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Haymana (G Ankara) yöresi llerdiyen, Küiziyen ve 
Lütesiyen’deki Nummulites, Assilina ve Alveolina 
cinslerinin bazı türlerinin tanımlamaları 
ve stratigrafik dağılımları

Description and stratigraphical distribution of the some species of the genera Nummulites, Assilina 
and Alveolina from the Ilerdian, Cuisian and Lutetian of Haymana region (S Ankara).
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ÖZ: Haymana'nın (G Ankara) kuzeyinde bulunan Çayraz ve Yeşilyurt köyleri arasında kalan yöredeki Üst Paleosen 
(Cerdiyen), Alt Eosen (Küiziyen) ve Orta Eosen (Lütesiyen) çökelleri içindeki Nummulites, Assilina ve Alveolina türleri
nin sistematik tanımlamaları ve stratigrafik dağılımları çalışılmış, aynca bölgenin kısa stratigrafisi verilmiştir.

Yörede Üst Kretase (Maestrihtiyen). Paleojen ve Neojen yaşlarında kaya birimleri yüzeyi emektedir. Maestrihtiyen 
Çökelleri kumtaşı, mam, çakıltaşı ve kumlu kireçtaşlannın ardalanması ile oluşmuştur ve üst seviyelerinde bol olarak Or- 
bitoides medius (d’Archiac), Siderolites calcitrapoides Lamarek ve Cuvillierina sözerü, Sirel, gibi foraminifer türleri bulu
nur. Maestrihtiyen üzerine uyumlu olarak gelen Alt Paleosen (Monsiyen) çökelleri algll kireçtaşı ve mam ardalanmasm- 
dan oluşmuştur. Algli kireçtaşlan içinde Laffitteina bibensis Marie ve Cuvillierina n.sp. gibi foraminifer türleri vardır. 
Orta Paleosen (Tanesiyen) çökelleri Monsiyen üzerine uyumlu olarak gelen kumtaşı, mam ve algli kireçtaşlarından oluş
muştur. Algli kireçtaşlan içinde Alveolina (Glomalveolina) primaeva Reichel, Discocyclina seunesi Douville türleri bulu
nur. Üst Paleosen (llerdiyen) çökelleri Tanesiyen üzerine uyumlu olarak gelir, çakıltaşı, kumtaşı, mam ve kumlu ki
reçtaşı seviyelerini içerir. Kumtaşlan ve kumlu kireçtaşlan içinde Nummulites fraasi de la Harpe, N. exilis DouvillĞ ve 
Alveolina cucumiformis Hottlnger, gibi foraminifer türleri vardır, llerdiyen üzerine uyumsuz olarak gelen Alt Eosen 
(Küiziyen), killi ve kumlu kireçtaşlan, mam, kumtaşı ve çakıltaşı gibi kaya birimlerini kapsamaktadır ve Nummulites 
planulatus (Lamarek), N. irregularis Deshayes, N. partsehi de la Harpe, Assilina placentula (Deshayes), Alveolina bay- 
burtensis Sirel ve Alv. canavarii Checchia - Rispoli gibi foraminifer türleri ile karakterize olurlar. Orta Eosen (Lüte
siyen), Küiziyen üzerine uyumlu olarak gelen marn, killi kireçtaşı ardalanmasından oluşmuştur. Killi kireçtaşlan içinde 
bol olarak N. Kelveticus Kaufmann, N. laevigatus (Bruguiere), N. pinfoldi Davies, Ass. exponens (Sowerby) ve Ass. spira 
(de Roissy) foraminifer türleri bulunur. Lütesiyen üzerine uyumsuz olarak Neojen yaşlı gölsel kireçtaşlan ve çakıltaş- 
ları gelir.
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ABSTRACT: Systematic description and stratigraphical distributions of the species of Nummulites, Assilina and Alve
olina have been studied in the Upper Paleocene (Ilerdian), Lower Eocene (Cuisian) and Middle Eocene (Lutetian) sedi
ments of the region between Çayraz and Yeşilyurt village, all situated in the north of Haymana (south of Ankara), in 
the otherhand the stratigraphy of the region is given shortly.

The rock units of Upper Cretaceous (Maestrichtian), Paleogene and Neogene ages crop out in the region. Maestrich- 
tian sequence is composed of alternating sandstone, marl, conglomerate and sandy limestone. The upper part of the Ma
estrichtian sequence contains abundant foraminifera, species, such as Orbitoides medius (d’Archiac), Siderolites calcitra- 
poides Lamarck, CuviUierina sözerii Slrel, In large amount. Lower Paleocene (Montian) sequence overlies comformably 
the Maestrichtian, and it is composed of an alternating of algal limestones and marl. The algal limestones contain species 
of the foraminifera such as Laf/itteina bibensis Marie and CuviUierina n.sp. Middle Paleocene (Thanetian) sediments 
overlies comformably the Montian and it is composed of sandstone, marl and algal limestone. The algal limestone of 
the Thanetian sequence contain foraminifera such as Alveolina .(Glomalveolina) primaeva Reichel and Discocyclina seu- 
nesi Douville.

The Upper Paleocene (Herdlan) sequence overlies comformably the Middle Paleocene (Thanetian) and it is com
posed of sandstone, conglomerate, marl and sandy limestone. The sandstones and sandy limestones of the se
quence contain species of the foraminifera such as Nummulites fraasi de la Harpe, N. exilis Douvillfe, Alveolina cu- 
cumiformis Hottinger, The Ilerdian sequence is unconformably overlain by the clayey and sandy limestones, marl and 
conglomerate of Lower Eocene (Cuisian) age, the Cuisian sediments is characterized by Nummulites planulatus (La
marck), N. irregularis Deshayes, N. partschi de la Harpe, Assilina placentula (Deshayes), Alveolina bayburtensis Sirel 
and Alv. canavarii Checchia - Rispoli. The Middle Eocene (Lutetian) sequence overlies comformably the Cuisian se
diments and it is composed of an alternation of clayey limestone and marl. The clayey limestones are characterized by 
Nummulites helveticus Kaufmann, N. laevigatus (Bruguiere), N. pinfoldi Davies, Ass. exponens (Sowerby) and Ass. spira 
de Roissy. The Lutetian sequence is unconformably overlain by the lacustrine limestone and conglomerate of Neogene 
age.

GİRİŞ

Haymana’nın (G Ankara) 6 km kuzeyinde bulunan Çay
raz köyü ve kuzeybatısında bulunan Yeşilyurt köyleri arasın
da kalan yöre; Paleojen’ninin bütün birimlerini kapsayan ve 
yörenin stratigrafisini aydınlatacak karakteristik foramini
fera türlerinin en çok olduğu bir bölümdür (şekil 1,2). Hay
mana yöresinde, Paleosen-Eosen'e özgü litostratigrafik birim
ler çokça yanal olarak değişmeler gösterirler ve bunun so
nucu olarak yörenin genel stratigrafisini kurmak zordur. 
Yörenin genel stratigrafisini açığa kavuşturmak amacı ile

Şekil 1: Yer bulduru haritası. 
Fignre 1: Location map,

Nummulites, Assilina ve Alveolina türlerinin sistematik in
celemeleri yapılmış ve bu türlerin stratigrafik dağılımları in
celenmiştir (Şekil 3).

Haymana yöresinde daha önce (Erk, 1957) ve (Yüksel, 
1970) ayrıntılı jeolojik çalışmalar yapmışlardır. Çalışılan 
bölümden toplanan örnekler üzerinde mikropaleontolojik çalış
malar ise (Hottinger, 1960) ve (Schaub, 1962) tarafından ya
pılmıştır.

