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ÖNSÖZ 
Urla-Seferihisar (İzmir) bölgesinin jeolojisini ve toprak özelliklerini 

belirtirken, belli özelliklere sahip bir coğrafi bölgede ekolojik olaylarla ilgili 
çalışmalarda toprağın üzerinde oluştuğu anakaya/anamateryal hakkında bilgi 
sahibi olmanın araştırmacı ve uygulayıcı için bir artı olacağı düşünülmüştür. 
Bu çalışmada kurumumuz Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü yönetimi 
ile çalışma arkadaşlarımın destek ve yardımlarına, İzmir Bölge Müdürlüğü-
İkinci Orman Amenajman Başmühendisliği orman mühendislerinden Niyazi 
Özçankaya’ya ve özellikle bilgisayar ortamında haritaların düzenlenmesinde 
yardımcı olan jeoloji mühendisi Zülfü Boza’ya emekleri için teşekkür 
ederim. 
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ÖZ 
2006-2008 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, belli 

özelliklere sahip bir coğrafi bölgede, toprak oluşumunda etkili faktörlerden 
biri olan jeolojik yapı ön çalışma olarak yapılmıştır. Bu düşünceden yola 
çıkarak, toprak özellikleri, çalışma alanında yer alan jeolojik birimler, Büyük 
Toprak Grupları ve örnek noktalardaki toprak analiz sonuçlarına göre 
incelenmiştir. 
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1. GİRİŞ 
Dünyamız üzerinde, kökenleri ve oluşumları birbirinden farklı 

magmatik, tortul ve metamorfik kayalar yer alır. Kayaların üzeri zamanla 
çözülme olayları sonucunda, ayrışmış mineraller, organik maddeler ve 
mikroorganizmalardan oluşan ince taneli bir örtüyle kaplanır. Bu doğal 
örtüye toprak denir. Toprağın oluşumunda anakaya, iklim, bitki örtüsü, 
yeryüzü şekil özellikleri, zaman gibi faktörler etkilidir.  

Toprağı oluşturan çözülme, kayaların fiziksel (mekanik) olarak 
parçalanması ya da kimyasal olarak ayrışması sonucu meydana gelir. 
Mekanik çözünmede en fazla etkili olan faktör sıcaklık farkıdır. Sıcaklık 
farkı arttıkça mekanik çözülmede artar. Ayrıca akarsular, rüzgar ve 
buzullarda kayaları mekanik parçalanmaya uğratırlar. Kimyasal çözülme su, 
nem miktarı ve sıcaklık etkisiyle oluşur. Fakat sıcaklık çözünürlülük hızında 
etkilidir. Dolayısıyla yağış miktarı ve sıcaklık arttıkça kimyasal çözülme de 
artar. Bitkilerde, kökleri vasıtasıyla kayaları hem mekanik, hem de kimyasal 
yolla ayrışmaya uğratarak çözülmeyi sağlarlar. 

Ormancılık alanında ekolojik olaylar ile ilgili gerek araştırma gerek 
uygulama çalışmaları yaparken toprak özelliklerinin ve uygun bitki yetişme 
ortamlarının belirlenmesinde ana materyal dikkate alınması gereken önemli 
bir faktördür. Çünkü orman ağaçları için, ilk yıllarda kayalar üzerinde oluşan 
toprak, uzun yıllarda beslenme kaynağı olarak ana materyal önemli 
olmaktadır. 

Bu düşünceden yola çıkarak çalışmamızda, öncesinde Urla-
Seferihisar (İzmir) bölgesinin jeolojisi, sonrasında jeolojik birimlere göre 
toprak özellikleri belirtilmiştir. Bunun için, bilimsel çalışmaların jeoloji, 
jeomorfoloji, meteoroloji, toprak ve ormancılık disiplinlerine ait 
dokümanlardan yararlanılmıştır.  
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2.LİTERATÜR ÖZETİ 
Akartuna (1962), çalışma alanımızda da yer alan Kretaseyi, fliş ve 

gri renkli kompakt kireçtaşı olarak belirlemiştir.  
- Flişin; İzmir körfezi ile Doğanbey bucak merkezi arasında geniş bir 

alanı kapladığını,  genellikle koyu esmer renkli olduğunu ve çeşitli killi şist, 
mikalı kumtaşı, arkoz, konglomera, kristalin ve dolomitik kireçtaşı, 
kırmızımtırak pembe veya grimsi esmer renkli şisti kireçtaşı ve 
radiolaritlerle temsil olunduğunu ifade etmiştir. 

- Gri renkli kompakt kireçtaşlarının; filiş dahilinde ve Urla 
merkezinin GB ve KB sında da görüldüğünü, flişler üzerine konkordan 
olarak geldiğini, aralarında bazen dikey yavaş geçişlerin olduğunu 
belirtmiştir. 

Neojen (başlıca Miyosen) birimlerini ise iki seri içinde sınıflamıştır: 
- Alt seri; konglomera, kumtaşı, marn, kil, kireçtaşı, volkanik tüf. 
- Üst seri; kireçtaşı, marn, kil volkanik tüf. 
Magmatik faaliyetler sonucunda meydana gelen kayaçları; 

serpantinler ve volkanik kayaçlar olmak üzere iki grup altında toplamıştır. 
- Serpantinler; koyu yeşil, siyah veya açık yeşil renkli sert ultrabazik 

kayaçlar olup, oldukça kırıklı bir yapı gösterdiklerini ve daima Kretase 
formasyonları içinde rastlandığını belirtmiştir.   

- Volkanik kayaları üç kısımda incelemiştir:  
Bazik volkanikler; genellikle bazaltlar, nadiren de diyabazlar ile 

temsil etmiştir. 
Asit volkanik kayalar; riyolit, riyodasit ve andezit. 
Volkanik tüf ve aglomeralar.  
Başarır ve Konuk’un (1981) çalışma alanı olan Gümüldür 

yöresindeki kristalin temel üzerine Triyas-Liyas yaşlı tortulların bindirme ile 
geldiğini, bu tip bindirmelerin Karaburun Yarımadası’ndaki bindirmelerle 
büyük benzerlik gösterdiğini belirtmişlerdir. Bindirmenin yaşını Eosen sonu-
Oligosen olarak yorumlamışlardır. 

Çakmakoğlu ve Bilgin (2006) çalışmalarında, Karaburun 
Yarımadası’nda, kendi içinde oldukça düzenli Paleozoyik ve Mesozoyik 
yaşlı göreli bir otokton istif ile allokton konumlu çeşitli tektono-stratigrafik 
birimlerin bulunduğunu ifade etmişler ve buna göre açıklamışlardır. Bütün 
bu birimlerin, Neojen Kuvaterner yaştaki çeşitli kaya birimleri tarafından 
uyumsuz olarak örtüldüğünü belirtmişlerdir.  



3 
 

Drahor, Sarı ve Şalk (1999), çalışma alanımız içinde yer alan 
Seferihisar jeotermal sisteminin, dünyadaki pek çok jeotermal alanda olduğu 
gibi, Tersiyer ve Kuvaterner volkanizmasının yer aldığı bir bölgede 
oluştuğunu ve Alpin Orojenezi sırasında meydana gelmiş çok sayıda fay ve 
kırık içerdiğini ifade etmişlerdir. Seferihisar jeotermal alanının, doğusu ve 
batısının genel olarak kumtaşı, şeyl, yer yer de kireçtaşlarından oluşmuş 
yüksek tepeler ile çevrili olduğunu ve jeotermal akışkanın, bu dağların 
eteğinde, genel de KD-GB yönlü uzanan faylar boyunca yüzeye çıktığını 
belirtmişlerdir. 

