doğru
sivrilmektedir. Sol kapak sağ kapağı üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm yalnızca
testis ve yumurtalık izlerine göre belirlenebilmekte olup boyut oranlarında belirgin
bir fark yoktur. Uzunluk yükseklik oranı 1,86-1,95 arasında değişmektedir. Kavkı
yüzeyi pürüzsüzdür. Kapak iç görünümünde cinsin bazı türlerinde de izlenen (örn.,
P. olivaceus) granüler yüzey dokusu izlenmektedir. Kenar zonu ve iç lamel ön kenar
ve karın arka dönüşte genişlemektedir. Ön kenarda vestibül geniştir ve lamel
kalınlığı kavkı uzunluğunun yaklaşık 1/6’sı kalınlıktadır. Ayrıca ön lamel boyunca iç
kenara doğru çok sayıda paralel çizgisellik mevcuttur. Sol kapak sırt arka dönüşte
çentik benzeri uzantı dikkat çekicidir. Kavkı kenarları pürüzsüzdür. Merkezde cinste
karakteristik olan 6 (4 büyük ve 2 küçük) parçalı yaklaştırıcı kas izi ile önünde 2
yassı mandibüler kas izi belirgindir. Dorsal kas izleri sırt merkezde iri ve belirgindir.
Normal delik kanalları belirgin, yaygın ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar arka kenarın küt şekli ve sol kapak karın arka kenar
uzantısı ile bilinen tüm Psychrodromus türlerinden ayrılmaktadır. Danielopol ve
McKenzie (1977) tarafından cins için tanımlanan özelliklerin yanı sıra kas izi ve
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normal delik kanallarının çizimleri (ş. 4, C-D) yeni tür aktarılan formlar ile oldukça
benzerdir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Kiresendere

1346-1575

717-808

367*

1,86-1,95

Çiğil

1368

720

-

1,90

*Ölçüm tekil kapak üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Psychrodromus türlerinin fosil kayıtları yaygın
olarak Pleyistosen’den itibaren bilinmektedir. Cinsin en yaşlı kaydı Molas Havzası
(İsviçre) geç Ageniyen (MN2a, erken Miyosen) serilerinden elde edilen P. aff.
olivaceus taksonudur (Mennecart ve ark., 2016). Pipík ve Bodergat (2004)
tarafından Turiec Havzası (Slovakya) geç Miyosen istiflerinde tanımlanan P. janzi
türü de cinsin bilinen en yaşlı kayıtları arasındadır. Anadolu Neojen havzalarında
ise cinse ait fosil kayıtlara rastlanılmamıştır. Ancak daha genç olan GölbaşıHarmanlı Kömür Havzası (Adıyaman) Orta Pleyistosen (Karayiğit ve ark., 2016) ve
Mogan Gölü (Ankara) Holosen (Tuncer ve ark., 2017) çökellerinden P. olivaceus
türü rapor edilmiştir.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Kiresendere ve Çiğil ÖSK
(geç orta?–erken geç Miyosen).
Psychrodromus cf. seni n. sp.
Levha 31, Şekil 1-4
Benzerlik ve Farklar: Formlar, Psychrodromus seni n. sp. olarak adlandırılan
formlar ile kavkı genel görünümü, sol kapak sırt arka dönüş uzantısı ve uzunluk
yükseklik oranı gibi bir çok özellik bakımından benzerlik sunmaktadır. Sırt kenarının
merkezde daha yüksek olmasının yanı sıra maksimum yükseklikten itibaren ön ve
arka kenarlara doğru daha yüksek açılı yuvarlak şekli ile P. seni n. sp.’den
ayrılmaktadır. Ayrıca ön kenar boyunca lamel nispeten kalın olsa da fosil örneklerde
bu

bölüm

çoğunlukla

kırık

olduğundan

karşılaştırılması dikkatli yapılmalıdır.
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taksonlar

arası

lamel

kalınlığı

Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Çiğil

1264-1566

681-819

-

1,82-1,91

Yukarıçiğil

1595

887

-

1,80

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey: Çiğil ve Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
Stenocypris Sars, 1889
Tip Tür: Stenocypris cylindrica Baird 1859
Stratigrafik Yayılım: Erken Paleosen (Khosla ve ark., 2009), geç Oligosen?Güncel (Van Morkhoven, 1963).
Ortam/Ekoloji: Sığ, ılık tatlı su ortamı (Van Morkhoven, 1963). Dünya genelinde
yayılıma sahip olan türler geçici ve durgun tatlı suları tercih etmektedir ve Avrupa’da
bulunanlar çoğunlukla pirinç tarlalarından elde edilmektedir (Karanovic, 2012).
Stenocypris sp. A
Levha 31, Şekil 5-7
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun oval şekillidir. Sırt kenarı merkezde düzdür.
Karın kenarı merkezden öne doğru hafif iç bükeydir. Ön kenar ileri doğru uzun ve
düzgün yuvarlak, arka kenar ise karın arka dönüşe doğru sivridir. Maksimum
yükseklik merkezin hafif gerisindedir. Maksimum uzunluk ise merkez-karın merkez
sınırından geçmektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Kavkı çok ince ve
kırılgandır. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Kapak iç görünümünde ön bölümde geniş
kenar zonu, iç lamel ve vestibül izlenmektedir. Binoküler mikroskop altında ön kenar
zonu boyunca daha belirgin dikine ışınsal septalar görülmektedir. Merkezin önünde
2 parçalı yassı mandibüler kas izi mevcuttur. Menteşe adonttur. Sınırlı sayıda iyi
korunmuş kavkı ve kabuk elde edildiğinden diğer özelliklere değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Cinse üye türler, 2 mm’ye yakın uzunluk değerlerine ulaşan
ince/kırılgan kavkılara sahiptir. Bu nedenle fosil ergin bireylerinin iyi korunmuş
formlarına ulaşmak oldukça zordur. Literatürdeki fosil çalışmalarda Stenocypris
cinsinin taksonomik değerlendirmeleri cinste karakteristik kenar zonundaki ışınsal
septalardan yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Mevcut çalışmada da yalnızca
juvenil

formlara

ait

tam

kavkı

elde

karşılaştırılamamıştır.
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edilebildiğinden

bilinen

türler

ile

Boyutlar:
ÖSK
Çeltek

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1045

462

-

2,26

Ergin bireylerin kırık formlarında 830 µm’yi aşan yükseklik değerleri ölçülmüştür.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Takson

Yaş

Stenocypris cylindrica

erken Paleosen

?Stenocypris sp.

geç Oligosen

Stenocypris sp.

erken Miyosen

Stenocypris sp.

geç

Yayın

Havza
Madya
(Hindistan)
Cenevre (İsviçre)
Mainz

Havzası

(Almanya)

Sarmasiyen?-

erken Pannoniyen

Pradeş

Styrian Havzası
(Avusturya)

Khosla ve ark. (2009)
Charollais

ve

ark.

(2007)
Schäfer (2005)

Gross (2008)

Anadolu’dan fosil kaydı bilinmemektedir. Güncel çalışmalarda ise Anadolu’da
nadiren bulunan cinse ait S. cylindrica major (Samsun, Eskişehir, Balıkesir) ve S.
bolieki (Balıkesir) taksonları rapor edilmiştir (Rasouli ve Aygen, 2017 ve
referansları). Külköylüoğlu ve ark. (2015), S. bolieki’nin ülkemizdeki ilk kaydını
yayınlamış olup çalışmada konuma yer verilmemiştir.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çeltek ÖSK (erken
Miyosen).
Alt Familya Scottiinae Bronstein, 1947
Scottia Brady & Norman, 1889
Tip Tür: Scottia pseudobrowniana Kempf, 1971
Stratigrafik Yayılım: Geç Miyosen (bu çalışma) ve Pleyistosen-Güncel (Meisch,
2000).
Ortam/Ekoloji: Karanovic (2012), cinsin yarı karasal ortamlarda yaygın olduğunu
işaret etmiştir. Meisch ve ark. (2019a), yalnızca 4 güncel tür rapor etmiştir ve bunlar
başlıca PA, AU ve NE ekozonlarda bulunmaktadır. PA ekozondan kaydedilen
yalnızca iki tür (S. birigida ve S. pseudobrowniana) mevcuttur.
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Scottia pseudobrowniana (Kempf, 1971)
Levha 31, Şekil 8-15
1850 Cypris browniana JONES, s. 25.
1889 Scottia browniana nov. comb. (JONES), Brady ve Norman, l. 9, ş. 23-24; l. 11,
ş. 19-25.
1971 Scottia pseudobrowniana n. sp. KEMPF, s. 46, ş. 1, D-H; s. 48, ş. 2, A-H.
1973 Scottia pseudobrowniana KEMPF, Absolon, ş. 15, a-c.
1975a Scottia pseudobrowniana KEMPF, Diebel ve Pietrzeniuk, s.49, l. 3, ş. 10-11.
1983 Scottia pseudobrowniana KEMPF, Wouters, l. 1, ş. 6.
2000 Scottia pseudobrowniana KEMPF, Külköylüoğlu ve Vinyard, s. 296, ş. 2, a-b.
2000 Scottia pseudobrowniana KEMPF, Meisch, s. 168, ş. 153, A-C.
2003a Scottia pseudobrowniana KEMPF, Külköylüoğlu, s. 261, ş. 2, a-b.
2008 Scottia pseudobrowniana KEMPF, Tunoğlu ve Ertekin, s. 159, l. 2, ş. 5-6.
2010 Scottia pseudobrowniana KEMPF, Daniel ve Frenzel, s. 76, ş. 2, H.
2010 Scottia pseudobrowniana KEMPF, Smith ve Delorme, s. 755, ş. 19.17, E-G.
2012 Scottia pseudobrowniana KEMPF, Fuhrmann, s. 233, l. 110, ş. 1-2.
2015a Scottia cf. pseudobrowniana KEMPF, Tuncer ve Tunoğlu, s. 79, l. 1, ş. 15.
2017 Scottia pseudobrowniana KEMPF, Mischke ve ark., s. 386, ş. 45.2B, 21-22.
Tanım: Kavkı yan görünümde reniform (böbreğimsi) şekillidir. Sırt kenarı geniş dış
bükeydir. Karın kenarı düze yakındır, sağ kapakta hafif iç bükeylik gösterebilir. Arka
kenar sol kapakta geniş yuvarlakken, sağ kapakların bazılarında karın arka dönüşte
küttür. Ön kenar ise karın ön dönüşe doğru düşük ve dar yuvarlaktır. Maksimum
yükseklik ve genişlik merkezde iken, maksimum uzunluk merkez karın bölümden
geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde eliptik şekillidir. Sol kapak sağ kapağı
üzerlemekte olup merkez ile ön bölüm arasındaki v şekilli uzantı ile üzerleme daha
belirgindir. Uzunluk yükseklik oranı 1,67-1,72 arasında değişen değerler almaktadır.
Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Kapak iç görünümünde iç kenar boyunca geniş iç lamel
ve vestibül mevcuttur. Karın ön ve arka kenar boyunca geniş (lamel kalınlığı:
~uzunluk/5) olan iç lamel sırt kenarına doğru daralmaktadır. Sağ kapak merkez de
6 parçalı yaklaştırıcı kas izi ve önünde 2 parçalı mandibüler kas izi ile sırt merkezde
dorsal kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları dağınık ve seyrektir. Menteşe
adonttur.
Yorum: Kempf (1971)’de yeni tür olarak tanımlanan türün dişi formlarının SEM
görüntüleri ile karşılaştırıldığında Kiresendere ÖSK formları ilgili türe dahil edilebilir.
Kempf (1971) tarafından tanımlanan formların karın arka kenarının görece daha küt
olması dışında, diğer tüm özellikler çok benzerdir. Meisch (2000), erkek ve dişilerin
çok benzer kavkı şekline sahip olduğunu ve dişilerin görece daha kısa olduğunu
belirtmektedir. Kempf (1971) ise 1,66-1,70 arasında değişen uzunluk yükseklik
oranından bahsetmektedir. Bu değer tip lokalitede erkek ve dişiler için aynı iken
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diğer lokasyonlarda cinsiyetlere göre belirgin bir aralık görülmemektedir.
Külköylüoğlu ve Vinyard (2000) çalışmasında tanımlanan erkek formların (ş. 2, a-b)
uzunluk (0,70 mm) yükseklik (0,38) oranı 1,84’e karşılık gelmektedir. Bu değer bu
çalışmadaki formlara göre oldukça yüksektir. Tüm veriler ve kabuk sırt görünümü
Kiresendere ÖSK örneklerinin dişi bireylere ait olduğunu işaret etmektedir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Kiresendere

644-789

376-467

427

1,67-1,72

Dursunlu

713

432

-

1,65

Ortam: Kaynaklar, kaynaklar ile beslenen gölcükler ve bataklık habitatlarında
kaydedilmektedir (Meisch, 2000). Kempf (1971) türün soğuk tatlı sucul ortamlarda
yaşayan krenobiyont bir tür olduğunu ve fosil formlarının karbonat-tufa çökellerinden
elde edildiğini vurgulamaktadır. Fuhrmann (2012), yavru ve ergin formların
Almanya’da Ağustos ayının sonundan Nisan ayının başına kadar bulunduğu
belirtmiştir. Wouters (1983), Belçika’daki iki kaynakta türü saptamıştır. Külköylüoğlu
ve Vinyard (2000) ise türü 25 °C sıcaklık ve 8,26 pH’a sahip bir kaynaktan (Nevada,
ABD) rapor etmiş ve yüzme setasına sahip olmadığından tabana bağlı yaşadığını
belirtmiştir. Karakaş Sarı ve Külköylüoğlu (2008), türün Anadolu’daki ikinci kaydını
ortalama 15,91 °C sıcaklık ve 7,20 pH değerine sahip bir kaynaktan (Bolu)
bildirmiştir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
erken
(Kalabriyen)
Orta Pleyistosen

Yayın

Havza
Pleyistosen

Fevzipaşa Formasyonu, Söke
Havzası, Aydın
Bilzingsleben Hominid
Sahası (Almanya)

Tuncer ve Tunoğlu (2015a)

Daniel ve Frenzel (2010)

Geç Pleyistosen

Wadi Gharandal (İsrail)

Mischke ve ark. (2017)

Geç Pleyistosen

Hamra Faddan (Ürdün)

Ginat ve ark. (2018)

geç Glasiyal

Slovakya ve Bohemya

Absolon (1973)

geç Holosen

Zamantı Nehri, Adana

Tunoğlu ve Ertekin (2008)

Güncel

Buzenol (Belçika)

Wouters (1983)

Güncel

Nevada (ABD)
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Külköylüoğlu ve Vinyard
(2000)

Güncel

Güncel
Güncel

Çetin Bey, Usta ve
Çaygökpınar kaynakları, Bolu
Orta-Doğu Alpler ve Kuzey
Apeninler kaynakları
Luanhaizi Gölü (KB Çin)

Külköylüoğlu (2003a; 2005),
Karakaş Sarı ve Külköylüoğlu
(2008)
Rosati ve ark. (2014)
Mischke ve ark. (2003)

Yukarıdaki kayıtlar türün erken Pleyistosen-Güncel aralığında yayılım gösterdiğini
ortaya koymaktadır. Scottia’nın fosil formları bilinen bazı türleri (S. tumida ve S.
browniana kubanica) Pliyosen’den kaydedilmiştir (Krstić, 2006). Mevcut çalışmada
S. pseudobrowniana türünün literatürdeki en yaşlı kaydına ulaşılmıştır.
Mevcut Dağılım: NA, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Kiresendere ve Çiğil ÖSK
(geç orta?–erken geç Miyosen) ve Dursunlu ÖSK (erken Pleyistosen).
Familya Candonidae Kaufmann, 1900
Alt Familya Candoninae Kaufmann, 1900
Candona Baird, 1845
Tip Tür: Candona candida (O.F. Müller, 1776).
Stratigrafik Yayılım: Oligosen-Güncel (Van Morkhoven, 1963).
Ortam/Ekoloji: Cins çok sayıda türe sahiptir ve türler genellikle Holarktik ekozon
boyunca göller ve kaynaklarda kaydedilmektedir (Karanovic, 2012). Türlerin
çoğunluğu tatlı sularda yaşamaktadır. Bazı türler yüksek tuzlulukları (mezohalin)
tolere edebilmektedir (Van Morkhoven, 1963).
Candona sp. A
Levha 32, Şekil 1
Tanım: Yorumlar deforme olmuş (örselemiş) kavkı üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Kavkı yan görünümde uzun candonid şekle sahiptir. Sırt kenarı maksimum
yüksekliğin izlendiği sırt arka bölümden (uzunluğun 1/3’ü) itibaren ön kenara doğru
ön hafif iç bükey sonrasında ise düz şekilde yaklaşık 6-8⁰’lik açı ile eğimlidir. Karın
kenarı merkezde belirgin iç bükeydir. Ön kenar nispeten küt yuvarlak, arka kenar
ise karın arka dönüşe doğru uzunca yuvarlaktır. Maksimum uzunluk merkez
karından, genişlik ise merkezin hafif gerisinden geçmektedir. Kabuk sırt görünümde
arka kenara doğru sivrilen, uzun eliptik şekillidir. Sol kapak sağ kapağı
üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı
2,15’dir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür (deformasyona bağlı çatlaklar bulunmaktadır).
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Sınırlı sayıda iyi korunmuş kavkı ve kabuk elde edildiğinden diğer özelliklere
değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Kavkı yan görünümde Mandelstam ve Schneider (1963)
çalışmasında Pliyosen’de tanımlanan Candona grumgrjimailoi el çizimleri (l. 22, ş.
3-4) ile şekil ana hattı ve uzunluk yükseklik oranı açısından kabaca benzerlik
sunmaktadır. El çizimlerindeki formlar da benzer şekilde uzun ince ve deformedir.
Ancak düşük karın iç bükeyliği ve ön kenarın karın dönüşünde düşük olması ile
ayrılmaktadır. Sonuç olarak mevcut çalışmada elde edilen materyalin deforme
olmasının yanı sıra düşük bollukta eldesinden dolayı bilinen türler ile
ilişkilendirilmesi zordur. Bu yüzden sp. mertebesinde adlandırmaya

açık

bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Bağlarbaşı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1030

478

-

2,15

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Candona sp. B
Levha 32, Şekil 2-3
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun candonid şekillidir. Sırt kenarı maksimum
yüksekliğin izlendiği sırt arka bölümden (uzunluğun 1/3’ü) itibaren ön kenara doğru
yaklaşık düz şekilde 8-10⁰’lik açı ile eğimlidir. Karın kenarı merkezde iç bükeydir. Ön
kenar düzgün yuvarlak ve hafif karın kenarına düşüktür. Arka kenar düze yakın
şekillidir ve karın arka dönüşe doğru hafif sivrilmektedir. Maksimum uzunluk merkez
karından, genişlik ise merkezin hafif gerisinden geçmektedir. Kabuk sırt
görünümünde uzun eliptik şekillidir. Sol kapak sağ kapağı üzerlemektedir. Seksüel
dimorfizm

belirgin

değildir.

Uzunluk

yükseklik

oranı

1,92-1,99

arasında

değişmektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Sınırlı sayıda iyi korunmuş kavkı ve
kabuk elde edildiğinden diğer özelliklere değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Formların bilinen ostrakod türleri ile yakın ilişkisi
belirlenememiştir. Formlar Fabaeformiscandona pokornyi türünün dişi bireyleri ile
kabaca benzerlik sunsa da sırt ve karın arka kenar dönüşlerinin daha yuvarlak şekilli
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olması nedeniyle türden kolaylıkla ayrılabilmektedir. Sınırlı sayıda iyi korunmuş
kavkı ve kabuk elde edildiğinden sp. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Bağlarbaşı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1117-1217

581-615

-

1,92-1,99

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Candona sp. C
Levha 32, Şekil 4-8
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı
menteşe boyunca düzdür ve karın kenarına yaklaşık paraleldir. Karın kenarı düze
yakındır, merkezde hafif iç bükeylik izlenmektedir. Ön kenar düzgün yuvarlak arka
kenar ise karın arka dönüşe doğru daralan şekilde yuvarlaktır. Maksimum yükseklik
ve genişlik merkezden, uzunluk ise merkezin merkez karına bakan bölümünden
geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde uzun oval şekillidir. Sol kapak sağ kapağı
tüm kenarlardan itibaren üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,82-1,91
arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüze yakındır ve yüksek büyütmelerde
sığ çukurluklar görülmektedir. Kapak iç görünümünde ön kenarda ve karın arka
dönüşte genişleyen dar iç kenar zonu ve basit bir lamel izlenmektedir. Yaklaştırıcı
kas izi merkezdedir. Normal delik kanalları büyük, yaygın ve dağınıktır. Menteşe
adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar şekil ana hattı, uzunluk yükseklik oranı, kenar zonu
ve normal delik kanalları başta olmak üzere birçok özellik bakımından Pipík (1998)
tarafından

Slovakya

Pannoniyen

E

zonunda

tanımlanan

Candona

(Pseudocandona) adriana türü (l. 2, ş. 7-8; l. 3, ş. 1-6) oldukça benzerdir. Tür, holotip
ve paratiplerin daha küçük boyutlara (560-570 µm uzunluk, 300-320 µm yükseklik)
sahip olmasının yanı sıra arka kenarının yuvarlak şekli ile farklılık sunmaktadır.
Zalanyi (1959) çalışmasında Macaristan Pannoniyen istiflerinde tanımlanan
Candona parallela pannonica alt türü (ş. 3, a-c) ile Mehes (1907) tarafından
Pannoniyen istiflerinden Candona lactea türü altında rapor edilen formlarla (l. 4, ş.
10-11) da benzerlik göstermektedir. Bu üç türün birbirinden ayırt edilmesi oldukça
zordur.

Ayrıca

yan

görünümde

sahip
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oldukları

şekil

Candona

ve/veya

Neglecandona türlerinin yavru formlarının şekline oldukça benzerdir. Öyle ki C.
lactea türünün holotipi üzerindeki incelemeler formun yavru (larva?) olduğunu
gösterdiğinden tür, Meisch ve ark. (2019a) tarafından sunulan taksonomik listeden
çıkarılmıştır. C. parallela pannonica ilk tanımladığı çalışma dışında tip lokalite ve
çevresindeki Paratetis biyoprovensinde pek bilinen bir tür değildir. Aksine Anadolu
ve Trakya’da Neojen yaşlı birçok istiften rapor edilmiştir. Bu çalışmalar
incelendiğinde formların elde edildiği seviyelerde bilinen Candona türlerinin ergin
bireylerine rastlanılmaktadır. Bu durum, formların büyük ihtimalle bu türlerin yavru
bireyleri olduğunu işaret etmektedir.
Mevcut çalışmada formların elde edildiği seviyelerde Candona yaygın türlerinin
erginlerine rastlanılmaması ve sergilediği özellikler nedeniyle formların ayrı bir
takson olarak ayrılması uygun görülmüştür. Ancak yukarıda benzerlik ilişkisi kurulan
türlerin varlığı tartışmalı olduğundan bu türlere dahil etmek yerine sp. mertebesinde
adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Balcı

647-785

350-414

229*

1,82-1,91

Çebişli

738-832

402-443

-

1,84-1,92

*Ölçüm tekil kapak üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Balcı ÖSK (geç Miyosen)
ve Çebişli ÖSK (geç Miyosen?-Pliyosen).
Neglecandona Krstić, 2006
Tip Tür: Neglecandona lindneri (Petkovski, 1969)
Stratigrafik Yayılım: Geç Miyosen-Güncel (bkz. N. neglecta).
Ortam/Ekoloji: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Neglecandona altoides Petkovski, 1961
Levha 32, Şekil 10-13; Levha 33, Şekil 1-2
1961 Candona altoides n. sp. PETKOVSKI, s. 41.
2008 Candona altoides PETKOVSKI, Fuhrmann, s. 278, l. 2, ş. 4.
2012 Candona altoides PETKOVSKI, Fuhrmann, s. 23, l. 5, ş. 1-2.
2019b Neglecandona altoides nov. comb. (PETKOVSKI), Meisch ve ark., ş. 2, A-E;
ş. 3, A-E; ş. 4, A-E; ş. 5, A-B.
Tanım: Kavkı yan görünümde neglecandonid şekle sahiptir. Sıklıkla erkek bireyler
elde edilmiştir.
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Erkek bireylerde sırt kenarı merkez ile arka kenarın arasında (arka kenardan itibaren
uzunluğun yaklaşık 1/3’inde) hafifçe sivrilerek (tümsek) maksimum yüksekliği
oluşturmaktadır. Karın kenarı merkezde belirgin iç bükeydir. Ön ve arka kenarlar
yuvarlaktır. Ön kenar nispeten dar ve karın kenarına doğru düşüktür. Maksimum
uzunluk merkezin merkez karına bakan bölümünden geçmektedir. Maksimum
genişlik ise yaklaşık merkezdedir. Uzunluk yükseklik oranı erkek bireylerde 1,751,80, dişilerde ise 1,94-1,97 arasında değişen değerler almaktadır. Kapak iç
görünümünde nispeten dar bir kenar zonu ve iç lamel izlenmektedir. Her iki kapakta
karın arka bölümde, kenar zonunun dışa doğru hafifçe sivrildiği görülmektedir.
Merkezde 6 parçadan oluşan sığ yaklaştırıcı kas izi ve önünde 2 parçalı mandibüler
kas izi görülmektedir. Normal delik kanalları sığ ve dağınık olup kenarlara doğru
artmaktadır. Menteşe adonttur.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

SK1 (♀)

1355-1389

696-715

-

1,94-1,97

SK2 (♀)

1520-1546

775-778

-

1,95-1,96

SK2 (♂)

1612-1653

893-944

-

1,75-1,80

Ortam: Türün ekolojisi ile ilgili bilinenler sınırlıdır. Daimi ve çoğunlukla geçici sularda
bulunmaktadır. Genellikle sıcak koşulları gösteren çökellerden elde edilen tür, geçici
sucul koşulları gösterebilir. Bazı çalışmalarda sonbaharda su içeren yazın ise
kuruyan sucul ortamlardan elde edilmiştir (Fuhrmann, 2012 ve referansları). Tür
gölcükler, bataklık içeren geçici gölcükler ve havuzlardan rapor edilmiştir (Meisch
ve ark., 2019b).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
Pliyosen
Pliyosen
Pliyosen

Yayın

Havza
Evciköy

Formasyonu,

Tufanbeyli, Adana
Batı Bakırköy, İstanbul
Sakarya

Formasyonu,

Sivrihisar, Eskişehir

Nazik ve ark. (1992)
Şafak ve ark. (1999)
Tunoğlu ve ark. (1995)

geç Orta Pleyistosen

Orta Almanya

Fuhrmann (2008)

geç Orta Pleyistosen-Holosen

Orta Almanya

Fuhrmann (2012)
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Sırbistan,

Karadağ,

Makedonya,

Güncel

Güney

Kuzey

Bulgaristan,

Fransa,

İtalya

ve

Meisch ve ark. (2019b)

Almanya

Freels (1980) çalışmasında Candona (Candona) cf. altoides olarak adlandırılan
formlar Anadolu’daki farklı geç Miyosen-erken Pleyistosen yaşlı istiflerden rapor
edilmiştir. Özellikle SEM görüntülerinin sunulduğu Beyşehir-Seydişehir Havzası’nda
Pliyosen-erken Pleyistosen (6-4. TOMZ) yaşlı istiflerden kaydedilmiştir.
Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: SK1 ve SK2 (geç MiyosenPliyosen).
Neglecandona angulata (G.W. Müller, 1900)
Levha 33, Şekil 3-10; Levha 34, Şekil 1-4
1900 Candona angulata n. sp. G.W. MÜLLER, l. 1, ş. 1-4, 11.
1963 Candona angulata MÜLLER, Decima, l. 3, ş. 1-8.
1990a Candona angulata G.W. MÜLLER, Fuhrmann ve Pietrzeniuk, s. 224, l. 4, ş.
6-9.
2000 Candona angulata MÜLLER, Meisch, s. 88, ş. 31, A-E.
2004 Candona angulata MUELLER, Rosenfeld ve ark., s. 175, l. 1, ş. 5.
2008 Candona angulata MÜLLER, Akdemir, s. 109, l. 1, ş. 2.
2008 Candona angulata G.W. MÜLLER, Fuhrmann, s. 278, l. 2, ş. 6.
2008 Candona angulata G.W. MÜLLER, Viehberg ve ark., s. 326, ş. 5, 10-11.
2009 Candona angulata MÜLLER, Pieri ve ark., s. 11, l. 2, ş. C-F.
2012 Candona angulata G.W. MÜLLER, Fuhrmann, s. 25, l. 6, ş. 1-2.
2014 Candona angulata G.W. MÜLLER, Mischke ve ark., s. 155, ş. 7, 6-8.
2017 Candona angulata G.W. MÜLLER, Mischke ve ark., s. 286, ş. 45.2.B., 1.
2018 Candona angulata G.W. MÜLLER, Hajek-Tadesse ve ark., s. 84, ş. 3, 6.
2018 Candona (Neglecandona) angulata G.W. MÜLLER, Marchegiano ve ark., s.
60, ş. 5, G.
2019a Candona (Neglecandona) angulata G.W. MÜLLER, Spadi ve ark., s. 399, ş.
4, G.
Ayrıntılı sinonim listesi Fuhrmann (2012)’de sunulmaktadır.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

SK2 (♀)

1182-1622

585-803

-

1,93-2,02

SK2 (♂)

1487-1663

832-920

-

1,78-1,92

Dursunlu (♀)

1363-1672

691-826

-

1,93-2,06

Dursunlu (♂)

1343-1685

758-926

-

1,74-1,92
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Ortam: Gölsel ortamlarda yaygın olarak bulunan tür, litoralden derin göle
(profundal) kadar izlenebilmektedir. Göllerde topoğrafik açıdan geniş bir yayılım
sunan N. angulata tatlı sudan α-mezohaline değişen geniş bir tuzluluk aralığını (0,214‰) tolere edebilmekte ve halofilik (tuz-seven) bir tür olarak bilinmektedir (Meisch,
2000; Anadón ve ark., 2012; Fuhrmann, 2012). Göllerin dışında acı sucul kıyı
gölcüklerinde ve akarsu ağızlarında da kaydedilmektedir (Meisch, 2000).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Yayın

Havza

Piasenziyen-Gelasiyen

Tiberino

Havzası,

Umbria

(Merkez İtalya)

Spadi ve ark. (2019a)

Pleyistosen

Sicilya (İtalya)

Decima (1963)

Pleyistosen

Liri Vadisi (İtalya)

Devoto (1965)

erken Pleyistosen

Katalonya (İspanya)

De Deckker ve ark. (1979)

erken-Orta Pleyistosen geçişi

Hula Gölü (İsrail)

Mischke ve ark. (2014)

West

Orta Pleyistosen

Runton,

Norfolk

Benot

Ya’aqov

(İngiltere)
Gesher

Orta Pleyistosen

(Kuzey İsrail)

De Deckker (1979)

Rosenfeld ve ark. (2004)

Geç Pleyistosen

Hula Havzası (İsrail)

Kalbe ve ark. (2015)

Geç Pleyistosen

Wadi Gharandal (İsrail)

Mischke ve ark. (2017)

Geç Pleyistosen

Trasimeno Gölü (Orta İtalya)

Marchegiano ve ark. (2018)

Orta Pleyistosen-Holosen

Valle di Castiglione (İtalya)

Anadón ve ark. (2012)

Buzul arası (Geç PleyistosenHolosen)

Grabschütz (Almanya)
Baltık Denizi güney kıyısı

Holosen

(Almanya)

Fuhrmann

ve

Pietrzeniuk

(1990a)
Viehberg ve ark. (2008)

Holosen

Vrana Gölü (Hırvatistan)

Hajek-Tadesse ve ark. (2018)

Holosen ve yarı güncel

Eğirdir Gölü, Isparta

Tunoğlu ve ark. (2015)

Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: SK1 ve SK2 (geç MiyosenPliyosen), Dursunlu ÖSK (erken Pleyistosen).
Neglecandona angulata decimai (Freels, 1980)
Levha 34, Şekil 5-10; Levha 35, Şekil 1-10
1980 Candona (Candona) decimai n. sp., FREELS, s. 165, l. 16, ş. 12-19.
1989 Candona (Candona) decimai FREELS, Nazik ve Gökçen, s. 97, l. 1, ş. 4-5.
1992 Candona (Candona) decimai FREELS, Nazik ve ark., s. 302, l. 2, ş. 6-7.
1992 Candona (Candona) decimai FREELS, Şafak ve ark., s. 187, l. 1, ş. 3-4.
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1999 Candona (Candona) decimai FREELS, Şafak ve ark., l. 5, ş. 2.
2004 Neglecandona angulata decimai nov. comb. (FREELS), Krstić ve ark., s. 311,
l. 1, ş. 1-4.
2005 Candona (Candona) decimai FREELS, Matzke-Karasz ve Witt, s. 119, l. 1, ş.
4-5.
Tanım: Kavkı yan görünümde neglecandonid şekle sahiptir. Sırt kenarı merkez ile
arka kenarın arasında (arka kenardan itibaren uzunluğun yaklaşık 1/3’inde) hafifçe
yükselerek maksimum yüksekliği oluşturmaktadır. Bu noktadan itibaren arka ve ön
kenarlara doğru eğimli olarak devam etmektedir. Seksüel dimorfizm belirgindir. Dişi
formlarda sırt kenarı maksimum yükseklikten ön bölüme doğru menteşe boyunca
yaklaşık 13-15 ⁰’lik bir açıya sahipken erkek formlarda bu değer 7-8⁰’dir. Arka kenar
erkek formlarda daha dış bükey yuvarlaktır. İki cinsiyette de sol kapak arka bölümde
karın kenarına doğru lob benzeri sivri bir uzantı izlenmektedir. Ön kenar düzgün
yuvarlak ve hafifçe karın kenarına düşüktür. Karın kenarı merkezde iç bükeydir.
Maksimum uzunluk merkez karın bölümünde ve karın kenarına yakın geçmektedir.
Maksimum genişlik merkeze yakındır. Kavkı yüzeyi ön kenarda pürüzsüz iken arka
kenarda ağsı doku bulunmaktadır (iyi korunmuş örneklerde belirgin). Erkek formlar
daha yüksektir. Uzunluk yükseklik oranı dişi bireylerde 2,00-2,10, erkek bireylerde
ise 1,76-1,91 arasında değişmektedir. Kabuk sırt ve yan görünümünde sol kapağın
tüm kenarlar boyunca sağ kapağı üzerlediği görülmektedir. Kapak iç görünümünde
6 parçalı yaklaştırıcı kas izi, 2 parçalı mandibüler kas izi ve sırt kas izleri
izlenmektedir. Normal delik kanalları belirgin ve dağınıktır. Erkek formlarda ön
kenarda iç lamel kalınlığı 180 µm’ye ulaşabilirken, karın arka bölümde bu değer 100
µm’ye yaklaşmaktadır. Menteşe adonttur.
Yorum: Decimai ve angulata türü neglecandonidler diğer türlerden erkek ve/veya
dişi bireylerin sol kapak arka (karın arka) kenarında yer alan lob benzeri sivri uzantı
ile ayrılabilmektedir (Meisch, 2000). Özellikle angulata türüne palearktik ekozon
boyunca pek çok çalışmada rastlanılmaktadır. Decimai ise güncel forma sahip
olmayıp Freels (1980) tarafından Anadolu’da angulata benzeri formların dahil
edildiği yeni bir tür olarak tanımlanmıştır.
Witt (2003) N. decimai (geç Miyosen-erken Pleyistosen) ve N. angulata (erken
Pleyistosen-Güncel) türleri arasındaki farkı stratigrafik olarak tanımlamıştır. Freels
(1980) sırt görünümünde C. decimai’nin daha ince olduğunu ve bir ön kardinal açı
gösterdiğini öne sürmektedir. Krstić ve ark. (2004) ise decimai türü için karın arka
bölümdeki çift açısallıktan bahsetmektedir. Tüm literatür incelendiğinde özellikle el
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çizimlerine ve/veya kötü korunmuş örneklerden alınan görüntülere göre literatürdeki
taksonomik adlandırmalarda karışıklık olduğu görülmektedir. Witt (2003) bu
anlamda detaylı bir literatür özeti ve sinonim listesi hazırlamıştır. Witt (2003)
tarafından ortaya koyulan tartışmaya katılmakla birlikte bahsi geçen yayınlardaki
fotoğraflar ve açıklamalar değerlendirildiğinde, N. decimai’nin ayrı bir tür yerine
Krstić ve ark. (2004) tarafından önerildiği gibi N. angulata decimai şeklinde
kullanımının daha uygun olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak formları birbirinden
ayrı türler halinde tanımlamak oldukça zordur. Taksonların birbirinden ayrılmasında
daha somut ve belirgin kriterlerin tanımlanması ve taksonomik kategorilerinin
kesinleştirilmesi önerilmektedir.
Tez çalışması kapsamında elde edilen formlar, Freels (1980) tarafından C. (C)
decimai (l. 16, ş. 12-17) olarak tanımlanan taksona ait dişi ve erkek formlar ile
boyutlar haricinde şekil iç ve dış ana hatları bakımından oldukça benzerdir. N.
angulata türünün ergin formlarında sıklıkla izlenen ağsı arka kenar dokusu ile gonad
(yumurtalık ve testis) izler görece sığ ve belirsizdir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Kiresendere (♀)

1149-1322

585-670

-

1,90-1,98

Kiresendere (♂)

1328-1339

700-709

-

1,88-1,91

Aşağıçiğil (♀)

1185

614

-

1,93

Çiğil (♀)

1211-1310

587-674

-

1,93-2,06

Yukarıçiğil (♀)

1124-1298

555-647

-

2,00-2,10

Yukarıçiğil (♂)

1184-1528

644-813

-

1,76-1,88

Balcı (♀)

1143-1471

574-763

-

1,92-2,00

Balcı (♂)

1468-1489

782-792

-

1,87-1,88

Ortam: (bkz. N. angulata). Alt tür, gölsel ve olasılıkla hafif acı sucul koşullarda
çökelmiş istiflerden kaydedilmektedir (Freels, 1980; Witt, 2003).

176

Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:

C. (C.) decimai

C. (C.) decimai

Yaş

Havza

geç Miyosen (11-7.

Pisidik Formasyonu

TOMZ)

Acıgöl Havzası, Dinar

geç Miyosen (8-7.

Karacasu Grabeni,

TOMZ)

Aydın

geç Kersoniyen-erken
Meosiyen (Geç

C. (C.) decimai

Miyosen)
Ponsiyen, geç

C. (C.) decimai

Miyosen

C. (C.) decimai

Witt (2005)

Katrandede Tepe
Formasyonu, Ulukışla,

TOMZ)

Kahramanmaraş
Evciköy Formasyonu,

Pliyosen

N. angulata decimai

Akçagiliyen

C. (C.) decimai

Formasyonu, Yalova

Elbistan Havzası,

C. (C.) decimai

Freels (1980)

Matzke-Karasz ve

erken Pliyosen (6.

Pliyosen

Freels (1980)

Kılıç ve Yalakdere

Niğde

C. (C.) decimai

Yayın

Tufanbeyli, Adana
Evciköy Formasyonu,
Sarız, Kayseri
Akdeniz, Orta ve
Doğu Paratetis

Pliyosen-erken

Sivrihisar, Polatlı,

Pleyistosen (6-4.

Beyşehir ve

TOMZ)

Denizli Havzası

Nazik ve Gökçen
(1989)

Freels (1980)

Nazik ve ark. (1992)

Şafak ve ark. (1992)
Krstić ve ark. (2004)

Freels (1980)

Mevcut Dağılım: Alt türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Kiresendere, Çiğil,
Aşağıçiğil ve Yukarıçiğil ÖSK (geç orta?–erken geç Miyosen), Balcı ÖSK (geç
Miyosen).
Neglecandona cf. angulata decimai (Freels, 1980)
Levha 35, Şekil 11-12
Benzerlik ve Farklar: Genellikle dişi formlar elde edildiğinden bu formlar üzerinden
karşılaştırma imkanı bulunmuştur. Dişi formlar yan görünümde Neglecandona
angulata decimai ile şekil ana hattı ve uzunluk yükseklik oranı bakımından
benzerdir. En belirgin fark ise formların iç kenar zonunun belirgin şekilde daha kalın
olmasıdır. Öyle ki ön kenar ve karın arka dönüşte belirgin şekilde genişleyen lamelin
kalınlığı ön kenarda toplam uzunluğun yaklaşık 1/6’sına karşılık gelmektedir.
Normal delik kanalları da dikkat çekici şekilde belirgindir. Bu farklılıklar temelinde
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ilgili taksona dahil edilmesi uygun görülmemiştir ve cf. mertebesinde adlandırmaya
açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Yukarıçiğil

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1011-1217

511-614

-

1,98-2,05

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
Neglecandona neglecta (Sars, 1887)
Levha 36, Şekil 1-4
1887 Candona neglecta SARS, l. 19.
1975a Candona neglecta SARS, Diebel ve Pietrzeniuk, s. 47, l. 2, ş. 6-8.
1979 Candona neglecta SARS, De Deckker, s. 299, l. 32, ş. 13-14.
1997 Candona neglecta SARS, Fuhrmann ve ark., s. 507, l. 2, ş. 5-7.
1998 Candona neglecta SARS, Calderini ve ark., s. 107, ş. 4, d.
2000 Candona neglecta SARS, Meisch, s. 78, ş. 26, A-C; s. 79, ş. 27, A-B.
2004 Candona neglecta SARS, Meisch ve Wouters, s. 16, ş. 1, A-B; s. 17, ş. 2, AF.
2004 Candona neglecta SARS, Viehberg, s. 111, ş. 2, 9.
2005 Candona neglecta SARS, Wilkinson ve ark., s. 196, ş. 7, A-B.
2005a Candona neglecta SARS, Pipík ve Bodergat, s. 290, l. 2, ş. 1-5.
2007 Candona neglecta SARS, Preece ve ark., s. 1268, ş. 20, c.
2008 Candona neglecta SARS, Beker ve ark., s. 29, l. 2, ş. 1.
2008 Candona neglecta SARS, Fuhrmann, s. 277, l. 1, ş. 2.
2008 Candona neglecta SARS, Nazik ve ark., s. 495, l. 1, ş. 1.
2008 Candona neglecta SARS, Tunoğlu ve Ertekin, s. 159, l. 2, ş. 13.
2009 Candona neglecta SARS, Pieri ve ark., s. 11, l. 2, ş. A-B.
2010 Candona neglecta SARS, Daniel ve Frenzel, s. 76, ş. 2, L.
2012 Candona neglecta SARS, Fuhrmann, s. 33, l. 10, ş. 1-2.
2012 Candona neglecta SARS, Gobert, s. 35, ş. 10, A-D.
2012 Candona neglecta SARS, Tunoğlu ve ark., s. 170, ş. 6, 1-5.
2013 Candona neglecta SARS, Peterson ve ark., s. 22, ş. 8, B.
2014 Candona neglecta SARS, Mischke ve ark., s. 155, ş. 7, 9-11.
2015 Candona neglecta SARS, Kalbe ve ark., s. 391, ş. 7, a-b.
2015 Candona neglecta SARS, Mischke ve ark., s. 162, ş. 7, 3.
2015 Candona neglecta SARS, Van Baak ve ark., s. 602, ş. 7, 23-26.
2015a Candona neglecta SARS, Tuncer ve Tunoğlu, s. 79, l. 1, ş. 1-2.
2016 Candona neglecta SARS, Rundić ve ark., s. 195, ş. 9, 1-3.
2018 Candona neglecta SARS, Hajek-Tadesse ve ark., s. 84, ş. 3, 8.
2018 Candona (Neglecandona) neglecta SARS, Marchegiano ve ark., s. 60, ş. 5, E.
2019a Candona (Neglecandona) neglecta SARS, Spadi ve ark., s. 399, ş. 4, c.
Diğer detaylı sinonim listeleri Fuhrmann (2012) ve Tuncer ve Tunoğlu (2015a)
çalışmalarında sunulmaktadır.
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Tanım: Kavkı yan görünümde neglecandonid şekillidir. Seksüel dimorfizm
belirgindir. Sırt kenarı düze yakındır ve ön kenara doğru eğimlidir. Karın kenarı ise
iç bükeydir (dişi bireylerde daha belirgin). Ön ve arka kenarlar yuvarlaktır. Dişi
bireylerde arka kenar dar yuvarlaktır. Maksimum yükseklik merkez arka bölümden,
maksimum uzunluk ise merkezin merkez karına bakan bölümünden geçmektedir.
Maksimum genişlik ise yaklaşık merkezdedir. Uzunluk yükseklik oranı erkek
bireylerde 1,71-1,80, dişilerde ise 1,87-1,93 arasında değişen değerler almaktadır.
Kapak iç görünümünde nispeten dar bir kenar zonu ve iç lamel izlenmektedir.
Merkezin hafif önünde 6 parçadan oluşan sığ yaklaştırıcı kas izi ve önünde 2 parçalı
mandibüler kas izi görülmektedir. Erkek bireylerde her iki kapakta da merkezden
arka bölüme doğru verev şekilde testis izleri gözlenmektedir. Normal delik kanalları
dağınıktır. Menteşe adonttur.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Dursunlu (♀)

1083-1334

581-692

-

1,87-1,93

Dursunlu (♂)

1287-1502

715-877

-

1,71-1,80

Ortam: Karasal ortamlarda sıklıkla rastlanılan bir türdür. Göllerin litoral alanlarındaki
benthonik faunalarda yaygın olan tür, kaynaklar ve kaynaklar tarafından beslenen
sucul alanlarda (gölcükler) ve kısmen göllerin derin kesimlerinde de izlenmektedir
(Meisch, 2000; Anadón ve ark., 2012). Tatlı sudan α-mezohaline değişen
tuzlulukları (0-16‰) tolere edebilen tür, diğer halofilik türler (N. angulata, H. salina
vb.) ile birlikte karasal ortamlarda artan tuzlulukların göstergesi olabilmektedir. Tür
nispeten soğuk sucul ortamları tercih ettiğinden oligotermofilik bir form olarak
bilinmektedir. Ayrıca düşük oksijen koşullarını tolere edebilmektedir (Meisch, 2000).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
Tortoniyen

Tortoniyen-Messiniyen
geç Miyosen

Yayın

Havza
Cucuron-Gabaru,

Rhône

Havzası (Fransa)
Baccinello-Cinigiano
Havzası, Toskana (İtalya)
Parçikan

Formasyonu,

Arguvan, Malatya
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Carbonnel (1969)

Ligios ve ark. (2008)

Nazik ve ark. (2008)

geç Miyosen?-erken Pliyosen

Havzası,

Afyon
Vandelsa Havzası (Toskana,

erken Pliyosen

Orta İtalya)
Villarroya kesiti, Ebro Havzası

orta Pliyosen

(İspanya)
Evciköy Formasyonu, Sarız,

Pliyosen

Kayseri
Sakarya

Pliyosen

Formasyonu,

Sivrihisar, Eskişehir
Paludina Gölü, Pannoniyen

Pliyosen

Havzası (Kuzey Sırbistan)

Pliyosen-erken Pleyistosen

İnsuyu Kireçtaşı, Karapınar,
Konya
Slanicul de Buzau Kesiti,

Romaniyen

Dasik Havza (Romanya)

Piasenziyen-Gelasiyen

Pliyosen-Pleyistosen
erken

Dinar-Dombayova

Pleyistosen

Tiberino

Havzası,

(Merkez İtalya)
Afşin-Elbistan

Kömür

Havzası, Kahramanmaraş
Fevzipaşa Formasyonu, Söke

(Kalabriyen)

Havzası, Aydın

erken-Orta Pleyistosen geçişi

Hula Gölü (İsrail)

erken Orta Pleyistosen

Orta Pleyistosen
Orta Pleyistosen
Orta Pleyistosen

Umbria

Sussex (İngiltere)
Benot

Medici ve ark. (2011)
Martín-Rubio ve ark. (2006)
Şafak ve ark. (1992)
Tunoğlu ve ark. (1995)
Rundić ve ark. (2016)

Beker ve ark. (2008)

Van Baak ve ark. (2015)

Spadi ve ark. (2019a)
Tunoğlu ve ark. (2012)
Tuncer ve Tunoğlu (2015a)
Mischke ve ark. (2014)

Slinton Formasyonu, West
Gesher

Demirer ve ark. (2017)

Ya’aqov

(Kuzey İsrail)
West Stow, Suffolk (İngiltere)
Bilzingsleben Hominid Sahası
(Almanya)

Holmes ve ark. (2010)

Rosenfeld ve ark. (2004)
Preece ve ark. (2007)
Daniel ve Frenzel (2010)

Orta Pleyistosen-Holosen

Valle di Castiglione (İtalya)

Anadón ve ark. (2012)

Geç Pleyistosen

Hula Havzası (İsrail)

Kalbe ve ark. (2015)

Geç Pleyistosen

Trasimeno Gölü (Orta İtalya)

Marchegiano ve ark. (2018)

geç Glasiyal
geç Glasiyal

Biesenthal

Havzası

(Almanya)
Moervaart

Havzası

(KB

Belçika)

Fuhrmann ve ark. (1997)

Gobert (2012)

geç Glasiyal-Holosen

Krakower Gölü (KB Almanya)

Viehberg (2004)

Holosen

Mogan Gölü, Ankara

Tuncer ve ark. (2017)
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Holosen

Vrana Gölü (Hırvatistan)

Hajek-Tadesse ve ark. (2018)

geç Holosen

Sevan Gölü (Ermenistan)

Wilkinson ve ark. (2005)

geç Holosen

Zamantı Nehri, Adana

Tunoğlu ve Ertekin (2008)

geç Holosen

Çubuk Gölü, Göynük, Bolu

Ocakoğlu ve ark. (2016)

geç Kuvaterner

Rieti Havzası (Orta İtalya)

Calderini ve ark. (1998)

geç Kuvaterner

Al Jahr Havzası (Ürdün)

Mischke ve ark. (2015)

Holosen ve yarı güncel

Eğirdir Gölü, Isparta

Tunoğlu ve ark. (2015)

Anadolu ve çevresindeki fosil çalışmalara değinilmiştir.
Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Dursunlu ÖSK (erken
Pleyistosen).
Fabaeformiscandona Krstić, 1972
Tip Tür: Fabaeformiscandona fabaeformis (Fischer, 1851)
Stratigrafik Yayılım: Erken Miyosen (Janz, 1997; Witt, 2000)-Güncel.
Ortam/Ekoloji: Cinse ait türlere daimi ve/veya tatlı sucul ortamların her tipinde
rastlanılabilmektedir (Karanovic, 2012).
Fabaeformiscandona acuminata (Fischer, 1851)
Levha 36, Şekil 5
1851 Cypris acuminata FISCHER, s. 148, l. 4, ş. 12-16.
1980 Fabaeformiscandona acuminata nov. comb. (FISCHER), Danielopol, s. 750.
2000 Fabaeformiscandona acuminata (FISCHER), Meisch, s. 112, ş. 43, A-E.
2012 Fabaeformiscandona acuminata (FISCHER), Fuhrmann, s. 39, l. 13, ş. 3.
Tanım: Dişi formlar, kavkı yan görünümde uzun üçgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı
uzunluğun 4/9’unda köşelidir. Bu bölümden itibaren düz şekilde ön kenara doğru
yaklaşık 14-16⁰, arka kenara doğru ise yaklaşık 34-36⁰ açı ile eğimlidir. Karın kenarı
düze yakındır ve karın merkezin önüne doğru hafif iç bükeylik izlenmektedir. Ön
kenar geniş yuvarlak, arka kenar ise dardır ve karın arka dönüşe doğru uzamaktadır.
Maksimum yükseklik sırt kenarının köşeli olduğu merkez arkaya doğru olan
bölümünden geçmektedir. Maksimum uzunluk merkez karından, genişlik ise
yaklaşık merkezden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir. Sol
kapak, sağ kapağı üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 2,07-2,13 arasında
değişmektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Kapak iç görünümünde kenar zonu ve iç
lamel ön bölümde genişlemektedir. Karın arka bölümde ise iç lamel dışa doğru
açılmaktadır. Karın arka dönüşte daralan iç lamel, sırt arka dönüşte kaybolmakta ve
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kenar zonu içe doğru kıvrılmaktadır. Merkezin önünde belirsiz yaklaştırıcı kas izleri
bulunmaktadır. Normal delik kanalları sığ, seyrek ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Boyutlar:
ÖSK

SK2

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

975-1178*

471-553

-

2,07-2,13

*Ölçümler dişi yavru formlardan alınmıştır.
Ortam: Formlar, bitki örtüsü ve yaprak döküntülerince zengin daimi ve geçici sucul
ortamlar tercih etmektedir. Ayrıca akarsu kolları ve göllerin kıyı bölümlerinde de
bulunmaktadır (Meisch, 2000).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Meisch (2000) türün stratigrafik menzilinin erken
Pleyistosen-Güncel olduğunu belirtmiştir. Fuhrmann (2012) ise Orta Almanya’da
Geç Pleyistosen’den rapor etmiştir. Smith ve Janz (2008) tarafından Biwa Gölü
(Japonya)’nden rapor edilen ve F. yajimae n. sp. olarak adlandırılan formların dişi
bireyler ile benzerlik belirlenmiştir.
Mevcut Dağılım: NA, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: SK2 (geç MiyosenPliyosen).
Fabaeformiscandona fabaeformis (Fischer, 1851)
Levha 36, Şekil 6-11
1851 Cypris fabaeformis FISCHER, l. 3, ş. 6-10.
1973 Fabaeformiscandona fabaeformis nov. comb. (FISCHER), Danielopol, s.
242.
1977 Candona fabaeformis (FISCHER), Pietrzeniuk, s. 344, ş. 5.
1997 Fabaeformiscandona fabaeformis (FISCHER), Janz, s. 81, l. 3, ş. 3-4.
2000 Fabaeformiscandona fabaeformis (FISCHER), Meisch, s. 93, ş. 32, A-D.
2004 Fabaeformiscandona fabaeformis (FISCHER), Pipík ve ark., s. 53, l. 1, ş. 7.
2005 Fabaeformiscandona fabaeformis (FISCHER), Mischke, s. 140, l. 2, ş. 13.
2010 Fabaeformiscandona fabaeformis (FISCHER), Petrášová ve Pipík, s. 154, ş.
4, 7-8.
2012 Fabaeformiscandona fabaeformis (FISCHER), Fuhrmann, s. 51, l. 19, ş. 1-2.
2012a Fabaeformiscandona fabaeformis (FISCHER), Külköylüoğlu ve ark., s. 51,
ş. 4, 3.
2015 Fabaeformiscandona fabaeformis (FISCHER), Mischke ve ark., s. 162, ş. 7,
1-2, 4-5.
Tanım: Kavkı yan görünümünde erkek ve dişi formların şekilleri belirgin derecede
farklıdır.
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Dişi formlar, uzun trapezoid şekillidir. Sırt kenarı menteşe boyunca düzdür ve öne
doğru 9-10⁰’lik açı ile eğimlidir. Sırt kenarı uzunluğun yaklaşık 1/3’ünde köşelidir ve
sırt arka dönüşe doğru hafif iç bükey şekle sahiptir. Karın kenarı düze yakındır ve
merkezde hafif iç bükey şekil sunabilmektedir. Ön kenar yuvarlak, arka kenar ise
küt ve köşelidir. Maksimum yükseklik uzunluğun yaklaşık 1/3’ünden sırt arkamerkez sınırından geçmektedir. Maksimum uzunluk ve genişlik ise merkezdedir.
Uzunluk yükseklik oranı 2,16-2,18 arasında değişmektedir.
Erkek formlar, uzun candonid şekillidir. Sırt kenarı menteşe boyunca düzdür ve öne
doğru 12-14⁰’lik açı ile eğimlidir. Sırt kenarı merkez arka bölümünde menteşenin
bittiği noktada hafif köşelidir. Sırt arka dönüşte ise düze yakındır. Karın kenarı
merkezin gerisinde belirgin iç bükeydir. Ön ve arka kenarlar yuvarlaktır. Arka kenar
görece daha geniştir ve sırt arka dönüşe doğru uzamaktadır. Ön kenar ise karın ön
dönüşte düşüktür. Maksimum yükseklik merkez arka bölümde menteşenin bittiği
noktadan geçmektedir. Maksimum uzunluk ve genişlik ise yaklaşık merkezdedir.
Uzunluk yükseklik oranı 1,93-2,01 arasında değişmektedir.
Her iki formda da kapak iç görünümünde ön kenarda geniş, arka kenarda ise
oldukça dar iç lamel izlenmektedir. Sırt arka dönüşte ise içe doğru kıvrılmaktadır.
Merkezin önünde 6 parçalı yaklaştırıcı kas izi ve sırt merkezde ise dorsal kas izleri
belirgindir. Normal delik kanalları seyrek, sığ ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Dursunlu (♀)

1108-1184

508-547

-

2,16-2,18

Dursunlu (♂)

1191-1364

593-708

-

1,93-2,01

Ortam: Formlar, geçici ve çamurlu zemine sahip bataklık ortamlarını tercih
etmektedir. Göllerin yazın kuruyan kıyı zonlarında 3 m’ye kadar derinliklerde ve
gölcüklerde bulunabilmektedir (Meisch, 2000). Çepni (Bolu) sucul alanında 6,44 pH,
19,20 °C ve 1 ‰ tuzluluk koşulları altında elde edilmiştir (Külköylüoğlu, 2003b).
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Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Yayın

Havza

orta Badeniyen (MN 6)

Pannoniyen (E zonu)

kleini katmanları, Steinheim
Havzası, (Güney Almanya)
Studienka, Viyana Havzası
(Slovakya)

Janz (1997)
Pipík ve ark. (2004)

Kuvaterner

Krumvíř (Çekya)

Pipík ve Bubik (2006)

geç Kuvaterner

Al Jahr Havzası (Ürdün)

Mischke ve ark. (2015)

Güncel

Hamam Gölü, Kırklareli

Altınsaçlı (2001)

Güncel

Bolu

Külköylüoğlu (2003b)

Güncel

Rezve deresi, Kırklareli

Özuluğ ve Yaltalıer (2008)

Güncel

KD Van

Külköylüoğlu ve ark. (2012a)

Güncel

Kamış Gölü, Sakarya

Altınsaçlı ve ark. (2014)

Güncel

Milas, Muğla

Altınsaçlı ve ark. (2015)

Mevcut Dağılım: OL, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Dursunlu ÖSK (erken
Pleyistosen).
Fabaeformiscandona pokornyi (Kheil, 1964)
Levha 37, Şekil 1-10; Levha 38, Şekil 1-5
1964 Candona pokornyi n. sp. KHEIL, l. 2, ş. 1-4.
1964 Candona aff. luminosa BODINA, Kheil, s. 26, ş. 3, a-d; l. 2, ş. 6-8.
1979 Candona sp., Gökçen, s. 196, l. 6, ş. 10-12.
1980 Candona (Candona) aff. devexa KAUFMANN, Freels, s. 157, l. 12, ş. 12-14.
1980 Candona (Candona) aff. luminosa BODINA, Freels, s. 169, l. 18, ş. 1-2.
1997 Fabaeformiscandona cf. balatonica (DADAY), Janz, s. 23, ş. 11, a-d; s. 81, l.
3, ş. 5-10.
1998 Fabaeformiscandona pokornyi (KHEIL), Witt, s. 161, l. 1, ş. 2-8.
2000 Fabaeformiscandona pokornyi (KHEIL), Witt, s. 145, l. 2, ş. 3.
2018 Fabaeformiscandona cf. balatonica (DADAY), Doubrawa ve ark., s. 42, ş. 8.
A-C.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun üçgenimsi yamuk şekle sahiptir. Sırt kenarı
merkez ile arka kenarın arasında (uzunluğun yaklaşık 1/3’inde) sivrilerek maksimum
yüksekliği oluşturmaktadır. Bu noktadan itibaren sırt arka bölümden arka kenara
doğru yüksek eğim açısıyla (45-50⁰) ve hafif dış bükey devam etmektedir. Sırt kenarı
maksimum yükseklikten ön bölüme doğru menteşe boyunca yaklaşık 8-10⁰’lik bir açı
ile eğimlidir. Ön kenar yuvarlak ve hafifçe karın kenarına düşüktür. Arka kenar karın
kenarına doğru sivrilmektedir. Karın kenarı düze yakın, merkezde hafifçe iç
bükeydir. Maksimum uzunluk merkez karın bölümünden geçmektedir. Maksimum
genişlik merkeze yakındır. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Seksüel dimorfizm belirgindir.
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Erkek formlar daha yüksektir. Uzunluk yükseklik oranı dişi bireylerde 1,94-2,02,
erkek bireylerde ise 1,83-1,85 arasında değişmektedir. Kabuk sırt görünümünde sol
kapağın tüm kenarlar boyunca sağ kapağı üzerlediği görülmektedir. Kapak iç
görünümünde cinste karakteristik yaklaştırıcı ve mandibüler kas izleri izlenmektedir.
Normal delik kanalları seyrek ve dağınıktır. İç kenar zonu oldukça dardır. Ön
kenarda lamel kalınlığı yaklaşık 100 µm iken, karın arka bölümde bu değer 80 µm’ye
ulaşabilmektedir. Kenar delik kanalları düz ve birbirine paralel olup karın kenarı
boyunca görece seyrektir. Menteşe adonttur.
Yorum: Tür, F. balatonica türü ile oldukça benzer olduğundan, türe ait formlar
literatürde (örn. Janz, 1997; l. 3, ş. 5-10) çoğunlukla F. balatonica taksonuna dahil
edilmiştir. Janz (1997) çalışmasında ergin dişi formların uzunluk yükseklik oranı
yaklaşık 2,00 olup bu değer ve diğer kavkı özellikleri çalışmamızda elde edilen
formlar ile oldukça benzerlik sunmaktadır. Gökçen (1979)’de Candona sp. (l. 6, ş.
10-12) ve Doubrawa ve ark. (2018)’de F. cf. balatonica (ş. 8, A-C) olarak verilen
formlar da çalışmamızdaki formlarla aynı türe dahil edilmelidir. Freels (1980)
çalışmasındaki Candona (Candona) aff. devexa (l. 12, ş. 12-13) dişi bireylerin iç
kapak görüntüleri ile tez çalışmasında F. pokornyi olarak adlandırılan ergin
formlardan daha küçük boyutludur. Diğer tüm kavkı özellikleri ise büyük benzerlik
göstermektedir. Witt (1998), F. pokornyi olarak tanımladığı formları yukarıdaki
çalışmalarla karşılaştırmış ve sinonim listesi dahilinde sunmuştur. Absolon
(1970)’da C. balatonica (ş. 1-6) ve Fuhrmann (2012) çalışmasında ise F. balatonica
(l. 16, ş. 1-2) türlerine dahil edilen dişi formlar, şekil ana hattı bakımından
formlarımızla oldukça benzer olsalar da görece yüksek oldukları ve yükseklik
uzunluk oranlarının yaklaşık 0,55 olduğu görülmektedir. Doubrawa ve ark. (2018),
F. pokornyi türünün F. balatonica’nın atası olabileceğini öne sürmektedir. Öyle ki F.
balatonica Pleyistosen’den günümüze faunal alanda yaygın olarak izlenmektedir
(Meisch, 2000). Kiresendere ve Balcı ÖSK’larından elde edilen formların uzunluk
yükseklik oranı daha düşüktür ve bu nedenle C. (C.) devexa olarak adlandırılan
formlara (l. 12, ş. 7-11) da benzerlik sunmaktadır. Ancak Janz (1997) çalışmasında
bu tipteki formlar ayrı bir türe aktarılmamıştır. Öyle ki Meisch ve ark. (2019a) C.
devexa türünü C. improvisa türünün sinonimi olarak listelemiştir.
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Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Kiresendere (♀)

1053-1107

557-607

-

1,83-1,89

Çiğil (♀)

1132

576

-

1,97

Yukarıçiğil (♀)

999-1214

509-602

-

1,94-2,02

Yukarıçiğil (♂)

1118-1213

650-655

-

1,83-1,85

Ocakyarık (♀)

1126-1228

552-600

450-463

1,96-2,07

Balcı (♀)

1071-1238

573-668

-

1,85-1,87

Ortam: Witt (1998), F. pokornyi’nin subtropik iklim koşulları altında, geniş bir alüviyal
düzlükteki sığ oxbow gölleri ile menderesli düşük enerjili akarsuların yer aldığı bir
sucul ortamda memeliler ile birlikte bulunduğunu ortaya koymuş olup Pišút ve ark.
(2010), F. balatonica türünü benzer ortamsal koşulların egemen olduğu eski bir
oxbow gölüne ait çökellerde saptamıştır. İlişkili tür F. balatonica, sığ sucul alanları
tercih etmekte olup özellikle sığ gölcükler ve bataklık koşullarının egemen olduğu
göllerin çok sığ, kıyı alanlarında yaygın olarak izlenmektedir. Daha az sıklıkla
kanallar ve akarsularda da kaydedilmiştir (Meisch, 2000). Tatlı sucul ortamlarda
yaygın olarak izlense de oligohalin tuzlulukları da tolere edebildiği bilinmektedir
(Meisch, 2000; Doubrawa ve ark., 2018).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
Candona n. sp. aff.

erken Karpatiyen-orta

kirchbergensis

Badeniyen

Candona pokornyi n.
sp. ve Candona aff.
luminosa
Candona sp.
C. (C.) aff. devexa

C. (C.) aff. devexa

C. (C.) aff. devexa

erken Miyosen
(15. TOMZ)
orta Miyosen
(13. TOMZ)

geç

Lutz (1965)

Havzası

Kheil (1964)

(Çekya)

Sarmasiyen-Ponsiyen

erken

Güney Almanya

Třeboň

Badeniyen

orta

Yayın

Mydlovary katmanları,

Karpatiyen-erken

geç

Havza

Eskihisar, Muğla

Gökçen (1979)

Turgut Birimi, Kütahya

Freels (1980)

Sabuncu, Kütahya

Freels (1980)

Sekköy Birimi, Denizli

Freels (1980)

Miyosen–
Miyosen

(12-13. TOMZ)
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C. (C.) aff. devexa

Elbistan

Pliyosen
geç

C. (C.) aff. luminosa

Kahramanmaraş

orta

erken

Miyosen–
Miyosen

geç

(12-13. TOMZ)
Fabaeformiscandona

orta-geç

cf. balatonica

(MN 6)

F. pokornyi

F. pokornyi

Badeniyen

Sekköy

Birimi,

Kütahya
kleini

Freels (1980)

Freels (1980)

katmanları,

Steinheim

Havzası

Janz (1997)

(Almanya)
Sandelzhausen Molas

Karpatiyen-erken

(Bavyera,

Badeniyen (MN 5)

erken

Havzası,

F. cf. pokornyi

orta Miyosen

F. cf. balatonica

geç Sarmasiyen

Witt (1998)

Almanya)

Karpatiyen-

erken Sarmasiyen

Güney

Üst tatlı su molası,
Güney Almanya Molas

Witt (2000)

Havzası
Bugojno

Havzası

(Bosna Hersek)
Styrian

Havzası

(Avusturya)

Hajek-Tadesse (2019)
Doubrawa

ve

ark.

(2018)

Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Kiresendere, Çiğil,
Aşağıçiğil ve Yukarıçiğil ÖSK (geç orta?–erken geç Miyosen), Ocakyarık ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen), Balcı ÖSK (geç Miyosen), SK1 (geç Miyosen-Pliyosen).
Fabaeformiscandona cf. pokornyi (Kheil, 1964)
Levha 38, Şekil 6-7
Benzerlik ve Farklar: İncelemeler yalnızca dişi bireylerin birleşik kabukları üzerinde
gerçekleştirilebilmiştir. Formlar yan görünümde, F. pokornyi türünün dişi formları ile
şekil ana hattı bakımından benzerdir. Uzunluk yükseklik oranları nispeten düşüktür
(1,84-1,94). Arka kenar düz ve daha yüksek eğime (50-55°) sahip olması nedeniyle
ilgili türden ayrılmaktadır. Ayrıca sırt arka dönüş köşelidir ve karın arka dönüşteki
sivrilik daha yukarıda yer almaktadır. Formların boyutları nispeten büyüktür. Bu
farklılıkların yanı sıra sınırlı sayıda ve yalnızca kabuk formlar üzerinde inceleme
imkanı bulunduğundan cf. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
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Boyutlar:
ÖSK
Yukarıçiğil

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1347-1381

704-732

-

1,84-1,94

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
Fabaeformiscandona sp. A
Levha 39, Şekil 1-3
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun trapezoid şekillidir. Sırt kenarı geniş dış bükey
yuvarlak ve ön kenara doğru eğimlidir. Karın kenarı merkezin arkasında belirgin iç
bükeydir. Ön kenar düzgün yuvarlak ve hafifçe karın kenarına doğru düşüktür. Arka
kenar ise küt ve köşeli bir şekil sunmaktadır. Özellikle sırt arka dönüşteki köşeli yapı
belirgindir. Karın arka dönüşteki köşeli yapı ile önünde hafif girinti yapan karın arka
bölüm izlenmektedir. Maksimum yükseklik merkezin hafif gerisinden, maksimum
uzunluk merkez karından geçmektedir. Maksimum genişlik ise merkezdedir. Kabuk
sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir. Ön ve arka kenar sivrilmektedir. Sol kapak,
daha küçük olan sağ kapağı üzerlemektedir. Yan görünümde üzerlemenin tüm
kenarlardan itibaren gerçekleştiği görülmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,98-2,14
arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Seksüel dimorfizm üzerine
değerlendirme gerçekleştirebilecek kadar bol örnek elde edilemese de dişi formların
daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Formlar genellikle birleşik kabuk halinde elde
edildiğinden kavkı iç morfolojik özelliklerine değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Formlar, günümüz ve Kuvaterner’de bilinen türlerden F.
fabella ile düşük de olsa benzerlik sunmakla birlikte türde izlenen ön kenar kısalığı,
sırt arka dönüşünün merkeze yakınlığı ve maksimum yüksekliğinin merkez arka
bölümden geçmesi gibi birçok morfolojik özellik bakımından ayrılmaktadır. İlk kez
erken Miyosen (Sadovi kesiti, Hırvatistan)’de tanımlanan F. slavonica nov. sp. türü
dahilindeki formlar (Hajek-Tadesse ve ark., 2009; ş. 3, 1-7) ile şekil ana hattı
bakımından oldukça benzerdir. Ayrıca sırt kenarının şekli ile ön ve arka kenarlara
doğru eğimli yapısı da benzerdir. En belirgin fark ise arka kenar ön ve arka
dönüşlerinin keskin köşeli olması ile arka kenarın daha düz şeklidir. Ayrıca Mandic
ve ark. (2019) tarafından benzer formlar (ş. 7, B-C) erken Badeniyen istiflerinden
kaydedilmiş ve F. slavonica taksonuna dahil edilmiştir. Detaylı literatür taraması ile
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formların dahil edilebileceği benzerlikte bir türe rastlanılmamıştır. Formlar, yeni tür
olma potansiyeli taşımaktadır. Ancak mevcut çalışmada bol, iyi korunmuş materyal
ve tekil kapak elde edilemediğinden sp. mertebesinde adlandırmaya açık
bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Gölyaka

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1018-1096

480-545

345

1,98-2,14

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Gölyaka ÖSK (erken
Miyosen).
Fabaeformiscandona sp. B
Levha 39, Şekil 4-5
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun yarı üçgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı düzdür
ve ön kenara doğru 12-15⁰’lik açı ile eğimlidir. Sırt arka dönüşten itibaren arka kenar
düze yakın şekillidir ve geriye doğru yaklaşık 45⁰’lik eğim açısına sahiptir. Karın
kenarı düze yakındır. Ön kenar düzgün yuvarlak, arka kenar ise karın arka dönüşte
sivridir. Maksimum yükseklik merkezin hafif arkasından, maksimum uzunluk ise
merkez karın bölümünden geçmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,80-1,99 arasında
değişmektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Ergin formlar tümüyle ezilmiş halde elde
edildiğinden diğer özelliklere değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Formlar havzanın güneyinde Yukarıçiğil ÖSK’dan elde edilen
F. pokornyi ile şekil ana hattı bakımından benzerlik sunmaktadır. Ayrıca, Schäfer
(2005) tarafından erken Miyosen istiflerinden derlenen Fabaeformiscandona sp.
taksonu (l. 2, ş. 9-11) ile de benzerdir. Ancak formlar ezilmiş olduğundan net bir
tayin yapılamamış ve sp. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Çeltek

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1119-1190

562-637

-

1,80-1,99

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çeltek ÖSK (erken
Miyosen).
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Paracandona Hartwig, 1899
Tip Tür: Candona euplectella Robertson, 1889
Stratigrafik Yayılım: Cins yaşayan sadece bir türe (P. euplectella) sahiptir. Fosil
türlere ise Geç Kretase’den itibaren rastlanılmaktadır (Babinot ve ark., 1985).
Ortam/Ekoloji: Küçük sucul alanlardaki çamurlu veya bataklık içeren zeminleri
tercih etmektedir (Karanovic, 2012).
Paracandona euplectella (Robertson, 1889)
Levha 39, 6-19
1889 Candona euplectella ROBERTSON, Brady ve Norman, s. 105, lev. 9, şek. 78.
1899 Paracandona euplectella comb. nov. (ROBERTSON), Hartwig, s. 310.
1908 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Sharpe, l. 52, ş. 1-2.
1933 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Furtos, s. 517, l. 13, ş. 9-10.
1947 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Bronstein, s. 340, ş.169, 1-2.
1956 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Grekoff, l. 5, ş. 89-90.
1962 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Jordan ve ark., s. 123, l. 2, ş. 10.
1963 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Mandelstam ve Schneider, s. 168,
ş. 98, a-b.
1997 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Janz, s. 85, l. 5, ş. 6-9.
1998 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Chaït ve ark., s. 803, ş. 9, 14.
2000 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Meisch, s. 60, ş. 18, A-B.
2002 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Witt, s. 48, l. 1, ş. 1
2008 Paracandona cf. euplectella (ROBERTSON), Gross, şek. 4,1; s. 267, l. 1, ş.
4-6.
2010 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Daniel ve Frenzel, s. 76, ek 2, ş. C.
2010 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Smith ve Delorme, s. 759, ş. 19-20,
A-C.
2012 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Fuhrmann, s. 39, l. 13, ş. 1a-d.
2013 Paracandona euplectella (ROBERTSON), Tuncer, s. 209, l. 1, ş. 7-8.
Tanım: Kavkı yan görünümde dikdörtgenimsi şekil sunmaktadır. Sırt ve karın
kenarları yaklaşık paralel iken karın kenarı merkezde hafif iç bükeydir. Sırt kenarı
düzdür ve erkek formlarda arka kenara doğru hafif (3⁰’lik açıyla) eğimlidir. Ön ve
arka kenarlar düzgün yuvarlaktır ve ön kenar nispeten uzundur. Maksimum
yükseklik merkez arka, maksimum uzunluk ise merkezden geçmektedir. Kabuk sırt
görünümünde iki kapak yaklaşık aynı uzunluk ve genişliktedir. Maksimum genişlik
merkez arka bölümde izlenmektedir. Uzunluk yükseklik oranı erkeklerde 1,90-1,97,
dişilerde ise 1,78-1,85 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi tümüyle poligonal ağsı
doku ile kaplıdır ve merkezde yaklaştırıcı kas izinin silüeti de izlenebilmektedir.
Ayrıca kavkı yüzeyinde dağınık halde yaklaşık 50 adet tüberkül bulunmaktadır.
Kavkı iç görünümünde ön kenar zonu ve lamel daha geniştir. Normal delik kanalları
yaygın ve dağınıktır. Menteşe adonttur. Menteşe düze yakınken sol kapak ön
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bölümde bir çıkıntı ve sağ kapakta ise karşılığı şeklinde bir girinti vardır. Bu durum
sol kapağın hafifçe üzerlemesi olarak yorumlanabilir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Çiğil (♀)

674-710

383-386

428

1,80-1,83

Çiğil (♂)

655-666

342-349

-

1,90-1,91

Yukarıçiğil (♀)

656-750

352-418

258-285*

1,78-1,85

Yukarıçiğil (♂)

650-755

335-383

-

1,90-1,97

* Ölçümler tekil kapaklar üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Ortam: P. euplectella, bataklık veya çamurlu zemine sahip küçük sucul alanlarda
bulunmaktadır (Meisch 2000). Ayrıca, daimi ve/veya geçici gölcükler, göllerin
kıyı/litoral kesimleri, pirinç tarlası (İtalya) ve bir nehirde kaydedilmiştir. Tür, hipoksik
(düşük oksijenli) koşulları da tolere edebilmektedir. Tür, yılın tüm aylarında
görülebilen muhtemel bir daimi formdur (Meisch, 2000; Fuhrmann, 2012).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Orta Miyosen-Güncel (Pipík ve Bodergat,
2005b).
Yaş

Yayın

Havza

orta Miyosen (MN 6)

kleini

katmanları,

Steinheim

Havzası (Almanya)

Janz (1997)

orta Miyosen

Steinheim Havzası (Almanya)

Janz (2000)

orta Miyosen?

