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Şereflikoçhisar (İç Anadolu-Türkiye) Maastrihtiyen’indeki 
Orbitoides apiculatus Schlumberger şizogonik çoğalması 
hakkında*

* Bu makale 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda (TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara) kısmen sunulmuş ve hakemlerin görüşleri 
doğrultusunda yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir.
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Öz
Bu çalışmada Şereflikoçhisar GD’sunda yer alan Asmayaylası köyü kuzeyinde gözlenen Asmaboğazı Formasyonu’nda şizogoni 

tip çoğalma sırasında fosilleşmiş, kavkının kenarına yakın farklı iki bölümde çok sayıda makrosferik embriyon içeren Orbitoides 
apiculatus Schlumberger ferdi tanıtılmaktadır.

22 adet ve farklı konumlarda makrosferik embriyon içeren bu örnek, Türkiye’nin diğer bölgelerinde, bilinen Orbitoides türlerin
de rastlanıldığı gibi, bu yörede de sığ denizel fasiyesi simgeleyen zengin orbitoidal foraminifer topluluğunda şizogoni tip çoğalma
nın varolduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Foraminifer, Orbitoides apiculatus, Şizogoni, Maastrihtiyen, Şereflikoçhisar, Türkiye.

Abstract
In this study, a microspheric individual of Orbitoides apiculatus Schlumberger having a large number of megalospheric embryos 

near the both peripheries of the test fossilised in the period of schizogony from the Asmaboğazı Formation outcropping around the 
north of the Asmayaylası Village (Southeast of Şereflikoçhisar-Central Anatolia) is described.

The individual including 22 megalospheric embryos in different positions also brings out existence of schizogonic type reproduc
tion in rich orbitoidal foraminifera community indicating shallow water paleoenvironments as seen in the examples o/Orbitoidcs spe
cies in various regions of Turkey.

Key Words: Foraminifera, Orbitoides apiculatus, Schizogony, Maastrichtian, Şereflikoçhisar, Turkey.

GİRİŞ

Şereflikoçhisar (İç Anadolu Bölgesi) zengin rudist 
ve foraminifer faunaları açısından bilinen bir bölgedir 
(Özer, 1983, 1985 ve 1988). Çalışma sahasındaki istifle
rin temelinde, Maastrihtiyen yaşlı ve genel olarak kaba 
klastiklerle temsil edilen Kartal Formasyonu görülür. 
Maastrihtiyen yaşlı, Asmaboğazı Formasyonu da kum- 
taşları ve rudistli kireçtaşlarından oluşur. Her iki for
masyon birbirleriyle uyumludurlar. Paleosen yaşlı Kırk- 
kavak Formasyonu Maastrihtiyen çökellerini uyumlu 
olarak üzerler. Şekil 1-2’de çalışma alanının sadeleştiril
miş jeoloji haritası ile genelleştirilmiş sütun kesiti (alı

nan örneğin yaklaşık düzeyi gösterilerek) verilmiştir. Bu 
çalışmanın amacı, Şereflikoçhisar (İç Anadolu Bölgesi) 
alanından bulunan Orbitoides apiculatus Schlumber- 
ger’in şizogonik çoğalması hakkındaki mevcut veriyi 
sunmaktır.