STRATİGRAFİ

Çalışılan bölümde, Üst Kretase (Meastrihtiyen), Paleo- 
jen ve Neojen yaşında kaya birimleri yüzeylemektedlr.

Üst Kretase
Maestrihtiyen. Haymana yöresinde Maestrihtiyen ya

şındaki çökeller genel olarak marn, kumtaşı, çakıltaşı ve 
kumlu kireçtaşı ardalanmasından oluşmuştur, marnlı seviye
ler diğer birimlere oranla daha yaygındır. Maestrihtiyen çö- 
kelleri Haymana yakınlarında Üst Jura kireçtaşlan, Dereköy 
batısında Santonlyen-Kampaniyen yasındaki melanj üzerine 
uyumsuz olarak oturur. Üst snnnda uyumsuzluk görülmez, 
Daniyen 7-Monsiyen yaşlı algli kireçtaşlan ile normal geçiş
lidir. Maestrihtiyen’in üst seviyelerinde yaygın olarak pet- 
rollü kumtaşlan bulunmaktadır, bu kumtaşlannda ve kum
lu kireçtaşlannda bol olarak Orbitoides medius, Siderolites 
calcitrapoides, CuviUierina sözerii, Lepidorbitoides sociaüs 
Omphalocyclus macroponıs gibi Foraminifera türleri vardır.

Paleosen
Alt Paleosen (Monsiyen). Maestrihtiyen üzerine uyum

lu olarak gelen Alt Paleosen yaşlı çökeller Haymana yöre
sinde bazı bölümlerde algli kireçtaşı marn ardalanmasından 
(çalışılan bölümde), Haymana güneybatısında büyük Çaldağ 
antiklinalinde ve Erif köyünde kaim algli kireçtaşlanndan 
oluşmuştur. Bu algli kireçtaşlannı Maestrihtiyen’in algli ve
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kumlu kireçtaşlanndan litolojlk olarak ayırmak güçtür, bu 
durumda Kretase - Paleosen sınırını Siderolites, Orbitoides ve 
Lepidorbitoides'lerin yok olduğu Laffitteina bibensis’lL taba
kaların başladığı yerden geçirmek en doğru bir çözüm yo
ludur.

Orta Paleosen (Tanesiyen). Tanesiyen yaşlı çökeller, 
Monsiyen üzerine uyumlu olarak gelen kumtaşı, mam ve üst 
seviyelerde kalın algli kireçtaşlanndan oluşmuştur. Algli 
kireçtaslan içinde bol olarak Alveolina (Glomalveolina) pri- 
maeva, Discocyclina seunesi gibi Foraminifera türleri vardır.

Üst Paleosen (Derdiyen). Ilerdiyen çökelleri Polatlı yö
resi ile karşılaştınldığmda daha kaim çökellerden oluşmuş
tur ancak Polatlı yöresindeki gibi blyostratlgrafik zonları 
oluşturacak Foraminifera türleri bakımından daha fakirdir, 
îlerdiyen çökelleri kırıntılı çökellerden (kumtaşı, kumlu kireç
taşı ve çakıltaşı) oluşmuştur, ve Tanesiyen üzerine normal 
olarak gelir, alt seviyelerinde N. fraasi, N, prelucasi, Ass, 
pustulosa, Alv. cucumiformis ve Alv. (Glomalveolina) subti
tle türleri, orta seviyelerden başlayan N. exilis ve N. aff. 
silvanus türlerinin N. planulatus türü ile başlayan Küizlyen 
katma kadar var olmalan ilginçtir.
Eosen

Alt Eosen (Küiziyen). Çalışılan bölümde Küiziyen ka
tını oluşturan killi ve kumlu kireçtaşı, marn, kumtaşı ve 
çakıltaşı seviyeleri çok incedir. Yeşilyurt köyünün kuzeyba
tısında Derdiyen katı üzerine taban çakıltaşı İle gelir ve N. 
planulatus, N. partschi, N. irregularis... gibi Foraminifera 
türleri ile karakterize olurlar (şekil 2, 3).

Orta Eosen (Lütesiyen). Çalışılan bölümde Lütesiyen 
çökelleri Küiziyen çökellerine oranla çok kalındırlar ve killi 
kireçtaşı, mam ardalanmasmdan oluşmuşlardır. Büyük boy
lu foraminiferler killi klreçtaşlan içinde bol olarak bulu
nurlar, Küiziyen üzerine uyumlu olarak gelen Lütesiyen N. 
laevigatus, Ass. spira, Ass. exponens.... gibi Foraminifera 
türleri ile karakterize olurlar (şekil 2, 3).

Neojen (Miyosen - Pliyosen)

Neojen olarak yaşlandırılan gölsel kireçtaşı ve çakıltaşiarı 
Lütesiyen üzerine uyumsuz (açısal) olarak gelirler.

Şekil 3: Çayraz - Yeşilyurt (K Haymana) yöresine özgü şematik
dikme kesit.

Figure 2: Shematic columnar section for Çayraz - Yeşilyurt (N Hay
mana) region.

Tanımlama

SİSTEMATİK İNCELEME

Familya NUMMULITIDAE de Blainville 1825
Cins NUMMULITES ( = Camerina) Bruguiöre

1792

Nummulites fraasi de la Harpe 1883

(Levha I, Şekil 1-12)

1883 Nummulites fraasi n.sp., de la Haıpe, levha 30 (1), şe
kil 1 a, 6 a, 7.

1951 N. fraasi de la Harpe, Schaub, öıü içi şekil 15-18.

1961 N. fraasi de la Harpe, Said ve Kerdany, örü içi şekil 
7, 9.

Makrosiferik Şekil.
Dtş Karakterler. Yassı şekilli, Operculina samlımlı, çap 

1,8 - 3,1 mm, kalınlık 0,41 - 1,1 mm, filelerin şekilleri ışınsal, 
hafifçe dışa doğru büküktür. Merkezde büyükçe bir düğme
nin yakınında file kalınlaşmasından oluşmuş granülü andı
ran kalınlaşmalar vardır. Kenar kordonu belirgindir.

İç Karakterler. Dk loca küresel, çapı 122 - 175 ara
sında değişir. Spir kalınlığı ve iki tur arasındaki kalınlık ilk 
turdan başlayarak düzenli olarak büyür. Septalar ince ve nor
mal aralıklar ile sıralanmışlardır, bir sonraki spire yaklaş
tıklarında içeri doğru hafifçe kıvrılırlar. Localar dikdörtge- 
nimsi şekilli, yükseklikleri genişliklerinden büyüktür. Son tur
da yükseklik genişliğin 3-4 katma erişir,

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Yassı merceksi şekilli, çapı 3.7 mm 

civarındadır, diğer karakterleri makrosiferik şeklin karak
terlerine benzer.
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İç Karakterler. İlk loca çok küçüktür (öiçülememiştir). 
Spir kalınlığı ve iki tur arasındaki kalınlık ilk turdan bağ
layarak düzenli ve çabuk olarak büyür. Septalar ince ve nor
mal aralıklarla dizilmişlerdir. Localar dikdörtgenimsi şekilli, 
yükseklikleri genişliklerinden büyüktür.
Görüşler

Nummulites fraasî de la Harpe, N. exilis DouvillĞ ye ba
zı dış ve İç karakterleri yönünden benzerlik gösterir. N. 
fraasi üst yüzdeki trabeküllerin yokluğu, spir aralığı kalın
lığının daha büyük olması (operculln sanlımlı), daha sey
rek septaları ve küçük boyu ile N. exilis’ten ayrılır.