Ercan (1979), Urla-Seferihisar yörelerinde, alkalin nitelikli, Orta 
Miyosen yaşlı, hem bazik hem de asitik bir volkanizmanın meydana 
geldiğini, lavların alkali bazaltik, trakitik, alkali riyolitik ve riyolitik türde 
olduğunu belirtmiştir. 

Erdoğan (1990),  Batı Anadolu’da, İzmir çevresinde üç tektonik 
kuşağın yer aldığını ve bu kuşakları doğudan batıya doğru, Menderes masifi, 
İzmir-Ankara zonu ve Karaburun kuşağı olarak belirtmiştir. 

Ayrıca çalışmasında, Orta-Üst Miyosen’de başlayıp günümüzde 
devam eden ve Batı Anadolu’daki grabenleri oluşturmuş D-B uzanımlı 
neotektonik yapıların bu eski tektonik kuşakları kesmiş ve parçalamış 
olduğunu, paleotektonik kuşakları tanınmayacak ölçüde birbirinden ayırmasa 
da çöküntü alanlarını dolduran tortul dolgu, bir çok yerde bu sınırları örterek 
gizlediğini ve özellikle Karaburun kuşağı ile İzmir-Ankara zonu arasındaki 
ilişkiyi, birkaç sınırlı alan dışında, Neojen tortullarının örttüğünü ifade 
etmiştir.  

Erdoğan, Altıner, Güngör ve Özer (1990), çalışma alanında yer alan 
Urla bölgesinin içinde bulunduğu Karaburun kuşağının stratigrafik dikmesini 
aşağıdaki gibi belirtmişlerdir; 

En yaşlı birim, baskın olarak fosilli kireçtaşlarından oluşan, Alt-Orta 
Karbonifer Alandere formasyonudur.  

Alt Triyas bu birimin üzerine doğrudan gelir. Alt Triyas kısa 
mesafelerde yanal ve düşey yönde fasiyes değişimi sunan kayalarla temsil 
edilmiştir. Alt Triyas içinde Karareis ve Gerence formasyonları adlarıyla, bu 
iki birim Denizgiren grubu adı altında toplanmıştır. Karareis formasyonu 
kumtaşları, tabakalı siyah çörtler, pelajik kireçtaşları ve mafik 
volkaniklerden oluşmuştur. Gerence formasyonu ise baskın olarak ammonitli 
kırmızı kireçtaşları, ince tabakalı gri kireçtaşları ve çörtlü kireçtaşlarından 
meydana gelir.  
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Camiboğazı formasyonu, bu iki birimin de üzerine geçişli bir 
dokanak boyunca gelir ve yer yer resifal fasiyes sunan masif bir 
kireçtaşından yapılıdır. 

Güvercinlik formasyonu uyumlu olarak Camiboğazı formasyonu 
üzerinde oturmaktadır ve algli stromatolitler, megalodonlu kireçtaşları ve 
kuvarsitik kumtaşları katkılarından oluşmuştur.  

Nohutalan formasyonu başlıca kalın katmanlı kireçtaşlarından yapılı 
olup Güvercinlik formasyonunu geçişli bir dokanak boyunca üstler. Bu 
formasyon sahada litolojik olarak devamlı görülmektedir ve stratigrafik veya 
yapısal herhangi bir kesiklilik sunmamaktadır.  

Alt Triyasdan Alt Kretaseye kadar devamlılık sunan bu Mesozoyik 
istifinin üzerinde uyumsuz olarak Kampaniyen-Mestrihtiyen yaşlı karbonat 
kayalar ile fliş fasiyesinde kumtaşlarından meydana gelen Balıklıova 
formasyonu bulunmaktadır. 

Yine bu çalışmada, yukarıda stratigrafisi sıralanan Karaburun 
kuşağının her tarafından, Bornova karmaşığı adı verilen bloklu bir birim ile 
çevrelendiği belirtilmiştir. Çalışma alanımızdaki Seferihisar bölgesin de yer 
alan bu bloklu birimin, ileri derecede ezilmiş bir filiş matriksden meydana 
geldiğine ve İzmir-Ankara zonu içerisinde Mestrihyen ile Daniyen aralığında 
oluştuğuna da değinmişlerdir. Bornova karmaşığı ile Karaburun kuşağının 
dokanak ilişkilerinin, Karaburun platformunun İzmir-Ankara zonu içerisine 
bu zonun açılımı sırasında tektonik taşınmalarla nap şeklinde ilerlediğini 
ifade etmişlerdir. 

Kalafatçıoğlu (1961), Karaburun Yarımadası’nda en eski 
formasyonların, Devoniyene ait konglomera, grovak, arkoz, kumtaşı, 
kuvarsit ve kireçtaşı banklarından meydana geldiğini ve bu seri üzerinde Alt 
Karbonifer kireçtaşlarının görüldüğünü belirtmiştir. Paleozoyik üzerinde 
konglomera ile başlayan Mesozoyik serinin genellikle kumtaşı ve 
kireçtaşlarından oluştuğunu ifade etmiştir. Çalışma alanındaki Miyosene ait 
kumtaşı, kil, marn, kireçtaşı ve tüf içeren formasyonların Neojen esnasında 
volkanizmanın aktif olduğunu gösterdiğini ve riyolit, andezit ile bazalt 
lavlarının yarıklardan çıkıp daha eski formasyonları örttüğünü ve bu esnada 
volkanizmanın sebep olduğu birçok kırıkların ve fayların oluştuğunu 
belirtmiştir. 

Kaya (1979), çalışmasında Ege bölgesinin kendine özgü yapısal-
stratigrafik özellikler taşıyan bloklardan yapılı olduğunu, orta Ege kıyı 
kuşağında Neojen kayalarının başlıca KD ve K gidişli çizgisel yükselti ve 
çöküntü bloklarının kontrolü altında oluştuğunu, korunduğunu veya 
silindiğini belirtmiştir.  
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Yazar, Kuvaterner alt yapı verilerinin, Neojen tektonik, volkanik ve 
tortullaşma çatıları göz önüne alındığında orta doğu Ege çöküntüsünün özgül 
rift yapısını desteklediğini ifade etmiştir. Buna göre, çalışmasında rift 
yapısının varlığına değin jeoloji verilerini aşağıdaki gibi belirtmiştir: 

(a) Basamakların çok katlı artı ve eksi yönlü düşey hareketleri, 
(b) Uzun ve çok katlı püskürme evreleri, 
(c) Birbirini izleyen, bileşimsel karşıtlık gösteren volkaniklik, 
(d) Volkanik girmelerin oynak çizgiler ve boyuna basamaklar 

üzerinde dizilimi ve/veya paralel yönlenmesi, 
(e) Volkanikliğin tektonik açınım ile paralel ve yaşıt gelişimi, 
(f) Biçim değiştirme türlerinin aşmak oluşu: Normal fayların 

doğrultu atım bileşeni kapsaması ve doğrultu atımlı faylar 
şeklinde yeniden işlemiş bulunması. 

Özel (2006), Urla-Seferihisar (İzmir) bölgesinin de içinde yer aldığı 
Ege Bölgesinde, genel olarak deniz kenarından 600-700 m, yer yer de 1000-
1100 m yüksekliklerde yayılış gösteren, biyolojik çeşitlilik açısından 
oldukça zengin maki alanların da ki maki topluluklarını; 

Quercus coccifera L.,(Kermes Meşesi), Arbutus unedo L.(Ağaç 
Çileği), Arbutus andrachne L. (Sandal), Phillyrea latifolia L.(Akçakesme), 
Juniperus phoenicia L., Erica manipuliflora  Salisb. (Funda), Juniperus 
oxycedrus L. (Dikenli Ardıç), Pistacia lentiscus L.(Sakız), Quercus aucheri 
Jaub. & Spach (Boz Pırnal) türlerinin baskın olduğu topluluklar olarak 
belirlemiştir. 