ORBİTOİDES CİNSİNDE ŞİZOGONİK 
ÇOĞALMA

Şizogoni, Peneroplis pertotus (Forskal), Ammonia 
tepida (Cushman), Elphidium crispûm (Linnd), Archa- 
ias angulatus (Fichtel ve Moll) gibi Güncel foraminifer- 
lerde çok iyi bilinen bir konudur (Grasse, 1953; Winter, 
1907; Goldstein ve Moodlcy, 1993, Wetmore, 1997).
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Şekil 1. Bulduru haritası (Özer 1985’den sadeleştirilerek).
Figure 1. Location map (simplified from Özer, 1985).
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Şekil 2. Asmayaylası-Şereflikoçhisar alanının genelleştirilmiş 
sütun kesiti (Özer, 1985).
Figure 2. Generalized columnar section of Asmayaylası-Şeref- 
likoçhisar regions (Özer, 1985).
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Sorites, Cyclorbiculina ve Heterostegina (Kloos ve 
MacGillavry, 1978; Kloos, 1980, 1981; Lutze ve Wcfer, 
1980; Röttger, 1974, 1978) cinslerinin türleri ve biraz 
önce sözü edilen türlerin şizogonik döngüsü Orbitoides 
medius (d’Archiac) ve Orbitoides apiculatus Schlum- 
berger’de gözlenen üreme ile karşılaştırılabilir. Bu üre
me döngüsüne göre, yeni embriyonun protokonku çok 
nükleuslu ptoroplazmaya sahip ana ferdin çok sayıdaki 
segmentlere bölünmesi ile görüldükleri yerlerde şekil
lenmiştir. Daha sonra, döterokonk ile iki oksiliyer loca 
gelişmiş ve ana ferd kısmen çözülmüştür. Sonunda yeni 
embriyonlar dışarıya bırakılmıştır (Şek. 3, Eggink ve 
Baumfalk, 1983, s. 188).

Orbitoides cinsindeki şizogonik üreme ile ilgili ilk 
değerli örnek Fransa’nın Antrans alanında bulunmuştur 
(Cassan ve Sigal, 1961). Konu ile ilgili diğer örnekler 
Çörtinek-Kahta-Adıyaman (GD Türkiye, Meriç, 1966); 
Uyuköy ve Osmancli-Bilccik (KB Türkiye, Meriç,

Şekil 3. Orbitoides medius (d’Archiac)’un yaşam döngüsü 
(Meriç, 1966’dan sadeleştirilerek).
Figure 3. Life loop of Orbitoides medius (d' Archiac) (Simpli
fied from Meriç, 1966).

1970); Korkutcli-Antalya (GB Türkiye, Neumann ve 
Poisson, 1970); Montsech-Ispanya (Neumann, 1972); 
Karadut-Kahta-Adıyaman (GD Türkiye, Meriç, 1976) 
ve Eğercc-Ycnişchir-Bursa (KB Türkiye, Meriç, 1976) 
yörelerinden verilmiştir. Benzer üremenin Discocyclina 
archiaci (Schlumberger) (Meriç, 1973) ve Dizerina ana- 
tolica Meriç (Meriç, 1992) gibi diğer orbitoidal formlar
da da olduğu ortaya konmuştur. Orbitoidal formlardaki 
önceki şizogonik üreme örneklerinin detayları aşağıdaki 
şekilde özetlenebilir.

Fransa’da Antrans (Iscrc) bölgesi Üst Maastrihtiyen 
katmanlarında şizogoni anında fosilleşmiş ilk Orbito
ides medius (d’Archiac) örneği, ekvatoral kesitte kavkı
nın kenarlarına doğru 5 makrosferik embriyon içerir 
(Cassan ve Sigal, 1961; lev. 1, şekil. 1-5).

2. Örnek Çörtinck-Kahta-Adıyaman (GD Türki- 
ye)’dc bulunmuştur. Bu mikrosferik ferdin ekvatoral ke
sitinde, kavkının kenar bölümünde 23 adet makrosferik 
embriyon gözlenmektedir (Meriç, 1966; lev. 1, şek. 1-3; 
lev. 2, şek. 1-8). Konu ile ilgili örneklere KB Türkiye’de 
Uyuköy-Bilecik çevresinde yüzeyleyen Taraklı Formas- 
yonu’nda bol miktarda gözlenen Orbitoides gruenbac- 
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hensis Papp fertleri arasında da rastlanılmış olup, bunun 
ekvatoral kesitinin kenar kısmında 31 adet makrosferik 
embriyon bulunmuştur (Meriç, 1970; lev. 1, şek. 1-8; 
lev. 2, şek. 1-4). Osmaneli-Bilecik (KB Türkiye)’de 
gözlenen bir diğer Orbitoides gruenbachensis Papp fer
di ise kavkı kenarında belirli bir alanda yer alan 8 mak
rosferik embriyonu içermektedir (Meriç, 1970; lev. 2, 
şek. 5-7).