Stratigrafik Seviye

Alt llerdiyen.

Bulunduğu Yer

Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites prelucasi DouvillĞ 1924
(Levha I, Şekil 13-17; Levha H, Şekil 1-5)

1924 Nummulites prelucasi n.sp., Douville, şekil 10.
1951 N. prelucasi DouvillĞ, Schaub, levha 5, şekil 1-2, örü içi 
şekil 197-205.
1960 N. prelucasi DouvillĞ, Nemkov ve Barkhatova, levha 3, 
şekil 6-8.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dtş Karakterler. Küçük boylu, şişkin merceksi şekilli, çap
2,1 - 3,1 mm, kalınlık 1,2 - 1,3 mm dir. Fileler hafifçe kıvnk 
ışınsal şekilli ve kalıncadır, üzerlerinde son tura karşılık ge
len bölümde kama şeklinde kalınlaşmalar vardır. Merkezde 
büyükçe bir düğme görülür.

İç Karakterler, tik loca büyükçe, genellikle çift ve oval 
şekilli, büyük çaplan 268, 281 y. Spir kalınca iki tur ara
sındaki kalınlık İlk turdan başlayarak son tura doğru düzen
li olarak artar. Septalar kalın ve hafifçe eğik şekilde dizilir
ler. Sayılan 1 inci turda 10, 2 inci turda 16 - 17, 3 üncü tur
da 20 - 21 tanedir. Localar dikdörtgen şekilli, yükseklikleri 
genişliklerinden büyüktür.

Mikrosiferik Şekil.

Dış Karakterler. Çap 2,5 - 2,9 mm, kalınlık 0,95 - 1,3 mm, 
ğer dış karakterleri makrosiferlk seklinkine benzer.

İç Karakterler, tik loca çok küçük ölçü yapılamadı. Di
ğer dış karakterleri makrosiferlk şeklinkine benzer. 
Stratigrafik Seviye

llerdiyen (alt seviyelerde bulunmuştur).

Bulunduğu Yer

Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites exilis DouvillĞ 1919
(Levha II, Şekil 6-11)

1919 Nummulites exilis n.sp., Douville, levha 1, şekil 42, örü 
içi şekil 10-12.

1951 N. exilis DouvillĞ, Schaub, örü içi şekil 221-225.

Tanımlama

Makrosiferlk Şekil.
Dış Karakterler. Yassı-hafifçe şişkin merceksi şekilli, 

çap 2,4 - 3,3 mm, kalınlık 0,62 mm dir. Ortada küçük bir 
düğme vardır. Fileler ışınsal ve genellikle incedir, fileler 
üzerinde kalınlaşmalar sonucu granüle benziyen izler vardır, 
ender olarakta trabeküller görülür.

İç Karakterler, tik loca iki bölmeli ve küremsi şekilli, 
boyutlan ortalama 148, 180 y. Spir kalınlığı normaldir. İki 
tur arasındaki kalınlık ilk turdan başlayarak çok yavaş ola
rak kalınlaşır. Septalar spire hafifçe eğik olarak ve eşit 
aralıklarla sıralanmışlardır. Septa sayılan 1 İnci turda 9, 
2 İnci turda 19, 3 üncü turda 24 dür. Loca yüksekliği geniş
liğinden fazladır.

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Çap 3,7 - 5,9 mm dir. Diğer karakter

leri makrosiferik şeklin aynıdır.
İç Karakterler. İlk loca küçüktür. Diğer karakterleri 

makrosiferik şeklin aynıdır.

Stratigrafik Seviye
llerdiyen.

Bulunduğu Yeı
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites aff. silvanus Schaub 1951
(Levha H, Şekil 12-14)

1951 Nummulites silvanus n.sp., Schaub, örü içi şekil 189 a-c, 
190 a-c, 192 a-c, 193, 194 a-c.

Tanımlama

Makrosiferik Şekli.
Dış Karakterler. Şekil hafifçe şişkin merceksi, kenar

lan keskince, çap 2,86 - 3,4 mm, kaimlik 1,62 mm dir. Or
tada düğme vardır. Fileler ışınsal, üzerindeki trabeküller be
lirgindir. 2,86 mm çap için 3-4 tur sayılmıştır.

İç Karakterler, ilk loca oval, iki bölmelidir, boyutlan 
220 X 293, 158 X 268 y. Spir kalındır, iki tur arasındaki 
kalınlık ilk turdan başlayarak son tura doğru hafifçe ve dere
celi olarak artar. Septalar sıkça, düzensiz aralıklı dizilmişler 
ve hafifçe eğiktirler. Localar dikdörtgenimsi, loca yüksekliği 
ender olarak genişliğine eşit, genellikle biraz fazladır.

Tartışma
örnekler içinde bulunan küçük boylu şişkin merceksi şe

killi Nummülites'\ev\ üst süslerinin ve iç karakterlerinin ba- 
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zılarmm benzerliğinden dolayı N. aff. silvanus Schaub ola
rak adlandırdık. Makrosiferik şekilli bu örneklerin septa sa
yılan da, N. silvanus'un septa sayılarına uymaktadır, incele
nen örnekte 2,9 mm lik bir çap içinde 63 septa, N. silvanus’- 
un 3 mm lik bir tipinde 64 septa vardır. Ancak incelenen N. 
aff. silvanus’un spiri N. silvanus spirinden daha kalındır.

Stratigrafik Seviye
îlerdiyen (üst seviyelerde bulunmuştur).

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites planulatus (Lamarck) 1804
(Levha HI, Şekil 6-7)

1804 Lenticulites planulata n.sp., Lamarck, sayfa 187.
1853 Nummulites planulata (Lamarck), d'Archiac ve Haime, 

levha 9, şekil 5, 6, 6c, 7b-c.
1911 Nummulites planulatus (Lamarck), Boussac, levha 1, 

şekil 1, 8-9.
1919 N. planulata (Lamarck), DouvillĞ, levha 4, şekil 5, 7, 9, 

11-12.
1966 N. planulatus (Lamarck), Schaub, levha III, şekil 1-15.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler, ince merceksi şekilli, yüzü dalgalı, çap

4,4 - 7 mm arasında değişir. Fileler hafifçe meandriform şe
killi .merkezde ve kenarda çatallanma gösterir, granülsüz, iyi 
temizlendiğinde trabeküller görülebilir.

İç Karakterler. îlk loca küçüktür, spir kalınlığı ve iki 
tur arasındaki kalınlık ilk turdan başlayarak yavaş ve de
receli olarak artar. Septalar ince ve bir sonraki tura eriş
tikleri anda hafifçe- içe doğru bükülmüş ve eşit aralıklar ile 
dizilmişledir. Localar dikdörtgenimsi şekilli, yükseklikleri ge
nişliklerinden büyüktür.

Stratigrafik Seviye
Alt Küiziyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites subatacicus Douville 1919
(Levha H, Şekil 15-16; Levha m, Şekil 1-2)

1919 Nummulites subatacicus n.sp., DouvillĞ, levha 3, şekil 
7-8.

1926 N. subatacicus Douvillö, Doncieux, levha 4, şekil 6-10.
1938 N. subatacicus DouvlllĞ, Flandrin, levha 4, şekil 20-21, 

23.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.
Piş Karakterler. Şişkin merceksi şekilli, çap 3,9 - 4,1 

mm, kaimlik 1,4 - 2,1 mm arasında değişir. Ortada bir düğ
me vardır. Fileler merkezden hafifçe kıvrılmış şekilde çı
karlar ve çevreye doğru ışınsal olarak devam ederler, ender 
olarak çatallanma gösterirler.