Çalışmasında, Ege Bölgesi maki topluluklarında yaygın olan türlerin 
aynı zamanda Kızılçam ormanlarında yer alan türler olmasını bu alanların 
geçmişte buraların Kızılçam ormanı olduğunu ve antropojen etkilerle bu 
duruma geldiğini düşündürdüğünü belirtmiştir. 

Özel ve ark. (2008) Batı Anadolu’yu kapsayan çalışmasında, 
genellikle toprakların mutlak ve fizyolojik derinliği, derin ve pek derin olan 
alanlar üzerinde bulunan defnenin, üzerinde bulunduğu kireçtaşı anakayanın 
vermiş olduğu mutlak toprak derinlikleri az olsa da çatlaklılık ve 
parçalanabilirlik gibi özellikleri ile fizyolojik derinliğe izin verdiklerini ifade 
etmiştir. 

Türkecan ve diğerleri (1998), çalışma alanının da içinde yer aldığı 
Karaburun yarımadasının, Erken Miyosen ve Orta Miyosen dönemlerinde, 
bazaltik andezitten riyodasite kadar değişen bileşimde ve yüksek potasyumlu 
kalkalkalen karakterli bir volkanizmanın etkinliği altında kaldığını 
belirtmişlerdir. 
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3. MATERYAL VE METOD 

3.1. Materyal 

3.1.1. Çalışma Alanının Tanımı 
İzmir ilinin Urla ve Seferihisar ilçelerini kapsayan çalışma alanı, 

İzmir’in batısında, 38°00′-38°30′ kuzey enlemleri ile 26°30′-26°56′ doğu 
boylamları arasında yer almaktadır (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Çalışma Alanı. 
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Çalışma alanındaki yükseklikler, deniz kıyısından ani yükselen 
tepeler, eğim değerleri yüksek dağlar şeklinde görülmektedir (Şekil 2). 
Mordoğan’ın batısında kuzey güney doğrultusunda Akdağ (1.218 m) uzanır. 
Bu dağlık kütle güneye doğru hafifçe alçalarak fakat hiç kesintiye 
uğramadan güneye kadar devam eder. Kuzeyde 1200 m.yi geçen kütle 
güneyde 700 m. civarında değişim gösterir. Bu yörenin yükseltilerini 
Kocadağ (495 m), Veli Dağ (301 m), Camiboğazı Tepe (377 m), Kıran Dağı 
(712 m),  Koraka Dağı (408 m), Torasan Dağı (443 m), Yağcılar Dağı (581 
m), Demircili Tepe (205 m), Seferihisar bölgesinde ise Dikmen Dağı (653 
m), Sivri Tepe (321 m) yüksekliklerden bazılarıdır. 

Çalışma alanında yer alan Seferihisar bölgesinde birçok sıcak su 
çıkışı bulunur. Bunlardan en önemlileri; Tuzla ılıcası (82.5° C), Cumalı 
kaplıcası (80.5° C), Doğanbey kaplıcası (71° C) ve Karakoç kaplıcası (72° 
C)’dır (Drahor ve ark.,1999). Urla bölgesinde ise Gülbahçe Ilıcası ve 
Malkaça İçmeleri yer alır.  

 
Şekil 2. Çalışma alanının topografya haritası 
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3.1.2. İklim Özellikleri 
İklim, yeryüzünün şekillenmesinde aktif rol oynayan önemli bir 

faktördür. İklim faktörleri, fiziksel ve kimyasal ayrışma olaylarını, toprak 
horizon gelişmesini, toprakta flora ve fauna yerleşmesini ve faaliyetlerini 
etkiler. Yağış, ana maddenin ayrışmasını ve toprakta yıkanma koşullarını, 
sıcaklık, yağışın yeterli olduğu kesimlerde ana materyalin ve organik 
maddenin ayrışmasını etkilemektedir. 

Genelde iklim analizlerinde dikkate alınan kriterler yağış-sıcaklık 
oranı, yağış-buharlaşma oranı, yağış rejimi ve bitki örtüsüdür. 
Thornthwaite’in iklim sınıflandırması, yağış - buharlaşma ve sıcaklık - 
buharlaşma arasındaki ilişkiye dayanır. 

Thornthwaite iklimleri, önce yağışla buharlaşma arasındaki ilişkiye 
dayanarak nemli ve kurak iklimler diye 2 büyük grupta toplamıştır. 
Derecelerine göre nemli iklimleri 6, kurak iklimleri de 3’e ayırmıştır:  

 

Nemli iklimler 

A Çok nemli 
B4 Nemli 
B3 Nemli 
B2 Nemli 
B1 Nemli 
C2 Yarı nemli 

Kurak iklimler 
C1 Kurak – az nemli 
D Yarı kurak 

Kurak (çöl) 
 

Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre Türkiye iklim 
sınıflandırma haritası aşağıda verilmiştir (Şekil 3). 
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Şekil 3.. Thornthwaite ‘a göre Türkiye iklim sınıflandırması (D.M.İ.Klimatoloji 

ve Araştırma Şb. Md., 2006). 

Yağış - buharlaşma ve sıcaklık - buharlaşma arasındaki ilişkiye 
dayalı Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre çalışma alanı, yarı kurak-
az nemli alan içinde yer almaktadır.  

Çalışma alanını temsil etmesi amacıyla 21 m yükseklikteki 38°21′ 
kuzey enlemi - 26°50′ doğu boylamında bulunan Seferihisar iklim 
istasyonuna ait veriler kullanılmıştır (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan 1975-2006 (Seferihisar 
İstasyonu) iklim verileri. 

Meteorolojik Rasat 
S. AYLAR  

 Elemanlar (YIL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz Tem Ağus Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık

Ort. Sıc. (˚C) 32 8,3 8,5 10,6 14,3 19 24,1 26,7 26,1 22,2 17,6 12,8 9,8 16,7 

Ort. Yüksek 
32 12,6 13 15,7 19,6 24,6 29,8 32,7 32,3 28,6 23,6 18 14 22 

Sıc.(˚C) 

Ort. Düşük 
32 4,5 4,6 6,1 9,1 12,9 17,3 20,4 20,2 16,4 12,7 8,6 6,2 11,6 

 Sıc.(˚C) 

Ort. Toplam 
32 107,1 80,7 69,3 44,3 23,2 3,2 0,5 0,6 13,5 36,2 89,3 131,6 599,5

 Yağış (mm) 
Ort. 
Buharlaşma 10    106,5 174 243,8 285,7 259,3 180 114,7 55,2   
 (mm) 
Ort. Nispi 
 Nem (%) 32 71 70 69 68 63 56 53 58 62 67 71 72 65 

Ort. Rüzgar 
32 3,1 3,4 3 2,5 2,6 3,1 3,9 3,7 3 2,7 2,7 3 3,1 

 Hızı (m/s) 

 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan 1975-2006 verilerine 

göre: Ortalama sıcaklıklar 8,3°C ile 26,7°C (yıllık ortalama 16,7°C) 
arasında, ortalama en yüksek sıcaklıklar 12,6°C (Ocak) ile 32,7°C (Temmuz) 
arasında, ortalama en düşük sıcaklıklar 4,5°C (Ocak) ile 20,4°C (Temmuz) 
arasında, ortalama rüzgar hızları 2,5m/s (Nisan) ile 3,9m/s. (Temmuz) 
arasında, nispi nem oranları  %53 (Temmuz) ile %72 (Aralık) arasında 
değişmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 599,5mm, en fazla yağış Aralık 
ayında ortalama 131,6mm, en az yağış Temmuz ayında ortalama 0,5mm dir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan (Seferihisar İstasyonu) 
1975-2006 verilerine göre sıcaklık ve yağışı gösteren iklim diyagramı 
aşağıda verilmiştir (Şekil 4).  
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Şekil 4. İklim diyagramı (MGM, Seferihisar İstasyonu (1975-2006) 

İklim diyagramı incelendiğinde, yaz aylarının sıcak ve kurak, kış 
aylarının ılık ve yağışlı olduğu Akdeniz iklimini yansıttığı görülmektedir.  