Almanya

Witt (2002)

Styrian Havzası (Avusturya)

Gross (2008)

geç

Sarmasiyen?-erken

Pannoniyen
orta-geç Miyosen

Pliyosen

Pleyistosen

Orta Pleyistosen

Kuşadası Formasyonu, Söke
Havzası, Batı Anadolu

Mandelstam

İli Vadisi (Çin)
Mühlhausen

Tuncer (2013)
ve

(1963)
Travertenleri,

Türingiya (Almanya)
Bilzingsleben Hominid Sahası
(Almanya)

Jordan ve ark. (1962)

Daniel ve Frenzel (2010)

Güncel

Rusya

Bronstein (1947)

Güncel

İtalya

Rossi ve ark. (2003)

Güncel

New Jersey (ABD)

Sharpe (1908)
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Schneider

Güncel

Ohio (ABD)

Smith ve Delorme (2010)

Güncel

Swidwie Gölü (Polonya)

Szlauer-Lukaszewska (2011)

Mevcut Dağılım: NA, PA (Meisch, 2000).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çiğil ve Yukarıçiğil ÖSK
(geç orta?–erken geç Miyosen), Çebişli ÖSK (geç Miyosen?-Pliyosen).
Pseudocandona Kaufmann, 1900
Tip Tür: Cypris pubescens Koch, 1837
Stratigrafik Yayılım: Miyosen (Becker-Platen, 1970; Freels, 1980), geç Miyosen
(Pipík ve Bodergat, 2005b)-Güncel.
Ortam/Ekoloji: Türler daimi tatlı sucul ortamlarda yaygındır ve sıklıkla yer altı
sularında da kaydedilmektedir (Karanovic, 2012).
Pseudocandona compressa (Koch, 1838)
Levha 40, 1-10
1838 Cypris compressa KOCH, 17.
1962 Candona compressa (KOCH), Jordan ve ark. s. 131, l. 6, ş. 77.
1963 Candona compressa (KOCH), Mandelstam ve Schneider, l. 23, ş. 16.
1965 Candona compressa (KOCH), Devoto, s. 338, ş. 38.
1973 Candona compressa (KOCH), Absolon, s. 75, ş. 30, a-c.
1975a Candona compressa (KOCH), Diebel ve Pietrzeniuk, s. 47, l. 2, ş. 9-10.
1977 Candona compressa (KOCH), Pietrzeniuk, s. 343, ş. 4, a-b; l. 9, ş. 5-8.
1977 Candona compressa (KOCH), Singh, l. 8, ş. 26-28.
1978a Candona compressa (KOCH), Diebel ve Pietrzeniuk, s. 333, l. 23, 9-10.
1979 Candona compressa (KOCH), De Deckker, s. 299, l. 32, ş. 12.
1980 Candona (Pseudocandona) compressa (KOCH), Freels, s. 153, l. 10, ş. 1-10.
1990b Candona compressa (KOCH), Fuhrmann ve Pietrzeniuk, s. 188, l. 4, ş. 3-4.
1995 Candona (Pseudocandona) compressa (KOCH), Tunoğlu ve ark., s. 274, l. 2,
7-9.
1996 Pseudocandona cf. compressa (KOCH), Mostafawi, s. 173, l. 3, ş. 48.
1997 Candona compressa (KOCH), Besonen, s. 126, ş. 3, a-b.
1998 Pseudocandona compressa (KOCH), Calderini ve ark., s. 107, ş. 4, g.
1998 Pseudocandona compressa (KOCH), Scharf, s. 89, l. 2, ş. 1-3.
1998 Candona (Pseudocandona) compressa (KOCH), Şafak ve Taner, l. 1, ş. 5-7.
2003 Pseudocandona compressa (KOCH), Mischke ve ark., s. 284, l. 1, ş. 10.
2003 Pseudocandona cf. compressa (KOCH), Witt, s. 99, l. 1, ş. 8.
2004 Candona compressa (KOCH), Rosenfeld ve ark., s. 175, l. 1, ş. 4.
2004 Pseudocandona compressa (KOCH), Rossetti ve ark., s. 334, ş. 2, O-R.
2005 Pseudocandona cf. compressa (KOCH), Matzke-Karasz ve Witt, s. 119, l. 1,
ş.11.
2006 Pseudocandona compressa (KOCH), Martín-Rubio ve ark., s. 59, l. 2, ş. 7-9.
2008 Pseudocandona compressa (KOCH), Beker ve ark., s. 29, l. 2, ş. 9.
2008 Pseudocandona compressa (KOCH), Pipík ve Bodergat, l. 7, ş. 1-7.
2010 Candona compressa (KOCH), Li ve ark., s. 886, l. 2, ş. 20.
2010 Pseudocandona compressa (KOCH), Pišút ve ark., s. 525, ş. 9, 7.
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2010 Pseudocandona compressa (KOCH), Sohar ve Meidla, s. 200, ş. 4, G-H.
2011 Pseudocandona compressa (KOCH), Kossler ve Strahl, s. 442, ş. 5, 23-24.
2012 Candona compressa (KOCH), Bini ve ark., s. 47, ş. 6, 5.
2012 Pseudocandona compressa (KOCH), Fuhrmann, s. 77, l. 32, 1-2.
2012 Pseudocandona compressa (KOCH), Gobert, s. 36, ş. 11, E-H.
2012 Pseudocandona compressa (KOCH) grup, Mischke, s. 269, ş. 15.3, 3.
2012 Pseudocandona compressa (KOCH), Tunoğlu ve ark., s. 170, ş. 6, 16-20.
2013 Pseudocandona compressa (KOCH), Van Baak ve ark., s. 125, ş. 5a, 3.
2015 Pseudocandona compressa (KOCH), Van Baak ve ark., s.602, ş. 7b, 1-4.
2019 Pseudocandona compressa juv. (KOCH), Krijgsman ve ark., s. 6, ş. 4, 6.
Tanım: Kavkı yan görünümde reniform (böbreğimsi) benzeri şekil sunmaktadır. Sırt
kenarı ön kenara doğru eğimli ve düzdür. Sırt merkezden ön bölüme doğru yaklaşık
10-12⁰’lik eğim izlenirken, sırt ön bölümde eğim açısı 30-35⁰ arasında değerler
almaktadır. Karın kenarı düze yakındır ve merkezde çok hafif iç bükeydir. Arka ve
ön kenarlar yuvarlak ve çok hafifçe karın kenarına doğru düşüktür. Ön kenar görece
daha uzundur. Maksimum yükseklik merkezin arka bölüme bakan kısmından
geçmektedir. Maksimum uzunluk merkez karın bölümündedir. Maksimum genişlik
merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde sol kapağın sırt ve arka kenar boyunca sağ
kapağı üzerlediği görülmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,71-1,85 arasında
değerler almaktadır. Kavkı yüzeyi ergin formlarda pürüzsüzdür, yavru formlarda ise
çok sayıda çukurluk gözlenmektedir. Kapak iç görünümünde merkezin önüne doğru
cinste karakteristik 6 parçadan oluşan yaklaştırıcı kas izleri görülmektedir. Normal
delik kanalları dağınıktır. Sırt kenarında eğimin değiştiği noktadan itibaren geniş bir
ön iç kenar zonu izlenmektedir. Kenar zonu karın ve arka kenarda dardır. Menteşe
tipi adonttur.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Kiresendere

1090

592

-

1,84

Çiğil

1205-1283

676-712

507

1,78-1,80

Yukarıçiğil

898-1164

515-672

-

1,70-1,85

Dursunlu

989-1189

534-698

-

1,71-1,85

Ortam: Daimi ve geçici sucul ortamlarda yaşayan tür sığ koşulların belirtecidir.
Göllerin kıyı (litoral) kesimlerinde 8 m derinliğe kadar izlenebilmektedir (Meisch,
2000). Göllerin yanı sıra, gölcükler, geçici havuzlar ve bataklıklarda da
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bulunmaktadır (Meisch, 2000). Fuhrmann (2012), türün bahar formu olduğunu
belirtmektedir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
geç erken–orta Miyosen

Yayın

Havza
Sekköy Birimi, Söke Havzası,
Aydın

orta Miyosen

Steinheim

(P. steinheimensis)

Almanya)

geç Karpatiyen-Badeniyen (P.

kleini

steinheimensis)

Havzası (Almanya)

Tortoniyen (C. steinheimensis)
geç Miyosen
geç Miyosen

Havzası

katmanları,

(GB

Steinheim

Marn kalker formasyonu, Soma,
Manisa
Bozdoğan Havzası, Aydın
Trilophos Formasyonu, Selanik
(Yunanistan)

Freels (1980)

Janz (1992)

Janz (1997)

Brinkmann ve ark. (1970)
Freels (1980)
Mostafawi (1996)

geç Miyosen

Turiec Havzası (Slovakya)

Pipík ve Bodergat (2008)

geç Miyosen-erken Pliyosen

Urla Formasyonu, Manisa

Witt (2003)

geç Miyosen-Pliyosen

Beylerderesi

Formasyonu,

Malatya Graben Havzası

erken Pliyosen

Qinghai Gölü (Çin)

Pliyosen

Kazakistan

Pliyosen

Silistra (Bulgaristan)

Lu ve ark. (2017)
Mandelstam

ve

Schneider

(1963)

Pisidik
Pliyosen

Ercan ve ark. (2012)

Stancheva (1966)

Formasyonu

(Baklan/Denizli,
Sivrihisar/Eskişehir,

Burdur,

Freels (1980)

Beyşehir/Konya)
Pliyosen
Pliyosen
orta Pliyosen

Sakarya Formasyonu, Sivrihisar
Eskişehir
Villarroya Gölü (Kuzey İspanya)
Villarroya kesiti, Ebro Havzası
(İspanya)

Tunoğlu ve ark. (1995)
Anadón ve ark. (2002)
Martín-Rubio ve ark. (2006)

geç Pliyosen

Kaspik Havza

Krijgsman ve ark. (2019)

Pliyosen-Pleyistosen?

Sandıklı, Afyon

Freels (1980)

Pliyosen-Pleyistosen

Pliyosen-erken Pleyistosen

Afşin-Elbistan Kömür Havzası,
Kahramanmaraş

Tunoğlu ve ark. (2012)

Porsuk Formasyonu, Mihallıççık

Karakaş

Havzası, Eskişehir

Zeyrek (2007)
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ve

Varol

(2005);

Pliyosen-erken Pleyistosen

Dasiyen-Romaniyen
Kuvaterner (Pleyistosen?)
Pleyistosen

İnsuyu

Kireçtaşı,

Karapınar,

Konya
Kaspik Havza

Beker ve ark. (2008)
Van Baak ve ark. (2013)

(Azerbaycan)
Kılbasan, Karaman
Mühlhausen

Şafak ve Taner (1998)

Travertenleri,

Türingiya (Almanya)

Jordan ve ark. (1962)

Pleyistosen

Liri Vadisi (İtalya)

Devoto (1965)

Pleyistosen

Burgtonna, Türingiya (Almanya)

Diebel ve Pietrzeniuk (1978a)

Orta Pleyistosen

Gesher Benot Ya’aqov (Kuzey
İsrail)

Rosenfeld ve ark. (2004)

Orta Pleyistosen

Suffolk (İngiltere)

Benardout (2015)

Orta Pleyistosen

West Runton, Norfolk (İngiltere)

De Deckker (1979)

Geç Pleyistosen

Akşehir ve Ereğli, Konya

Freels (1980)

Geç Pleyistosen

Gröbern (Almanya)

geç Glasiyal

Slovakya ve Bohemya

Absolon (1973)

geç Glasiyal

Moervaart Havzası (KB Belçika)

Gobert (2012)

geç Glasiyal-Holosen

Krakower Gölü (KB Almanya)

Viehberg (2004)

geç Glasiyal-Holosen

Rügen, Baltık Denizi (Almanya)

Kossler ve Strahl (2011)

geç Kuvaterner

Rieti Havzası (Orta İtalya)

Calderini ve ark. (1998)

erken Holosen

Holosen
Holosen

Fuhrmann

Estonya)
Langensalza,

Pietrzeniuk

(1990b)

Varangu Kesiti, Pandivere (K
Bad

ve

Türingiya

(Almanya)
Mogan Gölü, Ankara

Sohar ve Meidla (2010)

Diebel ve Pietrzeniuk (1975a)
Tuncer ve ark. (2017)

Dudváh River Oxbow Gölü,
geç Holosen

Žitný

ostrov

Adası

(GB

Pišút ve ark. (2010)

Slovakya)
geç Holosen

Luna (KB İtalya)

Bini ve ark. (2012)

Yarı güncel

Arendsee Gölü (Almanya)

Scharf (1998)

Güncel

Hamam, Pedina ve Saka gölleri,
Kırklareli

Altınsaçlı (2001)

Güncel

Akşehir Gölü, Konya

Altınsaçlı ve ark. (2000a)

Güncel

Beyşehir Gölü, Konya

Altınsaçlı ve ark. (2000b)

Güncel

Kocaeli ve Sakarya

Altınsaçlı ve ark. (2014)

Güncel

Parco Oglio Sud (Kuzey İtalya)

Rossetti ve ark. (2004)

Güncel

Abant Gölü, Bolu

Dügel ve ark. (2008)
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Hidayet Bey Kaynağı, Yeniçağa

Güncel

Gölü, Bolu

Külköylüoğlu (2009)

Güncel

Yeniçağa Gölü, Bolu

Külköylüoğlu ve ark. (2007)

Güncel

Qinghai Gölü (Çin)

Li ve ark. (2010)

Mevcut Dağılım: NA ve PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Kiresendere, Yukarıçiğil,
Çiğil ve Aşağıçiğil ÖSK (geç orta?–erken geç Miyosen) ve Dursunlu ÖSK (erken
Pleyistosen).
Pseudocandona marchica (Hartwig, 1899)
Levha 41, Şekil 1-2
1899 Candona marchica nov. spec. HARTWIG, s. 183, ş. 1.
1955 Candona marchica HARTWIG, Lüttig, l. 16, ş. 2.
1965 Candona (Pseudocandona) marchica HARTWIG, Devoto, s. 339, ş. 40.
1969 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Carbonnel, l. 11, ş. 14-18.
1973 Candona marchica HARTWIG, Absolon, s. 74, ş. 26.
1975a Candona marchica HARTWIG, Diebel ve Pietrzeniuk, s. 47, l. 2, ş. 3-5.
1980 Candona (Pseudocandona) marchica marchica HARTWIG, Freels, s. 154, l.
11, ş. 1-6.
1981 Candona marchica HARTWIG, Kempf ve Scharf, s.. 225, l. 3, ş. 3-4.
1990b Candona marchica HARTWIG, Fuhrmann ve Pietrzeniuk, s. 144, l. 4, ş. 1-2.
2000 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Meisch, s. 159, ş. 66, A-C.
2001 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Janz ve ark., s. 199, l. 4, ş. 44-48.
2005 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Scharf ve ark., s. 206, l. 1, ş. 2.
2009 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Pieri ve ark., s. 13, l. 4, ş. A-D.
2010 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Daniel ve Frenzel, s. 76, ş. 2, I.
2012 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Fuhrmann, s. 83, l. 35, ş. 1-2.
2015 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Pint ve ark., s. 42, l. 1, ş. 5. ,
2016 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Valls ve ark., s. 5, ş. 2, j.
2017 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Marchegiano ve ark., s. 477, ş. 4, 24.
2018 Pseudocandona marchica (HARTWIG), Hajek-Tadesse ve ark., s. 84, ş. 3, 3.
Tanım: Kavkı yan görünümde P. compressa ile benzerdir. Karın kenarı merkezde
daha iç bükeydir. Kapak iç görünümünde kenar zonu daha geniştir. Ön kenar
merkez de iç lamelde kıvrımlı yapı izlenmektedir. Diğer kavkı özellikleriyle büyük
ölçüde P. compressa’ya benzediğinden yalnızca farklılıklara değinilmiştir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

SK2

1132-1209*

639-714*

-

1,69-1,77

Dursunlu

1127-1228

655-704

-

1,71-1,74

*Ölçüm kırık kavkıdan alınmıştır.
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Ortam: Formlar, daimi ve geçici küçük sucul ortamlarda, göllerin kıyı kesimlerinde
ve akan sularda (epifaunal ve infaunal) yaşamaktadır. Ayrıca gölcükler, kaynaklar
ve bataklıklar (Meisch, 2000) ile Almanya’daki maar göllerinde 6 m derinliğe kadar
kaydedilmiştir (Kempf ve Scharf, 1981; Meisch, 2000). Fuhrmann (2012), bahar
ve/veya yaz formu olduğunu bildirmiştir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
geç Miyosen (11-7. TOMZ)
Pliyosen

Pisidik Formasyonu Acıgöl
Havzası, Dinar
Les Blaches (Fransa)

Pisidik Formasyonu, Beyşehir

TOMZ)

Havzası, Konya

Pleyistosen

Liri Vadisi (İtalya)

Kalabriyen-Orta Pleyistosen

Orta Pleyistosen

Milton

Northamptonshire (İngiltere)
Bilzingsleben Hominid Sahası
(Almanya)
Gröbern (Almanya)

geç Glasiyal

Slovakya ve Bohemya

geç Glasiyal
Orta Pleyistosen-Holosen

Meisenheim

Freels (1980)
Devoto (1965)

Formasyonu,

Geç Pleyistosen

Holosen

Darbaş (2012)

Kahramanmaraş
(6-4.

Freels (1980)
Carbonnel (1969)

Afşin-Elbistan,

Pliyosen
Pliyosen-Pleyistosen

Yayın

Havza

Smith ve ark. (2000)

Daniel ve Frenzel (2010)
Fuhrmann

ve

Pietrzeniuk

(1990b)
Absolon (1973)

Paleo

gölü

(Almanya)
Valle di Castiglione (İtalya)
Bad Langensalza, Türingiya
(Almanya)

Scharf ve ark. (2005)
Anadón ve ark. (2012)
Diebel ve Pietrzeniuk (1975a)

Holosen

Laacher See Gölü (Almanya)

Kempf ve Scharf (1981)

Holosen

İsfahan-Sircan Havzası (İran)

Janz ve ark. (2001)

Holosen

Vrana Gölü (Hırvatistan)

Hajek-Tadesse ve ark. (2018)

Holosen

Acıgöl

Paleo

Maar

Gölü,

Nevşehir

Tuncer ve ark. (2019)

Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: SK2 (geç MiyosenPliyosen) ve Dursunlu ÖSK (erken Pleyistosen).
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Candonopsis Vávra, 1891
Tip Tür: Candona kingsleii Brady & Robertson, 1870
Stratigrafik Yayılım: Geç Oligosen (Şattiyen)-Güncel (Van Morkhoven, 1963).
Ortam/Ekoloji: Tatlı su (Van Morkhoven, 1963).
Candonopsis cf. arida (Sieber, 1905)
Levha 41, Şekil 3-10
cf. 1905 Candonopsis arida n. sp. SIEBER, s. 332, ş. 4, 1-2.
cf. 1973 Candonopsis cf. arida SIEBER, Malz ve Moayedpour, s. 301, l. 1, ş. 1-2.
cf. 1989 Candonopsis sp. Mostafawi, s. 192, ş. 4, 7.
cf. 1992 Candona (Candona) burdurensis FREELS, Nazik ve ark., l. 2, ş. 4-5.
cf. 1997 Candonopsis arida SIEBER, Janz, s. 85, l. 5, ş. 4-5.
cf. 1998 Candonopsis arida SIEBER, Witt, s. 163, l. 1, ş. 10.
cf. 2008 cf. Candonopsis arida SIEBER, Gross, s. 267, l. 1, ş. 12.
cf. 2009 Candonopsis cf. arida SIEBER, Krstić ve ark., l. 3., ş. 5-6.
cf. 2015 Candonopsis arida SIEBER, Zorn, s. 147, ş. 3, 10-12.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun reniform (böbreğimsi) şekle sahiptir. Sırt kenarı
geniş yuvarlak ve dış bükeydir. Karın kenarı, merkezin ön bölümünde hafif iç
bükeydir. Ön ve arka kenarlar düzgün yuvarlaktır. Ön kenar, karın kenarına doğru
hafifçe düşüktür. Maksimum yükseklik ve genişlik merkezin arkasından, uzunluk ise
merkezin merkez karına bakan bölümünden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde
uzun eliptik şekillidir ve ön kenarda hafifçe sivrilmektedir. Sol kapak sağ kapağı
hafifçe üzerlemektedir. Seksüel dimorfizm belirlenememiştir. Uzunluk yükseklik
oranı 1,99-2,08 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Kapak iç
görünümünde iç kenar zonu ve lamel ön kenarda geniştir (karın arka dönüşte de
nispeten genişlemektedir). Ön kenarda lamel kalınlığı kavkı uzunluğunun yaklaşık
1/5’ine yakın değer almaktadır. Kavkı kenarları pürüzsüzdür. Merkezin hafif önünde
6 parçalı sığ yaklaştırıcı kas izleri yer almaktadır. Normal delik kanalları sığ ve
belirsiz olup merkezde birkaç tanesi dağınık halde belirlenebilmiştir. Menteşe tipi
adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Kavkı yan görünümde iki türe benzer özellikler sunmaktadır.
Van Morkhoven (1963, s. 64, ş. 85a) ve Meisch (2000, s. 210, ş. A-C)’deki orijinal
kaynaktan üretilmiş el çizimleri ile Matzke-Karasz ve Witt (2005, s. 119, l. 1, ş. 12)
karşılaştırıldığında C. kingsleii türü ile kavkı yüzey dokusu ile iç kenar özellikleri
bakımından benzer olduğu görülmektedir. Kavkı iç görünümünde iç lamelin sırt arka
dönüşe doğru sunduğu hafif iç bükeylik formlarımızda görülmemektedir. Formlar
nispeten yüksek uzunluk yükseklik oranı nedeniyle de C. kingsleii türünden
ayrılmaktadır. Formlar fosil kayıtlarda sık rastlanan C. arida türü ile oldukça
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benzerdir. Sieber (1905) ve Janz (1992) çalışmalarında erkeklerin nispeten daha
yüksek olmasına bağlı olarak daha düşük uzunluk yükseklik oranına sahip oldukları
belirtilmektedir. Seksüel dimorfizm belirlenemese de türün erkek bireylerinde sırt
merkezde izlenen yükseklik formlarımızda izlenememektedir. Ayrıca türün iç lamel
kalınlığı formlarımıza kıyasla daha incedir. Sinonim listesinde C. arida olarak
tanımlanan birçok çalışmadaki özellikle dişi formlar ile büyük benzerlik belirlense de
cf. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Balcı

927-1042

463-503

-

2,00-2,07

SK2

822-929

380-444

-

2,09-2,18

Yukarıçiğil

786-1019

386-491

-

1,99-2,08

Ortam: Cinsin tip türü C. kingsleii, göllerin kıyı kesimleri (maksimum derinlik: 12 m)
ile gölcükler ve bataklık gibi küçük daimi sucul ortamları tercih etmektedir (Meisch,
2000). Ayrıca geçici sular ve yer altı suları ile sıcak sularda da kaydedilmiştir
(Meisch, 2000).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

Burdigaliyen

Gacko, Dinar Alpleri

Krstić ve ark. (2009)

erken-orta Miyosen?

Rhön

(Akitaniyen sonrası)

Almanya)

erken Badeniyen
orta-geç Badeniyen (MN 6)

Dağları

(Hessen,

Aflenz Havzası, Doğu Alpler,
(Avusturya)
kleini katmanları, Steinheim
Havzası (Almanya)

Karpatiyen-erken Badeniyen

Sandelzhausen

(MN 5)

(Bavyera, Güney Almanya)

Sarmasiyen

Steinheim Havzası

geç

Styrian Havzası

Sarmasiyen?-erken

Molas

Pannoniyen

(Avusturya)

geç

Hersonissos ve Vrysses, Girit

Serravaliyen-erken

Tortoniyen

Adası (Yunanistan)

geç Miyosen

Turiec Havzası (Slovakya)
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Malz ve Moayedpour (1973)

Zorn (2015)

Janz (1997)

Witt (1998)
Sieber (1905); Lutz (1965);
Janz (1992)
Gross (2008)

Mostafawi (1989)
Pipík ve Bodergat (2008)

Vandelsa Havzası (Toskana,

erken Pliyosen

Orta İtalya)
Evciköy

Pliyosen

Formasyonu,

Tufanbeyli, Adana

Medici ve ark. (2011)

Nazik ve ark. (1992)

Anadolu’da ise geç Miyosen (geç Kersoniyen-erken Meosiyen) Yalakdere
Formasyonu (Yalova)’nda benzer tür C. kingsleii rapor edilmiştir (Matzke-Karasz ve
Witt, 2005).
Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ve Çiğil ÖSK
(geç orta?–erken geç Miyosen), Balcı ÖSK (geç Miyosen) ve SK2 (geç MiyosenPliyosen).
Hastacandona Krstić, 1972
Tip Tür: Hastacandona longitesta Krstić, 1972
Stratigrafik

Yayılım:

Erken

geç

Miyosen

(Tortoniyen)-erken

Pleyistosen

(Gelasiyen) (Spadi ve ark., 2019b).
Ortam/Ekoloji: Bilinmiyor.
Hastacandona? sp. A
Levha 42, Şekil 1-6
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun trapezoid şekillidir. Yavru formlarda dar olan sırt
kenarı, geniş olan karın kenarına az çok paraleldir. Ergin formlarda ise hafifçe (3-6⁰)
arka kenara doğru eğimlidir. Karın kenarı düz veya hafif iç bükeydir. Ön kenar, karın
öne doğru geniş yuvarlaktır. Arka kenar ise düzdür ve sırt arka dönüşten itibaren
arka kenara doğru eğimlidir ve ergin bireylerin sağ kapağında eğim açısı yüksek
değerlere ulaşmaktadır (44-48⁰). Karın arka dönüş sivridir. Maksimum yükseklik sırt
arka kenar dönüşünden geçmektedir. Maksimum uzunluk karın merkez, genişlik ise
merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir. Sol kapak, sağ kapağı
üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,92-2,12 arasında değişmektedir. Kavkı
yüzeyi bazı formlarda sığ ağsı doku gösterse de çoğu formda kötü korunuma bağlı
olarak gözlenememektedir. Kapak iç görünümünde ön kenarda geniş olan (iç lamel
kalınlığı=uzunluk/8,5) iç kenar zonu karın arka bölümde dardır. Merkezin hafif
önünde alt familyaya özgü 6 (5 yuvarlak+1 uzun) parçalı yaklaştırıcı kas izi ile
önünde mandibüler kas izi görülmektedir. Normal delik kanalları belirgin ve
dağınıktır. Menteşe adonttur.

200

Benzerlik ve Farklar: Neojen Paratetis havzalarında Candoninae alt familyasına
üye çok sayıda endemik cins bilinmektedir. Spadi ve ark. (2019b), ilgili cinsler
üzerine literatürdeki büyük karmaşıklığı gidermek amaçlı bir taksonomik düzenleme
(harmonizasyon) gerçekleştirmiş ve cinslerin teşhis ve tanım özelliklerini ortaya
koymuştur. Formlar Hastacandona cinsi ile şekil ana hattı, kenarların şekli, uzunluk
yükseklik oranı, menteşe yapısı büyük benzerlik sunmaktadır. Çalışmada formların
sırt kenarının ön kenara doğru eğim açısı hakkında bir veri sunulmamakla birlikte
yayında ve literatürde verilen Hastacandona türleri ile karşılaştırıldığında eğim açısı
görece yüksektir. Ayrıca bazı formlarda kavkı yüzeyinin ağsı doku sunması, cins için
verilen pürüzsüz kavkı süsü teşhis özelliği ile uyuşmamaktadır. Fakat Krstić ve
Stancheva (1990) çalışmasındaki Candona (Hastacandona) pontica’nın SEM
görüntüsünde (l. 16, ş. 3) kavkı yüzeyinde poligonal ağsı doku izlenmektedir. Spadi
ve ark. (2019b) tarafından erkeklerin görece uzun ve yüksek olduğu ve karın
kenarının daha iç bükey olduğu belirtilse de formlar üzerinde bu ayrım
gerçekleştirilememiştir. Spadi ve ark. (2019b), 4 bilinen tür (H. crotica comb. nov.,
H. granulosa, H. loczyi ve H. longitesta) ile 2 olası türü (H. hysterica ve H. pontica)
cinse dahil etmiştir. Formlar uzunluk yükseklik oranları (yaklaşık 2,00) bakımından
H. granulosa ve H. longitesta türleri ile benzer olsa da diğer özellikler bakımından
türlerden ayrılmaktadır. Tüm veriler ışığında Hastacandona cinsine dahil edilmesi
uygun görülen formların yeni tür olma olasılığı mevcuttur.
Boyutlar:
ÖSK
Bağlarbaşı

Uzunluk (X) Yükseklik

Genişlik

X/Y

(µm)

(Y) (µm)

(µm)

Oranı

532-1048

257-524

-

1,92-2,12

Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Cins Pannoniyen Havzası’nda PannoniyenPonsiyen, Dasiyen Havzası’nda Ponsiyen-Dasiyen, Öksinik Havza’da ise PonsiyenAkçagiliyen aralığında izlenmektedir (Spadi ve ark., 2019b). Paratetis biyoprovensin
ile sınırlı olan cinsin stratigrafik aralığı erken geç Miyosen (Tortoniyen)–erken
Pleyistosen (Gelasiyen)’dir.
Tüm literatür incelemeleri Anadolu’da cinsin ilk kaydına işaret etmektedir.
Mevcut Dağılım: Cinsin güncel formu bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
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Hastacandona? sp. B
Levha 42, Şekil 7-10
1989 Candona (Hastacandona) granulosa ZALANYI, Nagy Bodor ve Szuromi
Korecz, s. 225, l. 6, ş. 3-4.
Benzerlik ve Farklar: Formlar, bu çalışmada Hastacandona? sp. A, olarak
adlandırılan taksona ait formlar ile benzerdir. Sırt kenarı nispeten uzundur. Ergin
formlarda nispeten daha yüksek açıyla (8-10⁰) arka kenara doğru eğimlidir. Düz olan
arka kenar ergin bireylerin sağ kapağında daha düşük açıyla eğimlidir (42-45⁰).
Uzunluk yükseklik oranı 2,01-2,15 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi
pürüzsüzdür. Kapak iç görünümünde ön kenarda iç lamel daha kalındır (uzunluk/7).
Ayrıca

Nagy Bodor

ve

Szuromi

Korecz

(1989)

çalışmasında

Candona

(Hastacandona) granulosa türü için verilen SEM görüntüleri (l. 6; ş. 3-4), formlarımız
ile büyük benzerlik sunmaktadır. Ancak C. (Hastacandona) granulosa’nın yeni tür
olarak tanımlandığı Zalanyi (1959) çalışmasındaki el çizimi görüntüleri (ş. 5)
incelediğinde sırt ve karın kenarlarının belirgin şekilde paralel olduğu görülmektedir.
Boyutlar:
ÖSK

Kiresendere

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

881-1052

427-500

339 (eğik)

2,01-2,15

Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
geç Ponsiyen

Havza

Yayın

Tihany Formasyonu, Balaton

Nagy-Bodor

Gölü, Macaristan

Korecz (1989)

ve

Szuromi-

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Kiresendere ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
Lineocypris Zalányi, 1929
Tip Tür: Lineocypris trapezoidea Zalányi, 1929
Stratigrafik Yayılım: Orta Miyosen? (Sant ve ark., 2016), Pannoniyen-Ponsiyen
(Spadi ve ark., 2019b). Ayrıca Schäfer ve Kälin (2002) ve Schäfer (2005) tarafından
erken Miyosen’den, Tanar ve Gökçen (1990) çalışmasında ise Oligosen’den rapor
edilmiştir.
Ortam/Ekoloji: Bilinmiyor.
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Lineocypris inflexa (Sokač, 1972)
Levha 42, Şekil 11, 11a
1972 Candona (Lineocypris) inflexa n. sp. SOKAČ, l. 27, ş. 1-7.
2019b Lineocypris inflexa (SOKAČ), Spadi ve ark., s. 1464, ş. 15, H-I.
Tanım: Kavkı yan görünümde trapezoid şekillidir. Sırt ve karın kenarları az çok
birbirine paraleldir. Sırt kenarı düze yakın, karın kenarı ise merkezde hafif iç
bükeydir. Sırt kenarı toplam uzunluğun yaklaşık yarısı kadar uzunluğa sahiptir. Ön
kenar düzgün yuvarlaktır. Arka kenar ise karın kenarına doğru düz ve yaklaşık 55⁰’lik
açı ile eğimlidir. Karın arka dönüş belirgin şekilde sivrilmektedir. Maksimum
yükseklik ve genişlik yaklaşık merkezdedir. Maksimum uzunluk ise merkez karından
geçmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,87’dir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Merkezde
yaklaştırıcı kas izlerinin silüeti görülmektedir. Kapak iç görünümü kavkı malzeme
dolu olduğundan detaylı olarak incelenememiştir. Kenar zonu karın merkezde
katlanmaktadır ve ön bölümde geniş ve basit bir lamel izlenmektedir. Ön kenarda
vestibül geniştir. Menteşe adonttur.
Boyutlar:
ÖSK
Ocakyarık

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

760

406

-

1,87

Ortam: Bilinmiyor.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Yayın

Havza
Medvednica

geç Ponsiyen

Dağı

(Hırvatistan)

Sokač (1972)

Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Ocakyarık ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Lineocypris cf. lunata (Mehés, 1907)
Levha 42, Şekil 12
cf. 1907 Aglaia lunata n. sp. MEHÉS, l. 6, ş. 1-7.
cf. 1963 Candona (Lineocypris) cf. lunata (MEHÉS), Sokač, l. 1, ş. 5; l. 2, ş. 7.
Tanım: Kavkı yan görünümde trapezoid şekillidir. Sırt ve karın kenarları az çok
birbirine paraleldir. Sırt kenarı düz, karın kenarı ise merkezde iç bükeydir. Sırt kenarı
toplam uzunluğun yarısından daha kısadır. Ön kenar düzgün yuvarlaktır. Arka kenar
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ise karın kenarına doğru düz ve yaklaşık 53⁰’lik açı ile eğimlidir. Karın arka dönüş
sivridir. Maksimum yükseklik ve genişlik yaklaşık merkezdedir. Maksimum uzunluk
ise merkez karından geçmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,71’dir. Sol kapak sağ
kapağı hafifçe üzerlemektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Formlar birleşik
kabuklardan oluştuğu için kapak içi özelliklere değinilmemiştir.
Benzerlik ve Farklar: Formlar yan görünümde L. lunata türü ile şekil ana hattı ve
uzunluk bakımından benzerlik sunmaktadır. İlgili tür arka kenarının düşük açılı
olması, sırt kenarının daha uzun olması ve daha alçak yüksekliğe sahip olması ile
formlardan ayrılmaktadır. Ayrıca sınırlı sayıda örnek üzerinde inceleme imkanı
bulunduğundan cf. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Yarıkkaya

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

755

442

-

1,71

Ortam: Bilinmiyor.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

erken Pannoniyen

Macaristan

Mehés (1907)

Pannoniyen

Glina (Hırvatistan)

Sokač (1963)

Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yarıkkaya ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Lineocypris sp. A
Levha 42, Şekil 13, 13a
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı oval-trapezoid şekillidir. Sırt ve karın kenarları
yaklaşık olarak birbirine paraleldir. Sırt kenarı düze yakın, karın kenarı ise hafif dış
bükey yuvarlaktır. Sırt kenarı toplam uzunluğun yaklaşık yarısı kadar uzunluğa
sahiptir. Ön kenar düzgün yuvarlaktır. Arka kenar ise karın kenarına doğru düz ve
yaklaşık 60⁰’lik açı ile eğimlidir. Karın arka dönüş sivridir. Maksimum yükseklik ve
genişlik

yaklaşık

merkezdedir.

Maksimum

uzunluk

ise

merkez

karından

geçmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,53’dür. Sol kapak, sağ kapağı tüm
kenarlardan itibaren belirgin şekilde üzerlemektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür.
Formlar birleşik kabuklardan oluştuğu için kapak içi özelliklere değinilmemiştir.
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Benzerlik ve Farklar: Kabuk yan görünümünde karın kenarının gösterdiği dış
bükeylik ve sol kapağın belirgin şekilde sağ kapağı üzerlemesi ile dikkat
çekmektedir. Formlar, Stancheva (1964) tarafından tanımlanan L. vidinensis türü ile
şekil ana hattı bakımından oldukça benzerdir. L. vidinensis karın kenarının düz
olması ile formlardan ayrılabilir. Tip tür L. trapezoidea ile uzunluk yükseklik oranı
bakımından benzerlik gözlense de türde sırt kenarının daha uzun ve karın kenarının
daha düz olduğu görülmektedir. Elde edilen örnekler olasılıkla yavru formlara aittir.
Tüm veriler ışığında sp. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Ocakyarık

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

688

451

-

1,53

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey: Ocakyarık ÖSK (geç erken–erken
orta Miyosen).
Pontoniella Mandelstam in Luebimova ve ark., 1960
Tip Tür: Paracypria acuminata Zalányi, 1929.
Stratigrafik Yayılım: Erken Miyosen? (Hajek-Tadesse ve ark., 2009), geç
Otnangiyen (Witt, 2000), orta Miyosen? (Sant ve ark., 2018), Pannoniyen-Ponsiyen
(Spadi ve ark., 2019b).
Ortam/Ekoloji: Bilinmiyor.
Pontoniella sp. A
Levha 42, Şekil 14
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun trapezoid şekillidir. Sırt ve karın kenarları az çok
birbirine paraleldir. Sırt kenarı düz (hafif arka kenara doğru eğimli), karın kenarı ise
merkezde iç bükeydir. Sırt kenarının uzunluğu, toplam uzunluğun yaklaşık yarısı
kadardır. Ön kenar düzgün yuvarlak ve karın ön dönüşte düşüktür. Arka kenar ise
karın kenarına doğru yaklaşık 45⁰’lik açı ile eğimlidir. Karın arka dönüş hafif sivridir.
Maksimum yükseklik merkezin önündedir. Maksimum uzunluk ise merkez karından
geçmektedir. Maksimum genişlik merkezdedir. Uzunluk yükseklik oranı 2,12’dir.
Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Kapak iç görünümü, kavkı malzeme dolu olduğundan
detaylı olarak incelenememiştir. Önde genişleyen kenar zonu dahilinde geniş ve
basit iç lamel ve vestibül izlenmektedir. Menteşe adonttur.
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Benzerlik ve Farklar: Formlar kavkı yan görünümündeki şekilleriyle Pontoniella
cinsine dahil edilmiştir. P. hastata ve P. acuminata ile şekil ana hattı bakımından
benzerlik izlense de formların kötü korunumu nedeniyle bu aşamada bilinen türlere
dahil edilmesi zordur. Diğer türler ile de karşılaşma olanağı olmadığından sp.
mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Yorum: Anadolu ve çevresindeki birçok çalışmada Pontoniella taksonu rapor
edilmiştir: C. (Pontoniella) sp., Gelibolu Yarımadası Pannoniyen (Atay ve Tunoğlu,
2002); Pontoniella sp., Yeniköy Formasyonu (Uşak), orta?-geç Miyosen (Ercan ve
ark., 1978); C. (P.) acuminata sinistritruncata, Bafra (Samsun), geç Miyosen (Freels,
1980); C. (P.) acuminata, Araklı (Trabzon), Ponsiyen (Tunoğlu, 2003) örnek olarak
gösterilebilir. Özkaptan ve ark. (2018) çalışmasında Pliyosen yaşlı Akdere Üyesi
(Burdur Formasyonu, Burdur Havzası) istifleri dahilinde önceki çalışmalarda da
rapor edilen Pontoniella taksonlarının yer aldığı öne sürülmüştür. Cinsin Anadolu’da
çoğunlukla geç Miyosen’de yaygın olduğu değerlendirildiğinde Pliyosen istiflerindeki
varlığının gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Boyutlar:
ÖSK
Ocakyarık

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

699

330

-

2,12

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey: Ocakyarık ÖSK (geç erken–erken
orta Miyosen).
Mixtacandona Klie, 1938
Tip Tür: Mixtacandona laisi Klie, 1938
Stratigrafik Yayılım: Erken Pliyosen (Medici ve ark., 2011)-Güncel (Meisch, 2000).
Ortam/Ekoloji: Cins yer altı sularının en yüksek çeşitliliğe sahip grubu olup tüm
türleri Palearktik ekozonda kaydedilmektedir. (Mazzini ve ark., 2017).
Mixtacandona? sp. A
Levha 43, Şekil 1-2
Tanım: Kavkı yan görünümde üçgen şekillidir. Sırt kenarı merkezde sivrilmektedir.
Bu noktadan itibaren düze yakın şekle sahip sırt kenarı arka (50⁰’lik açı) ve ön
kenara (40⁰’lik açı) doğru eğimlidir. Karın kenarı düzdür. Ön kenar düzgün yuvarlak,
arka kenar ise karın arka dönüşe doğru sivrilmektedir. Maksimum yükseklik ve
genişlik merkezden, uzunluk ise merkez karından geçmektedir. Kabuk sırt
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görünümünde uzun ince oval şekillidir ve ön bölümde hafifçe sivrilmektedir. Sol
kapak sağ kapağı üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,40’dır. Kavkı yüzeyi
olasılıkla pürüzsüzdür. Sol kapağın sırt merkezde sivrildiği bölümde kavkı
uzunluğunun onda biri uzunlukta bir sırt tüberkülü yer almaktadır. Kapak iç
görünümünde geniş bir kenar zonu dahilinde iç lamel ve vestibül izlenmektedir.
Kenar zonu merkezde hafif kıvrılmaktadır. Sınırlı sayıda iyi korunmuş kavkı ve
kabuk elde edildiğinden diğer özelliklere değinilememiştir
Benzerlik ve Farklar: Mixtacandona türleri, trapezoid ve/veya üçgen, uzun ve
pürüzsüz (hafif süslü), yaklaşık 500-800 µm uzunluktaki (genişliğin yaklaşık 3 katı)
kavkılara sahiptir (Mazzini ve ark., 2017). Cinsin ayırtman karakteristik özellikleri
yumuşak kısımlarda tanımlanmaktadır. Fosil kayıtları da bilinen cins ve benzerlerini
(örn. Typhlocypris)

birbirinden ayırt etmek zordur ve bu durum literatürde

tartışılmaktadır. Namiotko ve ark. (2014), üçgen kavkı şekilli türlere sahip olan
Typhlocypris ile Mixtacandona ayırt edilmesinde iç lamel ve vestibül kalınlığına
işaret etmektedir. Mixtacandona türlerinde iç lamel ve vestibülün görece kalın
olduğu vurgulanmaktadır.
Freels (1980) çalışmasında Pasinler Havzası (Erzurum) geç Miyosen-erken
Pliyosen istiflerinde saptanan Candona (Typhlocypris) trigonella (l. 9, ş. 10-11) türü
ile üçgen kavkı şekli bakımından benzerlik mevcuttur. Formlarda, sırt merkez
tüberkülü görülmektedir ve kavkı yüzeyi ağsı doku sunmaktadır. İç lamel
Typhlocypris’in diğer türlerine oranla kalındır. Öyle ki Namiotko ve ark. (2014) T.
trigonella türünün taksonomik olarak tartışmalı olduğunu ve taksonomik konumunun
net olarak açıklığa kavuşturulamadığını vurgulamaktadır.
Sınırlı sayıda ve kötü korunuma sahip kavkı ve/veya kabuk üzerinde gerçekleştirilen
uzunluk, uzunluk yükseklik oranı, üçgen şekilli kavkı ve iç lamel kalınlığı
değerlendirmeleri sonucunda formlar, Mixtacandona? sp. olarak adlandırılmıştır.
Formlarda izlenen sırt merkez tüberkülüne, Mixtacandona ve Typhlocypris
türlerinde rastlanılmamaktadır. Bol ve iyi korunmuş kavkı elde edilmesi durumunda
yeni tür tartışması ortaya koyulabilir.
Boyutlar:
ÖSK
Çebişli

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

685

489

-

1,40
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Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Cinsin Neojen fosil kayıtları sınırlıdır. İtalya’da
erken Pliyosen (Medici ve ark., 2011) ve Yunanistan’da Pliyosen-Pleyistosen
(Mostafawi, 1994a, b) istiflerinden rapor edilmiştir. Schäfer (2005) tarafından erken
Miyosen’de Mixtacandona procera olarak adlandırılan formlar cinsin özelliklerini
sunmamaktadır. Dolayısıyla Mixtacandona için bu kaydın kullanılması uygun
görülmemiştir.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çebişli ÖSK (geç
Miyosen?-Pliyosen).
Alt Familya Cyclocypridinae Kaufmann, 1900
Cyclocypris Brady & Norman, 1889
Tip Tür: Cyclocypris ovum (Jurine, 1820)
Stratigrafik Yayılım: Miyosen-Güncel (Van Morkhoven, 1963).
Ortam/Ekoloji: Göller, kaynaklar ve kaynaklarla beslenen, tatlı sudan β-mezohaline
değişen tuzluluklardaki sucul alanlarda bulunabilmektedir (Meisch, 2000; Karanovic,
2012).
Cyclocypris ovum (Jurine, 1820)
Levha 43, Şekil 3-22
1820 Monoculus ovum JURINE s. 179; l. 19, ş. 18-19.
1900 Cyclocypris ovum nov. comb. (JURINE), Kaufmann.
1912 Cyclocypris ovum (JURINE), Müller, s. 128.
1933 Cyclocypris ovum (JURINE), Furtos, s. 519, l. 14, ş. 15-16.
1965 Cyclocypris ovum (JURINE), Devoto, s. 343, ş. 47.
1977 Cyclocypris ovum (JURINE), Pietrzeniuk, l. 13, ş. 5-6.
1977 Cyclocypris ovum (JURINE), Singh, l. 10, ş. 13.
1978 Cyclocypris ovum (JURINE), Sladeček, s. 562, ş. 1, 7.
1979 Cyclocypris ovum (JURINE), De Deckker, s. 309, l. 35, ş. 5-8.
1981 Cyclocypris ovum (JURINE), Kempf ve Scharf, s. 231, l. 6, ş. 4-5.
1984 Cyclocypris ovum (JURINE), Scharf, s. 83, l. 1, ş. 10.
1993 Cyclocypris ovum (JURINE), Scharf, s. 463, ş. 8, 6-9.
1997 Cyclocypris ovum (JURINE), Fuhrmann ve ark., s. 511 l. 4, ş. 1-2.
1997 Cyclocypris ovum (JURINE), Janz, s. 85, l. 5, ş. 10-11.
1998 Cyclocypris ovum (JURINE), Witt, s. 163, l. 1, ş. 11.
1999 Cyclocypris ovum (JURINE), Mezquita ve ark., s. 72, l. 2, ş. C-D.
2000 Cyclocypris ovum (JURINE), Witt, s. 145, l. 2, ş. 5.
2003 Cyclocypris ovum (JURINE), Mezquita ve Roca, s. 66, ş. 4.
2003 Cyclocypris ovum (JURINE), Mischke ve ark., s. 284, l. 1, ş. 12.
2005 Cyclocypris aff. ovum (JURINE), Schӓfer ve ark., s. 116, ş. 26.
2005 Cyclocypris ovum (JURINE), Scharf ve ark., s. 206, l. 1, ş. 4-5.
2005 Cyclocypris ovum (JURINE), Wilkinson ve ark., s. 196, ş. 7, J.
2006 Cyclocypris ovum (JURINE), Boomer ve ark., s. 112, l. 1, ş. P.
2008 Cyclocypris ovum (JURINE), Wetterich ve ark., s. 182, ş. 6, 36-39.
2009 Cyclocypris ovum (JURINE), Sohar ve Meidla, s. 214, ş. 4, L-M.
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2010 Cyclocypris ovum (JURINE), Petrášova ve Pipík, s. 155, ş. 5, 4-6.
2010 Cyclocypris ovum (JURINE), Pišút ve ark., s. 525, ş. 9, 3.
2010 Cyclocypris ovum (JURINE), Smith ve Delorme, s. 764, ş. 19.26, D-F.
2011 Cyclocypris ovum (JURINE), Kossler ve Strahl, s. 442, ş. 5, 21.
2012 Cyclocypris ovum (JURINE), Fuhrmann, s. 137, l. 62, ş. 1-3.
2012 Cyclocypris ovum (JURINE), Gobert, s. 40, ş. 12, D-G.
2012 Cyclocypris ovum (JURINE), Tunoğlu ve ark., s. 6, ş. 6, 21-26.
2014 Cyclocypris ovum (JURINE), Lorenschat ve ark., s. 535, ş. 5-1.
2015a Cyclocypris ovum (JURINE), Tuncer ve Tunoğlu, s. 79, l. 1, ş. 3-6.
2016 Cyclocypris ovum (JURINE), Schneider ve ark., s. 9, ş. 4, 1-4.
2019 Cyclocypris ovum (JURINE), Alkalaj ve ark., s. 8, ş. 6, C.
2019a Cyclocypris ovum (JURINE), Spadi ve ark., s. 398, ş. 3, H-I.
Tanım: Kavkı yan görünümde ovalden, yarı yuvarlağa değişen farklı şekiller
sunabilmektedir. Sırt kenarı dış bükey ve genellikle kavislidir. Ön kenar, düzgün
yuvarlak olan arka kenara kıyasla sivridir. Karın kenarı düz veya düze yakındır.
Maksimum yükseklik ve uzunluk merkezdedir. Maksimum genişlik ise merkez arka
bölümdedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,43-1,62 arasında değerler almaktadır. Kavkı
yüzey dokusu kötü korunumdan dolayı belirsizdir. Kavkı iç görünümünde dar iç
kenar zonu ve lamel gözlenmektedir. İç lamel ön kenarda görece genişlemektedir.
Normal delik kanalları dağınık ve belli belirsizdir. Kabuk sırt görünümünde farklılıklar
sunmaktadır. Genellikle şişkindir. Daha büyük olan sağ kapak, sol kapağı tüm
kenarlardan

itibaren

üzerlemektedir.

Bu

türün

tanımlanmasında

anahtar

özelliklerden biridir. Menteşe tipi adonttur.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Kiresendere

471-508

319-338

314

1,49-1,54

Çiğil

454-502

293-327

298-331

1,48-1,62

Yukarıçiğil

483-530

323-346

326

1,48-1,60

Ocakyarık

463

298

-

1,55

SK1

499-501

321-322

-

1,55-1,56

Dursunlu

474-515

314-362

296-298

1,43-1,57

Ortam: Form çoğunlukla göllerin kıyı (litoral) kesimleri gibi sığ sucul alanlarda
yoğunlaşmakta olup geçici sular, kaynaklar (Rosati ve ark., 2014; batı Palearktik’te
24 kaynak), bataklıklar ve demir oksitçe zengin sularda gözlenebilmektedir (Meisch,
2000; Fuhrmann, 2012). Tür, tatlısudan β-mezohaline değişen tuzluluklarda (06,4‰) yaşayabilmekte ve fitofilik bir form olarak bilinmektedir. Ayrıca daha az
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sıklıkla göllerin derin (profundal) zonlarında da izlenebilmektedir (Meisch, 2000). Tür
düşük oksijen koşullarını tolere edebilmektedir (Anadón ve ark., 2012).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Erken Miyosen-Güncel (Pipík ve Bodergat,
2005b).
Yaş
erken

Yayın

Havza
Karpatiyen-orta

Üst tatlı su molası, Güney
Almanya Molas Havzası

Badeniyen

Alt Tatlısu Molası, Kanton

erken Miyosen

Waadt (İsviçre)

Karpatiyen-erken Badeniyen

Sandelzhausen

(MN 5)

(Bavyera, Güney Almanya)

orta-geç Badeniyen (MN 6)

kleini katmanları,

Steinheim

Havzası (Almanya)
Steinheim Havzası (Almanya)

orta Miyosen

Bugojno

orta Miyosen

Havzası

(Bosna

Havzası,

Umbria

Hersek)

Piasenziyen-Gelasiyen
geç Pliyosen-Pleyistosen

Pliyosen-Pleyistosen
erken

Molas

Pleyistosen

Tiberino

(Orta İtalya)
Garigliano

Havzası

İtalya)
Afşin-Elbistan Kömür Havzası
(Kahramanmaraş)
Fevzipaşa Formasyonu, Söke

(Kalabriyen)

Havzası, Aydın

Pleyistosen

Liri Vadisi (İtalya)

Orta Pleyistosen

(Orta

West

Witt (2000)
Schӓfer ve ark. (2005)
Witt (1998)

Janz (1997)
Janz (2000)
Hajek-Tadesse (2019)

Spadi ve ark. (2019a)

Cosentino ve ark. (2006)
Tunoğlu ve ark. (2012)
Tuncer ve Tunoğlu (2015a)
Devoto (1965)

Runton,

Norfolk

(İngiltere)

De Deckker (1979)

Orta Pleyistosen

Suffolk (İngiltere)

Benardout (2015)

geç Orta Pleyistosen

Güney Urallar

Danukalova ve ark. (2007)

geç Glasiyal

Weinfelder Maarı (Almanya)

Scharf (1993)

geç Glasiyal
geç Glasiyal
geç Glasiyal
geç Glasiyal-Holosen
geç Glasiyal -Holosen

Biesenthal

Havzası

(Almanya)
Meisenheim

Paleo

gölü

Havzası

(KB

(Almanya)
Moervaart
Belçika)
Krakower Gölü (KB Almanya)
Rügen,

Baltık

(Almanya)
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Denizi

Fuhrmann ve ark. (1997)

Scharf ve ark. (2005)

Gobert (2012)
Viehberg (2004)
Kossler ve Strahl (2011)

erken Holosen

Varangu

Kesiti,

Pandivere

(Kuzey Estonya)

Sohar ve Meidla (2010)

Holosen

Laacher See Gölü (Almanya)

Kempf ve Scharf (1981)

Holosen

Mogan Gölü (Ankara)

Tuncer ve ark. (2017)

geç Holosen

Sevan Gölü (Ermenistan)

Wilkinson ve ark. (2005)

Dudváh River Oxbow Gölü,
geç Holosen

Žitný

ostrov

Adası

(GB

Pišút ve ark. (2010)

Slovakya)
geç Holosen

Somolinos (Merkez İspanya)

Currás ve ark. (2012)

Kuvaterner

Krumvíř (Çekya)

Pipík ve Bubik (2006)

Orta Pleyistosen-Holosen

Valle di Castiglione (İtalya)

Anadón ve ark. (2012)

Güncel

Rhône Nehri (Fransa)

Marmonier ve ark. (1994)

Güncel
Güncel

İber

yarımadası

doğusu

(İspanya)
La Cruz, La Parra ve La Llana
Gölleri (İspanya)

Mezquita ve ark. (1999)

Mezquita ve Roca (2003)

Güncel

Bolu

Külköylüoğlu (2003b, 2004)

Güncel

Parco Oglio Sud (K İtalya)

Rossetti ve ark. (2004)

Güncel

Polesye (Belarus)

Nagorskaya (2004)

Güncel
Güncel

Arreo

Gölü,

Batı

Ebro

Havzası (İspanya)
Stara

Planina

Dağları

Martín-Rubio ve ark. (2005)
Cvetković-Miličić

ve

(Sırbistan)

(2005)

Güncel

Assynt Bölgesi (KB İskoçya)

Boomer ve ark. (2006)

Güncel

Banat, Vojvodina (Sırbistan)

Güncel

Banská Bystrica (Slovakya)

Güncel

Eski

Ohri

Gölü

(Makedonya/Arnavutluk)

Güncel

Bremen (Almanya)

Güncel

Krąpiel Nehri (KB Polonya)

Güncel
Güncel

Indigirka poligon gölcükleri
(KD Sibirya)
İzlanda gölleri

Karan-Žnidaršič

ve

ark.

Petrov

(2007)
Petrášova ve Pipík (2010)
Lorenschat ve ark. (2014)
Scharf ve Viehberg (2014)
Szlauer-Łukaszewska

ve

Zawal (2014)
Schneider ve ark. (2016)
Alkalaj ve ark. (2019)

Mevcut Dağılım: NA, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Kiresendere, Çiğil ve
Yukarıçiğil (geç orta?–erken geç Miyosen), Ocakyarık ÖSK (geç erken–erken orta
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Miyosen), Balcı ÖSK (geç Miyosen), SK1 (geç Miyosen-Pliyosen) ve Dursunlu ÖSK
(erken Pleyistosen).
Cypria Zenker, 1854
Tip Tür: Cypria exsculpta (Fischer, 1855).
Stratigrafik Yayılım: Paleosen-Güncel (Van Morkhoven, 1963).
Ortam/Ekoloji: Dünya genelinde geniş bir yayılıma sahip olan cins, yer üstü açık
alan sularının her tipi ile yer altı sularında da bulunabilmektedir (Karanovic, 2012).
Cypria ophtalmica (Jurine, 1820)
Levha 43, Şekil 23-29
1820 Monoculus ophtalmicus Jurine, l. 19, ş. 16-17.
1889 Cypria ophtalmica nov. comb. (JURINE), Brady ve Norman, l. 11, ş. 5-9.
1952 Cypria ophtalmica (JURINE), Straub, s. 487, ş. 8, a-b.
1965 Cypria ophtalmica (JURINE), Devoto, s. 344, ş. 49.
1973 Cypria ophtalmica (JURINE), Absolon, s. 75, ş. 27, a-c.
1998 Cypria ophtalmica (JURINE), Calderini ve ark., s. 107, ş. 4, b.
2000 Cypria ophtalmica (JURINE), Meisch, s. 218, ş. 92, A-E.
2004 Cypria ophtalmica (JURINE), Pipík ve ark., s. 53, l. 1, ş. 8.
2005 Cypria ophtalmica (JURINE), Scharf ve ark., s. 206, l. 1, ş. 3.
2006 Cypria ophtalmica (JURINE), Boomer ve ark., s. 112, l. 1, ş. M,
2006 Cypria ophtalmica (JURINE), Martín-Rubio ve ark., s. 65, l. 3, ş. 9-10.
2008 Cypria ophtalmica (JURINE), Faranda ve Gliozzi, s. 255, l. 13, ş. 8.
2012 Cypria ophtalmica (JURINE), Fuhrmann, s. 107, l. 47, ş. 1-3.
2012 Cypria ophtalmica (JURINE), Wetterich ve ark., ş. 10, 29-30.
2015 Cypria ophtalmica (JURINE), Kalbe ve ark., s. 391, ş. 7, c.
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı yuvarlak-yarı dairesel şekle sahiptir. Sırt kenarı
genişçe dış bükey yuvarlak iken karın kenarı düzdür. Ön ve arka kenarlar sırt
kenarına benzer şekilde yuvarlaktır. Ön kenar görece uzunken, arka kenar dardır.
Bazı formların karın arka dönüşleri uzamaktadır (Çiğil ve Kiresendere ÖSK).
Maksimum yükseklik ve genişlik merkezdedir. Maksimum uzunluk ise merkez karın
bölümünden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde uzun (oblong) eliptik şekle
sahiptir. Sol kapak, sağ kapağı tüm kenarlardan itibaren (bkz. yan görünüm)
üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,37-1,42 arasında değişmektedir (bkz.
boyutlar). Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Kapak iç görünümünde dar bir iç kenar zonu
izlenmektedir. Sağ kapakta selvaj belirgindir. Merkezde hafif iç bükeylik gösteren
karın kenarının ön bölümünde iç lamel üzerinde sol kapakta diş benzeri çıkıntı (sağ
kapakta diş çukuru) izlenmektedir. Kavkı merkezinde 4 parçalı yaklaştırıcı kas izi
belirgindir. Normal delik kanalları çok seyrek ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Yorum: Mevcut çalışmada elde edilen tüm örnekler literatürde (Meisch, 2000;
Fuhrmann, 2012) C. ophtalmica için tanımlanan boyut ve boyut oranı değer
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aralığındadır. Çoğunlukla kabuk formlardan oluşan Kiresendere ve Çiğil ÖSK
örneklerinde karın arka kenarın uzun yuvarlak şekli bazı çalışmalarda (Meisch,
2000; Fuhrmann, 2012) tür için verilen SEM görüntülerindeki dar yuvarlak şekil ile
farklılık gösterirken, Absolon (1973; ş. 27, a-c) ve Devoto (1965; ş. 49)
çalışmalarındaki formlar ile benzerlik sunmaktadır. Meisch (2000), erkek ve dişi
formların yan görünümde oldukça benzer olduğunu belirtmiş ve özellikle dişi
kabukların yan görünümde önemli çeşitlilik sunduğunu ortaya koymuştur. Tüm
değerlendirmeler ışığında bahse konu örnekler C. ophtalmica türü dahilinde
tanımlanmıştır.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Kiresendere

643

462

-

1,39

Çiğil

622-646

439-447

290

1,40-1,42

SK2

635-674

475

-

1,37-1,42

Ortam: Farklı ortamsal koşullara dayanıklı olan tür, karasal ortamlarda geniş
yayılıma sahiptir. Daimi ve/veya geçici, durgun ve/veya hareketli sularda (Pipík,
2000; göller, gölcükler, owbow gölleri, kaynaklar, bataklıklar ve mağaralar)
yaşayabilen tür, göllerin kıyı ve derin (profundal zon; 330 m derinliğe kadar)
kesimlerinde bulunabilmektedir (Meisch, 2000). Tatlı su–β-mezohalin (0,2-5,8‰; De
Deckker, 1981) tuzluluklarda yaygın olan tür polihalin (25‰) tuzlulukları da tolere
edebilmektedir (Meisch, 2000). Türün, yavru ve ergin formlarının Almanya’da yıl
boyunca kaydedilebildiği belirtilmiştir (Fuhrmann, 2012 ve referansları).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

erken?-geç Miyosen

Ehingen ve Ulm (Almanya)

Straub (1952)

Pannoniyen (E zonu)
Tortoniyen
Pliyosen-erken Pleyistosen?

orta Pliyosen

Studienka, Viyana Havzası
(Slovakya)
Soma, Manisa
Dinar-Dombayova

Brinkmann ve ark. (1970)
Havzası,

Afyon
Villarroya kesiti, Ebro Havzası
(İspanya)
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Pipík ve ark. (2004)

Demirer ve ark. (2017)
Martín-Rubio ve ark. (2006)

erken Pleyistosen

Monte

Mario

istifi,

Roma

(İtalya)

Faranda ve Gliozzi (2008)

Pleyistosen

Liri Vadisi (İtalya)

Devoto (1965)

Orta Pleyistosen

Paratetis 26. Ostrakod zonu

Jiříček ve Riha (1991)

Orta Pleyistosen
geç Orta Pleyistosen
geç Glasiyal

Bilzingsleben Hominid Sahası
(Almanya)
Güney Urallar
Meisenheim

Danukalova ve ark. (2007)
Paleo

gölü

(Almanya)

Geç Pleyistosen

Hula Havzası (İsrail)

Geç

Lago Piccolo di Avigliana

Pleyistosen-Holosen

Daniel ve Frenzel (2010)

geçişi

(Kuzey İtalya)

geç Glasiyal-Holosen

Slovakya ve Bohemya

geç Kuvaterner

Rieti Havzası (Orta İtalya)

Orta Pleyistosen-Holosen

Valle di Castiglione (İtalya)

Scharf ve ark. (2005)
Kalbe ve ark. (2015)
Belis ve ark. (2008)
Absolon (1973)
Calderini ve ark. (1998); Ricci
Lucchi ve ark. (2000)
Anadón ve ark. (2012)

Gökçen (1979), Pannoniyen-Ponsiyen yaşlı istiflerde (Muğla ve Denizli) Cypria sp.
1 taksonunu rapor etmiştir.
Mevcut Dağılım: NA, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey: Kiresendere ve Çiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen), SK2 (geç Miyosen-Pliyosen).
Cypria sp. A.
Levha 44, Şekil 1-3
Tanım: Kavkı yan görünümde trapezoid şekillidir. Sırt ve karın kenarları düze yakın
ve yaklaşık birbirine paraleldir. Ön ve arka kenarlar yuvarlaktır ve ön kenar ileri
doğru uzamaktadır. Maksimum yükseklik merkezden, uzunluk ise merkezin karına
bakan tarafından geçmektedir. Maksimum genişlik ise merkezin hafif gerisindedir.
Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir. Sol kapak, sağ kapağı tüm
kenarlardan itibaren üzerlemektedir (bkz. yan görünüm). Uzunluk yükseklik oranı
1,43-1,62 arasında değişen değerler almaktadır. Kavkı yüzeyi enine şeritli (striate)
doku ile kaplıdır. Şeritler ince oluklar halinde izlenmekte olup ön ve arka kenarlarda
konstantrik şekillidir. Sınırlı sayıda sediman dolgusu içermeyen kavkı elde
edildiğinden kapak iç morfolojik özellikleri detaylı olarak incelenememiştir. Kapak iç
görünümünde dar bir iç kenar zonu ve lamel izlenmektedir. Kavkı kenarları
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pürüzsüzdür. Sağ kapakta selvaj belirgindir. Kavkı merkezinde 4 parçalı yaklaştırıcı
kas izi belirgindir. Normal delik kanalları belirgin ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar enine şeritli yüzey dokusu ile çoğu Cypria türünden
ayrılmaktadır. Ayrıca yan görünümde sırt ve karın kenarlarının az çok paralel şekle
sahip olması ile dikkat çekmektedir. Neojen yaşlı fosil türler üzerine detaylı literatür
taraması

sonucunda,

cinsin

şerit

içeren

yüzey

dokusuna

sahip

türüne

rastlanılmamıştır. Bu özelliğiyle yeni tür olma olasığı yüksektir. Ayrıca C.
candonaeformis türü ile yan görünüm ve boyut oranları bakımından kayda değer
benzerlik sunsa da türde kavkı yüzeyinin pürüzsüz olması nedeniyle türe dahil
edilmemiştir. C. tocorjescui ile de şekil ana hattı bakımından benzerlik izlense de
tür, kavkı yüzeyinin pürüzsüz olması ve düşük uzunluk yükseklik oranı ile tez
çalışmasında elde edilen formlardan ayrılabilmektedir. Tüm veriler ışığında sp.
mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Bağlarbaşı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

589-694

372-485

-

1,43-1,62

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Cypria sp. B
Levha 44, Şekil 4-7
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı trapezoid şekillidir. Sırt kenarı dış bükey ve
yuvarlak, karın kenarı ise düzdür. Ön ve arka kenarlar yuvarlaktır ve ön kenar
merkezde uzamaktadır. Maksimum yükseklik merkezin arkasından, uzunluk ise
merkezin karına bakan tarafından geçmektedir. Maksimum genişlik ise yaklaşık
merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir. Sol kapak, sağ kapağı
tüm kenarlardan itibaren (bkz. yan görünüm) üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik
oranı 1,45-1,55 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi enine şeritli (striate) doku ile
kaplıdır. Şeritler ön ve arka kenarlarda konsantrik şekillidir. Kavkı kenarları
pürüzsüzdür. Formlar genellikle birleşik kabuk halinde elde edildiğinden kavkı iç
morfolojik özelliklerine değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Formlar, mevcut çalışmada Cypria sp. A olarak adlandırılan
taksona dahil edilen formlar ile sırt kenarlarının dış bükey yuvarlak olması dışında
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büyük benzerlik göstermektedir. Sırt kenarındaki bu farklılık nedeniyle ayrı bir
takson

olarak

değerlendirilmiştir.