İç Karakterler, ilk loca büyük ve ovaldir. Ortalama bo
yutu 403 jj,. Spir kaimdir, iki tur arasındaki kalınlık ilk tur
dan başlayarak son tura doğru yavaşça ve dereceli olarak 
artar. Septalar spire hafifçe eğik olarak sıralanmışlardır. 
İlk tularda loca yüksekliği genişliğinden biraz fazladır, son 
1-2 turda ise loca genişliği yüksekliğinden büyüktür.

Stratigrafik Seviye
Küiziyen (alt seviyelerde bulunmuştur).

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites atacicus Leymerie 1846 
(Levha m, Şekil 3-5)

1846 Nummulites atacicus n.sp., Leymerie. levha 13, şekil 13 
b, e.

1925 N. atacicus Leymerie, Nuttall, levha 25, şekil 1.
1951 N. atacicus Leymerie, Schaub, örü içi şekil 137-139.
1952 N. atacicus Leymerie, Azzaroli, levha 10, şekil 5-6; lev

ha 12, şekil 1,

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Şekil şişkin merceksi, keskin kenarlı

dır. Çap 5,5 - 8 mm, kaimlik 3-4,4 mm arasında değişir. 
File ortada meandriform, kenarlara doğru ışınsal ve hafifçe 
kavisli olarak devam eder, ender olarak çatallanır. tyi te
mizlenmiş örneklerde trabeküller görülür.

İç Karakterler. îlk loca küçük, çok düzenli bir sanlım 
gösterir. îki tur arasmdaki kalınlık ilk turdan başlayarak dü
zenli ve yavaş olarak artar. Septalar ince ve içe doğru 
hafifçe eğiktir. Localar dikdörtgenimsi şekilli, ilk turlarda 
loca yüksekliği genişliğinden bir az fazladır, son 1 - 2 turda 
ise loca genişliği yüksekliğinden bir az fazladır.

Stratigrafik Seviye
Küiziyen (alt-üst seviyelerinde bulunmuştur).

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites partschi de la Harpe 1880
(Levha IV, Şekil 4-10)

1880 Nummulites partschi n.sp., de la Harpe, levha 3, şekil 
1, 2, 2a, 5, 5a, 6a.

1951 N. partschi de la Harpe, Schaub, levha 3, şekil 16-18; 
levha 4, şekil 4-7, 8a-b, 15; örü İçi şekil 171, 172a-b, 
173a-b, 174a-b, 176a-c, 177a-b.

1959 N. partschi de la Harpe, Belmustakov, levha 4, şekil 
19-20, 22.

1961 N.partschi de la Harpe, Golev ve Khloponin, levha 4, 
şekil 7-15; levha 5, şekil 1-2.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Şişkin merceksi şekilli, çap 4-5 mm, 
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kalınlık 2 - 2,2 mm, yüz İri granüller ile kaplıdır, ortada 
granüller daha çoktur ve büyüktür. File ışınsal, granüller 
genellikle file üzerinde ender olarak file aralarındadır. 4, 14 
mm lik bir çap içinde 4-5 tur vardır.

İç Karakterler, tik loca büyük, küremsi, büyük çapının 
ortalaması 330 y. Sarılma düzensizdir, iki tur arasındaki ka
lınlık aynı tur içinde değişiklik gösterir. Septalar eğik ve 
dışa doğru yay şeklinde sıralanırlar. Septalar ince ve geniş 
aralıklar ile dizilmişlerdir. Localar dikdörtgenimsi şekilli, 
yükseklikleri genişliklerinden büyüktür.

Stratlgrafik Seviye
Küiziyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites aff. archiaci Schaub 1962

(Levha V, Şekil 2-8)

1962 Nummulites archiaci n.sp., Schaub, levha V, şekil 1-6; 
levha VI, şekil 1-9.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. İnce merceksi şekilli, keskin kenarlı, 

yüzü hafifçe onduleli, fileler hafifçe kavisli, granül yok. Çap
19,4 - 19,8 mm, kalınlık 3-4 mm arasında değişir. 19,6 mm 
lik bir çap içinde 11 tur vardır.

İç Karakterler. İlk loca küçüktür. Spir ilk üç turdan 
sonra birden kalınlaşır. İki tur arasındaki kalınlık düzenli 
değildir. Septalar sık ve incedir. Septalar genellikle içe doğ
ru uzunluklarının 2/3 ünden sonra kıvrılırlar. Localar dik
dörtgenimsi, yükseklikleri genişliklerinden büyüktür.

Makroslferik Şekil.
Dış Karakterler. İnce merceksi şekilli, çap 4,4 - 6 mm, 

kalınlık 1,4 - 2 mm arasında değişir. Fileler hafifçe kavisli
dir. 4,7 mm lik bir çap içinde 4,5 tur vardır.

İç Karakterler. İlk loca büyükçe oval şekilli, ortalama 
boyutları 293 X 370 y, dur. Spir oldukça kalındır. İki tur 
arasındaki kaimlik düzensizdir. Septalar ince ve içe doğru 
hafifçe kıvrık yay şeklinde dizilmişlerdir. Localar dikdört- 
genimsidir. Yükseklikleri genişliklerinden büyüktür.

Tartışma
Nummulites aff. archiaci Schaub adı altında topladığı

mız bu örnekler iki tur arasındaki kalınlıklarının küçük olu
şu (daha sık sanlımlı) ile N. irregularis Deshayes’den fark
lıdır. Aynı çap içinde aynı sayıda tur bulundurmaları, spirin 
sarılış düzeni ve makroslferik formlarının aşın benzerliğin
den dolayı N. archiaci'ye çok benzerler. Ancak mikrosiferik 
şekillerindeki sepatlarmın farklı oluşları ile N. aff. archiaci 
olarak adlandırıldı.

Stratigrafik Seviye
Küiziyen - Lütesiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites irregularis Deshayes 1838
(Levha HI, Şekil 8-12)

1838 Nummulites irregularis n.sp., Deshayes, levha 5, şekil 
15-16.

1960 N. irregularis Deshayes, Nemkov ve Barkhatova, levha 
1, şekil 1-3,

1961 N. irregularis Deshayes, Nemkov ve Barkhatova, levha 
3, şekil 15-20.

1973 N. irregularis Deshayes, Schaub ve Kapellos, levha XH, 
şekil 1-3, levha XIII, şekil 1-5.

Tanımlama.

Makroslferik Şekil.
Dış Karakterler, ince merceksi şekilli, çap 3,8 - 5,3 mm, 

kalınlığı ender olarak 1,5 mm ye erişir. File şekli ışınsal, 
kenarlara yaklaşıldığında hafifçe bir yay çizer, ortada az 
belirgin bir düğme görülür. 5 mm lik bir çapta 3,5 tur var
dır.

İç Karakterler. îlk loca oval şekilli, ortalama çapı 159 
X 201 y. Kalın spiril, spir aralığı düzensiz sanlmasından 
dolayı değişkendir. Septalar ince ve sık olarak dizilmişler
dir, bir önceki turdan dik veya dike yakın olarak çıkar ve 
bir sonraki turun splrine erişmeden içe doğru kıvrılırlar. Lo
calar yüksekliği genişliğinden büyük, dikdörtgenimsi şekilli
dir.