3.1.3. Bitki Örtüsü 
Çalışma alanının da içinde yer aldığı Urla ve Seferihisar Orman 

İşletme Şefliklerinin sayısallaştırılmış meşcere haritaları aşağıda verilmiştir 
(Şekil 5-6). 

 
Şekil 5. Urla Orman İşletme Şefliği meşcere haritası (İzmir OBM-Orman 

Amenajman Başmühendisliği). 
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Şekil 6. Seferihisar Orman İşletme Şefliği meşcere haritası (İzmir OBM-

Orman Amenajman Başmühendisliği). 
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Urla-Seferihisar Şefliklerinin meşcere haritalarına baktığımızda 
genelde kızılçam, bozuk kızılçam alanları, bozuk karışık baltalık, bozuk 
karışık baltalık-orman toprağı ve ağaçsız orman toprağı olarak gösterilen 
maki toplulukları, ziraat alanları ile fıstıkçamı yer almaktadır. Farklı olarak 
genele göre daha dar alanlarda Urla İşletme Şefliği sınırları içinde 
halepçamı, Seferihisar İşletme Şefliği sınırları içerisinde ise bozuk meşelik 
alanlar görülmektedir. 

Özel ve ark. (2006), Urla-Seferihisar (İzmir) bölgesinin de yer aldığı 
Ege Bölgesi’ndeki maki topluluklarında yaygın olan türlerin aynı zamanda 
Kızılçam ormanlarında yer alan türler olmasını bu alanların geçmişte 
buraların Kızılçam ormanı olduğunu ve antropojen etkilerle bu duruma 
geldiğini düşündürdüğünü ifade etmiştir. Ayrıca, çalışmasının amacının 
floranın tespitinin olmamasına, sadece bitki topluluklarına yönelik bir 
çalışma olmasına karşın 750 adet farklı bitki taksonu tespit edildiği, buna 
göre maki alanlarının biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin alanlar 
olduğunu belirtmiştir.  

3.1.4. Toprak Analizleri 
Bu çalışmada ana kaya ve toprak özelliklerini belirtirken, Ege 

Ormancılık Araştırma Müdürlüğü bünyesinde yapılmış, çalışma alanının da 
içinde yer aldığı projelerin toprak analiz sonuçları kullanılmıştır. 

3.2. Metot 
Uzmanlık çalışması, büro ve arazi çalışması olarak iki aşamada 

yürütülmüştür. 
Büro çalışması aşamasında, çalışma amacına yönelik literatür 

taraması yapılmış, çalışma alanına ait jeoloji, toprak, meşcere haritaları ile 
Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü bünyesinde yapılmış projeler 
kapsamındaki toprak analiz sonuçları kullanılmıştır. 

Çalışma alanının jeolojisi hakkında bilgi verirken bir çok çalışmadan 
yararlanılmıştır. Ancak, yararlanılan çalışmaların, farklı zamanlarda, farklı 
araştırmacılar tarafından yapılmış olması nedeniyle, bölgenin jeolojik 
stratigrafisi, çalışmacılar tarafından farklı yorumlanmıştır. Bu çalışmada, 
çalışma alanında yer alan Paleozoyik ve Mesozoyik temel ile Neojen ve 
Kuvaterner yaşlı birimler, çalışma alanının jeoloji haritasına göre 
düzenlenmiştir.  

Çalışma alanının jeoloji haritası, 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji 
Haritası-İzmir (MTA, 2002) paftasından Xara X yazılımı ile yapılmıştır.  
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Ayrıca, jeoloji haritasına göre çalışma alanındaki birimlerin 
genelleştirilmiş stratigrafi kesiti oluşturulmuştur. 

Urla ve Seferihisar Orman İşletme Şefliklerinin sayısallaştırılmış 
meşcere haritaları İzmir Orman Bölge Müdürlüğü-Orman Amenajman 
Başmühendisliği’nden temin edilmiştir. 

Toprak haritası Küçük Menderes Havzası Toprakları (Topraksu 
Genel Müdürlüğü, 1974) 1/200 000 ölçekli toprak haritaları-pafta 2 üzerinde 
Xara X yazılımı ile örnek nokta ve açıklamalar belirtilmiştir.  

Çalışma alanının toprak haritasında yer alan Büyük Toprak Grupları 
ve alt gruplarının eğim, taşlılık, toprak derinliği, aşınım özellikleri, Topraksu 
Genel Müdürlüğü (1974)’nün yayınından yararlanılarak çizelge halinde 
verilmiştir. 

Anakaya ve toprak özelliklerinin anlatımında üzerinde yer aldığı 
birime göre toprak analiz sonuçları kullanılmıştır. Ayrıca, bu örnek noktalar 
jeoloji ve toprak haritasında gösterilmiştir. 

Projeler kapsamında yapılan toprak analizleri için toprak örnekleri 
hava kurusu hale getirilip, 2 mm’lik elekten geçirildikten sonra analize hazır 
hale getirilmiştir (KACAR, 1993).  

Tekstür : Toprak tekstürü “Bouyoucos Hidrometre Yöntemi” ile 
belirlenmiştir (GÜLÇUR, 1974). 

Total Kireç : Total kireç miktarları “Scheibler Kalsimetre Yöntemi” 
ile belirlenmiştir (KACAR, 1993). 

Elektriki İletkenlik (EC×103) : Elektriki iletkenlikleri 1:2,5 oranında 
hazırlanmış süspansiyonda cam elektrotlu EC metre ile belirlenmiştir 
(JACKSON, 1958). 

Toprak reaksiyonu (pH) : Toprak örneklerinin reaksiyonları (pH), 
1:2,5 oranında toprak-su süspansiyonunda cam elektrotlu pH metre ile 
ölçülmüştür (JACKSON, 1958).  

Organik Madde : Organik madde miktarları “Walkley-Black Yaş 
Yakma Yöntemi” ile belirlenmiştir (KACAR, 1993). 

Total Azot : Total azot içerikleri “Kjeldahl Yöntemi” ile tam 
otomatik Kjeltec-20 cihazı kullanılarak belirlenmiştir (BREMNER, 1965). 

Yarayışlı Fosfor : Fosfor miktarları, toprakların pH ve kireç 
miktarları göz önünde bulundurularak, “Olsen Yöntemi” ve “Bray-Kurtz No 
1 Yöntemi”ne göre belirlenmiştir (KACAR, 1993). 

Değişebilir Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Sodyum 
İçerikleri: “Amonyum Asetat Yöntemi” ile flamefotometre ve atomik 
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absorbsiyon spektrofotometre (AAS) kullanılarak belirlenmiştir 
(JACKSON,1958). 

Toprak analizlerinin yorumunda, toprak özellikleri tüm profil, 
elektriksel iletkenlikleri ile besin elementlerine ait minimum ve maksimum 
değerler profil derinlik kademeleri esas alınarak belirtilmiştir. 

Örnek noktalardaki toprak analizlerinde, toprak türü Çepel (1978), 
toprak reaksiyonu, tuzluluk, organik madde miktarı Kılcı ve ark. (2003)’nın 
önerdiği sınıflandırmalara göre gruplandırılmışlardır.  