Tüm

veriler

ışığında

sp.

mertebesinde

adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Bağlarbaşı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

568-650

366-483

244-270

1,45-1,55

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Cypria sp. C
Levha 44, Şekil 8-9
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı yuvarlak-yarı dairesel şekillidir. Sırt kenarı
merkezde kuvvetli dış bükey ve düzgün yuvarlaktır. Karın kenarı ise düzdür. Ön ve
arka kenarlar yuvarlaktır ve ön kenar görece uzundur. Maksimum yükseklik
merkezden, uzunluk ise yaklaşık merkez karından geçmektedir. Maksimum genişlik
merkezin hafif gerisinden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik
şekillidir. Sol kapak, sağ kapağı üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,32-1,38
arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi merkezde belirgin şekilde uzunlamasına ağsı
poligonal doku ile kaplıdır. Merkezde yaklaştırıcı kas izinin silüeti belirgindir. Sınırlı
sayıda sediman dolgusu içermeyen kavkı elde edildiğinden kapak iç morfolojik
özellikleri detaylı olarak incelenemese de dar bir iç kenar zonu ve lamel
gözlenmektedir. Kavkı kenarları pürüzsüzdür. Kavkı merkezinde 4 parçalı
yaklaştırıcı kas izi belirgindir. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Kavkı yan görünümde Pipík ve Bodergat (2003a) tarafından
tanımlanan Cypria bodergatiae (l. 2. ş. 8-14) türü ile şekil ana hattı bakımından
benzerdir. Tür, kavkı yüzeyinin pürüzsüz olması ile formlardan ayrılabilmektedir.
Çalışmada ayrıca seksüel dimorfizmin belirgin olduğu ileri sürülerek dişi formların
daha üçgenimsi şekle sahip olduğu belirtilmiştir. Formlar olasılıkla yeni bir türe aittir.
Ancak sınırlı sayıda iyi korunmuş örnek üzerinde inceleme imkanı bulunduğundan
sp. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
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Boyutlar:
ÖSK
Bağlarbaşı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

603-626

453-457

-

1,32-1,38

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Cypria sp. D
Levha 44, Şekil 10-11
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun yarı yuvarlak-yarı dairesel şekillidir. Sırt kenarı
merkezde dış bükey ve yuvarlaktır. Karın kenarı ise düzdür. Ön kenar düzgün
yuvarlak, arka kenar ise karın arka dönüşe doğru uzun yuvarlaktır. Maksimum
yükseklik merkezden, uzunluk ise merkez karından geçmektedir. Maksimum
genişlik yaklaşık merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir. Sol
kapak, sağ kapağı hafifçe üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,47-1,51
arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi merkezde daha belirgin şekilde uzunlamasına
ağsı poligonal doku ile kaplıdır. Merkezde yaklaştırıcı kas izinin silüeti belirgindir.
Sınırlı sayıda sediman dolgusu içermeyen kavkı elde edildiğinden kapak iç
morfolojik özellikleri detaylı olarak incelenememiştir. Dar bir kenar zonu dahilinde,
ön ve arkada yaklaşık eş boyutlu dar bir iç lamel gözlenmektedir. Kavkı kenarları
pürüzsüzdür. Kavkı merkezinde 4 parçalı yaklaştırıcı kas izi belirgindir. Menteşe
adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Kavkı yan görünümde, mevcut çalışmada Cypria sp. C
taksonuna dahil edilen formlar ile benzerdir. Ancak formlarda, ilgili taksona kıyasla
uzunluk yükseklik oranı daha yüksek ve arka kenar ise karın arka dönüşe doğru
daha uzundur. Formlar, Külköylüoğlu ve ark. (2017) tarafından tanımlanan ve
poligonal ağsı yüzey dokusuna sahip olan gözyaşı şekilli Cypria lacrima türünden
şekil ana hattı ile kolaylıkla ayrılabilmektedir.
Boyutlar:
ÖSK
Bağlarbaşı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

596-629

396-429

-

1,47-1,51
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Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Cypria sp. E
Levha 44, Şekil 12-15
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı üçgenimsi şekillidir. Sırt kenarı kuvvetli dış bükey
ve yuvarlaktır, merkezde hafif basıktır. Sırt arka dönüşte ise düzleşmektedir. Karın
kenarı sağ kapakta düz, sol kapakta ise hafif dış bükeydir. Ön kenar düzgün ve
geniş yuvarlak, arka kenar ise karın arka dönüşe doğru uzar şekilde yuvarlaktır.
Maksimum yükseklik merkezden, uzunluk ise merkez karından geçmektedir.
Maksimum genişlik ise yaklaşık merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik
şekillidir. Sol kapak, sağ kapağı hafifçe üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı
1,37-1,48 arasında değişmektedir. Kavkı yüzeyi sığ enine şeritli (striate) doku ile
kaplıdır. Şeritler ön ve arka kenarlarda konsantrik şekillidir. Kapak iç görünümünde
ön ve arka kenarlarda yaklaşık eş boyutlu dar bir kenar zonu ve basit bir iç lamel
gözlenmektedir. Kavkı kenarları pürüzsüzdür. Merkezde 4 parçalı yaklaştırıcı kas izi
ile sırt merkezde dorsal kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları seyrek ve
dağınıktır. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Formlar, Borgh ve ark. (2013) ve Kovács ve ark. (2016)
çalışmalarında Cypria pannonica türü için sunulan formlara benzerlik gösterse de
belirgin bir farklılık dikkat çekmektedir. Türde karın ön kenar uzunken, arka kenar
düzgün yuvarlak olarak şekle sahiptir. Ayrıca türe ait formlarda kavkı yüzeyinin
kenarlarda pürüzsüz, merkezde ise küçük çukurluklar ile kaplı olduğu görülmektedir.
Tez çalışmasında kapsamında elde edilen formlar olasılıkla yeni bir türe aittir. Bu
aşamada sp. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Yorum: Bağlarbaşı ve Çakırçal ölçülü stratigrafik kesitlerinde saptanan 5 farklı
Cypria taksonu, bilinen türlere dahil edilememiştir (birçoğu olasılıkla yeni tür
olduğundan). Benzer türlerin birçoğunun ise erken Pannoniyen, geç Pannoniyen ve
Ponsiyen istiflerinde yaygın olduğu görülmektedir. C. pannonica, Pannoniyen
Havzası (Borgh ve ark., 2013) ve Transilvaniyen Havzası (Kovács ve ark., 2016),
erken Pannoniyen seviyelerinden rapor edilmiştir. C. bodergatiae, Turiec
Havzası’nda geç Miyosen (Pipík ve Bodergat, 2003a)’de tanımlanmıştır. Emőke
(2017) çalışmasında C. tocorjescui türünün geç Miyosen-erken Pliyosen aralığında
stratigrafik yayılıma sahip olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmaların bir çoğu geç Miyosen
istiflerinde gerçekleştirilmiştir.
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Anadolu’da ise Mut Havzası (Tanar ve Gökçen, 1990), Çankırı Havzası (Mazzini ve
ark., 2013), Muğla ve Denizli (Gökçen, 1979) geç Miyosen istiflerinden, Cypria sp.
1 taksonu rapor edilmiştir.
Boyutlar:
ÖSK
Çakırçal

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

545-630

381-461

-

1,37-1,48

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çakırçal ve Bağlarbaşı
ÖSK (geç erken–erken orta Miyosen).
Familya Ilyocyprididae Kaufmann, 1900
Alt Familya Ilyocypridinae Kaufmann, 1900
Ilyocypris Brady & Norman, 1889
Tip Tür: Ilyocypris gibba (Ramdohr, 1808)
Stratigrafik Yayılım: Portlandiyen (Geç Jura)-Güncel (Van Morkhoven, 1963).
Cinsin

yaygın

tatlı

su

formları

Avrupa’da

erken

Oligosen’den

itibaren

kaydedilmektedir (Carbonnel ve Ritzkowski 1969; Pipík ve Bodergat, 2005b).
Ortam/Ekoloji: Cins ait türlerin çok yüksek tuzluluklardan kayıtları bilinmemektedir.
Yüzme yetilerine sahip olmalarının yanı sıra genellikle tatlı su-oligohalin suların
çamurlu zeminlerde bulunurlar (Van Morkhoven, 1963). Karanovic (2012), genellikle
küçük, sığ ve daimi sucul alanlar ile göllerde kaydedildiğini ortaya koymuştur.
Yorum: Ilyocypris cinsinin türlerinin birbirinden ayırt edilmesinde genellikle
yumuşak kısımlar dikkate alınmaktadır. Kavkının genel morfolojik özelliklerine
dayalı olarak gerçekleştirilen taksonomik tanımlamaların literatürde tartışmalı
olduğu görülmektedir. Özellikle fosil formların ayırtlanabilmesi için Van Harten
(1979) tarafından sol kapak karın arka kenarındaki ripletlerin bradyi, gibba ve
biplicata türlerindeki farkları ortaya koyulmuştur. Janz (1994), I. gibba, I. decipiciens,
I. monstrifica ve I. inermis (güncel) ile I. binocularis (Miyosen) türünü ripletler
temelinde karşılaştırmıştır. Kavkı içinin iyi korunmadığı durumlarda ripletlere göre
tür tayini yapmak olanaksızdır. Bu yüzden Mazzini ve ark. (2014) çalışmasında
kenar ripletlerinin yanı sıra ile diğer kavkı morfolojik özelliklerini (yumuşak kısımlar
dahil) de kullanılarak cinse ait türler için taksonomik anahtarlar sunulmuştur.
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Ilyocypris boehli Triebel, 1941
Levha 44, Şekil 16-20
1941 Ilyocypris boehli TRIEBEL, l. 1, ş. 7, a-b.
1972 Ilyocypris boehli TRIEBEL, Keen, l. 45, ş, 11, 14-15.
1986 Ilyocypris boehli TRIEBEL, Schäfer, s. 73, ş. 6, a-b.
1995 Ilyocypris bradyi SARS, Tunoğlu ve Çelik, s. 234, l. 1, ş. 4-5.
Tanım: Kavkı yan görünümde dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı menteşe
boyunca düzdür ve arka kenara doğru yaklaşık 8-10⁰’lik açı ile eğimlidir. Sırt
merkezden arka bölüme geçişte arka bölümün genişlemesine bağlı olarak sırt
kenarında hafif iç bükeylik izlenmektedir. Karın kenarı merkezde geniş iç bükeydir.
Ön kenar, arka kenara göre geniş ve düzgün yuvarlaktır. Maksimum yükseklik
uzunluğun yaklaşık 3/4'üne karşılık gelen sırt ön bölüm başlangıcından
geçmektedir. Maksimum uzunluk ise merkezdedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,711,85 arasında değişmektedir. Kabuk sırt görünümünde uzun yarı oval şekillidir. Sol
kapak sağ kapağı hafifçe üzermektedir. Maksimum genişlik merkezin hafif
gerisindedir. Kavkı yüzeyi tümüyle yuvarlak çukurluklar ile kaplıdır. Sırt kenarından
merkeze doğru daralarak inen ve cinste karakteristik olan iki adet oluk
(dorsomedyan sulcus) gözlenmektedir. İki oluk arasında sırt benzeri şekil oluşturan
bölümde tüberkül benzeri sığ çıkıntı izlenebilmektedir. Bazı formların kenarlarında
diş benzeri çıkıntılar mevcuttur. Ön kenar bölümünde ise küçük tüberküller
görülmektedir. Kapak iç görünümünde merkezde alt familyaya özgü yaklaştırıcı kas
izi ve mandibüler kas izleri ile olukların izdüşümleri görülmektedir. İç kenar zonu,
güncel kayıtları da bilinen türler ile karşılaştırıldığında dardır. İç lamel üzerinde list
belirgin iken sol kapak karın arka kenar ripletleri izlenmemektedir. Sırt ön ve arka
dönüşleri keskindir. Sırt ön dönüşteki düzlük dikkat çekicidir. Menteşe adonttur.
Yorum: Tunoğlu ve Çelik (1995)’de benzer stratigrafik seviyelerden elde edilen ve
Ilyocypris bradyi (l. 1, ş. 4-5) olarak adlandırılan takson, mevcut formların aynısıdır
ve birebir korele edilebilmektedir. Formlar I. bradyi ile oldukça benzer olmakla
birlikte sırt kenarının ön kenara doğru yüksek açılı olması, oluklar arasındaki yüksek
yapı, sırt ön ve arka dönüşlerdeki keskinlik ve kenar ripletlerinin bradyi tipi olmaması
ile türden ayrılmaktadır.
Boyutlar:
ÖSK
Gölyaka

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

660-912

354-500

333

1,71-1,85
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Ortam: Bilinmiyor.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

erken Oligosen (Sansoniyen)

Fransa, Belçika ve İngiltere

Keen (1972)

geç Oligosen

Mainz Havzası (Almanya)

Triebel (1941)

geç Oligosen

Mut Havzası, Karaman

Tanar ve Gökçen (1990)

erken ve geç Oligosen

Anadolu ve Trakya

Şafak ve Güldürek (2017)

Tunoğlu ve Çelik (1995) tarafından erken Miyosen istiflerinde Ilyocypris bradyi
olarak tanımlanan formlar bu çalışmadaki düzenleme I. boehli türüne aktarılmıştır.
I. boehli’nin erken Miyosen’deki bu kaydı türün şu ana kadar ki en genç kaydıdır.
Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Gölyaka ÖSK (erken
Miyosen).
Ilyocypris bradyi Sars, 1890
Levha 45, Şekil 1-9
1890 Ilyocypris bradyi n. sp. SARS, s. 59.
1979 Ilyocypris bradyi SARS, Van Harten, l. 1, ş. 1b, 2c ve 2d.
1994 Ilyocypris bradyi SARS, Janz, l. 2, ş. 3.
2000 Ilyocypris bradyi SARS, Meisch, s. 254, ş. 107, A-C.
2010 Ilyocypris bradyi SARS, Daniel ve Frenzel, s. 76, ş. 2, F-G.
2012 Ilyocypris bradyi SARS, Anadón ve ark., s. 225, ş. 13.5, O-P.
2012 Ilyocypris bradyi SARS, Fuhrmann, s. 151, l. 69, ş. 1-2.
2012 Ilyocypris bradyi SARS, Mischke ve ark., s. 94, l. 2, ş. 23-25.
2014 Ilyocypris bradyi SARS, Mazzini ve ark., s. 399, ş. 2, a-f.
2015a Ilyocypris bradyi SARS, Tuncer ve Tunoğlu, s. 79, l. 1, ş. 9-11.
2017 Ilyocypris cf. bradyi SARS, Mischke ve ark., s. 386, ş. 45.2.B., 13-15.
2019a Ilyocypris bradyi SARS, Spadi ve ark., s. 399, ş. 4, I.
Detaylı sinonim listesi Fuhrmann (2012) ve Tuncer (2013) çalışmalarında
sunulmaktadır.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı
menteşe boyunca düzdür ve arka kenara doğru yaklaşık 5-7⁰’lik açı ile eğimlidir.
Karın kenarı merkezde geniş iç bükeydir. Ön kenar düzgün yuvarlak, arka kenar ise
küttür. Maksimum yükseklik, uzunluğun yaklaşık 3/4'üne karşılık gelen sırt ön bölüm
başlangıcından geçmektedir. Maksimum uzunluk ise merkezdedir. Uzunluk
yükseklik oranı 1,86-1,96 arasında değişmektedir. Kabuk sırt görünümünde uzun
yarı oval şekillidir. Sol kapak sağ kapağı hafifçe üzerlemektedir. Maksimum genişlik
yaklaşık merkezdedir. Kavkı yüzeyi yuvarlak çukurluklar ile kaplıdır. Sırt kenarından
merkeze doğru daralarak inen ve cinste karakteristik olan iki adet oluk
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(dorsomedyan sulcus) gözlenmektedir. Ön ve arka kenarlar boyunca diş benzeri
çıkıntılar mevcuttur. Bazı formlarda (çoğunlukla jüvenil) yanal tüberküller
izlenebilmektedir. Kapak iç görünümünde merkezde alt familyaya özgü yaklaştırıcı
kas izi ve mandibüler kas izleri ile olukların izdüşümleri görülmektedir. Sol kapak
karın arka bölümde bradyi tipi kenar ripletleri bulunmaktadır. Normal delik kanalları
çok seyrek ve dağınıktır. Menteşe adonttur.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Çebişli

831

435

-

1,91

Dursunlu

1004-1172

511-602

-

1,86-1,96

Ortam: Tür, karasal alanlarda geniş bir yayılıma sahiptir. Öyleki tatlı sudan αoligohaline (0,3-4,4‰) değişen tuzluluklardaki kaynaklar ve kaynaklarla beslenen
gölcükler de yaygın olarak kaydedilmektedir. Formlar, çamurlu ve kumlu zemine
sahip akarsular, göller ve bataklık ortamlarında da bulunmaktadır (Meisch, 2000). I.
bradyi, oligotermofilik (Yavuzatmaca ve ark., 2017; mezotermofilik) ve reofilik
(akan/türbülanslı suda yaşayan) bir türdür (Fuhrmann, 2012).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

erken Oligosen

Dreihausen (Orta Almanya)

Meosiyen

Bratislava (Romanya)

orta-geç Pannoniyen
Pannoniyen-Ponsiyen
Ponsiyen, geç Miyosen
geç Miyosen
geç Miyosen
geç Miyosen-Pliyosen
erken Pliyosen
Pliyosen

Yayın

Kilitbahir,

Yarımadası, Çanakkale
Gelibolu Havzası
Formasyonu, Ulukışla, Niğde
Formasyonu,

Arguvan, Malatya
Akkaşdağı

Formasyonu,

Çankırı-Çorum Havzası
Çankırı Havzası
Vandelsa Havzası, Toskana
(Orta İtalya)
Ulubey Formasyonu, Uşak
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Ritzkowski

(1969)

Atay ve Tunoğlu (2002)
Tunoğlu ve Ünal (2001)

Tepe

Küseyin

ve

Floroiu ve ark. (2011)

Gelibolu

Katrandede

*Carbonnel

Nazik ve Gökçen (1989)

Nazik ve ark. (2008)
Kayseri-Özer ve ark. (2017)
Yavuz ve ark. (2017)
Medici ve ark. (2011)
Ercan ve ark. (1978)

Evciköy

Pliyosen

Formasyonu,

Tufanbeyli, Adana
Evciköy Formasyonu, Sarız,

Pliyosen

Kayseri
Villarroya

Pliyosen

Gölü

(Kuzey

İspanya)
Pannoniyen

Pliyosen

düzlüğü

(Sırbistan)
Paludina Gölü, Pannoniyen

Pliyosen

Havzası (Kuzey Sırbistan)
Slănicul de Buzău, Dasiyen

geç Dasiyen

Havzası, Karadeniz

Nazik ve ark. (1992)
Şafak ve ark. (1992)
Anadón ve ark. (2002)
Krstić (2006)
Rundić ve ark. (2016)

Jorissen ve ark. (2018)

geç Pliyosen

Epir (Yunanistan)

Guernet ve ark. (1977)

geç Pliyosen

Kaspik Havza

Krijgsman ve ark. (2019)

Pliyosen-erken Pleyistosen
geç Pliyosen (Piasenziyen)erken

Pleyistosen

(Gelasiyen)

İnsuyu Kireçtaşı, Karapınar,
Konya
Tiberino

Havzası,

(Orta İtalya)
Üçbaş

Pliyosen-Pleyistosen

Umbria

ve

Hotamış

Formasyonları,

Kılbasan,

Beker ve ark. (2008)

Spadi ve ark. (2019a)

Şafak ve Taner (1998)

Karaman
erken

Pleyistosen

(Kalabriyen)
Orta Pleyistosen

Orta Pleyistosen

Orta Pleyistosen
geç Orta Pleyistosen
Pleyistosen

Fevzipaşa Formasyonu, Söke
Havzası, Aydın
West

Runton,

Norfolk

Benot

Ya’aqov

(İngiltere)
Gesher

(Kuzey İsrail)
Bilzingsleben Hominid Sahası
(Almanya)
Thames Vadisi (İngiltere)
Mühlhausen

Travertenleri,

Türingiya (Almanya)

Tuncer ve Tunoğlu (2015a)

De Deckker (1979)

Rosenfeld ve ark. (2004)

Daniel ve Frenzel (2010)
Roe (2001)
Jordan ve ark. (1962)

Pleyistosen

İsrael ve Ürdün

Mischke ve ark. (2012)

Holosen

Mogan Gölü, Ankara

Tuncer ve ark. (2017)

Holosen

Acıgöl

Paleo

Maar

Gölü,

Nevşehir

Tuncer ve ark. (2019)

Holosen ve yarı güncel

Eğirdir Gölü, Isparta

Tunoğlu ve ark. (2015)

geç Holosen

Çubuk Gölü, Göynük, Bolu

Ocakoğlu ve ark. (2016)

*Çalışmada kenar ripletlerinden bahsedilmemiştir.
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Mevcut Dağılım: NA, NT, OL, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çebişli (geç Miyosen?Pliyosen) ve Dursunlu ÖSK (erken Pleyistosen).
Ilyocypris gibba (RAMDOHR, 1808)
Levha 46, Şekil 1-13
1808 Cypris gibba n. sp. RAHDOHR, s. 91, l. 3, ş. 13-17.
1979 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Gökçen, l. 5, ş. 18-19.
1979 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Van Harten, l. 1, ş. 1a, 2a-b.
1989 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Nazik ve Gökçen, s. 99, l. 2, ş. 4.
1994 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Janz, s. 15, l. 1, ş. 1-2.
1998 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Pipík, s. 173, l. 1, ş. 8.
2000 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Meisch, s. 247, ş. 104, A-D.
2000 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Witt, s. 147, l. 3, ş. 2.
2001 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Janz ve ark., s. 195, l. 2, ş. 14-17.
2004 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Rosenfeld ve ark, s. 175, l. 1, ş. 7.
2005 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Rodríguez-Lázaro ve Martín-Rubio, s. 41, l. 1,
ş. 1-3.
2006 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Martín-Rubio ve ark., s. 65, l. 3, ş. 4-6.
2008 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Faranda ve Gliozzi, s. 255, l. 13, ş. 5.
2008 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Nazik ve ark., s. 495, l. 1, ş. 12.
2011 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Reichenbacher ve ark., s. 10, ş. 7, h-i.
2012 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Fuhrmann, s. 157, l. 72, ş. 1-2.
2012 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Gobert, s. 17, ş. 6, B-C.
2012 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Mischke ve ark., s. 94, l. 2, ş. 20-22.
2012 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Tunoğlu ve ark., s. 172, ş. 7, 1-7.
2014 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Mazzini ve ark., s. 401, ş. 5, a-i.
2015a Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Tuncer ve Tunoğlu, s. 79, l. 1, ş. 7-8.
2015 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Van Baak ve ark., s. 602, ş. 7, 29-32.
2017 Ilyocypris gibba (RAMDOHR), Yavuz ve ark., s. 158, l. 1, ş. 13-15.
Detaylı sinonim listeleri Lutz (1965), Fuhrmann (2012) ve Tunoğlu ve ark. (2012)
çalışmalarında sunulmuştur.
Tanım: Kavkı yan görünümde dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı menteşe
boyunca düz ve arka kenara doğru eğimlidir (8-11⁰). Karın kenarı merkezde belirgin
iç bükeydir. Ön kenar, arka kenara kıyasla geniş ve düzgün yuvarlaktır. Maksimum
yükseklik merkez önden, sırt kenarının arkaya doğru eğimlendiği menteşe başlangıç
noktasından geçmektedir. Maksimum uzunluk ise merkezdedir. Uzunluk yükseklik
oranı 1,75-1,95 arasında değişmektedir. Maksimum genişlik merkez arka
bölümdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun oval şekillidir, kapakların boyutu birbirine
yakındır ve üzerleme izlenememektedir. Kavkı yüzeyi yuvarlak çukurluklar ile
kaplıdır. Sırt kenarından merkeze doğru daralarak inen iki adet oluk (dorsomedyan
sulcus) gözlenmektedir ve öndeki daha uzundur. Kavkı yüzeyinde merkez
yakınlarında 4-5 adet yuvarlak yanal tüberkül (çıkıntı) izlenmektedir. Ancak
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tüberküllerin izlenmediği formlar da mevcuttur. Bu türde olağan bir durumdur. Ön ve
arka kenarlardaki diş benzeri çıkıntılar sığ ve seyrektir. Kapak iç görünümünde, dış
görünümdeki oluk ve tüberküllerin izdüşümleri belirgindir. Merkezde alt familyaya
özgü yaklaştırıcı kas izi ve önünde mandibüler kas izi belirgindir. İç kenar zonu ve
lamelin ön kenarda daha geniş olduğu görülmektedir. İç lamel üzerinde list
belirgindir. Sol kapak karın arka kenar ripleti, Janz (1994; ş. 2a) ve Mazzini ve ark.
(2014; ş. 11, 5a ve b)’de I. gibba için önerilen tiptedir. Menteşe adonttur.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Aşağıçiğil

1066

547

-

1,95

Çiğil

922

481

-

1,92

Yukarıçiğil

564-947

324-532

-

1,75-1,86

Balcı

812-963

417-536

-

1,80-1,95

SK1

1111

581

-

1,91

SK2

963-1051

503-544

-

1,91-1,93

Ortam: Türe ait bireylere daimi, küçük ve sığ sucul ortamların killi ve kumlu
zeminlerinde rastlanılmaktadır. Formlar genellikle göller, gölcükler, kaynaklar ve
derelerde kaydedilmektedir (Meisch, 2000). Tür, çoğunlukla sıcak suları tercih
etmektedir (Külköylüoğlu, 2004; Fuhrmann, 2012).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
geç

Yayın

Havza
Otnangiyen-erken

Kirchberg katmanları, Alt acı

Karpatiyen

su molası (Almanya)

orta Miyosen

Striyan Havzası (Avusturya)

Tortoniyen

Tortoniyen-Messiniyen

Pannoniyen
orta-geç Pannoniyen

Sarmasiyen-Ponsiyen

Duero

Havzası,

Zamora

(İspanya)
Baccinello–Cinigiano Havzası,
Toskana (İtalya)
Danube Havzası, Bratislava
(Slovakya)
Kilitbahir,

Gelibolu

Yarımadası, Çanakkale
Bozarmut ve Derebağ Kesiti,
Muğla-Denizli Bölgesi
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Straub (1952); Witt (2000)
Doubrawa ve ark. (2018)
Civis ve ark. (1979)

Ligios ve ark. (2008)
Pipík (1998)
Atay ve Tunoğlu (2002)
Gökçen (1979)

Küseyin
geç Miyosen

ve

Parçikan

Formasyonu,

Arguvan,

Nazik ve ark. (2008)

Malatya
geç Miyosen
orta-geç Miyosen
geç Miyosen (erken Turoliyen)
Ponsiyen, geç Miyosen

Messiniyen
geç Miyosen-Pliyosen

Linyit

ve

Balık

katmanları,

Tebriz Havzası (İran)
Kuşadası Formasyonu, Söke
Havzası, Aydın
Maykop,

Kuzey

Kafkasya

(Rusya)
Katrandede

Tepe

Formasyonu, Ulukışla, Niğde
Samandağ

ÖSK,

Antakya

Havzası
Beylerderesi

Formasyonu,

Malatya Graben Havzası

Reichenbacher ve ark. (2011)

Tuncer (2013)

Tesakov ve ark. (2017)
Nazik ve Gökçen (1989)
Şafak (1993)

Ercan ve ark. (2012)

geç Miyosen-Pliyosen

Çankırı Havzası

Yavuz ve ark. (2017)

Pliyosen

Ulubey Formasyonu, Uşak

Ercan ve ark. (1978)

Pliyosen

Bira Formasyonu (İsrail)

Rosenfeld ve ark. (1981)

Pliyosen

Pliyosen
Pliyosen
Pliyosen

orta Pliyosen

geç Pliyosen
geç Pliyosen
Pliyosen-erken Pleyistosen

Evciköy

Tufanbeyli, Adana
Evciköy Formasyonu, Sarız,
Kayseri
Üçbaş Formasyonu, Karaman
Paludina

Gölü, Pannoniyen

Havzası (Kuzey Sırbistan)
Villarroya kesiti, Ebro Havzası
(İspanya)

Nazik ve ark. (1992)
Şafak ve ark. (1992)
Şafak (1997)
Rundić ve ark. (2016)
Rodríguez-Lázaro ve MartínRubio (2005); Martín-Rubio ve
ark. (2006)

Kuzey Evia (Eğriboz Adası,
Yunanistan)
Kaspik Havza

Mostafawi (1994b)
Krijgsman ve ark. (2019)

İnsuyu Kireçtaşı, Karapınar,
Konya
Üçbaş

Pliyosen- Pleyistosen

Formasyonu,

ve

Hotamış

Formasyonları,

Kılbasan,

Beker ve ark. (2008)

Şafak ve Taner (1998)

Karaman
Pliyosen-Pleyistosen

Afşin-Elbistan Kömür Havzası,
Kahramanmaraş
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Tunoğlu ve ark. (2012)

Slanicul de Buzau Kesiti, Dasik

Romaniyen

Van Baak ve ark. (2015)

Havza (Romanya)

erken Pleyistosen (Kalabriyen)

Fevzipaşa Formasyonu, Söke
Havzası, Aydın
Monte

erken Pleyistosen

Mario

istifi,

Roma

(İtalya)
Gesher Benot Ya’aqov (Kuzey

Orta Pleyistosen

İsrail)

Tuncer ve Tunoğlu (2015a)

Faranda ve Gliozzi (2008)

Rosenfeld ve ark. (2004)

Pleyistosen

İsrael ve Ürdün

Mischke ve ark. (2012)

Holosen

İsfahan-Sircan Havzası (İran)

Janz ve ark. (2001)

Holosen

Mogan Gölü, Ankara

Tuncer ve ark. (2017)

Neojen

Güney Almanya

Lutz (1965)

Faranda ve Gliozzi (2008), Lüttig (1955)’e dayandırdığı veriye göre türün orta
Oligosen’den itibaren görüldüğünü öne sürse de Lüttig (1955) incelendiğinde böyle
bir yaş verisine rastlanılmamıştır. Yukarıdaki tabloda türün önemli fosil kayıtlarına
yer verilmiştir. Görüldüğü üzere en eski kayıt geç Otnangiyen (geç erken Miyosen)’e
aittir (Witt, 2000).
Mevcut Dağılım: NA, NT, OL, PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil, Çiğil ve
Aşağıçiğil ÖSK (geç orta?–erken geç Miyosen), Balcı (geç Miyosen), SK1 ve SK2
(geç Miyosen-Pliyosen).
Ilyocypris aff. gibba (RAMDOHR, 1808)
Levha 47, Şekil 1-3
Benzerlik ve Farklar: Formlar I.gibba’ya benzerlik sunmakla beraber daha yüksek
uzunluk yükseklik değerleri sunmaktadır. Ayrıca çoğunlukla kötü korunuma sahip
birleşik kabuk örnekleri elde edildiğinden, sol kapak karın arka kenar ripletleri
izlenememiştir. Bu yüzden aff. mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Balcı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

770-827

404-436

361

1,90-2,01

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Balcı ÖSK (geç Miyosen).
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Ilyocypris sp. A
Levha 47, Şekil 4-7
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı
menteşe boyunca düz ve yataya yakındır. Karın kenarı merkezde iç bükeydir (sol
kapakta daha belirgin). Ön ve arka kenarlar düzgün yuvarlaktır ve ön kenar görece
geniştir. Maksimum yükseklik uzunluğun yaklaşık 3/4'üne karşılık gelen sırt ön
bölüm başlangıcından geçmektedir. Maksimum uzunluk ise merkezdedir. Uzunluk
yükseklik oranı 1,90-1,99 arasında değişmektedir. Kabuk sırt görünümünde uzun
yarı oval şekillidir. Sol kapak sağ kapağı hafifçe üzermektedir. Maksimum genişlik
yaklaşık merkezdedir. Kavkı yüzeyi yuvarlak çukurluklar ile kaplıdır. Sırt kenarından
merkeze doğru daralarak inen ve cinste karakteristik olan iki adet oluk
(dorsomedyan sulcus) gözlenmektedir. Ön ve arka kenarlar boyunca diş benzeri
çıkıntılar mevcuttur. Bazı formlarda yanal tüberküller izlenebilmektedir. Kapak iç
görünümünde merkezde alt familyaya özgü yaklaştırıcı kas izi ve mandibüler kas
izleri ile olukların izdüşümleri görülmektedir. Normal delik kanalları çok seyrek ve
dağınıktır. Menteşe adonttur.
Benzerlik ve Farklar: Tanımdan da anlaşılacağı üzere formlar, I. bradyi ile oldukça
benzerdir. Öyle ki Beker ve ark. (2008) çalışmasında benzer formları I. bradyi’ye
dahil edilmektedir. Formlar sırt kenarının arkaya doğru düşük eğimli ve/veya paralel
olması ile I. bradyi’den ayrılabilir. Ayrıca sol kapak karın arka kenar riplet yapısı
diğer Ilyocypris türlerinden (özellikle bradyi ve gibba) farklıdır. Formların 1500 µm’yi
aşan uzunlukları da oldukça dikkat çekicidir. Bu uzunluk değerleri ergin formları
çoğunlukla 1000 µm civarında uzunluk değerleri alan cins için oldukça yüksektir.
İlgili farklardan dolayı literatürde bilinen türler ile ilişkilendirilememiş ve sp.
mertebesinde adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK

Dursunlu

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

1281-1572

651-830

-

1,90-1,99

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Dursunlu ÖSK (erken
Pleyistosen).
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Süper Familya Darwinuloidea Brady & Robertson, 1885
Familya Darwinulidae Brady & Robertson, 1885
Darwinula Brady & Robertson, 1885
Tip Tür: Darwinula stevensoni (Brady & Robertson, 1870)
Stratigrafik Yayılım: Karbonifer-Güncel (Van Morkhoven, 1963).
Ortam/Ekoloji: Karanovic (2012) ve Meisch ve ark. (2019a) çalışmalarına göre
cinsin güncel tek türü D. stevensoni’dir. Ekolojik bilgiler ilgili tür dahilinde verilecektir.
Yorum: Literatürde, fosil kayıtlarda sıklıkla Darwinulidae familyasından Darwinula
ve Microdarwinula rapor edilmiştir. Rossetti ve Martens (1998), familyanın Holosen
ve güncel formları üzerine taksonomik bir revizyon gerçekleştirmiş ve 3 yeni cins
(Alicenula, Penthesilenula ve Vestalenula) tanımlamıştır. Vestalenula cinsi sağ
kapak iç karın arka bölümdeki karen ve sol kapak iç karın ön bölümdeki iç diş ile
karakteristiktir (Rossetti ve Martens, 1998; Horne ve ark., 2019). Ayrıca sol kapağın
sağ kapağı üzerlemesi ve ergin formların uzunluğu (yaklaşık 500 µm) ile Darwinula
(yaklaşık 800 µm uzunluk) cinsinden ayrılmaktadır.
Darwinula stevensoni (Brady & Robertson, 1870)
Levha 48, Şekil 1-7
1870 Polycheles stevensoni nov. sp. BRADY ve ROBERTSON, l. 7, ş. 1-7; l. 10, ş.
4-14.
1885 Darwinula stevensoni nov. comb. (BRADY VE ROBERTSON), Brady ve
Robertson, s. 41, l. 3.
1900 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Kaufmann, l. 29, ş. 6-7.
1973 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Malz ve Moayedpour, s.
303, l. 2, ş. 22; s. 309, l. 5, ş. 43-49.
1979 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Gökçen, s. 192, l. 5, ş.1617.
1980 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Freels, s. 135, l. 1, 12-14.
1987 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Sohn, s. 153, l. 1, ş. 1-19.
1988 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Mostafawi, s. 191, l. 1, ş.
14.
1989 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Mostafawi, s. 192, ş. 4, 15.
1989 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Nagy-Bodor ve SzuromiKorecz (1989), s. 225, l. 6, ş. 6.
1989 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Nazik ve Gökçen, s. 99, l.
2, ş. 7-8.
1992 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Nazik ve ark., s. 300, l. 1,
ş. 3.
1996 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Mostafawi, s. 173, l. 3, ş.
47.
1997 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Janz, s. 77, l. 1, ş. 4.
1998 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Rossetti ve Martens, s. 98,
ş. 27, A-D.
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1999 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Şafak ve ark., l. 4, ş. 10.
2000 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Meisch, s. 50, ş. 16, A-D.
2000 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Witt, s. 143, l. 1, ş. 4.
2003b Darwinula stevensoni (BRADY ve ROBERTSON), Pipík ve Bodergat, s. 351,
l. 1, ş. 1-4.
2003 Darwinula stevensoni (BRADY ve ROBERTSON), Witt, s. 99, l. 1, ş. 1.
2004 Darwinula stevensoni (BRADY ve ROBERTSON), Gross, s. 131, l. 1, ş. 1-2.
2004 Darwinula stevensoni (BRADY ve ROBERTSON), Pipík ve ark., s. 53, l. 1, ş.
10.
2005 Darwinula stevensoni (BRADY ve ROBERTSON), Carbonel ve Cahuzac, s. 6,
lev. 1, şek. 8.
2006 Darwinula stevensoni (BRADY ve ROBERTSON), Martín-Rubio ve ark., s. 57,
l. 1, ş. 1.
2011 Darwinula stevensoni (BRADY ve ROBERTSON), Medici ve ark., s. 487, l. 3,
b.
2012 Darwinula stevensoni (BRADY ve ROBERTSON), Fuhrmann, s. 15, l. 1, a-f.
2013 Darwinula stevensoni (BRADY ve ROBERTSON), Van Baak ve ark., s. 124,
ş. 4a, 1.
2015 Darwinula stevensoni (BRADY ve ROBERTSON), Van Baak ve ark., s. 602,
ş. 7b, 16-19.
2015b Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Tuncer ve Tunoğlu, s., l.,
ş.,
2016 Darwinula cf. D. stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Bright ve ark., s. 84,
ş. 2, N.
2016 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Rundić ve ark., s. 196, ş.
10, Q.
2019 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Hajek-Tadesse, ş. 3, b-c.
2019 Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Palcu ve ark., s. 44, ş. 2,
26.
2019a Darwinula stevensoni (BRADY VE ROBERTSON), Spadi ve ark., s. 398, ş.
3, A.
Yukarıda çoğunlukla Neojen dönemi Akdeniz kayıtlarına yer verilmiştir. Freels
(1980), Sohn (1987), Witt (2003), Fuhrmann (2012) ve Tuncer ve Tunoğlu (2015b)
çalışmalarında güncel formlar için detaylı sinonim listeleri sunulmuştur.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun yarı oval-kama şekillidir. Öyle ki kavkı ön kenara
doğru daralarak sivrilmekte iken arka kenar sırt kenarına doğru uzun yuvarlaktır.
Karın ve sırt kenarları düze yakındır ve sırt kenarı ergin formlarda ön kenara doğru
8-10⁰’lik açı ile eğimlidir. Maksimum yükseklik merkez arka bölümden geçerken,
maksimum uzunluk ve genişlik merkezdedir. Uzunluk yükseklik oranı 2,20-2,50
arasında değişmektedir. Kabuk sırt görünümünde uzun oval şekillidir ve sağ kapak
sol kapağı üzerlemektedir. Kavkı iç görünümünde iç kenar ve lamel belirgin olmayıp
selvaj izlenmektedir. Normal delik kanalları belirsizdir. Merkez ön bölümde
familyada karakteristik olan rozet şekilli yaklaştırıcı kas izi gözlenmektedir. Kavkı
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yüzeyi pürüzsüzdür. Menteşe adonttur. Genellikle dişi formları bilinen türün
yavrudan ergine doğru sivrildiği görülmektedir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

Oranı

Kiresendere

725

303

-

2,39

Yukarıçiğil

592-854

245-395

-

2,20-2,50

(µm)

Ortam: Formlar, gölcük, göl ve yavaş akan, tatlı sudan α-mezohalin (0-15‰)
değerlere kadar değişen sucul ortamlarda yaşamaktadır (Hiller, 1972; Meisch,
2000). Göllerde 12 m’ye kadar elde edilmiş olup 6 m derinlikte bolluklarının arttığı
gözlenmiştir (Meisch, 2000 ve referansları). Tür, geniş bir sıcaklık aralığında
yaşayabilmekte, çok sığ-sığ, bitkilerin bol olduğu ve düşük oksijene sahip sucul
alanlarda sıklıkla görülmektedir (Anadón ve ark., 2012).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Orta Oligosen-Güncel (Pipík ve Bodergat,
2005b).
Yaş
Miyosen

Miyosen

erken Miyosen

Yayın

Havza
Planorben katmanları, Rhön
(Almanya)
Mut-Ermenek, Karaman
Sadovi Kesiti, Mt Požeška
gora (Hırvatistan)

Akitaniyen

Akitanya Havzası (Fransa)

geç Otnangiyen-erken

Kirchberg katmanları, Alt acı

Karpatiyen

su molası (Almanya)

geç erken–orta Miyosen

erken Badeniyen

Söke Formasyonu, Söke
Havzası, Aydın
Aflenz Havzası, Doğu Alpler,
(Avusturya)

Malz ve Moayedpour (1973)
Tanar ve Gökçen (1990);
Şafak ve Gökçen (1996)
Hajek-Tadesse ve ark. (2009)
Carbonel ve Cahuzac (2005)
Witt (2000)
Tuncer ve Tunoğlu (2015b)

Zorn (2015)

Požega paleo gölü, Güney
erken Badeniyen

Pannoniyen Havzası (KD

Mandic ve ark. (2019)

Hırvatistan)
orta Badeniyen (MN 6)

orta Miyosen

kleini katmanları, Steinheim
Havzası, (Güney Almanya)
Bugojno Havzası (Bosna
Hersek)
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Janz (1997)

Hajek-Tadesse (2019)

Sarmasiyen-PannoniyenPonsiyen?

Muğla-Denizli

Gökçen (1979)

geç Serravaliyen-erken

Hersonissos ve Vrysses, Girit

Tortoniyen

Adası, Yunanistan

erken Pannoniyen

Pannoniyen

Pannoniyen (E zonu)

Mataschen, Styrian Havzası
(Avusturya)
Danube Havzası, Bratislava
(Slovakya)
Studienka, Viyana Havzası
(Slovakya)

Mostafawi (1989)

Groos (2004)
Pipík (1998)
Pipík ve ark. (2004)

Orhangazi, Bursa ve Pisidik
geç Miyosen (11-7. TOMZ)

Formasyonu, Baklan Ovası,

Freels (1980)

Denizli
geç Miyosen

Turiec Havzası (Slovakya)

Pipík ve Bodergat (2003b)

geç Meosiyen

Dasiyen Havzası (Romanya)

Palcu ve ark. (2019)

Ponsiyen, geç Miyosen
geç Ponsiyen
geç Ponsiyen
geç Miyosen-erken Pliyosen
geç Miyosen-erken Pliyosen
geç Miyosen?-erken Pliyosen

Pliyosen (6. TOMZ)

erken Pliyosen

orta Pliyosen

Katrandede Tepe
Formasyonu, Ulukışla, Niğde
Trilophos Formasyonu,
Selanik (Yunanistan)

Nazik ve Gökçen (1989)

Mostafawi (1996)

Tihany Formasyonu, Balaton

Nagy-Bodor ve Szuromi-

Gölü (Macaristan)

Korecz (1989)

Urla Formasyonu, Manisa

Witt (2003)

Bouse Formasyonu, Blythe
Havzası, Kaliforniya (ABD)
Dinar-Dombayova

Havzası,

Afyon
Elbisan Havzası,
Kahramanmaraş
Vandelsa Havzası (Toskana,
Orta İtalya)
Villarroya kesiti, Ebro Havzası
(İspanya)

Bright ve ark. (2016)

Demirer ve ark. (2017)

Freels (1980)

Medici ve ark. (2011)
Martín-Rubio ve ark. (2006)

Gurniati, Stefanena ve Tafi
geç Pliyosen

Formasyonları, İstanköy (Kos)

Mostafawi (1988)

Adası (Yunanistan)
Pliyosen
Pliyosen

Evciköy Formasyonu,
Tufanbeyli, Adana
Batı Bakırköy, İstanbul
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Nazik ve ark. (1992)
Şafak ve ark. (1999)

Lokbatan Kesiti, Eski Volga
Deltası, Güney Kaspik Havza

Pliyosen

Van Baak ve ark. (2013)

(Azerbaycan)
Paludina Gölü, Pannoniyen

Pliyosen

Havzası (Kuzey Sırbistan)

Pliyosen-erken Pleyistosen
(6-4. TOMZ)

Romaniyen

Piasenziyen-Gelasiyen

Holosen
geç Holosen

Rundić ve ark. (2016)

Pisidik Formasyonu, Burdur
Havzası ve Beyşehir-

Freels (1980)

Seydişehir, Konya
Slanicul de Buzau Kesiti, Dasik

Van Baak ve ark. (2015)

Havza (Romanya)
Tiberino Havzası, Umbria
(Merkez İtalya)
Acıgöl Paleo Maar Gölü,
Nevşehir
Çubuk Gölü, Göynük, Bolu

Spadi ve ark. (2019a)

Tuncer ve ark. (2019)
Ocakoğlu ve ark. (2016)

Sohn (1987) tarafından türün yeniden tanımlaması gerçekleştirilmiş ve detaylı bir
sinonim listesi sunmuştur. Yavuzatmaca ve Külköylüoğlu (2019) çalışmasında da
fosil formların Türkiye’deki dağılımları sunulmuştur.
Mevcut Dağılım: Meisch ve ark. (2019a) tarafından D. stevensoni’nin en geniş
yayılıma sahip birkaç ostrakod türünden biri olduğu ve bir çok ekozondan (AT, AU,
NA, NT, OL, PA) kaydedildiği belirtilmiştir.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Kiresendere ve Yukarıçiğil
ÖSK (geç orta?–erken geç Miyosen).
Vestalenula Rossetti & Martens, 1998
Tip Tür: Vestalenula boteai (Danielopol, 1970)
Stratigrafik Yayılım: Miyosen-Güncel (bkz. V. cylindrica).
Ortam/Ekoloji: Cinse ait türlerin birçoğu kaynaklar, bataklıklar ve göllerden
kaydedilmektedir ve bazı türlere yarı karasal habitatlar ile yer altı sularında da
rastlanılabilmektedir (Karanovic, 2012 ve referansları).
Vestalenula cylindrica (Straub, 1952)
Levha 48, Şekil 8-9
1952 Darwinula cylindrica n. sp. STRAUB, s. 497, ş. 19-20.
1965 Darwinula cylindrica STRAUB, Lutz, s. 314, ş. 29, a-e.
1973 Darwinula chatti n. sp. MALZ ve MOAYEDPOUR, s. 307, l. 4, ş. 40-42.
1980 Darwinula cylindrica STRAUB, Freels, s. 135, l. 1, ş. 1-6.
1985 Darwinula aff. cylindrica STRAUB, Helmdach, s. 427, l. 1, ş. 1 ve 3.
1988 Darwinula cylindrica STRAUB, Mostafawi, s. 193, l. 2, ş. 13.
1989 Darwinula cylindrica STRAUB, Mostafawi, s. 192, ş. 4, 16.
1992 Darwinula cylindrica STRAUB, Nazik ve ark., s. 300, l. 1., ş. 1-2.
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1994b Darwinula cylindrica STRAUB, Mostafawi, s. 317, ş. 6, 7.
1997 Darwinula cylindrica STRAUB, Janz, s. 77, l. 1, ş. 5-9.
1998 Darwinula cylindrica STRAUB, Witt, s. 163, l. 1, ş. 1.
2000 Darwinula cylindrica STRAUB, Witt, s. 143, l. 1, ş. 2.
2001 Vestalenula cylindrica (STRAUB), Janz ve ark., s. 197, l. 3, ş. 22-26.
2003b Vestalenula pagliolii (PINTO ve KOTZIAN), Pipík ve Bodergat, s. 351, l. 1, ş.
5-10, 24.
2004 Vestalenula cylindrica (STRAUB), Gross, s. 131, l. 1, ş. 3-5.
2005 Vestalenula cylindrica (STRAUB), Cabral ve ark., s. 56, l. 2, ş. 1-19.
2008 Vestalenula cylindrica (STRAUB), Gross, s. 267, l. 1, ş. 1-3.
2008 Vestalenula cylindrica (STRAUB), Minati ve ark., s. 301, ş. 7, A-H.
2012 Vestalenula cylindrica (STRAUB), Darbaş, s. 1432, ş. 9, 1-3.
2019 Vestalenula cylindrica (STRAUB), Hajek-Tadesse, ş. 3, e-f.
Tanım: Kavkı yan görünümde uzun dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt ve karın
kenarları düze yakın ve yaklaşık birbirine paraleldir. Sırt kenarı ön kenara doğru
hafifçe eğimlidir. Ön ve arka kenarlar yuvarlak, ön kenar hafifçe sivrilmektedir. Sol
kapağın sağ kapağı üzerlediği görülmektedir. Maksimum yükseklik merkez arka,
maksimum uzunluk ise merkezden geçmektedir. Kavkının uzunluğu, yüksekliğin iki
katından fazla değer almaktadır. Uzunluk yükseklik oranı 2,08-2,25 arasında
değişmektedir. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Kötü korunmuş ve düşük bollukta kavkı
elde edilmesi nedeniyle kavkı iç özellikleri detaylı olarak incelenemiştir.
Boyutlar:
ÖSK
Yukarıçiğil

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

Oranı

525-527

235-252

(µm)
-

2,08-2,25

Ortam: Tatlı su gölcük ve/veya göllerinin litoral kesimlerinde ve bataklıklarda
rastlanan tür, sıcak (subtropik?) iklim koşullarını tercih etmekte ve mezohalin
tuzlulukları tolere edebilmektedir (Gross, 2004, 2008). Tür, Smith ve ark. (2015)
çalışmasında bataklık (marsh) ortamından rapor edilmiştir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın
Tanar ve Gökçen

D. cylindrica

Miyosen

Mut-Ermenek, Karaman

(1990); Şafak ve
Gökçen (1996)

D. cylindrica

D. cylindrica

erken-orta Miyosen (14.
TOMZ)

Turgut-Sekköy Birimi

Eggenburgiyen-erken

Ehingen ve Ulm

Karpatiyen

(Almanya)
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Freels (1980)

Straub (1952)

D. cylindrica

D. cylindrica

D. cylindrica

D. cylindrica

Karpatiyen-erken

Undorf ve Nittendorf

Badeniyen

(Almanya)

Karpatiyen-erken

Randecker Maarı

Badeniyen

(Almanya)

Karpatiyen-erken
Badeniyen (MN 5)

erken Karpatiyen-orta
Badeniyen

Lutz (1965)

Hiltermann (1980)

Sandelzhausen Molas
(Bavyera, Güney

Witt (1998)

Almanya)
Üst tatlı su molası,
Güney Almanya Molas

Witt (2000)

Havzası
kleini katmanları,

D. cylindrica

orta Badeniyen (MN 6)

Steinheim Havzası,

Janz (1997)

(Güney Almanya)

D. cylindrica

V. cylindrica
D. aff.
cylindrica
D. cylindrica

V. cylindrica

V. cylindrica

V. cylindrica

D. cylindrica

orta Miyosen (13.
TOMZ)

orta Miyosen
Langiyen-geç Tortoniyen

Sekköy Birimi Aslanapa,
Kütahya ve Kavaklıdere,
Muğla
Bugojno Havzası (Bosna
Hersek)
Ait Kandoula Havzası
(Fas)

geç Serravaliyen-erken

Hersonissos ve Vrysses,

Tortoniyen

Girit Adası (Yunanistan)

geç Sarmasiyen?-erken

Styrian Havzası

Pannoniyen

(Avusturya)

erken Pannoniyen

Freels (1980)

Mataschen,

Hajek-Tadesse (2019)

Helmdach (1985)

Mostafawi (1989)

Gross (2008)
Styrian

Havzası (Avusturya)

Groos (2004)

Pannoniyen-erken

Yalakdere Formasyonu,

Matzke-Karasz ve Witt

Meosiyen

Yalova

(2005)

geç Miyosen (11-7.

Orhangazi, Bursa ve

TOMZ)

Kahta, Adıyaman

Freels (1980)

Götzendorf-Pischelsdorf
V. cylindrica

geç Miyosen

(Doğu Avusturya) ve

Minati ve ark. (2008)

Studienka (Slovakya)
D. cylindrica

Pliyosen (6. TOMZ)

D. cylindrica

Pliyosen

D. cylindrica

Pliyosen

V. cylindrica

Pliyosen

Elbistan Havzası,
Kahramanmaraş
Evciköy Formasyonu,
Tufanbeyli, Adana
Batı Bakırköy, İstanbul
Afşin-Elbistan,
Kahramanmaraş
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Freels (1980)

Nazik ve ark. (1992)
Şafak ve ark. (1999)
Darbaş (2012)

Gurniati Formasyonu,
geç Pliyosen

D. cylindrica

İstanköy (Kos) Adası

Mostafawi (1988)

(Yunanistan)
Kuzey Evia (Eğriboz

geç Pliyosen

D. cylindrica

Adası, Yunanistan)
Pisidik Formasyonu,

Pliyosen-erken

D. cylindrica

Pleyistosen (6-4. TOMZ)
geç Pliyosen

V. cylindrica

Mostafawi (1994b)

(Piasenziyen)-erken
Pleyistosen (Gelasiyen)

Beyşehir-Seydişehir,

Freels (1980)

Konya
Tiberino Havzası,
Umbria (Orta İtalya)

Spadi ve ark. (2019a)

Cabral ve ark. (2005);

V. cylindrica

Pleyistosen

V. cylindrica

Holosen

V. cylindrica

Güncel

Biwa Gölü (Japonya)

Smith ve Janz (2009)

V. cylindrica

Güncel

Jeju Adası (Güney Kore)

Smith ve ark. (2015)

D. chatti n. sp.

Miyosen

Planorben katmanları,

Malz ve Moayedpour

Rhön (Almanya)

(1973)

V. pagliolii

geç Miyosen

Turiec Havzası

Pipík ve Bodergat

(Slovakya)

(2003b)

Algarve (Portekiz)
İsfahan-Sircan Havzası
(İran)

Minati ve ark. (2008)
Janz ve ark. (2001)

Tür ve sinonimlerinin erken Miyosen’den itibaren kaydedildiği görülmektedir.
Özellikle Almanya ve Türkiye’de sıklıkla orta-geç Miyosen yaşlı istiflerden
kaydedilmektedir. Türkiye ve İtalya’da Pliyosen ve Pleyistosen’de olağan olan türün
genç kayıtlarına daha doğuda rastlanılması dikkat çekicidir. İran’da Holosen
çökellerinde saptanan türün Güncel formları uzak doğuda (Güney Kore ve Japonya)
kaydedilmiştir.
Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen), Çebişli ÖSK (geç Miyosen?-Pliyosen).
Süper Familya Cytheroidea
Familya Cytherideidae
Alt Familya Cytherideinae
Cyprideis Jones, 1857
Tip Tür: Cyprideis torosa (Jones, 1850)
Stratigrafik Yayılım: Miyosen-Güncel (Van Morkhoven, 1963).
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Ortam/Ekoloji: Türlerin büyük çoğunluğu acı sucul (mezohalin-polihalin) koşullarda
kaydedilmektedir. Bazı formlar sığ gölcüklerde çok yüksek tuzluluklarda (80‰’e
kadar) elde edilebilmektedir (Van Morkhoven, 1963).
Cyprideis sublittoralis Pokorný, 1952
Levha 48, Şekil 10-16; Levha 49, Şekil 1-17
1952 Cyprideis heterostigma (REUSS, 1850) sublittoralis POKORNÝ, l. 3, ş. 1-5; l.
5, ş. 5 ve 8.
1962 Cyprideis heterostigma sublittoralis POKORNÝ, Decima, l. 24, ş. 1-5; l. 37, ş.
1-2.
1979 Cyprideis sublittoralis adentata n. ssp. BASSIOUNI, s. 171, l. 9, ş. 5-13.
1983 Cyprideis sublittoralis POKORNÝ, Jiřiček, s. 234, l. 7, ş. 39.
1985 Cyprideis (C.) mehesi retiolata n.ssp. HELMDACH, s. 431, l. 5, ş. 1-5.
1991 Cyprideis sublittoralis POKORNÝ, Jiřiček ve Riha, s. 455, l. 5, ş. 5.
2001 Cyprideis sublittoralis POKORNÝ, Tunoğlu ve Ünal, s. 183, l. 1, ş. 9
2010 Cyprideis sublittoralis POKORNÝ, Witt, s. 92, l. 1, ş. 3-5.
2011 Cyprideis sublittoralis adentata BASSIOUNI, Reichenbacher ve ark., s. 10, ş.
7. v-z ve a’-c’.
2013 Cyprideis sublittoralis adentata BASSIOUNI, Mazzini ve ark., s. 775, l. 2, ş. ab.
2016 Cyprideis sublittoralis POKORNÝ, Şafak, s. 59, l. 2, ş. 9-10.
2017 Cyprideis sublittoralis POKORNÝ, Emõke, s. 72, l. 1, ş. 2-4.
2017 Cyprideis sublittoralis POKORNÝ, Kayseri-Özer ve ark., 2017, s. 27, l.1, ş. 2326.
Tanım: Kavkı yan görünümde cinste karakteristik olan yarı dikdörtgenimsi şekle
sahiptir. Seksüel dimorfizm belirgindir (erkek bireyler uzun dikdörtgenimsi). Dişi
bireyler daha kısa ve yüksekken (uzunluk yükseklik oranı: 1,53-1,83), erkek bireyler
daha uzun ve alçaktır (uzunluk yükseklik oranı: 1,92-2,01).
Ergin dişi bireylerde sırt ve karın kenarları yaklaşık düz ve birbirine paraleldir. Yavru
dişi bireylerde ise sırt kenarı ön bölümden itibaren arka kenara doğru eğimlidir
(yaklaşık 15-20⁰). Ön kenar düzgün yuvarlak, arka kenar ise nispeten küttür. Sırt ve
karın arka dönüşlerde yüksek açılar kavkıya yarı köşeli (küt) şekil kazandırmaktadır.
Maksimum yükseklik ve uzunluk merkezden, genişlik ise merkez arka bölümden
geçmektedir.
Erkek bireylerde ise sırt kenarı maksimum yüksekliğin izlendiği sırt merkezin
önünden (uzunluğun 5/8’i) itibaren arka kenara doğru menteşe boyunca düze yakın
şekilde eğimlidir (4-7⁰). Maksimum uzunluk merkezin merkez karına bakan
bölümünden geçmektedir. Maksimum genişlik ise yaklaşık merkezdedir.
Kabuk sırt görünümünde sol kapağın sağ kapağı üzerlediği görülmektedir (yan
görünümlerde üzerlemenin tüm kenarlardan itibaren gerçekleştiği görülmektedir).
Dişi bireyler oval şekilli olup arka kenar yuvarlak ve şişkin, ön kenar ise sivrilmektedir
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(üzerlemeye bağlı gaga şekli). Erkek bireyler ise uzun eliptik şekillidir. Arka ve ön
kenar yaklaşık eşit genişlikte olup kenarlara doğru sivrilmektedir. Erkek kabukların
karın görünümünde kapakların kenet hattına paralel dizilmiş küçük çukurluklar
izlenebilmektedir.
Kavkı yüzeyi erkek bireylerde çok sayıda ve az çok eşit boyutta küçük oval çukurdan
oluşmaktadır. Dişi bireylerin birçoğunda da benzer yüzey dokusu izlenmekte iken
bazı formların yüzeyinde daha büyük düzensiz şekilli çukurlar (fossa) görülmektedir.
Bu tip yüzey dokusuna sahip ve zayıf nod içeren formlara çok nadiren
rastlanılabilmektedir. Tüm formlarda sırt merkezin önünden inen sığ bir oluk
(dorsomedyan sulcus) mevcuttur. Formların birçoğunda sağ kapak karın arka
dönüşünde zayıf bir diken görülmektedir.
Kapak iç görünümünde, ön kenarda hafif genişleyen dar bir iç kenar zonu ve lamel
izlenmektedir. Sol kapakta dış kenara yaklaşık paralel şekilde selvaj belirgindir.
Maksimum yükseklik üzerinde (merkez ön) karın kenarına doğru düşey olarak 4
parçalı yaklaştırıcı kas izi ile önünde uzun eliptik mandibüler kas izi ve fulkral nokta
izlenmektedir. Sırt kenarına doğru dorsal kas izleri belirgindir. Normal delik kanalları
sığ ve dağınıktır. Menteşe 4 parçalı şekle sahiptir. Sağ kapakta ön ve arka
bileşenlerde yer alan tırtıklı (crenulated) dişlerin arasında merkez ve arka merkez
bileşenleri izlenmektedir. Bu yapı “dört parçalı entomodont” (quadripartite
entomodont; Gliozzi ve ark., 2017) menteşe yapısı olarak tanımlanmaktadır.
Açıklamalar: Pokorný (1952), sağ kapakta güçlü ön kenar zonu dikenleri içeren
formları C. heterostigma sublittoralis (l. 5, ş. 5) olarak adlandırmıştır. Bu formlar
Bassiouni (1979) çalışmasında sunulan C. sublittoralis sublittoralis alt türüne dahil
edilmelidir. Öyle ki Reichenbacher ve ark. (2011) çalışması da aynı duruma işaret
etmektedir. Bassiouni (1979), C. sublittoralis türünün alt türlerinin (sublittoralis ve
adentata) ayrımında kenar zonu dikenlerinin varlığını esas almıştır. Kenar zonu
dikenleri içerenler sublittoralis, içermeyenler ise adentata alt türüne dahil edilmiştir.
Witt (2010) çalışmasındaki C. sublittoralis formları sağ kapak kenarında belirgin
dikenler sergilemektedir. Bu özelliği ile C. sublittoralis sublittoralis alt türüne dahil
edilebilir. Ancak bu dikenlerin fosilleşme ve/veya sonraki süreçlere bağlı olarak
kırılması olası olduğundan mevcut çalışmada alt tür ayrımı gerçekleştirilmemiştir.
Cins en yaygın türü olan C. torosa’nın ekofenotipik varyasyonlara bağlı olarak
pürüzsüz, benekli, ağsı ve nodlu gibi farklı yüzey dokusu ve süslerine sahip olabildiği
bilinmektedir (Gliozzi ve ark., 2017 ve referansları). Tez çalışmasında elde edilen
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formlar da benzer şekilde benekli, pürüzsüz ve nodlu yüzey doku ve süsleri
sunmaktadır.
Boyutlar:
Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Çiğil (♀)

708-949

414-540

-

1,69-1,83

Çiğil (♂)

1060

541

-

1,96

Yukarıçiğil (♀) 531-954

345-545

261-459

1,53-1,83

Yukarıçiğil (♂) 951-1040

487-518

363-370

1,92-2,01

Ortam: Tür, çok sığ, durgun (lentik) ve α-oligohalinden β-mezohaline (3-8‰)
değişen

tuzluluğa

sahip

sucul

ortam

koşullarında

çökelmiş

birimlerden

kaydedilmiştir ve nispeten düşük oksijen koşullarını tolere edebildiği de
belirtilmektedir (Pokorný, 1952; Witt, 2010).
Külköylüoğlu ve ark. (1995) çalışmasında C. torosa kavkısı üzerindeki yanal
çıkıntıların (nod) tatlı suda yüzmeyi kolaylaştırdığı belirtilmiş ve bu çıkıntıların suyun
tuzluluğunun azalmasına bağlı olarak geliştiğini öne sürülmüştür. Gliozzi ve ark.
(2017) ise 8-9‰ (8-9 psu) tuzluluğun altında 8 kadar nodun gelişebildiğini
belirtmektedir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
Pannoniyen

Yayın

Havza
E

(Congeria

Hodonín,

İç

Alpin

Havzası

Pokorný (1952)

subglobosa zonu)

(Çekya)

erken Pannoniyen

İtalya

Decima (1962)

erken Tortoniyen

Ait Kandoula Havzası (Fas)

Helmdach (1985)

Tebriz

Reichenbacher

Tortoniyen

Pannoniyen
geç Pannoniyen-Zon 18

Havzası

Kömür

Tabakaları (İran)
Pannon

Gölü

ark.

(2011)
(Güney

Transdanubiya, Macaristan)
Viyana Havzası

ve

(Hodonín-96

Emõke (2017)
Jiřiček (1983); Jiřiček ve

nolu kuyu)

Riha (1991)

Kersoniyen-Meosiyen

Küçükçekmece Gölü (İstanbul)

Witt (2010)

Pannoniyen-Ponsiyen

Gelibolu Havzası

Tunoğlu ve Ünal (2001)

geç Miyosen

Honaz, Denizli

Bassiouni (1979)

geç Miyosen

Çankırı-Çorum Havzası (Tuğlu
Fm.)
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Mazzini ve ark. (2013)

geç Miyosen
geç Miyosen

Bakırköy Formasyonu, İstanbul

Şafak (2016)

Akkaşdağı

Kayseri-Özer

Formasyonu,

Çankırı-Çorum Havzası

ve

ark.

(2017)

Tüm çalışmalar değerlendirildiğinde türün stratigrafik yayılımının geç Miyosen ile
sınırlı olduğu görülmektedir. Paratetis katlarına göre, orta-geç Pannoniyen (Orta
Paratetis)

ve

geç

Kersoniyen-erken

Meosiyen

(Doğu

Paratetis)

aralığı

önerilmektedir (Witt, 2010). Jiřiček ve Riha (1991) bu türü, “Paratetis Ostrakod
Zonasyonu”nun 18 nolu ostrakod zonu (geç Pannoniyen) için indeks fosil olarak
tanımlamıştır.
Mevcut Dağılım: Türün güncel formlarına rastlanılmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çiğil ve Yukarıçiğil ÖSK
(geç orta?–erken geç Miyosen).
Familya Leptocytheridae Hanai 1957
Alt Familya Leptocytherinae Hanai 1957
Amnicythere Devoto, 1965
Tip Tür: Amnicythere fallax Devoto, 1965
Stratigrafik Yayılım: Sarmasiyen (Stancheva, 1972); Kersoniyen (Palcu ve ark.,
2019), orta Ponsiyen (Olteanu, 2011); en geç Messiniyen (Gliozzi ve ark., 2005);
Sarmatian-Güncel (Gliozzi ve ark., 2005).
Ortam: Devoto (1965) çalışmasında cinsin tatlı sular ile oligo-mezohalin
tuzluluklarda bulunabildiği belirtilmektedir.
Yorum: Kapak iç görünümünde, sırt kenarında boyunca uzanan düz bir menteşe
yapısı izlendiğinden, tırtıklı (crenulated) orta bölüm (medyan bar) menteşe özelliği
sunan

Leptocythere,

Tavanicythere,

Euxinocythere

(Euxinocythere),

E.

(Maeotocythere), Chartocythere ve Mediocytherideis cinslerinden (Gliozzi ve ark.,
2005) ayrılabilmektedir.
Amnicythere nodigera (Pokorný, 1952)
Levha 50, Şekil 1-10
1972 Leptocythere nodigera POKORNÝ, Sokač, l. 31, ş. 9-12.
2012 Amnicythere nodosa (sensu SOKAČ), Namiotko ve ark., s. 368, ş. 8, A-F.
2019 Amnicythere sp. Mandic ve ark., s. 211, ş. 7, O-P
2019 Leptocythere sp. Mandic ve ark., s. 211, ş. 7, M-N.
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı reniform (böbreğimsi)-uzun dikdörtgenimsi bir
şekil sunmaktadır. Sırt kenarı maksimum yüksekliğin izlendiği sırt ön bölümden
(uzunluğun 3/4’ü) itibaren menteşe boyunca düzdür ve arka kenara doğru eğimlidir
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(8-11⁰). Karın kenarı merkezde hafifçe iç bükeydir. Ön kenar düzgün ve geniş
yuvarlak ve karın ön dönüşe doğru hafif uzun ve düşüktür. Arka kenar dar ve
yuvarlaktır. Erkek bireylerde karın arka dönüş daha keskin yuvarlak iken sırt arka
dönüş ise daha uzun ve köşelidir. Maksimum uzunluk ve genişlik yaklaşık
merkezden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde ön ve arka kenarlara doğru
sivrilen altıgen şekillidir. Kapaklar yaklaşık eş boyutludur ve üzerleme belirgin
değildir. Seksüel dimorfizm belirgindir. Uzunluk yükseklik oranı dişi formlarda 1,791,88, erkek formlarda ise 1,88-1,97 arasında değişen değerler almaktadır. Formların
büyük çoğunluğunda kötü korunumdan dolayı kavkı yüzey dokusu net olarak
izlenememektedir. Arka bölümünde geniş poligonal ağsı doku izlenirken, ön
bölümde poligonlar daha dar ve yuvarlaktır. Poligonlar içi ikincil doku (secondary
reticulation) belirlenememiştir. Sağ kapak sırt ön bölümde (maksimum yükseklik)
göz tüberkülü izlenmektedir. Karın arka kenara yaklaşık paralel şekilde karina
(postero-ventral carina) uzanmaktadır. Sırt merkez bölümünden merkeze doğru sığ
bir oluk (dorsomedyan sulcus) belirgindir. Kavkı iç görünümde de kötü korunuma
sahiptir. İç kenar zonu ön tarafta geniş arka kenarda ise dardır. Sol kapak ön
kenarda belirgin olan selvaj dış kenara yakın ve paralel şekilde uzanmaktadır.
Vestibül belli belirsizdir. Sol kapak karın merkezde snap çukuru sığ olup sağ kapakta
snap nodu belirgindir. Nispeten iyi korunuma sahip örneklerde ön lamel üzerinde iki
ve/veya üç çatallı (bi-trifurcate) radyal kenar delik kanalları izlenebilmektedir.
Menteşe endomodonttur. Menteşe boyunca orta bölüm (medyan bar) pürüzsüzdür.
Sağ kapakta menteşenin ön ve arka bölümünde menteşe dişleri, sol kapakta ise diş
çukurlukları yer almaktadır.
Yorum: Leptocythere nodigera türü Namiotko ve ark. (2012) tarafından
Amnicythere cinsine aktarılmış, ancak tür adı A. nodosa şeklinde yazılarak bir yazım
yanlışı gerçekleştirilmiştir. Bu yazım yanlışı, tez çalışması kapsamında ilgili
yazarlarla (Dr. Dan Danielopol ve Dr. Tadeusz Namiotko) tartışılmış, tür adının
doğru yazım şeklinin A. nodigera olduğu yazarlar tarafından belirtilmiştir.

Tez

çalışmasında elde edilen formlar bu türe aktarılmıştır.
Formlar, A. karamani (Namiotko ve ark., 2012; ş. 4, A-F) ile sırt arka bölümdeki
karina yapısı, kavkı yüzey dokusu ve kavkı iç kenar zonu bakımından benzerlik
sunmaktadır. Ancak A. karamani’de erkek ve dişi formlar nispeten daha uzun olup
daha yüksek uzunluk yükseklik oranları sunmaktadır. A. pediformis (Boomer ve ark.,
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2010; l. 1, ş. 13), kavkı yüzey dokusu bakımından benzerlik sunsa da sağ kapakta
izlenen göz tüberkülünün eksikliği ve arka kenar yapısı ile formlardan ayrılmaktadır.
Ayrıca Mandic ve ark. (2019) çalışmasında Leptocythere sp. olarak adlandırılan
örnekler dişi formlar, Amnicythere sp. olarak adlandırılan örnekler ise erkek formlar
ile birebir benzerdir. Bu yüzden bu formlar da A. nodigera türüne aktarılmalıdır.
Boyutlar:

Yukarıçiğil (♀)
Yukarıçiğil (♂)

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

Oranı

526-558

286-316

494-546

(µm)

263-286

1,79-1,88
207-223

1,88-1,97

Ortam: Türün ekolojisi ile ilgili bilinenler sınırlıdır. Amnicythere cinsinin güncel
türleri, Karadeniz ve Hazar Gölü’nde çok sığ ve derin (1-300 m) ortamlarda ve βoligohalinden

α-mezohaline

(1-13,5‰) değişen

tuzluluk koşullarında

elde

etmektedir (Ligios ve ark., 2008 ve referansları). Tip tür A. fallax’ın, tip lokalitesinde
tatlı su fosil topluluğu ile birlikte elde edildiği öne sürülmüştür (Devoto, 1965; Ligios
ve ark., 2008). Fosil türler çoğunlukla Paratetis’in Neojen yaşlı acı sucul
çökellerinden rapor edilmektedir (Ligios ve ark., 2008).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Yayın

Havza
Požega paleo gölü, Güney

erken Badeniyen

Pannoniyen

Havzası

(KD

Mandic ve ark. (2019)

Hırvatistan)
geç Miyosen (Pannoniyen E
zonu)

Viyana Havzası

Namiotko ve ark. (2012)

Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen).
Familya Limnocytheridae Klie, 1938
Alt Familya Limnocytherinae Klie, 1938
Limnocythere Brady, 1868
Tip Tür: Limnocythere inopinata (Baird, 1843)
Stratigrafik Yayılım: Oligosen-Güncel (Van Morkhoven, 1963).
Ortam: Çoğu tür coğrafik olarak sınırlı yayılım göstermektedir. Türler çoğunlukla
göller ile daimi küçük sucul ortamlarda bulunmaktadır (Karanovic, 2012). Tatlı
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sularda yaygın olan cinsin yüksek tuzlulukları (polihalin) tolere edebilen türleri de
bilinmektedir (Van Morkhoven, 1963).
Limnocythere inderica Sharapova, 1965
Levha 50, Şekil 11-16
1965 Limnocythere inderica SHARAPOVA, s. 204.
1975 Limnocythere inderica SHARAPOVA, Kazmina, l. 11, ş. 1-14.
Tanım: Kavkı yan görünümde yarı dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı
menteşe boyunca düzdür ve geriye doğru yaklaşık 10-12⁰’lik açı ile eğimlidir. Sırt ön
dönüşte yuvarlak şekle sahiptir. Karın kenarı merkezde iç bükeydir. Ön ve arka
kenarlar yuvarlaktır. Maksimum yükseklik uzunluğun 5/7’ine karşılık gelen sırt ön
bölümden geçmektedir. Maksimum uzunluk yaklaşık merkezde iken maksimum
genişlik merkez arka bölümden geçmektedir. Kabuk sırt görünümünde oval
şekillidir. Kapaklar yaklaşık eş boyutludur. Sol kapak sağ kapağı hafifçe
üzerlemektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,67-1,79 arasında değişen değerler
almaktadır. Kavkı yüzeyi poligonal ağsı doku ile kaplıdır. Sağ kapak merkez karın
boyunca izlenen ve arka kenara paralel olarak uzanan ince bir kot görülmektedir.
Bu kottan itibaren merkeze doğru bir çöküntü mevcuttur. Sol kapakta ise yalnızca
merkez karın bölümünde kot izlenmektedir. Sırt kenarından merkeze doğru inen sığ
bir oluk (dorsomedyan sulcus) ve sırt merkezde iki yanında tüberküller
izlenmektedir. Kapak iç görünümünde dar bir kenar zonu ve iç lamel görülmektedir.
Merkezde familyaya özgü 4 parçalı düşey yaklaştırıcı kas izi bulunmaktadır. Normal
delik kanalları seyrek ve sığdır. Menteşe lophodonttur.
Yorum: Tüm karşılaştırmalar Kazmina (1975)’daki teşhis ve el çizimlerine (l. 11, ş.
1-14) dayalı gerçekleştirilmiştir. Formların birbirine benzerlikleri nedeniyle ilgili türe
dahil edilmesi uygun görülmüştür. Kazmina (1975), tür için seksüel dimorfizmden
bahsetmemiştir. Cinste erkek formların daha uzun ve dar oldukları bilinmektedir.
Formlar kot içermesi bakımından L. tschaplyginae türü ile de benzerdir. L.
tschaplyginae’de kotların sırt dışında tüm kenarlar boyunca uzanması ve merkezde
çöküntü bulunmaması ile kolaylıkla ayrılabilmektedir. L. shixiaensis türü de şekil ana
hattı ve kot bakımından benzer olsa arka kenarın küt şekli ve karın kenar düzlüğü
ile ayrılabilmektedir.
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Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

SK1

802-877

456-504

378*

1,67-1,79

SK2

801-880

465-494

-

1,72-1,78

Ortam: Türün ekolojisi ile ilgili bilinenler sınırlıdır. Kazmina (1975) akarsu
çökellerinden elde edildiğini öne sürmüştür.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Havza

Yayın

orta-geç Pliyosen

Omsk Bölgesi (Rusya)

Kazmina (1975)

geç Pliyosen

Kuzey Kazakistan

Kazmina (1975)

L.

tschaplyginae

ise

Batı

Türkmenistan’da

geç

Pliyosen

(Akçagiliyen?)

seviyelerinden (Mandelstam ve ark., 1962), L. shixiaensis ise Çin’de erken
Pleyistosen’den (Bate ve ark., 1985) rapor edilmiştir.
Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: SK1 ve SK2 (geç MiyosenPliyosen).
Paralimnocythere Carbonnel, 1965
Tip Tür: Paralimnocythere bouleigensis Carbonnel, 1965
Stratigrafik Yayılım: Erken Miyosen (Straub, 1952)-Güncel (Meisch, 2000).
Ortam: 11 güncel türü rapor edilen (Karanovic, 2012; Meisch ve ark., 2019a) cinse
ait türlere göller, kaynaklar ve akarsularda rastlanılmaktadır. Cinsin güncel formları
yalnızca Palearktik ekozonda yayılım göstermektedir ve kayıtların büyük çoğunluğu
Avrupa’dan rapor edilmiştir (Karanovic, 2012).
Paralimnocythere sp. A
Levha 50, Şekil 17
Tanım: Seksüel dimorfizm belirgindir. Erkek formlar kavkı yan görünümde uzun
dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı düzdür, arka kenara doğru 7-9⁰’lik açı ile
eğimlidir. Karın kenarı yatay düzleme paralel ve hafif iç bükeydir. Ön ve arka
kenarlar yuvarlaktır ve ön kenar, arka kenara göre oldukça geniştir. Maksimum
yükseklik sırt ön bölümden menteşe sınırından geçmektedir. Maksimum uzunluk ise
merkezdedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,91’dir. Kavkı yüzeyi sığ poligonal ağsı doku
ile süslüdür. Poligonların içerisinde küçük çukurluklar izlenmektedir. Karın
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kenarından arka kenara doğru içe doğru kıvrılarak uzayan kanat (ala) dikkat
çekmektedir. Bu yapı cinsi teşhisinde önemli bir morfolojik özelliktir. Sırt kenarından
merkeze doğru inen iki oluktan (dorsomedyan sulcus) arkadaki belirgindir. Sınırlı
sayıda iyi korunmuş kavkı elde edildiğinden diğer özelliklere değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Sınırlı sayıda iyi korunmuş kavkı elde edildiğinden tür
seviyesinde adlandırma gerçekleştirilememiştir. Formların (özellikle erkek) sağ
kapak yan görünümleri P. rostrata (Lutz, 1965; ş. 26b) ile şekil ana hattı ve kanadın
konumu bakımından oldukça benzerdir. Formların elde edildiği seviyelerden ilgili
formların daha bol miktarda elde edilmesi ile detaylı taksonomik değerlendirmeler
yapılabilir. Formların, Miyosen dönemi Avrupa coğrafyasında yaygın olan (bkz.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım) P. rostrata türüne dahil edilebilmesi olasıdır.
Boyutlar:
ÖSK
Çiğil

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

648

339

-

1,91

Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Cins ve tip türü (P. bouleigensis), ilk olarak
Fransa’da Tortoniyen yaşlı flüviyal-gölsel istiflerde tanımlanmıştır (Carbonnel, 1965;
1969). Martens (1992), cins üzerine yeni bir değerlendirme gerçekleştirmiş ve fosil
ve güncel türlerin listesini ve coğrafik yayılımlarını ortaya koymuştur.
Limnocythere rostrata Almanya’da geç Otnangiyen-erken Karpatiyen yaşlı istiflerde
yeni tür olarak tanımlanmış (Straub, 1952), Lutz (1965) erken Karpatiyen-orta
Badeniyen aralığından türü elde etmiştir. Helmdach (1985) tarafından Ait Kandoula
Havzası (Fas) geç Langiyen-Serravaliyen istiflerinden kaydedilmiştir. Carbonel
(1985), İsviçre geç Badeniyen istiflerinde tanımladığı türü ve Paralimnocythere
cinsine aktarmıştır. Witt (2000), P. rostrata’nın Almanya-İsviçre dolaylarındaki
kayıtlarını (yukarıda verilen) kullanarak tür için geç Otnangiyen-geç Badeniyen
stratigrafik aralığını önermiştir. Hajek-Tadesse (2019), türü Bugojno Havzası
(Bosna Hersek), orta Miyosen istiflerinden rapor etmiştir. Güncel çalışmada, Güney
Pannoniyen Havzası (KD Hırvatistan), erken Badeniyen çökellerinden bildirilmiştir
(Mandic ve ark., 2019). Carbonel ve Cahuzac (2005), erken-orta Miyosen yaşlı
Akitanya Havzası (Fransa)’ndan P. gr. rostrata taksonunu rapor etmiştir. Civis ve
ark. (1979) ise İspanya’daki Tortoniyen yaşlı birimlerde türün varlığını ön sürmüştür.
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Mostafawi (1989), Girit Adası (Yunanistan) geç Serravaliyen-erken Tortoniyen
istiflerinde P. cretensis yeni türünü tanımlamıştır. Cinsin Anadolu dışındaki Miyosen
yaşlı kayıtları yukarıda özetlenmiştir. Anadolu’da ise Tunoğlu ve Ünal (2001),
Gelibolu

Neojen

Havzası’nın

Pannoniyen-Ponsiyen

yaşlı

birimlerinde

Paralimnocythere sp. 1 ve 2 taksonlarını rapor etmiştir. Bu kayıt, cinsin Anadolu’daki
tek fosil kaydıdır.
Anadolu’daki güncel türlerden P. relicta, İstanbul (Gülen, 1985, L. relicta adıyla) ve
Diyarbakır (Akdemir ve Külköylüoğlu, 2011)’dan rapor edilmiştir. P. psammophila
türünün tek kaydı ise Bolu (Külköylüoğlu, 2003c)’dan bilinmektedir. Akdemir (2008),
Acıgöl (Konya) Maarı’nda Paralimnocythere sp. taksonunu tanımlamıştır.
Mevcut Dağılım: PA (Meisch ve ark., 2019a).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çiğil ve Yukarıçiğil ÖSK
(geç orta?–erken geç Miyosen).
Leucocythere Kaufmann, 1892
Tip Tür: Leucocythere mirabilis Kaufmann, 1892.
Stratigrafik Yayılım: Cinsin yaşayan dört türü (L. algeriensis, L. dorsotuberosa, L.
helenae ve L. mirabilis) bilinmektedir (Meisch ve ark., 2019a). Yaygın fosil türleri ise
L. mirabilis ve L. baltica’dır. En yaşlı türler L. immigrata, L. esphygmena ve L.
sieberi’dir ve ilk olarak orta Miyosen’de kaydedilmiştir (Janz, 1992). Cinsin
stratigrafik aralığı orta Miyosen-Güncel’dir.
Ortam: Cins, Avrupa ve Afrika’daki tatlı sucul ortamlarda yaygındır (Van
Morkhoven, 1962; Meisch, 2000).
Leucocythere immigrata Janz, 1992
Levha 50, Şekil 18-24
1992 Leucocythere immigrata JANZ, l. 11, ş. 1-7; l.12, ş. 1-5; l. 13, ş. 1-2.
2000 Leucocythere immigrata JANZ, Janz, s. 114, ş. 7.
Tanım: Seksüel dimorfizm belirgindir. Kavkı yan görünümde erkek ve dişi formlar
farklı şekle sahiptir.
Kısa ve küt şekle sahip olan dişi bireylerde sırt kenarı maksimum yüksekliğin
ölçüldüğü sırt ön (uzunluğun 2/3’ü) bölümden itibaren menteşe boyunca düzdür ve
geriye doğru yaklaşık 8-11⁰’lik açı ile eğimlidir. Görece uzun olan erkek bireylerde
ise karın kenarına yaklaşık paraleldir ve merkezde iç bükeydir.
Tüm bireylerde ise karın kenarı merkezin önünde iç bükeydir. Ön kenar düzgün,
geniş yuvarlak ve karın kenarına doğru düşüktür. Merkez önden ön merkeze geçişte
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basık şekillidir. Arka kenar ise sırt arka dönüşe doğru daha uzun ve yuvarlaktır.
Maksimum uzunluk ve genişlik yaklaşık merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun
eliptik şekillidir ve ön kenara doğru sivridir. Üzerleme belirgin değildir. Uzunluk
yükseklik oranı dişi bireylerde 1,66-1,70 erkek bireylerde ise 1,80-2,02 arasında
değişmektedir. Kavkı yüzeyi tümüyle poligonal ağsı doku ile kaplıdır. Sırt kenarından
merkeze doğru verev olarak inen iki adet oluk (dorsomedyan sulcus)
gözlenmektedir. Arkadaki oluk daha uzundur ve yaklaştırıcı kas izlerine kadar
uzanmaktadır. Arkadaki oluğun arkasında bir ve önünde ise iki tüberkül benzeri sığ
yuvarlak çıkıntı izlenmektedir. Kapak iç görünümünde ön ve arka kenarlarda
yaklaşık eş boyutlu dar iç kenar zonu ve lamel izlenmektedir. Kavkı kenarları
pürüzsüzdür. Merkezde familyaya özgü düşey dizilimli 4 parçalı yaklaştırıcı kas izi
belirgindir. Normal delik kanalları belirgin değildir. Menteşe tipi merodonttur. Sağ
kapakta menteşenin önünde ve arkasında üç loblu menteşe dişleri bulunmaktadır.
Sol kapak ise menteşe boyunca (medyan bar) tırtıklıdır.
Benzerlik ve Farklar: L. immigrata ve L. sieberi türleri birbirleri ile oldukça
benzerdir. Her iki türde de kavkı şekilleri belirgin biçimde değişkenlik
gösterebilmektedir. Janz (1992) tarafından iki tür morfolojik olarak karşılaştırılmıştır.
L. immigrata’da erkek ve dişi bireylerin uzunlukları arasındaki fark belirgin iken, L.
sieberi’de yaklaşık aynı boyuttadır. Yükseklikte ise tersine, erkek ve dişi bireyler L.
immigrata’da yaklaşık aynı boyutta iken L. sieberi’de farklı boyutlardadır. Sol kapak
menteşesi L. immigrata’da çok sayıda dişten oluşan belirgin tırtıklı (crenulated) yapı
sunmaktadır. L. sieberi’de ise bu bölüm hafif tırtıklıdır. Ayrıca L. immigrata sağ
kapak menteşesinin arkasında yer alan dişler güçlü ve belirgindir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Yukarıçiğil (♀) 726-838

438-494

261

1,66-1,70

Yukarıçiğil (♂) 806-924

422-472

-

1,80-2,02

SK1 (♂)

666

338

-

1,97

SK2 (♀)

698-776

400-455

-

1,67-1,72

Ortam: Lu ve ark. (2017), Leucocythere cinsinin çamurlu zemine sahip derin
göllerde yaşadığını, tatlı sudan hipersaline değişen tuzlulukları tolere edebildiğini
belirtmektedir. Tip tür L. mirabilis, soğuk oligotrofik göllerin en az 12 m derinliğe
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sahip yarı litoral ve derin (profundal) kesimlerinde yaşamaktadır (Danielopol ve ark.,
1989; Meisch, 2000). Baltık Denizi ve Korfu Adası’nda hafif acı sucul (3‰)
ortamlardan bildirilmiştir (Meisch, 2000 ve referansları). Fuhrmann (2012), türün
İsviçre’de 4 °C sıcaklığa sahip göllerin derin kesimlerde bulunduğunu rapor etmiştir.
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş

Yayın

Havza
steinheimensis ve sulcatus

orta Miyosen

katmanları

(MN 6 ve 7)

Steinheim

Janz (1992)

Havzası (Almanya)

L. immigrata, Almanya dışında ilk kez bu çalışmada elde edilmiştir. Leucocythere
cinsinin Anadolu’daki fosil ve güncel kayıtları ise aşağıdaki gibidir:
Yaş
L. mirabilis

Güncel

Leucocythere sp.