Ayrıca, Korkuteli-Antalya (GB Türkiye) çevresinde 
yeralan Üst Maastrihtiyen katmanları içinde biri 9?, di
ğeri 30 civarında makrosferik embriyona sahip ve şizo- 
goni anında fosilleşmiş 2 Orbitoides medius? (d’Archi- 
ac) ferdi tespit edilmiştir (Neumann ve Poisson, 1970). 
Bu iki örnekten birinin aksiyal kesitinde; kavkının mer
kezi bölümünde gelişmiş 9? makrosferik embriyon izle
nir (Neumann ve Poisson, 1970; lev. 1, şek. 2). Kesitin 
geçiş durumuna göre bunlar uniloküler ve biloküler gö
rünüm sunarlar. Aynı yörede bulunan diğer Orbitoides 
medius? (d’Archiac) ferdi subaksiyal kesitinde ise, kav
kının gerek merkez ve gerekse kenar kısımlarında 30 ka
dar makrosferik embriyon görülmektedir (Neumann ve 
Poisson, 1970; lev. 2, şek. 1). Bu örnekteki makrosferik 
embriyonlar konumlarına göre uniloküler, biloküler, tri- 
lokülcr ve kuadriloküler görünümler sunmaktadır. Eg- 
gink ve Baumfalk (1983), Neumann ve Poisson’un örne
ğinin ana ferdin ekvatoral localarının çözülmesi nede
niyle makrosferik mi yoksa mikrosferik mi olabileceği
nin kanıtlanamayacağını da tartışmaktadırlar.

Montsech-İspanya’da bulunan Orbitoides medius 
(d’Archiac) mikrosferik ferdi aksiyal kesitinde ekvatoral 
localar arasında iki makrosferik embriyon bulunmakta
dır (Neumann, 1972; lev. 1, şek. 3). Bu iki makrosferik 
embriyon biloküler görünümlü olup, konumları nedeni 
ile lateral locaların bir kısmını işgal etmişlerdir.

Karadut-Kahta-Adıyaman (GD Türkiye) dolayların
da yüzlek veren Besni Formasyonu’nda, zengin orbito- 
idal foraminifer topluluğu arasında gözlenen bir Orbito
ides medius (d’Archiac) mikrosferik ferdi ekvatoral ke
siti, henüz ana fertden ayrılmamış bir makrosferik emb
riyon içermektedir (Meriç, 1976; lev. 7, şek. 1 ve 2).

Bunların dışında Eğcrce-Yenişehir-Bursa (KB Tür
kiye) dolaylarında rastlanılan Orbitoides gruenbachen
sis Papp mikrosferik ferdi aksiyal kesitinde, yukarıda 
değinilenlerden farklı olarak ekvatoral localar arasında 
ve kısmende lateral loca alanlarını işgal etmiş ve tam ge
lişmemiş 5 makrosferik embriyon gözlenmiştir (Meriç, 
1976; lev. 8, şek. 1-3).

Orbitoides cinsine ait ve yukarıda değinilen türler dı
şında, Amasya (KB Türkiye) güneyindeki Salamut Kö

yü çevresinde bulunan Alt-Orta Lütesiycn yaşlı bir Dis- 
cocyclina archiaci (Schlumberger) ferdinin iki yüzeyin
de yapılan tanjansiyal kesitlerde, bazıları açıkça gözle
nebilen, bazıları ise yarı belirgin ve sayıları bir tarafında 
25, diğer tarafında 17 olmak üzere toplam 42 maksorfe- 
rik embriyon bulunmuştur (Meriç, 1973; lev. l,şck. 1-6).

Koyulhisar-Sivas (KD Türkiye) dolaylarında yüzlek 
veren Maastrihtiyen tortullarında gözlenen ve şizogoni 
sırasında fosilleşmiş bir Dizerina anatolica Meriç mik
rosferik ferdinde kavkının merkezi ile kenar bölümü ara
sında 6 adet makrosferik embriyon gözlenmektedir (Me
riç, 1992; lev. 1, şek. 1 ve 2).