Arazi çalışmalarında, jeolojik birimleri ve toprak özelliklerini 
gösteren örnek resimler çekilmiştir.  
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4. BULGULAR 

4.1. Stratigrafi 
Çalışma alanında temel Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı kırıntılı, 

karbonatlı sedimenter kayalar ile fliş ve içerisindeki ofiyolitik ve mafik 
volkaniklerden oluşmaktadır. Neojen ise; volkanik, sedimenter ve plütonik 
kaya türleri ile temsil edilmektedir (Şekil 7). Buna göre, çalışma alanının 
jeoloji haritasında yer alan kaya birimlerinin genelleştirilmiş stratigrafi kesiti 
aşağıda verilmiştir (Şekil 8.). 
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Şekil 7. Çalışma alanının jeoloji haritası (M.T.A., 2002). 
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                     Şekil 8. Çalışma alanının genelleştirilmiş stratigrafik kesiti. 
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4.1.1. Paleozoyik 

4.1.1.1. Karbonifer  (c) 
Karboniferi, Erdoğan ve diğerleri (1990),Alandere formasyonu 

olarak tanımlamışlar ve birim Ildır’ın kuzeydoğusunda siyah renkli, bol 
fosilli kireçtaşları ve ender olarak da yeşil kumtaşı ara katkılarından 
oluşmuştur. 

Alandere formasyonu olarak adlandırılan birim, Ildır’ın 
kuzeydoğusu ile Eski Balıklıova köyü batısında dar bir alanda mostra 
vermektedir. 

Masif kireçtaşlarından yapılı Erken-Orta Karbonifer yaşlı birim 
üzerine Alt Triyas , Üst Karbonifer ve Permiyen eksikliği ile oturur. 

Erdoğan ve diğerleri (1990), birimin yaşını, buldukları fosillere göre, 
Erken-Orta Karbonifer (Başkiriyen) olarak saptamışlardır. 

4.1.2. Mesozoyik 

4.1.2.1. Alt-Orta Triyas (t1-2) 
Erdoğan ve diğerleri (1990), Karaburun yarımadasında Alt-Orta 

Triyas birimlerini, Denizgiren grubu altında toplamışlardır. Denizgiren 
grubu içinde, Karareis formasyonu ve Gerence formasyonu olarak iki 
formasyon ayırtlamışlardır. 

Çalışma alanımız da yer alan Gerence formasyonu, genelde 
kırıntılardan ve çörtlü karbonatlardan oluşur. Heterojen litolojik özelliktedir 
ve kısa mesafelerde yanal fasiyes değişimi sunar. Karbonat kayalarının 
baskın olduğu çörtlü ince tabakalı kireçtaşları, marn, ammonitli kırmızı 
kireçtaşları, kırmızı-yeşil çörtler ve kumtaşı ara katkılarından oluşur 
(Erdoğan ve diğerleri (1990). 

Alt-Orta Triyas, çalışma alanının kuzeybatısında Ildır ile Gerence 
Körfezi arası ile Balıklıova Köyü’nden başlayarak kuzeye doğru uzanan iki 
ayrı alanda ve çalışma alanının güneybatısında yüzlek verir. 

Birim, altta Üst Karbonifer ve Permiyen eksikliği ile Karbonifer 
(Alandere formasyonu) üzerine oturur ve üzerine geçişli bir dokanakla 
Camiboğazı formasyonu gelir. 

Gerence formasyonunun yaşı olası Skitiyenden başlar ve Geç 
Anisiyene kadar devam eder (Erdoğan ve diğerleri, 1990). 
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4.1.2.2. Orta Triyas-Jura (t2j) 
Jeoloji haritasında genel olarak gösterilen Orta Triyas- Jura yaşlı 

birim, Çakmakoğlu ve Bilgin (2006), Erdoğan ve diğerlerinin (1990) 
çalışmalarında alttan üstte doğru, Camiboğazı formasyonu, Güvercinlik 
formasyonu ve Nohutalan formasyonu olarak ayırtlanmıştır: 

- Camiboğazı Formasyonu  

Camiboğazı formasyonu kalın katmanlı, beyaz, pembemsi beyaz, 
açık gri renkli masif kireçtaşlarından oluşur. Komşu birimlere oranla sarp 
morfoloji sunmasıyla belirgindir. 

Camiboğazı formasyonunun en açık mostraları Ildır’ın doğusunda 
Camiboğazı mevkiinde görülür. Bu noktadan kuzeye kalınlaşarak devam 
eden birim, Karaburun yarımadasının en sarp kesimlerini ve yüksek 
tepelerini oluşturur. 

Birim altta, Gerence formasyonu ve üstte Güvercinlik formasyonu 
ile geçişlidir. 

Çakmakoğlu ve Bilgin (2006), birimin yaşının Ladiniyen-Karniyen 
olarak belirlemişlerdir. 

- Güvercinlik Formasyonu  

Güvercinlik formasyonun da açık gri laminalı dolomitler, 
megalodonlu kireçtaşları ve dolomitlerle ardalanmalı olarak kırmızı yeşil 
renkli kiltaşları ara düzeyleri ile kırmızı kuvarsitik kumtaşı mercekleri 
bulunur. 

Güvercinlik formasyonunun, Balıklıova’nın kuzeyinde Tahtaiskele 
mevkiinde, Ildır’ın Barbaros köyüne birleştiren yol boyunca ve Karaburun 
yarımadasının güneyinde geniş alanda gözlenir. 

Güvercinlik formasyonu altta Camiboğazı formasyonu, üstte ise 
Nohutalan formasyonu ile geçişlidir. 

Çakmakoğlu ve Bilgin (2006), çalışmalarında, birimin yaşını 
Karniyen-Resiyen olarak öngörmüşlerdir. 

- Nohutalan Formasyonu  

Nohutalan formasyonu düzgün katmanlanma sunan gri renkli 
kireçtaşları, dolomitik kireçtaşları ve dolomitlerden meydana gelmiştir. 
Genelde orta-kalın tabakalı ve gri renktedir. 

Bu birime ait en açık mostralar Balıkova’nın kuzeyinde, Barbaros 
köyü çevresinde, Nohutalan yakınlarında ve Urla-İçmeler mevkiinde 
bulunmaktadır. 
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Nohutalan formasyonunun alt dokanağı Güvercinlik formasyonu ile 
geçişlidir, üstte ise Üst Kretase (Aktepe formasyonu) tarafından uyumsuz 
olarak örtülür. 

Birimin yaşını Çakmakoğlu ve Bilgin (2006), Jura (Liyas-Malm) 
olarak öngörmüşlerdir. 

4.1.2.3. Orta Triyas-Kretase (t2k) 
Jeolji haritasında Orta Triyas-Kretase olarak gösterilen kireçtaşı 

birimini, Erdoğan (1990), yaşları Triyasdan Alt Kretaseye kadar değişen sığ 
denizel karbonat kütleleri olarak belirtmiştir. Bu karbonat kütlelerinin, hiçbir 
yerde stratigrafik olarak Üst Kretase flişine geçişli olmadığını ve fliş içinde 
allokton bloklar şeklinde bulunduğunu ifade etmiştir. 

4.1.2.4. Üst Kretase (k2) 
Bu çalışmada Üst Kretase olarak gösterilen kireçtaşı birimi, 

Çakmakoğlu ve Bilgin’in (2006) çalışmasında Aktepe formasyonu adı 
altında incelenmiştir ve genel olarak bej renkli, biyoklastik kireçtaşı ve killi 
kireçtaşından oluşmaktadır. 

Birim, çalışma alanının kuzeyinde ve Barbaros Köyü ile Armağan 
Dağı yakınında dar bir alan da yüzlek vermektedir. 

Çakmakoğlu ve Bilgin (2006), Aktepe formasyonunun, tabanda 
Nohutalanı formasyonunu uyumsuz olarak üstlediğini ifade etmişlerdir. Üst 
dokanağı ise Balıklıova formasyonunun Haneybaşı üyesi kapsamında 
değerlendirerek Üst Senoniyen birimleri ile arasında bir boşluk olduğunu 
öngörmüşler ve uyumsuz olarak kabul etmişlerdir. 