Yayın

Havza
Musalar

Gölü,

Altınsaçlı ve

Altıntekin, Konya

Griffiths (2001)

Güncel

Abant Gölü, Bolu

Dügel ve ark. (2008)

L. mirabilis

Güncel

Rezve Deresi, Trakya

L. mirabilis

Güncel

Van

Leucocythere
aff. luculenta
L. camenice

L. levisreticulata

Kılıç

geç Pannoniyen

Tuğlu

Pliyosen

Urla

Yaltalıer

(2008)
ve

ark.

(2012a)
Formasyonu,

Matzke-Karasz ve Witt
(2005)

Formasyonu,

Çankırı Havzası

Miyosen-erken

geç

ve

Külköylüoğlu

Yalova

Tortoniyen

Özuluğ

Formasyonu,

Manisa

Mazzini ve ark. (2013)

Witt (2003)

Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen), Balcı ÖSK (geç Miyosen), SK1 ve SK2 (geç MiyosenPliyosen).
Leucocythere sieberi (Lutz, 1965)
Levha 51, Şekil 1-5
1965 Limnocythere sieberi n. sp. LUTZ, ş. 25; l. 13, ş. 9-10.
1992 Leucocythere sieberi (LUTZ), Janz, l. 15, ş. 5-6; l. 16, ş. 1-6.
Benzerlik ve Farklar: (bkz. L. immigrata).
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Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Bağlarbaşı (♀)

785-830

424-457

-

1,81-1,85

Bağlarbaşı (♂)

922-982

475-507

-

1,90-1,94

Ortam: (bkz. L. immigrata).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım:
Yaş
orta Miyosen
(MN 6-7)
Sarmasiyen
orta-geç Miyosen

Yayın

Havza
sulcatus,

trochiformis

oxystoma

ve

katmanları,

Janz (1992)

Steinheim Havzası (Almanya)
Steinheim Havzası (Almanya)
Kuşadası Formasyonu, Söke
Havzası, Aydın

Lutz (1965)
Tuncer (2013)

Mevcut Dağılım: Türün güncel kaydı bulunmamaktadır.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Leucocythere sp. A
Levha 51, Şekil 6-11
Tanım: Seksüel dimorfizm belirgindir. Kavkı yan görünümünde erkek ve dişi formlar
farklı şekle sahiptir.
Sırt kenarı dişi bireylerde maksimum yüksekliğin ölçüldüğü sırt ön bölümden itibaren
menteşe boyunca düzdür ve geriye doğru yaklaşık 12-16⁰’lik açı ile eğimlidir. Erkek
bireylerde ise sırt kenarı karın kenarına yaklaşık paralel ve merkezde hafif iç
bükeydir.
Tüm bireylerde karın kenarı ise merkezin önünde hafif iç bükeydir. Ön ve arka
kenarlar düzgün yuvarlaktır ve ön kenar daha geniştir. Maksimum uzunluk ve
genişlik yaklaşık merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde uzun eliptik şekillidir ve ön
kenara doğru sivridir. Üzerleme belirgin değildir. Uzunluk yükseklik oranı dişi
bireylerde 1,59-1,76 erkek bireylerde ise 1,95-2,04 arasında değişmektedir. Kavkı
yüzeyi tümüyle sığ poligonal ağsı doku ile kaplıdır. Sırt kenarından merkeze doğru
inen oluklar ve aralarındaki tüberküller L. immigrata ve L. sieberi türlerindeki gibidir.
Kapak iç görünümünde ön kenarda genişleyen dar bir iç kenar zonu ve lamel
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izlenmektedir. Kavkı kenarları pürüzsüzdür. Merkezde familyaya özgü düşey
dizilimli 4 parçalı yaklaştırıcı kas izi belirgindir. Normal delik kanalları seyrek ve
dağınıktır. Menteşe tipi merodonttur. Sağ kapakta menteşenin önünde ve arkasında
zayıf menteşe dişleri bulunmaktadır. Sol kapak ise menteşe boyunca (medyan bar)
tırtıklar zayıftır.
Benzerlik ve Farklar: L. sieberi ile benzerlik sunmaktadır. Bazı erkek formlar ile
şekil ana hattı (Lutz, 1965, l. 13, ş.9) bakımından benzerdir. Literatürde sınırlı
görüntüsüne ulaşılabilen türün dişi formlarında arka kenar şekli ile ayrılmaktadır.
Ayrıca erkek ve dişi bireyler arasındaki uzunluk farkı Janz (1992) çalışmasında
sunulandan farklıdır. Bu nedenle formlar sp. mertebesinde adlandırmaya açık
bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Bağlarbaşı (♀)

648-794

370-453

-

1,59-1,76

Bağlarbaşı (♂)

821-950

421-467

-

1,95-2,04

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Bağlarbaşı ÖSK (geç
erken–erken orta Miyosen).
Leucocythere? sp. B
Levha 51, Şekil 12-13
Tanım: Kavkı yan görünümde dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt kenarı menteşe
boyunca düz ve geriye doğru eğimlidir. Karın kenarı merkezde iç bükeydir (sol
kapakta daha belirgin). Ön ve arka kenarlar düzgün yuvarlaktır. Ön kenar daha
geniştir. Maksimum yükseklik uzunluğun yaklaşık 2/3’üne karşılık gelen sırt ön
bölüm başlangıcından (menteşe sonu) geçmektedir. Maksimum uzunluk ve genişlik
yaklaşık merkezdedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,47-1,59 arasında değişmektedir.
Kabuk sırt görünümünde ön kenara doğru sivrilen eliptik şekle sahiptir. Kavkı yüzeyi
kötü korunumdan dolayı net olarak izlenemese de aralarda çukurluk doku ile sırt
kenarından merkeze doğru inen iki adet oluk yüksek büyütmelerde görülmektedir.
Örneklerin çoğu preslenmiş ve kapakların içi karbonat dolgulu olduğundan kapak iç
özelliklerine değinilememiştir.
Benzerlik ve Farklar: Formlar boyut ve uzunluk yükseklik oranı ile Leucocythere
cinsinin bazı dişi formlarına benzerlik sunmaktadır. Benzer şekle formlar Rundic ve
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ark. (2016) tarafından ?Paralimnocythere sp. olarak adlandırılmıştır. Elde edilen
formların tamamı karbonat kaplıdır ve tanınabilir durumda değildir, ayrıca birçoğu
da preslenmiştir. Bu nedenle tür ve hatta cins mertebesinde dahi adlandırılmaları
oldukça zordur. Formların cins bazında tanımlama için gerekli teşhiş özelliklerinin
tam gözlenememesi nedeniyle Leucocythere? sp. olarak adlandırmaya açık
bırakılmıştır.
Boyutlar:
ÖSK
Balcı

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

682-747

464-474

-

1,47-1,59

Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Balcı ÖSK (geç Miyosen).
Alt Familya Timiriaseviinae Mandelstam, 1960
Metacypris Brady & Robertson, 1870
Tip Tür: Metacypris cordata Brady & Robertson, 1870
Stratigrafik Yayılım: Eosen?-Güncel.
Ortam/Ekoloji: Tatlı su (Van Morkhoven, 1963). Meisch ve ark. (2019a) tarafından
toplamda 5 yaşayan tür rapor edilmiştir ve türler farklı tipteki tatlı su ortamlarında
bulunabilmektedir.
Metacypris gokcenae n. sp.
Levha 52, Şekil 1-17
Etimoloji: Anadolu Neojen ostrakod çalışmalarına katkılarından dolayı Prof. Dr.
Nuran Gökçen’e atfedilmiştir.
Holotip: Sol kapak yan dış görünümü (Levha 52, Şekil 8. Koleksiyon numarası:
ATDR-ÇS-02-026).
Paratip: 6 sağ kapak (Levha 52, Şekil 1-4, 9-10), 4 sol kapak (Levha 52, Şekil 5-7,
11), 3 kabuk (Levha 52, Şekil 12-14).
Tip Lokalite: Çeltek ÖSK (Ilgın Havzası).
Tip Kat: Erken Miyosen.
Teşhis: Kavkı yan görünümde yarı yuvarlak şekillidir. Sırt kenarı geniş yuvarlak ve
dış bükeydir. Sırt ön ve arka dönüşler yuvarlaktır. Karın kenarı sağ kapakta düze
yakınken sol kapakta hafif dış bükeydir. Ön ve arka kenarlar düzgün yuvarlaktır ve
ön kenar hafifçe karın kenarına doğru düşüktür. Kavkı yüzeyi tümüyle beneklidir
(punctate) ve çoğunlukla yuvarlak çukurluklardan oluşmaktadır.
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Tanım: Kavkı yan görünümde yarı yuvarlak şekillidir. Sırt kenarı yuvarlak ve geniş
dış bükeydir. Sırt ön ve arka dönüşler yuvarlaktır. Karın kenarı sağ kapakta düze
yakınken sol kapakta hafif dış bükeydir. Ön ve arka kenarlar düzgün yuvarlaktır ve
ön kenar hafifçe karın kenarına doğru düşüktür. Maksimum yükseklik ve uzunluk
merkezdedir. Kabuk sırt görünümünde sol kapağın daha küçük olan sağ kapağı
üzerlediği görülmektedir. Kabuk sırt görünümünde dişi formlar geniş oval şekilli iken
erkek formlar eliptik şekle sahiptir. Ayrıca maksimum genişlik dişi bireylerde arka
kenardan itibaren uzunluğun yaklaşık 1/3’e karşılık gelen merkez arka bölümden
geçerken, erkek bireylerde yaklaşık olarak merkezden geçmektedir. Kabuk karın
görünümünde de karın merkezden daha belirgin olmak üzere sol kapağın sağ
kapağı

üzerlediği

izlenebilmektedir.

görülmektedir.
Seksüel

Üzerleme

dimorfizm

yalnızca

tüm
sırt

kenarlardan

itibaren

görünümünde

ayırt

edilebilmektedir. Uzunluk yükseklik oranı 1,50-1,60 arasında değişmektedir. Kavkı
yüzeyi tümüyle benekli ve çoğunlukla yuvarlak çukurluklardan oluşmaktadır.
Çukurluklar merkezde daha geniş ve düzensiz iken kenarlara doğru daha küçük ve
yoğundur. Yaklaştırıcı kas izinin silüeti belirgindir. Kapak iç görünümünde dar kenar
zonu izlenmektedir ve karın önde dışa doğru genişlemektedir. Merkezden karın
kenarına doğru düşeye yakın şekilde dizilmiş 4 yassı parçadan oluşan kas izi
gözlenmektedir. Menteşe lophodonttur. Sağ kapakta 2 adet terminal menteşe dişi
ve sol kapakta ise diş çukurlukları belirgindir. Normal delik kanalları kenarlara doğru
artsa da seyrektir.
Benzerlik ve Farklar: Formlar M. danubialis türünün benekli/çukurlu kavkı süsüne
sahip M. danubialis punctata alt türü ile şekil ana hattı, uzunluk, seksüel dimorfizm
ve kavkı süsü bakımından benzerlik sunmaktadır. Öyle ki stratigrafik olarak da
mevcut çalışmadaki formlar ile eş/benzer yaşlı istiflerden derlenmiştir.
M. danubialis punctata’nın ilk tanımlandığı çalışmada (Straub, 1952) alt tür için
verilen teşhis ve tanım detaylı değildir. İlgili çalışmada sunulan, M. danubialis
danubialis ve M. danubialis punctata kavkı görüntülerinin (l. C, ş. 74-78)
çözünürlüğü yalnızca şekil ana hattı ile karşılaşma imkanı vermektedir. Tez
çalışmasında elde edilen formlar ile M. danubialis punctata karşılaştırıldığında, M.
danubialis punctata’nın daha düşük yükseklik-uzunluk oranına (1,46-1,49) sahip
olduğu görülmektedir. Ayrıca karın ve sırt kenarları daha dış bükey, sırt ön kenar
dönüşü düze yakındır. İlgili alt türde arka kenar daha küttür ve sırt görünümünde
dişi formların daha geniş ve kısa oldukları belirlenmiştir. Referans (holotip ve
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paratipler) materyal ile karşılaştırma yapılmadan ilgili alt türe dahil edilmesi uygun
değildir. Picot (2002) çalışmasında M. danubialis punctata dahilinde tanımlanan
formlar (l. 4, ş. 1-2) ile karşılaştırıldığında sırt ön kenarın düze yakın şekli belirgindir.
Ayrıca çukurlukları arasındaki sınırlarda kot belirgindir. Straub (1952) tarafından M.
danubialis punctata ile yakın benzerlik sunduğu öne sürülen M. rhomboidea (l. C, ş.
79-80) arka kenarının düz ve düşeye yakın şekil sunması ile formlardan
ayrılmaktadır. Tüm bu veriler ışığında formların yeni tür olduğu düşünülmektedir.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Gölyaka

446-463

286-307

359

1,50-1,56

Çeltek

260-484

173-303

296-354

1,50-1,60

Ortam: Bu yeni taksonun dahil edildiği cinsin tip türü olan M. cordata, gölcük ve
göllerin bitki örtüsü bakımından zengin (mezotrofik ve ötrofik), durgun (lentik) ve çok
sığ (10 m’ye kadar) kıyı fasiyeslerinde yaşamaktadır (Meisch, 2000). Avrupa’da
küçük göllerin kenarındaki bitkiler ve odun kütlelerinin çevresindeki durgun sulardan
elde edilmektedir (Karanovic, 2012).
Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Türün yakın ilişkili olduğu ve Almanya’da
tanımlanan M. danubialis punctata’nın tip katı Akitaniyen (Straub, 1952)’dir. Alt tür
ayrıca Fransa’da Şattiyen’den rapor edilmiştir (Picot, 2002). M. danubialis
danubialis Almanya’da Şattiyen’de tanımlanmıştır (Straub, 1952). Ayrıca Fransa’da
Şattiyen (Apostolescu ve Dellenbach, 1999) ve Akitaniyen (Carbonnel, 1969)’de
kaydedilmiştir.
Diğer benzer tür M. rhomboidea Almanya’da Şattiyen’de tanımlanmış (Straub,
1952) ve Karpatiyen-erken Badeniyen elde edilmiştir (Hiltermann, 1980). M.
cortadoies ise Fransa’da Tortoniyen’de tanımlanmış (Carbonnel, 1965), Almanya’da
orta Miyosen (Janz, 1997)’den rapor edilmiştir.
Anadolu’da ise Soma (Manisa) Tortoniyen istiflerinden Metacypris sp. taksonu rapor
edilmiştir (Brinkmann ve ark., 1970).
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Çeltek ve Gölyaka ÖSK
(erken Miyosen).
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Ostracoda indet. A
Levha 52, Şekil 18-21
cf. 2009 Herpetocypris sadovii nov. sp., s. 259, ş. 3, 1-3.
cf. 2011 Stenocypris? sp., Schäfer, s. ş. 11, B.
cf. 2018 Fabaeformiscandona sp. Sant ve ark., s. 57, ş. 6, G-J.
Tanım: Kavkı yan görünümde ince uzun dikdörtgenimsi şekle sahiptir. Sırt ve karın
kenarları yavru formlarda yaklaşık paraleldir. Yavru formlarda sırt kenarı düzdür.
Ergin formlarda ise sırt kenarı arka bölümde yükselmekte ve maksimum yüksekliğin
geçtiği bölgeyi oluşturmaktadır. Karın kenarı ise merkezde iç bükeydir. Ön ve arka
kenarlar dar yuvarlaktır. Uzunluk yükseklik oranı 2,26-2,83 arasında değerler
almaktadır. Kavkı yüzeyi pürüzsüzdür. Formların birçoğunun preslenmiş ve/veya
ezilmiş olması tanımlamayı zorlaştırmaktadır.
Benzerlik ve Farklar: Yavru formlarda sırt ve karın kenarlarının az çok paralel
olması ve genel kavkı morfolojisi Herpetocypris cinsi ile benzerlik sunmaktadır.
Hajek-Tadesse ve ark. (2009) tarafından tanımlanan Herpetocypris sadovii n. sp.
(ş. 3, 1-3) formları ile yan görünümde oldukça benzer morfoloji takip edilebilmekle
birlikte ilgili çalışmada kavkıların ezilmiş ve/veya deforme olmuş olabileceği
tartışılmamıştır. İlgili çalışmadaki ergin formların genel şekli, maksimum yüksekliğin
geçtiği bölüm ve uzunluk yükseklik oranı Fabaeformiscandona cinsi ile ilişkili
olabileceğini göstermektedir. Sant ve ark. (2018) tarafından Fabaeformiscandona
sp. (ş. 6, G-J) olarak tanımlanan formlar ile de benzerlik ilişkisi kurulmuştur.
Çalışmada bazı formların (ş. 6, J) ezilmiş olduğu da belirtilmiştir. Ayrıca Schäfer
(2011) çalışmasında Strandesia? sp. olarak adlandırılan formlar bazı örneklerle
(özellikle Yukarıçiğil ÖSK) büyük benzerlik sunmaktadır.
Boyutlar:
ÖSK

Uzunluk (X) Yükseklik (Y) Genişlik

X/Y

(µm)

(µm)

(µm)

Oranı

Yukarıçiğil

826-1297

342-536

-

2,40-2,58

Balcı

814-982

335-371

-

2,26-2,83

Stratigrafik ve Coğrafik Yayılım: Benzer formlar Schäfer (2011) tarafından, Alt
Tatlısu Molası (Fransa)’nın Akitaniyen (MN 1) yaşlı istiflerinden rapor edilmiştir.
Bu Çalışmada Bulunduğu Stratigrafik Düzey ve Yaş: Yukarıçiğil ÖSK (geç
orta?–erken geç Miyosen) ve Balcı ÖSK (geç Miyosen).
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5.3. Diğer Fauna ve Flora
5.3.1. Mollusk
Tez çalışması kapsamında, Yalvaç Havzası’nda yer alan Göksöğüt Formasyonu
(SK1 sondaj istifi) ile Ilgın Havzası’nda yer alan Kumdöken (Çeltek ÖSK), Aşağıçiğil
(Kiresendere, Çiğil, Aşağıçiğil ve Yukarıçiğil), Belekler (Çebişli) ve Dursunlu
(Dursunlu ÖSK) formasyonlarının mollusk fauna toplulukları belirlenmiştir.
Sistematik Paleontoloji çalışmaları sonucunda Gastropoda sınıfından 34 cinse
(Bithynia, Graecoanatolica, Pseudamnicola, Bythinella, Sadleriana, Heleobia,
Islamia, Valvata, Borysthenia, Acroloxus, Galba, Stagnicola, Radix, Lymnaea,
Physa, Planorbarius, Planorbis, Anisus, Bathyomphalus, Gyraulus, Segmentina,
Hippeutis, Carychium, Pagodulina, Vallonia, Vertigo, Truncatellina, Rupestrella,
Merdigera, Chondrus, Oxyloma, Succinella, Zonitoides ve Theodoxus) ait 58 takson
ile Bivalvia sınıfından 1 cinse (Pisidium) ait 3 takson tanımlanmıştır. Taksonların
dağılım ve ekolojisi ile ilgili bilgiler Bölüm 6.’da sunulmaktadır. Tanımlamalar Doç.
Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ tarafından gerçekleştirilmiştir.
5.3.2. Diyatom
Tez

çalışması

kapsamında,

Yalvaç

Havzası’nda

yer

alan

Göksöğüt

Formasyonu’nun diyatom topluluğu belirlenmiştir. SK1 sondaj istifi boyunca
derlenen 5 adet örneğin değerlendirilmesiyle 16 diyatom cinsine (Bacilaria,
Epithemia, Eunotia, Nitzschia, Rhoipalodia, Rhoicosphaenia, Fragilaria, Navicula,
Pinnularia, Surirella, Fragilaria, Melosira, Cymbella, Hippodonta, Aulacoseria ve
Cyclotella) ait 27 takson tanımlanmıştır. Taksonların dağılım ve ekolojisi ile ilgili
bilgiler Bölüm 6.1.2.2.’de sunulmaktadır. Tanımlamalar Prof. Dr. Aydın AKBULUT
tarafından gerçekleştirilmiştir.
5.3.3. Memeli
Tez

çalışması

kapsamında,

Yalvaç

Havzası’nda

yer

alan

Yarıkkaya

Formasyonu’nun mikro memeli faunasının belirlenmesi amacıyla 2 adet örnek
derlenmiştir.

Memeli

sınıfının

Cricetidae

(Avurtlaklar)

familyasından

Democricetodon franconicus Fahlbusch, 1966 (Şekil 5.3) ve Democricetodon
mutilus Fahlbusch, 1964 (tarla faresi) (Şekil 5.4) türleri ile Sciuridae (sincapgiller)
familyasından Aliveria sp. (sincap) taksonları teşhis edilmiştir. Taksonların elde
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edildiği seviyeler ve yaşları ile bilgiler sonraki bölümlerde (Bölüm 6.1.1.4. ve 7.1.1.)
sunulmaktadır.
Ilgın Havzası’nda yer alan Dursunlu Formasyonu’nun ana kömür damarından
(Dursunlu ÖSK) işletme tarafından elde edilen bazı makro memeli dişlerine ait
fotoğraflar (Şekil 5.5A) tez çalışması kapsamında incelenmiş ve dişlerin Memeli
sınıfının Elephantidae familyasından Mammuthus meridionalis (Şekil 5.5B) türüne
ait oldukları belirlenmiştir. Taksonun yaşı ile ilgili bilgi Bölüm 7.2.4.’de
sunulmaktadır. Mikro ve makro memelilere ait ilgili tanımlamalar, Prof. Dr. Şevket
ŞEN tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5.3. Democricetodon franconicus Fahlbusch, 1966 SEM görüntüleri

Şekil 5.4. Democricetodon mutilus Fahlbusch, 1964 (tarla faresi) SEM görüntüleri
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Şekil 5.5. A) Dursunlu Formasyonu’nun ana kömür damarından (Dursunlu ÖSK)
elde edilen Mammuthus meridionalis türüne ait dişin görüntüsü. B) Valdarno
(İtalya)’da bulunan tüm iskelete göre oluşturulmuş bir Mammuthus meridionalis
rekonstrüksiyonu (Lyras ve van der Geer, 2007).
5.3.4. Palinomorflar
Tez

çalışması

kapsamında

Yalvaç

Havzası’nda

yer

alan

Yarıkkaya

Formasyonu’nun üst kömürlü seviyesinden (Ocakyarık ÖSK) sıcağı iklim koşullarını
seven bitkilere ait spor ve polenler (örn. Juglandaceae-Engelhardia, Polypodiaceae,
Schizaceae

(Leiotriletes

microadriennis)

ve

küçük

Suptriporat

polenler

(Subtriporopolenites anulatus) ve ılıman iklim koşullarında gelişim gösteren
Pinaceae-Pinus,

Pinaceae-Cathaya,

Cupressaceae,

Juglandaceae-Carya,

Ulmaceae-Ulmus ve Betulaceae-Alnus saptanmıştır.
Yalvaç Havzası’nda yer alan Göksöğüt Formasyonu’ndan alınan SK1 sondaj istifi
boyunca palinomorfların belirlenmesi amacıyla 24 adet örnek incelenmiştir.
Palinolojik olarak incelenen bu örneklerde Pteridophytic spor, polen, tatlı su alg
(Botryococcus), fungal sporlar (Glomus sp.) ve palinofasiyes elementlerinin (amorf
organik madde ve fitoklast) oransal bollukları belirlenmiştir. Karasal palinomorf
topluluğunun kompozisyonu genel olarak tüm örneklerde benzerdir. Toplamda 32
familya (2 spor, 6 gymnosperm ve 24 angiosperm familyası) tanımlanmıştır (Şekil
5.6). 6 gymnosperm familyası toplam 12 taksondan, 24 angiosperm familyası ise
toplam 37 taksondan oluşmaktadır. Taksonların dağılımı ve ekolojisi ile ilgili bilgiler
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Bölüm 6.1.2.2.’de sunulmaktadır. Tanımlamalar Doç. Dr. Mine Sezgül KAYSERİ
ÖZER tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5.6. SK1 sondaj istifi boyunca derlenen örneklerde tanımlanmış bazı spor ve
polenler (1-3. Abies; 4. Cathaya; 5. Tsuga; 6. Ephedraceae;
7.Cyperaceae; 8. Alnus; 9. Pterocarya; 10. Sparganiaceae; 11. Poaceae;
12. Corylus; 13. Carya; 14. Juglans; 15. Fagaceae-Fagus; 16. Acer; 17.
Apiaceae; 18. Malvaceae; 19,20.Asteraceae; 21-23 Chenopodiaceae;
24. Liquidambar; 25. Pediastrum; 26. Botroyococcus).
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5.3.5. Ağaç Fosilleri
Tez çalışması kapsamında Ilgın Havzası’nda yer alan Kumdöken Formasyonu’nun
üst kömür damarından (Çeltek ÖSK) elde edilen ağaç fosillerinden ince kesit
yaptırılmış ve formların Sequoioxylon sp. taksonuna ait oldukları belirlenmiştir (Şekil
5.7A-E). Taksonun ekolojisi ile ilgili bilgiler Bölüm 6.2.1.2.’de sunulmaktadır.
Tanımlamalar Prof. Dr. Ünal AKKEMİK tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5.7. A-C) Kumdöken Formasyonu’nun üst kömür damarında (Çeltek ÖSK)
saptanan Sequoioxylon sp. formlarından yaptırılan ince kesitlere ait
fotomikrograflar. D-E) Sequoioxylon sp. formlarının dış görünümü. F)
Sekoya

ağaçları,

Sekoya

Ulusal

Hackemann).
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Parkı

(ABD)

(fotoğraf:

Jörg

6. ÖLÇÜLÜ STRATİGRAFİ KESİTLERİ BOYUNCA OSTRAKODLAR
VE DİĞER FAUNA/FLORA TOPLULUKLARININ DÜŞEY DAĞILIMI
VE BOLLUĞU, ESKİORTAMSAL DEĞERLENDİRMELER
Tez çalışması kapsamında Yalvaç Havzası’nın Yarıkkaya (4 ÖSK) ve Göksöğüt (1
ÖSK ve 2 sondaj istifi) formasyonları ile Ilgın Havzası’nın Kumdöken (2 ÖSK),
Aşağıçiğil (5 ÖSK), Belekler (1 ÖSK) ve Dursunlu (1 ÖSK) formasyonlarından alınan
14 ölçülü stratigrafi kesiti (ÖSK) ile 2 sondaj istifi boyunca ostrakod taksonlarının
düşey dağılımı ve bollukları bu bölümde sunulmuştur. Bazı seviyelerde uzmanlar
tarafından teşhis edilen mollusk ve palinoflora toplulukların da bolluk ve
dağılımlarına yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca ostrakodlar başta olmak üzere elde
edilen diğer fauna ve/veya flora topluluklarından da yararlanılarak ölçülü stratigrafi
kesitleri ve sondaj istifleri boyunca detaylı eskiortamsal (bazı durumlarda
eskiiklimsel) değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.
6.1. Yalvaç Havzası
6.1.1. Yarıkkaya Formasyonu
6.1.1.1. Çakırçal Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Çakırçal ÖSK boyunca toplam 4 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Herpetocyprella
posterotruncata n. sp. ve Herpetocyprella posterocornuta n. sp. yeni türlerinin
tanımlandığı istif boyunca 2 takson (Herpetocyprella? sp. A ve Cypria sp. E) ise
adlandırmaya açık bırakılmıştır. ÖSK boyunca 9 seviyede tanınabilir ostrakodlara
rastlanılırken yalnızca 1 örnek ostrakod içermemektedir (Şekil 6.1).
ÖSK boyunca 9’ar seviyede saptanan Herpetocyprella posterotruncata n. sp.
(%61,96; 531 toplam kapak) ve Herpetocyprella posterocornuta n. sp. (%24,04; 206
toplam kapak) yeni türleri yaygın taksonları oluşturmaktadır. Cypria sp. E (%7,24;
62 toplam kapak) ve Herpetocyprella? sp. A (%6,77; 58 toplam kapak) 6 seviyede
saptanmıştır (Şekil 6.1).
ÖSK’nın tabanından alınan ÇAK-01 nolu örnekte tamamen kırık kavkı parçalarından
oluşan ve bu nedenle tanımlanamayan bir ostrakod topluluğu izlenmektedir. Bu
seviyeden itibaren ostrakod bolluk ve çeşitliliği artmaktadır. ÇAK-03 nolu örnekte H.
posterotruncata (25 kapak), H. posterocornuta (15 kapak) ve Herpetocyprella? sp.
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A (3 kapak) taksonları elde edilmiştir. ÇAK-05 nolu örnekte benzer bollukta elde
edilen bu taksonlara ek olarak Cypria sp. E (2 kapak, 2 kabuk) saptanmıştır. ÇAK07 nolu örnekte H. posterotruncata (23 kapak) ve H. posterocornuta (17 kapak) yeni
türleri ile 1 adet Cypria sp. E kapağı gözlenmektedir. ÇAK-09 nolu örnek ÖSK
boyunca ostrakod bolluk ve çeşitliliğinin en yüksek olduğu seviyedir. H.
posterotruncata

(286

kapak,

2

kabuk),

H.

posterocornuta

(72

kapak),

Herpetocyprella? sp. A (33 kapak) ve Cypria sp. E (48 kapak) taksonlarından oluşan
toplulukta yavru ve ergin bireyler çok iyi dağılmıştır. Yaygın olarak tekil kapaklar
oluşan kavkılar ince, yarı saydam ve yer yer sediman dolguludur. ÇAK-11 nolu
örnekte

ostrakod

bolluğu

düşmekte

H.

posterotruncata

(30

kapak),

H.

posterocornuta (14 kapak) ve Herpetocyprella? sp. A (5 kapak) taksonlarına
rastlanılmaktadır. Yavru ve erginlerin iyi dağılım gösterdiği bu seviyede mika
mineralleri de dikkat çekmektedir. ÇAK-13 nolu örnekte bolluk ve çeşitlilik nispeten
artmaktadır. H. posterotruncata (48 kapak), H. posterocornuta (27 kapak),
Herpetocyprella? sp. A (9 kapak) ve Cypria sp. E (1 kapak) taksonlarının elde
edildiği bu seviyede kavkılar kötü korunuma sahiptir. ÇAK-15 nolu örnekte H.
posterotruncata (37 kapak, 1 kabuk), H. posterocornuta (13 kapak) ve Cypria sp. E
(1 kapak), ÇAK-17 nolu örnekte ise H. posterotruncata (48 kapak), H.
posterocornuta (23 kapak) ve Herpetocyprella? sp. A (7 kapak) ostrakod topluluğu
saptanmıştır. Bu örneklerde kavkılar çoğunlukla kırık olsa da yavru ve ergin
bireylerin toplulukta iyi dağılım gösterdiği gözlenmektedir. ÖSK’nın tavanından elde
edilen ÇAK-19 nolu örnekte ostrakod bolluğunun nispeten düştüğü görülmektedir.
H. posterotruncata (8 kapak), H. posterocornuta (11 kapak) ve Cypria sp. E (5
kapak) taksonlarından oluşan toplulukta kavkılar ince ve çoğunlukla sediman
dolguludur.
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Şekil 6.1. Çakırçal ÖSK boyunca ostrakod taksonlarının düşey dağılımı ve bolluğu.
Eskiortamsal Değerlendirmeler
Çakırçal ÖSK boyunca Herpetocyprella ve Cypria cinslerinin bilinen türleri elde
edilemediğinden eskiortamsal yorumlar cinslere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.
Herpetocyprella ekolojisi ile ilgili bilinenler sınırlı olsa da türlerin çoğuna, göllerin yarı
litoral ve derin kesimlerinde rastlanılmaktadır. Cypria ortamsal faktörlere karşı
dayanıklı türlere sahip olduğundan göllerin litoral ve derin kesimlerinden elde
edilebilmektedir. Pipík ve Bodergat (2003a), trapezoid ve üçgenimsi/yarı üçgenimsi
kavkı şekline sahip Cypria türlerinin durgun derin gölsel koşullarda, yarı yuvarlak
kavkı şekline sahip olanların ise duraysız litoral ve yarı litoral koşullarda
bulunduğunu öne sürmektedir. Bu seviyelerde saptanan formların şekli yarı
üçgenimsiye daha yakındır.
Çakırçal ÖSK boyunca incelenen istifin durgun ve daimi yarı litoral?-derin gölsel
koşullar altında çökeldiği düşünülmektedir. Üste doğru laminasyonun artması ve

262

bazı seviyelerde (ÇAK-09) ostrakod bolluğunun yükselmesi de derin gölsel
koşulların etkin olduğuna işaret edebilir.
6.1.1.2. Bağlarbaşı Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Bağlarbaşı

ÖSK

boyunca

toplam

15

ostrakod

taksonu

tanımlanmıştır.

Herpetocyprella mongolica, Leucocythere sieberi bilinen türlerinin yanı sıra 13
takson (Herpetocyprella cf. auriculata, Potamocypris sp. A, Candona/Neglecandona
sp. juv., Candona sp. A, Candona sp. B, Hastacandona? sp. A, Cypria sp. A, Cypria
sp. B, Cypria sp. C, Cypria sp. D, Cypria sp. E, Cypria indet. ve Leucocythere sp.
A) adlandırmaya açık bırakılmıştır. ÖSK boyunca 43 seviyede ostrakodlara
rastlanırken yalnızca 5 seviye ostrakod açısından sterildir (Şekil 6.2).
ÖSK boyunca 32 seviyede saptanan Cypria indet. (% 11,50; 539 toplam kapak) en
yaygın ostrakod taksonudur. Formlar kırık, preslenmiş ve/veya sediman dolgulu
olmalarından dolayı diğer Cypria taksonlarına dahil edilememiş ve indet.
seviyesinde bırakılmıştır. Cypria sp. B (% 3,33; 156 toplam kapak) 26 seviye, Cypria
sp. A ise (% 6,53; 306 toplam kapak) 21 seviyede izlenmekte ve yaygın Cypria
taksonlarını oluşturmaktadır. ÖSK’nın orta ve üst kesimlerinde yaygın olan ve 19
seviyede saptanan Candona/Neglecandona sp. juv. (% 24,26; 1137 toplam kapak)
en bol ostrakod taksonudur. Bu formların birçoğu olasılıkla 18 seviyede izlenen
Candona sp. B (%6,83; 320 toplam kapak) yavru formlarıdır. ÖSK boyunca yalnızca
2 seviyede saptanan Potamocypris sp. A (%15,87; 744 toplam kapak) en bol ikinci
taksondur. Diğer taksonlardan H. cf. auriculata (%11,00; 516 toplam kapak) ve
Hastacandona? sp. A (%4,20; 197 toplam kapak) 11 seviyede, Leucocythere sp. A
(%7,10; 333 toplam kapak) ise 8 seviyede belirlenmiştir. ÖSK’nın üst kesimlerinde
4 seviyede saptanan L. sieberi (%4,54; 213 toplam kapak) ile tek seviyede bulunan
H. mongolica (%3,93; 184 toplam kapak) diğer dikkat çeken taksonlardır (Şekil 6.2).
ÖSK tabanda (BAĞB-A-H) Cypria baskın bir ostrakod topluluğu ile temsil
edilmektedir. Bu aralıkta kavkılar çoğunlukla kötü korunuma (kırık, preslenmiş
ve/veya sediman dolgulu) sahiptir. BAĞB-D nolu örnekte ostrakod bolluk ve
çeşitliliği dikkat çekmektedir. Toplulukta çoğunlukla preslenmiş kavkılardan oluşan
Cypria indet. (75 kabuk) baskındır. Cypria A. (71 kapak) ile H. cf. auriculata (30
kapak) nispeten bol olan diğer taksonlardır. Toplulukta yavru ve erginler bir arada
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olup birkaç gastropod ve otolite de rastlanılmaktadır. BAĞB-F nolu örnek
faunal/floral açıdan sterildir. Üste doğru BAĞB-01-07 nolu örneklerde de Cypria
(Cypria indet., Cypria sp. A ve B ile Cypria sp. E) taksonları baskındır. Bu aralıkta
bolluk açısından en dikkat çekici seviye olan BAĞB-05 nolu örnekte kavkılar tabana
göre tanınabilir olup ince, yarı saydam ve sediman dolgulu formlar elde edilmiştir.
Yavru ve erginlerin iyi dağıldığı toplulukta baskın takson H. cf. auriculata (405 kapak,
3 kabuk) olup bu seviye taksonun ÖSK boyunca en bol olduğu seviyedir. Ayrıca bu
seviyede Cypria sp. A (56 kapak, 3 kabuk) ve Cypria sp. B (2 kapak, 1 kabuk)
taksonları ile düşük bollukta gastropod, balık dişi ve otolitlere de rastlanılmaktadır.
BAĞB-08-13 nolu örneklerde düşük bolluğa sahip ostrakod topluluğunda baskın
olan Cypria taksonlarıdır. Bu aralıkta formlar kötü korunuma (kırık, preslenmiş
ve/veya sediman dolgulu) sahiptir. BAĞB-14 ve 15 nolu örneklerden elde edilen
toplulukta Candona sp. B ve olası yavru formları olan Candona/Neglecandona sp.
juv. baskın taksonları oluşturmaktadır. Kavkıların nispeten iyi korunuma sahip
olduğu bu seviyelerde Cypria indet., Cypria sp. A ve B taksonlarına
rastlanılmaktadır. Potamocypris sp. A (1 kabuk)’nın ÖSK boyunca ilk kez görüldüğü
BAĞB-16 nolu örnekte, çok düşük bolluğa sahip ostrakod topluluğundan ziyade bol
miktarda elde edilen mika (muskovit) mineralleri dikkat çekmektedir.
BAĞB-17 nolu örnek ÖSK boyunca ostrakod bolluğunun en yüksek olduğu seviyedir
(Şekil 6.2). Yavru ve ergin bireylerin bir arada bulunduğu toplulukta iyi bir dağılımdan
söz edilebilir. Bu seviyede baskın olan Potamocypris sp. A (102 kapak, 320 kabuk)
ve H. mongolica (64 kapak, 60 kabuk) taksonlarının yanı sıra Cypria indet. (4 kapak,
6 kabuk), Cypria sp. A (2 kapak) ve Cypria sp. B (15 kapak, 15 kabuk) taksonları da
elde edilmiştir. BAĞB-18 ve 19 nolu örneklerde düşük bolluktaki ostrakod
topluluğunun yanı sıra birkaç balık dişi elde edilmiştir. BAĞB-20 nolu örneğin
alındığı seviyeden itibaren candonid formların bolluğu artarken Cypria taksonlarının
topluluklardaki

baskınlığı

azalmaktadır.

BAĞB-20

nolu

örnekte

Candona/Neglecandona sp. juv. (32 kapak) ile olası erginleri Candona sp. B (4
kapak, 7 kabuk)’nin yanı sıra Candona sp. A (1 kabuk) taksonu tanımlanmış ve
kemik parçaları da elde edilmiştir. BAĞB-23 ve 24 nolu örneklerde ostrakod bolluğu
oldukça düşüktür. BAĞB-25 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (52
kapak) ile Candona sp. B (14 kapak) taksonlarının ince, yarı saydam ve çoğunlukla
sediman dolgulu kavkıları elde edilmiştir. BAĞB-26 ve 27 nolu örneklerde ise
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ostrakodlara rastlanılmamaktadır. BAĞB-28-38 nolu örnekler arasında ostrakod
topluluğu baskın olarak Candona/Neglecandona sp. juv. ve olası ergini Candona
sp. B’ye ait ince, yarı saydam ve çoğunlukla sediman kaplı kavkılarından
oluşmaktadır. Toplulukta yavru ve ergin bireyler iyi dağılım göstermekle birlikte
kavkıların büyük çoğunluğu tekil kapaklar halindedir. BAĞB-30 nolu örnekte söz
konusu taksonların yanı sıra Hastacandona? sp. A (34 kapak, 2 kabuk) ve
Leucocythere sp. A (27 kapak, 9 kabuk) taksonları tanımlanmıştır. Bu seviye ÖSK
boyunca Leucocythere cinsi formların ilk kez görüldüğü seviye olmakla beraber ve
Hastacandona? sp. A’nın da bollaşmaya başladığı seviyedir. BAĞB-31 ve 32 nolu
örneklerde bolluk düşse de benzer topluluk gözlenmektedir. BAĞB-33 nolu örnekte
ise ostrakod bolluğu yeniden yükselmektedir. Candona/Neglecandona sp. juv. (146
kapak), Candona sp. B (70 kapak), Leucocythere sp. A (45 kapak) ve
Hastacandona? sp. A (15 kapak) taksonlarının baskın olduğu toplulukta çoğunlukla
yavru bireylerin tekil kapakları gözlenmektedir. Ayrıca bu seviyede bol miktarda
Pisidium casertanum türü pelesipod, birkaç gastropod ve balık kemiği elde
edilmiştir. BAĞB-34 ve 35 örneklerde ostrakod bolluğu kademeli olarak
düşmektedir.
BAĞB-36-38 nolu örneklerde ostrakod bolluğu artmakta ve çeşitlilik 9’ar ostrakod
taksonu ile tüm ÖSK boyunca en yüksek değere ulaşmaktadır (Şekil 6.2). BAĞB-36
nolu örnekte Hastacandona? sp. A (110 kapak, 2 kabuk) ve Leucocythere sp. A (60
kapak, 4 kabuk) taksonları faunayı domine etmektedir. BAĞB-37 nolu örnekte
Candona/Neglecandona sp. juv. (75 kapak) ve olası ergini Candona sp. B (18
kapak, 1 kabuk) ile baskındır. Leucocythere sp. A (29 kapak), L. sieberi (7 kapak),
Hastacandona? sp. A (13 kapak), Cypria sp. C (10 kapak) ve Cypria sp. D (6 kapak)
dikkat çeken diğer taksonlardır. BAĞB-38 nolu örnekte ise L. sieberi (197 kapak, 3
kabuk) ve Leucocythere sp. A (125 kapak, 1 kabuk) toplulukta baskındır.
Candona/Neglecandona sp. juv. (124 kapak) ve olası ergini Candona sp. B (31
kapak) yüksek bolluğa sahip diğer taksonlardır. Tekil kapakların yaygın olduğu
toplulukta çoğunlukla ince, yarı saydam ve sediman dolgulu kavkılar gözlenmekte
olup yavru ve ergin formlar iyi dağılım göstermektedir. BAĞB-39 ve 40 nolu
örneklerde ostrakod bolluk ve çeşitliliği çarpıcı şekilde düşmektedir. Her iki seviyede
de 3’er Candona/Neglecandona sp. juv. kapağı ile bol miktarda balık kemiği ile
birkaç diş gözlenmektedir.
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Şekil 6.2. Bağlarbaşı ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer faunanın düşey dağılımı ve
,bolluğu.
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Eskiortamsal Değerlendirmeler
Bağlarbaşı ÖSK’nın alt seviyelerinde (BAĞB-A-04) trapezoid/yarı trapezoid şekilli
Cypria taksonlarının baskın olduğu ostrakod faunası ile örneklenen seviyelerde
gözlenen yaygın laminasyon durgun, yarı litoral?-derin gölsel koşulların göstergesi
olabilir.
Üste doğru (BAĞB-05), mezohalin tuzluluğa sahip yarı litoral koşullarda yaygın olan
H. cf. auriculata’nın göreceli bolluğunun artması, nispi sığlaşma ve tuzluluk artışına
işaret edebilir. Bu seviyede bireylerin ontojenik seriler içerisinde iyi dağılım
göstermesi de durgun çökelim koşullarını göstermektedir. Daha üstte (BAĞB-06-16)
düşük

bolluktaki

ostrakod

faunasında

bilinen

türlere

rastlanılmadığından

ostrakodlara dayalı yorumlar gerçekleştirilemese de yarı litoral?-derin gölsel
koşulların sürdüğü söylenebilir. Orta kesimlerdeki bir seviyede (BAĞB-17) ostrakod
topluluğu dikkat çekici şekilde değişmektedir. Bu seviyede saptanan H. mongolica
yarı litoral ve özellikle derin gölsel koşullarda yaygın olan bir türdür. Türün tuzluluk
toleransı üzerine bilinenler sınırlıdır ve güncel formlar bir acı su gölünden elde
edilmiştir. Potamocypris formlarının da yaygın olduğu bu seviyede taksonların
ontojenik seriler içerisinde iyi dağılım göstermesi durgun çökelim koşullarını
gösterirken, kabuk sayılarının göreceli bolluğu ise hızlı gömülme koşullarının
göstergesi olabilir.
Orta-üst kesimlerde (BAĞB-18-27) nadir ve düşük bolluk gösteren ostrakod
faunasında yarı trapezoid Cypria taksonlarının varlığı yarı litoral?-derin gölsel
koşulların sürdüğünü gösterebilir. Üst kesimde (BAĞB-28-40) ostrakod bolluk ve
çeşitliliği artsa da bilinen türler sınırlı sayıdadır. Bu aralıkta yaygın olan cinslerden
ortamsal koşullara karşı toleransı yüksek Candona ve ekolojisi bilinmeyen
Hastacandona’dan

ziyade

Leucocythere

taksonlarına

dayalı

eskiortamsal

değerlendirme gerçekleştirilebilir. Cinsin tip türünün (L. mirabilis) ekolojisine göre
ÖSK’nın üst kesimlerinin yarı litoral-derin gölsel koşullarda çökeldiği söylenebilir. Bu
aralıkta taksonların ontojenik seriler içerisinde iyi dağılım göstermesi durgun
koşulların sürdüğünü gösterebilir. Bazı seviyelerde (BAĞB-33) bol miktarda
derlenen Pisidium casertanum (pelesipod) türü de göllerin derin kısımlarında
gözlenmektedir.
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Tüm veriler değerlendirildiğinde Bağlarbaşı ÖSK boyunca incelenen istifin çökelimi
sırasında durgun ve daimi yarı litoral?-derin gölsel koşulların etkin olduğu
söylenebilir. Bilinen türlerin sınırlı olmasına bağlı olarak tuzluluk net olarak
belirlenemese de cinslere göre tuzlu (oligohalin-mezohalin) sucul koşullardan
bahsedilebilir.
6.1.1.3. Ocakyarık Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Ocakyarık ÖSK boyunca toplam 7 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Mediocypris
candonaeformis, Fabaeformiscandona pokornyi, Lineocypris inflexa ve Cyclocypris
ovum türleri teşhis edilmiş ve 3 takson (Pseudocandona sp. juv., Lineocypris sp. A
ve Pontoniella sp. A) adlandırmaya açık bırakılmıştır. ÖSK boyunca 16 seviyede
ostrakodlara rastlanılırken 8 seviye ostrakodlar açısından sterildir (Şekil 6.3).
ÖSK boyunca 12 seviyede saptanan F. pokornyi (% 94,77; 489 toplam kapak) en
yaygın ve bol ostrakod taksonudur. M. candonaeformis (%2,91; 15 toplam kapak)
düşük bolluk gösterse de 5 ayrı seviyede elde edildiğinden yalnızca birer seviyede
gözlenen diğer 5 taksona kıyasla daha yaygındır (Şekil 6.3).
ÖSK’nın tabanındaki OY-01 ve 02 nolu örnekler ostrakod açısından steril olup OY01 nolu örnekte bol miktarda kemik parçasına rastlanılmıştır. OY-03 nolu örnekte F.
pokornyi (5 kapak) ve M. candonaeformis (1 kapak, kırık) ostrakod taksonları ile 1
adet gastropod ve bol miktarda kemik parçası (balık?) ile birkaç balık dişi
izlenmektedir. Bu seviyede ostrakod kavkıları ince ve kırıktır. OY-04 ve 05 nolu
örnekler ostrakod içermemektedir. Bu seviyelerde birkaç gastropod elde edilmiştir.
OY-04 nolu örnekte bol miktarda kemik parçası (balık?) ile birkaç balık dişi
izlenmektedir. OY-06 nolu örnekte Pseudocandona sp. juv. (2 kapak), OY-07 nolu
örnekte ise F. pokornyi (1 kapak) taksonları ile birkaç gastropod elde edilmiştir. OY08 ve 09 nolu örnekler ostrakod açısından sterildir. OY-08 nolu örnekte kemik
parçaları ile balık dişleri, OY-09 nolu örnekte ise gastropodlar boldur.
Ana kömür damarının üzerindeki seviyenin tabanından alınan OY-10 nolu örnek
ÖSK boyunca ostrakod bolluğunun en yüksek olduğu seviyedir ve yalnızca F.
pokornyi (357 kapak, 1 kabuk) türü elde edilmiştir (Şekil 6.3). Bu seviyedeki kavkılar
ince, yarı saydam ve iyi korunmuş olup çoğunlukla gri ve koyu gri renklerdedir.
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Toplulukta yavru ve ergin bireyler bir arada izlenmektedir. OY-11-15 nolu örneklerde
yalnızca F. pokornyi türü ile kemikler ve balık dişlerine rastlanılmaktadır. Tür, OY14 nolu örnekte kayda değer bolluğa (38 kapak) ulaşsa da topluluk çoğunlukla kırık
kavkılardan oluşmaktadır. OY-16 nolu örnekte ostrakod bulunmamaktadır ve ayrıca
birkaç gastropod ile balık diş ve kemikleri de elde edilmiştir. OY-17 nolu örnekte
düşük bolluğa sahip ostrakod topluluğu gri-koyu gri renkli ve kırık kavkılardan
oluşmaktadır. M. candonaeformis (3 kapak) ve F. pokornyi (2 kapak) türleri ile birkaç
balık dişi gözlenmektedir. OY-18 nolu örnekte ostrakodlara rastlanılmamaktadır.
OY-19 nolu örnekte M. candonaeformis (2 kapak) düşük bollukta elde edilmiştir.
OY-20 nolu örnek ÖSK boyunca ostrakod çeşitliliğinin en yüksek olduğu seviyedir
(Şekil 6.3). L. inflexa (1 kapak), Lineocypris sp. A (1 kapak, 1 kabuk) ve Pontoniella
sp. A (2 kapak) taksonlarının yanı sıra olasılıkla taşınmış birkaç adet
Herpetocyprella cinsi form saptanmıştır. Ayrıca bu seviyede birkaç gastropod
(Planorbis corneus ve Planorbis cf. carinatus), pelesipod ve kemikler (balık?) de
gözlenmektedir. OY-21 nolu örnekte 1 adet kırık M. candonaeformis ile birkaç
gastropod izlenmektedir. OY-22 nolu örnekte faunal bolluk artmaktadır. F. pokornyi
(56 kapak, 2 kabuk) çoğunlukla yavru formlar, M. candonaeformis (8 kapak) ise kırık
kavkılarla temsil edilmektedir. Planispiral ve trokospiral gastropodların bir arada
elde edildiği bu seviyede bol miktarda kemik ve balık dişi de derlenmiştir. OY-23
nolu örnekte ostrakodlardan F. pokornyi (8 kapak) ile Helicopsis cf. wenzi gastropod
taksonu tanımlanmıştır. OY-24 nolu örnekte ise açık gri renkli F. pokornyi (3 kapak)
ve C. ovum (2 kapak, 1 kabuk) kavkıları ile birkaç gastropod ve kemik parçası elde
edilmiştir.
Bu çalışma kapsamında ana kömür damarında sıcağı seven bitkilere ait polenler
(örn.

Juglandaceae-Engelhardia),

microadriennis),

Polypodiaceae,

Pinaceae-Pinus,

Schizaceae

Pinaceae-Cathaya,

(Leiotriletes

Cupressaceae,

Juglandaceae-Carya, Ulmaceae-Ulmus, Betulaceae-Alnus ve küçük Suptri polenler
(Subtriporopolenites anulus) saptanmıştır.
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Şekil 6.3. Ocakyarık ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer faunanın düşey dağılımı ve
,bolluğu.
Eskiortamsal ve Eskiiklimsel Değerlendirmeler
Ocakyarık ÖSK’nın ana kömür damarının altında yer alan taban kesimleri (OY-0108) ostrakod açısından fakir olmakla birlikte izlenen kumtaşı ve çakıltaşı seviyeleri
yüksek enerjili koşulların (akarsu) etkin olduğunu gösterirken ara seviyelerdeki
kiltaşları ise litoral koşulların göstergesi olabilir. Ana kömür damarından elde edilen
palinofloral bulgular iklimin subtropikal olduğunu ve kömürü oluşturan ilksel turba
bataklığının akarsular ile beslendiğini göstermektedir. Ana kömür damarının
üzerindeki seviyeden (OY-10) elde edilen F. pokornyi baskın ostrakod topluluğu
çökelimin tatlı su-oligohalin tuzluluğa sahip bataklıklar içeren bir gölün (gölcük,
oxbow gölü), litoral (çok sığ) bölümünde subtropikal? iklim koşulları altında
gerçekleştiğini göstermektedir. İstifin orta bölümlerinde (OY-11-16) ostrakodlara
nadiren rastlanılsa da bu seviyelerde F. pokornyi türünün varlığı benzer litoral
koşulları işaret edebilir. Üste doğru birkaç seviyede (OY-17-21) yalnızca M.
candonaeformis türünün saptanması nispi bir tuzluluk artışının işareti olabilmekle
birlikte türün bazı seviyelerde (OY-22) F. pokornyi ile birlikte bulunması oligohalin
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tuzluluk koşullarının aşılmadığı litoral koşulların devam ettiğini göstermektedir. Bazı
seviyelerde

(OY-23)

akciğer

solunumu

yapan

ve

tümüyle

karasal

olan

gastropodlardan Helicopsis cinsi formların bulunması akarsularla beslenen çok sığ
göl/gölcük koşullarını gösterebilir.
Ocakyarık ÖSK ana kömür damarında gerçekleştirilen kömür jeolojisi çalışmasında
(Tunoğlu ve ark., 2018), kömürlü seviyenin ilksel turbalığının göl kenarında (limnotelmatik) yerleştiği belirtilmiştir.
6.1.1.4. Yarıkkaya Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Yarıkkaya ÖSK boyunca faunal/floral bulgular sınırlıdır. ÖSK boyunca yalnızca 3
ostrakod taksonu tanımlanmıştır: Candona/Neglecandona sp. juv., Pseudocandona
sp. juv. ve Lineocypris cf. lunata. ÖSK boyunca yalnızca 6 seviyede ostrakodlar elde
edilmiştir ve 20 örnek ostrakodlar açısından sterildir (Şekil 6.4).
ÖSK boyunca 5 seviyede saptanan Candona/Neglecandona sp. juv. (% 84,00; 21
toplam kapak) görece en yaygın ve bol ostrakod taksonudur. İstif boyunca
Pseudocandona sp. juv. (2 kapak) 2, Lineocypris cf. lunata (1 kabuk) ise yalnızca 1
seviyede izlenmektedir (Şekil 6.4).
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Şekil 6.4. Yarıkkaya ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer faunanın düşey dağılımı ve
,bolluğu.
ÖSK tabanındaki YRK-01 nolu örnekte yalnızca Pseudocandona sp. juv. (2 kapak)
ile birlikte nispeten bol miktarda gastropod elde edilmiştir. Ayrıca bu seviyede testat
protozoanlara (Arcella? sp.) benzer bir form ve mikro memelilere (kemirgen?) ait bir
orta parmak kemiği bulunmuştur. Bu seviyenin hemen altından alınan YRK-MM-28
nolu örnekten toplamda 9 mikro memeli dişi elde edilmiştir. Mikro memeli faunası
dahilinde tarla faresi olarak da bilinen Democricetodon mutilus Fahlbusch, 1964 (7
diş) ile sincapgillerden Aliveria sp. (1 diş) taksonları tanımlanmıştır. Tanımlaması
süren diğer dişin Heramys veya Debruijina cinsine ait olduğu belirtilmiştir.
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YRK-02-08 nolu örnekler ostrakod açısından sterildir. YRK-02, 03 ve 08 nolu
örneklerde düşük bollukta gastropod kaydedilirken, YRK-04 nolu örnekte gastropod
bolluğu yüksektir. YRK-02-05 nolu örneklerde mika (muskovit?) ve kuvars
mineralleri ile birkaç taşınmış ostrakod kavkısına rastlanılmaktadır. YRK-09 nolu
örnek ÖSK boyunca kayda değer ostrakod içeren ilk seviyedir. Ostrakodların ince,
yarı saydam ve kırık kavkılardan oluştuğu bu seviyede Candona/Neglecandona sp.
juv. (7 kapak) ve Pseudocandona sp. juv. (1 kapak) taksonlarının yanı sıra
gastropod (5 birey) ve pelesipodlar (1 kapak) da gözlenmektedir. YRK-10-12 nolu
örnekler ostrakod açısından sterildir ve birkaç adet gastropod ile tufa tüplerine
rastlanılmaktadır. YRK-13 ve 14 nolu örneklerde sırasıyla 2 ve 9 adet
Candona/Neglecandona sp. juv. kapağı ile gastropodlar elde edilmiştir. YRK-14
nolu örnekte gastropod bolluğu artmakta ve pelesipodlar ile tufa tüplerine de
rastlanılmaktadır. YRK-15 nolu örnek ostrakodlar açısından sterilken kayda değer
bollukta gastropod (15 birey) elde edilmiştir. YRK-16 nolu örnekte ostrakodlardan
Lineocypris cf. lunata (1 kabuk) taksonu ile gastropod (1 birey), pelesipod (1 birey)
ve tufa tüplerine de rastlanılmıştır. Elde edilen formlar kötü korunuma sahiptir. YRK18 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (1 adet) dışında bir adet kırık
Mediocypris? kavkısı ile mika (muskovit?) ve kuvars mineralleri elde edilmiştir. YRK20 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (2 adet) ostrakod taksonu ve bol
miktarda gastropod ile tufa tüpleri izlenmektedir. YRK-21-26 nolu örnekler ostrakod
açısından sterildir. YRK-22 ve 23 nolu örnekler birkaç gastropod ile tufa tüplerine,
YRK-24 nolu örnekte ise gastropod (4 birey) ve pelesipodlara (1 kapak)
rastlanılmaktadır. YRK-26 nolu örnekte ise yalnızca gastropodlar bulunmaktadır.
Eskiortamsal Değerlendirmeler
Yarıkkaya ÖSK boyunca bilinen ostrakod taksonları elde edilemediğinden detaylı
bir eskiortamsal değerlendirme gerçekleştirilememiştir. ÖSK’nın tabanında mikro
memeli içeren organik maddece zengin çamurtaşı seviyeleri bataklık koşullarını
ifade etmektedir. ÖSK boyunca ince kırıntılı seviyelerden derlenen örneklerde
taşınmış kayaç parçası ve mineraller (kuvars) elde edilmiştir. Karbonatlı
seviyelerden derlenen örneklerde ise tufa tüpleri gözlenmektedir. Sınırlı sayıdaki
veri, arazi gözlemleri ile birlikte değerlendirildiğinde istif boyunca tabanda organik
maddece zengin ince kırıntılılardan (çamurtaşı) oluşan seviyelerin bataklık, iri
kırıntılılardan (çakıltaşı, kumtaşı) oluşan seviyelerin flüviyal, karbonatlardan (tufa
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içeren kireçtaşı) oluşan seviyelerin ise akışlarla beslenen litoral (çok sığ) gölsel
koşullarda çökeldiği önerilebilir.
6.1.2. Göksöğüt Formasyonu
6.1.2.1. Balcı Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Balcı ÖSK boyunca toplam 24 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Cypris pubera,
Potamocypris gracilis, Zonocypris membranae, Neglecandona angulata decimai,
Fabaeformiscandona pokornyi, Cyclocypris ovum, Ilyocypris gibba ve Leucocythere
immigrata’nın yanı sıra 15 takson (Heterocypris cf. steinheimensis, Candonopsis cf.
arida, Ilyocypris aff. gibba, Potamocypris indet., Heterocypris indet., Heterocypris
sp. B, Heterocypris sp. C, Heterocypris sp. D, Candona/Neglecandona indet.,
Candona/Neglecandona sp. juv., Candona sp. C, Pseudocandona sp. juv.,
Ilyocypris indet., Leucocythere? sp. B ve Ostracoda indet. A) adlandırmaya açık
bırakılmıştır. Ayrıca Heterocypris yalvacensis n. sp. yeni türü tanımlanmıştır. ÖSK
boyunca birçok form ezilmiş (preslenmiş), deforme ve karbonat kaplı olduğundan
taksonların

adlandırılmasında

yaygın

olarak

indet.

açık

adlandırmasına

başvurulmuştur. ÖSK boyunca 46 seviyede ostrakodlara rastlanırken 5 seviye
ostrakodlar açısından sterildir (Şekil 6.5).
ÖSK boyunca 35 seviyede saptanan Candona/Neglecandona sp. juv. (% 17,84;
1267 toplam kapak) en yaygın ostrakod taksonudur ve olası ergini N. angulata
decimai (% 0,87; 62 toplam kapak) 10, Candona/Neglecandona indet. (% 7,00; 497
toplam kapak) taksonu ise 30 seviyeden elde edilmiştir. 24 seviyede saptanan Z.
membranae (% 33,18; 2357 toplam kapak) ise ÖSK boyunca en yüksek bolluğa
sahip taksondur (Şekil 6.5). ÖSK boyunca yaygın olan Heterocypris cinsi dahilindeki
taksonlardan H. cf. steinheimensis (% 12,15; 863 toplam kapak) 23, Heterocypris
indet. (% 9,01; 640 toplam kapak) 29, Heterocypris sp. D (% 1,66; 118 toplam
kapak) 11, Heterocypris sp. B (% 1,76; 125 toplam kapak) ve Heterocypris sp. C (%
1,13; 80 toplam kapak) ise 3’er seviyede kaydedilmiştir. Ilyocypris cinsi dahilindeki
taksonlardan I. gibba (% 1,746; 124 toplam kapak) 19, I. aff. gibba (% 1,75; 57
toplam kapak) 7 ve Ilyocypris indet. (% 2,10; 149 toplam kapak) 6 seviyede
belirlenmiştir. ÖSK’nın alt seviyelerinde yaygın olan Potamocypris taksonları P.
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gracilis (% 0,93; 66 toplam kapak) 5, Potamocypris indet. (% 2,22; 158 toplam
kapak) ise 1 örnekten elde edilmiştir (Şekil 6.5).
ÖSK’nın tabanından (BAL-01-09) elde edilen ostrakod kavkıları çoğunlukla
karbonat kaplı ve dolgulu olduğundan tanımlama gerçekleştirmek oldukça zordur.
Bu aralıkta Candona/Neglecandona sp. juv., Candona/Neglecandona indet.,
Heterocypris indet., I. gibba, Ilyocypris indet. ve P. gracilis taksonları yaygındır. BAL01 nolu örnekte bolluk ve çeşitlilik düşüktür. BAL-02 nolu örnekte Heterocypris sp.
B (11 kapak, 42 kabuk) bolluğu dikkat çekmektedir. BAL-03 ve 04 nolu örneklerde
yaygın taksonların yanı sıra Heterocypris sp. C görülmektedir. BAL-04 nolu örnekte
Candonopsis cf. arida (9 kapak) ve Ilyocypris taksonları dikkat çekmektedir. BAL-05
nolu örnekte Heterocypris taksonlarının bolluğu çarpıcı şekilde düşmekte iken
yaygın taksonların yanı sıra Leucocythere? sp. B (1 kabuk) ve L. immigrata (1
kapak) taksonları ile birkaç gastropod ve tohuma da rastlanılmaktadır. Ayrıca bu
seviye tüm ÖSK boyunca L. immigrata’nın görüldüğü tek seviyedir. BAL-06 nolu
örnekte tabandan itibaren en iyi korunuma sahip kavkılar elde edilmiştir.
Heterocypris sp. C (60 kapak, 4 kabuk) baskın türdür. Tekil kavkıların bol olduğu
toplulukta, yavru ve ergin bireyler bir arada izlenmektedir. BAL-07 nolu örnek
tabandan itibaren en yüksek bolluğa sahip seviye olmasına karşın kavkılar oldukça
kötü korunuma sahiptir. Öyle ki çoğu kavkı karbonat kaplı ve/veya preslenmiş
haldedir. Kabukların yaygın olduğu topluluk dahilinde Potamocypris indet. (6 kapak,
76 kabuk) ve P. gracilis (2 kapak, 15 kabuk) baskın taksonlardır. BAL-08 nolu
örnekte bolluk ve çeşitlilik düşmekte ve BAL-09 nolu örnekte ostrakodlara
rastlanılmamaktadır. BAL-09 nolu örnekte yaklaşık 10 adet gastropod ile bol
miktarda tufa tüpü izlenmektedir.
BAL-10-15 nolu örnekler arasında Heterocypris indet., Candona/Neglecandona
indet., Candona/Neglecandona sp. juv. ve Heterocypris sp. D taksonları yaygındır.
Z. membranae (1 kabuk)’nin ÖSK boyunca ilk kez görüldüğü BAL-12 nolu örnekten
bol miktarda gastropod kavkısı elde edilmiştir. BAL-13 nolu örnekte Heterocypris
indet. (58 kabuk) ve Heterocypris sp. D (16 kapak, 6 kabuk) taksonlarının baskın
olduğu bir ostrakod topluluğu ile otolit ve böcek benzeri formlara rastlanılmıştır. BAL14 ve 15 nolu örneklerde ostrakod bolluğu düşüktür.
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BAL-16 nolu örnekten itibaren ostrakod bolluk ve çeşitliliği çarpıcı şekilde
artmaktadır. BAL-16 nolu örnek ÖSK boyunca ostrakod çeşitliliğinin en yüksek
olduğu seviyedir ve toplamda 10 ostrakod taksonu tanımlanmıştır (Şekil 6.5). Yavru
ve ergin bireylerin iyi dağılım gösterdiği toplulukta Candona/Neglecandona sp. juv.
(156 kapak, 3 kabuk), Leucocythere? sp. B (32 kapak, 16 kabuk), Z. membranae
(11 kapak, 17 kabuk), N. angulata decimai (5 kapak, 8 kabuk) ve Heterocypris sp.
D (4 kapak, 3 kabuk) öne çıkan taksonlardır ve yüksek kabuk sayıları dikkat
çekmektedir. BAL-17-20 nolu örnekler arasında benzer ostrakod topluluğu daha
düşük bollukta kaydedilmiştir.
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Şekil 6.5. Balcı ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey dağılımı ve
,bolluğu.
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BAL-21 nolu örnekte tabandan itibaren en iyi korunmuş ostrakod topluluğuna
rastlanılmış olup kapakların çoğu yarı saydam ve çoğunlukla sağlamdır. Toplulukta
Candona sp. C (56 kapak, 1 kabuk), Z. membranae (30 kapak, 2 kabuk), H. cf.
steinheimensis (27 kapak), Heterocypris yalvacensis n. sp. (12 kapak), C. ovum (2
kapak), F. pokornyi (1 kapak) ve Heterocypris sp. D (2 kapak) taksonları
tanımlanmıştır. Tekil kapakların baskın olduğu toplulukta yavru ve ergin bireyler iyi
dağılım göstermektedir. Ayrıca bu seviyede gastropodların (trokospiral) yanı sıra
karofitler ve birkaç balık dişi elde edilmiştir. Karofitlerin tabandan itibaren en yüksek
bolluğa ulaştığı seviyedir. BAL-22 ve 23 nolu örneklerde ostrakod topluluğu bolluk
ve çeşitliliği düşmektedir. BAL-24 nolu örnekte ostrakod bolluğu artsa da kavkıların
çok kötü korunuma sahip oldukları bu seviyede sınırlı sayıda tanınabilir kavkı elde
edilmiştir. Bu seviyede Candona/Neglecandona sp. juv. (89 kapak, 2 kabuk),
Heterocypris indet.(11 kapak, 22 kabuk), Candona/Neglecandona indet. (9 kapak,
11 kabuk) ve Ostracoda indet. A (23 kabuk, 6 kapak) taksonları tanımlanabilmiştir.
BAL-25 nolu örnek faunal/floral açıdan sterildir. BAL-26 nolu örnek ÖSK boyunca
ostrakod bolluğunun en yüksek olduğu seviyedir. Z. membranae (96 kapak, 249
kabuk),

Candona/Neglecandona

sp.

juv.

(356

kapak,

2

kabuk),

Candona/Neglecandona indet. (83 kapak, 17 kabuk), Ostracoda indet. A (56 kapak,
1 kabuk), Candonopsis cf. arida (30 kapak) ve N. angulata decimai (8 kapak, 3
kabuk) taksonlarının tanımlandığı bu seviyede Z. membranae ve C. cf. arida ÖSK
boyunca en yüksek bolluk değerine ulaşmaktadır. Üste doğru BAL-27-29 nolu
örneklerde Z. membranae bolluğu azalırken başta Ilyocypris taksonları olmak üzere
Leucocythere? sp. B ve Heterocypris taksonlarının artış gösterdiği görülmektedir.
BAL-30-34 nolu örnekler arasında, toplulukta Z. membranae ile H. cf.
steinheimensis baskın hale gelmektedir. BAL-30 ve 31 nolu örneklerde Z.
membranae görece baskınken üste doğru (BAL-32-34) yaklaşık olarak eşit bolluk
sunmaktadırlar. BAL-34 nolu örnekte Z. membranae (103 kapak, 3 kabuk), H. cf.
steinheimensis

(87

kapak,

1

kabuk),

Candona

sp.

C

(6

kapak),

Candona/Neglecandona sp. juv. (3 kapak), N. angulata decimai (2 kapak), C. cf.
arida (1 kapak) ve I. gibba (1 kapak) taksonları elde edilmiştir. Ostrakod topluluğunu
oluşturan kavkıların tüm ÖSK boyunca en iyi korunuma sahip kavkılar olduğu
söylenebilir. İnce, yarı saydam ve sediman dolgusu içermeyen kavkılar çoğunlukla
tekil kapaklar halindedir ve toplulukta yavru ve ergin bireylerin çok iyi dağılım
gösterdiği görülmektedir. Ayrıca bu seviyede bol gastropod (trokospiral) ile birkaç
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karofit ve otolite de rastlanılmaktadır (Topluluk, YÇ-32 nolu örnekten elde edilen
topluluk ile benzerlik sunmaktadır). BAL-35 nolu örnek ostrakodlar açısından
sterildir ve yalnızca birkaç otolit elde edilmiştir. BAL-36-38 nolu örneklerde kavkılar
iyi korunuma sahip olup toplulukta yavru ve ergin bireylerin iyi dağılım gösterdiği
belirlenmiştir. BAL-36 nolu örnekte Z. membranae (150 kapak, 8 kabuk), H. cf.
steinheimensis (20 kapak) ile I. gibba (7 kapak) taksonları ile birkaç otolit elde
edilmiştir. Üste doğru Z. membranae (188 kapak, 31 kabuk) ve H. cf. steinheimensis
(89 kapak, 2 kabuk) bolluğu artmakta ve ayrıca Candona sp. C (4 kapak),
Candona/Neglecandona sp. juv. (2 kapak) ve F. pokornyi (1 kapak) taksonları ile
bol miktarda otolite rastlanılmaktadır. Z. membranae’nin bulunmadığı BAL-38 nolu
örnekte ise H. cf. steinheimensis (32 kapak) ve Candona/Neglecandona sp. juv. (19
kapak) ostrakod taksonları baskındır ve birkaç gastropod ile balık dişleri de
kaydedilmiştir. BAL-39 ve 40 nolu örneklerde ostrakod bolluk ve çeşitliliği dikkat
çekici şekilde artmaktadır. Ancak bu seviyelerde kavkıların büyük çoğunluğunun
kötü korunuma sahip oldukları gözlenmektedir. BAL-39 nolu örnekte Z. membranae
baskınken BAL-40 nolu örnekte H. cf. steinheimensis baskındır. BAL-40 nolu
örnekte H. cf. steinheimensis (221 kapak, 51 kabuk), Z. membranae (75 kapak, 35
kabuk), Heterocypris indet. (10 kapak, 34 kabuk), Candona/Neglecandona sp. juv.
(52 kapak), Candona sp. C (32 kapak, 2 kabuk), Candona/Neglecandona indet. (10
kapak, 2 kabuk), C. cf. arida (6 kapak) ve I. gibba (2 kapak)’dan oluşan ostrakod
topluluğunda yavru ve ergin bireylerin çok iyi dağılım gösterdiği görülmektedir. BAL41 nolu örnekte ise kötü korunuma sahip ve zor tanınabilir kavkılardan oluşan
ostrakod topluluğu dahilinde Candona/Neglecandona sp. juv. (34 kapak),
Heterocypris indet. (11 kapak, 5 kabuk), Ostracoda indet. A (17 kapak),
Heterocypris cf. steinheimensis (15 kapak), Candona/Neglecandona indet (10
kapak, 2 kabuk) ve C. cf. arida (3 kapak) taksonları tanımlanmıştır. Üste doğru BAL42-44 nolu örneklerde ostrakod bolluk ve çeşitliliği çarpıcı şekilde düşmektedir. BAL43 nolu örnek Z. membranae türünün (9 kapak) ÖSK boyunca kaydedildiği son
seviyedir. Bu aralıkta gastropodlar ile karofitlerin nispeten arttığı söylenebilir.
BAL-45 nolu örnek tabandan itibaren C. pubera (10 kapak) türünün ilk kez görüldüğü
seviyedir. İnce, yarı saydam ancak çoğunlukla kırık kavkıların elde edildiği bu
seviyede Candona sp. C (1 kapak), Pseudocandona sp. juv. (1 kapak) ve C. cf. arida
(1 kapak) ostrakod taksonlarının yanı sıra yaklaşık 10 adet gastropod ile tufa tüpleri
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de elde edilmiştir. BAL-46 nolu örnekte ise C. pubera (38 kapak) ÖSK boyunca en
yüksek bolluk değerine ulaşırken toplulukta ayrıca Candona/Neglecandona sp. juv.
(10 kapak) ve olası ergini N. angulata decimai (8 kapak) ile H. cf. steinheimensis (2
kapak) taksonlarına da rastlanılmaktadır. Gastropodların bollaştığı bu seviyede
böcek

benzeri

formlar

da

gözlenmektedir.