Stratigrafik Seviye
Küiziyen (alt seviyelerinde bulunmuştur).

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites globulus Leymerle 1846
(Levha III, Şekil 13; Levha IV, Şekil 1-3)

1846 Nummulites globulus n.sp., Leymerie, levha 13, şekil 
14a-d.

1951 N. globulus Leymerie, Schaub, levha 1, şekil 1; örü içi 
şekil 42a-b, 43, 44a-b, 45a-b, 46a-c,

1952 N. globulus Leymerie, Azzaroll, levha 9, şekil 4-5.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Hafifçe şişkin merceksi şekilli, çap 2,9 -

5,2 mm, arasmda değişir. Ortada küçük bir düğme vardır. 
Fileler merkezden hafifçe kıvrılmış S şeklinde çıkar kenar
lara doğru ışınsal olarak giderler.

İç Karakterler, ilk loca küçüktür. Spir her turda aynı 
kalınlıkta değildir, tki tur arasındaki kalınlık ilk turdan baş
layarak düzenli bir şekilde ve dereceli olarak artar. Septa
lar sıkça ve spire hafifçe eğik olarak dizilmişlerdir. Localar 
dikdörtgenimsi ve loca yüksekliği genişliğinden fazladır.

Stratigrafik Seviye
Küiziyen (üst seviyelerde bulunmuştur).
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Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites granifer DouvillĞ 1919
(Levha IV, Şekil 11-13; Levha V, Şekil 1)

1919 Nummulites granifer n.sp., DouvillĞ, levha 1, şekil 39- 
41; levha 2, şekil 5 a-b, 6 a-b.

1953 N, granifer DouvillĞ, Daei - Dizer, levha 7, şekil 9.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Şişkince merceksi, kenarları keskin, 

çap 7 - 9,6 mm, kalınlık 2,8 - 3,1 mm, file şekli merkezde 
turbiyonan kenarlara doğru hafifçe kıvrılmış ve açılmış S 
harfi şeklinde, iyi temizlenmiş örneklerde file üzerinde tra
beküller görülür, fileler ender olarak çatallanmıştır. Küçük 
boylu örneklerde az sayıda filelere teğetsel şekilde grandiler 
görülür.

İç Kaakterler. Uk loca küçük ölçü yapılamamıştır. Spir 
kalınlığı ve iki tur arasındaki kalınlık ilk turdan başlayarak 
son tura doğru yavaş ve düzenli olarak artar. Septalar in
ce ve çok hafif eğiktir. Localar dikdörtgenimsi ve yüksek
likleri genişliklerinden büyüktür.

Stratigrafik Seviye
Küiziyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites laevigatus (Bruguiere) 1792
(Levha VHI, Şekil 5-10; Levha IX, Şekil 1-9)

1792 Camerina laevigata n.sp., Bruguiere, sayfa 395.
1853 Nummulites laevigata (Bruguiere), d’Archiac ve Kai

me, levha IV, şekil 1 a-g, 2a, 3, 4a, 5a-b, 6, 7.
1902 û. laevigatus (Bruguiere), DouvillĞ, levha 5, şekil 1, 2. 
1911 N. laevigatus (Bruguiere), Boussac, levha 2, şekil 3-5, 

12, 19.
1929 N. laevigatus (Bruguiere), Llueca, levha 10, şekil 3-4, 

7-8, levha 14, şekil 9, 10.
1960 Camerina laevigatus (Bruguiere), Cole, levha 24, şe

kil 1, 4, 5.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dtç Karakterler. Büyük boyda, şişkince merceksi şekil

lidirler. Çap 19-29 mm, kalınlık 5-7 mm, fileler retiküle - 
meandrlform şekillidirler, kenarlara eriştiklerinde tipik ışın
sal şekil gösterir. Grandiler çok sayıda ve küçdktürler, ge
nellikle fileler üzerinde ve ender olarakta aralarında bulu
nurlar. îyi temizlenmiş örneklerde file üzerinde trabeküller 
vardır, küçük örneklerde merkezde düğmeyi andıran bir ka
barıklık görülür. 27 mm lik bir çapta 26 tur, 26 mm lik bir 
çapta 24-25 tur, 19 mm lik bir çapta 20 - 21 tur sayılmıştır.

İç Karakterler. îlk loca çok küçük olduğu İçin ölçüleme- 
miştir. Spir kaimdir, iki tur arasındaki kaimlik son bir kaç 
tur sayılmazsa düzenli olarak ve çok yavaşça artar. Septa

lar çok sık dizilmişlerdir, bir önceki turdan dike yakın şe
kilde çıkarlar ve bir sonraki şpire eriştiklerinde içe doğru 
hafifçe eğilirler, localar çok küçük ve dikdörtgenimsi şekilli, 
ilk 12 turda yükseklikleri genişliklerinden büyük, sonraki 
turlarda genişlik yükseklikten çok az büyük olur.

Makrosiferik Şekil. (=. Nummulites lamareki d'Archiac 
ve Haime, 1853)
Dtş Karakterler. Çap 4,5 - 7,4 mm, kaimlik 3,1 - 3,5 

mm arasında değişir. Diğer dış karakterleri mikrosiferik 
şeklin dış karakterlerine benzer. 7,2 mm lik bir çap içinde 8 
tur vardır.

İç Karakterler. îlk loca çok büyük ovalimsi şekilli, bü
yük çapının ortalaması 773 dur. Spir kalıncadır, İki tur 
arasındaki kaimlik son turlarda küçülür. Diğer iç karakter
leri mikrosiferik şeklin iç karakterlerine benzer.

Görüşler
Nummulites laevigatus (Bruguiere), septalannın ve lo

calarının şekli ile N. brogniarti d'Archiac ve Haime, N. atu- 
ricus Joly ve Leymerie ve N. perforates (Montfort) tan ay
rılır.

Stratigrafik Seviye
Lütesiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites lehneri Schaub 1962
(Levha vn, Şekil 5-14; Levha VIII, Şekil 1-4)

1962 Nummulites lehneri n.sp., Schaub, levha 1, şekil 1-10, 
örü içi şekil 1-3.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Kenarları keskin, çok şişkin merceksi 

şekillidir. Çap 6,5 - 14,5 mm, kalınlık 4-7 mm arasında 
değişir. 14,5 mm lik bir çap içinde 21 tur, 6,5 mm lik bir 
çapta 10 - 11 tur vardır. Fileler meandriform şekilli, gra
ndiler ilk bakışta görülmezler, kabuk iyi temizlendiği zaman 
veya aşındırıldığında belirgin olarak ortaya çıkarlar. Bu du- 
rum (levha VII, şekil 10-13) da açık olarak görülür.

İç Karakterler. İlk loca çok küçük, spir kalınlığı ilk 
turdan başlayarak son tura kadar yavaş ve düzenli olarak 
artar, iki tur arasındaki kalınlık küçük boylu örneklerde, 
büyük boylu örneklere göre biraz daha büyüktür. Büyük 
boylu örneklerde iki tur arasındaki kalınlık son 5-6 turda 
çok azalır ve localar ilk turlara göre daha basık (genişlik
leri yüksekliklerinden büyük) şekilli olurlar. Septalar sık ve 
hafifçe eğiktirler.

Makrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Hafifçe şişkin merceksi şekilli, çap

3,4 - 4,8 mm, kaimlik 1,4 - 1,5 mm arasında değişir. Fileler 
haf'fçe meandriform, granüller genellikle fileler üzerinde
dir.
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İç Karakterler. îlk loca kürenısidir, boyutu 512 y dur. 
Septalar eğik ve genellikle eşit aralıklarla dizilmişlerdir. 
Diğer karakterleri mikrosiferik şeklin iç karakterlerine ben
zer.

Stratigrafik Seviye
Lütesiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites pinfoldi Davies 1940
(Levha V, Şekil 9-15; Levha VI, Şekil 1-6)

1940 Nummulites pinfoldi n.sp., Davies, levha 10, şekil 1-6, 
8.

1970 N. pinfoldi Davies, Kaever, levha 11, şekil 1.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Orta kısım hafifçe çukur, merceksi şe

killi, çap 1,7 - 1,8 mm, kalınlık 0,89 - 0,96 mm arasında de
ğişir. Fileler merkezdeki çukurluktan genellikle ışınsal en
der olarakta hafifçe bükülmüş şekilde çıkarlar ve kenarlara 
doğru bu şekilde erişirler. 1,8 mm lik bir çapta 5-6 tur 
vardır.

İç Karakterler. îlk loca çok küçüktür. Spir kalınlığı ve 
iki tur arasındaki kaimlik İlk turdan başlayarak son tura 
kadar dereceli olarak büyür. Septalar eşit aralıklar ile ve 
dike çok yakın şekilde sıralanmışlardır. Localar dikdörtge- 
nimsl şekilli ve yükseklikleri genişliklerinden büyüktür.

Makroslferik Şekil.
Dtş Karakterler. Çap 1,6 - 1,9 mm, kalınlık 0,79 - 0,82 

mm arasında değişir. 1,9 mm lik bir çapta 4 tur vardır. 
Diğer dış karakterleri mikrosiferik şeklin karakterlerine 
benzer.

İç Karakterler. îlk loca küremsi, çapı 85 y dur. Diğer 
iç karakterleri mikrosiferik şeklin iç karakterlerine benzer.

Stratigrafik Seviye
Lütesiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites aff. pinfoldi Davies 1940
(Levha VI, Şekil 7-13)

1940 Nummulites pinfoldi n.sp., Davies, levha 10, şekil 1-6, 
8.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler, Şişkin merceksi şekillidir. Çap 3 - 4,6 

mm, kalınlık 1,7 - 2 mm arasında değişir. Ortada büyük be
yaz renkli bir düğme vardır. Fileler ışınsal ve düğmenin dı
şında iyi olarak görülür. 3,5 mm lik bir çapta 8 tur var
dır.

İç Karakterler. îlk loca küçük (çapı ölçülememiştir), 
spir kalınlığı ve iki tur arasındaki kalınlık ilk turdan baş
layarak son tura kadar dereceli olarak artar. Septalar dike 
yakın şekilde ve eşit aralıklar ile dizilmişlerdir. Localar dik- 
dötgenimsi şekilli ve yükseklikleri genişliklerinden daha bü
yüktür.

Septa sayılan (ortalama olarak)
1 inci turda 11 tane
2 ” ” 13 ”
3 ” ” 17 ”
4 " ” 22 ”
5 " ” 23 ”
6 ’’ " 30 ’•

Tartışma
Nummulites aff. pinfoldi Davies olarak adlandınlan mik- 

roslferik örnekler daha büyük boyları, daha gevşek sanlım- 
lan ile N. pinfoldi Davies’ten farklıdır. Aynca N. pinfoldi 
de görülen merkezi çukurluk N. aff. pinfoldi de çok öz ve
ya yok gibidir, birçok örneklerde çukurluk yerine belirgin 
bir düğme vardır.

Stratigrafik Seviye
Lütesiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Nummulites helveticus Kaufmann 1867

(Levha VI, Şekil 14-15; Levha VH, Şekil 1-4)

1867 Nummulites Helvetica n.sp., Kaufmann, levha 8, şekil 
1-12.

1929 N. helveticus Kaufmann, Llueca, örü içi şekil 33.
1946 N. helveticus Kaufmann. Ruiz de Gaona, levha 2, şekil 

19.
1948 N. helveticus Kaufmann, Doncieux, levha 4, şekil 20, 

22; levha 5, şekil 2 - 4.

Tanımlama

Makroslferik Şekil.
Dış Karakterler. Hafifçe şişkin merceksi şekilli (küçük 

çaplı örnekler daha şişkin şekilli), çap 4 - 5,6 mm, kaimlik 
2 - 2,4 mm arasında değişir. Fileler hafifçe kıvrılmış S harfi 
şeklindedir, granül yoktur. 4,8 mm lik bir çapta 4,5 tur 
vardır.

İç Karakterler. Hk loca büyükçe, boyutları 537 - 897 y 
arasmda değişir. Spir çok kalındır. îki tur arasındaki ka
imlik değişkendir. Septalar çok eğik ve içe doğru yay şek
linde kıvrıktır. Locaların yükseklikleri genişliklerinden bü 
yüktür.

Stratigrafik Seviye
Lütesiyen (alt seviyelerde bulunmuştur).

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi. Yeşilyurt köyü doğusu.
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Familya NUMMULITLDAE de Blainville 1825
Cins ASSILINA d’Orbigny 1839

Assilina pustulosa Doncieux 1926 
(Levha Xm, Şekil 8-17)

1926 Assüina pustulosa n.sp. 
43; levha 6, şekil 1.

1951 A. pustulosa Doncieux,
1960 A. pustulosa Doncieux,

4, şekil 9 - 10.

„ Doncieux, levha 5, şekil 36 -

Schaub, örü içi şekil 310 - 312. 
Nemkov ve Barkhatova, levha

Tanımlama

Makrosiferik Şekil
D₺ş Karakterler. Küçük boylu, şişkin merceksi şekilli, 

çok iri granüllüdür. Bütün yüz granüller ile kaplıdır, mer
kezde grandiler daha çok sayıdadırlar ve daha büyüktürler. 
Çap 1,4 - 1,9 mm, kaimlik 0,62 - 0,7 mm, 1,8 mm İlk bir çap 
içinde 4 tur vardır.

İç Karakterler. İlk loca küresel, çapı 109 - 122 y, ara
sında değişir. İnce spiril, İki tur arasındaki kalınlık son tura 
doğru hafifçe ve düzenli olarak artar. Septalar çok incedir
ler, bir önceki spire dik dururlar ve sonra hafifçe kıvrılarak 
bir sonraki spire erişirler. Sayılan 1 inci turda 10, 2 inci 
turda 15, üçüncü turda 18 - 20 tanedir. Localar dikdörtgen 
şekilli yükseklikleri genişliklerinden büyüktür.

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Çap 2,2 - 2,9 mm, kaimlik 1 - 1,1 mm,

2,2 mm lik bir çap içinde 5-6 tur vardır. Diğer karakterleri 
makrosiferlk şeklinki gibidir.

İç Karakterler. îlk loca çok küçüktür. Diğer karakter
leri makrosiferik şeklinki gibidir.