Çakmakoğlu ve Bilgin (2006), birimin yaşını Apsiyen-Albiyen 
olarak saptamışlardır.  

4.1.2.5. Üst Senoniyen (k2s) 
İki farklı stratigrafik yapısı olan Üst Senoniyen, çalışma alanında, 

Balıklıova, Güzelbahçe ile Seferihisar-Doğanbey-Payamlı arasında, Urla 
yakınlarında ve Demircili Mahallesi’ nde görülür. 

Balıklıova çevresindeki Üst Senoniyen, Triyas-Alt Kretase serisi 
üzerine açısal uyumsuzlukla, tabanda ince bir karbonat, üstte fliş fasiyesinde 
kırıntılı tortullarla oturur ve bu birime Balıklıova formasyonu adı verilmiştir 
(Erdoğan, 1990). Erdoğan (1990)’a göre, Balıklıova formasyonu bu özelliği 
ile Manisa, İzmir ve Seferihisar’ı içine alan geniş bir bölgedeki Üst 
Senoniyen’den, tabandaki karbonat istifine bağlı farklılık gösterir. 
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Çalışma alanında ki İzmir körfezi ile Seferihisar-Doğanbey-Payamlı 
arasındaki alanı da kapsayan bu geniş bölgede, yaşları Triyasdan Alt 
Kretaseye kadar değişen sığ denizel karbonat kütleler, hiçbir yerde 
stratigrafik olarak Üst Kretase flişine geçişli değildir ve fliş içinde allokton 
bloklar şeklinde bulunur. Bu bloklu birime Bornova karmaşığı adı verilmiştir 
( Erdoğan, 1985,1988 ( Erdoğan, 1990)). 

Üst Senoniyen yüzlekleri, Paleozoyik ve Mesozoyik kaya birimlerini 
tektonik olarak üstler ve Neojen yaşlı birimler tarafından uyumsuzlukla 
örtülür. 

- Balıklıova Formasyonu 

Balıklıova formasyonu, karbonat ve kırıntılı kaya birimlerinden 
oluşur. Erdoğan (1990), Balıklıova formasyonunu, altta karbonatlardan 
oluşan Karahasan kireçtaşı üyesi ile üstte kırıntılardan oluşan fliş 
fasiyesindeki Haneybaşı üyesine ayırarak tanımlamıştır: 

-Karahasan kireçtaşı üyesi; tabanda, bej renklerde, masif-kalın 
tabakalı biyoklastik kireçtaşlarından, daha üstte, bej renkte, orta tabakalı, 
yeşil çört/radyolarit kırıntılı, Globotruncana’lı mikritik kireçtaşları ile 
yumrulu kireçtaşları ve marn-kırıntılı kireçtaşlarından oluşur.  

-Haneybaşı üyesi; fliş fasiyesinde, açık/koyu yeşil, kahvemsi sarı-
bordo, kırmızı, yeşilimsi bej renklerde, ince/çok ince-orta tabakalı kumtaşı-
çamurtaşı egemen kaya türündedir. Kumtaşları, kırmızı radyolarit ve 
serpantinit kırıntılarını kapsar. 

Balıklıova formasyonunun yaşını, Erdoğan ve diğerleri (1990) 
Kampaniyen-Mestrihtiyen olarak kabul ederler. 

- Bornova Karmaşığı 

Batı Anadolu’da geniş bir dağılıma sahip olan Bornova karmaşığı, 
fliş fasiyesinde genel olarak kırıntılı bir matriks ile değişik kaya türündeki 
bloklardan oluşmaktadır. 

Bornova karmaşığı, yeşil, kahvemsi yeşil, kahvemsi sarı, pembemsi 
bej renklerde kumtaşı-şeyl egemen matriks içinde, kireçtaşı çakıl ve blokları, 
radyolarit, genellikle ayrışmış bazik volkanit, ultrabazik kaya, serpantinit ve 
farklı yaşlarda kireçtaşı bloklarından oluşur. 

Karmaşığın blokları; Karaburun istifine ait, Erken Triyas yaşında, 
ince lamellibranş fosilleri içeren çörtlü kireçtaşları, Ladiniyen yaşlı masif 
kireçtaşları ile serpantinitten oluşmuştur (Erdoğan, 1990) (Şekil 9,10). 
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Şekil 9. Fliş içerisinde serpantinit 
(Seferihisar-Doğanbey). 

Şekil 10. Fliş içerisinde masif 
kireçtaşı blokları (Seferihisar-Ilıca 
Sivrisi). 

Çalışma alanının doğusunda İzmir Körfezi ile Doğanbey-Payamlı 
arasındaki geniş bölgede, Urla’nın güneybatısı ile kuzeybatısında ve 
Demircili Mahallesi’nde görülür. 

Bornova karmaşığının yaşı Kampaniyen-Daniyen olarak 
saptanmıştır (Erdoğan, 1990).  

4.1.3. Senozoyik 
Çalışma alanında Alt-Orta Miyosen, Urla ve çevresinde oldukça 

geniş sahaları kaplar. Seferihisar’ın güneyinde yer yer veya devamlı seriler 
halinde yüzlek verir. 

4.1.3.1. Alt-Orta Miyosen (Alt Seri) – (m1-2) 
Kaya (1979), başlıca kırmızımsı ve grimsi renklerde çakıltaşı, 

litarenit, çamurtaşından ve yersel olarak kiltaşından oluşan birimi, Çamlı 
çakıltaşı adı altında incelemiştir ve istifi, alttan üste, üç düzeye ayırmıştır:  

Fliş topluluğundan türeme, tabakalanmasız, bloktaşı ve bloklu 
çakıltaşı, 

Düzensiz tabakalı çakıltaşı, çakıllı çamurtaşı ve litarenit ara 
katkıları, 

Yersel düzenli tabakalı çakıltaşı, litarenit, çamurtaşı ve kiltaşı. 
Birimin litoloji bileşenleri, kısa uzaklıklar içinde yanal olarak 

değişir. 
Çalışma alanında, Miosen yaşlı bu birim, temel kayaları üstler. 

Dokanaklar çoğu yerde aşırı eğimlenme veya faylanma nedeniyle derin 
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gömülmüş veya bozulmuştur. Urla kireçtaşı tarafından uyumlu olarak 
üstlenir (Kaya,1979). 

4.1.3.2. Alt-Orta Miyosen (Üst Seri) – (m1-2) 
Başlıca beyazımsı kireçtaşı, marn, kiltaşı, az olarak litarenit ve tüften 

yapılı birimi, Kaya (1979) çalışmasında Urla kireçtaşı adı altında 
açıklamıştır: 

Kireçtaşı; egemen olduğu düzeylerde başlıca beyazımsı, orta ile çok 
iyi arasında pekleşmiş, ince ile kalın arası tabakalıdır. Masif, içyapısız, 
yoğun veya bol çatlaklı ve boşluklu düzeyler kapsar. Marn ve kiltaşı, 
beyazımsı, yeşilimsi, grimsi, turuncu renklerde olağan olarak karbonatlıdır; 
değişik kalınlık ve bollukta ara tabaka ve ara katkılar şeklinde bulunur. 

Birim, çalışma alanın Urla ve çevresinde geniş bir alanı kapsar. 
Kaya (1979) ayrıca Urla kireçtaşınını, bölgesel yayılımı içinde, 

temel kayaları ve yaşlı Miosen birimleri üstlediğini, volkanik kayaçlar 
(Ovacık Bazaltı, Menteş Trakiti) tarafından kesildiğini ve üstlendiğini 
belirtmiştir. 