GÖZLEMLER VE TANIM
Orta Anadolu Bölgesi, Tuzgölü Havzası’nda yer 

alan ve Şereflikoçhisar GD’sunda, Asmayaylası Köyü 
kuzeyinde (Şekil 1) yüzlekler sunan Üst Krctasc yaşlı 
Asmaboğazı Formasyonu (Şekil 2) çok zengin bir rudist 
topluluğu (Hippurites cornucopiae Defrancc, Vaccinites 
loftusi Woodward, Vaccinites orientalis Milovanovich, 
Pironea polystyla (Pirona), Sphaerulites solutus Pethö, 
Pseudopolyconites ovalis Milovanovich, Lapeirousia cf. 
jouanneti (des Moulins), Lapeirousia cf. plana Milova
novich, Mitrocaprina bulgarica Tzankov, Sabinia sp.) 
ile Rhynchonella sp., Cyclolites sp., Trigonia sp., 
Exogyra sp., Janira sp., Ostrea sp., Pycnodonta vesicu- 
laris Lamarck, Pecten sp., Turritella sp., Nerita divari- 
cata Lamarck, Micraster sp., Echinocorys sp. gibi braki- 
yopod, mercan, pelesipod, gastropod ve ekinoderm’leri 
içermektedir (Özer, 1983, 1985 ve 1988). Bu makrofa- 
una’ya Loftusia sp., Orbitoides apiculatus Schlumber
ger, Orbitoides medius (d’Archiac), Pseudomphalocyc- 
lus blumenthali Meriç, Omphalocyclus maeroporus (La
marck), Hellenocyclina beotica Reichcl, Lepidorbito- 
ides sp., Cideina soezerii (Sirel), Siderolites calcitrapo- 
ides Lamarck türlerinin oluşturduğu bentik foraminifer 
topluluğu eşlik eder.

Yörede çok olarak bulunan Orbitoides apiculatus 
Schlumberger fertlerinden birine ait eğik ekvatoral ke
sitte, kavkının iki tarafında toplu halde vC kavkının ke
narına yakın iki alanda çok sayıda makrosferik embri
yon gözlenmiştir.

Şizogoni tip çoğalma sırasında fosilleşmiş olan bu 
ferdin ekvatoral kesitinde kavkının bir tarafında 15 ve 
diğer tarafında ise 7? makrosferik embriyon saptanmış
tır (Lev. 1, şek. 1). Bunlar konumlarına göre uniloküler, 
biloküler ve triloküler görünümler sunarlar (Lev. 2, şek. 
1 ve la, 2 ve 2a).

Toplam olarak 22? makrosferik embriyon içeren ve 
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şizogoni anında fosilleşmiş bu örnek; günümüze kadar 
bulunmuş olan Orbitoides örnekleri içinde en çok ve en 
iri (Lev. 2, şek. 1 ve la, 2 ve 2a) makrosferik embriyon 
içeren örneklerden biridir.

SONUÇ
Şereflikoçhisar (İç Anadolu Bölgesi) civarında şizo

goni anında fosilleşmiş bir Orbitoides apiculatus 
Schlumberger bireyi bulunmuş; bu örnek farklı Orbito
ides türlerinde şizogoni tip çoğalmayı gösteren bir kanıt 
olarak sunulmuştur.
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LEVHA I
Örnek, Şereflikoçhisar (Tuz Gölü Havzası, İç Anadolu Bölge
si) yakınlarında yüzeyleyen Asmaboğazı Formasyonu’ndan 
derlenmiştir.
Şekil 1. Kavkısının iki kenar bölümünde makrosferik embri
yonlar içeren Orbitoides apiculatus Schlumberger eğik ekva
toral kesiti, x 10.
Şekil 2. Kavkı merkezi görünümü, x 65.

PLATE I
Sample was collected from the Asmaboğazı Formation, Tuz 
Gölü Basin (Şereflikoçhisar, Central Anatolia).
Figure 1. Orbitoides apiculatus Schlumberger shell with 
macrospheric embrions on two margins, oblique equatorial 
section, x 10.

LEVHA II
Şekil 1-la. Kavkının sol bölümünün ayrıntılı görünümleri, 1, 
x 25; la, x50.
Şekil 2-2a. Kavkının sağ bölümünün ayrıntılı görünümleri 2, x 
30; 2a, x60.

PLATE II
Figure 1-la. Detailed views of left part of the shell, 1 ,x25; la, 
x50.
Figure 2-2a. Detailed views of right part of the shell, 2, x30; 
2a, x60.
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LEVHA I
PLATE I
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LEVHA II
PLATE II
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