Stratigrafik Seviye
Alt îlerdiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Assilina placentula (Deshayes) 1838
(Levha XH, Şekil 14-15; Levha XHI, Şekil 1-7)

1838 Nummulites placentula n.sp., Deshayes, levha 6, şekil 
8, 9.

1908 Assilina granulosa var. minor Heim, Heim, levha 8, 
şekil 1 - 13.

1951 Assilina placentula (Deshayes), Schaub, levha 8, şe
kil 17 - 19, levha 9, şekil 1 - 8, örü içi şekil 313 - 318.

1960 Assilina placentula (Deshayes), Zeigler, levha 1, şekil 
1-7, örü içi şekil 3-5.

Tan unlama

Mikrosiferik Şekil.
Dtş Karakterler. Merceksi şekilli, ortası genellikle ha

fifçe çukurdur, çap 5,5 - 7,2 mm, kalınlık 1,6 - 1,8 mm ara
sında değişir. Genellikle ortada iri granüllüdür.

İç Karakterler. Hk loca küçüktür, spir kalıncadır, iki 
tür arasındaki kaimlik ilk turdan başlayarak son tura doğ
ru dereceli olarak artar. Septalar spire hafifçe eğik şekil
de ve genellikle eşit aralıklarla sıralanmışlardır. Localar 
dikdörtgenimsi ve yükseklikleri genişliklerinden fazladır.

Makrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. Merceksi şekilli, ortası hafifçe çukur

dur. Çap 3,2 - 3,9 mm, kalınlık 0,82 - 1 mm arasmda deği
şir. Merkezde daha çok İri granüllüdür.

İç Karakterler. îlk loca küremsidir, ortalama çapı 161 
Spir kalıncadır. İki tur arasmdaki kalınlık ilk turdan baş
layarak son tura doğru dereceli olarak artar. Septalar spire 
hafifçe eğik olarak dizilmişlerdir. Localar dlkdötgenlmsi, lo
ca yüksekliği genişliğinden fazladır.

Stratigrafik Seviye
Alt Küiziyen,

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Assilina exponens (Sowerby) 1840
(Levha X, Şekil 9; Levha XI, Şekil 1-9)

1840 Nummularia exponens n.sp., Sowerby, levha XLI, şekil 
14 a-c.

1911AssUina exponens (Sowerby), Boussac, sayfa 100.
1953 A. exponens (Sowerby), Daci - Dizer, levha IX, şekil 

3, 4, 7, 8.

Tanımlama

Mikrosiferik ŞekiL
Dış Karakterler. Yassı merceksi şekilli, orta bölümü 

çevreye karşılık biraz daha şişkincedir. Aşınmış çevre yö
resinde septalar görülür. Çap 24,4 - 29 mm, kalınlık 2,7 - 3 
mm arasmda değişir. Granüller orta bölümde çoktur, kenar
lara doğru sayılan azalır ve küçülür.

İç Karakterler. îlk loca küçüktür (ölçülememiştir). 
Spir incedir, iki tur arasmdaki kalınlık ilk 4 - 5 turda çok 
küçüktür, 5 İnci turdan başlayarak genişler ve birbirine çok 
yakın kalınlıklar ile son tura kadar gelir. Septalar ince ve 
çok sıktırlar, turlara dik olarak ve eşit aralıklarla dizilmiş
lerdir. Localar dikdörtgene çok yakın şekilli ve yükseklik
leri genişliklerinden büyüktür.

Makrosiferlk Şekil.
Dış Karakterler. Yassı merceksi şekilli, orta kısım ha

fifçe şişkindir, kenarlara doğru yavaşça incelir. Çap 7,2 - 
8,6 mm, kalınlık 1,7 - 2 mm arasında değişir. Turların dü
zenli izleri kabuk üzerinde iyi olarak izlenir. Ortada bulu
nan şiŞkin bölümde granüller vardır, 8,2 mm lik bir çapta 
6-7 tur vardır.

İç Karakterler. îlk loca küremsi, çapı 549 X 586 
Spir kalınlığı ve iki tur arasmdaki kalınlık ilk turdan baş
layarak son tura doğru yavaş ve düzenli olarak artar. Sep
talar dike yakın ve düzenli aralıklar ile sıralanmışlardır. 
Localar dikdörtgenimsi şekilli ve yükseklikleri genişliklerin
den büyüktür.
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Görüşler
Assilina exponens (Sowerby) nin makroslferik şekli 

Assilina spira (de Roissy) nın makroslferik şeklinden, spiri- 
nin düzenli ve sık sarılması, saptalannın dike daha yakın 
şekilde sıralanmaları ve daha şişkin merceksi şekilleri ile 
ayrılırlar.

Stratigrafik Seviye
Lütesiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Assilina spira (de Roissy) 1805
(Levha X, Şekil 1-8; Levha XI, Şekil 10-12; Levha XII, 
Şekil 1-5)

1805 Nummulites spira n.sp., de Roissy, sayfa 57 - 58.
1890 Assilina spira (de Roissy), Tellini, levha 13, şekil 7-9, 

levha 14, şekil 40.
1904 A. spira (de Roissy), Checchia - Rispoli, levha 2, şekil 3.
1933 A. spira (de Roissy), Bieda, levha 2, şekil 6-8.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Dış Karakterler. İnce merceksi şekilli, yüz dalgalı, ça

pı 25 - 34 mm, kalınlık 1,6 - 2,1 mm arasında değişir. Yüz 
üzerinde spir ve septalar çok belirgin olarak görülür. Gra
nüller ortada kenarlardan daha fazladır.

İç Karakterler. Hk loca küçüktür, spir kalınlığı ilk tur
dan başlayarak son tura doğru yavaş ve dereceli olarak ka
lınlaşır. tki tur arasındaki kalınlık değişkendir ve düzensiz 
bir sanlım gösterir. Septalar çok incedir ve turlara dik ola
rak sıralanırlar. Localar dikdörtgenimsi şekilli ve yükseklik
leri genişliklerinden büyüktür.

Makroslferik Şekil.
Dış Karakterler, ince merceksi şekilli, çap 7-8 mm, 

kalınlık 1,1 - 1,2 mm arasında değişir. Diğer dış karakter
leri mikrosiferik seklin dış karakterlerine benzer.

İç Karakterler. îlk loca büyük, oval şekilli, ortalama 
çapı 635 X 773 y, dur. İki tur arasındaki kaimlik düzensiz
dir. Septalar ince, hafifçe eğik, localar dikdörtgenimsi şe
killi, yükseklikleri genişliğinden büyüktür.

Stratigrafik Seviye
Lütesiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Dış Karakterler. Kenarlan hafifçe keskin merceksi şe
killidir. Çap 4,6 - 6,9 mm kalınlık 1,7 - 2 mm arasında de
ğişir. Ortada büyükçe düğmeli, düğme yüzün genellikle 2/3 
ünü kaplayacak kadar büyüklüğe erişir, düğmenin üzeri bol 
granüllüdür.

İç Karakterler. İlk loca küçük, oval, çapı 268-288 
Spir kalınlığı ve iki tur arasındaki kalınlık İlk turdan baş
layarak son tura kadar yavaş ve dereceli olarak artar. Sep
talar dik ve düzenli aralıklar ile sıralanmışlardır. Localar 
ilk turlarda dikdörtgenimsi şekilli, son turlara doğru kareye 
yakın, son turlarda genişliği yükseldiğinden büyük dikdört
genimsi şekiller gösterirler.

Tartışma
Assilina aff. aspera Doncieux adı altında topladığımız 

örnekler genel şekli ile A. aspera’ya. benzer. Ancak ondan 
üst yüzde bulunan düğmenin büyük oluşu, septalarm daha 
geniş aralıklar ile sıralanmaları ve loca şekillerinin değişik 
oluşları ile farklıdır.