BAL-47

nolu

örnekte

Candona/Neglecandona sp. juv. (12 kapak) ve olası ergini N. angulata decimai (3
kapak) ile H. cf. steinheimensis (8 kapak) taksonları izlenirken BAL-48 nolu örnekte
çarpıcı şekilde değişen ostrakod topluluğu Candona sp. C (64 kapak) ve C. pubera
(6 kapak) taksonlarının iyi korunuma sahip kavkılarından oluşmaktadır. Ayrıca bu
seviyede yaklaşık 10 adet gastropod, birkaç karofit ve böcek benzeri form ile tufa
tüpleri de kaydedilmiştir. Üste doğru faunal/floral bolluk düşmektedir. BAL-49 nolu
örnekte yalnızca Candona/Neglecandona indet.(2 kapak) taksonu elde edilmiştir.
ÖSK’nın tavanından alınan BAL-50 ve 51 nolu örnekler ostrakodlar ve diğer
faunal/floral veriler açısından sterildir. BAL-50 nolu örnekte tufa tüplerine
rastlanılmıştır.
Eskiortamsal Değerlendirmeler
Balcı ÖSK’nın tabanındaki karbonat baskın seviyelerden (BAL-01-08) elde edilen
ostrakod topluluğunda Heterocypris ve Candona/Neglecandona cinsi taksonlar ile
Ilyocypris cinsinin yaygın olması litoral gölsel koşulları göstermektedir. I. gibba
türünün izlenemediği en alt seviyelerde (BAL-01 ve 02) Heterocypris bolluğunun
artması tuzluluk artışını (mezohaline kadar) işaret edebilir. Üste doğru birçok
seviyede (özellikle BAL-04 ve 07) Potamocypris taksonlarına rastlanılması gölün
akışlar (kaynak) ile beslendiğini göstermektedir. Öyle ki ara seviyelerde tufa
tüplerine de rastlanılmaktadır. Potamocypris bolluğunun bazı seviyelerde çok
yüksek olması (BAL-07) akışlarla beslenimin daha etkin olduğunu ve beraberinde
su seviyesinin nispeten yükseldiğini, ostrakod kavkılarının büyük oranda
kabuklardan oluşması ise hızlı gömülme koşullarını gösterebilir.
Üste doğru (BAL-10-15) düşük bolluktaki ostrakod faunası litoral koşulların
sürdüğünü göstermektedir. Heterocypris nispi bolluğunun bazı seviyelerde (BAL-13)
artış göstermesi tuzluluğunun yükselmesi ile ilişkilendirilebilir.
Belirli bir seviyeden itibaren (BAL-16) Z. membranae bolluğunun yükseldiği
görülmektedir. Literatürde bu fosil türün tatlı sudan mezohaline kadar tuzluluktaki
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akan suları tercih ettiği iddia edilmektedir. Cinse ait güncel türler ise genellikle
göllerin litoral kesimi, gölcük ve kaynak gibi sığ sucul ortamlardaki ılık ve hafif asidik
ve/veya alkalin sulardan kaydedilmektedir. Böylelikle Z. membranae nispi
bolluğunun arttığı seviyeden (BAL-16) itibaren akışlarla beslenen, litoral gölsel
koşulların etkin olmaya başladığı söylenebilir. Bu seviyede Leucocythere benzeri
formların da artması su seviyesinin nispeten yükseldiğini, kabukların bollaşması ise
hızlı gömülme koşullarını gösterebilir.
Balcı ÖSK’nın alt-orta seviyelerinde (BAL-21-24) çökelim koşullarında belirgin bir
değişim izlenmezken, bir seviyede (BAL-21) litoral ve fitofilik F. pokornyi ve C. ovum
türleri ile kayda değer bollukta karofit elde edilmesi bitkilerce zengin litoral gölsel
koşulların geliştiğine işaret etmektedir. ÖSK boyunca ostrakod bolluğunun en
yüksek olduğu seviyede (BAL-26) Z. membranae, C. cf. arida ve N. angulata
bollaşırken Heterocypris taksonlarına rastlanılmamıştır. Akışların (kaynak) yeniden
etkin olduğu tatlı su-oligohalin tuzluluktaki litoral gölsel koşullardan bahsedilebilir.
Yine bu seviyede de kabukların artan bolluğu hızlı gömülme koşullarını gösterebilir.
Üste doğru (BAL-27-29) I. gibba bolluğunun artması çökelimin daimi, tatlı su–αoligohalin (0-3,6‰) tuzluluğa sahip litoral gölsel koşullarda gerçekleştiğini
desteklemektedir.
Balcı ÖSK’nın orta seviyelerinde (BAL-30-34) Z. membranae ve H. cf.
steinheimensis baskın topluluk ÖSK boyunca birçok seviyede (örn. BAL-16 ve 26)
belirlenen koşulların sürdüğünü göstermektedir. Bu aralıkta Ilyocypris ve diğer tatlı
sucul taksonların düşük bolluk göstermesi tuzluluk artışına işaret edebilir. Bazı
seviyelerde (BAL-33 ve 34) karofitlerin de görülmesi bitkilerce zengin litoral gölsel
koşulların göstergesidir. Üzerleyen seviyelerde (BAL-36-43) Z. membranae ve H.
cf. steinheimensis baskın topluluk kaydedilmiştir. Bu topluluk tuzluluğun nispeten
yükseldiğine işaret etse de bu seviyelerdeki C. cf. arida ve I. gibba taksonlarına göre
oligohalin değerlerin aşılmadığı öne sürülebilir.
Balcı ÖSK’nın kireçtaşlarının baskın olduğu üst kesimlerinde (BAL-45-51) ostrakod
topluluğu nispeten değişmektedir. Bu aralığın yaygın türü C. pubera tatlı su–αoligohalin (0-4‰) tuzluluğa sahip, daimi göllerin litoral kesimlerden (bitki içeren) elde
edilmektedir. Belirli seviyelerde (BAL-45) C. cf. arida ve Pseudocandona ile birlikte
elde edilmesi bu koşulları desteklemektedir. Ayrıca C. pubera’nın en bol olduğu
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seviyede (BAL-46) böcek benzeri formlar elde edilmesi de çok sığ koşulların
göstergesi olabilir. Bir seviyede (BAL-48) C. pubera bolluğu azalırken, Candona
bolluğunun artması dikkat çekse de cinsi geniş koşulları tolere etmesi nedeniyle
yorum gerçekleştirilememiştir.
Sonuç olarak Balcı ÖSK boyunca ostrakodların düşey dağılımı, çökelim sırasında
ortamsal koşullarda belirgin bir farklılaşma olmadığını göstermektedir. Çökelimin
dönem dönem akışlarla (kaynak) beslenen, daimi litoral gölsel (alkalin?) koşullarda
geliştiği ve ortam tuzluluğunun tatlı su ve oligohalin arasında değiştiği belirlenmiştir.
Yalnızca Heterocypris taksonları ve N. angulata decimai alt türünün elde edildiği
seviyeler tuzluluk artışının etkin olduğu dönemlere, Z. membranae’nin bol
bulunması ise ılık sucul koşullara işaret edebilir. Litoral ostrakod taksonlarının
yüksek bollukta elde edildiği birçok seviyede yavru ve ergin bireylerin ontojenik
seriler içerisinde iyi dağılım göstermesi çökelimin genel olarak durgun ve/veya
yavaş akan koşullarda gerçekleştiğini göstermektedir.
6.1.2.2. SK1 Sondaj istifi
Bu bölümde, SK1 sondaj istifi boyunca izlenen ostrakod ve mollusk toplulukları ile
belirli seviyelerde saptanan palinoflora ve diyatomlar değerlendirilmiştir. “Dağılım ve
Bolluk” alt bölümünde palinofloranın dağılım ve bolluğunun yanı sıra iklimsel ve
stratigrafik özellikleri de sunulmuştur.
Dağılım ve Bolluk
SK1 sondaj istifi boyunca toplam 19 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Cypris
pubera, Potamocypris gracilis, Potamocypris zschokkei, Zonocypris membranae,
Arctocypris

fuhrmanni,

Neglecandona

altoides,

Neglecandona

angulata,

Fabaeformiscandona pokornyi, Cyclocypris ovum, Ilyocypris gibba, Limnocythere
inderica ve Leucocythere immigrata türleri teşhis edilmiş ve 7 takson (Heterocypris
cf.

steinheimensis,

Tonnacypris

cf.

convexa,

Heterocypris

indet.,

Candona/Neglecandona indet., Candona/Neglecandona sp. juv., Pseudocandona
sp. juv. ve Ilyocypris indet.) adlandırmaya açık bırakılmıştır. Sondaj istifi boyunca
birçok formun çok ince ve kırık olması nedeniyle sınırlı sayıda sağlam form elde
edildiğinden taksonların adlandırılmasında yaygın olarak indet. açık adlandırmasına
başvurulmuştur. Sondaj istifi boyunca 62 seviyede ostrakodlara rastlanırken 18
seviye ostrakodlar açısından sterildir (Şekil 6.6).
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Sondaj istifi boyunca 60 seviyede saptanan Candona/Neglecandona sp. juv. (%
85,54;

3053

toplam

kapak)

en

yaygın

ve

bol

ostrakod

taksonudur.

Candona/Neglecandona indet. (% 2,66; 95 toplam kapak) taksonu 36, N. altoides
(% 2,38; 85 toplam kapak) ve C. pubera (% 1,43; 51 toplam kapak) ise 12’şer
seviyede belirlenmiştir. A. fuhrmanni (% 1,09; 39 toplam kapak) ve Ilyocypris indet.
(% 0,56; 20 toplam kapak) taksonları 10’ar seviyede, I. gibba (% 0,76; 27 toplam
kapak) ve P. zschokkei (% 0,90; 32 toplam kapak) taksonları 9’ar seviyede, Z.
membranae (% 1,15; 41 toplam kapak) 8, Pseudocandona sp. juv. (% 0,22; 8 toplam
kapak) 7, N. angulata (% 0,38; 14 toplam kapak) 6, L. immigrata (% 0,20; 7 toplam
kapak) 5 ve L. inderica (% 0,50; 18 toplam kapak) 4 seviyede tespit edilmiştir.
Sondaj istifinin alt kesimlerdeki 3 seviyede ise H. cf. steinheimensis (% 1,68; 60
toplam kapak) taksonu elde edilmiştir (Şekil 6.6).
Sondaj istifinin tabanından derlenen SK1-118 nolu örnekte gri renkli, çok ince ve
kırık kavkılara sahip Candona/Neglecandona sp. juv. (195 kapak, 1 kabuk), H. cf.
steinheimensis (49 kapak), I. gibba (2 kapak), P. gracilis (1 kapak), Z. membranae
(1 kapak) ve L. immigrata (1 kapak) taksonları elde edilmiştir. Tekil kapakların
baskın olduğu toplulukta yavru ve ergin bireyler iyi dağılmıştır ve 10’a yakın balık
dişi de elde edilmiştir. Üste doğru SK1-117, 115 ve 113 nolu örneklerde ostrakod
bolluk ve çeşitliliği düşmekte olup Candona/Neglecandona sp. juv. ile 1 seviyede
(SK1-115) Z. membranae (1 kapak) taksonları elde edilmiştir. SK1-111 nolu örnekte
Candona/Neglecandona sp. juv. (48 kapak), C. pubera (4 kapak), A. fuhrmanni (4
kapak) ve Z. membranae (1 kapak) taksonlarının yanı sıra düşük bollukta gastropod,
karofit ve balık dişleri derlenmiştir. SK1-107 nolu örnek ostrakodlar açısından
sterilken, çok bol karofit, bol gastropod ve 15’e yakın balık dişi izlenmektedir. SK1105 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (105 kapak, 2 kabuk),
Candona/Neglecandona indet. (14 kapak), N. altoides (11 kapak), N. angulata (4
kapak) ve L. immigrata (1 kabuk) taksonları ile 10’a yakın balık dişi gözlenmektedir.
SK1-104 nolu örnekte ostrakodların bolluğu azalmakta ve SK 1-103 nolu örnekte
ostrakodlara rastlanılmamaktadır. SK1-102 ve 101 nolu örneklerde benzer şekilde
düşük bollukta ostrakod faunası elde edilmiş ve SK1-100 nolu örnekte ostrakodlara
rastlanılmamıştır. SK1-98 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (29 kapak)
ve Candona/Neglecandona indet. (2 kapak) taksonlarının yanı sıra L. immigrata (1
kapak) türü ile birkaç gastropod ve balık dişi elde edilmiştir. SK1-97-95 nolu
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örneklerde ostrakod faunasının bolluğu düşerken SK1-96 nolu seviyede C. pubera
(2 kapak) türü kaydedilmektedir. SK1-94 nolu örnek ostrakodlar açısından sterildir
ve birkaç gastropod ve balık dişi izlenmektedir. SK1-93 nolu örnekte faunal bolluk
nispeten

artmaktadır.

Tekil

kapakların

baskın

olduğu

toplulukta

Candona/Neglecandona sp. juv. (61 kapak), N. altoides (2 kapak) ve N. angulata (1
kapak) taksonlarının yanı sıra artan bollukta gastropod ve balık dişi gözlenmektedir.
SK1-92 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (13 kapak), gastropodlardan
Valvata (Cincinna) piscinalis (22 birey) ve Pseudamnicola sp. (18 birey) ile birkaç
karofit elde edilmiştir (Şekil 6.7). SK1-91 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp.
juv. (140 kapak), N. altoides (2 kapak), F. pokornyi (1 kapak) ve Heterocypris indet.
(1 kapak) ostrakod taksonlarının yanı sıra gastropodlardan Valvata (Cincinna)
piscinalis (14 birey), Gyraulus (Gyraulus) albus (12 birey), Islamia cf. anatolica (6
birey), Stagnicola palustris (4 birey) ve Radix labiata (2 birey) ile bol miktarda karofit
kaydedilmiştir.
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Şekil 6.6. SK1 sondaj istifi boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey
dağılımı ve bolluğu.
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SK1-90

nolu

örnekte

görece

çeşitlilik

sunan

ostrakod

topluluğu

Candona/Neglecandona sp. juv. (71 kapak), Candona/Neglecandona indet. (5
kapak), H. cf. steinheimensis (2 kapak), Heterocypris indet. (2 kapak), C. ovum (2
kapak) ve F. pokornyi (1 kapak) taksonlarından oluşmaktadır (Şekil 6.6). Toplulukta
beyaz-gri renkli, çok ince ve kırık tekil yavru kapakların baskın olduğu belirlenmiştir.
Bu seviyede ayrıca gastropodlardan Valvata (Cincinna) piscinalis (32 birey),
Gyraulus (Gyraulus) piscinarum (28 birey), Stagnicola palustris (2 birey), Planorbis
planorbis (2 birey) ve Gyraulus (Armiger) crista (2 birey) ile çok bol karofit, 10’a yakın
balık dişi ve tufa tüpleri saptanmıştır. SK1-89 ve 88 nolu örneklerde ostrakod bolluk
ve çeşitliliği düşerken SK1-87 nolu örnek ostrakod içermemektedir. SK 1-85 nolu
örnekte C. pubera (19 kapak) türünün artan bolluğu dikkat çekmektedir. Ayrıca
Candona/Neglecandona sp. juv. (139 kapak, 1 kabuk), Candona/Neglecandona
indet. (3 kapak) ve Z. membranae (1 kapak) ostrakod taksonları ile 15’e yakın balık
dişi elde edilmiştir. SK1-83a nolu örnekte neglecandonidlerin bolluğu düşerken
topluluktaki diğer tür P. zschokkei (2 kapak)’dir. Bu seviyede ayrıca gastropodlardan
Gyraulus (Gyraulus) piscinarum (10 birey), Borysthenia naticina (5 birey),
Theodoxus cf. heldreichi heldreichi (3 birey) ve Bithynia pseudemmericia (1 birey)
ile 10’a yakın balık dişi saptanmıştır. SK1-82 nolu örnek ostrakodlar açısından
sterilken bu seviyede Borysthenia naticina (21 birey), Bythinella cf. byzanthina (2
birey) ve Physa fontinalis (1 birey) gastropod taksonları tanımlanmıştır. SK1-81-77
nolu örnekler aralığında ostrakod bolluk ve çeşitliliği çok düşüktür. Yalnızca SK1-80
nolu örnekte kayda değer ostrakod kavkısı elde edilmiştir. Yavru birey tekil
kapaklarının baskın olduğu toplulukta Candona/Neglecandona sp. juv. (30 kapak)
ve Candona/Neglecandona indet. (2 kapak) ile N. angulata (3 kapak) taksonları ile
10’a yakın balık dişi elde edilmiştir. SK1-76 nolu örnekte ostrakodlara
rastlanılmamaktadır.
SK1-75 nolu örnek 11 takson ile ostrakod çeşitliliğinin en yüksek olduğu seviyedir
(Şekil 6.6). Candona/Neglecandona sp. juv. (156 kapak), Z. membranae (13 kapak),
N. altoides (9 kapak), H. cf. steinheimensis (9 kapak), P. zschokkei (7 kapak), C.
pubera (6 kapak), Candona/Neglecandona indet. (5 kapak), A. fuhrmanni (2 kapak),
Heterocypris indet. (2 kapak), I. gibba (1 kapak) ve Pseudocandona sp. juv. (1
kapak) ostrakod taksonlarının yanı sıra gastropodlardan B. naticina (38 birey), B. cf.
byzanthina (3 birey), B. glabra (2 birey) ve P. corneus (1 birey), bol miktarda karofit
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ve balık dişi elde edilmiştir. Koyu gri-siyah renkli ve çok ince kavkılardan oluşan
ostrakod topluluğunda yavru ve ergin bireyler bir arada bulunmaktadır. SK1-74 nolu
örnek ostrakod içermemektedir. SK1-73 nolu örnekte yalnızca P. zschokkei (3
kapak) ve L. immigrata (1 kapak) taksonları belirlenmiştir. SK1-72, 71 ve 69 nolu
örneklerde de düşük bollukta ostrakod elde edilirken SK1-70 nolu örnek ostrakod
içermemektedir. SK1-66 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (7 kapak), I.
gibba (4 kapak), P. zschokkei (2 kapak), C. pubera (1 kapak, kırık) ve
Pseudocandona sp. juv. (1 kapak) ostrakod topluluğunun yanı sıra gastropodlardan
B. naticina (34 birey), B. pseudemmericia (4 birey), Islamia cf. anatolica (2 birey),
Stagnicola palustris (2 birey), Planorbarius corneus (2 birey), Theodoxus cf.
heldreichi heldreichi (1 birey) ve Physa fontinalis (1 birey) taksonları elde edilmiştir.
SK1-65 nolu örnekte ostrakod bolluğu azalırken gastropodlardan B. naticina (28
birey) ve B. pseudemmericia (6 birey) bu seviyedeki önemli taksonlardandır.
Kavkılarda koyu gri-siyah renkler gözlenmektedir. SK1-64 nolu örnekte kavkılar çok
ince, kırık ve zor tanınabilir kavkılardan oluşan ostrakod topluluğunda P. zschokkei
(3 kapak) öne çıkmaktadır. SK1-61 nolu örnek ostrakod içermemekte, SK1-60 nolu
örnekte ise düşük bolluk ve çeşitlilikteki topluluk C. pubera (5 kapak, kırık) ve
Candona/Neglecandona sp. juv. (3 kapak) taksonlarından oluşmaktadır. SK 1-58
nolu örnekte bu taksonlara ek olarak Z. membranae (20 kapak, 1 kabuk), P.
zschokkei (11 kapak), I. gibba (7 kapak) ve L. inderica (3 kapak) tanımlanmıştır.
Ayrıca bu seviyede düşük bollukta karofit ve balık dişleri de elde edilmiştir. SK 1-57
nolu örnek ostrakodlar açısından sterildir. SK1-56 nolu örnekte ise ostrakodlar
düşük bolluk ve çeşitlilik sunmaktadır. Bu seviyede gastropodlardan Islamia cf.
anatolica (42 birey), Valvata beysehirensis (35 birey), B. naticina (10 birey), B.
pseudemmericia (4 birey), Bythinella cf. byzanthina (1 birey), Planorbarius corneus
(1 birey), Gyraulus (Armiger) crista (1 birey) ve Hippeutis complanatus (1 birey) ile
bol miktarda karofit ve balık dişi elde edilmiştir. Ayrıca gastropodlara ait yumurtalar
ve kavkı içlerinde diyatomlar da gözlenmektedir. SK1-54 ve 53 nolu örnekler
ostrakod

açısından

sterildir.

SK1-54

nolu

örnekte

gastropodlardan

B.

pseudemmericia (6 birey), Sadleriana cf. byzanthina (3 birey) ve B. glabra (1 birey)
taksonları ile balık dişlerine rastlanılmaktadır. SK1-51, 48 ve 45 nolu örneklerde
düşük bolluk ve çeşitlilikte bir ostrakod faunası elde edilmiştir. Belirli örneklerde C.
pubera (SK1-51 ve 45), A. fuhrmanni (SK1-51) ve P. zschokkei (SK1-45)
taksonlarına rastlanılmaktadır. SK1-43 nolu örnek ostrakod faunası açısından
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sterildir. SK1-41 nolu örnekte ostrakod bolluk çeşitliliği uzun bir aralıktan sonra
nispeten artmaktadır (Şekil 6.6). Candona/Neglecandona sp. juv. (69 kapak), N.
angulata (4 kapak), N. altoides (2 kapak) ve C. pubera (2 kapak) taksonlarının yanı
sıra 10’a yakın balık dişi elde edilmiştir. SK1-40 nolu örnekte ostrakodlara
rastlanılmamış olup SK1-39 nolu örnekte düşük bolluktaki ostrakod faunasının yanı
sıra B. pseudemmericia (3 birey), Radix labiata (1 birey) ve Gyraulus (Gyraulus)
piscinarum (1 birey) gastropod topluluğu ve birkaç balık dişi elde edilmiştir. SK1-3835 nolu örnekler arasında Candona/Neglecandona sp. juv. taksonu baskındır. SK138 nolu örnekte ayrıca Pseudocandona sp. juv. (1 kapak) ve I. gibba (1 kapak), SK137 nolu örnekte Pseudocandona sp. juv. (1 kapak) ve N. angulata (1 kapak) ve SK136 nolu örnekte ise A. fuhrmanni (1 kapak, kırık) türünün yanı sıra gastropodlardan
B. naticina (4 birey), B. pseudemmericia (3 birey) ve Planorbarius corneus (3 birey)
taksonları saptanmıştır.
SK1-33 nolu örnek tüm istif boyunca ostrakod bolluğunun en yüksek olduğu
seviyedir (Şekil 6.6). Candona/Neglecandona sp. juv. (567 kapak, 4 kabuk), N.
altoides (39 kapak, 1 kabuk), L. inderica (11 kapak), I. gibba (8 kapak) ve A.
fuhrmanni (2 kapak) ile öne çıkan taksonlardır. Yavru ve ergin bireylerin bir arada
bulunduğu ve yavru tekil kapakların baskın olduğu toplulukta gri-koyu gri ve yer yer
sediman dolgulu kavkılara rastlanılmaktadır. Bu seviyede ayrıca gastropodlardan
Radix labiata (5 birey) ve Planorbarius corneus (2 birey) ile bol miktarda karofit ve
balık dişi de elde edilmiştir. SK1-31 nolu örnekte A. fuhrmanni (6 kapak) nispi
bolluğu dikkat çekmektedir. SK1-29 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv.
(131 kapak), A. fuhrmanni (8 kapak), N. altoides (7 kapak) ve T. cf. convexa (3
kapak) ostrakod taksonları ile bol miktarda karofit ve balık dişi ile tanımlanamayan
gastropodlar elde edilmiştir. SK1-24 ve 23 nolu örneklerde kaydedilen düşük
bolluktaki ostrakod faunasında dikkat çeken takson A. fuhrmanni (SK1-24)’dir. SK121 ve 19 nolu örneklerde ostrakod bolluğu artsa da yavru bireylerin tekil kırık
kapaklarının baskın olduğu topluluklarda yalnızca Candona/Neglecandona sp. juv.,
Candona/Neglecandona indet. ve Ilyocypris indet. taksonları tanımlanmıştır. SK118 nolu örnek ostrakodlar açısından sterildir ve taşınmış mineraller (kuvars?)
gözlenmektedir. SK1-17-13 nolu örnekler aralığında yukarıdaki taksonların
çoğunlukla kırık kavkılarının yanı sıra 2 adet A. fuhrmanni (SK1-14) kapağı elde
edilmiştir. SK1-15 nolu örnekte gastropodlardan Radix labiata (15 birey) ve
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Planorbarius corneus (3 birey) türleri tanımlanmıştır. SK1-12 nolu örnekte istifin alt
ve orta seviyelerinde yaygın olan C. pubera (2 kapak) ile I. gibba (1 kapak), L.
inderica (1 kapak) ve yaygın Candona/Neglecandona sp. juv. (25 kapak)
taksonunun yanı sıra yüksek bollukta karofit ve 10’a yakın balık dişi elde edilmiştir.
SK1-10 nolu örnekte Z. membranae (1 kapak) ile gastropodlardan Planorbarious
corneus (4 birey), SK1-07 nolu örnekte C. pubera (2 kapak) ve SK1-05 nolu örnekte
I. gibba (2 kapak) düşük bolluktaki faunanın diğer taksonlarıdır. Ayrıca SK1-05 nolu
örnekte gastropodlardan Gyraulus (Gyraulus) piscinarum (2 birey) ile jips
minerallerine rastlanmıştır. SK1-03 nolu örnekte faunal ve floral bolluk ve çeşitlilik
artmaktadır. Candona/Neglecandona sp. juv. (142 kapak), A. fuhrmanni (9 kapak),
N. altoides (6 kapak), T. cf. convexa (3 kapak), L. inderica (3 kapak), I. gibba (1
kapak) ve Pseudocandona sp. juv. (1 kapak) taksonlarından oluşan ostrakod
topluluğunda elde edilen kavkılar gri-koyu gri renkli, çok ince ve genellikle kırıktır.
Bu seviyede ayrıca gastropodlardan Valvata beysehirensis (15 birey), B. naticina (8
birey), Radix labiata (3 birey) ve Planorbarius corneus (2 birey), birkaç Pisidium?
cinsi pelesipod, bol miktarda karofit ile 10’a yakın balık dişi elde edilmiştir. Üste
doğru SK1-02 nolu örnekte faunal/floral bolluk düşmekte SK1-01 nolu örnekte ise
herhangi bir forma rastlanılmamaktadır.
SK1 sondaj istifinin kömürlü seviyelerinden derlenen örneklerde (SK1-D05-01) çok
sayıda diyatom taksonu teşhis edilmiştir. SK1-D05 (313,8-312,5 m) nolu örnekte
planktonik diyatom türlerinden Fragilaria contruens (102 birey), Surirella angusta (6
birey) ve F. ulna (1 birey), benthonik diyatom türlerinden F. parasitica (24 birey),
Rhoicosphaenia abbreviata (4 birey), Epithemia sorex (3 birey), Pinnularia borealis
(2 birey), Bacilaria paradoxa (1 birey), E. argus (1 birey), Eunotia arcus (1 birey),
Nitzschia sigmoidae (1 birey), Rhoipalodia gibba (1 birey) ile Cyclotella sp. (4 birey),
Navicula sp. (3 birey), Cymbella sp. A (1 birey), Cymbella sp. B (1 birey), Epithemia
sp. (1 birey), Pinnularia sp. (1 birey) ve Nitzchia sp. (1 birey) taksonları elde
edilmiştir. SK1-D04 (312,5-307,5 m) nolu örnekte planktonik diyatom türlerinden F.
contruens (5 birey), F. crotonensis (3 birey), Cymbella neocistula (3 birey), C.
amphisbaena (1 birey), benthonik diyatom türlerinden E. arcus (1 birey) ile
Epithemia sp. (2 birey), Cyclotella sp. (1 birey), Cymbella sp. A (1 birey) ve Navicula
sp. (1 birey) taksonları elde edilmiştir. SK1-D03 (306,9-304,6 m) nolu örnekte
planktonik diyatom türlerinden F. contruens (66 birey), S. angusta (18 birey), C.
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neocistula (1 birey), benthonik diyatom türlerinden N. sigmoidae (3 birey), F.
parasitica (2 birey), E. sorex (1 birey), Navicula radiosa (1 birey) ile Cyclotella sp. (1
birey) taksonu elde edilmiştir. SK1-D02 (247,4-246,7 m) nolu örnekte planktonik
diyatom türlerinden Melosira varians (1 birey) ve benthonik diyatom türlerinden E.
arcus (1 birey) ile N. sigmoidae (1 birey) elde edilmiştir. SK1-D01 (231,6-230,4 m)
nolu örnekte ise planktonik diyatom türlerinden F. contruens (2 birey) ve Epithemia
sp. (1 birey) taksonu elde edilmiştir.

Şekil 6.7. SK1 sondaj istifi boyunca mollusk faunasının düşey dağılımı ve bolluğu.
SK1 sondajı boyunca derlenen örneklerde palinolojik çalışma gerçekleştirilmiş ve
zengin spor ve polen içeriğine sahip olduğu gözlenmiştir. Örnekler içerisinde
sporların çeşitliliği ve bolluğu oldukça azdır ve sporlar sadece Polypodiaceae ve
Wooodsiaceae ailelerine ait bireyler ile temsil edilmektedir. Sondaj boyunca
gymnosperm polenlere ait Pinus haploxylon tip’in yüzde bolluğunun fazla olduğu ve
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göreceli olarak sondaj istifinin üst seviyelerinden (230 m) itibaren azaldığı
gözlenmiştir. Yüksek paleotopoğrafyalı ve serin iklim koşullarında gelişmeyi tercih
eden gymnosperm polenlerden Abies, Pinus silvestris tip ve Cedrus polenlerinin
yüzde bollukları düşüktür ancak sondajın tabanı ve üst bölümünde artış
eğilimindedir. Cathaya formu yüzdesi sondajın 230,4 m’sinden sonra belirgin bir
şekilde artmıştır. Bu gymnosperm polenlere düşük yüzdeli olarak Tsuga,
Cupressaceae, Sequoia, Podocarpus ve Picea eşlik etmektedir (Şekil 6.8).
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Şekil 6.8. SK1 sondaj istifi boyunca derlenen örneklere ait spor ve polenlerin yüzde
,bolluk değerleri.
Odunsu bitkilere ait angiosperm polenler karışık orman (Juglans, Corylus, Carpinus,
Pterocarya, Ulmus, Carya, Zelkova, Fagus, Quercus yaprak döken ve her daim yeşil
tipleri, Cyrillaceae, Oleaceae ve Acer) ve akarsu kenarı (Alnus, Myricaceae, Salix,
Platanus, Ulmus, Carya ve Zelkova) bitki topluluklarına ait polenlere ile temsil
edilmektedir (Şekil 6.8). Bu angiosperm polenlerin yüzde bollukları sondajın alt ve
orta bölümünde yaygın olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, özellikle Sparganium’un
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bolluğunun gözlendiği, Typha, Plantago, Cyperaceae ve Nympheaceae ile
karakterize olan bataklık alanlarda gelişen bitkiler sondaj istifinin özellikle üst
bölümünde bollaşmaktadır. Otsul angiosperm polenlerin kesit boyunca yüzde
bollukları azdır, ancak çeşitlilikleri dikkat çekicidir. Bu polenler Poaceae,
Asteraceae, Asteraceae-Asteroideae, Cichorioideae, Centaurea, serin ve kurak
iklim koşullarını temsil eden Artemisia, Apiaceae, Ephedraceae, Dipsacaceae,
Geraniaceae,

Liquidambar,

Malvaceae,

Percicaria,

Amaranthaceae/

Caryophylaceae ve Chenopodiaceae’den oluşmaktadır. Kurak iklim koşullarında
tuzculluğun artığı ortamlarda bollaştığı belirlenen Chenopodiaceae ailesine ait
bireyler kesit boyunca zaman zaman artış göstermiştir.
Palinolojik çalışmalar sayesinde, jeolojik zamanlara ait sporomorfların bollukları ve
çeşitlenmeleri göz önünde bulundurularak, örneğin derlendiği tortul istifin hangi
zamanda

çökeldiği

hakkında

yaklaşımda

bulunmak

mümkün

olmaktadır.

Anadolu’da Miyosen ve Pliyosen yaşlı tortullardan elde edilmiş palinomorf
toplulukları incelendiğinde, erken-orta Miyosen zamanında hakim olan subtropikal
(yarıtropikal) iklim koşulları, geç orta Miyosen’de (Serravaliyen) sıcak ılıman (warm
temperate) karakter kazanmaya başlar. Bu iklim koşulları geç Miyosen’de ılıman
olur ve özellikle en geç Miyosen döneminde (Messiniyen) en kurak ve sıcak sürecine
geçer. erken Pliyosen’de iklimdeki kuraklaşma yerini nemli ancak serin koşullara
bırakır ve geç Pliyosen boyunca yeniden kuraklık hakim olmaya başlar. Sonuç
olarak, Miyosen-Pliyosen boyunca Anadolu’daki bitki örtüsünün yayılımı ve
çeşitlenmesi üzerinde topoğrafik koşulların, litoloji, kara-deniz çizgisinin konumu,
çökelme alanının farklılaşması ve eskiiklimsel değişimler etkili olmuştur. Bu
çalışmada

tanımlanan

polenlerin

eskiiklimsel

özellikleri

göz

önünde

bulundurulduğunda, sondaj boyunca gözlenen tortul istifin çökelimi sırasında serin
ve ılıman iklim koşullarının varlığından söz edilebilir (Akgün ve Akyol, 1999;
Karayiğit ve ark., 1999; Akgün ve ark., 2007; Kayseri ve Akgün, 2008; Kayseri-Özer,
2013 ve 2017; Kayseri-Özer ve ark., 2017). Ayrıca gerek palinomorf topluluğunun
içeriği ve gerekse temsil ettiği iklimsel koşullar, SK1 sondaj istifinin çökeliminin
Pliyosen’de gerçekleştiğine işaret etmektedir. Juglans, Corylus, Carpinus, Fagus ve
Quercus yaprak döken tip polenlerin tanımlanması bu iklim koşulunun varlığını
desteklemektedir. Ayrıca, yüksek ve serin iklim koşullarında yaşayan Abies, Pinus
silvestris tip, Picea ve Cedrus polenlerinin gözlenmesi, depolanma alanı çevresinde
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serin ve yüksek paleotopoğrafyalı alanların varlığına işaret etmektedir. Ayrıca,
iklimdeki kurak periyodlar otsul angiosperm polenlerin çeşitlenmesine neden
olmuştur (Şekil 6.8). İklimdeki nemli süreçlerde depolanma alanında nemlilik artış
göstermiş ve hatta göl su seviyesinin yükselmesine neden olmuştur. Sparganium’un
bolluğu, Typha, Plantago, Cyperaceae ve Nympheaceae formlarının varlıkları
iklimdeki bu nemli süreçler ile ilgili olmalıdır (Şekil 6.8).
Palinofasiyes çalışmaları, depolanma alanları hakkında yorum yapılmasına olanak
sağlamaktadır.

Spor

ve

polenler

rüzgarlar,

böcekler

ve

akarsularla

taşınabilmektedir. Özellikle gymnosperm polenler morfolojik yapılarından dolayı
uzun mesafelere taşınabilmektedir. Ancak, karasal alandaki bitki örtüsüne ait
polenler, topoğrafyanın yükseltisi azaldıkça göllerin karaya daha yakın bölümüne
taşınabilmektedir. Bataklık bitki örtüsüne ait spor ve polenler göl kıyısı alanında
tanımlanabilmektedir. Ayrıca, örnekler içerisindeki organik elementler, fitoklastlar,
amorf organik maddelerin bollukları depolanma alanının yeri hakkında yaklaşımda
bulunmamızı sağlamaktadır. Gölün kıyı bölümünden derine doğru fitoklastların
yüzdesi azalırken, amorf organik maddelerin yüzdesindeki artış ve düşük enerji
koşullarını göstermektedir. SK1 sondajı istifi boyunca, örnekler içerisinde organik
maddeler ayrıca sayılmıştır ve göl depolanma alanı hakkında yorum elde edilmiştir.
Örnekler içerisinde genellikle fitoklastların yüksek yüzdeli olduğu gözlenmiştir.
Ayrıca zaman zaman amorf organik madde yüzdesinde de artış izlenmiştir. Bu
bulgular ışığında, istifin göl bataklığı alanında çökeldiği söylenebilir. Ayrıca zaman
zaman dışarıdan beslenmenin varlığını göstermektedir (Şekil 6.9). Sondaj istifinin
tabanındaki örneklerde tatlı su ortamının varlığına işaret eden Pediastrum formları
aşırı bolluk gösterirken, üste doğru kesit boyunca yüzde bolluğu belirgin bir şekilde
azalmıştır.
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Şekil 6.9. SK1 sondaj istifi boyunca derlenen örneklere ait palinofasiyes
elementlerinin yüzde bolluk değerleri ve bu değerlerin göl ortamında
temsil ettiği çökelim alanları (Tyson, 1984, 1989, 1993, 1995;
Waterhouse, 1998).
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Eskiortamsal ve Eskiiklimsel Değerlendirmeler
SK1 sondaj istifinin tabanındaki karbonat baskın seviyeden (SK1-118: 361,5 m) elde
edilen topluluk Balcı ÖSK ile SK2 sondaj istifi tabanından elde edilen topluluklarla
benzerdir. Candona/Neglecandona sp. juv dışında H. cf. steinheimensis’in baskın
oluşu tuzlu koşulların göstergesi olabilir. Bu seviye de saptanan diğer ostrakodlar
çökelimin gölün litoral kesiminde gerçekleştiğini ve tuzluluğun oligohalin değerleri
aşmadığını göstermektedir. Düşük bollukta da olsa Potamocypris ve Zonocypris
taksonlarının varlığı akışlarla beslenime işaret edebilir.
Üste doğru (SK1-111: 346,15 m) C. pubera’nın görülmesi bitki örtüsü bakımından
zengin, daimi, litoral gölsel koşulları işaret etmektedir. Bu seviyelerden palinolojik
örneklerin tanımlandığı örneklerde gymnosperm ve odunsu angiosperm polenlerin
çeşitliliği ve bolluğu bu koşulların varlığını desteklemektedir. Derlenen A. fuhrmanni
ise su sıcaklığının düşük (serin iklim?) ve tuzluluğun ise tatlı su–β-oligohalin
arasında değiştiğini göstermektedir. Bu serin iklim koşulları bitki örtüsü üzerinde de
etkili olmuş ve karasal alan içerisinde orta ve yüksek paleotopoğrafyalı alanlarda
Abies, Carpinus ve Quercus yaprak döken tipinin gelişmesine neden olmuştur. Daha
üstte (SK1-105: 336,40 m) N. altoides ve N. angulata türlerinin öne çıktığı topluluk
litoral koşulların sürdüğünü göstermektedir. Hafif tuzluluk artışı ve nispeten sığ
koşullar olasıdır, öyle ki N. altoides genellikle geçici sulara sahip gölcüklerden
bildirilmektedir.

Örnekler

içerisinde,

tuzlu

ortamlarda

bolluk

gösteren

Chenopodiaceae’ye ait polenlerin gözlenmesi iklimdeki kuraklaşma ile birlikte
tuzluluğun artışı ile ilgili olmalıdır ve ostrakod faunasının ortamsal yorumlaması ile
uyum içindedir. Bu seviyede yavru ve ergin bireylerin bir arada bulunması
durgun/yavaş akan sucul koşulları göstermektedir. Bu durgun ortamsal koşullar
palinofasiyes çalışmasıyla belirlenen fitoklastların azalışı ve amorf organik madde
yüzdesinin artışı ile desteklenmektedir. İstifin kömür damarı (332,00-329,90 m) ve
kiltaşı içeren bölümünde (SK1-104: 333,35 m-SK1-94: 315,55 m arası),
ostrakodların düşük bolluğu ve tür seviyesinde adlandırılan sınırlı takson nedeniyle
yalnızca litoral (olasılıkla sığlaşan) koşulların etkin olduğu söylenebilir. Ayrıca bu
seviyeden derlenen örnekler içerisinde bitkilere ait spor ve polenlerin çok düşük
yüzdeye sahip oluşu ve amorf organik madde yüzdesinin göreceli olarak artışı
ortamın enerjisinin giderek düştüğünü göstermektedir. Bu fauna ve florada gözlenen
fakirleşme iklimdeki kuraklaşma ile ilgili olmalıdır.
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Üzerleyen yaklaşık 6 m’lik kömür damarının tabanından (SK1-D5: 313,80-312,50
m) elde edilen diyatom topluluğunun baskın taksonları (F. construens ve F.
parasitica ile S. angusta) hafif alkalin ve oligo-mezotrofik tatlı ve/veya acı sucul
ortamı işaret etmektedir.
Üste doğru (SK1-91: 312,30 m ve SK1-90: 311,40 m) Candona/Neglecandona sp.
juv. dışında yüksek bollukta bir karofit topluluğu elde edilmiştir. Düşük oksijen
koşullarını tolere edebilen fitofilik türler C. ovum ve F. pokornyi bataklık koşullarını
desteklemektedir. Valvata (Cincinna) piscinalis, Planorbis planorbis ve Gyraulus
(Gyraulus) piscinarum türlerinden oluşan gastropod topluluğu da bu aralıkta
çökelimin, bataklık içeren bir gölün bitki bakımından zengin litoral (birkaç m derinlik)
kesiminde durgun/yavaş akan sucul koşullarda gerçekleştiğini işaret etmektedir.
Ayrıca H. cf. steinheimensis ile Stagnicola palustris (gastropod) taksonlarına
rastlanılması hafif tuzlu koşullara işaret edebilir. Bu kömürlü aralığın en üstündeki
kömür damarında (SK1-D3: 306,90-304,60 m) elde edilen diyatom topluluğunun
baskın taksonları (F. construens ve S. angusta) hafif alkalin ve mezotrofik tatlı
ve/veya acı sucul ortamı işaret etmektedir.
Kömür damarını üzerleyen kiltaşı seviyesinden (SK1-85: 303,80 m) elde edilen C.
pubera baskın ostrakod topluluğu su seviyesinin nispeten yükseldiğini ve daimi, tatlı
su–α-oligohalin tuzluluğa sahip litoral koşullara geçildiğini göstermektedir. Bu
koşullar, bu seviyeden elde edilen palinofasiyes bulgularındaki artan fitoklast ve
azalan amorf organik madde yüzdesi ile de desteklenmektedir. Göl su seviyesinin
artışı, iklimdeki artan yağışa bağlı olarak akarsu ile beslenme sonucunda gelişmiş
olmalıdır. Myricaceae, Carya ve Ulmus varlıkları beslenmenin varlığına işaret
ederken, Sparganium gibi su seviyesinin yüksek olduğu bataklık alanında gelişen
bitkilerin gözlenmesi göl bataklığının su seviyesinin arttığı şeklinde yorumlanabilir.
Üste doğru belirli bir dönem (SK1-83a: 302,20 m-SK1-76: 287,80 m) düşük
faunal/floral bolluk izlenmektedir. Bu durum su seviyesinin nispi olarak düştüğünü
gösterebilir. Bu aralıktaki bazı seviyelerde (SK1-80: 296,65 m) yalnızca N. angulata
türüne rastlanılması ise tuzluluk artışına işaret etmektedir. SK1-84: 303,80 m ve
SK1-77: 290,10 m nolu örneklere ait artan Chenopodiaceae bolluğu tuzlu ortamsal
koşullar ile uyum içindedir.
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İstif boyunca çeşitliliğin en yüksek olduğu seviyede (SK1-75: 286,20 m) saptanan
ostrakod ve gastropod topluluğu su seviyesinin nispeten yükseldiği, daimi, bitki
örtüsü bakımından zengin litoral gölsel koşulları belirtmektedir. Bu seviyede P.
zschokkei ve Z. membranae’nin bollaşması havzanın akışlarla (kaynak?)
beslendiğini göstermekte iken A. fuhrmanni ile P. zschokkei’nin bir arada bulunması
ise soğuk sucul koşulları (serin iklim?) işaret etmektedir. Üzerleyen seviyelerde
(SK1-74: 285,55 m-SK1-69: 274,20 m) yaygın yavru taksonun yanı sıra P.
zschokkei türünün elde edilmesi kaynaklarla beslenimi, bazı seviyelerde
Leucocythere cinsi formların bulunması ise su seviyesinin nispeten yükseldiğini
gösterebilir. Daha üstte (SK1-66: 269,10 m ve SK-65: 267,05 m) C. pubera,
Pseudocandona sp. ve I. gibba ile gastropodlardan B. naticina ve B.
pseudemmericia bitki örtüsü bakımından zengin yer yer bataklıklar içeren litoral göl
koşullarına geçildiğini göstermektedir. Sondaj istifinin orta kesiminde benzer
koşullar sürerken üste doğru bir seviyede (SK1-58: 257,80 m) P. zschokkei
bolluğunun artması, çökelme ortamına doğru kaynak akışlarının tekrar başladığını
ve düşük tuzluluk (tatlı su) koşullarının egemen olduğunu, eşlik eden C. pubera ise
bitki örtüsü içeren, daimi litoral koşulları göstermektedir. Bu seviyelerden (SK1-73:
281,60 m-SK1-59: 259,70 m) elde edilen palinolojik bulgular bitki örtüsünün yeniden
çeşitlendiğine işaret etmektedir. Chenopodiaceae bolluğunun azalması ve üste
doğru bulunmaması, Sparganium ve Nymphaceae formlarının gözlenmesi tatlı
sucul koşullara işaret etmektedir. Ayrıca tatlı sucul Pediastrum formlarının
belirlenmesi bu ortamsal koşulları desteklemektedir.
Üste doğru belirli bir dönem (SK1-54: 252,20 m-SK1-43: 241,30 m) ostrakod
taksonlarının düşük bolluk sergilediği, su seviyesinin düştüğü ve bazı dönemlerde
turba bataklıklarının geliştiği görülmektedir. Bazı seviyelerde tohumlara ve jips
kristallerine de rastlanılmıştır. Üste doğru (SK1-41: 239,15 m) ostrakod bolluğu
tekrar artmaktadır. N. angulata, N. altoides ve C. pubera bilinen türlerinden oluşan
topluluk çok sığ ve hafif tuzlu sucul koşulları göstermektedir. SK1-41 nolu örneğin
hemen altındaki SK1-42 nolu örnekten tanımlanan palinomorf topluluğunda
Chenopodiaceae’nin gözlenmesi hafif tuzlu sucul koşulları desteklemektedir. Ayrıca
amorf organik madde yüzdesinin artışı düşük enerji ortamına işaret etmektedir.
Üzerleyen seviyelerde (SK1-40: 237,35 m-SK1-35: 229,60 m), kömür ara
katmanlarına rastlanılmakta olup elde edilen ostrakod ve gastropod toplulukları su
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seviyesinin düştüğü, durgun koşulları işaret etmektedir. Bu aralıktaki killi kömür
seviyesinden (SK1-D1: 231,60-230,40 m) düşük bollukta elde edilen tek diyatom
türü F. construens hafif alkalin ve oligo-mezotrofik tatlı ve/veya acı sucul ortamı
işaret etmektedir. Bu aralığın üzerinde, SK1 sondaj istifi boyunca ostrakod
bolluğunun en yüksek olduğu seviye (SK1-33: 228,90 m) yer almaktadır. Bu
seviyeden elde edilen N. altoides ve olası yavru formları bakımından baskın
toplulukta I. gibba ile bol miktarda karofit bulunması litoral göl koşullarını, A.
fuhrmanni ise soğuk sucul (serin iklim?) koşulları göstermektedir. Bu seviyelerde
yeniden fitoklastların bollaşması enerjinin arttığını ve beslenmenin varlığını
göstermektedir. Bu seviyede saptanan R. labiata ve P. corneus (gastropod) türleri
bitki örtüsü bakımından zengin durgun/yavaş akan suları tercih etmektedir. Özellikle
N. altoides yavru ve ergin bireylerinin ontojenik seriler içerisinde iyi dağılım
göstermesi de durgun/yavaş akan sucul koşulları desteklemektedir. N. altoides’in
nispi bolluğu ise çok sığ (gölcük?) ve geçici sucul koşulları işaret edebilir. Ayrıca bu
seviyede saptanan ve yaşayan formu bilinmeyen L. inderica türü ile düşük bolluktaki
P. zschokkei akışlarla beslenimin göstergesi olabilir. Üzerleyen seviyelerde (SK131: 225,75 m, SK1-29: 224,20 m ve SK1-24: 220,00 m) A. fuhrmanni ile yer yer
Tonnacypris

cf.

convexa’nın

bulunması

soğuk

sucul

koşulların

arttığını

göstermektedir. SK1 sondaj istifinin orta-üst seviyelerinde (SK1-23: 217,85 m-SK113: 193,55 m) litoral koşulların sürdüğü bazı seviyelerde (SK1-18: 211,40 m) su
seviyesinin düştüğü bazı seviyelerde ise (SK1-14: 199,90 m) soğuk sucul koşulların
etkin olduğu söylenebilir. SK1-16 ve SK1-13 nolu örneklerden tanımlanan Abies,
Pinus silvestris tip ve Cedrus formlarının varlıkları, iklimdeki serinlemenin bitki
örtüsü üzerinde de etkin olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Üzerleyen seviyeden (SK1-12: 189,95 m) elde edilen ostrakod topluluğu bitki örtüsü
içeren,

daimi,

tatlı

su-oligohalin

tuzluluğa

sahip

litoral

gölsel

koşulları

göstermektedir. Bu seviyede karofit bolluğu da çok yüksektir. Üste doğru benzer
litoral koşulların sürdüğü düşünülmektedir. SK1 sondaj istifinin üst seviyesinde
(SK1-03: 171,70 m) tanımlanan ostrakod ve gastropod taksonları ile karofitler, yaşlı
ara dönemlere benzer koşulları göstermekle birlikte toplulukta öne çıkan A.
fuhrmanni ve T. cf. convexa taksonları ise soğuk sucul (serin iklim?) koşulları işaret
etmektedir. Abies ve Pinus silvestris tip polenlerin bolluklarının salınım göstermesi
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ve Cedrus yüzdesinin belirgin artışı, iklimdeki serin koşulların devam ettiği şeklinde
yorumlanabilir.
SK1 sondajının kömür içeren seviyelerinde gerçekleştirilen kömür jeolojisi
çalışmaları (Tunoğlu ve ark., 2018) ile tüm kömürlü seviyelerin ilksel turbalıklarının,
mezotrofik koşulların etkin olduğu göl kenarında (limno-telmatik) yerleştiği
belirlenmiştir. Kömürlerde otsu ve odunsu bitkilerin bir arada bulunduğu karışık bir
topluluk elde edilmesinin değişken su seviyesini işaret ettiği ancak turbalık yüzeyinin
devamlı su altında kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca çalışmada kömürlü seviyelerde
sinjenetik framboyidal piritlere de rastlanıldığı belirtilmiştir. Bu veri diyatomların
işaret ettiği hafif alkalin koşullarla karşılaştırıldığında pH koşullarının nötr-hafif
alkalin olduğu söylenebilir. Sondaj istifi boyunca örneklenen seviyelerde
fitoklastların genellikle yüksek yüzdeli varlık sunması, akışlarla beslenimin çökelim
sırasında devamlı olduğunu ve nötr-hafif alkalin koşulların gelişimine olanak
sağladığını göstermektedir.
6.1.2.3. SK2 Sondaj istifi
Dağılım ve Bolluk
SK2 sondaj istifi boyunca toplam 23 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Cypris
pubera, Potamocypris gracilis, Potamocypris zschokkei, Zonocypris membranae,
Arctocypris

fuhrmanni,

Neglecandona

altoides,

Neglecandona

angulata,

Fabaeformiscandona acuminata, Pseudocandona marchica, Cypria ophtalmica,
Ilyocypris gibba, Limnocythere inderica ve Leucocythere immigrata türleri teşhis
edilmiş ve 10 takson (Heterocypris cf. steinheimensis, Tonnacypris cf. convexa,
Herpetocypris cf. brevicaudata, Candonopsis cf. arida, Cypridopsis sp. A,
Heterocypris indet., Candona/Neglecandona indet., Candona/Neglecandona sp.
juv., Pseudocandona sp. juv. ve Ilyocypris indet.) adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Sondaj istifi boyunca birçok form çok ince ve kırıktır. Sınırlı sayıda sağlam form elde
edildiğinden taksonların adlandırılmasında yaygın olarak indet. açık adlandırmasına
başvurulmuştur. ÖSK boyunca 45 seviyede ostrakodlara rastlanırken 6 seviye
ostrakodlar açısından sterildir (Şekil 6.10).
Sondaj istifi boyunca 41 seviyede saptanan Candona/Neglecandona sp. juv. (%
75,12;

3348

toplam

kapak)

en

yaygın

ve

bol

ostrakod

taksonudur.

Candona/Neglecandona indet. (% 2,78; 124 toplam kapak) taksonu 30, N. angulata
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(% 2,40; 107 toplam kapak) ve N. altoides (% 1,95; 87 toplam kapak) ise 14’er
seviyede belirlenmiştir. Sondaj istifi boyunca en yüksek bolluğa sahip ikinci takson
olan C. pubera (% 7,09; 316 toplam kapak) 14 seviyede tanımlanmıştır.
Pseudocandona sp. juv. (% 1,28; 57 toplam kapak) 12, Heterocypris indet. (% 1,19;
53 toplam kapak) 11, I. gibba (% 0,63; 28 toplam kapak) 11, Z. membranae (% 2,02;
90 toplam kapak) 9, A. fuhrmanni (% 0,72; 32 toplam kapak) 7, H. cf. steinheimensis
(% 2,63; 117 toplam kapak) 6, P. zschokkei (% 0,34; 15 toplam kapak) 6, P. gracilis
(% 0,83; 37 toplam kapak) 5, C. ophtalmica (% 0,14; 6 toplam kapak) 5, L. inderica
(% 0,20; 9 toplam kapak) ve L. immigrata (% 0,11; 5 toplam kapak) ise 3’er
seviyeden elde edilmiştir (Şekil 6.10).
Sondaj istifinin tabanından derlenen SK2-51 nolu örnekte çok ince ve kırık
Candona/Neglecandona sp. juv. (8 kapak) kavkıları derlenmiştir. Üste doğru SK250-48 nolu örnekler faunal/floral açıdan sterildir. SK2-47 nolu örnekte çok ince ve
çoğunlukla kırık kavkılardan oluşan ostrakod topluluğunda Heterocypris indet. (20
kapak), Candona/Neglecandona sp. juv. (10 kapak, 1 kabuk), P. gracilis (5 kapak)
ve Candona/Neglecandona indet. (1 kabuk) taksonları tanımlanmıştır. SK2-46 nolu
örnek faunal/floral açıdan sterilken SK2-45 nolu örnekten çok ince ve kırık
Candona/Neglecandona sp. juv. (7 kapak) kavkıları derlenmiştir. SK2-44 nolu
örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (92 kapak) ile istif boyunca ilk kez N.
angulata (11 kapak) ve L. immigrata (2 kapak) taksonları elde edilmiştir. SK2-43
nolu örnekte düşük bolluktaki ostrakod faunası I. gibba (4 kapak), Z. membranae (2
kapak) ve C. cf. arida (1 kapak) taksonları ile yaklaşık 10 adet gastropod, birkaç
otolit

ve

balık

dişinden

oluşmaktadır.

SK2-42

ve

40

nolu

örneklerde

Candona/Neglecandona sp. juv. (18 kapak) ve I. gibba (3 kapak) taksonları
izlenirken SK2-41 nolu örnek sterildir. SK2-39 nolu örnekte bolluk ve çeşitlilik
nispeten artmaktadır. Candona/Neglecandona sp. juv. (57 kapak), Z. membranae
(30 kapak), C. pubera (8 kapak), H. cf. steinheimensis (6 kapak) ve L. immigrata (2
kapak) ostrakod taksonlarının yanı sıra birkaç balık dişi de saptanmıştır. Gri-koyu
gri tekil kapakların baskın olduğu toplulukta, yavru ve ergin bireyler birlikte elde
edilmiştir. SK2-38 nolu örnekte yukarıdaki taksonların birçoğu izlenemezken
Candona/Neglecandona sp. juv. (22 kapak, 1 kabuk) ve C. pubera (2 kapak) bolluğu
düşmektedir. Bu seviyede Pseudocandona sp. juv. (3 kapak), C. cf. arida (1 kapak)
ve A. fuhrmanni (1 kapak, kırık) taksonları tabandan itibaren ilk kez görülmektedir.
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Ostrakodların yanı sıra çok bol gastropod (ve yumurtaları), bol karofit ve birkaç balık
dişi elde edilmiştir. SK2-37 nolu örnekte ostrakodlar dışındaki diğer topluluklar
benzer bolluk sunsa da ostrakod bolluk ve çeşitliliği azalmakta, SK2-36 nolu örnekte
ise yalnızca 1 adet Candona/Neglecandona sp. juv. taksonuna rastlanılmaktadır.
SK2-35 ve 34 nolu örneklerde gastropod ve karofit bolluğu azalırken ostrakod
bolluğu (Candona/Neglecandona sp. juv. ve Candona/Neglecandona indet.)
nispeten artmaktadır. SK2-34 nolu örnekte ayrıca I. gibba (1 kapak) ve L. immigrata
(1 kapak) türleri kaydedilmiştir. SK2-33 nolu örnekten itibaren ostrakod bolluk ve
çeşitliliği artmaktadır.
SK2-32 nolu örnekte en bol, SK2-31 nolu örnekte ise en çeşitli ostrakod topluluğu
elde edilmiştir (Şekil 6.10). SK2-31 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv.
(195 kapak, 6 kabuk), H. cf. steinheimensis (53 kapak), P. gracilis (11 kapak, 4
kabuk), Pseudocandona sp. juv. (7 kapak, 1 kabuk), Heterocypris indet. (7 kapak),
Z. membranae (4 kapak), C. cf. arida (3 kapak), N. angulata (2 kapak), F. acuminata
(2 kapak), P. zschokkei (1 kapak) ve C. ophtalmica (1 kapak) ostrakod taksonlarının
yanı sıra bol miktarda gastropod ve balık dişi elde edilmiştir. Kayda değer miktarda
karofit ve birkaç otolitin de elde edildiği bu seviyede kavkı yüzey ve içlerinde çok
sayıda diyatoma rastlanılmıştır. Yavru ve ergin bireyler topluluk içinde çok iyi dağılım
gösterse de ergin bireylere ait sağlam kavkılar sınırlıdır.
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Şekil 6.10. SK2 sondaj istifi boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey
dağılımı ve bolluğu.
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SK2-30-27 nolu örnekler arasında ostrakod bolluk ve çeşitliliği düşmektedir. Bu
aralıkta Candona/Neglecandona sp. juv. ve Candona/Neglecandona indet.
taksonları ile birlikte düşük bollukta balık diş ve kemiklerine rastlanılmıştır. SK2-26
nolu örnek 9 ostrakod taksonu ile sondaj istifi boyunca dikkat çeken seviyelerdendir
(Şekil 6.10). Candona/Neglecandona sp. juv. (41 kapak), Z. membranae (24 kapak),
H. cf. steinheimensis (16 kapak), C. pubera (12 kapak), P. zschokkei (7 kapak), P.
gracilis (4 kapak, 1 kabuk), Candona/Neglecandona indet. (5 kapak), N. altoides (3
kapak) ve N. angulata (2 kapak) taksonlarının yanı sıra bol miktarda gastropod ve
10’a yakın balık dişi elde edilmiştir. Bu seviyede çok ince ve nispeten iyi korunmuş,
açık gri-beyaz renkli kavkılardan oluşan ostrakod topluluğunda yavru ve ergin
bireyler iyi dağılım göstermektedir. SK2-25 nolu örnekte düşük bolluktaki ostrakod
faunasının yanı sıra çok bol gastropod ve bol karofit elde edilmiştir. SK2-24 nolu
örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (270 kapak) ve olası ergini N. altoides (12
kapak) dikkat çekmektedir. SK2-23 nolu örnekte ise C. pubera (16 kapak), Z.
membranae (9 kapak) ve istif boyunca ilk kez L. inderica (3 kapak) taksonu elde
edilmiştir. SK2-22 nolu örnek ostrakod bolluk ve çeşitliliğinin yanı sıra çok iyi
korunuma sahip kavkılar ile dikkat çekmektedir (Şekil 6.10). C. pubera (188 kapak)
ve N. angulata (23 kapak) taksonları istif boyunca en yüksek bolluk değerlerine bu
seviyede ulaşmaktadır. Ayrıca Candona/Neglecandona sp. juv. (107 kapak) ve N.
altoides (16 kapak) taksonları ile çok bol gastropod ve birkaç otolit elde edilmiştir.
Ostrakod topluluğunda yavru ve ergin bireylerin çok iyi dağılım gösterdiği
belirlenmiştir. SK2-21 nolu örnekte ostrakod bolluk ve çeşitliliği düşerken, yavru
bireylerin baskın olduğu toplulukta Pseudocandona sp. juv. (14 kapak) artışı dikkat
çekmektedir. Bu seviyede karofit bolluğu tabandan itibaren en yüksek değere
ulaşmaktadır ve bol miktarda gastropod ve birkaç balık dişi de gözlenmektedir. SK220 nolu örnekte yüksek bolluğa sahip gastropodların aksine ostrakod ve karofitler
düşük bollukta kaydedilmiştir. SK2-19 nolu örnek faunal/floral açıdan oldukça
zayıftır ve yalnızca 2 adet C. pubera kapağı elde edilmiştir. SK2-18 nolu örnekten
itibaren ostrakod bolluk ve çeşitliliğinin artmaktadır. SK2-18 nolu örnekte
Candona/Neglecandona sp. juv. (70 kapak), C. pubera (46 kapak), N. angulata (18
kapak), N. altoides (9 kapak) ve Candona/Neglecandona indet. (5 kapak)
taksonlarından oluşan toplulukta kavkılar çok ince, yarı şeffaf ve iyi korunmuştur.
Tekil kapakların yaygın olduğu ostrakod topluluğunda yavru ve ergin bireylerin çok
iyi dağılım gösterdiği görülmektedir. Ostrakodların yanı sıra çok bol gastropod ve
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15’e yakın balık dişi elde edilmiştir. SK2-17 nolu örnekte C. pubera (2 kapak) ve N.
angulata (2 kapak) bolluğu çarpıcı şekilde düşerken diğer taksonlar da düşük
bollukta elde edilmiştir: N. altoides (4 kapak), P. zschokkei (3 kapak),
Pseudocandona sp. juv. (1 kapak) ve I. gibba (1 kapak). SK2-16 nolu örnekte
yalnızca Pseudocandona sp. juv. (2 kapak) taksonu ile yaklaşık 15 adet gastropod
ve

birkaç

balık

dişi

saptanmıştır.

SK2-15

ve

14

nolu

örneklerde

Candona/Neglecandona sp. juv (sırasıyla 134 ve 140 kapak), N. altoides (8 ve 1
kapak), N. angulata (8 ve 5 kapak) ve P. zschokkei (1 ve 2 kapak) taksonları ile bol
miktarda balık dişi ve birkaç adet gastropod elde edilmiştir. Ostrakodların düşük
bolluk gösterdiği SK2-13 nolu örnekte karofit bolluğu dikkat çekmektedir.
Sondaj istifi boyunca ostrakod bolluk ve çeşitliliğinin yüksek olduğu SK2-12 nolu
örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (346 kapak), N. altoides (21 kapak), Z.
membranae (17 kapak, 1 kabuk), N. angulata (14 kapak), Candona/Neglecandona
indet. (5 kapak), L. inderica (5 kapak), I. gibba (3 kapak), A. fuhrmanni (2 kapak) ve
T. cf. convexa (2 kapak) taksonlarının yanı sıra bol miktarda gastropod ve karofit ile
görece düşük bollukta balık dişleri ve birkaç pelesipod kavkısı elde edilmiştir (Şekil
6.10). Gri-koyu gri renkli ve ince-çok ince kavkılardan oluşan ostrakod topluluğunda
yavru ve ergin bireyler bir aradadır ve yavru bireylerin tekil kapakları baskındır. SK211 nolu örnekte ostrakod bolluk ve çeşitliliği azalırken SK2-10 nolu örnekte
Candona/Neglecandona sp. juv. (120 kapak), Herpetocypris cf. brevicaudata (4
kapak), A. fuhrmanni (3 kapak), Pseudocandona sp. juv. (2 kapak) ve I. gibba (1
kapak) taksonları ile birlikte çok bol miktarda gastropod (ve yumurtaları) elde
edilmiştir. Bu seviyede ayrıca bol miktarda karofit ve balık dişine de
rastlanılmaktadır. SK2-09 nolu örnekte ostrakod bolluğu azalırken SK2-08 nolu
örnek ostrakodlar ve diğer topluluklara rastlanılmamıştır. Bu seviyede olasılıkla
temel kayaçlardan türeyen mineral ve kayaç parçaları boldur. SK2-07 nolu örnekte
ostrakod topluluğunda Candona/Neglecandona sp. juv. (57 kapak), baskınken C.
pubera (3 kapak), A. fuhrmanni (1 kapak) ve N. angulata (1 kapak) taksonları ile
birkaç gastropod ve bol miktarda balık dişi elde edilmiştir. SK2-06 nolu örnekte
yalnızca Candona/Neglecandona sp. juv. (1 kabuk) taksonu saptanmıştır. SK2-05
nolu örnekten itibaren ostrakod bolluk ve çeşitliliği tekrar artmaktadır. Yaygın yavru
takson dışında I. gibba (8 kapak), N. angulata (6 kapak), N. altoides (2 kapak) ve A.
fuhrmanni (2 kapak) ile öne çıkan taksonlardır. SK2-04-01 nolu örnekler arasında
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da Candona/Neglecandona sp. juv. yavru bireylerinin tekil kapakları baskındır ve C.
pubera, A. fuhrmanni ve N. altoides öne çıkan diğer taksonlardır. SK2-04 nolu
örnekte A. fuhrmanni (20 kapak), Pseudocandona sp. juv. (7 kapak), C. pubera (6
kapak) ve N. altoides (5 kapak) taksonlarının yanı sıra bol miktarda gastropod ve
balık dişi ile görece az miktarda karofit elde edilmiştir. SK2-03 nolu örnekte C.
pubera (25 kapak), Cypridopsis sp. A (8 kapak) ve Heterocypris indet. (6 kapak)
taksonları ile N. altoides (2 kapak) öne çıkmaktadır. Bu seviyede ayrıca bol miktarda
gastropod (ve yumurtası) ile nispeten düşük bollukta balık dişi elde edilmiştir. SK202 nolu örnekte bolluk düşmekte ve P. marchica ilk kez görülmektedir. Sondaj istifi
boyunca alınan en genç örnek olan SK2-01 nolu örnekte ise yaygın takson dışında
C. pubera (3 kapak), A. fuhrmanni (3 kapak), H. cf. brevicaudata (3 kapak), N.
altoides (2 kapak), Z. membranae (1 kapak), C. ophtalmica (1 kapak) ve
Candona/Neglecandona indet. (1 kapak) taksonlarının yanı sıra bol miktarda
gastropod ve karofit ile görece düşük bollukta balık dişleri elde edilmiştir.
Eskiortamsal Değerlendirmeler
SK2 sondaj istifinin tabanındaki karbonat baskın seviyelerden (SK2-51: 252,70 mSK2-40: 209,75 m) elde edilen topluluk, SK1 sondaj istifinin tabanı ve Balcı ÖSK’da
belirlenen topluluklarla benzerdir. Bu aralıkta izlenen ostrakodlar litoral gölsel
koşulları göstermektedir. Ara seviyelerde Heterocypris (SK2-47: 236,05 m) ve N.
angulata (SK2-44: 223,55 m)’nın nispi bolluk göstermesi tuzluluk artışına işaret
edebilir.
Tabanı üzerleyen ince kırıntılı baskın istifin alt seviyelerinde (SK2-39: 203,65 m)
yaygın yavru taksonla birlikte elde edilen ostrakod topluluğu bitki örtüsü bakımından
zengin, daimi, litoral gölsel koşulları işaret etmektedir. Bu seviyede Z. membranae
bolluğunun artması havzanın akışlarla beslenmesi ile ilişkilendirilebilir. Zonocypris
güncel türlerinin ılık suları tercih ettiği bilinmektedir. Üste doğru (SK2-38: 199,45 m),
fitofilik ve litoral ostrakod taksonları ile bol miktarda karofitin elde edilmesi bitki
örtüsü bakımından zengin, daimi, litoral gölsel koşulların etkin olduğunu A.
fuhrmanni ise su sıcaklığının düşük (serin iklim?) ve tuzluluğun ise tatlı su–βoligohalin arasında değiştiğini göstermektedir. Bu seviyede bataklık koşullarında da
bulunabilen taksonlara rastlanılması ara dönemlerde bu koşulların etkin olduğuna
işaret etmektedir. Öyle ki üzerleyen seviyelerde (SK2-37: 199,15 m), kömür bantları
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görülmektedir. Alt kömür seviyesi ile üzerleyen ince kırıntılılarda (SK2-37: 199,15
m-SK2-33: 183,55 m) ostrakod bolluğu düşse de litoral gölsel koşulların sürdüğü
söylenebilir.
SK2 sondaj istifinin alt-orta bölümlerinde kömür içeren (SK2-32: 179,10 m) ve
kömürü üzerleyen (SK2-31: 172,55 m) seviyelerdeki zengin ostrakod topluluğunda
benzer taksonlar elde edilmiştir. Karofitler ve gastropodların da bol bulunduğu bu
seviyelerin çökeliminin belirli dönemlerde bataklık koşullarının oluştuğu, bitki örtüsü
bakımından zengin, durgun/yavaş akan litoral gölsel koşullar altında gerçekleştiği
söylenebilir. Alttaki (SK2-32: 179,10 m) toplulukta H. cf. steinheimensis ve N.
angulata taksonlarının yüksek bollukta bulunması tuzluluk artışına, üstteki toplulukta
(SK2-31: 172,55 m) Potamocypris taksonlarının bollaşması ise kaynak besleniminin
daha etkin olduğuna işaret edebilir. Sondaj istifinin orta seviyelerinde (SK2-30:
170,45 m-SK2-27: 158,10 m) gözlenen düşük çeşitlilikteki topluluk litoral koşulların
sürdüğünü göstermekle beraber akışlarla beslenimin azaldığı, su seviyesinin
nispeten düştüğü ve göl kenarı bitkilerinin kaybolduğu söylenebilir. Üzerleyen
seviyede (SK2-26: 153,20 m) Z. membranae ve Potamocypris taksonları başta
olmak üzere çarpıcı şekilde artan çeşitlilik, akışlarla (kaynak) beslenimin arttığını ve
nispeten yüksek su seviyesine sahip daimi, litoral gölsel koşulların geliştiğini
göstermektedir. Bu seviyenin üzerinde belirli bir dönem akışların nispeten azaldığı,
yer yer bataklıklar içeren litoral gölsel koşulların sürdüğü söylenebilir.
Üzerleyen seviyelerde (SK2-23: 142,45 m ve SK2-22: 137,20 m) C. pubera
bolluğunun çarpıcı şekilde artması daimi bir gölün, bitki örtüsü içeren, litoral
kesimindeki çökelme koşullarını işaret etmektedir. Üstteki (SK2-22: 137,20 m)
seviyede halofilik tür N. angulata’nın bollaşması, tuzluluğun arttığına işaret etse de
baskın tür C. pubera oligohalin değerlerin aşılmadığını göstermektedir. Üste doğru
litoral koşullar sürerken bazı dönemlerde (SK2-21: 133,20 m) karofit ve
Pseudocandona artışı göze çarpmaktadır. C. pubera ile N. angulata’nın yeniden
bollaştığı bazı ara seviyelerde (SK2-18: 125,80 m) daimi litoral gölsel koşullar
altında tuzluluk artışından söz edilebilir. Bu seviyede N. angulata türünün yavru ve
ergin bireylerinin ontojenik seriler içerisinde iyi dağılım göstermesi durgun/yavaş
akan koşulları göstermektedir. Üzerleyen seviyelerde (SK2-17: 123,35 m-SK2-14:
110,90 m) litoral taksonların yanı sıra P. zschokkei’nin elde edilmesi kaynaklarla
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beslenen litoral göl koşullarının sürdüğünü ara seviyelerde gözlenen turba bantları
ise belirli dönemlerde bataklıkları geliştiğini göstermektedir.
SK2 sondaj istifinin üst seviyelerinde (SK2-12: 104,65 m) ostrakod bolluk ve
çeşitliliği tekrar yükselmektedir. Elde edilen toplulukta litoral taksonların yanı sıra A.
furhrmanni ve T. cf. convexa taksonlarına rastlanılması soğuk sucul (serin iklim?)
koşulları göstermektedir. N. altoides’in nispi bolluğu ise çok sığ (gölcük?) ve geçici
sucul koşulları işaret edebilir. Üste doğru (SK2-10: 101,55 m) kaynaklarda yaygın
H. cf. brevicaudata ve soğuk stenotermal A. fuhrmanni’nin bir arada bulunmasına
bağlı olarak çökelimin akışlarla (kaynak?) beslenen, tatlı su ve/veya β-oligohalin
tuzluluğa sahip soğuk bir gölün litoral kesiminde gerçekleştiği söylenebilir. Bu
aralıkta karofitlerin de bol bulunması derinliği birkaç m’yi geçmeyen litoral koşulların
göstergesidir. Üzerleyen seviyelerde (SK2-09: 97,50 m ve SK2-08: 92,80 m) su
seviyesinin giderek düştüğü ve ostrakodlara rastlanılmayan seviyede sucul
koşullardan ziyade su üstü erozyon koşullarının etkin olduğu düşünülmektedir.
SK2 sondaj istifinin en üst seviyelerinde (SK2-05: 80,70 m-SK2-01: 70,30 m) örtüsü
bakımından zengin, daimi, litoral gölsel koşulların yeniden etkin olduğu
görülmektedir. Bu aralığın alt seviyelerinde (SK2-04: 76,35 m) A. fuhrmanni
bolluğunun çarpıcı şekilde artması soğuk sucul (serin iklim?) koşulları işaret
etmektedir. Ara seviyelerde türe rastlanılmaması nispeten ılık koşulları yansıtabilir,
öyle ki bu aralıkta ılık suları tercih eden P. marchica türüne de rastlanılmıştır.
Üzerleyen seviyede (SK2-01: 70,30 m) H. cf. brevicaudata ve A. fuhrmanni
taksonlarının varlığı akışlarla (kaynak?) beslenen, soğuk ve düşük tuzluluğa (tatlı su
ve/veya β-oligohalin) sahip sucul litoral gölsel koşulların etkin olduğunu
göstermektedir.
6.2. Ilgın Havzası
6.2.1. Kumdöken Formasyonu
6.2.1.1. Gölyaka Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Gölyaka ÖSK boyunca toplam 5 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Ilyocypris boehli
türünün yanı sıra 2 yeni tür (Cyprinotus turcica n. sp. ve Metacypris gokcenae n.
sp.) belirlenmiş ve 2 takson (Moenocypris cf. francofurtana, Fabaeformiscandona
sp. A) adlandırmaya açık bırakılmıştır. ÖSK boyunca 18 seviyede saptanan
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Cyprinotus turcica n. sp. (% 95,52; 2324 toplam kapak) en yaygın ve bol ostrakod
taksonudur. Ilyocypris boehli (% 3,41; 83 toplam kapak) ve Fabaeformiscandona sp.
A (%0,78; 19 toplam kapak) yalnızca 3’er seviyede, Metacypris gokcenae n. sp. (%
0,25; 6 toplam kapak) ile Moenocypris cf. francofurtana (% 0,04; 1 toplam kapak)
ise yalnızca 1’er seviyede saptanmıştır (Şekil 6.11).
ÖSK’nın tabanı (GÖL-A-H) ostrakodlar bakımından fakirdir. Bu aralıkta taşınmış
mineraller ile bazı seviyelerde (GÖL-C) dişlere (mikro memeli?) rastlanılmaktadır.
GÖL-01 ve 02 nolu seviyelerde C. turcica kavkıları çoğunlukla kırık ve
parçalanmıştır. Ayrıca GÖL-01 nolu örnekte kemik parçaları (mikro memeli?)
bulunmaktadır. Üste doğru ostrakod bolluk ve çeşitliliği artmaktadır. GÖL-03 nolu
örnek 5 ostrakod taksonu ile tür çeşitliliğinin en yüksek olduğu seviyedir: I. boehli
(66 kapak, 4 kabuk), C. turcica (55 kapak, 6 kabuk), M. gokcenae (3 kabuk), M. cf.
francofurtana (1 kapak) ve Fabaeformiscandona sp. A (1 kapak). Bu seviyede krembeyaz renge sahip olan kavkıların içi çoğunlukla dolguludur. GÖL-04-07 nolu
örneklerin alındığı seviyelerde saptanan tek tür C. turcica olup GÖL-05 nolu örnekte
bolluk (154 kapak, 56 kabuk) dikkat çekmektedir. Bu seviyede ayrıca kabuk
sayısının nispi bolluğu artmakta ve yavru erginlerle birlikte bulunmaktadır. GÖL-06
ve 07 nolu örneklerde bolluk düşmekte ve kavkıların kırık parçaları elde
edilmektedir. Ayrıca GÖL-07 nolu örnekte kemik parçaları ve yarı yuvarlak mineral
(kuvars?) taneleri izlenmektedir. GÖL-08 nolu örnekte C. turcica (44 kapak) ile
Fabaeformiscandona sp. A (6 kapak) taksonlarına ait genellikle kırık kavkılar
saptanmıştır (Şekil 6.11).
GÖL-09 (210 kapak, 66 kabuk) örnekten itibaren ostrakod bolluğu artmakta ve GÖL10 (454 kapak, 29 kabuk) nolu örnekte ÖSK boyunca en yüksek değere
ulaşmaktadır (Şekil 6.11). Bu seviyelerde saptanan tek takson olan C. turcica’nın
kavkıları hafif dolgulu ve iyi korunmuş olmasının yanı sıra toplulukta yavru ve ergin
bireyleri iyi dağılım göstermektedir. GÖL-11 ve 13 nolu örneklerde saptanan düşük
bolluktaki ostrakod faunası kırık kavkılar ile temsil edilmektedir. Bu seviyelerde
gastropod, diş (mikro memeli?) ve taşınmış minerallere de rastlanılmaktadır. GÖL14 nolu örnekten itibaren C. turcica (218 kapak, 42 kabuk) bolluğu tekrar
artmaktadır. GÖL-15 nolu örnekte ince ve ÖSK boyunca iyi korunuma sahip kavkılar
(173 kapak, 1 kabuk) saptanmıştır. GÖL-16 nolu örnekte ise C. turcica (301 kapak,
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86 kabuk) kavkıları genellikle açık sarı-kahve renkli ve dolguludur. Bu seviyede
kabukların nispi bolluğu artmaktadır. GÖL-14-16 nolu örneklerde yavru ve ergin
bireyler iyi dağılmıştır. GÖL-17 nolu örnekten itibaren ostrakod bolluğu çarpıcı
şekilde düşmekte ve Fabaeformiscandona sp. A (2 kapak, 5 kabuk) ile Ilyocypris
boehli

(3

kapak,

1

kabuk)

taksonlarının

çoğunlukla

kırık

kavkılarına

rastlanılmaktadır. GÖL-18 ve 20 nolu örnekler ostrakod içermemektedir ve GÖL-18
nolu örnekte dişler ve taşınmış minerallere (kuvars?) rastlanılmaktadır. GÖL-19 nolu
örnekte düşük bolluktaki C. turcica (2 kapak, 9 kabuk) kavkıları kabuklarca
baskındır. GÖL-21 nolu örnekte ise C. turcica kırık parçalarından oluşan bir topluluk
saptanmıştır.