4.1.3.3. Kuvaterner (Q) 
Çalışma alanında Kuvaterner alüvyon, alüvyon yelpazesi, yamaç 

molozu şeklindedir. İzmir Körfezi’nde yelpaze deltaları körfezin güneyinde 
körfez içine doğru küçük diller şeklindedir (Şekil 11). 
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Şekil 11. Kuvaterner yaşlı alüvyon yelpazesi (İzmir-Urla) 

4.1.4. Volkanik Kayaçlar 
Çalışma alanının da içinde bulunduğu, Karaburun yarımadası ve 

yakın çevresindeki volkanitlerin radyometrik yaşları haritada gösterilmiştir 
(Şekil 12). 
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Şekil 12. Karaburun ve yakın çevresindeki volkanitlere ilişkin radyometrik 

yaşlar (Türkecan ve diğerleri, 1998). 

 

4.1.4.1. Bazalt-Spilit (k2β) 
Albitik (NaAlSi3O8) feldispatlı bazalt kayası olan spilitik 

volkanikleri Erdoğan (1990) çalışmasında,  Kampaniyen-Daniyen yaşlı fliş 
fasiyesindeki Bornova karmaşığında yer aldığını belirtmiştir. 

4.1.4.2. Ayrılmamış Volkanitler (m1-2 v) ve Piroklastik 
Kayalar (m1-2 π) 

Çalışma alanının kuzeyinde Mordoğan ve çevresi ile Uzunada’da 
görülen volkanitleri Kaya (1979) çalışmasında Foça tüfü-Mordoğan üyesi 
adı altında;  başlıca düzensiz tabakalı, zayıf ile ortaç arası pekleşmiş 
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volkanaklastik çakıltaşı (riyodasit-andezit bileşimli), litarenit ve 
çamurtaşından oluştuğunu, yaklaşık bir örnek litoloji sunduğunu ve akarsu 
çökeli olduğunu belirtmiştir. Yazar, Foça tüfünün Miosen yaşlı değişik 
birimleri üstlediğini ve üstlendiğini, dokanağın her durumda ani olduğunu ve 
aşınmalı nitelik taşıdığını ifade etmiştir.. 

Çalışma alanının en önemli volkanik yüksekliğini, Kocadağ ve 
Velidağ oluşturmaktadır. Bu volkanitler, Erken ve Erken Orta Miyosen 
döneminde etkinlik göstermiş olup andezitik ve dasitik lav, piroklastik ve 
volkanik breşlerden, Alaçatı doğusunda yer alan Armağan Dağı yüksekliği 
de Erken Miyosen yaşlı andezit ve dasit bileşimindeki lavlar ile bunların 
piroklastiklerinden oluşmuşlardır (Türkecan ve diğerleri, 1998), (Şekil 13). 

 

 
Şekil 13. Andeziti-dasitik volkanitler ve piroklastikleri (Urla-Uzunkuyu). 

Kaya (1979) çalışmasında, Urla’nın Denizli köyü çevresinde ve 
Menteş de yersel olarak bulunan volkanik birimi Menteş trakiti adı altında 
incelemiştir (Şekil 14). Birimin trakit bileşim alanı içinde lav, tüf, aglomera 
ile dayklardan yapılı olduğunu ve Urla kireçtaşını örttüğünü ve girmelerle 
kestiğini ifade etmiştir. 
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Şekil 14. Menteş trakiti (Urla-Denizli Köyü). 

 

4.1.4.3. Bazalt (m1-2 β) 
Urla’nın güneydoğusunda Ovacık mevkii çevresinde ve Seferihisar 

tarafında serpili küçük girmeler ve örtüler şeklinde görülen, başlıca bazalt ve 
bazalt-tüften yapılı birimi, Kaya (1979) çalışmasında Ovacık bazaltı adı 
altında incelemiştir. 

4.1.5. Plutonik Kayaçlar 

4.1.5.1. Granitoyid (γ9) 
Türkecan ve diğerleri (1998) çalışmalarında Uzunkuyu yöresinde yer 

alan plutonik kayaçı Uzunkuyu sokulumu adı altında monzodiyorit olarak 
belirlemişler ve yapılan yaş tayininde 15,4 ± 0,5 my yaşını elde etmişlerdir. 
Kontak metamorfizma sonucu, Uzunkuyu-Palamutboğazı çevresinde 
Uzunkuyu sokulumu rekristalize özellik göstermektedir (Şekil 15). 
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Şekil 15. Uzunkuyu sokulumu (Urla-Uzunkuyu). 

 

4.1.6. Ofiyolitik Kayaçlar 

4.1.6.1. Peridotit (ψ) 
Çalışma alanında fliş içerisinde, temel olarak peridotit ve dünit gibi 

birincil kayaçların serpantinleşmesi sonucu oluşan ultramafik ve ultrabazik 
kayaç olan serpantinitler yer alır. 

Yeşil renkteki bu serpantinitleri, Erdoğan ve diğerleri (1990) 
Kampaniyen-Daniyen yaşlı Bornova karmaşığı kapsamında, ofiyolitik 
karmaşık içerisinde; serpantinleşmiş peridotitler, yapraklı serpantinitler 
olarak incelemişlerdir.  

4.2. Tektonik Yapı 
Erdoğan (1990),  Batı Anadolu’da, İzmir çevresinde üç tektonik 

kuşağın yer aldığını ve bu kuşakları doğudan batıya doğru, Menderes masifi, 
İzmir-Ankara zonu ve Karaburun kuşağı olarak belirtmiştir (Şekil 16).  
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Yazar, metamorfik kayalardan oluşan Menderes masifi üzerine 
bindirmiş olan İzmir-Ankara zonunu, Manisa’dan Seferihisar’a kadar uzanan 
geniş bir bölgede fliş fasiyesinde tortul kayalar ve mafik volkanik ara 
katkılardan yapılı bir matriks ve matriks içinde yüzen boyları 20km yi aşan 
kireçtaşı bloklarından oluştuğunu belirtmiş ve Bornova karmaşığı olarak 
tanımlamıştır. Birim içindeki kireçtaşı mega bloklarının genelleştirilmiş 
stratigrafisinin, Karaburun yarımadasında yüzeylenen karbonat istifine 
benzediğini ve litolojik ve paleontolojik karşılaştırmalarda bu blokların 
Karaburun istifine ait parçalar olduğunu belirtmiştir.  

 
Şekil 16. Batı Anadolu’nun paleotektonik kuşakları; Menderes masifi, İzmir-

Ankara zonu ve Karaburun kuşağının genel uzanımı (Erdoğan, 1990). 
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Ayrıca, Karaburun yarımadasında Üst Kretasenin, Balıklıova köyü 
çevresinde açısal uyumsuzlukla Triyas-Alt Kretase devamlı serisi üzerine 
tabanda ince bir karbonat ve üstte fliş fasiyesinde kırıntılı tortullarla 
oturduğunu ve Karaburun ilçe merkezi ve Urla ilçesi yakınında olmak üzere 
iki yerde, Bornova karmaşığı benzeri kayalarla Karaburun karbonat istifinin 
ilişkisini gözlemlemiştir.  

Buna göre, Karaburun karbonat istifinin, İzmir-Ankara zonunun 
platformu olduğunu ve bu platformun fliş çökelimi sırasında naplaşmaya 
uğradığını, ilerleyen naptan kopan kütlelerin Bornova karmaşığı içindeki 
megablokları oluşturduğunu, Karaburun karbonat kuşağının ise daha büyük 
ölçekte allokton kütle şeklinde nap paketinin kendisini veya fliş ortamına 
ilerlemiş burnunu teşkil ettiğini ifade etmiştir. 