Stratigrafik Seviye
Lütesiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.
Familya ALVEOLINIDAE Ehrenberg 1839
Cins ALVEOLINA d’Orbigny 1826

Alveolina cucumiformis Hottinger 1960
(Levha XIV, Şekil 1-2)

1960 Alveolina cucumiformis n.sp., Hottinger, örü içi şekil 
26, 29 no 1, 2, 71 c, 72, 73.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.
Dış Karakterler, Oval şekilli, eksenel çap 2,6 mm, ek- 

vatoryal çap 1,6 mm, uzama endisi 1,6 dır.
İç Karakterler. îlk loca küremsi; çapı 97 îlk 4 tur

da taban tabakası ince, kalınlığı locacık yüksekliğinden az, 
taban tabakasının eksenel kalınlaşması görülmez, sonra ge
len turlarda eksenel kalınlaşma açık olarak görülür. Loca- 
cıklann boyutları İlk locadan sonra dereceli olarak artar. Ke
sitleri başlangıçta dairesel, son Uç turda yükseklikleri ge
nişliklerinden büyük oval şekilli, ender olarakta dikdörtge
nim sidir.

Stratigrafik Seviye
Alt îlerdiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Assilina aff. aspera Doncieux 1948 
(Levha XII, Şekil 6-13).

1948 Assilina aspera n.sp., Doncieux, levha 6, şekil 20-25.

Tanımlama
Makrosiferik Şekli.

Alveolina (Glomalveolina) subtilis Hottinger 1960 
(Levha XTV, Şekil 6)

1960 Alveolina (Glomalveolina) subtilis n.sp., Hottinger, 
levha 1, şekil 23-24, örü içi şekil 29 no. 5.
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Tanımlama

Makrosiferik Şekil.
LHç Karakterler. Uzamış oval şekilli, eksenel çap 2,4 

mm, ekvatoryal çap 1,3 mm, uzama endisi 1,8 dir. 2,4 mm 
lik bir eksenel çapta 10 tur vardır.

İç Karakterler. Uk loca küresel (bozuk) çapı ölçüleme- 
miştir. îlk 5 turda taban tabakası ince, kalınlığı locacık yük
sekliğinden az, sonraki turlarda taban tabakası kalınlığı ve 
eksenel kalınlaşma fazlalaşır. Locacıklann boyutlan ilk tur
dan başlayarak dereceli olarak artar, locacık kesitleri baş
langıçta dairesel, sonraki iki turda genişliği yüksekliğinden 
büyük oval, son turlarda ise yüksekliği genişliğinden büyük 
oval şekilli olurlar.

Stratigrafik Seviye
Alt Derdiyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Alveolina bayburtensis Sirel 1976
(Levha XIV, Şekil 3-5)

1976 Alveolina bayburtensis n.sp., Sirel, levha I, şekil 1-3.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.
Z>?§ Karakterler. Silindirik şekilli, kutuplar içe doğru 

hafifçe göçük, eksenel çap 4,7 - 6,5 mm, ekvatoryal çap 3,2 -
4,4 mm, uzama endisi 1.34 - 1.46 arasında değişir. 6,5 mm 
lik bir eksenel çap içinde 9 tur vardır.

İç Karakterler. îlk loca küremsi-oval şekilli ve büyük, 
ortalama boyutlan 448 X 537 y, dur. îlk locayı izleyen bü
tün turlarda floskülünleşme vardır. Taban tabakası kalınlığı 
polar (eksenel) ve ekvatoryal eksen boyunca locacık yük
sekliğinden fazladır, locacıklar küçüktür ve birbirlerine ya
kın olarak dizilmişlerdir. Locacıklann kesitleri, genellikle 
daireseldir, fakat son turlarda yükseklikleri genişliklerinden 
büyük oval şekilli olurlar.

Stratigrafik Seviye
Üst Küiziyen.

Bulunduğu Yer
Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Alveolina çayrasi Dizer 1964
(Levha XV, Şekil 4-9, 11-14)

1964 Alveolina çayrasi n.sp., Dizer, levha 3, şekil 1, 2, 3; örü 
içi şekil 2.

Tanımlama

Mikrosiferik Şekil.
Ihş Karakterler. Kutuplan yuvarlaklaşmış silindirik ve

ya oval şekilli, eksenel çap 13 - 22 mm, ekvatoryal çap 5,8 -
9,5 mm, uzama endisi 2,1 - 2,5 arasında değişir. 22 mm, 
20,8 mm ve 14,2 mm lik eksenel çaplann içinde 35, 34, 28 
tur vardır.

İç Karakterler, Çok küçük bir ilk locadan sonra quin- 
quelokulin sanlımlı bir devre ve bunu İzleyen sıkı sarılmış 
6 tur görülür. Bu 6 turda taban tabakası ince ve kalınlığı 
locacık yüksekliğinden azdır, locacıklann kesitleri bu tur
larda dairesel boyutlan küçüktür, sonra gelen 7-12 İnci tur
da eksenel yörede taban tabakasının eksenel kalınlaşması 
birden artar ve 8, 9, 10 uncu turlarda locacık yüksekliğinin 
7-8 katma erişir, bu turlan İzleyen 4-5 turda eksenel ka
lınlaşma birden azalır, sonra gelen 2-3 turda tekrar ekse
nel kalınlaşma büyür son 9-11 turda kalınlaşma tekrar aza
lır. Locacıklar çok küçük ve sıktırlar kesitleri ilk turların 
dışında yüksekliği genişliğinden büyük oval şekillidir.

Stratigrafik Seviye

Üst Küiziyen.

Bulunduğu Yer

Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.

Alveolina canavarü Checchia - Rispoli 1905
(Levha XIV, Şekil 7-15; Levha XV, Şekil 1-3, 10)

1905 Alveolina canavarii n.sp., Checchia - Rispoli, levha 12, 
şekil 19, 20, 21, 25.

1960 A. canavarii Checchia - Rispoli, Hottinger, levha 8, şe
kil 15-18, örü içi şekil 21 e, 22 g, 68 a-d, 69.

1964 A. canavarii Checchia - Rispoli, Dizer, levha 1, şekil 
15-19; levha 2, şekil 1-5, örü içi gekil 2.

Tanımlama

Makrosiferik Şekil.

Dtş Karakterler. Kutuplan yuvarlak veya kütleşmiş si
lindirik şekilli, eksenel çap 5,8 - 10 mm, ekvatoryal çap 3,4 - 
4,8 mm, uzama endisi 1,71 - 2 arasmda değişir. 10 mm İlk 
bir eksenel çap içinde 12 tur sayılmıştır.

İç Karakterler. îlk loca genellikle tek, ender, olarakta 
ikili ve üçlü şekiller gösterir, genellikle küresel ender ola
rakta ovaldir, çapı 400 - 900 y, arasında değişir. îlk locayı 
İzleyen turlar gevşek olarak sanlmışlardır. Eksenel kalın
laşma son 3-4 locanın dışında açık olarak görülür, locacık- 
lar çok küçüktür ve sık olarak dizilmişlerdir. Locacık kesit
leri İlk turlarda dairesel sonraki turlarda yükseklikleri ge
nişliklerinden büyük oval şekillidir.

Stratigrafik Seviye

Üst Küiziyen.

Bulunduğu Yer

Haymana kuzeyi, Yeşilyurt köyü doğusu.
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Figure 3: Stratigraphical distributions of the some species of Nummulites, Assilina and Alveolina of Çayraz - Yeşilyurt (N Haymana) 
region.

Yayıma verildiği tarih: Aralık, 1975
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