Şekil 6.11. Gölyaka ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey dağılımı
,ve bolluğu.
Ayrıca Çeltek ÖSK taban kömürleri içerisinden Sequoioxylon sp. taksonuna ait ağaç
fosilleri elde edilmiştir.
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Eskiortamsal Değerlendirmeler
Gölyaka ÖSK boyunca teşhis edilen Cyprinotus, Ilyocypris, Fabaeformiscandona ve
Metacypris cinslerine ait bireyler genellikle çok sığ sucul alanları tercih etmektedir.
Gölyaka ÖSK tabanından alınan örneklerin (GÖL-A-H) birçoğunda taşınmış
minerallerin varlığı, mikro memeli kalıntıları ve turba seviyeleri çökelimin yer yer
bataklıklar içeren çok sığ bir sucul ortamda gerçekleştiğini ve belirli dönemlerde
geçici sucul koşullar ile su üstü erozyon koşullarının etkin olduğunu gösterebilir.
Ostrakod faunasının bolluk ve çeşitliliğinin arttığı orta bölümden (GÖL-03) elde
edilen Ilyocypris baskın topluluğa göre su seviyesinin nispeten yükseldiği ve
çökelimin küçük, çok sığ ve daimi bir tatlı sucul ortam dahilinde gerçekleştiği
söylenebilir. Gölyaka ÖSK’nın orta ve üst kesimlerinde gözlenen ostrakod
topluluklarında C. turcica baskın taksondur. Cinsin bolluğu bu aralıkta çökelimin
çoğunlukla geçici, çok sığ bir tatlı su gölcüğünde gerçekleştiğine işaret etmektedir.
C. turcica’nın azaldığı ve/veya elde edilemediği seviyelerin gölcüğün çekilme
ve/veya kuruma dönemlerine (kurak) karşılık geldiği düşünülmektedir. Bu
seviyelerde mikro memeli dişleri ile taşınmış minerallerin bollaşması, su üstü
erozyon koşullarının etkin olduğunu gösterebilir. Cyprinotus bolluğunun arttığı
seviyelerin (GÖL-05, 09, 10, 14, 15 ve 16) ise gölcük seviyesinin yükseldiği nispeten
yağışlı dönemlere karşılık geldiği iddia edilebilir. Ayrıca bu seviyelerde yavru ve
ergin bireylerin bir arada gözlenmesi durgun sucul koşulların göstergesidir. Bazı
seviyelerde (GÖL-05, 09, 14 ve 16) kabuk sayılarında gözlenen artış hızlı gömülme
koşullarına işaret etmektedir.
Lüdecke ve ark. (2013), ana kömür damarını üzerleyen ve Gölyaka ÖSK’nın yanal
eşleniği olan seviyelerde duraylı izotop (δ18O) analizleri gerçekleştirmiştir.
Çalışmada kömürlerin oluştuğu nemli (yarı nemli) koşulların ilerleyen dönemde
değiştiği ve üzerleyen istifin çökeliminde kurak ve subtropikal iklim koşullarının
egemen olduğu belirtilmektedir. Biltekin (2018) tarafından da kömürün ilksel
turbalığının oluşumu sırası ve hemen sonrasında sıcak ve nemli, kömürü üzerleyen
seviyelerin çökelimi sırasında ise soğuk ve kurak iklim koşullarının etkin olduğu öne
sürülmektedir.
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6.2.1.2. Çeltek Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Çeltek ÖSK boyunca toplam 7 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Virgatocypris
virgata türünün yanı sıra 1 yeni tür (Metacypris gokcenae n. sp.) teşhis edilmiş ve 5
takson (Heterocypris aff. parva, Stenocypris sp. A, Fabaeformiscandona sp. B,
Fabaeformiscandona sp. juv. ve Pseudocandona sp. juv.) adlandırmaya açık
bırakılmıştır. ÖSK boyunca kayda değer ostrakod içeren 4 seviye ile aralarında
ostrakod içermeyen 5 steril zon tanımlanmıştır (Şekil 6.12).
Tabanda kömür içeren istif ve kiltaşı ara katmanlarından derlenen ÇTL-01-03 nolu
örnekler ostrakod açısından sterildir. Bu seviyelerde kömürleşmiş bitki kırıntıları ile
taşınmış metamorfik kayaç taneleri ve mineraller de gözlenmektedir. ÇTL-04 nolu
örnekte M. gokcenae (1 kabuk) ve Pseudocandona sp. juv. (2 kapak, olasılıkla P.
compressa) ve tanımlanamayan birkaç kırık candonid form saptanmıştır. ÇTL-0512 nolu örnekler ostrakod açısından sterildir. Bu aralıkta yalnızca gastropodlardan
Borysthenia naticina türü ÇTL-11 (11 birey) ve ÇTL-12 (4 birey) nolu örneklerde
saptanmıştır. Ayrıca bu örneklerde bol miktarda balık dişi bulunmaktadır. ÇTL-13
nolu örnekte düşük bolluktaki ostrakod faunası kırık Fabaeformiscandona (2 kapak)
kavkıları ile temsil edilmektedir. Bu seviyede ayrıca gastropodlardan B. naticina (51
birey), Segmentina? sp. (4 birey), planorbid gastropod ve operkulumlar ile birkaç
adet karofit saptanmıştır. ÇTL-14 nolu örnek ostrakodlar açısından sterildir. Bu
seviyede B. naticina (1 adet) bolluğu da düşmektedir (Şekil 6.12).
ÇTL-15 nolu seviye tüm ÖSK boyunca faunal bolluk ve çeşitliliğinin en yüksek
olduğu seviyedir (Şekil 6.12). Ostrakod topluluğu M. gokcenae (1321 kapak, 179
kabuk), V. virgata (316 kapak, 3 kabuk), Fabaeformiscandona sp. juv. (36 kapak),
Pseudocandona sp. juv. (12 kapak, olasılıkla P. compressa) ve Stenocypris sp. A
(8 kapak) taksonlarından oluşmaktadır. Özellikle V. virgata ve M. gokcenae türlerine
ait kavkılar iyi korunmuş, kolay tanınabilir, ince ve yarı saydamdır. Toplulukta bu her
iki türün yavru ve ergin bireylerinin iyi-çok iyi dağılım gösterdiği görülmektedir. Bu
seviyede ayrıca gastropodlardan Bithynia glabra (82 birey), B. naticina (27 birey) ve
Segmentina nitida (11 birey) ile düşük bollukta karofit ve balık dişleri saptanmıştır.
ÇTL-15 nolu örnekte, Anadolu’da gölsel Neojen havzalarında yaygın olarak
bilinmeyen tatlı su testat protozoanlarına (Arcella? sp.) benzer organik kalıntılara da
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rastlanılmıştır. ÇTL-16-23 nolu örnekler faunal/floral açıdan sterildir. ÇTL-24 nolu
örnekte değişen litolojiyle birlikte ostrakod faunası da belirgin şekilde değişmektedir.
Yüksek bolluğa sahip olan fauna H. aff. parva (210 kapak, 262 kapak),
Fabaeformiscandona sp. juv. (191 kapak) ve Fabaeformiscandona sp. B (18 kabuk)
taksonlarından oluşmaktadır. Bu seviyede ostrakod kavkıları çoğunlukla kötü
korunmuş (kaplanmış), preslenmiş ve dolayısıyla kolay tanınabilir değildir.
Toplulukta H. aff. parva kabukları baskındır ve genellikle iç kalıplarına
rastlanılmaktadır. ÇTL-25-32 nolu örnekler ostrakod açısından sterildir. Yalnızca
ÇTL-27 nolu örnekte birkaç adet balık dişine rastlanılmaktadır. Bu seviyede jips
benzeri mineraller kaplı kayaç parçalarına da rastlanılmaktadır.

Şekil 6.12. Çeltek ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey dağılımı
,ve bolluğu.
Ayrıca Çeltek ÖSK taban kömürleri içerisinden Sequoioxylon sp. taksonuna ait ağaç
fosilleri elde edilmiştir.
Eskiortamsal ve Eskiiklimsel Değerlendirmeler
Çeltek ÖSK boyunca teşhis edilen Virgatocypris, Metacypris, Pseudocandona,
Fabaeformiscandona ve Heterocypris cinsleri ait bireyler çok sığ sucul alanları tercih
etmektedir.
Çeltek ÖSK’nın tabanındaki kömürlerden elde edilen Sequoioxylon sp. taksonuna
ait ağaçlar bataklık koşullarının egemen olduğu koşullarda gelişen ormanların
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önemli elemanlarındandır. Bu cinsin varlığı iklimin nemli ve sıcak, yağış miktarının
ise yüksek olduğunu göstermektedir. Bu veriler su seviyesinin nispeten yüksek
olduğu ıslak orman turba bataklığı koşullarını işaret edebilir.
Tabandan derlenen örneklerde (ÇTL-01-03) kömürleşmiş bitki kırıntılarının
izlenmesi ötrofik bataklık koşullarının göstergesidir. ÇTL-04 nolu örnekteki düşük
bolluktaki ostrakod taksonları çok sığ, durgun ve ötrofik? sucul koşulları
desteklemektedir. Kömürün orta ve üst seviyelerinden (ÇTL-05-10) faunal ve floral
bulgular elde edilemese de bataklık koşullarının sürdüğü söylenebilir. Ana kömür
damarının üzerindeki seviyede (ÇTL-11-12) elde edilen B. naticina (gastropod)
ötrofikasyon belirteci olup, çok sığ sucul ortamları (göl veya gölcük) işaret
etmektedir. Üzerleyen seviyede (ÇTL-13) düşük bolluktaki Fabaeformiscandona
cinsi formlar çok sığ (litoral) koşulları göstermektedir. Bu seviyede yüksek bolluğa
ulaşan B. naticina bu koşullarla birlikte ötrofikasyonun etkin olduğu işaret
etmektedir. Nitekim bu aralıkta (ÇTL-11-13) karofitler de yüksek bolluk sunmaktadır.
Çeltek ÖSK’nın kömür (turba) seviyelerinin sona erdiği orta kesiminden (ÇTL-15)
zengin bir ostrakod ve gastropod topluluğu elde edilmiştir. Taksonların bollaşması
su seviyesinin nispi olarak yükseldiğini ve olası bir yağışlı dönemi gösterebilir. Bu
kesimde yaygın olan Metacypris cinsi formlar çökelimin durgun ve mezotrofik-ötrofik
koşullara sahip çok sığ ve tatlı bir sucul (gölcük/göl) ortamda gerçekleştiğini
göstermektedir. Eşlik eden Virgatocypris, Fabaeformiscandona, Pseudocandona ve
Stenocypris taksonları da çok sığ koşulları desteklemekte olup Stenocypris taksonu
ılık (subtropikal?) koşulların göstergesi olabilir. Metacypris ve Virgatocypris
formlarının ontojenik seriler içerisinde çok iyi dağılım sergilemesi durgun koşulların
etkin olduğunun diğer göstergesidir. Ayrıca bu seviyede bollaşan gastropod
taksonları (B. glabra, B. naticina ve S. nitida) tatlı sucul göl ve/veya gölcüklerin litoral
ve durgun kesimlerinde yaygındır. Çeltek ÖSK’nın üzerleyen seviyeleri (ÇTL-16-23)
faunal/floral açıdan sterildir. Bu seviyelerde izlenen gri renkli ve laminalı ince kırıntılı
(kiltaşı-çamurtaşı) çökeller ile organik maddece zengin seviye (turba) durgun ve yer
yer bataklıklar içeren litoral sucul (göl/gölcük) koşulları işaret edebilir. ÖSK’nın ortaüst

seviyesinde

(ÇTL-24)

Fabaeformiscandona

yüksek

taksonları

bollukta

litoral

gölsel

kaydedilen
koşulların

Heterocypris
etkin

ve

olduğunu

göstermektedir. Bu seviyede artan bolluk, su seviyesinin nispeten yükseldiğinin de
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göstergesi

olabilir.

İstifin

üst

kesimlerde

(ÇTL-25-32)

ostrakodlara

rastlanılmamaktadır. Bazı seviyelerde (ÇTL-27) jips kristallerinin elde edilmesi olası
kurak koşullara bağlı bir buharlaşma ve kuruma evresine işaret edebilir.
6.2.2. Aşağıçiğil Formasyonu
6.2.2.1. Kiresendere Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Kiresendere

ÖSK

boyunca

toplam

12

ostrakod

taksonu

tanımlanmıştır.

Cavernocypris subterranea sp. inc., Scottia pseudobrowniana, Neglecandona
angulata decimai, Fabaeformiscandona pokornyi, Pseudocandona compressa,
Cyclocypris ovum, Cypria ophtalmica ve Darwinula stevensoni taksonlarının yanı
sıra 1 yeni tür (Psychrodromus seni n. sp.) belirlenmiş ve 3 takson (Herpetocypris
cf. brevicaudata, Candona/Neglecandona sp. juv. ve Hastacandona? sp. B)
adlandırmaya açık bırakılmıştır. ÖSK boyunca 19 seviyede ostrakodlara
rastlanırken yalnızca 2 seviye ostrakod açısından sterildir (Şekil 6.13).
ÖSK boyunca 17 seviyede saptanan Candona/Neglecandona sp. juv. (% 66,22; 692
toplam kapak) en yaygın ve bol ostrakod taksonudur. Formlar olasılıkla N. angulata
decimai’nin yavru bireyleridir. C. subterranea (% 11,77; 123 toplam kapak) ve N.
angulata decimai (% 4,79; 50 toplam kapak) 8 seviyede, Hastacandona? sp. B (%
5,93; 62 toplam kapak), P. seni n. sp. (% 5,26; 55 toplam kapak), S.
pseudobrowniana (%1,92; 20 kapak) ve C. ovum (% 1,34; 14 kapak) 6 seviyede
saptanmıştır (Şekil 6.13).
ÖSK, tabanda (KD-01) tekil yavru kapakların baskın olduğu bir toplulukla temsil
edilmektedir. Yaygın yavru taksonun yanı sıra S. pseudobrowniana (6 kapak), C.
subterranea (4 kapak) ve N. angulata decimai (4 kapak) taksonları da saptanmıştır.
Bu seviyede mollusklardan Valvata piscinalis (10 birey), Bithynia pseudemmericia
(1 birey) ve Planorbarius corneus (1 birey) taksonları da tanımlanmıştır. KD-02 nolu
örnekte düşük bollukta ve kötü korunuma sahip bir ostrakod ve mollusk faunası
izlenirken KD-03 nolu örnek ÖSK boyunca bolluk ve çeşitliliğinin en yüksek olduğu
seviyedir (Şekil 6.13). Kapakların yarı saydam ve ince olduğu bu seviyelerde mikro
tufa tüpleri de izlenmektedir. Toplulukta yavrular ve erginler bir arada elde
edilmektedir.

Bu

seviyede

9

ostrakod

taksonu

saptanmıştır.

Candona/Neglecandona sp. juv. (142 kapak) ve olası ergin formları N. angulata
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decimai (13 kapak) ile C. subterranea (14 kapak) ve Psychrodromus seni n. sp. (8
kapak) dikkat çeken taksonlardır. Bunların yanı sıra C. ovum (6 kapak, 1 kabuk), P.
compressa (4 kapak, 1 kabuk), F. pokornyi (2 kapak), C. ophtalmica (1 kapak) ve
Hastacandona? sp. B (1 kapak) taksonlarına rastlanılmıştır. Bu seviye mollusklar
açısından da bolluk ve çeşitliliğinin en yüksek olduğu seviyedir. Gastropodlardan
Bithynia glabra (60 birey), Pseudamnicola geldiayana (50 birey), Valvata piscinalis
(23 birey), Acroloxus lacustris (4 birey), Carychium minimum (1 birey) ve Gyraulus
piscinarum (1 birey) ile pelesipodlardan Pisidium pseudosphaerium (7 birey) elde
edilmiştir. Bu seviyede karofitler de oldukça boldur. KD-04 nolu örnekte bolluk ve
çeşitlilik nispeten azalmakla birlikte P. seni (%43,4; 23 kapak) görece artmaktadır.
KD-05 nolu örnekte yalnızca yaygın yavru takson (7 kapak) ve C. subterranea (1
kapak), gastropodlardan V. piscinalis (4 birey) ve tohum tanesi saptanmıştır.
KD-06 ve 07 nolu örneklerde ostrakod bolluk ve çeşitliliği tekrar artmaktadır. İnce ve
yarı saydam kavkılardan oluşan toplulukta yavru ve erginler bir arada elde edilmiştir.
KD-06 nolu örnekte C. subterranea (71 kapak), P. seni (18 kapak), S.
pseudobrowniana (2 kapak) ve N. angulata decimai (6 kapak) ile olası yavru bireyleri
(34 kapak) yaygındır. Bu seviyede gastropodlardan B. glabra (6 birey), C. minimum
(2 birey) ve pelesipodlardan P. pseudosphaerium (7 birey) ile balık dişleri ve tufa
tüpleri de izlenmektedir. KD-07 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (92
kapak), C. subterranea (12 kapak), S. pseudobrowniana (3 kapak ve 1 kabuk) ve P.
seni (4 kapak) ile öne çıkan taksonlardır. Gastropodlardan V. piscinalis (12 birey) ve
planorbid formlar (4 birey) ile birkaç tohum saptanmıştır. KD-08-12 nolu örnekler
arasında ostrakod bolluk ve çeşitliliği azalırken yaygın yavru formlar dışında KD-11
nolu örnekte C. subterranea (8 kapak) ÖSK boyunca son kez görülmektedir. Bu
aralıkta V. piscinalis ve B. pseudemmericia gastropod türleri ile karofitlere de
rastlanılmaktadır. KD-13 nolu örnekten itibaren ostrakod bolluğu artasa da çeşitlilik
düşüktür ve istifin tabanında yaygın olan taksonlar (C. subterranea ve P. seni)
görülmemektedir. KD-13 nolu örnekte N. angulata decimai (14 kapak) ve olası yavru
formları (98 kapak) baskın olup nadiren C. ovum (2 birey) türüne de
rastlanılmaktadır. İnce ve yarı saydam kavkılardan oluşan toplulukta yavru ve ergin
bireyler birlikte gözlenmektedir. Bu seviyede bollaşan gastropod topluluğu B. glabra
(80 birey) ve Borysthenia naticina (14 birey) türleri ile temsil edilmekte ve ayrıca tufa
tüplerine de rastlanılmaktadır. KD-14 ve 15 nolu örneklerde yaygın türler düşük
316

bollukta elde edilmektedir. KD-14 nolu örnek D. stevensoni (1 kabuk)’nin ÖSK
boyunca görüldüğü tek seviyedir. KD-16 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp.
juv. (12 kapak), Hastacandona? sp. B (8 kapak) ve C. ovum (1 kapak) türleri
kaydedilmiştir. Gastropodlardan B. glabra (3 birey) ve C. minimum (2 birey) türleri
ile tohumlara da rastlanılmaktadır. KD-17 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp.
juv. (75 kapak, 1 kabuk) ile birlikte ÖSK boyunca ikinci kez F. pokornyi (5 kapak)
türü elde edilmiştir. İnce, yarı saydam ve kırık kavkılardan oluşan toplulukta yavru
bireyler baskındır. B. naticina (4 birey), P. corneus (1 birey) ve lymnaeid
gastropodlar (3 birey) ile böcek benzeri formlar ve tohumlar saptanmıştır. KD-18 ve
19 nolu örnekler ostrakod açısından sterildir. KD-20 nolu örnekte ostrakod faunası
dikkat çekici şekilde değişmektedir. Hastacandona? sp. B (29 kapak, 6 kabuk), H.
cf. brevicaudata (5 kapak, 2 kabuk) ve S. pseudobrowniana (4 kapak) türlerinin
izlendiği toplulukta yavru ve ergin bireyler birlikte bulunmaktadır ve kavkılar ince,
kahverengi-pas renklidir. Gastropodlar B. naticina (4 birey), G. piscinarum (2 birey)
ve lymnaeid formlar (2 birey) ile temsil edilmektedir. Bazı gastropod formları
kristalize ve olasılıkla iç kalıplar şeklindedir. KD-21 nolu örnekte benzer bir ostrakod
topluluğu düşük bollukta elde edilmiş olup Hastacandona? sp. B (6 kapak) ve P.
compressa (1 kapak) taksonları tanımlanmıştır. Gastropodlar ise B. naticina (4
birey) ile temsil edilmektedir.
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Şekil 6.13. Kiresendere ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey
dağılımı ve bolluğu.
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Eskiortamsal Değerlendirmeler
Kiresendere ÖSK’nın alt kesimlerindeki mavi-gri renkli ve yer yer organik madde
içeren kiltaşı baskın seviyelerden (KD-01-11) karakteristik bir ostrakod topluluğu
elde edilmiştir. Bu aralıkla C. subterranea, S. pseudobrowniana, H. brevicaudata ve
Psychrodromus cinsi kaynak formlarının bir arada bulunması kaynak ve/veya
kaynaklarla beslenen sucul koşulların göstergesidir. Baskın takson C. subterranea
kaynaklarla beslenen soğuk, dağ göl ve/veya gölcüklerinin litoral (1 m derinlik)
kesimlerinde yaygındır. S. pseudobrowniana türü de benzer koşulları tercih
etmektedir. Ayrıca her iki türe ait fosil kayıtlarına tufa çökelleri ile karbonatça zengin
kaynaklarla beslenen bataklık istiflerinde rastlanılmaktadır. Bu seviyelerden elde
edilen gastropod topluluğu da kaynaklarla beslenen koşulları desteklemektedir.
Öyle ki P. geldiayana temiz ve yavaş akan kaynak sularında, V. piscinalis kaynaklar
ve göllerde kaydedilmektedir. Alt kesimlerdeki bazı seviyelerde (KD-03) karofitler ile
kaynak formları dışındaki bazı ostrakodlarının bolluğu artmaktadır. Bu seviyelerde
de çökelimin kaynaklarla beslenen litoral gölsel koşullarda gerçekleştiği ve
ötrofikasyonun nispeten arttığı söylenebilir. Üste doğru bazı seviyelerde (KD-05 ve
KD-08-10) diğer taksonların yanı sıra kaynak formlarının da çarpıcı şekilde azalması
kaynaklarla beslenimin ara dönemlerde kesildiğini gösterebilir. Bu seviyelerde
ötrofikasyona karşı toleranslı V. piscinalis türü de nispeten artmakta ve karofitlere
de rastlanılmaktadır. Ara seviyelerde (KD-06-07 ve 11) kaynak taksonlarının
artması, gölsel (litoral) ortamın kaynaklarla beslendiğini ve soğuk sucul koşulların
ara ara etkin olduğunu göstermektedir.
Kiresendere ÖSK’nın orta-üst kesimlerinde (KD-12-17) kaynak formlarından ziyade
gölsel

(litoral)

koşulları

gösteren

düşük

bollukta

bir

ostrakod

topluluğu

gözlenmektedir. Bazı seviyelerde (KD-13) N. angulata decimai’nin ontojenik seriler
içerisinde iyi dağılım göstermesi durgun/yavaş akan koşulların göstergesidir. Bu
aralıktaki B. glabra ve B. naticina türleri de durgun gölsel koşulları desteklemektedir.
Toplulukta tatlı sudan-mezohaline kadar geniş tuzluluk koşullarını tolere edebilen
taksonlara (P. compressa, C. ovum ve D. stevensoni) rastlanıldığından kesin bir
tuzluluk değerlendirmesi gerçekleştirilemese de olasılıkla tatlı su ve/veya βoligohalin? tuzluluk koşulları egemen olmuştur.
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ÖSK’nın üst kesimlerindeki sarı silttaşı (KD-18) ve kahverengi toprak (KD-19)
seviyelerinde ostrakodlara rastlanılmaması kısa süreli bir çekilme evresinin
göstergesi olabilir. ÖSK’nın en üst kesiminde (KD-20) kaynak formlarının (S.
pseudobrowniana ve H. brevicaudata) bollaşması ve tufa oluşumu karbonatça
zengin kaynak sularıyla beslenen sucul koşulları işaret etmektedir. Nitekim ÖSK’nın
güneybatısındaki temel ait kayaçlar genel olarak Paleozoyik yaşlı karbonatlardan
oluşmaktadır.
6.2.2.2. Çiğil Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Çiğil ÖSK boyunca toplam 20 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Cavernocypris
subterranea sp. inc., Zonocypris membranae, Arctocypris fuhrmanni, Scottia
pseudobrowniana,

Neglecandona

angulata

decimai,

Fabaeformiscandona

pokornyi, Paracandona euplectella, Pseudocandona compressa, Cyclocypris ovum,
Cypria ophtalmica, Ilyocypris gibba ve Cyprideis sublittoralis taksonlarının yanı sıra
1 yeni tür (Psychrodromus seni n. sp.) teşhis edilmiş ve 7 takson (Heterocypris cf.
glozaniensis, Heterocypris cf. rotundata,

Heterocypris cf. steinheimensis,

Psychrodromus cf. seni n. sp., Candonopsis cf. arida, Candona/Neglecandona sp.
juv. ve Paralimnocythere sp. A) adlandırmaya açık bırakılmıştır. ÖSK boyunca 19
seviyede de ostrakodlara rastlanılmaktadır (Şekil 6.14).
ÖSK boyunca 17 seviyede saptanan Candona/Neglecandona sp. juv. (% 66,22; 745
toplam kapak) en yaygın ve bol ostrakod taksonudur. Formlar olasılıkla N. angulata
decimai’nin yavru bireyleridir. N. angulata decimai (% 5,16; 58 toplam kapak) 10
seviyede, Heterocypris cf. glozaniensis (% 3,73; 42 toplam kapak) 7 seviyede, P.
compressa (% 6,40; 72 toplam kapak), Psychrodromus cf. seni n. sp. (% 5,25; 59
kapak) ve C. ovum (% 3,65; 41 kapak) 6 seviyede saptanmıştır (Şekil 6.14).
ÖSK tabanda (ÇİĞ-01) Candona/Neglecandona sp. juv. (25 kapak), P. compressa
(1 kapak, 6 kabuk), H. cf. steinheimensis (9 kapak), C. ovum (2 kabuk) H. cf.
glozaniensis (2 kapak) ve N. angulata decimai (1 kabuk) taksonlarından oluşan bir
topluluk ile temsil edilmektedir. Toplulukta kavkılar yarı saydam ve hafif karbonat
dolguludur, Cypris benzeri iri formların yalnızca kırık parçaları elde edilmiştir.
Gastropodlardan B. naticina (11 birey), G. piscinarum (7 birey), S. nitida (2 birey) ve
C. minimum (2 birey) türlerinin belirlendiği örnekte bol miktarda karofite de
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rastlanılmaktadır. Bu seviyede tufa tüpleri ile temelden taşındığı düşünülen protistler
(radyolarya?) de elde edilmiştir. Üste doğru ÇİĞ-03 nolu örnekte ostrakod bolluk ve
çeşitliliği artmaktadır ve kavkıların içleri genellikle dolguludur. Başlıca H. cf.
glozaniensis (8 kapak, 11 kabuk), A. fuhrmanni (11 kapak), Candona/Neglecandona
sp. juv. (7 kapak, 2 kabuk), H. cf. rotundata (4 kapak, 1 kabuk), Z. membranae (3
kapak, 1 kabuk) ve C. ophtalmica (3 kabuk) taksonları elde edilmiştir.
Gastropodlardan B. naticina (11 birey) ve B. glabra (8 birey) ile bol miktarda karofite
rastlanılmaktadır.
ÇİĞ-04 nolu örnek 8 ostrakod taksonu ile ÖSK boyunca çeşitliliğinin en yüksek
olduğu seviyelerdendir. Yaygın takson Candona/Neglecandona sp. juv. (74 kapak,
10 kabuk) ve olası ergini N. angulata decimai (2 kapak, 2 kabuk) dışındaki yüksek
bolluğa sahip diğer türler, P. compressa (7 kapak, 40 kabuk) ve C. ovum (1 kapak,
11 kabuk)’dur. Toplulukta kabuklar yüksek bolluğa ulaşmaktadır ve bazı Cypris
benzeri iri formların yalnızca kırık parçaları elde edilmiştir. Gastropodlardan B.
naticina (13 birey), B. glabra (11 birey), P. planorbis (2 birey), S. nitida (1 birey) ve
C. minimum (1 birey) ile bol miktarda karofit elde edilmiştir. ÇİĞ-05 nolu örnekte
bolluk ve çeşitlilik azalmaktadır ve ÇİĞ-06 yalnızca 1 adet I. gibba’ya
rastlanılmaktadır. ÇİĞ-07 nolu örnekte ostrakod bolluk ve çeşitliliği tekrar
artmaktadır. Başlıca Candona/Neglecandona sp. juv. (30 kapak, 1 kabuk), P.
euplectella (6 kapak, 1 kabuk), P. cf. seni (6 kapak) ve P. compressa (3 kapak, 1
kabuk) türleri ile gastropodlardan P. geldiayana (43 birey) ve P. mantelli (1 birey)
türleri belirlenmiştir. Karofitlerin de bol olduğu bu seviyede Cypris benzeri iri
formların kırıkları ve tufa tüpleri de izlenmektedir. ÇİĞ-08 nolu örnekte çeşitlilik
nispeten azalmaktadır. Candona/Neglecandona sp. juv. (53 kapak, 1 kabuk), N.
angulata decimai (5 kapak), P. cf. seni (9 kapak) ve C. subterranea (8 kapak)
taksonlarının tanımlandığı toplulukta kapaklar genellikle ince, yarı saydam,
kahverengi ve hafif karbonat dolguludur. Düşük bolluktaki gastropod faunası B.
naticina (4 birey) ve R. cf. labiata (1 birey) türleri temsil edilirken karofit bolluğunun
da düştüğü görülmektedir. ÇİĞ-09 nolu örnekte, ÇİĞ-08 nolu örnekteki ostrakod
taksonlarının bolluğu artmakta ve P. euplectella (3 kapak), C. cf. arida (1 kapak) ve
H. cf. glozaniensis (1 kapak) taksonları ile iri Cypris benzeri kırık kavkılara
rastlanılmaktadır. Bu seviyede ayrıca, gastropodlardan B. naticina (8 birey) ve
düşük bollukta bir karofit topluluğu saptanmıştır. ÇİĞ-10 ve 11 nolu örneklerde
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ostrakod bolluk ve çeşitliliği azalmaktadır. ÇİĞ-10 nolu örnek S. pseudobrowniana
(1 kapak, 1 kabuk)’nın tüm ÖSK boyunca görüldüğü tek seviyedir. Bu seviyede
gastropod ve karofitler de düşük bolluğa sahiptir. Birkaç tufa tüpü ve taşınmış protist
(radyolarya?) formu da izlenmektedir.
ÇİĞ-12 nolu örnek ÖSK boyunca ostrakod bolluğunun en yüksek olduğu seviyedir.
Candona/Neglecandona sp. juv. (202 kapak, 7 kabuk), N. angulata decimai (21
kapak), C. ovum (2 kapak, 3 kabuk), C. ophtalmica (1 kabuk) ve C. cf. arida (1
kapak) ostrakod taksonlarının yanı sıra birkaç adet operkulum ve bol miktarda
karofit elde edilmiştir. ÇİĞ-13 nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (68
kapak), N. angulata decimai (1 kapak, 2 kabuk), C. ovum (1 kabuk), A. fuhrmanni
(2 kapak, kırık) ve H. cf. glozaniensis (2 kapak) ostrakod taksonlarının yanı sıra
gastropodlardan B. glabra (1 birey) ve S. nitida (1 birey) ve orta bollukta bir karofit
topluluğu elde edilmiştir. Bu seviyede böcek benzeri formlar, öz şekilli küresel
karbonat kavkılı formlar ile birkaç adet tufa tüpüne de rastlanılmıştır. ÇİĞ-14-16 nolu
örnekler arasında ostrakod bolluk ve çeşitliliği düşüktür. Bu aralıkta yaygın takson
Candona/Neglecandona sp. juv. ve N. angulata decimai dışında diğer taksonlar
düşük bolluğa sahiptir. Gastropodlar da benzer şekilde düşük bolluğa sahiptir ve bu
aralıkta B. glabra, B. naticina, P. mantelli ve S. nitida türlerine rastlanılmıştır. ÇİĞ15 ve 16 nolu örneklerde karofitler ve kuvars minerallerinin varlığı dikkat çekicidir.
ÇİĞ-17 nolu örnek ÖSK boyunca ostrakod çeşitliliğinin en yüksek olduğu ikinci
seviyedir (Şekil 6.14). C. sublittoralis’in ÖSK boyunca ilk kez görüldüğü bu seviyede
türün nispi bolluğu (%36,36; 16 kapak) dikkat çekmektedir. Bu seviyede ayrıca
Candona/Neglecandona sp. juv. (17 kapak), N. angulata decimai (2 kapak), P. cf.
seni (5 kapak), P. seni (1 kapak), H. cf. glozaniensis (1 kapak), C. cf. arida (1 kapak)
ve C. ovum (1 kapak) taksonları elde edilmiştir. Kavkılar ince, yarı saydam ve iyi
korunmuştur. Ostrakodların yanı sıra gastropodlardan B. naticina (7 birey) ve
karofitlere de rastlanan bu seviyede tufa tüpleri de gözlenmektedir. ÇİĞ-18 ve 19
nolu örneklerde çok düşük bollukta bir ostrakod topluluğu gözlenmektedir. ÇİĞ-18
nolu örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (1 kabuk), gastropodlardan P. mantelli
(1 birey) ve C. minimum (1 birey) elde edilmiştir. Bu seviyede ayrıca tohumlara da
rastlanılmaktadır. ÇİĞ-19 nolu örnekte ise N. angulata decimai (1 kabuk),
gastropodlardan B. glabra (1 birey), P. planorbis (1 birey) ve G. piscinarum (1 birey)
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ve görece bol bir karofit topluluğu elde edilmiştir. Bu seviyede ayrıca Cypris benzeri
iri formların parçaları da elde edilmiştir.

Şekil 6.14. Çiğil ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey dağılımı ve
,bolluğu.
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Eskiortamsal Değerlendirmeler
Çiğil ÖSK’nın taban seviyelerinden (ÇİĞ-01-05) elde edilen ostrakod topluluğu çok
sığ sucul çökelim koşullarını göstermektedir. En altta (ÇİĞ-01) Heterocypris
taksonları, P. compressa, C. ovum ve N. angulata decimai’den oluşan ostrakod
topluluğu, karofitler ve gastropodlar (B. naticina) çökelimin gölün (gölcük?) bitkilerce
zengin litoral kesiminde gerçekleştiğini göstermektedir. Ara seviyede (ÇİĞ-03) A.
fuhrmanni’nin çarpıcı şekilde artması soğuk bir ara döneme işaret edebilir. Öyle ki
bu seviyede bahar formu olarak bilinen P. compressa türüne rastlanılmamıştır.
Üzerleyen seviyede (ÇİĞ-04) P. compressa’nın nispi bolluğu ve diğer yaygın
taksonların tekrar görülmeye başlaması nispeten ılık koşullara geçildiğini
gösterebilir. Üste doğru (ÇİĞ-05 ve 06) ostrakod ve gastropod bolluğunun giderek
azalması göl suyunun çekilmeye başlaması ile ilişkili olabilir. ÖSK’nın alt-orta
seviyelerinde (ÇİĞ-07-11) saptanan ostrakod topluluğunda kaynak taksonlarının (C.
subterranea,

Psychrodromus

ve

S.

pseudobrowniana)

nispeten

bollaştığı

görülmektedir. Bu seviyenin tabanında (ÇİĞ-07) saptanan ostrakod topluluğu (P.
euplectella, P. compressa ve C. arida) bitki örtüsüne sahip, daimi ve/veya geçici
küçük bir sucul (göl/gölcük) ortamı işaret etmektedir. Bu seviyede ayrıca
kaynaklarda yaygın olan P. geldiayana (gastropod) türü de istif boyunca en yüksek
bolluk değerine ulaşmaktadır. Üste doğru (ÇİĞ-08-10) artan kaynak taksonlarına
göre, bu sucul ortamın soğuk kaynak suları ile beslendiği ve su seviyesinin nispeten
yükseldiği söylenebilir. Bu aralıkta yer yer izlenen tufa oluşumları da kaynak
sularının karbonatça zengin olduğunu göstermektedir. Çiğil ÖSK’nın karbonatça
zengin orta-üst seviyelerinden (ÇİĞ-12-16) elde edilen tabandan itibaren yaygın
olan ostrakod taksonları çok sığ (litoral gölsel) çökelim koşullarının devam ettiğini
göstermektedir. Ara seviyede (ÇİĞ-13) A. fuhrmanni türüne rastlanılmış olması,
olası bir soğuk ara dönemi gösterebilir.
Üzerleyen seviyede (ÇİĞ-17), C. sublittoralis türünün nispi bolluğu durgun, tuzlu (38‰) ve litoral gölsel (birkaç m derinlik) koşulları göstermektedir. Eşlik eden litoral
ostrakod taksonları da β-mezohalin tuzlulukları tolere edebilmektedir. Bu seviyede
Psychrodromus taksonları ile tufa tüplerinin varlığı ise sucul ortamın karbonatça
zengin kaynaklardan beslendiğine de işaret etmektedir. Çiğil ÖSK’nın en üst
kesiminden (ÇİĞ-18 ve 19) elde edilen düşük bolluktaki fauna/floral topluluğu
durgun ve çok sığ sucul ortam koşullarını göstermektedir.
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6.2.2.3. Aşağıçiğil Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Aşağıçiğil ÖSK boyunca toplam 7 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Cavernocypris
subterranea sp. inc., Neglecandona angulata decimai, Fabaeformiscandona
pokornyi, Ilyocypris gibba ve Pseudocandona compressa taksonları teşhis edilmiş
ve 2 takson (Heterocypris cf. glozaniensis, Candona/Neglecandona sp. juv.)
adlandırmaya açık bırakılmıştır. Düşük ostrakod bolluğunun gözlendiği ÖSK
boyunca 6 seviyede ostrakodlara rastlanırken yalnızca 2 seviye ostrakod açısından
sterildir (Şekil 6.15).
ÖSK boyunca 5 seviyede saptanan Candona/Neglecandona sp. juv. (% 66,17; 90
toplam kapak) en yaygın ve bol ostrakod taksonudur. Bu formlar olasılıkla N.
angulata decimai’nin yavru bireyleridir ve N. angulata decimai (%15,44; 21 kapak)
ise yalnızca 2 seviyede saptanmıştır. İstif boyunca P. compressa türünün
çoğunlukla yavru formları (%13,24; 18 kapak) izlenmektedir ve 3 seviyede
kaydedilmiştir (Şekil 6.15).
ÖSK tabanındaki AÇ-01 ve 02 nolu örnekler ostrakod açısından sterildir. AÇ-01 nolu
örnekte Cypris benzeri iri formların parçaları bulunsa da formlar tanımlanabilir
değildir. Her iki seviyede tufa tüpleri ile AÇ-02 nolu örnekte çok sayıda kırık mollusk
kavkısı

gözlenmektedir.

AÇ-03

nolu

örnekte

ostrakodlar

yalnızca

Candona/Neglecandona sp. juv. (2 kapak) ile temsil edilirken tanımlanamayan
mollusk kırıkları da bulunmaktadır. AÇ-04 nolu örnekte ostrakod faunası tabana
kıyasla daha bol ve çeşitlidir. Candona/Neglecandona sp. juv. (7 kapak, 3 kabuk),
P. compressa (4 kapak) ve F. pokornyi (1 kabuk) taksonları tanımlanmıştır.
Ostrakod kavkılarının ince ve yarı saydam olduğu bu seviyede Cypris benzeri iri
formların parçaları da gözlenmektedir. Tabandan itibaren karofitlerin ilk kez ve
yüksek bollukta görüldüğü bu seviyede tufa tüplerine de rastlanılmaktadır. AÇ-05
nolu örnekte yalnızca Candona/Neglecandona sp. juv. (9 kapak), Cypris benzeri iri
formların parçaları ve mollusk kırıkları ile tufa tüpleri gözlenmektedir. AÇ-06 nolu
örnekte Candona/Neglecandona sp. juv. (29 kapak), N. angulata decimai (8 kapak),
P. compressa (13 kapak) ve H. cf. glozaniensis (2 kapak) ostrakod taksonlarının
yanı sıra gastropodlardan P. geldiayana (13 birey), V. cristata (1 birey) ve G. albus
(1 birey) ile bol miktarda karofit elde edilmiştir.
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AÇ-07 nolu örnek ÖSK boyunca ostrakod ve molluskların bolluk ve çeşitliliğinin en
yüksek olduğu seviyedir (Şekil 6.15). Candona/Neglecandona sp. juv. (29 kapak) ile
N. angulata decimai (8 kapak)’nin baskın olduğu toplulukta C. subterranea (1
kapak), I. gibba (1 kapak) ve P. compressa (1 kapak) diğer taksonlardır. Ostrakod
kavkıları ince ve genellikle kırıktır. Gastropodlardan B. glabra (7 birey), P.
geldiayana (9 birey), P. mantelli (2 birey), B. contortus (3 birey), G. piscinarum (4
birey) ve S. nitida (4 birey) ile düşük bollukta bir karofit topluluğu elde edilmiştir. AÇ08 nolu örnekte yalnızca çok düşük bollukta C. subterranea (1 kapak) taksonu ile
kırık mollusk kavkıları elde edilmiştir. Bu seviyede tufa tüpleri ve taşınmış protistlere
(radyolarya?) de rastlanılmaktadır.

Şekil 6.15. Aşağıçiğil ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey
dağılımı ve bolluğu.
Eskiortamsal Değerlendirmeler
Aşağıçiğil ÖSK boyunca izlenen karbonat baskın litoloji ve elde edilen
ostrakod/gastropod topluluğu, Çiğil ÖSK ile benzerlik sunmaktadır.
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ÖSK’nın orta kesimlerinin tabanından alınan örnekler (AÇ-01 ve 02) sterilken
üzerleyen seviyelerden (AÇ-04) alınan örneklerde izlenen ostrakod topluluğu ve
karofitler, bitkilerce zengin, tatlı su-oligohalin tuzluluğa sahip litoral göl koşullarını
belirtmektedir.
ÖSK’nın üst seviyesinin tabanında (AÇ-06) ve benzer ostrakod ve karofit
topluluğunun yanı sıra kaynaklarda yaygın olan P. geldiayana (gastropod) türünün
izlenmesi gölün kaynaklarla beslendiğini göstermektedir. Nitekim üzerleyen istifte
(AÇ-07-08)

soğuk

kaynak

sularında

yaşayan

C.

subterranea

taksonuna

rastlanılmıştır. Gastropod bolluk ve çeşitliliğinin arttığı seviyelerde (AÇ-07) kaynak
ve göl formlarının bir arada bulunması da kaynaklarla beslenen göl koşullarını
desteklemektedir. Bu seviyede karofit bolluğunun düşmesi su seviyesinin nispeten
yükseldiğini işaret edebilir. Bu aralıkta (AÇ-06-08) tufa tüplerine de rastlanılması,
gölü besleyen soğuk kaynak sularının karbonatça zengin olduğunu da gösterebilir.
Nitekim ÖSK’nın güneybatısındaki temele ait kayaçlar genel olarak Paleozoyik yaşlı
karbonatlardan oluşmaktadır.
6.2.2.4. Yukarıçiğil Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Yukarıçiğil ÖSK boyunca toplam 28 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Potamocypris
gracilis,

Zonocypris

membranae,

Cyprinotus

inaequalis,

Heterocypris

steinheimensis, Neglecandona angulata decimai, Fabaeformiscandona pokornyi,
Paracandona
Ilyocypris

euplectella,

gibba,

Pseudocandona

Darwinula

stevensoni,

compressa,
Vestalenula

Cyclocypris
cylindrica,

ovum,

Cyprideis

sublittoralis, Amnicythere nodigera ve Leucocythere immigrata taksonlarının yanı
sıra 1 yeni tür (Heterocypris granuloreticulata n. sp.) teşhis edilmiş ve 12 takson
(Strandesia cf. spinosa, Cypris aff. falki, Heterocypris cf. glozaniensis, Heterocypris
cf. steinheimensis, Psychrodromus cf. seni n. sp., Neglecandona cf. angulata
decimai, Fabaeformiscandona cf. pokornyi, Candonopsis cf. arida, Heterocypris sp.
A., Candona/Neglecandona sp. juv., Paralimnocythere sp. A ve Ostracoda indet. A)
adlandırmaya açık bırakılmıştır. ÖSK boyunca 43 seviyede ostrakodlara
rastlanırken 4 seviye ostrakod içermemektedir (Şekil 6.16).
ÖSK boyunca 36 seviyede saptanan Candona/Neglecandona sp. juv. (% 32,84;
1504 toplam kapak) en yaygın ve bol ostrakod taksonudur. Formlar olasılıkla 14
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seviyede gözlenen N. angulata decimai (% 8,06; 369 toplam kapak)’nin yavru
bireyleridir. C. cf. arida (% 1,05; 48 toplam kapak) 20, P. compressa (% 1,53; 70
toplam kapak) 18, H. cf. steinheimensis (% 5,52; 253 toplam kapak) 16, N. angulata
decimai (% 8,06; 369 toplam kapak) ve Z. membranae (% 5,98; 274 toplam kapak)
14’er seviye, D. stevensoni (% 2,07; 95 toplam kapak), F. pokornyi (% 0,72; 33
toplam kapak) ve N. cf. angulata decimai (% 0,61; 28 toplam kapak) 12’şer seviye
ve P. euplectella (% 5,98; 100 toplam kapak) ise 10 seviyede kaydedilen diğer
yaygın taksonlardır. ÖSK boyunca yaygınlıklarından ziyade bolluklarıyla öne çıkan
taksonların başında gelen C. sublittoralis (% 12,42; 569 toplam kapak) 8 ve A.
nodigera (% 4,96; 227 toplam kapak) ise 2 seviyede gözlenmektedir. Diğer taksonlar
P. gracilis (% 5,79; 265 toplam kapak), C. aff. falki (% 2,16; 99 toplam kapak) ve L.
immigrata (% 1,57; 72 toplam kapak) 5’er seviyede tanımlanmıştır (Şekil 6.16).
ÖSK’nın tabanından alınan YÇ-01 ve 02 nolu örneklerde nispeten düşük bollukta
bir ostrakod faunası izlenirken B. glabra, G. lacustristurca, B. naticina, P. cf. mantelli,
G. piscinarum ve C. zebra gastropod taksonları (Şekil 6.17) ile karofitler elde
edilmiştir. YÇ-03 nolu örnekte kavkılar çoğunlukla preslenmiş ve kötü korunuma
sahiptir. Bu seviyede kavkılar koyu gri renklidir ve kabukların bolluğu yüksektir. ÖSK
boyunca

ilk

kez

görülen

L.

immigrata

(15

kapak,

15

kabuk)

ile

Candona/Neglecandona sp. juv. (26 kapak, 5 kabuk), Fabaeformiscandona cf.
pokornyi (2 kapak, 12 kabuk), D. stevensoni (3 kapak, 7 kabuk) ve C. cf. arida (1
kapak) taksonları tayin edilmiştir. YÇ-04 nolu örnekte ostrakod ve gastropod bolluğu
nispeten düşüktür. YÇ-05 nolu örnekte yaygın taksonun yanı sıra Z. membranae (6
kapak), C. cf. arida (6 kapak) ve F. pokornyi (5 kapak) öne çıkan taksonlardır.
Gastropodlar ise G. piscinarum (14 birey), B. naticina (8 birey) ve B. glabra (2 birey)
taksonlarından oluşmaktadır. YÇ-06 nolu örnekte ostrakod topluluğunu oluşturan
taksonlarda kısmen değişim gözlenmektedir. P. euplectella (28 kapak), P.
compressa (12 kapak), F. pokornyi (4 kapak), Z. membranae (4 kapak) ve C. cf.
arida (1 kapak) ile ÖSK boyunca ilk kez S. cf. spinosa (3 kapak) taksonu elde
edilmiştir. Bu seviyede gastropodlardan B. glabra (34 birey), G. piscinarum (8 birey),
G. lacustristurca (6 birey) ve B. naticina (4 birey) türleri öne çıkmaktadır. YÇ-07 nolu
örnekte benzer topluluk daha düşük bollukta elde edilmiştir. YÇ-08 nolu örnekte ise
düşük bolluğa rağmen 10 ayrı ostrakod taksonu tayin edilmiştir. Bu seviyede görece
bol olan tür C. sublittoralis (2 kapak, 2 kabuk) olup S. cf. spinosa (1 kapak) taksonu
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ÖSK boyunca son kez kaydedilmiştir. Bu seviyede ayrıca gastropodlardan G.
piscinarum (8 birey) ve B. naticina (8 birey), karofitler ve birkaç otolit de elde
edilmiştir. YÇ-09 nolu örnekte ostrakod çeşitliliği azalırken bolluk artmaktadır.
Candona/Neglecandona sp. juv. (34 kapak, 2 kabuk) ile olası ergini N. angulata
decimai (5 kapak) ve L. immigrata (6 kapak, 1 kabuk) taksonları elde edilmiştir. YÇ10 nolu örnekte ise C. cf. arida (3 kapak), C. sublittoralis (2 kapak) ve F. pokornyi (1
kapak) taksonları ile gastropodlardan B. naticina (12 birey), G. lacustristurca (2
birey) ve G. piscinarum (1 birey), çok sayıda karofit ve birkaç otolit saptanmıştır. YÇ11 nolu örneği alındığı silisifiye kireçtaşı seviyesinden faunal/floral taksonlar elde
edilememiştir. YÇ-12 nolu örnekte Z. membranae (143 kapak, 5 kabuk) bolluğu
çarpıcı şekilde artarak istif boyunca en yüksek değere ulaşmaktadır. Bu seviyede
ayrıca Candona/Neglecandona sp. juv. (34 kapak, 2 kabuk) ve H. cf. steinheimensis
(1 kapak) ile gastropodlardan Radix cf. labiata (5 birey), Gyraulus piscinarum (1
birey), otolitler ve balık dişlerine rastlanmaktadır. YÇ-13 nolu örnekte istif boyunca
ilk kez C. aff. falki (2 kapak) taksonu ile düşük bollukta bir ostrakod topluluğu
saptanmıştır. Gastropodlardan B. glabra (12 birey), B. naticina (7 birey) ve G.
piscinarum (3 birey) türleri ile düşük bollukta karofit ve otolit saptanmıştır.
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Şekil 6.16. Yukarıçiğil ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey
dağılımı ve bolluğu.
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YÇ-14 nolu örnekte C. aff. falki (41 kapak) baskın taksondur ve bu seviye 10
ostrakod taksonu ile ÖSK boyunca ostrakod çeşitliliğinin en yüksek olduğu seviyedir
(Şekil 6.16). Diğer taksonların düşük bollukta elde edildiği seviyede V. cylindrica (1
kapak, 1 kabuk) ilk kez görülmektedir. Bu seviyede ayrıca gastropodlardan B.
naticina (14 birey), G. piscinarum (5 birey) ve B. glabra (4 birey) önemli taksonlardır.
YÇ-15 nolu örnekte benzer şekilde C. aff. falki (13 kapak) baskın taksondur ve P.
compressa (6 kapak, 1 kabuk) ve P. euplectella (5 kapak) görece bol olan diğer
taksonlardır. Gastropod taksonlarının çeşitliliğinin nispeten arttığı bu seviyede B.
naticina (15 birey) ve R. cf. labiata ile pelesipodlardan P. pseudosphaerium (7
kapak) türü önemli taksonlardır. YÇ-16 nolu örnekte kötü korunuma sahip karbonat
kaplı kabukların baskın olduğu toplulukta C. aff. falki (9 kapak, 13 kabuk), C.
sublittoralis

(2

kapak,

1

kabuk),

Heterocypris

A.

(3

kapak)

ve

Candona/Neglecandona sp. juv. (1 kapak) taksonları tanımlanmıştır. Bu seviyede
gastropod bolluk ve çeşitliliği düşmektedir. YÇ-17 nolu örnekte bu aralıkta olduğu
gibi C. aff. falki (6 kapak, 1 kabuk) baskın taksondur ve ÖSK boyunca son kez
kaydedilmiştir. Diğer ostrakod taksonları çok düşük bolluktadır ve C. cf. arida (3
kapak), P. compressa (1 kapak), D. stevensoni (1 kapak) ve V. cylindrica (1 kapak)
diğer önemli taksonlardır. YÇ-18 nolu örneğin alındığı silisifiye kireçtaşı
seviyesinden faunal/floral taksonlar elde edilememiştir. YÇ-19 nolu örnekte bollaşan
ostrakod faunası Candona/Neglecandona sp. juv. (39 kapak, 2 kabuk) ve olası
ergini N. angulata decimai (6 kapak, 7 kabuk) ile Heterocypris A. (1 kapak, 5 kabuk),
I. gibba (1 kapak) ve C. sublittoralis (1 kapak) taksonlarından oluşmaktadır. I.
gibba’nın istif boyunca ilk kez kaydedildiği bu seviyede koyu gri renkli kabuklar
dikkat çekmektedir. YÇ-20 nolu örnekte ostrakod bolluğu çarpıcı şekilde
artmaktadır. Candona/Neglecandona sp. juv. (272 kapak, 7 kabuk) ve olası ergini
N. angulata decimai (69 kapak, 36 kabuk) ile D. stevensoni (16 kapak, 6 kabuk) ve
Ostracoda indet. A (17 kapak, 1 kabuk) taksonlarının yer yer preslenmiş, karbonat
kaplı, açık gri-gri renkli kavkıları elde edilmiştir. Toplulukta kabukların artan sayısı
dikkat çekmektedir. YÇ-21 nolu örnekte ostrakod taksonlarındaki değişim göze
çarpmaktadır. H. cf. steinheimensis (24 kapak, 4 kabuk), Candona/Neglecandona
sp. juv. (20 kapak), Z. membranae (5 kapak, 3 kabuk), Heterocypris A. (1 kapak, 7
kabuk), Ostracoda indet. A (6 kapak) ve C. cf. arida (2 kapak) ostrakod taksonlarının
yarı saydam kavkıları elde edilmiştir. YÇ-22 nolu örnek Candona/Neglecandona sp.
juv. (128 kapak, 2 kabuk) ve olası ergini N. angulata decimai (69 kapak, 36
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kabuk)’nin yanı sıra çarpıcı şekilde bolluğu artan C. sublittoralis (16 kapak, 29
kabuk) ile istif boyunca ilk kez Heterocypris granuloreticulata n. sp. (10 kapak, 3
kabuk) tanımlanmıştır.
YÇ-23 nolu örnek istif boyunca ostrakod bolluğunun en yüksek değere ulaştığı
seviyedir (Şekil 6.16). Bu seviyede C. sublittoralis (199 kapak, 139 kabuk), H.
granuloreticulata (138 kapak, 34 kabuk), Candona/Neglecandona sp. juv. (202
kapak, 2 kabuk) ve olası ergini N. angulata decimai (114 kapak, 2 kabuk) ve
Ostracoda indet. A (38 kapak) ostrakod taksonları saptanmıştır. Kavkıların kötü
korunuma sahip olduğu bu seviyede kabukların artan sayısı dikkat çekmektedir.
Ayrıca bu seviye C. sublittoralis ve H. granuloreticulata türlerinin istif boyunca
görüldüğü son seviye olması bakımından önemlidir. Üste doğru YÇ-24 nolu örnekte
Heterocypris A. (19 kapak, 14 kabuk) taksonu bollaşmaktadır. YÇ-25 nolu örnekte
ise Candona/Neglecandona sp. juv. (247 kapak, 4 kabuk) ve N. angulata decimai
(39 kapak, 2 kabuk) taksonları ile Z. membranae (6 kapak, 3 kabuk) ve D.
stevensoni (12 kapak) türleri yaygındır. YÇ-26 nolu örnekte düşük bolluktaki
toplulukta P. gracilis (7 kapak) ve H. cf. steinheimensis (5 kapak) taksonları ile birkaç
balık dişi elde edilmiştir. YÇ-27 nolu örnek nispeten değişen ve kötü korunuma sahip
kavkılardan oluşan toplulukta Candona/Neglecandona sp. juv. (45 kapak, 2 kabuk)
ve N. angulata decimai (3 kapak) taksonları ile I. gibba (4 kapak) ve L. immigrata (1
kapak, 1 kabuk) türleri tanımlanmıştır. YÇ-28 nolu örnek A. nodigera (192 kapak, 14
kabuk)’nın ÖSK boyunca ilk kez kaydedildiği seviye olmasının yanı sıra en yüksek
bolluk değerine ulaştığı seviyedir (Şekil 6.16). Yaygın taksonun yanı sıra H. cf.
steinheimensis (11 kapak), C. ovum (1 kapak, 2 kabuk) ve F. pokornyi (3 kapak)
diğer önemli taksonlardır. Ayrıca bu örnekten R. cf. labiata (9 birey), P. cf. mantelli
(2 birey) ve G. piscinarum (1 birey) gastropod taksonları da elde edilmiştir. YÇ-29
nolu örnekte ostrakod bolluğu çarpıcı şekilde düşerken A. nodosa (5 kapak, 1
kabuk) ÖSK boyunca son kez kaydedilmiştir. Ayrıca bu seviyede H. cf.
steinheimensis (3 kapak) ve Candona/Neglecandona sp. juv. (3 kapak) ostrakod
taksonları ile G. piscinarum (14 birey) ve B. naticina (8 birey) türlerinin baskın olduğu
gastropod topluluğu izlenmektedir. YÇ-30 nolu örnekte öne çıkan taksonlar ÖSK
boyunca ilk kez tanımlanan H. steinheimensis (43 kapak) ile P. compressa (3 kapak)
ve C. cf. arida (2 kapak)’dır. Ostrakod kavkıları ince, yarı saydam ve çok iyi
korunuma sahiptir ve toplulukta yavru bireylerin tekil kapakları baskındır. Bu
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seviyede gastropodlardan G. convexiusculus (52 birey), B. glabra (5 birey) ve P. cf.
mantelli (3 birey) nispeten bol olan taksonlardır. YÇ-31 nolu örnekte H.
steinheimensis (17 kapak) bolluğu düşerken F. pokornyi (3 kapak), P. compressa (3
kapak) ve D. stevensoni (1 kapak) topluluktaki diğer ostrakod taksonlarıdır. Bu
seviyede gastropod çeşitliliği çarpıcı şekilde artmakta olup topluluk dahilinde öne
çıkan taksonlar G. lacustristurca (37 birey), B. naticina (6 birey), G. piscinarum (6
birey), P. geldiayana (4 birey) ve H. acilacustris (4 birey)’dir.
YÇ-32 nolu örnek ÖSK boyunca faunal bolluğun en yüksek olduğu seviyelerdendir
(Şekil 6.16 ve 17). P. gracilis (234 kapak, 8 kabuk), H. cf. steinheimensis (154
kapak), Z. membranae (70 kapak, 1 kabuk), I. gibba (45 kabuk) ve C. inaequalis (23
kapak) ostrakod taksonlarının yanı sıra G. lacustristurca (>900 birey) türünün çok
bol ve baskın olduğu bir gastropod topluluğu ile birkaç otolit elde edilmiştir. Bu
seviyede P. gracilis, H. cf. steinheimensis ve I. gibba taksonlarının ÖSK boyunca en
yüksek bolluk değerine ulaşmaktadır. Bu seviye ayrıca C. inaequalis türünün
kaydedildiği tek seviyedir. Bu seviyede ostrakod kavkıları ince, yarı saydam ve çok
iyi korunuma sahiptir ve toplulukta yavru ve ergin bireylerin iyi dağılım gösterdiği
görülmektedir. YÇ-33 nolu örnekte ostrakod faunası çarpıcı şekilde değişmektedir.
Candona/Neglecandona sp. juv. (45 kapak, 1 kabuk), D. stevensoni (25 kapak), L.
immigrata (13 kapak) ve P. gracilis (5 kapak) ostrakod taksonları ile gastropodlardan
G. piscinarum (13 birey) ve Graecoanatolica sp. (1 birey) tanımlanmıştır. YÇ-32 nolu
örneğe benzer populasyon dağılımının izlediği toplulukta nispeten kırık ve karbonat
dolgulu kavkılara rastlanılabilmektedir. YÇ-34 nolu örnek sert kireçtaşı seviyesinden
alındığı için faunal/floral taksonlar elde edilememiştir. YÇ-35 nolu örnekte düşük
bolluk ve çeşitliliğe sahip ostrakod topluluğu dahilinde Candona/Neglecandona sp.
juv. (8 kapak), P. compressa (1 kapak) ve V. cylindrica (1 kapak) taksonları ile
gastropodlardan B. glabra (67 birey) ve G. piscinarum (7 birey) tayin edilmiştir. YÇ36 nolu örnekte H. cf. steinheimensis (20 kapak) tekrar görülmeye başlamış ve
Candona/Neglecandona sp. juv. (10 kapak) ile N. angulata decimai (5 kapak)
taksonlarıyla birlikte elde edilmiştir. Bu seviyede daha bol olan gastropodlar ise G.
lacustristurca (21 birey), G. piscinarum (13 birey), B. naticina (11 birey) ve P.
geldiayana (5 birey) ile temsil edilmektedir. YÇ-37 nolu örnekte ise çarpıcı şekilde
P. euplectella (37 kapak) baskın takson haline gelirken C. cf. arida (4 kapak), H. cf.
steinheimensis ile ÖSK boyunca ilk kez Psychrodromus cf. seni (1 kapak) taksonu
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saptanmıştır. Bu seviyede gastropodlardan G. cf. gaudryi (8 birey) ve B. glabra (6
birey) ile Pisidium? cinsi pelesipodlar ile temelden taşınmış protist (radyolarya?)
benzeri formlar da elde edilmiştir. YÇ-38 nolu örnekte ostrakod topluluğu düşük
bolluk ve yüksek çeşitlilik sunmaktadır. P. compressa (7 kapak), P. euplectella (4
kapak), Candona/Neglecandona sp. juv. (4 kapak), Z. membranae (2 kapak), H. cf.
steinheimensis (2 kapak) ile istif boyunca son kez V. cylindrica (2 kapak) taksonları
kaydedilmiştir. Bu seviyede ayrıca gastropodlardan B. glabra (47 birey) ve G. cf.
gaudryi (2 birey) ile P. pseudosphaerium (1 kapak) pelesipod türü elde edilmiştir.
YÇ-39 ve 40 nolu örneklerde Candona/Neglecandona sp. juv. ve Neglecandona cf.
angulata

decimai

taksonları

yaygındır.

YÇ-39

nolu

örnek istif

boyunca

Paralimnocythere sp. A (1 kapak) taksonunun görüldüğü tek seviye olup bu
seviyede ayrıca gastropodlardan Bithynia sp. (11 birey), Stagnicola sp. (11 birey) ve
P. cf. mantelli (7 birey) ile pelesipodlardan P. pseudosphaerium (12 kapak) türü tayin
edilmiştir. YÇ-41 nolu örnekte düşük bolluktaki ostrakod faunası ile P. geldiayana
(42 birey) baskın bir mollusk topluluğu elde edilmiştir. YÇ-42 nolu örnekte ostrakod
topluluğu kısmen çeşitlenmekte ve istif boyunca ilk kez H. cf. glozaniensis (7 kapak)
taksonu görülmektedir. Ayrıca Candona/Neglecandona sp. juv. (32 kapak), C. cf.
arida (3 kapak) ve P. compressa (2 kapak) diğer önemli taksonlardır. Bu seviyede
gastropodlardan P. geldiayana (46 birey) bolluğunu korumakta, Stagnicola sp. (3
birey) ile birkaç karofit ve otolite de rastlanmaktadır. YÇ-43 nolu örnekte
Candona/Neglecandona sp. juv. (22 kapak, 2 kabuk), P. compressa (8 kapak), C.
ovum (2 kapak, 2 kabuk), Z. membranae (3 kapak), F. pokornyi (2 kapak), P.
euplectella (2 kapak) ve C. cf. arida (1 kapak) ostrakod taksonları kaydedilmektedir.
Gastropodlardan P. geldiayana (46 birey) bolluğu artarken diğer bol takson
Stagnicola sp. (11 birey)’dir. YÇ-44 ve 46 nolu örneklerde benzer ostrakod
taksonları izlenmekte olup YÇ-45 nolu örnekte yalnızca 1 adet F. pokornyi kapağı
saptanmıştır. YÇ-44 nolu örnekte H. cf. steinheimensis (17 kapak), F. pokornyi (7
kapak), Candona/Neglecandona sp. juv. (6 kapak), C. cf. arida (4 kapak) ve P.
compressa (2 kapak) ostrakod taksonları tanımlanmıştır. Bu seviyede yaygın
gastropod taksonları P. geldiayana (46 birey) ve B. naticina (11 birey) iken
pelesipodlardan P. pseudosphaerium (4 birey) türü de elde edilmiştir. YÇ-46 nolu
örnekte düşük bolluktaki ostrakod faunasının yanı sıra P. geldiayana (5 birey), P. cf.
mantelli (3 birey) ve G. piscinarum (1 birey) gastropod taksonları ile birkaç karofit ve
balık dişi saptanmıştır. YÇ-47 nolu örnekte ostrakodlara rastlanılmamıştır.
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Şekil 6.17. Yukarıçiğil ÖSK boyunca mollusk faunasının düşey dağılımı ve bolluğu.
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Eskiortamsal Değerlendirmeler
Yukarıçiğil ÖSK’nın taban seviyelerinde (YÇ-01-10) P. euplectella, P. compressa,
C. arida ve Z. membranae taksonlarının yaygın olduğu ostrakod topluluğu çökelimin
genel olarak bitkilerin yaygın olduğu, çamurlu zemine sahip, bir göl/gölcüğün litoral
kesiminde durgun koşullarda gerçekleştiğini göstermektedir. Gastropodlardan B.
naticina, G. piscinarum ve B. glabra ile karofitler de bu koşulları işaret etmektedir.
Bu aralıktaki bazı seviyelerde (YÇ-03 ve 09) L. immigrata formlarının nispi bolluğu
ile diğer litoral taksonların azalması/gözlenmemesi su seviyesinin ara dönemde
yükseldiğine işaret edebilir. D. stevensoni türüne bağlı olarak yarı litoral derinliğin
geçilmediği düşünülmektedir. Bir seviyedeki (YÇ-08) Cyprideis bollaşması ise
tuzluluğun nispeten arttığını gösterebilir.
Üste doğru (YÇ-12) Z. membranae’nin toplulukta baskın hale gelmesi su seviyesinin
yükselmesi ile ilişkilendirilebilir. Öyle ki bu seviyede yaygın litoral taksonlar ile
karofitlere rastlanılmamaktadır. Üzerleyen istifte (YÇ-13-17) litoral ostrakod ve
gastropod taksonlarının yanı sıra yüksek bollukta Cypris falki türü elde edilmiştir. Bu
aralıkta kahverengi çamurtaşları ve yer yer turba (YÇ-14) seviyelerine de
rastlanılması yer yer bataklık koşullarının da geliştiğini göstermektedir. Öyle ki bu
seviyeden bataklık koşullarında yaygın olarak kaydedilen V. cylindrica, P.
compressa ve C. ovum türleri de elde edilmiştir. Bu aralıkta C. falki yavru ve ergin
bireylerinin iyiye yakın dağılım göstermesi ise durgun koşulları desteklemektedir.
Yukarıçiğil ÖSK’nın alt-orta kesimlerinde (YÇ-18-24) karbonat oranının arttığı ve
kireçtaşı seviyelerinin sıklaştığı görülmektedir. Bu aralık mollusk ve karofit açısından
sterildir. Litoral taksonların çok düşük bollukta kaydedildiği bu aralıkta geniş derinlik
ve tuzluluk değerlerini tolere edebilen N. angulata decimai yaygındır. Heterocypris
taksonları ile Z. membranae ve D. stevensoni türlerine göre su derinliğinin litoral
koşulları geçmediği söylenebilir. Bazı seviyelerde (YÇ-22 ve 23) N. angulata
decimai’nin yanı sıra C. sublittoralis türü ve Heterocypris taksonlarının bollaşması
tuzluluk artışına (mezohalin) işaret etmektedir. Bu seviyelerde taksonlar yavru ve
ergin bireylerinin kabuklarının yaygın olması durgun koşulların yanı sıra hızlı
gömülmeyi işaret edebilir. Üzerleyen seviyelerde (YÇ-25 ve 27) yüksek tuzluluğu
tolere edebilen taksonların azalması, yüzey akışlarıyla beslenen tatlı sucul, litoral
gölsel koşulları gösterebilir. Üste doğru (YÇ-28 ve 29) A. nodosa türünün
topluluklarda baskın hale gelmesi tuzluluk artışına işaret etmektedir. Bu seviyede
336

elde edilen bazı taksonlar (F. pokornyi) litoral gölsel koşullar altında oligohalin
tuzluluk değerlerinin aşılmadığını gösterebilir. Toplulukta, A. nodosa yavru ve ergin
bireylerinin iyi dağılım sergilemesi ve mollusklardan elde edilen veriler durgun
koşulların egemen olduğu göstermektedir.
Yukarıçiğil ÖSK’nın orta kesimlerinde (YÇ-30 ve 31) H. steinheimensis’in baskın
olduğu topluluktaki diğer ostrakod ve gastropod (G. convexiusculus) taksonları
bitkilerin yaygın olduğu, durgun litoral gölsel koşulları göstermektedir. Üzerleyen
sarı gevşek kumlu seviyede (YÇ-32) kaynak sularında ve kaynaklarla beslenen
göllerde kaydedilen G. lacustristurca (gastropod) çok yüksek bollukta elde edilmiştir.
Bu seviyede yüksek bollukta saptanan fosil tür P. gracilis’in bağlı olduğu
Potamocypris cinsinin kaynaklar ve kaynaklarla beslenen tatlı su ortamlarında
yaygın olduğu bilinmektedir. Bu seviyede elde edilen Heterocypris, Cyprinotus ve
Ilyocypris taksonları da değerlendirildiğinde çökelimin kaynaklarca beslenen bir
litoral göl ortamında gerçekleştiği önerilebilir. Üstte (YÇ-33) L. immigrata’nın nispi
bolluğu su seviyesini artışına işaret edebilse de, D. stevensoni (göllerde bol
bulunduğu derinlik 6 m’dir) ve G. piscinarum (gastropod) bolluğu ise litoral koşulların
geçilmediği durgun koşulları işaret etmektedir.
ÖSK’nın orta-üst seviyelerinden (YÇ-35-38) elde edilen düşük bolluktaki ostrakod
ve mollusk topluluğu çökelimin gölün (gölcüğün) litoral kesiminde, durgun koşullar
altında

gerçekleştiğini

ve

belirli

dönemlerde

bataklıkların

da

geliştiğini

göstermektedir. Bazı seviyelerde (YÇ-37) bataklıklarda (düşük oksijen koşulları)
yaygın olarak saptanan P. euplectella yüksek bolluğa sahipken, bazı seviyelerde
(YÇ-38) bu tür ortamlarda yaygın olarak kaydedilen P. compressa, V. cylindrica, C.
arida ve F. pokornyi taksonları ile bir arada elde edilmiştir. Üste doğru (YÇ-39 ve
40) N. angulata decimai ve gölsel molluskların bolluklarının artması, bataklık
koşullarının gerilediğini ve su seviyesinin nispeten yükselmeye başladığını
gösterebilir.
ÖSK’nın üst kesimlerinden (YÇ-41-47) elde edilen düşük bolluktaki ostrakod
topluluğu tatlı su-oligohalin tuzluluğa sahip, bitkilerin yaygın olduğu, litoral göl
koşullarını göstermektedir. Bu koşullar mollusk topluluğu ile de desteklenmektedir.
Bu aralıkta P. geldiayana (gastropod)’nın baskın oluşu sucul ortamın kaynaklarla
beslendiğini göstermektedir.
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Gross (2008), Striyan Havzası (Avusturya)’nın yaklaşık eş yaşlı (geç orta–erken geç
Miyosen) istiflerinden benzer ostrakod taksonlarını (P. euplectella, V. cylindrica ve
C. arida) bildirmiştir. Çalışmada Vestanula ve Candonopsis cinslerinin bir arada
bulunmasının ılık (subtropikal?) iklim koşullarına işaret edebileceği öne sürülmüştür.
6.2.2.5. Kayaönüdere Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Kayaönüdere ÖSK boyunca faunal/floral bulgular oldukça sınırlıdır. Yalnızca 1
ostrakod

taksonu

(Candona/Neglecandona

sp.

juv.)

tanımlanmıştır.

Candona/Neglecandona sp. juv. (11 toplam kapak) yalnızca 4 seviyede
saptanmıştır (Şekil 6.18).

Şekil 6.18. Kayaönüdere ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey
dağılımı ve bolluğu.
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ÖSK’nın tabanından alınan KAY-01 nolu örnekte 1, KAY-03 nolu örnekte 2 ve KAY04 nolu örnekte ise yalnızca 1 adet kapak elde edilmiştir. KAY-04-11 nolu örnekler
ostrakodlar ve diğer faunal/floral bileşenler bakımından sterildir. Bu seviyelerde
kayda değer miktarda kuvars ve mika mineralleri bulunmaktadır. KAY-12-15 nolu
örnekler ise ostrakod bakımından sterilken, tanımlanamayan kırık mollusk kavkıları
içermektedir. Bu aralıkta da kuvars mineralleri ile birkaç adet mika minerali
görülmektedir. KAY-16 nolu örnek ÖSK boyunca ostrakod bolluğunun (7 kapak) en
yüksek olduğu seviyedir (Şekil 6.18). Bu seviyede kapaklar sediman dolgulu ve kötü
korunuma sahiptir. Bu seviye ile üzerleyen KAY-17 ve 18 nolu örneklerde kuvars ve
mika mineralleri yaygındır.
Eskiortamsal Değerlendirmeler
Yarıkkaya ÖSK boyunca bilinen ostrakod taksonları elde edilemediğinden detaylı
bir eskiortamsal değerlendirme gerçekleştirilememiştir. ÖSK boyunca taşınmış
minerallerin varlığı, su seviyesinin düşmesine bağlı su üstü erozyon koşullarının
etkin olması ile açıklanabilir.
6.2.3. Belekler Formasyonu
6.2.3.1. Çebişli Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Çebişli ÖSK boyunca toplam 6 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Arctocypris
fuhrmanni, Paracandona euplectella, Ilyocypris bradyi ve Vestalenula cylindrica
türleri belirlenmiş ve 2 takson (Candona sp. C ve Mixtacandona? sp. A)
adlandırmaya açık bırakılmıştır. Düşük ostrakod bolluğunun gözlendiği ÖSK
boyunca 4 seviyede ostrakodlara rastlanırken 6 seviye ostrakod açısından sterildir
(Şekil 6.19).
ÖSK boyunca 3 seviyede saptanan Candona sp. C (% 78,05; 32 toplam kapak) en
yaygın ve bol ostrakod taksonudur (Şekil 6.19).
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Şekil 6.19. Çebişli ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey dağılımı
,ve bolluğu.
ÖSK’nın tabanındaki ÇEB-01 ve 02 nolu örnekler ostrakod ve diğer fauna/flora
açısından sterildir. ÇEB-01 nolu örnekte kuvars mineralleri ve demir oksitli kayaç
parçalarına rastlanılmıştır. ÇEB-03 nolu örnekte ostrakod faunası yalnızca A.
fuhrmanni (2 kapak, kırık) ile temsil edilmektedir. Bu seviyede 2 adet operkulum
(Bithynia glabra) ile kuvars minerallerine de rastlanılmaktadır. ÇEB-04 nolu örnekte
Candona sp. C (2 kapak) ve Mixtacandona? sp. A (1 kapak, 1 kabuk) ostrakod
taksonları saptanmıştır ve kavkılar sediman dolguludur. ÇEB-05 nolu örnekte
ostrakod faunası P. euplectella (2 birey) ve Candona sp. C (1 kapak) taksonlarından
oluşmaktadır. Ayrıca bu seviyede mika (biyotit?) mineralleri de elde edilmiştir. ÇEB06-09 nolu örneklerin tümü ostrakod ve diğer fauna/flora açısından sterildir ve ÇEB09 nolu örnekte jips mineralleri dikkat çekmektedir. ÇEB-10 nolu örnek ÖSK
340

boyunca faunal/floral açıdan en bol ve çeşitli seviyedir (Şekil 6.19). Bu seviyede
Candona sp. C (29 kapak), I. bradyi (1 kapak) ve V. cylindrica (1 kapak) ostrakod
taksonları tanımlanmıştır. Ayrıca bu seviyede Valvata beysehirensis (20 birey),
Borysthenia naticina (3 birey), Planorbarius corneus (1 birey), Bithynia glabra (7
operkulum) ve Bithynia pseudemmericia (1 operkulum) gastropod topluluğu ile 2
adet karofit saptanmıştır. Ek olarak bol miktarda böcek benzeri form ile sınırlı sayıda
kuvars mineralleri de izlenmektedir. Bu örnekte ostrakod kavkıları ince ve kırıktır.
Cypris benzeri iri formların parçaları bulunsa da formlar tanımlanabilir değildir.
Eskiortamsal Değerlendirmeler
Çebişli ÖSK’nın tabanının (ÇEB-01 ve 02) ostrakodlar açısından steril olması kuvars
ve demir oksitli kayaç parçaları flüviyal süreçlerin etkin olduğuna işaret edebilir.
Tabanın üzerinden (ÇEB-03) elde edilen A. fuhrmanni litoral gölsel koşulların
geliştiğini ve soğuk sucul (iklim?) koşulları işaret etmektedir. Üste doğru (ÇEB-04)
Mixtacandona benzeri formların saptanması, olası bir yer altı suyu beslenimini
gösterebilirken

üzerleyen

seviyelerde

(ÇEB-05)

küçük

göl/gölcüklerde

ve

bataklıklarda yaygın olan P. euplectella çok sığ sucul koşulların göstergesidir.
ÖSK’nın orta seviyelerinde (ÇEB-06-09) faunal/floral bulgulara rastlanılmaması su
seviyesinin giderek düştüğünü düşündürmektedir. Nitekim bu seviyenin en üstünde
(ÇEB-09) jips kristallerine rastlanılması da bu görüşü destekler niteliktedir. ÖSK’nın
karbonatların (kireçtaşı) baskın olduğu üst seviyesinin tabanındaki gri kiltaşlarından
(ÇEB-10) elde edilen ostrakod ve gastropod taksonları ile karofitler gölsel koşulların
yeniden etkin olduğunu ve çökelimin bitki içeren bir gölün litoral bölümünde tatlı suoligohalin tuzluluk koşulları altında gerçekleştiğini göstermektedir. Bu seviyede çok
sayıda böcek benzeri forma rastlanılması da çok sığ sucul koşulları destekler
niteliktedir.
6.2.4. Dursunlu Formasyonu
6.2.4.1. Dursunlu Ölçülü Stratigrafi Kesiti
Dağılım ve Bolluk
Dursunlu ÖSK boyunca toplam 18 ostrakod taksonu tanımlanmıştır. Cypris pubera
juv., Cypridopsis vidua, Zonocypris membranae, Heterocypris salina, Prionocypris
zenkeri, Trajancypris laevis, Scottia pseudobrowniana, Neglecandona angulata,
Neglecandona neglecta,

Fabaeformiscandona
341

fabaeformis,

Pseudocandona

compressa, Pseudocandona marchica, Cyclocypris ovum ve Ilyocypris bradyi türleri
teşhis edilmiş ve 4 takson (Heterocypris cf. rotundata, Candona/Neglecandona sp.
juv., Pseudocandona sp. juv. ve Ilyocypris sp. A) adlandırmaya açık bırakılmıştır.
ÖSK boyunca 23 seviyede ostrakodlara rastlanırken 7 seviye ostrakod
içermemektedir (Şekil 6.20).
ÖSK boyunca 21 seviyede saptanan Candona/Neglecandona sp. juv. (% 34,33;
3979 toplam kapak) en yaygın ve bol ostrakod taksonudur. Formlar olasılıkla 19
seviyede gözlenen N. neglecta (% 9,07; 1051 toplam kapak) ve/veya 11 seviyede
gözlenen N. angulata (% 3,36; 390 toplam kapak) türlerinin yavru bireyleridir. I.
bradyi (% 15,76; 1827 toplam kapak) 20, P. zenkeri (% 11,15; 1292 toplam kapak)
17 ve H. salina (% 15,50; 1797 toplam kapak) 16 seviyede saptanan yaygın ve bol
ostrakod taksonlarıdır. Yukarıdaki taksonların yanı sıra C. ovum (% 2,86; 332
toplam kapak) 13, Ilyocypris sp. A. (% 3,48; 403 toplam kapak) ve N. angulata (%
3,36; 390 toplam kapak) 11’er seviyeden elde edilmiştir (Şekil 6.20).
ÖSK’nın tabanından alınan DUR-01-04 nolu örnekler ostrakodlar açısından sterildir
ve mollusk kavkı parçaları dışında diğer formlara rastlanılmamaktadır. Bu aralıkta
jips kristalleri de gözlenmektedir. DUR-05 nolu örnekte faunal bolluk ve çeşitlilik
çarpıcı şekilde artmaktadır. Koyu gri-siyah renkli, ince ve iyi korunmuş kavkılardan
oluşan ostrakod topluluğunda yavru ve ergin bireyler çok iyi dağılım göstermektedir.
Candona/Neglecandona sp. juv. (209 kapak) ve olası ergini N. neglecta (43 kapak),
H. salina (23 kapak), I. bradyi (10 kapak) ve C. ovum (5 kapak) ostrakod taksonları
ile gastropodlardan P. corneus (22 birey), Z. nitidus (11 birey) ve V. enniensis (10
birey) bu seviyede öne çıkmaktadır. Bu seviyede ayrıca omurgalılara ait bir tarak
kemiğinin üst parçası da elde edilmiştir. DUR-06 nolu örnekte benzer ostrakod
taksonları izlenmektedir ve N. neglecta (157 kapak, 2 kabuk)’nın göreceli bolluğu
artmaktadır. Bu seviye ÖSK boyunca mollusk çeşitliliğinin en yüksek değere ulaştığı
seviyedir ve gastropodlardan B. pseudemmerica (36 birey), V. antivertigo (24 birey),
V. enniensis (22 birey) ve A. spirorbis (11 birey) ile pelesipodlardan P. amnicum (9
kapak) öne çıkmaktadır (Şekil 6.21). DUR-07 nolu örneğin ostrakod topluluğunda
H. salina (566 kapak) ve I. bradyi (58 kapak) türleri ile karofitler tabana kıyasla
bollaşmaktadır. Bu seviye istif boyunca H. salina’nın en yüksek bolluk seviyesine
ulaştığı, N. angulata (6 kapak)’nın ise ilk kez kaydedildiği seviyedir. Toplulukta yavru
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ve ergin bireyler çok iyi (mükemmel) dağılım göstermekte olup büyük oranda koyu
gri-siyah renkli, ince ve iyi korunmuş tekil kapaklar gözlenmektedir. Gastropodlar
nispeten azalmaktadır ve toplulukta G. crista (13 birey) ve P. corneus (12 birey)
türleri baskındır. DUR-08 nolu örnek ostrakodlar açısından sterildir. Bu seviyede
yalnızca G. cf. gaudryi (1 birey) ve Gyraulus sp. (1 birey) gastropod taksonları elde
edilmiştir. DUR-09 nolu örnekte N. angulata (136 kapak), I. bradyi (109 kapak) ve
P.

zenkeri

(35

kapak)

taksonlarının

bollukları

artarken

toplulukta

Candona/Neglecandona sp. juv. (242 kapak), H. salina (85 kapak), N. neglecta (54
kapak) ve C. ovum (2 kapak) taksonları da elde edilmiştir. Gastropodların oldukça
bol olduğu bu seviyede V. piscinalis (50 birey), B. naticina (41 birey) ve B.
pseudemmerica (26 birey) ile pelesipodlardan P. amnicum (8 kapak) ile karofitler de
elde edilmiştir. Ana kömür damarından alınan DUR-10 nolu örnekte faunal/floral
bulgulara rastlanılmamıştır. DUR-11 nolu örnekte düşük bolluktaki ostrakod
faunasında I. bradyi (36 kapak, 1 kabuk) ve Candona/Neglecandona sp. juv. (25
kapak) ile gastropodlardan B. naticina (17 birey) ve V. beysehirensis (4 birey)
tanımlanmıştır. Ana kömür damarının üzerinden alınan DUR-12 ve 13 nolu
örneklerden yalnızca birkaç kapak elde edilmiştir. Bu seviyelerde bol miktarda jips
kristalleri ile birkaç omurgalı kemik parçası gözlenmektedir. Ayrıca DUR-13 nolu
örnekte V. beysehirensis (11 birey), O. elegans (8 birey) ve P. corneus (4 birey)
gastropod türleri dikkat çekmektedir. DUR-14 nolu örnekte ostrakod bolluğu
nispeten artmaktadır. Toplulukta Candona/Neglecandona sp. juv. (8 kapak) ve I.
bradyi (3 kapak) ile gastropodlardan B. naticina (11 birey), B. pseudemmerica (2
birey) ve S. palustris (2 birey) öne çıkan taksonlardır. Bu seviyede böcek benzeri
formlara da rastlanılmıştır.
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Şekil 6.20. Dursunlu ÖSK boyunca ostrakodlar ve diğer fauna/floranın düşey
,dağılımı ve bolluğu.
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DUR-15-25 nolu örnekler arasında ostrakod bolluk ve çeşitliliği yüksektir (Şekil
6.20). Bu aralıktan alınan örneklerin büyük çoğunluğunda yavru ve ergin bireylerin
toplulukta çok iyi (mükemmel) dağılım gösterdiği gözlenmiştir. DUR-15 nolu örnek
15 ostrakod taksonu ile ÖSK boyunca çeşitliliğinin en yüksek olduğu seviyedir (Şekil
6.20). Candona/Neglecandona sp. juv. (162 kapak), I. bradyi (122 kapak), H. salina
(74 kapak), N. neglecta (37 kapak), P. compressa (33 kapak) ve P. zenkeri (25
kapak) öne çıkan taksonlardır. C. pubera juv. (6 kapak), F. fabaeformis (6 kapak),
T. laevis (4 kapak), Ilyocypris sp. A (4 kapak), C. vidua (3 kapak) ve P. marchica (3
kapak) taksonları ise ÖSK boyunca ilk kez bu seviyede kaydedilmiştir. Ayrıca bu
seviye tüm ÖSK boyunca gastropod bolluğunun da en yüksek olduğu seviyedir
(Şekil 6.21). B. pseudemmerica (60 birey), Valvata sp. (50 birey), P. planorbis (50
birey) ve G. crista (46 birey) öne çıkan taksonlar olup pelesipodlardan P.
pseudosphaerium (5 kapak) ve yüksek bollukta karofitler de elde edilmiştir. DUR-16
nolu örnekte benzer ostrakod, mollusk ve karofit topluluğu elde edilmiştir.
Ostrakodlardan H. cf. rotundata (2 kapak) ve S. pseudobrowniana (2 kapak)
taksonları ÖSK boyunca ilk kez bu seviyeden elde edilmiştir. DUR-17 nolu örnekte
Candona/Neglecandona sp. juv. (276 kapak) ile olası ergini N. neglecta (92 kapak),
H. salina (106 kapak), I. bradyi (88 kapak) ve C. ovum (64 kapak) yüksek bolluktaki
ostrakod taksonlarıdır. Bu seviyede ayrıca B. pseudemmerica (50 birey), P.
planorbis (30 birey) ve G. piscinarum (25 birey) öne çıkan gastropod taksonlarıdır.
DUR-18 nolu örnekte tabandan itibaren en bol ostrakod topluluğu elde edilmiştir
(Şekil 6.20). Toplulukta H. salina (451 kapak, 2 kabuk), Candona/Neglecandona sp.
juv. (313 kapak, 24 kabuk), P. zenkeri (205 kapak), C. ovum (155 kapak, 16 kabuk),
N. angulata (86 kapak) ve I. bradyi (76 kapak) yüksek bolluğa sahip taksonlardır. Bu
seviyede görece bol gastropod taksonları Valvata sp. (25 birey), P. corneus (23
birey) ve P. planorbis (20 birey) olup karofitlere de rastlanılmaktadır. DUR-19 nolu
örnek I. bradyi (304 kapak), P. zenkeri (235 kapak) ve C. pubera juv. (16 kapak)
türlerinin tabandan itibaren en yüksek bolluğa sahip oldukları seviyedir. H. salina
(128 kapak, 1 kabuk) ve Candona/Neglecandona sp. juv. (92 kapak) diğer bol
taksonlardadır ve P. compressa (8 kapak, 1 kabuk) tekrar görülmeye başlanmıştır.
Gastropod

operkulumlarının

baskın

olduğu

bu

seviyede

karofitlere

de

rastlanılmaktadır. DUR-20 nolu örnekteki ostrakod topluluğunda belirgin bir değişim
gözlenmemekle birlikte C. vidua (48 kapak, 1 kabuk) ÖSK boyunca en yüksek bolluk
değerine ulaşmaktadır. Ayrıca bu seviyede P. zenkeri (33 kapak) bolluğu da çarpıcı
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şekilde düşmektedir. DUR-21 nolu örnek ÖSK boyunca ostrakod bolluğunun en
yüksek değere ulaştığı seviyedir (Şekil 6.20). P. zenkeri (578 kapak), N. neglecta
(427 kapak), I. bradyi (198 kapak), H. salina (112 kapak, 2 kabuk) ve N. angulata
(63 kapak) görece bol olan ostrakod taksonlarıdır. Alttaki örnekte (DUR-20)
saptanan C. pubera juv., C. vidua ve Pseudocandona taksonlarına bu seviyede
rastlanılmamıştır. Gastropodlardan O. elegans (11 birey), B. glabra (8 birey) ve G.
crista (4 birey) ile karofitler yüksek bolluktadır. DUR-22 nolu örnekte ostrakod
bolluğu çarpıcı şekilde düşmektedir. Bu seviyede Candona/Neglecandona sp. juv.
(69 kapak), I. bradyi (57 kapak) ve P. zenkeri (12 kapak) öne çıkan taksonlardır.
Gastropodlardan yalnızca Valvata piscinalis (6 birey) ve Gyraulus sp. (1 birey)
taksonları ile bol miktarda operkulum elde edilmiştir. Bu seviyede ayrıca bol
miktarda kemik parçası ile taşınmış mineraller (kuvars ve ağır mineraller?)
gözlenmektedir. DUR-23 nolu örnekte bollaşan ostrakod faunasının baskın
taksonları Candona/Neglecandona sp. juv. (251 kapak, 13 kabuk), Ilyocypris bradyi
(122 kapak, 3 kabuk), Ilyocypris sp. A (73 kapak, 1 kabuk) ve P. zenkeri (49 kapak,
1 kabuk)’dir. Bu seviye Z. membranae (2 kapak)’nin ÖSK boyunca gözlendiği ilk
seviyedir. Gastropod operkulumları ile karofitlerin de elde edildiği bu seviyede
Fossilyocypris ostrakod cinsine benzer bir form elde edilse de tanınabilir
olmadığından sistematik paleontoloji çalışmaları kapsamında değerlendirilmemiştir.
DUR-24 nolu örnek ÖSK boyunca en bol ve çeşitli ostrakod topluluğunun elde
edildiği seviyelerdendir. Candona/Neglecandona sp. juv. (880 kapak, 28 kabuk),
Ilyocypris bradyi (161 kapak), N. neglecta (119 kapak, 1 kabuk), Ilyocypris sp. A (97
kapak), Z. membranae (74 kapak, 7 kabuk), H. salina (86 kapak) ve N. angulata (31
kapak) topluluğun baskın taksonlarıdır. Bu seviyede gastropod operkulumları ile bol
miktarda karofite de rastlanılmıştır. DUR-25 nolu örnekte benzer topluluk daha
düşük bollukta elde edilmiştir. Candona/Neglecandona sp. juv. (296 kapak, 15
kabuk), I. bradyi (64 kapak), Ilyocypris sp. A (53 kapak), P. zenkeri (28 kapak), N.
neglecta (18 kapak) ve Z. membranae (15 kapak) ostrakod taksonlarının nispeten
baskın olduğu toplulukta ayrıca gastropod operkulumları ile bol miktarda karofit elde
edilmiştir.
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Şekil 6.21. Dursunlu ÖSK boyunca mollusk faunasının düşey dağılımı ve bolluğu.
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DUR-26 nolu örnekte Ilyocypris sp. A (145 kapak), ÖSK boyunca en yüksek bolluk
değerine ulaşmaktadır. Bu seviyede öne çıkan diğer takson I. bradyi (52 kapak)’dir
ve gastropod operkulumları ve karofitlere de rastlanılmıştır. DUR-27 nolu örnekte
Ilyocypris taksonlarının bollukları nispeten azalırken Candona/Neglecandona sp.
juv. (14 kapak, 1 kabuk) ve Z. membranae (13 kapak) nispeten bollaşmaktadır.
Gastropodlardan A. spirorbis (3 birey), V. beysehirensis (2 birey) ve Pisidium sp. (2
birey) taksonları ile ağır mineraller (turmalin?) de gözlenmektedir. DUR-28 nolu
örnek faunal/floral bulgular açısından sterildir. DUR-29 nolu örnekte yalnızca çok
düşük bollukta N. neglecta (1 kapak) ile gastropodlardan V. piscinalis (4 birey) ve
G. crista (2 birey) taksonları elde edilmiştir. Ayrıca bu seviyede yüksek bollukta ve
iyi korunuma sahip tohumlar göze çarpmaktadır. DUR-30 nolu örnekte ise yalnızca
Ilyocypris sp. A (3 birey) ile birkaç operkulum ve karofit elde edilmiştir. ÖSK’nın
tavan kesiminden alınan DUR-29 ve 30 nolu örneklerde ağır mineraller (turmalin?)
ve kayaç parçalarına da rastlanılmıştır.
Dursunlu ÖSK ana kömür damarında işletme tarafından elde edilen bazı dişler tez
çalışması kapsamında teşhis edilmiştir. Dişlerin, Akdeniz kuzeyinde Erken
Pleyistosen’de yaygın olan Mammuthus meridionalis türüne ait olduğu belirlenmiştir.
Eskiortamsal Değerlendirmeler
Dursunlu ÖSK boyunca elde edilen zengin fauna/flora topluluğu, çok sığ sucul
koşulları işaret etmektedir.
ÖSK’nın tabanı (DUR-01-04) ostrakodlar açısından sterildir. Bu seviyede jips
kristallerinin varlığı buharlaşma etkisinde düşük su seviyesine işaret edebilir.
Tabanın üzerindeki seviyelerin (DUR-05-07) çökelimi sırasında su seviyesinin
yükseldiği ve daimi sucul koşulların gelişmeye başladığı söylenebilir. Bu
seviyelerdeki topluluk genel olarak ara dönemlerde akışlarla beslenen bitki örtüsü
bakımından zengin, durgun (yavaş akan) litoral gölsel koşulları göstermekte olup
belirli dönemlerde (DUR-07) H. salina bolluğunun yükselmesi tuzluluk artışının
göstergesi olabilir. Ana kömür damarının tabanındaki gri kumtaşlarından (DUR-09)
elde edilen toplulukta N. angulata ve H. salina’nın bolluğu tuzluluk artışına, P.
zenkeri ve I. bradyi’nin varlığı ise havzanın akışlarla beslendiğine işaret etmektedir.
Ayrıca gastropodlardan B. naticina ve V. piscinalis bolluğunun artması
ötrofikasyonun etkin olduğunu göstermektedir. Üzerleyen seviyelerde (kömür) turba
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bataklığı koşullarının geliştiği görülmektedir. Kömür üstü seviyelerde (DUR-12 ve
13) jips kristalleri ile omurgalı kemik parçalarının gözlenmesi buharlaşma etkisinde
düşen su seviyesine işaret edebilir.
Dursunlu ÖSK’nın orta-üst seviyelerinde (DUR-15-25) saptanan ostrakodlar ile
diğer topluluklar, bitki örtüsü bakımından zengin, durgun (yavaş akan), litoral (birkaç
m derinlik) göl (gölcük?) koşullarının daimi hale geldiğini göstermektedir. Bu aralıkta
yüksek bolluğa sahip litoral taksonların yavru ve ergin bireylerinin ontojenik seriler
içerisinde çok iyi-mükemmel dağılım göstermesi ile elde edilen gastropod
topluluğunun ekolojik özellikleri, durgun ve/veya yavaş akan sucul koşulları
desteklemektedir. Bu aralığın tabanında (DUR-15) saptanan I. bradyi ve P. zenkeri
havzanın

akışlarla

beslendiği

ve

su

seviyesinin

nispeten

yükseldiğini

göstermektedir. T. laevis varlığı ise nispeten ılık/sıcak sucul koşulları işaret
etmektedir. Üzerleyen seviyede (DUR-16) P. zenkeri’ye rastlanılmaması akarsu
etkilerinin azaldığını gösterebilir. Üste doğru (DUR-17 ve 18) C. ovum nispi
bolluğunun artması sucul ortamın demir oksitçe zenginleştiğine işaret edebilir. Bazı
dönemlerde (DUR-18) halofilik H. salina ve N. angulata’nın bollaşması tuzluluk
artışını, beraberindeki reofilik P. zenkeri ve I. bradyi bolluğu ise akışlarla beslenimi
göstermektedir. İlerleyen dönemde (DUR-19) daha da baskın hale gelen P. zenkeri
ve I. bradyi akışlarla beslenimin daha etkin olduğu soğuk sucul koşulları işaret
etmektedir. Üste doğru bazı seviyelerde (DUR-20) C. vidua bolluğunun artması
daha sıcak, bazı seviyelerde (DUR-21) P. zenkeri, I. bradyi ve N. neglecta türlerinin
baskın hale gelmesi ise akışlarla beslenen daha soğuk sucul koşulların geliştiğini
göstermektedir. Akışlarla beslenen ortamda ilerleyen dönemde (DUR-22 ve 23)
halofilik H. salina ve N. angulata türlerinin çarpıcı şekilde azalması tuzluluk düşüşü,
karofitlerin azalması ise nispi su seviyesi yükselimi açıklanabilir. Üzerleyen seviyede
(DUR-24) ostrakod bolluk ve çeşitliliğinin artması, fitofilik ve reofilik taksonların bir
arada gözlenmesi akışlarla beslenen, bitki örtüsü içeren, daimi litoral gölsel
koşulların sürdüğünü işaret etmektedir.
Dursunlu ÖSK’nın üst seviyelerinde (DUR-26-30) faunal/floral bolluk ve çeşitlilik
çarpıcı şekilde düşmektedir. Bu aralıkta fitofilik litoral taksonlar kaybolurken,
tabanda (DUR-26 ve 27) düşük bollukta reofilik taksonlara rastlanılmaktadır. Bu
durum havzanın ara ara akışlarla beslenmesine rağmen sucul ortamın geçici hale
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gelmesi/çekilmesi ile açıklanabilir. Bu aralığın üst seviyeleri (DUR-28-30) ostrakod
açısından steril sayılabilir. Bu seviyelerde olası su seviyesi düşüşü ve su üstü
erozyon koşullarının etkin hale gelmesiyle taşınmış ağır mineraller ve kayaç
parçalarına rastlanılmaktadır. Ayrıca ara dönemde gelişen turba seviyesinden
(DUR-29) bol miktarda tohum elde edilmiştir.
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7. YAŞ DEĞERLENDİRMESİ
Tez çalışması kapsamında tanımlanan ostrakod taksonlarının önceki çalışmalardaki
kayıtları “Sistematik Paleontoloji” bölümünde detaylı olarak sunulmuştur. Bu
bölümde söz konusu kayıtlara göre ostrakod taksonlarının stratigrafik yayılımları
diğer bulgularla birlikte tartışılarak örneklenen seviyelerin ve yer aldıkları
formasyonların yaşları hakkında değerlendirmeler gerçekleştirilecektir.
7.1. Yalvaç Havzası
7.1.1. Yarıkkaya Formasyonu
Yarıkkaya Formasyonu (Yalvaç Havzası)’nun alt-orta seviyelerinden alınan Çakırçal
ve Bağlarbaşı ÖSK, üst kömürlü seviyesinden alınan Ocakyarık ÖSK ile
karbonatların baskın olduğu üst bölümünden alınan Yarıkkaya ÖSK boyunca teşhis
edilen ostrakod taksonlarının stratigrafik yayılımları Şekil 7.1.’de gösterilmektedir.
Çakırçal ÖSK’nın Herpetocyprella baskın topluluğunda yeni türlerin, Bağlarbaşı
ÖSK’da ise sp. mertebesinde açık adlandırılmış taksonların yaygın olması
ostrakodlara dayalı bir yaşlandırmayı sınırlandırmaktadır.
Herpetocyprella Paratetis biyoprovensinde geç Miyosen’den itibaren yaygın olarak
bilinse de bazı türlerin Romanya’da Badeniyen (orta Miyosen) yaşlı kayıtları rapor
edilmiştir. Cinsin Anadolu’daki fosil kayıtları ise sınırlıdır. Yalnızca Bigadiç
Havzası’nın geç Pannoniyen yaşlı istiflerinden H. hieroglyphica türü bildirilmiştir.
Bilinen türlerden günümüzde Kırgızistan göllerinden bildirilen H. mongolica’nın
sınırlı fosil kaydı, Miyosen-Pliyosen geniş yaş aralığını vermektedir. H. auriculata
ise Pannoniyen Havzası’nın Sarmasiyen-Pannoniyen yaşlı istiflerinde yaygın olarak
bilinen

bir

türdür

ve

literatürde

Pannoniyen’den

daha

genç

kayıtlarına

rastlanılmamıştır. H. mongolica ve H. auriculata’nın Yarıkkaya Formasyonu kayıtları
olasılıkla taksonların en yaşlı kayıtlarıdır.
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Şekil 7.1. Yarıkkaya Formasyonu ostrakod taksonlarının stratigrafik yayılımı
[Jeolojik zaman cetveli, Hilgen ve ark. (2012) çalışmasından
değiştirilerek alınmıştır].
Orta Miyosen’den itibaren bilinen Leucocythere cinsinin fosil kayıtları Avrupa
(Almanya)’da yaygındır. Anadolu’da geç Pannoniyen (Yalova), Tortoniyen (Çankırı
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Havzası) ve geç Miyosen-erken Pliyosen (Manisa) yaşlı çökellerden rapor edilmiştir.
Bağlarbaşı ÖSK’nın üst seviyelerinden itibaren görülmeye başlanan Leucocythere
taksonlarından L. sieberi’nin en yaşlı kayıtları Steinheim Havzası (Almanya) geç
Badeniyen-Sarmasiyen istiflerinden bildirilmiştir. Türün Almanya dışındaki tek kaydı
Söke Havzası orta-geç Miyosen çökellerinden rapor edilmiştir.
Bağlarbaşı köyünün yaklaşık 1,5 km güneydoğusunda temeli üzerleyen yaprak
fosilli çamurtaşlarından (38°23'10.4" K, 031°08'14.6" D) mikro memeli faunasının
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen örnekleme ile Democricetodon franconicus
Fahlbusch, 1966 (3 diş) taksonu teşhiş edilmiştir. Orta, GD Avrupa ve Türkiye
(Çankırı-Çorum Havzası)’de bilinen bu takson MN 4 memeli zonuna karşılık gelen
orta Orleaniyen (geç erken Miyosen)’i ifade etmektedir.
Yarıkkaya Formasyonu’nun üst kömürlü istifi (Ocakyarık ÖSK) ile karbonatların
baskın olduğu üst seviyelerindeki (Yarıkkaya ÖSK) ostrakod topluluğunda değişim
göze çarpmaktadır.
Ocakyarık ÖSK boyunca sıklıkla kaydedilen Fabaeformiscandona pokornyi,
Avrupa’da Karpatiyen-Sarmasiyen aralığında yaygın olup Anadolu’da bilinen
kaydına rastlanılmamıştır. Türe aktarılması olası C. aff. devexa ise Anadolu’da
erken Miyosen–erken geç Miyosen (Batı Anadolu) ve Pliyosen (Kahramanmaraş)
yaşlı çökellerden elde edilen bir taksondur.
Mediocypris candonaeformis ise Almanya ve Çekya başta olmak üzere Avrupa’da
Otnangiyen-Badeniyen aralığında oldukça yaygındır. Anadolu’da da erken-orta
Miyosen (Muğla ve Kütahya) dışında kaydı bulunmayan türün orta Miyosen sonrası
kayıtları şüphelidir.
Cyclocypris ovum, stratigrafik kayıtlarda erken Karpatiyen’den itibaren bilinen bir
türdür. Miyosen yaşlı kayıtları Avrupa (Almanya, İsviçre ve Bosna Hersek) orta
Miyosen istiflerinde yoğunlaşmaktadır. Geç Miyosen’de yaygın olmayan tür
Anadolu’da Pliyosen-Pleyistosen (Kahramanmaraş) ve erken Pleyistosen (Aydın)
yaşlı istiflerden kaydedilmiştir.
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Lineocypris inflexa ilk olarak geç Ponsiyen yaşlı istiflerde kaydedilmiştir. Tip
lokalitesi dışındaki ilk kaydına bu çalışmada rastlanılmıştır. Bu kayıt türün olası en
yaşlı kaydıdır.
Sınırlı sayıda kayda sahip olan L. lunata ise Pannoniyen (Macaristan ve Hırvatistan)
yaşlı çökellerden elde edilmiştir.
Formasyonun bu bölümünde tanımlanan ostrakod türlerinin stratigrafik yayılımları
değerlendirildiğinde çökelimin geç erken–orta Miyosen’de gerçekleştiği söylenebilir.
Ostrakodların yanı sıra üst kömür seviyesinden (Ocakyarık ÖSK) elde edilen spor
ve polen topluluğu orta Miyosen (Langiyen?)’i işaret etmektedir. Yarıkkaya ÖSK’nın
tabanındaki organik maddece zengin kiltaşı seviyelerinden elde edilen mikro memeli
faunası ise MN 5 memeli zonuna (geç Orleaniyen; geç erken–erken orta Miyosen)
karşılık gelmektedir.
Yarıkkaya Formasyonu ilk kez bu çalışma kapsamında ostrakod, mikro memeli ve
palinoloji yaşları kullanılarak kat seviyesinde yaşlandırılmıştır. Formasyonun
çökelime geç erken Miyosen (orta Orleaniyen)’de başladığı ve erken orta Miyosen
(geç Orleaniyen)’de de çökelimin devam ettiği belirlenmiştir. Belirlenen bu yaş,
formasyonun kömürü üzerleyen gölsel seviyelerinden elde edilen mikro memelilere
göre verilen erken?-orta Miyosen (Saraç, 2001) ile kömürlü seviyelerdeki spor
polenlere göre verilen orta Miyosen (Yağmurlu, 1991a) yaşları ile uyumludur. Ayrıca
Çakırçal ve Bağlarbaşı ÖSK’da gözlenen tüfitlerin olasılıkla civarda aktif olan erkenorta Miyosen volkaniklerinin ürünleri olduğu düşünülmektedir.
7.1.2. Göksöğüt Formasyonu
Göksöğüt Formasyonu (Yalvaç Havzası)’nun karbonat baskın seviyelerinden alınan
Balcı ÖSK ile kömür içeren ve ince kırıntılıların baskın olduğu orta-üst
seviyelerinden alınan SK1 ve SK2 sondaj istifleri boyunca teşhis edilen ostrakod
taksonlarının stratigrafik yayılımları Şekil 7.2.’de gösterilmektedir.
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Şekil 7.2. Göksöğüt Formasyonu ostrakod taksonlarının stratigrafik yayılımı [Jeolojik
zaman cetveli, Hilgen ve ark. (2012) çalışmasından değiştirilerek
alınmıştır].
Göksöğüt Formasyonu’nda gözlenen bazı taksonlar (C. ovum ve F. pokornyi)
Yarıkkaya Formasyonu dahilinde de belirlendiğinden bu taksonlara ait yorumlar
önceki bölümde sunulmuştur.
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Karbonat baskın seviyelerdeki (Balcı ÖSK) yaygın tür Zonocypris membranae
Paratetis ve Akdeniz Neojen yaşlı karasal eskiortamlarında yaygındır. En yaşlı kaydı
Serravaliyen (Fas) yaşlı istiflerden bilinen tür Avrupa’da erken Pleyistosen’e kadar
yaygındır. Anadolu’da özellikle Neojen’de yaygın olan tür, geç Miyosen (Çankırı
Havzası), geç Miyosen-erken Pliyosen (Afyon ve Manisa) ve Pliyosen-erken
Pleyistosen (Konya) yaşlı istiflerden rapor edilmiştir.
Heterocypris steinheimensis, Steinheim Havzası (Almanya) Sarmasiyen istiflerinde
tanımlanmıştır ve orta Miyosen’den itibaren bilinen bir türdür. Almanya dışındaki tek
kaydı, Batı Anadolu (Muğla)’da Pannoniyen-Ponsiyen yaşlı istiflerden bildirilmiştir.
Potamocypris gracilis’in en eski kaydı Steinheim Havzası (Almanya)’nın geç
Otnangiyen yaşlı istiflerinden elde edilmiştir. Almanya ve Çekya’da orta Miyosen’de
yaygın olan tür Fransa ve İtalya’da geç Miyosen yaşlı çökellerden elde edilmiştir.
Tür ayrıca Söke Havzası’nın orta-geç Miyosen yaşlı çökellerinden de rapor edilmiş
olup daha genç kayıtları bilinmemektedir.
Neglecandona angulata decimai’nin geç Miyosen’de Anadolu’da ortaya çıkan bir
takson olduğu belirtilmektedir. Anadolu’da geç Miyosen (Afyon, Aydın, Yalova ve
Niğde) ve Pliyosen (Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri)’de yaygın olan türün
Anadolu dışındaki kayıtlarına Akdeniz, Orta ve Doğu Paratetis’in Akçagiliyen yaşlı
istiflerinde rastlanılmaktadır.
Candonopsis arida, Burdigaliyen (Alpler)’den itibaren bilinen bir türdür. Almanya’da
orta Miyosen çökellerinden sıklıkla rapor edilmiştir. Geç Miyosen yaşlı kayıtları
Avusturya, Slovakya ve Yunanistan’dan bildirilen türün Avrupa’daki en genç kaydı
erken Pliyosen (İtalya)’dir. Anadolu’da ilk kez bu çalışma kapsamında elde
edilmiştir.
Ilyocypris gibba’nın bilinen en yaşlı kaydı geç Otnangiyen (Almanya)’dir. Orta
Miyosen’de sınırlı sayıda çalışmada rapor edilen tür geç Miyosen’den itibaren
Avrupa ve Anadolu’da yaygınlaşmaktadır. Anadolu’da orta-geç Miyosen (Aydın,
Muğla), geç Miyosen (Çanakkale, Niğde, Karaman, Antakya, Malatya), geç
Miyosen-Pliyosen (Kayseri, Malatya), Pliyosen (Uşak, Kayseri, Adana) ve Pliyosen-
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Pleyistosen (Konya, Karaman, Kahramanmaraş, Aydın) çökellerinden elde
edilmiştir.
Cypris pubera’nın en eski kayıtları, Batı (Afyon) ve Orta Anadolu (Çankırı-Çorum
Havzası)’nun geç Miyosen yaşlı istiflerinden bildirilmiştir. Türe Anadolu’da geç
Miyosen-erken Pliyosen (Isparta), Pliyosen-Pleyistosen (Kahramanmaraş) ve
Holosen (Ankara, Nevşehir) yaşlı çökellerde de rastlanılmaktadır. Anadolu dışında,
erken-Orta Pleyistosen (İsrail), geç Orta Pleyistosen (Güney Urallar), Geç
Pleyistosen (Almanya ve Belçika) ve Holosen (İtalya) yaşlı istiflerde kaydedilen
türün güncel kayıtları yaygındır.
Leucocythere immigrata’nın fosil kayıtlarına yalnızca Steinheim Havzası (Almanya)
orta Miyosen çökellerinde rastlanılmıştır. Yalvaç ve Ilgın havzalarından bu çalışma
kapsamında elde edilen kayıtlar, türün olasılıkla en genç kayıtlarıdır.
Tabanda Göksöğüt Formasyonu’nun karbonat baskın kesimlerini kesen SK1 ve
SK2 sondaj istiflerinin alt kesimlerinde, Balcı ÖSK ile benzer taksonlar
izlenmektedir. SK1 sondaj istifinin alt-orta kesimlerinde nadir ve düşük bollukta, üst
kesimlerinde ise nispeten yaygın ve bol olarak izlenen Neglecandona altoides’in en
eski kayıtlarına Anadolu’da Pliyosen (İstanbul, Eskişehir, Adana) yaşlı istiflerde
rastlanırken benzer formların (N. cf. altoides) geç Miyosen yaşlı istiflerden de elde
edildiği belirtilmektedir. Almanya’da geç Orta Pleyistosen itibaren bilinen türün
güncel formları Avrupa’da nispeten yaygındır.
Arctocypris fuhrmanni sondaj istiflerinin tabanında nadiren elde edilse de üste doğru
nispeten boldur. Literatür için henüz yeni olan bu türün fosil kayıtları net olarak
bilinmemektedir. Ancak özellikle benzer tür A. dulcifons, Anadolu’da erken MiyosenGeç Pleyistosen yaşlı istiflerden bilinmektedir. Yeniden değerlendirme ile
Anadolu’daki bazı kayıtların A. fuhrmanni türüne ait olduğunun belirlenmesi olasıdır.
Öyle ki tür bu çalışmada, Aşağıçiğil Formasyonu (Ilgın Havzası)’nun geç orta?–
erken geç Miyosen yaşlı istiflerinden de elde edilmiştir.
Potamocypris zschokkei’nin literatürdeki en eski kaydı, Anadolu’daki geç Miyosen
(Çankırı-Çorum Havzası) yaşlı çökellerden bildirilmiştir. İspanya’da Pliyosen,
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İtalya’da Geç Pleyistosen yaşlı istiflerde kaydedilen formların güncel kayıtlarına
Palearktik ekozonda rastlanılmaktadır.
Neglecandona angulata geç Pliyosen’den itibaren Palearktik ekozonda yaygın
olarak gözlenmektedir. “Sistematik Paleontoloji” bölümünde tartışıldığı üzere N.
angulata decimai alt türü ile büyük benzerlik gösterdiğinden en yaşlı jeolojik kaydı
tartışmalıdır.
Limnocythere inderica sondaj istiflerinin orta ve üst kısımlarında belirlenen bir türdür.
Türün sınırlı sayıdaki kayıtları orta-geç Pliyosen (Rusya ve Kazakistan) yaşlı
istiflerden bildirilmiştir. Bu kayıt ile tür Anadolu’dan ilk kez bildirilmektedir.
Sondaj istifinin üst kısımlarında düşük bollukta elde edilen Tonnacypris convexa
yalnızca Almanya’daki geç Orta-Geç Pleyistosen yaşlı çökellerden bildirilmektedir.
Tonnacypris cinsinin ise Pleyistosen öncesinde fosil kaydına rastlanılmamıştır. Bu
kayıt ile cins Anadolu’dan ilk kez bildirilmektedir.
Benzer seviyelerde saptanan Pseudocandona marchica’nın en yaşlı kaydı Batı
Anadolu’da geç Miyosen (Afyon) yaşlı çökellerden elde edilmiştir. Diğer fosil kayıtları
Pliyosen (Kahramanmaraş, Konya) ve Holosen (Nevşehir) yaşlı istiflerden
bildirilmiştir. Avrupa’da Pliyosen (Fransa)’den itibaren bilinen tür Pleyistosen ve
Holosen’de nispeten yaygındır.
SK2 sondaj istifinin üst kesimlerinde düşük bollukta elde edilen Herpetocypris
brevicaudata taksonu Anadolu (Muğla, Bolu, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep,
Adıyaman, Diyarbakır)’da çoğunlukla güncel sucul alanlardan rapor edilmiştir. Türün
geç Miyosen (Aydın)’den kesin olmayan bir kaydı bulunmaktadır. Fosil kayıtları
genellikle Pleyistosen’den itibaren bilinmektedir.
Balcı ÖSK ile sondaj istiflerinin tabanında saptanan ostrakod taksonları
formasyonun karbonat baskın bölümünün geç Miyosen’den daha yaşlı olmadığını
göstermektedir. SK1 ve SK2 sondaj istiflerinin orta kesimlerinden elde edilen
ostrakod toplululuğu ise Pliyosen’den itibaren yaygın olan taksonları içermektedir.
Sondaj istiflerinin üst kesimlerindeki bazı taksonların ise Pleyistosen öncesi kayıtları
sınırlıdır.
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Ostrakodların yanı sıra SK1 sondaj istifi boyunca saptanan gastropod taksonlarının
geç Miyosen öncesi kayıtlarına rastlanmamaktadır. Bu taksonların bir kısmı
Pliyosen ve çoğunluğu ise Pleyistosen’de Anadolu (endemik) ve Palearktik
ekozonda yaygındır.
SK1 sondaj istifinden elde edilen palinomorf topluluğu ve temsil ettiği iklimsel
koşullar, çökelimin Pliyosen’de gerçekleştiğine işaret etmektedir.
Ostrakod ve palinoloji verilerine göre, Göksöğüt Formasyonu’nun çökelime geç
Miyosen’de başladığı üste doğru kömür içeren ince kırıntılı istifin ise geç MiyosenPliyosen boyunca çökeldiği önerilebilir. Sondaj istiflerinin üst seviyelerinde saptanan
bazı taksonlar Pleyistosen’e işaret etse de bu aşamada elde edilen sınırlı veri, yaş
değerlendirmesi gerçekleştirmek uygun değildir.
Çökelimin geç Miyosen’de başladığını gösteren veriler, Yalvaç Havzası’nın
doğusunda

Göksöğüt

Formasyonu’nun

geçişli

ilişki

sunduğu

Bağkonak

Formasyonu’ndaki omurgalılardan Yılmaz Usta ve ark. (2019) tarafından elde edilen
geç Miyosen (MN 11 zonu) yaşı ile de uyumludur.
7.2. Ilgın Havzası
7.2.1. Kumdöken Formasyonu
Yaş değerlendirmesi, Kumdöken Formasyonu (Ilgın Havzası)’nun alt (Gölyaka
ÖSK) ve üst (Çeltek ÖSK) kömürlü seviyelerinden elde edilen ostrakod taksonlarının
stratigrafik yayılımlarına göre gerçekleştirilmiştir.
Bu seviyelerde yeni türlerin yanı sıra sp. mertebesinde açık adlandırılmış
taksonların yaygın olması ostrakodlara dayalı bir yaşlandırmayı sınırlandırmaktadır.
Alt kesimlere karşılık gelen Gölyaka ÖSK’da tanımlanan Ilyocypris boehli
Oligosen’de Avrupa (İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya), Trakya ve Anadolu
(Karaman)’da yaygın olan bir türdür. Önceki çalışmalarda istifin yanal eşleniği olan
seviyelerde türe benzer formlar erken Miyosen’den elde edilmiştir.
Moenocypris francofurtana türü erken Miyosen’de Almanya’da tanımlanmıştır.
Türün diğer tek kaydına İsviçre’de erken Miyosen (MN2a) yaşlı çökellerde
rastlanılmıştır. Türün erken Miyosen dışında bilinen kaydı yoktur.
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Metacypris cinsine ait fosil kayıtlar sınırlıdır. Yeni türün yakın ilişkili olduğu
taksonların Avrupa’da Şattiyen (Fransa, Almanya) ve Akitaniyen (Fransa) yaşlı
istiflerde görece daha yaygın olduğu görülmektedir. Bu taksonlar nadiren
Karpatiyen-erken Badeniyen (Almanya) yaşlı çökellerden de bildirilmiştir.
Çeltek ÖSK’da teşhis edilen Virgatocypris cinsi Geç Kretase-erken Miyosen
aralığında yaygındır. Virgatocypris virgata türünün bilinen sınırlı sayıdaki kaydına
geç Oligosen (Almanya), Akitaniyen-Burdigaliyen (Almanya) ve Eggenburgiyen
(Çekya) yaşlı istiflerde rastlanılmıştır. Anadolu’da tür ile büyük benzerlik sunan bazı
taksonlar erken Miyosen (Niğde, Çankırı) istiflerinden bildirilmiştir.
Heterocypris parva’nın bilinen tek kaydına türün tanımlandığı Almanya’daki
Akitaniyen istifinde rastlanılmıştır.
Stenocypris cinsinin en eski kayıtları erken Paleosen (Hindistan) yaşlı çökellerden
bildirilmiştir. Avrupa’da ise geç Oligosen (İsviçre), erken Miyosen (Almanya) ve orta
Miyosen (Avusturya) yaşlı çökellerde cins seviyesinde adlandırılmış taksonları
bilinmektedir. Bu kayıt cinsin Anadolu’daki ilk fosil kaydıdır.
Formasyondan elde edilen sınırlı sayıdaki ostrakod taksonunun stratigrafik
yayılımları erken Miyosen dönemini işaret etmektedir. Ostrakodların yanı sıra Çeltek
ÖSK ana kömür damarından elde edilen Sequoioxylon cinsi ağaçların, geç erken–
erken orta Miyosen’de Anadolu’daki büyük ormanlık alanlarda yer alan ağaçlardan
olduğu bilinmektedir. Çeltek ÖSK gastropod topluluğu ise erken-orta Miyosen yaşlı
istiflerden bilinen taksonları içermemektedir. Taksonların bu seviyelerdeki kaydı
olası en yaşlı kayıtlarıdır.
Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde Kumdöken Formasyonu’nun çökelime erken
Miyosen’de başladığı söylenebilir. Çökelimin üst sınırı net olarak belirlenememiştir.
Gölyaka ÖSK’nın alındığı seviyelerde (Harami kömür ocağı) gerçekleştirilen
paleomanyetizma (Krijgsman ve ark., 1996) ve memeli (Hoek Ostende, 2001)
çalışmalarında Akitaniyen yaşı elde edilmiştir. Koçyiğit ve ark. (2000) ve Joniak ve
ark. (2018) çalışmalarında saptanan memeli faunaları ise MN 2 memeli zonunu (geç
Akitaniyen-erken Burdigaliyen) işaret etmektedir. Tunoğlu ve Çelik (1995) ostrakod
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topluluğuna göre birimin erken Miyosen yaşlı olduğunu belirtmektedir. Bu veriler
Gölyaka ÖSK ostrakod topluluğundan elde edilen yaş verileri ile uyumludur.
7.2.2. Aşağıçiğil Formasyonu
Aşağıçiğil Formasyonu’nun orta-üst kesimlerinden alınan Kiresendere, Çiğil,
Aşağıçiğil ve Yukarıçiğil ÖSK’ları boyunca teşhis edilen ostrakod taksonlarının
stratigrafik yayılımları Şekil 7.3.’te gösterilmektedir. Formasyonun en üst
kesiminden alınan Kayaönüdere ÖSK’da ise bilinen taksonlar elde edilememiştir.
Aşağıçiğil Formasyonu’ndan elde edilen bazı ostrakod taksonları, Göksöğüt (P.
gracilis, Z. membranae, H. steinheimensis, H. brevicaudata, N. angulata decimai,
C. arida, I. gibba, L. immigrata) ve Yarıkkaya (F. pokornyi, C. ovum)
formasyonlarında da saptanmıştır. Bu taksonlara ait yorumlar Bölüm 7.1’de
sunulmuştur.
Kiresendere ÖSK’nın alt seviyelerinde yaygın olan Cavernocypris subterranea
türünün en eski kaydına Steinheim Havzası (Almanya) orta Badeniyen istiflerinde
rastlanılmaktadır. Fosil kayıtları sınırlı olan tür, Turiec Havzası (Slovakya) geç
Miyosen yaşlı istiflerinden de elde edilmiştir. Türün Anadolu’daki ilk fosil kaydı bu
çalışma kapsamında elde edilmiştir.
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Şekil 7.3. Aşağıçiğil Formasyonu ostrakod taksonlarının stratigrafik yayılımı [Jeolojik
zaman cetveli, Hilgen ve ark. (2012) çalışmasından değiştirilerek
alınmıştır].
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Cypria ophtalmica, geç Miyosen (Slovakya)’den itibaren bilinmektedir ve Neojen
kayıtları sınırlıdır. Anadolu’da Tortoniyen (Manisa) ve Pliyosen-erken Pleyistosen
(Afyon) yaşlı istiflerden rapor edilmiştir. Avrupa’da Pleyistosen ve Holosen yaşlı
istiflerden de yaygın olarak elde edilmiştir.
Yukarıçiğil ÖSK kalınlığının yanı sıra çeşitliliği yüksek ostrakod topluluğu ile
formasyonun bu seviyeleri için temsil edicidir. Ayrıca formasyon boyunca ölçülen
diğer kesitlerdeki taksonların büyük çoğunluğunu içermektedir. ÖSK boyunca birçok
seviyede izlenen Paracandona euplectella türünün en yaşlı kaydı orta Miyosen
(Almanya)’den rapor edilmiştir. Avusturya ve Batı Anadolu (Aydın)’da orta-geç
Miyosen yaşlı çökellerde kaydedilen türe nadiren Pliyosen (Çin) ve Pleyistosen
(Almanya)’de de rastlanılmaktadır.
Darwinula stevensoni hem güncel hem de fosil kayıtlarda oldukça yaygın bir türdür.
En eski kaydı orta Oligosen olan türün erken Miyosen’den itibaren yaygın olduğu
görülmektedir. Geniş stratigrafik aralığı Anadolu’da da izlenebilen tür, geç erken–
orta Miyosen (Aydın), orta-geç Miyosen (Muğla, Denizli), geç Miyosen (Bursa ve
Denizli), geç Miyosen-erken Pliyosen (Manisa, Afyon), Pliyosen (İstanbul, Adana,
Kahramanmaraş), Pliyosen-erken Pleyistosen (Burdur, Konya) ve Holosen (Ankara)
yaşlı istiflerden elde edilmiştir.
Pseudocandona compressa’nın bilinen en eski kaydı geç erken Miyosen (Aydın)’dir.
Almanya’da sinonimi P. steinheimensis orta Miyosen’de yaygındır. Türe yaygın
olarak

geç

Miyosen’den

itibaren

Anadolu,

Yunanistan

ve

Slovakya’da

rastlanılmaktadır. Anadolu’da ayrıca geç Miyosen-Pliyosen (Manisa, Malatya),
Pliyosen (Denizli, Eskişehir, Burdur, Konya), Pliyosen-Pleyistosen (Afyon,
Eskişehir, Konya, Kahramanmaraş) yaşlı çökellerden elde edilmiştir.
Vestalenula

cylindrica

rastlanılmaktadır.

türünün

Almanya’da

en
orta

eski

kayıtlarına

Miyosen

erken

istiflerinden

Miyosen’de

yaygın

olarak

kaydedilmiştir. Türe, geç Miyosen’den itibaren Avrupa ve Anadolu’nun farklı
havzalarında rastlanılmaktadır. Anadolu’da erken-orta Miyosen (Muğla), geç
Miyosen (Bursa, Adıyaman), Pliyosen (İstanbul, Adana, Kahramanmaraş) ve
Pliyosen-erken Pleyistosen (Konya) yaşlı çökellerden bildirilmiştir.
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Strandesia spinosa türünün bilinen en eski kayıtlarına Kuzey Fransa ve Orta
Almanya’daki erken Oligosen yaşlı çökellerde rastlanılmaktadır. Bilinen diğer kayıt
ise Steinheim Havzası (Almanya) orta Miyosen çökellerinden bildirilmiştir. Ait
Kandoula Havzası (Fas)’nın Serravaliyen-erken Tortoniyen yaşlı istiflerinde ise türe
aktarılması gereken formlar farklı takson dahilinde rapor edilmiştir. Bu çalışma
kapsamında cins Anadolu’dan ilk kez bildirilmektedir.
Cypris falki türü yalnızca tip lokalitesi olan Steinheim Havzası (Almanya) orta
Miyosen istiflerinden bilinmektedir.
Cyprinotus inaequalis türü önceki çalışmalarda yalnızca Steinheim Havzası
(Almanya) orta Miyosen istiflerinden elde edilmiştir. Tür, Almanya dışında ilk kez bu
çalışma kapsamında Aşağıçiğil Formasyonu (Ilgın Havzası)’nda tespit edilmiştir. Bu
yeni kayıt, türün en genç kaydını oluşturabilir.
Cyprideis sublittoralis ilk olarak Pannoniyen E zonunda (Çekya) tanımlanmıştır. Geç
Miyosen dışında bilinmeyen tür, İtalya, Macaristan, Avusturya, Fas ve İran’da erken
geç Miyosen (Tortoniyen) yaşlı istiflerden elde edilmiştir. Anadolu’da ise Gelibolu,
İstanbul, Denizli ile Çankırı-Çorum Havzası’nın geç Miyosen yaşlı istiflerinden
bildirilmiştir. Formasyonda tanımlanan düşük bolluktaki Paralimnocythere cinsi
formların benzerlik sunduğu P. rostrata türü, geç erken Miyosen’den itibaren bilinen
ve Avrupa (Almanya, İsviçre, Bosna Hersek, Hırvatistan) ile Kuzey Afrika (Fas)’da
orta Miyosen çökellerinde sıklıkla rastlanan bir türdür. Erken geç Miyosen
(Tortoniyen) yaşlı çökellerde (İspanya) de tanımlanan türün Miyosen sonrası
kaydına rastlanılmamıştır.
Amnicythere nodigera türü ilk olarak Pannoniyen (Çekya) yaşlı istiflerde
tanımlanmıştır ve bilinen diğer tek kaydı Viyana Havzası’nın Pannoniyen E zonuna
karşılık gelen çökellerinden bildirilmiştir. Tez çalışmaları kapsamındaki literatür
taraması sonucunda türe dahil edilmesi gerektiği düşünülen bazı formlar ise orta
Miyosen (Hırvatistan) yaşlıdır. Türün Pannoniyen sonrası bilinen kaydı yoktur ve bu
çalışma dahilinde Anadolu’da ilk kez Aşağıçiğil Formasyonu (Ilgın Havzası)’ndan
elde edilmiştir.
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Scottia pseudobrowniana’nın bilinen en yaşlı formlarına Batı Anadolu (Aydın)’daki,
erken Pleyistosen yaşlı çökellerde rastlanılmıştır. Türün, Orta Pleyistosen
(Almanya), Geç Pleyistosen (İsrail, Ürdün, Slovakya, Bohemya) ve geç Holosen
(Adana) dışında fosil kaydı yoktur. Bu çalışma kapsamında türün Aşağıçiğil
Formasyonu (Ilgın Havzası)’nda elde edilmesi ile bugüne kadar ki en yaşlı kaydına
ulaşılmıştır.
Aşağıçiğil Formasyonu’nun orta ve üst kesimlerinden elde edilen ostrakod
taksonlarının stratigrafik yayılımı erken geç Miyosen (Tortoniyen)’i işaret etmektedir.
Bu seviyelerde saptanan taksonlar büyük oranda erken geç Miyosen (Tortoniyen)’i
gösterse de özellikle Yukarıçiğil ÖSK’nın tabanında rastlanan bazı taksonların (C.
aff. falki ve C. inequalis) orta Miyosen’den sonra görülmemesi, örneklenen
seviyelerin (Yukarıçiğil ÖSK) tabanında geç orta Miyosen (Serravaliyen)’in varlığına
işaret edebilir.
Ostrakodlarla birlikte elde edilen mollusk (gastropod) topluluğundaki taksonlardan
Galba gaudryi geç Miyosen, Bithynia glabra ve Planorbarius mantelli ise geç
Miyosen-Pliyosen yaşlı istiflerde yaygın olan taksonlardır.
Sonuç

olarak

Aşağıçiğil

Formasyonu’nun

orta-üst

kesimlerinin

geç

orta

(Serravaliyen)?–erken geç Miyosen (Tortoniyen) boyunca çökeldiği belirlenmiştir.
Bulgular, Koçyiğit ve ark. (2000) tarafından formasyonun orta-üst seviyelerindeki
mikro memeli topluluğundan elde edilen erken geç Miyosen (MN 9-12 zonları) yaş
verisi ile de uyumludur. Ayrıca Yukarıçiğil ÖSK’nın yaklaşık olarak taban
seviyelerinden, Koç ve ark. (2017) tarafından elde edilen 11,61±0,05 my’lık
radyometrik yaş verisi (40Ar/39Ar) çökelim sırasında orta-geç Miyosen geçişine dair
izler sunmaktadır. Formasyonun taban kesimlerinde çakıltaşlarının baskın olduğu
flüviyal çökellerde ostrakod topluluğuna rastlanılmamıştır. Köstere çevresinde
formasyonun alt-orta seviyelerinde, Koçyiğit ve ark. (2000) tarafından orta Miyosen–
erken geç Miyosen (MN 7-8 zonları)’i belirten bir mikro memeli faunası saptanmıştır.
Bu çalışma ve literatürde sunulan veriler, Aşağıçiğil Formasyonu’nun orta
Miyosen’de çökelime başladığını ve çökelimin erken geç Miyosen (Tortoniyen)’de
de sürdüğünü göstermektedir.
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Ayrıca Yukarıçiğil ÖSK boyunca izlenen ostrakod topluluğu, Steinheim (Almanya)
ve Bugojno (Bosna Hersek) havzalarının orta Miyosen, Ait Kandoula (Fas) ve
Styrian (Avusturya) havzalarının ise geç orta–erken geç Miyosen yaşlı istiflerinden
elde edilen ostrakod toplulukları ile dikkat çekici bir benzerlik sunmaktadır.
7.2.3. Belekler Formasyonu
Yaş değerlendirmesi, Belekler Formasyonu’nun ince kırıntılı ve karbonatlı
seviyelerinden (Çebişli ÖSK) elde edilen ostrakod taksonlarının stratigrafik
yayılımlarına göre gerçekleştirilmiştir.
Belekler Formasyonu’ndan elde edilen ostrakod taksonlarından A. fuhrmanni
Göksöğüt, P. euplectella ve V. cylindrica ise Aşağıçiğil Formasyonu dahilinde de
belirlendiğinden bu taksonlara ait yorumlar önceki bölümlerde sunulmuştur.
Ilyocypris bradyi’ye ait en eski kayıt erken Oligosen’den bilinse de birçok önceki
çalışmada

“Sistematik

Paleontoloji”

bölümünde

tartışılan

teşhis

kriterinin

kullanılmadığı ve/veya bu kritere uyulmadığı görülmektedir. Tür, fosil kayıtlarda geç
Miyosen’den itibaren yaygın olarak bilinmektedir ve geç Miyosen kayıtlarının
birçoğu Anadolu (Çanakkale, Çankırı, Niğde, Malatya)’dan bildirilmiştir. Pliyosen’de
Anadolu (Uşak, Adana, Kayseri)’nun yanı sıra Avrupa ve Paratetis provenslerinde
sıklıkla kaydedilmiştir. Anadolu’da erken Pleyistosen (Aydın) ve Pleyistosen
(Karaman) ile Holosen (Isparta, Ankara, Nevşehir) yaşlı çökellerde de tespit edilen
türe güncel sucul habitatlarda sıklıkla rastlanılmaktadır.
Mixtacandona türleri üzerine gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda türlere ait
en yaşlı kayda erken Pliyosen (İtalya)’de rastlanılmıştır. Cinse ait diğer fosil kayıtlar
Pliyosen-Pleyistosen (Yunanistan) yaşlı çökellerden bildirilmiştir.
Belekler Formasyonu ince kırıntılı seviyelerinden (Çebişli ÖSK) elde edilen ostrakod
türlerinin (A. fuhrmanni, P. euplectella, I. bradyi ve V. cylindrica) stratigrafik
yayılımları geç (erken?) Miyosen-Güncel aralığını göstermektedir. Mixtacandona
cinsinin erken Pliyosen öncesinde bilinen kaydı olmaması nedeniyle topluluğun
erken Pliyosen’den daha yaşlı olmadığı söylenebilir.
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Ostrakodların yanı sıra elde edilen gastropod türlerinden Bithynia glabra geç
Miyosen-Pliyosen, endemik tür Bithynia pseudemmericia ise Pliyosen ve
Pleyistosen yaşlı çökellerde yaygındır.
Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde formasyonun bu seviyelerinin geç Miyosen?Pliyosen aralığında çökeldiği söylenebilir. Bu bulgular Koçyiğit ve ark. (2000)
tarafından formasyonun alt ve orta (Çebişli ÖSK) seviyelerindeki mikro
memelilerden elde edilen erken-orta Pliyosen yaşı ile de uyumludur.
7.2.4. Dursunlu Formasyonu
Dursunlu Formasyonu (Ilgın Havzası)’nun kömür içeren alt seviyelerinden alınan
Dursunlu ÖSK boyunca teşhis edilen bilinen ostrakod taksonlarının stratigrafik
yayılımları Şekil 7.4.’te gösterilmektedir.
Dursunlu Formasyonu’nun yanı sıra Yalvaç ve Ilgın havzalarının daha yaşlı
formasyonlarında da elde edilen C. ovum (Yarıkkaya, Göksöğüt ve Aşağıçiğil), Z.
membranae (Göksöğüt ve Aşağıçiğil), C. pubera, N. angulata ve P. marchica
(Göksöğüt), S. pseudobrowniana ve P. compressa, (Aşağıçiğil) ve I. bradyi
(Belekler) türlerine ait yorumlar önceki bölümlerde sunulmuştur.
Neglecandona neglecta türünün bildirildiği en yaşlı seviye Tortoniyen (Fransa)’dir.
Geç Miyosen’de ayrıca Avrupa (İtalya) ve Anadolu (Malatya)’daki sınırlı sayıda
kayıtta türe rastlanılmıştır. Pliyosen’de daha yaygın olan türün Avrupa (İspanya,
İtalya,

Sırbistan)

ve

Anadolu

(Eskişehir,

Afyon,

Kayseri)’da

kayıtlarına

ulaşılmaktadır. Pleyistosen’den günümüze kadar Palearktik ekozon boyunca geniş
yayılımlı bir tür haline gelmiştir. Anadolu’da Pliyosen-erken Pleyistosen (Konya),
erken Pleyistosen (Aydın), Pliyosen-Pleyistosen (Kahramanmaraş) ve Holosen
(Isparta, Ankara) yaşlı çökellerden bildirilen çok sayıda kaydı bulunmaktadır.
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Şekil 7.4. Dursunlu Formasyonu ostrakod taksonlarının stratigrafik yayılımı [Jeolojik
zaman cetveli, Hilgen ve ark. (2012) çalışmasından değiştirilerek
alınmıştır].
Heterocypris salina türünün de en eski kayıtlarına Tortoniyen (Fransa) çökellerinde
rastlanılmaktadır. Anadolu’da geç Miyosen (Manisa, İstanbul, Yalova, Malatya,
Denizli, Çankırı-Çorum Havzası), Pliyosen (Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş) yaşlı
istiflerde yaygın olarak izlenmektedir. Tür, Pliyosen-erken Pleyistosen (Konya),
erken Pleyistosen (Aydın), Pliyosen-Pleyistosen (Kahramanmaraş) ve Holosen
(Ankara, Nevşehir) yaşlı çökellerden çoğunlukla N. neglecta ile birlikte elde
edilmiştir.
Prionocypris zenkeri türünün en yaşlı kaydı Anadolu (Samsun)’da geç Miyosen yaşlı
istiflerden elde edilmiştir. Avrupa’da Pliyosen (Sırbistan) ve Pleyistosen (İtalya) yaşlı
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istiflerde sınırlı sayıda kaydı bilinmektedir. Fosil kayıtların çoğu Anadolu’daki geç
Miyosen-Pleyistosen yaşlı istiflerden bildirilmiştir. Göller bölgesindeki Pliyosenerken Pleyistosen (Burdur), Pleyistosen (Konya), Geç Pleyistosen (Konya) ve
Holosen (Isparta) yaşlı çökellerden kaydedilmiştir.
Cypridopsis vidua, jeolojik kayıtlarda Pleyistosen öncesinde rastlanılmayan bir
türdür. Avrupa (İtalya, Avusturya) ile Orta Doğu (İsrail, Ürdün)’da Pleyistosen
istiflerinden bildirilmiştir. Ayrıca erken-Orta Pleyistosen sınırı (İsrail) ile Orta
Pleyistosen (İngiltere, İtalya), Geç Pleyistosen (Almanya, Belçika, İtalya) ve Holosen
(Portekiz, Almanya, İran) yaşlı fosil kayıtları da bilinmektedir. Anadolu’da ise sınırlı
sayıdaki fosil kaydı, Orta Pleyistosen (Adıyaman) ve Holosen (Isparta ve Ankara)
yaşlı çökellerden bildirilmiştir. Bu çalışma kapsamında türün Dursunlu Formasyonu
(Ilgın Havzası)’nda elde edilmesi ile Anadolu’daki en yaşlı kaydına ulaşılmıştır.
Trajancypris laevis’in en eski fosil kaydı Orta Pleyistosen (İngiltere) çökellerinden
bildirilmiştir. Fosil kayıtları sınırlı olan tür, Holosen (İran) yaşlı istiflerde de teşhis
edilmiştir. Türün Anadolu ve çevresindeki ilk fosil kaydı, bu çalışma kapsamında
Dursunlu Formasyonu (Ilgın Havzası)’ndan elde edilmiştir. Bu kayıt, daha önce
erken Pleyistosen yaşlı istiflerde rastlanılmayan türün en yaşlı kaydına karşılık
gelmektedir.
Fabaeformiscandona fabaeformis’in en eski kaydı orta Miyosen (Almanya)’den
bildirilmiştir. Sınırlı sayıdaki fosil kayıt, geç Miyosen (Slovakya), Kuvaterner (Çekya)
ve geç Kuvaterner (Ürdün) yaşlı çökellerden bildirilmiştir. Anadolu (Muğla, Kırklareli,
Sakarya, Bolu, Van)’da güncel formları tespit edilen türe ait ilk fosil bulgusu, bu
çalışma kapsamında Dursunlu Formasyonu (Ilgın Havzası)’ndan elde edilmiştir.
Heterocypris rotundata’nın bildirildiği en yaşlı seviye geç Pliyosen (Yunanistan)’dir.
Tür, jeolojik kayıtlarda nadir olarak Pleyistosen (Almanya) ve Holosen (İran)’de
saptanmıştır.
Dursunlu Formasyonu’nun alt kesimlerinden (Dursunlu ÖSK) elde edilen ostrakod
türlerinin stratigrafik yayılımları, topluluğun erken Pleyistosen yaşlı olduğunu
göstermektedir.
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Ostrakodların yanı sıra yüksek bolluk ve çeşitlilikteki gastropod topluluğunda
Anadolu ve çevresindeki Kuvaterner yaşlı çökellerden rapor edilen taksonlar boldur.
Taksonlardan bazılarının (Lymnaea stagnalis, Gyraulus crista ve Oxyloma elegans
vb.) Pleyistosen öncesi kayıtları bilinmemektedir. Ayrıca Dursunlu ÖSK ana kömür
damarından elde edilen ve bu çalışma kapsamında incelenen dişlerin Akdeniz
kuzeyinde erken Pleyistosen’de yaygın olan Mammuthus meridionalis türüne ait
olduğu belirlenmiştir.
Elde edilen tüm veriler değerlendirildiğinde Dursunlu Formasyonu’nun incelenen
kömürlü alt seviyelerinin çökelime erken Pleyistosen’de başladığı söylenebilir.
Güleç ve ark. (1997) tarafından Dursunlu çevresindeki kömürler ile kömür altı
seviyelerden erken Bihariyen (Kalabriyen, erken Pleyistosen) yaşlı memeli faunası
elde edilmiştir. Bu faunanın yaklaşık 0,9 my öncesine (Matuyama kronu, Jaramillo
terslenmesinin üstü) ait olduğu öne sürülmüştür.
Ayrıca formasyondan elde edilen (Dursunlu ÖSK) ostrakod topluluğu, kömür içeren
erken Pleyistosen (Kalabriyen) yaşlı Fevzipaşa Formasyonu (Söke Havzası, Batı
Anadolu) ile ostrakod topluluğu ile büyük benzerlikler sunmaktadır.
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8. SONUÇLAR
Yalvaç Havzası’nın Neojen yaşlı Yarıkkaya ve Göksöğüt formasyonlarında
gerçekleştirilen Ostrakoda taksonomisi çalışmaları ile ostrakodlar ve diğer
faunal/floral bulgulara dayalı olarak gerçekleştirilen eskiortam/eskiiklim ve yaş
değerlendirmelerine ait sonuçlar aşağıda sunulmuştur:
1.

Yalvaç Havzası’nda yüzeylenen Yarıkkaya Formasyonu boyunca 4 adet ölçülü
stratigrafi kesiti alınmıştır. Bu kesitler boyunca 12 ostrakod cinsine ait 24
takson teşhis edilmiştir. 2 yeni ve 6 bilinen tür teşhisinin yanı sıra 16 takson (1
cf. ve 15 sp.) adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Göksöğüt Formasyonu boyunca 1 adet ölçülü stratigrafi kesiti ile 2 adet sondaj
istifi alınmıştır. Bu istifler boyunca 17 ostrakod cinsine ait 31 takson teşhis
edilmiştir. 1 yeni, 15 bilinen tür ve 1 bilinen alt tür teşhisinin yanı sıra 14 takson
(4 cf., 1 aff., 8 sp. ve 1 Ostracoda indet.) adlandırmaya açık bırakılmıştır.

2.

Yarıkkaya Formasyonu’nun alt-orta seviyelerinin (Çakırçal ve Bağlarbaşı
ÖSK) çökeliminin durgun ve daimi yarı litoral?-derin gölsel koşullarda
gerçekleştiği belirlenmiş ve tuzluluk için oligohalin-mezohalin değerler
önerilmiştir. Formasyonun üst kömürlü seviyelerinin (Ocakyarık ÖSK)
subtropikal iklim koşulları altında yer yer bataklıklar içeren, akışlarla (akarsu)
beslenen, tatlı su-oligohalin tuzluluğa sahip litoral göl (gölcük?) ortamında
çökeldiği belirlenmiştir. Yarıkkaya Formasyonu’nun karbonatların baskın
olduğu üst seviyelerinin (Yarıkkaya ÖSK) ise tabanda bataklık içeren, üste
doğru flüviyal ve akışlarla beslenen litoral gölsel koşulların hüküm sürdüğü bir
ortamda çökeldiği önerilmiştir.
Göksöğüt Formasyonu’nun karbonatların baskın olduğu seviyelerinin (Balcı
ÖSK) durgun/yavaş akan, tatlı su-oligohalin tuzluluğa sahip, daimi litoral gölsel
(alkalin?) koşullarda çökeldiği belirlenmiştir. Ayrıca ara dönemlerde akışlarla
(kaynak) beslenime ve bazı dönemlerde de tuzluluk artışına dair bulgular elde
edilmiştir. Formasyonun kömür içeren orta-üst seviyelerinin (SK1 ve SK2
sondaj istifleri) genel olarak yüksek paleotopoğrafyalı bir ortamda ve serin iklim
koşulları altında çökeldiği belirlenmiştir. Alt kömür seviyelerini oluşturan ilksel
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turba bataklığının yerleşimi sırasında tuzluluğun nispeten yüksek olduğu ve
bitki örtüsü bakımından zengin, durgun/yavaş akan, nötr-hafif alkalin, oligomezotrofik ve litoral gölsel koşulların geliştiği belirlenmiştir. Üste doğru
akışlarla beslenen, bitki örtüsü bakımından zengin, durgun/yavaş akan tatlı suoligohalin tuzluluğa sahip litoral gölsel koşulların yaygın olduğu, ara
dönemlerde su seviyesinin düştüğü ve bazı dönemlerde ise bataklıkların
oluştuğu belirlenmiştir. Formasyonun en üst seviyelerinde ise serin iklim ve
soğuk sucul koşulların daha sık görüldüğü ve tatlı su-oligohalin tuzluluğa sahip
geçici göl ve/veya gölcük koşullarının yaygınlaştığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca
bu seviyelerde belirli dönemlerde su seviyesinin düştüğüne dair bulgular da
elde edilmiştir.
3.

Yarıkkaya Formasyonu ilk kez bu çalışma kapsamında ostrakod, mikro memeli
ve

palinoloji

yaşları

kullanılarak

kat

seviyesinde

yaşlandırılmıştır.

Formasyonun çökelime geç erken Miyosen (orta Orleaniyen)’de başladığı ve
çökelimin erken orta Miyosen (geç Orleaniyen)’de de devam ettiği
belirlenmiştir.
Göksöğüt Formasyonu’nun karbonatların baskın olduğu seviyelerinin geç
Miyosen’den itibaren çökeldiği belirlenmiştir. Göksöğüt Formasyonu’nun
kömür içeren orta-üst seviyelerinin yaşı, ilk kez bu çalışma kapsamında
ostrakod ve palinoloji verileri birlikte kullanılarak değerlendirilmiş ve bu
seviyelerin geç Miyosen-Pliyosen boyunca çökeldiği belirlenmiştir.
Ilgın Havzası’nın Neojen yaşlı Kumdöken, Aşağıçiğil ve Belekler formasyonları ile
Kuvaterner yaşlı Dursunlu Formasyonu’nda gerçekleştirilen Ostrakoda taksonomisi
çalışmaları ile ostrakodlar ve diğer faunal/floral bulgulara dayalı olarak
gerçekleştirilen eskiortam/eskiiklim ve yaş değerlendirmelerine ait sonuçlar aşağıda
sunulmuştur:
1.

Kumdöken Formasyonu’nun Ilgın Havzası kuzeyinde izlenen alt ve üst
kömürlü seviyelerinden 2 adet ölçülü stratigrafi kesiti alınmıştır. Bu kesitler
boyunca 9 ostrakod cinsine ait 11 takson tanımlanmıştır. 2 yeni ve 2 bilinen tür
teşhisinin yanı sıra 7 takson (1 cf., 1 aff. ve 5 sp.) adlandırmaya açık
bırakılmıştır.
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Aşağıçiğil Formasyonu’nun orta-üst kesimlerinden 5 adet ölçülü stratigrafi
kesiti alınmıştır. Bu kesitler boyunca 25 ostrakod cinsine ait 35 takson teşhis
edilmiştir. 2 yeni, 18 bilinen tür ve 1 bilinen alt tür teşhisinin yanı sıra 14 takson
(8 cf., 1 aff., 4 sp. ve 1 Ostracoda indet.) adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Belekler Formasyonu’nun ince kırıntılı ve karbonatlı seviyelerinden 1 adet
ölçülü stratigrafi kesiti alınmıştır. Bu kesit boyunca 4 bilinen tür teşhisinin yanı
sıra 2 takson (2 sp.) adlandırmaya açık bırakılmıştır.
Dursunlu Formasyonu’nun kömür içeren alt seviyeleri boyunca 1 adet ölçülü
stratigrafi kesiti alınmıştır. Bu kesit boyunca 14 bilinen tür teşhisinin yanı sıra
4 takson (1. cf ve 3 sp.) adlandırmaya açık bırakılmıştır.
2.

Kumdöken Formasyonu’nun alt kömür seviyelerini üzerleyen istifin (Gölyaka
ÖSK) yer yer bataklıklar içeren durgun ve geçici bir gölcük (tatlı su?) dahilinde
çökeldiği belirlenmiştir. Kumdöken Formasyonu’nun üst kömür seviyelerini
(Çeltek ÖSK) oluşturan ilksel turbalığın, nemli ve yağışlı iklim koşulları altında,
ötrofik bir ıslak orman bataklığında yerleştiği değerlendirilmiştir. Kömürü
üzerleyen seviyelerin çökeliminin ise bitki örtüsü bakımından zengin,
durgun/yavaş akan, mezotrofik-ötrofik ve çok sığ bir tatlı su ortamında
(gölcük/göl) gerçekleştiği belirlenmiştir.
Aşağıçiğil Formasyonu’nun orta-üst kesimlerinin (Kiresendere, Çiğil, Aşağıçiğil
ve Yukarıçiğil ÖSK) çökeliminin, kaynaklar ile beslenen, bitki örtüsü
bakımından zengin, durgun/yavaş akan, tatlı su-oligohalin tuzluluğa sahip,
daimi litoral gölsel koşullar altında gerçekleştiği belirlenmiştir. Ayrıca ara
dönemlerde bataklıkların geliştiği ve bazı dönemlerde tuzluluğun mezohalin
değerlere kadar yükseldiği de gözlenmiştir. Formasyonun üst seviyelerinin
çökelimi sırasında kaynakların daha etkin olduğu belirlenmiştir. Kaynak
taksonlarının daha yaygın olarak elde edildiği istiflerin (Kiresendere, Çiğil ve
Aşağıçiğil ÖSK) havzanın fayla sınırlanan güneybatı kenarına yakın bölümde,
karbonatça zengin soğuk su kaynaklarının yakınında çökeldiği
sürülmüştür.
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öne

Belekler Formasyonu’nun ince kırıntılıların baskın olduğu kesiminin (Çebişli
ÖSK) tatlı su-oligohalin tuzluluğa sahip geçici ve/veya daimi litoral göl
(gölcük?) koşullarında çökeldiği belirlenmiştir.
Dursunlu Formasyonu’nun alt kesimlerinde yer alan kömürlerin (Dursunlu
ÖSK) ilksel turbalığının akışlarla beslenen, ötrofik ve hafif tuzlu litoral gölsel
(gölcük?) koşullarda yerleştiği, ayrıca kömür altı ve hemen üstünde yer alan
seviyelerin çökelimi sırasında su seviyesinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Üzerleyen ince kırıntılı baskın seviyelerin bitki örtüsü bakımından zengin,
durgun/yavaş akan, tatlı su-oligohalin tuzluluğa sahip, daimi litoral gölsel
(gölcük?) koşullarda çökeldiği belirlenmiştir. Çökelim süresince akışlarla
beslenimin yaygın olduğu ve bu dönemlerde nispeten soğuk sucul koşulların
geliştiği belirlenmiş ve bazı ara dönemlerde de ılık sucul koşullara dair izler de
saptanmıştır. Ayrıca birkaç seviyede tuzluluğun arttığı da saptanmıştır.
3.

Kumdöken Formasyonu’nun alt ve ostrakod topluluğu ilk kez bu çalışma
kapsamında değerlendirilen üst kömürlü seviyelerinin yaşı erken Miyosen
olarak önerilmiştir.
Aşağıçiğil Formasyonu, ostrakodlara dayalı olarak ilk kez bu çalışma
kapsamında yaşlandırılmış ve orta-üst seviyelerinin geç orta? (Serravaliyen)–
erken geç Miyosen (Tortoniyen) boyunca çökeldiği belirlenmiştir.
Belekler Formasyonu, ostrakodlara dayalı olarak ilk kez bu çalışma
kapsamında yaşlandırılmış ve formasyonun ince kırıntılılardan oluşan
seviyelerinin geç Miyosen?-Pliyosen’de çökeldiği belirlenmiştir.
Dursunlu Formasyonu’nun kömür içeren seviyeleri ostrakodlara dayalı olarak
alt ilk kez bu çalışma kapsamında yaşlandırılmış ve çökelimin erken
Pleyistosen’de gerçekleştiği ortaya koyulmuştur.

Tez çalışması kapsamında elde edilen genel sonuçlar aşağıda sunulmuştur:
1.

Tez çalışması kapsamında, Yalvaç Havzası Yarıkkaya Formasyonu’ndan 2
(Herpetocyprella posterotruncata n. sp. ve Herpetocyprella posterocornuta n.
sp.), Göksöğüt Formasyonu’ndan 1 (Heterocypris yalvacensis n. sp.), Ilgın
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Havzası Kumdöken Formasyonu’ndan 2 (Cyprinotus turcica n. sp. ve
Metacypris

gokcenae

n.

sp.)

ve

Aşağıçiğil

Formasyonu’ndan

2

(Psychrodromus seni n. sp. ve Heterocypris granuloreticulata n. sp.) olmak
üzere toplam 7 yeni tür teşhis edilmiş ve önerilmiştir.
2.

Tez çalışması kapsamında, Lineocypris inflexa (Yarıkkaya Formasyonu),
Limnocythere inderica (Göksöğüt Formasyonu), Cavernocypris subterranea
(Aşağıçiğil Formasyonu), Cyprinotus inaequalis (Aşağıçiğil Formasyonu),
Amnicythere nodigera (Aşağıçiğil Formasyonu), Leucocythere immigrata
(Aşağıçiğil Formasyonu), Trajancypris laevis (Dursunlu Formasyonu) ve
Fabaeformiscandona

fabaeformis

(Dursunlu

Formasyonu)

türleri

ile

Tonnacypris (Göksöğüt Formasyonu), Stenocypris (Kumdöken Formasyonu)
ve Strandesia (Aşağıçiğil Formasyonu) cinslerinin Türkiye’deki ilk fosil kayıtları
elde edilmiştir. Ayrıca Leucocythere sieberi (Yarıkkaya Formasyonu),
Lineocypris inflexa (Yarıkkaya Formasyonu), Scottia pseudobrowniana
(Aşağıçiğil Formasyonu) ve Trajancypris laevis (Dursunlu Formasyonu)
türlerinin literatürdeki, Cypridopsis vidua (Dursunlu Formasyonu) türünün ise
Türkiye’deki en yaşlı kayıtlarına ulaşılmıştır.
3.

Yalvaç ve Ilgın havzalarındaki 4 formasyondan elde edilen Cyclocypris ovum
(Yarıkkaya, Göksöğüt, Aşağıçiğil ve Dursunlu formasyonları)’un en yaygın
ostrakod türü olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 3’er formasyondan elde edilen
Zonocypris membranae (Göksöğüt, Aşağıçiğil ve Dursunlu formasyonları),
Arctocypris fuhrmanni (Göksöğüt, Aşağıçiğil ve Belekler formasyonları) ve
Fabaeformiscandona

pokornyi

(Yarıkkaya,

Göksöğüt

ve

Aşağıçiğil

formasyonları) türlerinin ise diğer yaygın ostrakod türleri olduğu belirlenmiştir.
4.

Tez çalışması kapsamında ostrakodlara dayalı olarak elde edilen verilere göre,
Neojen ve Kuvaterner boyunca Yalvaç ve Ilgın havzalarında farklı çökel
sistemlerinin geliştiği ve iki havzanın birbirinden ayrı olduğu belirlenmiştir.
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LEVHALAR

416

LEVHA 1

417

LEVHA 1

Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2

YÇ-06 Strandesia cf. spinosa
YÇ-06 Strandesia cf. spinosa

LVd
LVi

1024
1059

603
602

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

YÇ-16
YÇ-16
YÇ-15
YÇ-14
YÇ-14
YÇ-17
YÇ-14
YÇ-16
YÇ-15
YÇ-15

RC
LVd
RVd
LVd
RVi
RVi
LVi
RC
RVi
LVi

687
648
1044
1012
768
1012
1035
1647
1456
1427

466
465
669
661
485
651
668
1116
924
929

Cypris
Cypris
Cypris
Cypris
Cypris
Cypris
Cypris
Cypris
Cypris
Cypris

aff.
aff.
aff.
aff.
aff.
aff.
aff.
aff.
aff.
aff.

falki
falki
falki
falki
falki
falki
falki
falki
falki
falki

418

1,70 0,59
1,76 0,57
1,47
1,39
1,56
1,53
1,58
1,55
1,55
1,48
1,58
1,54

0,68
0,72
0,64
0,65
0,63
0,64
0,65
0,68
0,63
0,65

LEVHA 2

419

LEVHA 2

Levha Örnek
No
No
1
2
3

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

BAL-46 Cypris pubera (Tip 2)
BAL-46 Cypris pubera (Tip 2)
BAL-46 Cypris pubera (Tip 2)

420

RVd
LVd
RVi

2090
2173
2075

1321 1,58 0,63
1234 1,76 0,57
1348 1,54 0,65

LEVHA 3

421

LEVHA 3
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-03
SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-22

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera

(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)

RVd
RVd
RVd
RVd
RVd
RVd
RVd
RVi
RVkarın
RVsırt

422

602
673
865
1092
1244
1650
1810
1837
1692
1625

379
408
525
692
754
956
1060
1083

1,59
1,65
1,65
1,58
1,65
1,73
1,71
1,70
656
504

0,63
0,61
0,61
0,63
0,61
0,58
0,59
0,59

LEVHA 4

423

LEVHA 4
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
4a
4b
5
6
7
8
9

SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-22
SK2-26
SK2-22

10
11
12
13

DUR-20
DUR-16
DUR-15
DUR-15

Kapak
X (µm) Y (µm)
/Kabuk

Takson
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera

(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)
(Tip1)

Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera
Cypris pubera

juv.
juv.
juv.
juv.

X/Y

Y/X

LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
LVi
LVi

652
813
896
1146
1110
1144
1219
1654
1783
861
1562

425
521
588
708
683
723
785
1019
1050
592
956

1,53
1,56
1,52
1,62
1,63
1,58
1,55
1,62
1,70
1,46
1,63

0,65
0,64
0,66
0,62
0,62
0,63
0,64
0,62
0,59
0,69
0,61

RVd
RVd
LVi
RVd

471
766
831
1177

298
483
532
704

1,58
1,59
1,56
1,67

0,63
0,63
0,64
0,60

424

LEVHA 5

425

LEVHA 5
Levha Örnek
No
No
1
2
3

OY-22
OY-22

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Mediocypris candonaeformis
Mediocypris candonaeformis

GÖL-03 Moenocypris cf. francofurtana

426

RVd
-

1476
1633

737
885

2,0 0,5
1,8 0,5

RVi

1783

952

1,9 0,5

LEVHA 6

427

LEVHA 6
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15

Takson
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata

Kapak
X (µm) Y (µm)
/Kabuk
RVd
RVd
RVd
RVd
RVd
RVd
RVi
RVi
RVi
RVi
RVi
RVi

428

337
495
642
740
981
1173
502
621
678
832
1020
1087

210
283
362
411
525
619
281
349
369
458
571
586

X/Y

Y/X

1,60
1,75
1,77
1,80
1,87
1,89
1,79
1,78
1,84
1,82
1,79
1,86

0,62
0,57
0,56
0,56
0,54
0,53
0,56
0,56
0,54
0,55
0,56
0,54

LEVHA 7

429

LEVHA 7
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15

Takson
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata
Virgatocypris virgata

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk
LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
LVi
LVi
LVsırt
RVsırt
LVsırt
RVsırt
Sırt
Sırt
Sırt

430

487
618
711
919
1034
1165
1094
1103
967
983
1131
1163
603
745
881

290
349
402
497
574
635
611
626

1,68
1,77
1,77
1,85
1,80
1,83
1,79
1,76
351
326
379
382
354
439
517

0,59
0,56
0,57
0,54
0,56
0,55
0,56
0,57

LEVHA 8

431

LEVHA 8
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y
/Kabuk

Takson
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea
Cavernocypris subterranea

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

Y/X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KD-06
KD-06
KD-06
KD-06
KD-06
KD-06
KD-06
KD-06
KD-06
KD-06
KD-03
KD-03
KD-03
KD-06

inc.
inc.
inc.
inc.
inc.
inc.
inc.
inc.
inc.
inc.
inc.
inc.
inc.
inc.

RVd
RVd
RVd
RVd
RVd
LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
RVi
LVi
RVi
LVi

673
881
988
1162
1250
692
894
979
1192
1279
597
659
964
891

352
462
506
583
621
362
467
521
613
644
356
349
485
445

1,91
1,91
1,95
1,99
2,01
1,91
1,91
1,88
1,94
1,99
1,68
1,89
1,99
2,00

15

AÇ-08 Cavernocypris subterranea sp. inc.

LVd

665

369

1,80 0,56

432

0,52
0,52
0,51
0,50
0,50
0,52
0,52
0,53
0,51
0,50
0,60
0,53
0,50
0,50

LEVHA 9

433

LEVHA 9
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3
4

DUR-20
DUR-20
DUR-20
DUR-20

Cypridopsis vidua
Cypridopsis vidua
Cypridopsis vidua
Cypridopsis vidua

RVd
LVd
RVi
LVi

764
807
792
795

474
495
480
482

1,61
1,63
1,65
1,65

5
6

SK2-03
SK2-03

Cypridopsis sp. A
Cypridopsis sp. A

RVd
LVi

951
873

534
511

1,78 0,56
1,71 0,59

7
8
9
10
11
12

YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32

Potamocypris gracilis
Potamocypris gracilis
Potamocypris gracilis
Potamocypris gracilis
Potamocypris gracilis
Potamocypris gracilis

RC
RVd
RVi
LC
LVd
LVi

498
615
599
571
566
552

297
387
377
357
320
326

1,68
1,59
1,59
1,60
1,77
1,69

13
14

SK2-26
SK2-32

Potamocypris gracilis
Potamocypris gracilis

LVd
LVi

717
670

438
394

1,63 0,61
1,70 0,59

15

BAL-05

Potamocypris gracilis

LC

735

444

1,65 0,60

16
17

SK2-26 Potamocypris zschokkei
SK2-26 Potamocypris zschokkei

RVd
LVi

678
698

399
375

1,70 0,59
1,86 0,54

18
19

SK1-63 Potamocypris zschokkei
SK1-63 Potamocypris zschokkei

LVi
LVd

683
686

375
388

1,82 0,55
1,77 0,57

434

0,62
0,61
0,61
0,61

0,60
0,63
0,63
0,62
0,57
0,59

LEVHA 10

435

LEVHA 10
Levha
No

Örnek
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Potamocypris
Potamocypris
Potamocypris
Potamocypris
Potamocypris
Potamocypris
Potamocypris
Potamocypris
Potamocypris
Potamocypris
Potamocypris
Potamocypris

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

LC
RC
LC
RC
LVi
RVi
LVi
RVi
LVi
Sırt
Karın
LC

436

665
694
710
724
695
677
653
731
690
714
690
681

363
403
383
398
366
393
361
399
383

1,83
1,72
1,85
1,82
1,90
1,72
1,81
1,83
1,80

0,55
0,58
0,54
0,55
0,53
0,58
0,55
0,55
0,56

290
303
379

1,80 0,56

LEVHA 11

437

LEVHA 11
Levha
No

Örnek
No

Takson

1

ÇİĞ-03

Zonocypris membranae

RC

541

326

1,66 0,60

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

YÇ-32
YÇ-32
YÇ-12
YÇ-25
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-12
YÇ-25
YÇ-32
YÇ-12

Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae

RVd
LVd
RVd
LC
RVi
LVi
RVi
Sırt
LVsırt
RVsırt

617
632
656
626
590
611
623
570
613
621

350
357
363
357
338
337
343

1,76
1,77
1,81
1,76
1,75
1,81
1,82

0,57
0,56
0,55
0,57
0,57
0,55
0,55

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BAL-34
BAL-32
BAL-36
BAL-31
BAL-36
BAL-37
BAL-30
BAL-36
BAL-36
BAL-21
BAL-21

Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae

RVd
RVd
LVd
LVi
RVi
Sırt
Karın
LVsırt
RVsırt
RVd
LVd

687
712
750
667
721
663
685
737
689
653
677

418
417
443
382
438

1,64
1,71
1,69
1,75
1,64

0,61
0,59
0,59
0,57
0,61

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

438

420
259
252

454
471
319
290
369
400

1,77 0,57
1,69 0,59

LEVHA 12

439

LEVHA 12
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2

SK1-75
SK1-75

Zonocypris membranae
Zonocypris membranae

RVd
LVd

631
617

376
408

1,68 0,60
1,51 0,66

3
4
5
6
7
8

SK2-26
SK2-26
SK2-12
SK2-26
SK2-12
SK2-12

Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae

RVd
LVd
RVi
LVi
RVd
LVd

692
738
640
778
676
682

414
443
377
465
401
409

1,67
1,67
1,70
1,67
1,69
1,67

0,60
0,60
0,59
0,60
0,59
0,60

9
10
11
12
13
14

DUR-24
DUR-24
DUR-24
DUR-24
DUR-24
DUR-24

Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae
Zonocypris membranae

RVd
LVd
Rvi
LVİ
Sırt
Karın

732
772
744
755
787
739

426
456
439
447

1,72
1,69
1,70
1,69

0,58
0,59
0,59
0,59

440

568
506

LEVHA 13

441

LEVHA 13
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GÖL-10
GÖL-15
GÖL-05
GÖL-15
GÖL-10
GÖL-10
GÖL-10
GÖL-16
GÖL-19

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

442

♀
♀
♀
♀
♂
♂
♂
♂
♂

RVd
RVd
RC
RVi
RVd
RVd
RVd
RC
RVi

1330
1665
1492
1595
1300
1765
1941
1954
1795

822
1098
972
980
757
1059
1173
1190
1076

1,62
1,52
1,54
1,63
1,72
1,67
1,65
1,64
1,67

0,62
0,66
0,65
0,61
0,58
0,60
0,60
0,61
0,60

LEVHA 14

443

LEVHA 14
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GÖL-10
GÖL-10
GÖL-15
GÖL-16
GÖL-10
GÖL-10
GÖL-15
GÖL-09
GÖL-09
GÖL-16
GÖL-09
GÖL-10
GÖL-16

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y
/Kabuk

Takson

Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica
Cyprinotus turcica

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

♀
♀
♀
♀
♂
♂
♂
♂
♀
♀
♂
♂
♀

444

LVd
LVd
LVi
LC
LVd
LVd
LVi
LC
Sırt
Sırt
Sırt
Sırt
Karın

1227
1539
1838
1800
1254
1561
1634
1558
1432
2033
1443
1664
1686

722
927
1186
1162
700
876
1002
951

1,70
1,66
1,55
1,55
1,79
1,78
1,63
1,64
649
867
605
622
792

Y/X
0,59
0,60
0,65
0,65
0,56
0,56
0,61
0,61

LEVHA 15

445

LEVHA 15
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32

Takson
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis
Cyprinotus inaequalis

Kapak
X (µm) Y (µm)
/Kabuk
RVd
RVd
RVd
RVi
RVi
RVi
LVd
LVd
LVd
LVi
LVi
LVi

446

669
807
1049
832
994
640
660
852
1109
837
912
1011

449
537
719
559
656
430
437
551
745
537
606
637

X/Y

Y/X

1,49
1,50
1,46
1,49
1,52
1,49
1,51
1,55
1,49
1,56
1,51
1,59

0,67
0,67
0,68
0,67
0,66
0,67
0,66
0,65
0,67
0,64
0,66
0,63

LEVHA 16

447

LEVHA 16
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1

AÇ-06

Heterocypris cf. glozaniensis

RC

736

433

1,70 0,59

2
3
4
5

ÇİĞ-16
ÇİĞ-03
ÇİĞ-03
ÇİĞ-03

Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris

glozaniensis
glozaniensis
glozaniensis
glozaniensis

LVi
RC
LC
Sırt

690
750
795
776

406
442
456

1,70 0,59
1,70 0,59
1,74 0,57

6
7
8

YÇ-42
YÇ-42
YÇ-42

Heterocypris cf. glozaniensis
Heterocypris cf. glozaniensis
Heterocypris cf. glozaniensis

LVd
LVi
RVi

778
815
762

473
487
449

1,65 0,61
1,67 0,60
1,70 0,59

9
10
11
12
13

YÇ-23
YÇ-22
YÇ-22
YÇ-23
YÇ-23

RC
LVd
RVd
LVd
Sırt

1107
1080
1225
1165
1124

628
623
668
662

1,76
1,74
1,84
1,76

cf.
cf.
cf.
cf.

Heterocypris granuloreticulata
Heterocypris granuloreticulata
Heterocypris granuloreticulata
Heterocypris granuloreticulata
Heterocypris granuloreticulata

n.
n.
n.
n.
n.

448

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

340

437

0,57
0,58
0,54
0,57

LEVHA 17

449

LEVHA 17
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6

ÇTL-24
ÇTL-24
ÇTL-24
ÇTL-24
ÇTL-24
ÇTL-24

7

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris

aff.
aff.
aff.
aff.
aff.
aff.

parva
parva
parva
parva
parva
parva

RVd
RC
LVd
LC
Sırt
Karın

755
760
716
780
761
758

437
445
414
461

ÇİĞ-03 Heterocypris cf. rotundata

RVd

925

541

1,71 0,58

8

DUR-24 Heterocypris cf. rotundata

LVi

1392

813

1,71 0,58

9
10
11
12

DUR-09
DUR-09
DUR-15
DUR-21

RVd
LVd
RVi
LVi

1279
1221
1206
1177

826
811
757
780

1,55
1,51
1,59
1,51

Heterocypris salina
Heterocypris salina
Heterocypris salina
Heterocypris salina

450

1,73
1,71
1,73
1,69

0,58
0,59
0,58
0,59

349
363

0,65
0,66
0,63
0,66

LEVHA 18

451

LEVHA 18
Levha
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Örnek
No
YÇ-31
YÇ-30
YÇ-30
YÇ-30
YÇ-30
YÇ-31

Takson
Heterocypris steinheimensis
Heterocypris steinheimensis
Heterocypris steinheimensis
Heterocypris steinheimensis
Heterocypris steinheimensis
Heterocypris steinheimensis

YÇ-32 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 1)
YÇ-32 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 1)
YÇ-32 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 1)

452

Kapak
/Kabuk
RVd
RVd
LVd
RVi
LVi
RVd
RVd
LVd
LVi

X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
1076
1138
1185
1157
1188
963

583
607
648
623
668
551

1,84
1,88
1,83
1,86
1,78
1,75

1053
1057
1054

624
605
621

1,69 0,59
1,75 0,57
1,70 0,59

0,54
0,53
0,55
0,54
0,56
0,57

LEVHA 19

453

LEVHA 19
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3

YÇ-32 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 2)
YÇ-32 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 2)
YÇ-32 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 2)

RVi
LVi
LVd

1133
1163
1139

691
712
680

1,64 0,61
1,63 0,61
1,67 0,60

4
5
6

YÇ-36 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 3)
YÇ-36 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 3)
YÇ-36 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 3)

RVi
LVi
LVd

1031
1068
1051

593
602
607

1,74 0,58
1,77 0,56
1,73 0,58

7
8

YÇ-44 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 4)
YÇ-44 Heterocypris cf. steinheimensis (YÇ-Tip 4)

RVi
LVi

1083
1117

610
651

1,78 0,56
1,72 0,58

454

LEVHA 20

455

LEVHA 20
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3
4

BAL-34
BAL-34
BAL-34
BAL-34

(Balcı-Tip1)
(Balcı-Tip1)
(Balcı-Tip1)
(Balcı-Tip1)

RVd
LVd
RVi
LVi

1065
1070
1156
1138

621
632
673
682

1,71
1,69
1,72
1,67

5
6
7

BAL-40 Heterocypris cf. steinheimensis (Balcı-Tip2)
BAL-40 Heterocypris cf. steinheimensis (Balcı-Tip2)
BAL-40 Heterocypris cf. steinheimensis (Balcı-Tip2)

RVi
LVi
Sırt

1162
1144
992

651
660

1,78 0,56
1,73 0,58

8
9

BAL-31 Heterocypris cf. steinheimensis (Balcı-Tip3)
BAL-30 Heterocypris cf. steinheimensis (Balcı-Tip3)

LVd
LVi

967
1080

636
686

Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris

cf.
cf.
cf.
cf.

steinheimensis
steinheimensis
steinheimensis
steinheimensis

456

0,58
0,59
0,58
0,60

413
1,52 0,66
1,57 0,64

LEVHA 21

457

LEVHA 21
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3
4

SK2-31
SK2-26
SK2-32
SK2-31

Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris

cf.
cf.
cf.
cf.

steinheimensis
steinheimensis
steinheimensis
steinheimensis

(SK2-Tip1)
(SK2-Tip1)
(SK2-Tip1)
(SK2-Tip1)

RVd
LVd
RVi
LVi

935
1190
1151
1107

538
692
678
636

1,74
1,72
1,70
1,74

0,58
0,58
0,59
0,57

5
6
7
8

SK2-31
SK2-26
SK2-26
SK2-31

Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris

cf.
cf.
cf.
cf.

steinheimensis
steinheimensis
steinheimensis
steinheimensis

(SK2-Tip2)
(SK2-Tip2)
(SK2-Tip2)
(SK2-Tip2)

RVd
LVd
RVi
LVi

1081
1163
1302
968

620
710
751
569

1,74
1,64
1,73
1,70

0,57
0,61
0,58
0,59

458

LEVHA 22

459

LEVHA 22
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3
4

BAL-21
BAL-21
BAL-21
BAL-21

Heterocypris yalvacensis
Heterocypris yalvacensis
Heterocypris yalvacensis
Heterocypris yalvacensis

5
6

YÇ-21
YÇ-21

7
8
9
10
11

BAL-04
BAL-04
BAL-04
BAL-04
BAL-04

n.
n.
n.
n.

sp.
sp.
sp.
sp.

RVd
LVd
RVi
LVi

922
903
815
831

554
583
487
534

1,66
1,55
1,67
1,56

Heterocypris sp. A
Heterocypris sp. A

RC
LC

890
947

549
573

1,62 0,62
1,65 0,60

Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris

RC
LC
RVi
LVi
Sırt

1210
1058
1101
1049
1081

843
738
736
728

1,44
1,43
1,50
1,44

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

B
B
B
B
B

460

537

0,60
0,65
0,60
0,64

0,70
0,70
0,67
0,69

LEVHA 23

461

LEVHA 23
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3
4

BAL-06
BAL-06
BAL-06
BAL-06

Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris

sp.
sp.
sp.
sp.

C
C
C
C

RVd
LVd
LVi
RVi

1071
1124
1086
1105

732
751
745
718

1,46
1,50
1,46
1,54

0,68
0,67
0,69
0,65

5
6
7
8

BAL-18
BAL-13
BAL-10
BAL-10

Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris
Heterocypris

sp.
sp.
sp.
sp.

D
D
D
D

RVd
LVd
RVi
LVi

1102
1027
1008
992

691
660
629
612

1,60
1,56
1,60
1,62

0,63
0,64
0,62
0,62

462

LEVHA 24

463

LEVHA 24

Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2

ÇİĞ-03 Arctocypris fuhrmanni
ÇİĞ-03 Arctocypris fuhrmanni

RVd
LVd

1453
1560

879
966

1,65 0,60
1,61 0,62

3

SK1-03 Arctocypris fuhrmanni

LVd

1551

959

1,62 0,62

4
5

SK2-04 Arctocypris fuhrmanni
SK2-05 Arctocypris fuhrmanni

RVd
LVd

1181
1368

730
773

1,62 0,62
1,77 0,56

464

LEVHA 25

465

LEVHA 25
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DUR-19
DUR-19
DUR-18
DUR-09
DUR-09
DUR-18
DUR-18
DUR-17
DUR-09
DUR-09
DUR-09
DUR-17
DUR-19
DUR-09
DUR-09
DUR-09
DUR-09
DUR-21
DUR-21
DUR-18
DUR-18

Takson
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri
Prionocypris zenkeri

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk
LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
LVd
RVd
RVd
RVd
RVd
RVd
RVd
RVi
LVi
RVi
LVi
LVi
RVi
LVsırt
RVsırt

466

532
710
883
951
1289
1613
1864
685
947
1097
1263
1553
1858
1337
1363
1627
1679
1998
1915
1685
1824

329
429
532
581
773
930
1055
410
558
627
729
872
1042
759
815
928
983
1190
1085

1,62
1,66
1,66
1,64
1,67
1,73
1,77
1,67
1,70
1,75
1,73
1,78
1,78
1,76
1,67
1,75
1,71
1,68
1,76
424
445

0,62
0,60
0,60
0,61
0,60
0,58
0,57
0,60
0,59
0,57
0,58
0,56
0,56
0,57
0,60
0,57
0,59
0,60
0,57

LEVHA 26

467

LEVHA 26
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
1a

SK1-03 Tonnacypris cf. convexa
SK1-03 Tonnacypris cf. convexa

LVd
LVi

2238
2238

1198 1,87 0,54
1198 1,87 0,54

2
3
4

DUR-19
DUR-15
DUR-15

RVd
RVi
LVi

2256
2096
2119

1189 1,90 0,53
1126 1,86 0,54
1137 1,86 0,54

Trajancypris laevis
Trajancypris laevis
Trajancypris laevis

468

LEVHA 27

469

LEVHA 27
Levha
No

Örnek
No

1
2
3
4
5
6

BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17

7
8
9
10
11
12
13
14

BAĞB-05
BAĞB-05
BAĞB-05
BAĞB-05
BAĞB-05
BAĞB-05
BAĞB-05
BAĞB-05

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella

mongolica
mongolica
mongolica
mongolica
mongolica
mongolica

cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.

auriculata
auriculata
auriculata
auriculata
auriculata
auriculata
auriculata
auriculata

470

RVd
LVd
RVi
LVi
Sırt
Karın

1093
1082
1023
1089
1048
1023

607
653
568
651

RVd
LVd
RVi
LVi
RVi
LVd
LVsırt
RVsırt

849
837
848
766
770
981
792
788

456
461
448
438
409
521

1,80
1,66
1,80
1,67

0,56
0,60
0,55
0,60

1,86
1,82
1,90
1,75
1,88
1,88

0,54
0,55
0,53
0,57
0,53
0,53

551
499

185
164

LEVHA 28

471

LEVHA 28
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ÇAK-03
ÇAK-03
ÇAK-03
ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-17
ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-15

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella

posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata
posterotruncata

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

472

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

RVd
RVd
RVd
LVd
LVd
LVd
RVi
RVi
RVi
LVi
LVi
LVi
Karın
Sırt

709
878
1045
817
905
1035
799
1026
1147
716
836
1046
664
994

379
474
558
480
521
600
436
554
606
425
477
618

1,87
1,85
1,87
1,70
1,74
1,72
1,83
1,85
1,89
1,69
1,75
1,69
252
376

0,53
0,54
0,53
0,59
0,58
0,58
0,55
0,54
0,53
0,59
0,57
0,59

LEVHA 29

473

LEVHA 29
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÇAK-09
ÇAK-17
ÇAK-09
ÇAK-05
ÇAK-09
ÇAK-03
ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-09

11
12

ÇAK-09
ÇAK-09

Kapak
X (µm) Y (µm)
/Kabuk

Takson
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella

posterocornuta
posterocornuta
posterocornuta
posterocornuta
posterocornuta
posterocornuta
posterocornuta
posterocornuta
posterocornuta
posterocornuta

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

Herpetocyprella ? sp. A
Herpetocyprella ? sp. A

474

sp.
RVd
sp.
RVd
sp.
LVd
sp.
LVd
sp.
RVi
sp.
RVi
sp.
LVi
sp.
LVi
sp. boynuz
sp. boynuz
RVd
RVi

X/Y

Y/X

977
1103
997
1088
960
1137
740
1000
757
546

538
570
556
613
515
570
427
543
626
579

1,82
1,94
1,79
1,77
1,87
1,99
1,73
1,84
1,21
0,94

0,55
0,52
0,56
0,56
0,54
0,50
0,58
0,54
0,83
1,06

1247
1258

682
671

1,83
1,87

0,55
0,53

LEVHA 30

475

LEVHA 30
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4

KD-20
KD-20
KD-20
SK2-01

5
6
7
8
9

KD-06
KD-04
KD-04
KD-04
KD-04

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Herpetocypris
Herpetocypris
Herpetocypris
Herpetocypris

cf.
cf.
cf.
cf.

brevicaudata
brevicaudata
brevicaudata
brevicaudata

Psychrodromus seni
Psychrodromus seni
Psychrodromus seni
Psychrodromus seni
Psychrodromus seni

n.
n.
n.
n.
n.

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

476

RC
LC
LVi
RVi

1542
1679
1209
1904

781
856
766
862

1,98
1,96
1,58
2,21

0,51
0,51
0,63
0,45

LVd
RVd
LVi
RVi
RVsırt

1450
1402
1488
1346
1542

754
752
800
717

1,92
1,86
1,86
1,88

0,52
0,54
0,54
0,53

367

LEVHA 31

477

LEVHA 31
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4

ÇİĞ-08
ÇİĞ-09
ÇİĞ-09
ÇİĞ-09

5
6
7

ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15

8
9
10
11
12
13
14
15

Kapak
X (µm) Y (µm)
/Kabuk

Takson
Psychrodromus
Psychrodromus
Psychrodromus
Psychrodromus

cf.
cf.
cf.
cf.

seni
seni
seni
seni

n.
n.
n.
n.

sp.
sp.
sp.
sp.

Z (µm)

X/Y Y/X

RVd
LVd
RVi
LVi

1658
1566
1434
1525

884
819
759
814

1,87
1,91
1,89
1,87

Stenocypris sp. A juv.
Stenocypris sp. A
Stenocypris sp. A

LVd
RVi
RVd

1045
949
1263

461
828
818

2,26 0,44
1,15 0,87
1,55 0,65

KD-01
KD-20
KD-06
KD-06
KD-20
KD-07
KD-02

Scottia pseudobrowniana
Scottia pseudobrowniana
Scottia pseudobrowniana
Scottia pseudobrowniana
Scottia pseudobrowniana
Scottia pseudobrowniana
Scottia pseudobrowniana

RVd
RVd
RVi
RVi
LVd
RVi
Sırt

701
761
789
723
644
730
761

418
457
467
429
376
425

1,68
1,67
1,69
1,69
1,71
1,72

DUR-16

Scottia pseudobrowniana

LVi

713

432

478

0,53
0,52
0,53
0,53

0,60
0,60
0,59
0,59
0,58
0,58

426
1,65 0,61

LEVHA 32

479

LEVHA 32
Levha
No

Örnek
No

Takson

1

BAĞB-20

Candona sp. A

LC

1029

478

2,15 0,46

2
3

BAĞB-37
BAĞB-37

Candona sp. B
Candona sp. B

LVd
RVd

1217
1116

615
581

1,98 0,51
1,92 0,52

4
5
6
7
8
9

BAL-48
BAL-48
BAL-48
BAL-48
BAL-44
BAL-48

RVd
LVd
RVi
LVi
RC
LVsırt

745
756
724
785
751
682

402
414
386
411
414

1,85
1,83
1,88
1,91
1,82

0,54
0,55
0,53
0,52
0,55

10
11
12
13

SK2-12
SK2-12
SK1-03
SK1-29

LVd
LVi
RVd
RVi

1546
1520
1389
1355

778
775
715
696

1,99
1,96
1,94
1,95

0,50
0,51
0,51
0,51

Candona
Candona
Candona
Candona
Candona
Candona

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

C
C
C
C
C
C

Neglecandona altoides ♀
Neglecandona altoides ♀
Neglecandona altoides ♀
Neglecandona altoides ♀

480

229

LEVHA 33

481

LEVHA 33
Levha Örnek
No
No
1
2

SK2-12
SK2-12

3
4
5
6
7
8
9
10

DUR-21
DUR-07
DUR-21
DUR-09
DUR-17
DUR-19
DUR-09
DUR-19

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Neglecandona altoides ♂
Neglecandona altoides ♂
Neglecandona
Neglecandona
Neglecandona
Neglecandona
Neglecandona
Neglecandona
Neglecandona
Neglecandona

angulata
angulata
angulata
angulata
angulata
angulata
angulata
angulata

482

♀
♀
♂
♂
♀
♀
♂
♂

RVi
LVi

1612
1653

893
944

1,80 0,55
1,75 0,57

RVd
LVd
RVd
LVd
RVi
LVi
RVi
LVi

1672
1487
1530
1685
1505
1513
1502
1632

826
740
853
926
730
781
821
915

2,03
2,01
1,79
1,82
2,06
1,94
1,83
1,78

0,49
0,50
0,56
0,55
0,48
0,52
0,55
0,56

LEVHA 34

483

LEVHA 34
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SK2-18
SK2-18
SK2-18
SK2-22
YÇ-36
YÇ-19
YÇ-20
YÇ-25
YÇ-20
YÇ-17

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Neglecandona angulata ♀
Neglecandona angulata ♀
Neglecandona angulata ♀
Neglecandona angulata ♂
Neglecandona angulata decimai
Neglecandona angulata decimai
Neglecandona angulata decimai
Neglecandona angulata decimai
Neglecandona angulata decimai
Neglecandona angulata decimai

484

♀
♀
♀
♀
♀
♂

RVd
LVd
LVi
LVi
RVd
LC
RC
RVi
RVi
LVi

1508
1534
1622
1536
1223
1298
1281
1292
1222
1341

771
786
803
856
599
633
610
647
614
746

1,96
1,95
2,02
1,79
2,04
2,05
2,10
2,00
1,99
1,80

0,51
0,51
0,50
0,56
0,49
0,49
0,48
0,50
0,50
0,56

LEVHA 35

485

LEVHA 35
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2

KD-03
KD-04

Neglecandona angulata decimai ♀
Neglecandona angulata decimai ♀

RVi
LVi

1259
1244

664
651

1,90 0,53
1,91 0,52

3

AÇ-06

Neglecandona angulata decimai ♀

RVd

1185

614

1,93 0,52

4
5
6

ÇİĞ-09
ÇİĞ-13
ÇİĞ-09

Neglecandona angulata decimai ♀
Neglecandona angulata decimai ♀
Neglecandona angulata decimai ♀

LVi
RC
RVi

1310
1211
1231

675
587
639

1,94 0,51
2,06 0,48
1,93 0,52

7
8
9
10

BAL-26
BAL-46
BAL-46
BAL-46

Neglecandona
Neglecandona
Neglecandona
Neglecandona

♀
♀
♀
♀

RVd
LVd
RVi
LVi

1365
1318
1389
1471

709
683
723
763

1,92
1,93
1,92
1,93

11
12

YÇ-39 Neglecandona cf. angulata decimai
YÇ-39 Neglecandona cf. angulata decimai

RVd
LVd

1011
1084

511
536

1,98 0,51
2,02 0,49

angulata
angulata
angulata
angulata

decimai
decimai
decimai
decimai

486

0,52
0,52
0,52
0,52

LEVHA 36

487

LEVHA 36
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Neglecandona neglecta
Neglecandona neglecta
Neglecandona neglecta
Neglecandona neglecta

♀
♀
♂
♂

1
2
3
4

DUR-06
DUR-06
DUR-17
DUR-17

5

SK2-31

6
7
8
9
10
11

DUR-16
Fabaeformiscandona fabaeformis ♂
DUR-15
Fabaeformiscandona fabaeformis ♂
DUR-16 Fabaeformiscandona fabaeformis juv. ♀
DUR-15
Fabaeformiscandona fabaeformis ♀
DUR-15
Fabaeformiscandona fabaeformis ♀
DUR-16
Fabaeformiscandona fabaeformis ♀

Fabaeformiscandona acuminata

488

RVd
LVd
RVi
LVi

1253
1234
1326
1469

664
649
736
821

1,89
1,90
1,80
1,79

LVi

1178

553

2,13 0,47

RVd
RVi
LVi
RVd
RVi
LVi

1363
1191
810
1184
1108
1135

708
593
376
547
508
520

1,93
2,01
2,15
2,16
2,18
2,18

0,53
0,53
0,56
0,56

0,52
0,50
0,46
0,46
0,46
0,46

LEVHA 37

489

LEVHA 37
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3
4

YÇ-44
YÇ-08
YÇ-10
YÇ-31

Fabaeformiscandona pokornyi
Fabaeformiscandona pokornyi
Fabaeformiscandona pokornyi
Fabaeformiscandona pokornyi

♀
♀
♀
♀

RVd
LC
RVi
LVi

999
1169
1214
1110

510
580
602
566

1,96
2,02
2,02
1,96

0,51
0,50
0,50
0,51

5
6
7
8
9
10

OY-10
OY-10
OY-10
OY-10
OY-10
OY-10

Fabaeformiscandona pokornyi
Fabaeformiscandona pokornyi
Fabaeformiscandona pokornyi
Fabaeformiscandona pokornyi
Fabaeformiscandona pokornyi
Fabaeformiscandona pokornyi

♀
♀
♀
♀
♀
♀

RVd
LVd
RVi
LVi
Sırt
Karın

1126
1228
1190
1213
1178
1190

566
600
591
585

1,99
2,05
2,01
2,07

0,50
0,49
0,50
0,48

490

463
450

LEVHA 38

491

LEVHA 38
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2

BAL-21
BAL-37

Fabaeformiscandona pokornyi ♀
Fabaeformiscandona pokornyi

RVd
RVi

1071
1238

573
668

1,87 0,54
1,85 0,54

3
4
5

KD-17
KD-17
KD-03

Fabaeformiscandona pokornyi
Fabaeformiscandona pokornyi
Fabaeformiscandona pokornyi

RVd
LVd
RVi

1107
1098
1052

607
592
557

1,82 0,55
1,86 0,54
1,89 0,53

6
7

YÇ-03 Fabaeformiscandona cf. pokornyi
YÇ-03 Fabaeformiscandona cf. pokornyi

RC
LC

1356
1381

732
724

1,85 0,54
1,91 0,52

492

LEVHA 39

493

LEVHA 39
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3

GÖL-17 Fabaeformiscandona sp. A
GÖL-17 Fabaeformiscandona sp. A
GÖL-17 Fabaeformiscandona sp. A

RC
LC
Sırt

1077
1018
1096

545
493

4
5

ÇTL-24 Fabaeformiscandona sp. B
ÇTL-24 Fabaeformiscandona sp. B

RVd
LVd

1190
1119

637
562

1,87 0,53
1,99 0,50

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

YÇ-02
YÇ-06
YÇ-43
YÇ-15
YÇ-06
YÇ-06
YÇ-07
YÇ-37
YÇ-06
YÇ-06

732
737
695
755
719
750
676
716
708
718

397
403
364
383
404
418
345
365

1,85
1,83
1,91
1,97
1,78
1,79
1,96
1,96

16
17
18
19

ÇİĞ-09 Paracandona euplectella ♀
ÇİĞ-07 Paracandona euplectella ♀
ÇİĞ-09 Paracandona euplectella ♂
ÇİĞ-07 Paracandona euplectella

710
674
655
709

386
383
342

Paracandona euplectella ♀
RVd
Paracandona euplectella ♀
LVd
Paracandona euplectella ♂ RVd
Paracandona euplectella ♂
LVd
Paracandona euplectella ♀
RVi
Paracandona euplectella ♀
RVi
Paracandona euplectella ♂
RVi
Paracandona euplectella ♂
LVi
Paracandona euplectella
RVsırt
Paracandona euplectella
LVsırt

494

RVd
LVd
RVi
Sırt

1,98 0,51
2,07 0,48
345

0,54
0,55
0,52
0,51
0,56
0,56
0,51
0,51

266
285
1,84 0,54
1,76 0,57
1,91 0,52
428

LEVHA 40

495

LEVHA 40
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3

ÇİĞ-04 Pseudocandona compressa
ÇİĞ-04 Pseudocandona compressa
ÇİĞ-04 Pseudocandona compressa

RC
LC
Sırt

1254
1283
1232

702
712

4
5
6
7

YÇ-02
YÇ-02
YÇ-06
YÇ-06

compressa
compressa
compressa
compressa

RVd
LVd
RVi
LVi

1009
1027
1046
1028

559
587
576
586

1,81
1,75
1,82
1,76

DUR-16 Pseudocandona compressa
DUR-21 Pseudocandona compressa
DUR-15 Pseudocandona compressa

RVd
LVd
RVi

1023
1104
1045

564
600
574

1,82 0,55
1,84 0,54
1,82 0,55

8
9
10

Pseudocandona
Pseudocandona
Pseudocandona
Pseudocandona

496

1,79 0,56
1,80 0,55
507
0,55
0,57
0,55
0,57

LEVHA 41

497

LEVHA 41
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1

DUR-16 Pseudocandona marchica

LVi

1228

704

1,74 0,57

2

SK2-02 Pseudocandona marchica

LVi

1208

714

1,69 0,59

3
4
5
6

YÇ-21
YÇ-02
YÇ-44
YÇ-42

Candonopsis
Candonopsis
Candonopsis
Candonopsis

arida
arida
arida
arida

RVd
LVd
RVi
LVi

852
786
1019
935

406
386
491
453

2,10
2,04
2,07
2,07

7
8

SK2-31
SK2-31

Candonopsis cf. arida
Candonopsis cf. arida

RVd
RVi

822
929

390
444

2,11 0,47
2,09 0,48

9
10

BAL-04
BAL-34

Candonopsis cf. arida
Candonopsis cf. arida

RC
RVi

927
1042

463
503

2,00 0,50
2,07 0,48

cf.
cf.
cf.
cf.

498

0,48
0,49
0,48
0,48

LEVHA 42

499

LEVHA 42
Levha
No

Örnek
No

1
2
3
4
5
6

BAĞB-36
BAĞB-36
BAĞB-36
BAĞB-36
BAĞB-37
BAĞB-36

Hastacandona?
Hastacandona?
Hastacandona?
Hastacandona?
Hastacandona?
Hastacandona?

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

A
A
A
A
A
A

RVd
LVd
RVd
LVd
RVi
LVi

820
859
965
962
1048
933

398
423
490
497
524
482

2,06
2,03
1,97
1,94
2,00
1,94

7
8
9
10

KD-16
KD-20
KD-03
KD-20

Hastacandona?
Hastacandona?
Hastacandona?
Hastacandona?

sp.
sp.
sp.
sp.

B
B
B
B

RVd
RVi
LVi
Sırt

881
919
1052
1000

439
427
500

2,01 0,50
2,15 0,46
2,10 0,48

11
11a
11b

OY-20
OY-20
OY-20

Lineocypris inflexa
Lineocypris inflexa
Lineocypris inflexa

RVd
RVi
Kas izi

760
760

406
406

1,87 0,53
1,87 0,53

12

YRK-16

Lineocypris cf. lunata

RC

755

442

1,71 0,58

13
13a

OY-20
OY-20

Lineocypris sp. A
Lineocypris sp. A

RC
LC

688
688

451
451

1,53 0,66
1,53 0,66

14

OY-20

Pontoniella sp. A

RVi

699

330

2,12 0,47

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

500

0,49
0,49
0,51
0,52
0,50
0,52

339

LEVHA 43

501

LEVHA 43
Levha Örnek
No
No
1
2

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

ÇEB-04 Mixtacandona ? sp. A
ÇEB-04 Mixtacandona ? sp. A

RC
RVi?

685
728

488
462

1,40 0,71
1,58 0,63
1,50 0,67
1,50 0,67
1,53 0,65

3
4
5
6

KD-13
KD-06
KD-12
KD-03

Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum

RVd
LVd
RVi
sırt

500
478
508
471

333
319
333

7
8
9

ÇİĞ-04
ÇİĞ-12
ÇİĞ-12

Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum

RC
LVi
Sırt

491
454
501

327
308

10

OY-24

Cyclocypris ovum

LC

463

298

1,55 0,64

11
12
13
14
15

YÇ-14
YÇ-43
YÇ-14
YÇ-43
YÇ-04

Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum

RVd
LVd
RVi
LVi
sırt

517
502
522
524
492

346
340
341
328

1,49
1,48
1,53
1,60

16
17

SK1-90
SK1-90

Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum

RVd
LC

499
501

322
322

1,55 0,65
1,56 0,64

18
19
20
21
22

DUR-17
DUR-15
DUR-15
DUR-15
DUR-18

Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum
Cyclocypris ovum

RVd
LVd
RVi
LVi
Sırt

498
484
509
474
501

324
318
334
322

1,54
1,52
1,52
1,47

23
24
25
26

ÇİĞ-04
ÇİĞ-04
ÇİĞ-07
ÇİĞ-04

Cypria
Cypria
Cypria
Cypria

RC
LC
RVi?
Sırt

625
622
611
646

447
439
407

27

KD-03

Cypria ophtalmica

LVi

643

462

1,39 0,72

28
29

SK2-25
SK2-31

Cypria ophtalmica
Cypria ophtalmica

RC
LVd

635
642

460
468

1,38 0,72
1,37 0,73

ophtalmica
ophtalmica
ophtalmica
ophtalmica

502

314
1,50 0,67
1,48 0,68
321

0,67
0,68
0,65
0,63

326

0,65
0,66
0,66
0,68

296
1,40 0,72
1,42 0,71
1,50 0,67
289

LEVHA 44

503

LEVHA 44
Levha
No

Örnek
No

Takson

1
2
3

BAĞB-05
BAĞB-05
BAĞB-05

Cypria sp. A
Cypria sp. A
Cypria sp. A

RVd
LVd
RVi

588
662
655

378
430
407

1,56 0,64
1,54 0,65
1,61 0,62

4
5
6
7

BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17
BAĞB-17

Cypria
Cypria
Cypria
Cypria

RC
LC
Sırt
Karın

568
577
574
576

365
377

1,55 0,64
1,53 0,65

8
9

BAĞB-37
BAĞB-37

Cypria sp. C
Cypria sp. C

RVd
LVd

625
603

453
457

1,38 0,72
1,32 0,76

10
11

BAĞB-37
BAĞB-37

Cypria sp. D
Cypria sp. D

RVi
RVd

568
625

377
425

1,50 0,66
1,47 0,68

12
13
14
15

ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-09
ÇAK-09

Cypria
Cypria
Cypria
Cypria

RVd
LVd
RVi
LVi

566
629
545
600

404
461
381
435

1,40
1,37
1,43
1,38

0,71
0,73
0,70
0,72

16
17
18
19
20

GÖL-03
GÖL-03
GÖL-03
GÖL-03
GÖL-03

RVd
LVd
RVi
LVi
Sırt

912
832
828
753
870

500
477
456
421

1,82
1,74
1,81
1,79

0,55
0,57
0,55
0,56

sp.
sp.
sp.
sp.

sp.
sp.
sp.
sp.

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

B
B
B
B

E
E
E
E

Ilyocypris boehli
Ilyocypris boehli
Ilyocypris boehli
Ilyocypris boehli
Ilyocypris boehli

504

251
244

333

LEVHA 45

505

LEVHA 45

Levha Örnek
No
No

Takson

Kapak
/Kabuk

X (µm) Y (µm) X/Y Y/X

1
2
3
4
5
6
7
8
8a

DUR-11
DUR-11
DUR-18
DUR-19
DUR-07
DUR-07
DUR-07
DUR-07
DUR-07

Ilyocypris bradyi
Ilyocypris bradyi
Ilyocypris bradyi
Ilyocypris bradyi
Ilyocypris bradyi
Ilyocypris bradyi
Ilyocypris bradyi
Ilyocypris bradyi
Ilyocypris bradyi

RVd
LVd
RVd
LVd
RVd
LVd
RVi
LVi
Kenar ripleti

1004
1037
1136
1157
1121
1172
1051
1081

511
538
591
600
579
602
553
577

1,96
1,93
1,92
1,93
1,94
1,95
1,90
1,87

9

ÇEB-10

Ilyocypris bradyi

LVi

831

435

1,91 0,52

506

0,51
0,52
0,52
0,52
0,52
0,51
0,53
0,53

LEVHA 46

507

LEVHA 46
Levha Örnek
No
No

Takson

1
2
3
4
5
5a
6
7
8

YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32
YÇ-32

9

BAL-34 Ilyocypris gibba

10
11

SK1-75 Ilyocypris gibba
SK1-33 Ilyocypris gibba

12
13
13a

Kapak
/Kabuk

Ilyocypris gibba
RVd
Ilyocypris gibba
LVd
Ilyocypris gibba
RVd
Ilyocypris gibba
LVd
Ilyocypris gibba
LVi
Ilyocypris gibba Kenar ripleti
Ilyocypris gibba
RVd
Ilyocypris gibba
RVi
Ilyocypris gibba
LVi

X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
697
785
844
889
859

382
431
473
508
485

1,83
1,82
1,78
1,75
1,77

563
922
947

324
508
532

1,74 0,58
1,81 0,55
1,78 0,56

RVd

898

471

1,91 0,52

RVd
LVi

1111
1078

581
575

1,91 0,52
1,87 0,53

SK2-43 Ilyocypris gibba
RVd
963
SK2-17 Ilyocypris gibba
LVi
1051
SK2-17 Ilyocypris gibba Kenar ripleti

503
544

1,91 0,52
1,93 0,52

508

0,55
0,55
0,56
0,57
0,56

LEVHA 47

509

LEVHA 47
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3

BAL-27 Ilyocypris aff. gibba
BAL-27 Ilyocypris aff. gibba
BAL-05 Ilyocypris aff. gibba

4
5
6
7

DUR-26
DUR-22
DUR-26
DUR-26

Ilyocypris
Ilyocypris
Ilyocypris
Ilyocypris

sp.
sp.
sp.
sp.

A
A
A
A

RC
LC
LC

792
797
827

404
396
436

1,96 0,51
2,01 0,50
1,90 0,53

RVd
LVd
LVi
LVsırt

1364
1572
1474
1462

685
830
766

1,99 0,50
1,89 0,53
1,93 0,52

510

491

LEVHA 48

511

LEVHA 48
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3
4
5
6
7

KD-14
YÇ-20
YÇ-25
YÇ-03
YÇ-25
YÇ-25
YÇ-02

Darwinula stevensoni
Darwinula stevensoni
Darwinula stevensoni
Darwinula stevensoni
Darwinula stevensoni
Darwinula stevensoni
Darwinula stevensoni

RC
LVd
RVd
LC
RVi
LVi
Sırt

725
726
804
830
872
781
790

303
313
350
332
331
324

8
9

YÇ-14
YÇ-14

Vestalenula cylindrica
Vestalenula cylindrica

RC
LVd

527
525

235
252

2,24 0,45
2,08 0,48

10
11
12
13
14
15
16

ÇİĞ-17
ÇİĞ-17
ÇİĞ-17
ÇİĞ-17
ÇİĞ-17
ÇİĞ-17
ÇİĞ-17

RVi
LVi
RVd
LVd
LVd
RVd
LVd

880
1060
917
949
736
733
763

494
541
500
540
436
414
442

1,78
1,96
1,83
1,76
1,69
1,77
1,72

Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis

♀
♂
♀
♀
♀
♀
♀

512

2,39
2,32
2,30
2,50
2,63
2,41

0,42
0,43
0,43
0,40
0,38
0,41

262

0,56
0,51
0,55
0,57
0,59
0,56
0,58

LEVHA 49

513

LEVHA 49
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

YÇ-23
YÇ-23
YÇ-23
YÇ-23
YÇ-22
YÇ-23
YÇ-23
YÇ-16
YÇ-23
YÇ-23
YÇ-23
YÇ-23
YÇ-23
YÇ-23
YÇ-23
YÇ-23
YÇ-23

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis
Cyprideis sublittoralis

♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♂
♂
♂
♂

514

LVd
LC
LC
LC
LC
RC
RC
RVd
RVd
RC
RVi
LVi
Sırt
LC
RC
Sırt
Karın

535
637
767
925
954
532
675
882
878
898
791
839
870
997
983
963
982

349
397
450
535
545
347
416
500
482
516
441
479

1,53
1,61
1,71
1,73
1,75
1,53
1,62
1,76
1,82
1,74
1,79
1,75

0,65
0,62
0,59
0,58
0,57
0,65
0,62
0,57
0,55
0,57
0,56
0,57

423
519
508

1,92 0,52
1,94 0,52
362
369

LEVHA 50

515

LEVHA 50
Levha Örnek
No
No

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

YÇ-28
YÇ-28
YÇ-28
YÇ-28
YÇ-28
YÇ-28
YÇ-28
YÇ-28
YÇ-28
YÇ-28

11
12
13
14
15
16

SK1-33
SK1-33
SK1-33
SK2-23
SK2-12
SK2-12

17

ÇİĞ-03

18
19
20
21
22
23
24

YÇ-09 Leucocythere immigrata ♀
YÇ-03 Leucocythere immigrata ♀
YÇ-03 Leucocythere immigrata ♂
YÇ-03
Leucocythere immigrata
SK2-39 Leucocythere immigrata ♀
SK2-39 Leucocythere immigrata ♀
SK1-73 Leucocythere immigrata ♂

Amnicythere nodigera ♀
Amnicythere nodigera ♀
Amnicythere nodigera ♀
Amnicythere nodigera ♀
Amnicythere nodigera ♂
Amnicythere nodigera ♂
Amnicythere nodigera ♂
Amnicythere nodigera ♂
Amnicythere nodigera
Amnicythere nodigera
Limnocythere
Limnocythere
Limnocythere
Limnocythere
Limnocythere
Limnocythere

inderica
inderica
inderica
inderica
inderica
inderica

Paralimnocythere sp. A

516

RVd
LVd
RVi
LVi
RVd
LVd
RVi
LVi
Sırt
Karın

553
583
539
529
529
541
540
536
536
529

304
316
287
293
269
285
281
279

RVd
LVd
Sırt
RVd
LVd
RVi

877
802
880
801
807
880

504
456
465
507
494

1,72 0,58
1,59 0,63
1,78 0,56

RVd

648

339

1,91 0,52

RVd
LVd
RVd
Sırt
RVd
LVd
LVd

726
838
874
726
763
776
666

438
494
433

1,66 0,60
1,70 0,59
2,02 0,50

1,82
1,85
1,88
1,81
1,96
1,90
1,92
1,92

0,55
0,54
0,53
0,55
0,51
0,53
0,52
0,52

207
223
1,74 0,57
1,76 0,57
378

261
458
455
338

1,67 0,60
1,71 0,59
1,97 0,51

LEVHA 51

517

LEVHA 51
Levha
No

Örnek
No

1
2
3
4
5

BAĞB-38
BAĞB-38
BAĞB-38
BAĞB-38
BAĞB-38

6
7
8
9
10
11

BAĞB-37
BAĞB-37
BAĞB-37
BAĞB-37
BAĞB-33
BAĞB-37

12
13

BAL-16
BAL-16

Kapak
X (µm) Y (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Leucocythere
Leucocythere
Leucocythere
Leucocythere
Leucocythere

sieberi
sieberi
sieberi
sieberi
sieberi

♀
♀
♂
♂
♂

RVd
LVd
RVd
LVd
LVi

827
830
982
968
922

457
450
507
508
475

1,81
1,84
1,94
1,90
1,94

0,55
0,54
0,52
0,52
0,52

A♀
A♀
A♀
A♀
A♂
A♂

RVd
LVd
RVi
LVi
RVd
LVd

778
772
760
743
935
950

441
443
437
424
467
466

1,76
1,74
1,74
1,75
2,00
2,04

0,57
0,57
0,58
0,57
0,50
0,49

Leucocythere ? sp. B
Leucocythere ? sp. B

RVd
LVd

737
747

474
469

1,55 0,64
1,59 0,63

Leucocythere
Leucocythere
Leucocythere
Leucocythere
Leucocythere
Leucocythere

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

518

LEVHA 52

519

LEVHA 52
Levha Örnek
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-15
ÇTL-04
ÇTL-15
ÇTL-15

15
16
17
18
19
20
21

Kapak
X (µm) Y (µm) Z (µm) X/Y Y/X
/Kabuk

Takson
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae
Metacypris gokcenae

RVd
RVd
RVd
RVd
LVd
LVd
LVd
LVd
RVi
RVi
LVi
RC
Sırt
Karın

287
336
427
453
260
343
409
484
429
471
469
452
479
482

193
222
279
292
173
229
267
303
278
295
294
285

GÖL-03 Metacypris gokcenae n. sp
GÖL-03 Metacypris gokcenae n. sp
GÖL-03 Metacypris gokcenae n. sp

RC
LC
Sırt

446
460
463

286
306

YÇ-20
YÇ-23
BAL-19
BAL-39

?
?
?
RVi

1030
1051
952
837

407
407
342
371

Ostracoda
Ostracoda
Ostracoda
Ostracoda

indet.
indet.
indet.
indet.

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp

A
A
A
A

520

1,49
1,52
1,53
1,55
1,50
1,49
1,53
1,60
1,55
1,60
1,59
1,59

0,67
0,66
0,65
0,64
0,67
0,67
0,65
0,63
0,65
0,63
0,63
0,63

354
338
1,56 0,64
1,50 0,67
359
2,53
2,58
2,78
2,26

0,40
0,39
0,36
0,44

LEVHA 53

Şekil 1-2. Bağlarbaşı ÖSK otolitleri
Şekil 3-19. Yukarıçiğil ÖSK otolitleri
Şekil 20-24. Balcı ÖSK otolitleri
*Şekillerin altında formların elde edildiği örnek numaraları yer almaktadır.
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EKLER DİZİNİ
Ek 1. Yalvaç ve Ilgın havzalarının genelleştirilmiş jeoloji haritası (Umut, 2009a, b;
Koç ve ark., 2017; Tunoğlu ve ark., 2018’den değiştirilerek alınmıştır.)
Ek 2. Tez çalışması kapsamında Yalvaç ve Ilgın havzalarında tanımlanan ostrakod
taksonlarının stratigrafik düzey ve yaşları.
Ek 3. Tez çalışması kapsamında Yalvaç ve Ilgın havzalarında tanımlanan, bilinen
ostrakod türlerinin ekolojik ve ortamsal özellikleri [Veriler: 0: De Deckker
(1981); 1: Neale (1988); 2: Griffiths ve Holmes (2000); 3: Meisch (2000); 4:
Fuhrmann (2012); 5: Anadón ve ark. (2012); 6: Ruiz ve ark. (2013); 7:
Yavuzatmaca ve ark. (2017); 8: Meisch ve ark. (2019a); 9: Külköylüoğlu
(2004); 10: Ligios ve ark. (2008); 11: Bellucci ve ark. (2012); 12: Krstić (2006);
13: Janz (2000); 14: Malz (1976); 15: Malz ve Moayedpour (1973); 16:
Petkovski ve ark. (2016); 17: Bronstein (1947); 18: Emõke (2017); 19: Kempf
(1971); 20: Witt (1998); 21: Holmes ve ark. (2010); 22: Gross (2004); 23:
Pokorný (1952) ve referanslarından derlenmiştir].
Venice Tuzluluk Sınıflaması (‰ tuzluluk) (Caspers, 1959): Tatlı su: 0-0,5;
β-oligohalin: 0,5-3; α-oligohalin: 3-5; β-mezohalin: 5-10; α-mezohalin: 10-18;
polihalin: 18-30; öhalin: 30-40; hiperhalin: 40<.
Su Derinliği Sınıflaması (Wetzel, 1983): Çok sığ: Litoral zon, güneş ışığının
tabana kadar ulaşabildiği bölüm; sığ: Orta bölge/fotik zon, fotosentezin
gerçekleşebildiği bölüm; derin: Afotik zon, güneş ışığının ulaşamadığı ve
birincil üretimin gerçekleşmediği bölüm.
Su Sıcaklığı Sınıflaması (Meisch, 2000): Soğuk-stenotermal: Daimi olarak
yalnızca soğuk sularda yaşayabilen türler; oligotermofilik: Soğuk suları tercih
eden türler (kış formları); politermofilik: Sıcak/ılık suları tercih eden türler;
mezotermofilik: Oligo ve politermofilik formlar arasındaki türler; ılıkstenotermal: Daimi olarak yalnızca sıcak/ılık sularda yaşayabilen türler;
termoöriplastik: Geniş aralıktaki sıcaklık değerlerinde yaşayabilen türler.
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EKLER
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Ek-1

524

Ek-2

Çakırçal Bağlarbaşı Ocakyarık Yarıkkaya Balcı SK1 SK2 Gölyaka Çeltek Kiresendere Çiğil Aşağıçiğil Yukarıçiğil Kayaönüdere

erken Pleyistosen

BELEKLER DURSUNLU
geç orta?–erken geç Miyosen

geç orta?–erken geç Miyosen

geç orta?–erken geç Miyosen

geç orta?–erken geç Miyosen

AŞAĞIÇİĞİL
geç orta?–erken geç Miyosen

erken Miyosen

KUMDÖKEN

erken Miyosen

geç Miyosen–Pliyosen

geç Miyosen–Pliyosen

geç erken–erken orta Miyosen

geç erken–erken orta Miyosen

geç erken–erken orta Miyosen

GÖKSÖĞÜT

geç Miyosen?–Pliyosen

ÖSK

ILGIN

YARIKKAYA
geç erken–erken orta Miyosen

YAŞ

YALVAÇ

geç Miyosen

HAVZA
FORMASYON

Çebişli

Dursunlu

+
+

Strandesia cf. spinosa
Cypris aff. falki
Cypris pubera

+

+

+

+

+

Mediocypris candonaeformis
Moenocypris cf. francofurtana
Virgatocypris virgata

+
+
+

Cavernocypris subterranea sp. inc.
Cypridopsis vidua
Cypridopsis sp. A

+

+
+

Potamocypris gracilis
Potamocypris zschokkei
Potamocypris sp. A

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

Zonocypris membranae
Cyprinotus turcica n. sp.

+

+

+

+

Cyprinotus inaequalis
Heterocypris cf. glozaniensis
Heterocypris granuloreticulata n. sp.
Heterocypris aff. parva

+

+

+
+
+

+
+

Heterocypris cf. rotundata

+
+

Heterocypris salina
Heterocypris steinheimensis

+
+

Heterocypris cf. steinheimensis
Heterocypris yalvacensis n. sp.

+

+

+
+

+

+

Heterocypris sp. A
Heterocypris sp. B
Heterocypris sp. C

+
+
+

Heterocypris sp. D
Arctocypris fuhrmanni
Prionocypris zenkeri
Tonnacypris cf. convexa

+

+

+

+

+

+
+
+

Trajancypris laevis
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella
Herpetocyprella

mongolica
cf. auriculata
posterotruncata n. sp.
posterocornuta n. sp.

Herpetocyprella ? sp. A
Herpetocypris cf. brevicaudata
Psychrodromus seni n. sp.

+
+
+
+
+
+

+
+

Psychrodromus cf. seni n. sp.
Stenocypris sp. A

+
+

+

+
+

Scottia pseudobrowniana

+

+

+
+

Candona sp. A
Candona sp. B

+

Candona sp. C

+
+
+

Neglecandona altoides
Neglecandona angulata
Neglecandona angulata decimai
Neglecandona cf. angulata decimai

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

Neglecandona neglecta

+

Fabaeformiscandona acuminata

+

Fabaeformiscandona fabaeformis
Fabaeformiscandona pokornyi

+

+

+

Fabaeformiscandona cf. pokornyi
Fabaeformiscandona sp. A

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

Fabaeformiscandona sp. B
Paracandona euplectella
Pseudocandona compressa
Pseudocandona marchica
Candonopsis cf. arida

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

Lineocypris inflexa
Lineocypris cf. lunata
Lineocypris sp. A
Pontoniella sp. A

+
+
+
+

Mixtacandona ? sp. A

+

Cyclocypris ovum
Cypria ophtalmica
Cypria sp. A.

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

Ilyocypris bradyi
Ilyocypris gibba
Ilyocypris aff. gibba
Ilyocypris sp. A

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

Darwinula stevensoni
Vestalenula cylindrica
Cyprideis sublittoralis
Amnicythere nodigera

+

Limnocythere inderica
Paralimnocythere sp. A
Leucocythere immigrata
Leucocythere sieberi
Leucocythere sp. A
Leucocythere ? sp. B
Metacypris gokcenae n. sp.
Ostracoda indet. A

+
+

+

Hastacandona ? sp. A
Hastacandona ? sp. B

Cypria sp. B
Cypria sp. C
Cypria sp. D
Cypria sp. E
Ilyocypris boehli

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
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+

Ek-3
HABİTAT

COĞRAFİK YAYILIM
(3)(8)

fitofilik 5

AU, NA, NT, PA

TUZLULUK

DERİNLİK

SICAKLIK

tatlı su–α-oligohalin
(0-4,0‰) 3

çok sığ-sığ 5

mezotermofilik 3

tatlı su–β-oligohalin?

çok sığ 15

tatlı su?

çok sığ 3

soğuk-stenotermal
(6-12°) 3

tatlı su–β-mezohalin
(0-8‰) 1

çok sığ-sığ 5

politermofilik 5

Potamocypris gracilis

tatlı su? 10

çok sığ-derin 10

oligotermofilik? 10

fosil tür

Potamocypris zschokkei

tatlı su? 11

çok sığ 3

soğuk-stenotermal 11

PA

Zonocypris membranae

tatlı su–mezohalin 12

çok sığ-sığ 12

tatlı su? 13

çok sığ-derin? 13

mezohalin? 12

çok sığ-sığ? 12

fosil tür

tatlı su? 14

çok sığ-sığ? 14

fosil tür

tatlı su–β-oligohalin? 3

çok sığ 3

politermofilik 5

tatlı su–polihalin
(0,4-20‰) 0

çok sığ 5

termoöriplastik 3

TAKSON
Cypris pubera
Virgatocypris virgata
Cavernocypris subterranea
Cypridopsis vidua

Cyprinotus inaequalis
Heterocypris glozaniensis
Heterocypris parva
Heterocypris rotundata
Heterocypris salina

pH

fosil tür
NA, PA
fitofilik 5

fosil tür
ılık-stenotermal? 13

fosil tür

PA, AT
6,05-9,90
7

fitofilik 5

çok sığ 3

Heterocypris steinheimensis

AT, AU, NA, NT, OL, PA, PAC

NA, NT, OL, PA
fosil tür

tatlı su–β-oligohalin 16

çok sığ 16

soğuk-stenotermal 16

Prionocypris zenkeri

tatlı su–β-oligohalin
(0-0,83‰) 7

çok sığ 3

oligotermofilik 3

Tonnacypris convexa

tatlı su?

çok sığ 4

oligotermofilik 4

PA

tatlı su–β-oligohalin? 3

çok sığ 3

ılık-stenotermal? 4

PA

Herpetocyprella mongolica

tatlı su?-acı su

sığ-derin 17

PA

Herpetocyprella auriculata

β-mezohalin–α-mezohalin
(9-16‰) 18

sığ 18

fosil tür

Herpetocypris brevicaudata

tatlı su–β-oligohalin? 3

çok sığ 3

NA, PA

Scottia pseudobrowniana

tatlı su–β-oligohalin? 3

çok sığ 3

Neglecandona altoides

tatlı su? 4

çok sığ 4

Neglecandona angulata

tatlı su–α-mezohalin
(0,2-14‰) 1

çok sığ-derin 5

mezotermofilik 3

Neglecandona neglecta

tatlı su–α-mezohalin
(0-16 ‰) 3

çok sığ-derin 5

oligotermofilik 3

Fabaeformiscandona acuminata

tatlı su–β-oligohalin
(0-2,08 ‰) 3

çok sığ 3

soğuk-stenotermal 3

Fabaeformiscandona fabaeformis

tatlı su–β-mezohalin
(0-8,1 ‰) 3

çok sığ 3

mezotermofilik 3

tatlı su–β-oligohalin? 3

çok sığ 20

mezotermofilik? 3

Arctocypris fuhrmanni

Trajancypris laevis

Fabaeformiscandona pokornyi

PA
6,26-9,36
7

oligotermofilik 19

fitofilik 3

tatlı su–β-mezohalin
(0-8,4‰) 3
tatlı su–α-oligohalin
(0-4,0‰) 0 ve
β-mezohalin 5
tatlı su–β-mezohalin
(0-6,4‰) 3
tatlı su–β-mezohalin
(0,2-5,8‰) 0 ;
polihalin (25‰) 3
tatlı su–α-oligohalin
(0,3-4,4‰) 3

6,00-11,80
7

Ilyocypris gibba

çok sığ-derin 3

termoöriplastik 3

6,00-10,00
6

çok sığ-derin 3

termoöriplastik 5

4,70-13,00
7

çok sığ? 3

oligotermofilik 3 mezotermofilik? 7

5,43-9,89
7

tatlı su–α-oligohalin
(0-3,6‰) 7

çok sığ? 3

mezo-politermofilik 3

5,8-9,8 7

Darwinula stevensoni

tatlı su–α-mezohalin
(0-15‰) 0

çok sığ-sığ 5

termoöriplastik 3

5,50-9,67
7

Vestalenula cylindrica

tatlı su–mezohalin 22

çok sığ 22

Cyprideis sublittoralis

α-oligohalin–β-mezohalin
(3-8‰) 23

çok sığ 23

A. nodigera (Amnicythere' e göre)

β-oligohalin–α-mezohalin
(1-13,5‰) 10

çok sığ-derin 10

Candonopsis (C. kingsleii 'ye göre)

tatlı su–α-oligohalin
(0-5‰) 0

çok sığ-sığ? 3

termoöriplastik 3

Leucocythere (L. mirabilis 'e göre)

tatlı su?–β-oligohalin
(3‰'e kadar) 3

sığ-derin 3

oligotermofilik 3

tatlı su 3

çok sığ 3

termoöriplastik 3

Ilyocypris bradyi

Metacypris (M. cordata 'ya göre)

fitofilik? 3

fosil tür

fitofilik? 3

NA, PA

1,50?-6,00
6

politermofilik 3, 4

Cypria ophtalmica

NA, PA
OL, PA

çok sığ 5

Cyclocypris ovum

PA
fitofilik 3

mezotermofilik 3

Pseudocandona marchica

NA, PA

PA

çok sığ-sığ? 3

Pseudocandona compressa

PA

PA

çok sığ 3

Paracandona euplectella

fitofilik 3

NA, PA
fitofilik? 2

PA

fitofilik 5

NA, PA
NA, PA

fitofilik 21

NA, NT, OL, PA
NA, NT, OL, PA

fitofilik 5

AT, AU, NA, NT, OL, PA
PA

termoöriplastik? 23

526

fitofilik 23

fosil tür
-

veri yok

-

>7 3

fitofilik 3

-