Yazar, bindirme tektoniğinin ardından gelişmiş olan ve Orta 
Miyosenden günümüze değin devam etmekte bulunan neotektonik evrede bu 
yaşlı kuşakların uzanımlarını verev kesen tansiyonal havzaların geliştiğini ve 
içlerinin gölsel ve karasal tortullarla dolduğunu da belirtmiştir. 

Kaya (1979), çöküntü dolgusunu oluşturan, çok katlı tekrarlanan 
tortul ve volkanik ürün birikimi olan Neojen kaya birimlerinin dolgu 
geometrisinin ve temel kayaları ile olan stratigrafi ilişkilerinin doğu Ege 
Denizi ve kara kuşağı üzerinde orta doğu Ege çöküntüsünün varlığını ortaya 
koyduğunu ifade etmiştir (Şekil 17). 

Orta doğu Ege çöküntüsünü oluşturan çizgisel çöküntü ve yükselti 
basamaklarının batıdan doğuya genelleştirilmiş sırasını aşağıdaki gibi 
verilmiştir: 

-KARABURUN YÜKSELTİSİ  
 Mordoğan-Dikili basamağı 
 Foça basamağı 
 -FOÇA ÇÖKÜNTÜSÜ Aliağa basamağı 
 Zeytindağ yükseltisi (basamağı) 
 Menemen basamağı 
-YAMANLAR YÜKSELTİSİ  
-AKHİSAR ÇÖKÜNTÜSÜ  
-MENDERES YÜKSELTİSİ  

Orta doğu Ege çöküntüsünde KD ve K gidişli çizgisel çöküntü ve 
yükselti basamaklarının birleşim yerleri oynak (reze) çizgileri oluştururlar. 
Bu yerler çok katlı ve değişik yönlerde yer değiştirmiş fay veya blok 
eğimlenme eksenleri ile simgelenir. 
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Kaya (1979), Kuvaterner’de orta doğu Ege’de morfoloji ve jeoloji 
birimlerinin, yarımadalar, adalar ve kara içlerinde KB-GD, KD-GB 
doğrultuları üzerinde bir kesiklik göstermediğini, elde edilebilen sismik 
veriler sonucunda gömülü oynak çizgilerin körfezlerde ve kara ile adalar 
arasında uzandığını belirtmiştir. 

 
Şekil 17. Orta doğu Ege çöküntüsünün yapısal-stratigrafik basamakları (Kaya, 1979). 
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4.3. Ana Materyal ve Toprak Özellikleri 
Bu bölümde, önceki çalışmalardan ve toprak analizlerinden 

yararlanarak çalışma alanında yer alan jeolojik birimler ve toprak özellikleri 
belirtilmiştir. Buna göre, çalışma alanında yer alan jeolojik birimlere ve 
oluşturdukları toprağın özelliklerine göre genel başlıklar altında 
incelenmiştir. 

Büyük Toprak Gruplarının ve alt-sınıfların yer aldığı toprak 
haritasında örnek noktalar gösterilmiştir (Şekil 18). Ayrıca, Büyük Toprak 
Grupları içerisinde yer alan alt-sınıflara göre eğim, toprak derinliği, taşlılık 
ve aşınım özellikleri ile jeolojik birimler çizelge halinde verilmiştir (Çizelge 
2). 

Bitkilerin su ve besin maddelerinden yararlanmalarını sağlayan 
toprak derinliği, ana kayanın ayrışma durumu, aşınım derecesi ve eğime 
bağlı olarak değişmektedir. 
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Şekil 18. Çalışma alanının toprak haritası (TGM , 1974). 
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Çizelge 2. Çalışma alanında yer alan Büyük Toprak Gruplarının eğim, taşlılık, toprak derinliği, aşınım özellikleri ile 
jeolojik birimler. 

Sembolü Büyük Toprak Grubu Sınıf Alt-sınıf Açıklama Anakaya/Anamateryal 

N Kireçsiz Kahverengi  
Orman 

IV IVes Dik eğimli, sığ, orta aşınımlı topraklar Kumtaşı-şeyl egemen 
matriks ile değişik kaya 
türündeki bloklardan 
oluşan fliş.  

VII VIIes Dik-sarp eğimli, sığ-çok sığ, şiddetli-çok şiddetli aşınımlı yüksek arazi toprakları

M Kahverengi Orman III IIIe Orta eğimli, derin-orta derin, orta aşınımlı topraklar Neojen yaşlı jeolojik 
birimler. 
 

IIIes Orta eğimli, sığ , orta aşınımlı topraklar 
VI VIes Dik eğimli, sığ, şiddetli aşınımlı yüksek arazi toprakları 

U Kireçsiz Kahverengi 

III IIIes Orta eğimli, sığ , orta aşınımlı topraklar 
Volkanikler ve kumtaşı-
şeyl egemen matriks ile 
değişik kaya türündeki 
bloklardan oluşan fliş  

IV IVes Orta ve dik eğimli, sığ ve çok sığ, orta ve şiddetli aşınımlı topraklar 
VI VIes Dik eğimli, sığ, şiddetli aşınımlı yüksek arazi toprakları 

VII VIIes Dik-sarp eğimli, sığ-çok sığ, şiddetli-çok şiddetli aşınımlı yüksek arazi toprakları
VIIse Çok dik sarp eğimli, şiddetli-çok şiddetli aşınımlı litozolik topraklar 

T Kırmızı Akdeniz 
IV IVse Hafif-dik arasında değişik eğimli, orta derin-sığ ve taşlı, orta aşınımlı topraklar 

Sert kireçtaşları. VI VIes Dik eğimli,sığ, şiddetli aşınımlı yüksek arazi toprakları 
VII VIIes Dik-sarp eğimli, sığ-çok sığ, şiddetli-çok şiddetli aşınımlı yüksek arazi toprakları

E Kırmızı Kahverengi 
Akdeniz 

IV IVes Orta eğimli, çok sığ, şiddetli aşınımlı toprakları 

Konglomeratik veya sert 
kireçtaşları. 

IVse Hafif-dik arasında değişik eğimli, orta derin-sığ ve taşlı, orta aşınımlı topraklar 

VI VIes Dik eğimli,sığ, şiddetli aşınımlı yüksek arazi toprakları 
VIse Orta eğimli, sığ-çok sığ ve taşlı, şiddetli aşınımlı topraklar 

VII VIIes Dik-sarp eğimli, sığ-çok sığ, şiddetli-çok şiddetli aşınımlı yüksek arazi torakları 
VIIse Çok dik-sarp eğimli, şiddetli-çok şiddetli aşınımlı litozolik topraklar 

R Rendzina 

III IIIes Orta eğimli, sığ, orta aşınımlı topraklar 
Killi kireçtaşı, marn ve 
kolaylıkla parçalanabilen 
kireçtaşları. 

IV IVes Orta eğimli, sığ, şiddetli aşınımlı topraklar 

VI VIes Dik eğimli, sığ, şiddetli aşınımlı yüksek arazi toprakları 
VIse Orta eğimli, sığ-çok sığ ve taşlı, şiddetli aşınımlı topraklar 

VII VIIes Dik-sarp eğimli, sığ-çok sığ, şiddetli-çok şiddetli aşınımlı yüksek arazi toprakları

A Aluvyal III IIIw Bozuk drenajlı topraklar Akarsuların getirdiği 
jeolojik materyaller 

K Koluvyal 

I I Düz-düze yakın eğimli, derin topraklar 
Parçalanıp taşınmış 
yüksek arazi ana 
materyallari. 

II IIe Hafif eğimli, derin, orta aşınımlı, iyi drenajlı topraklar 
III IIIse Hafif eğimli, değişik derinlikte, orta aşınımlı topraklardır 
IV IVse Hafif-dik arasında değişik eğimli, orta derin-sığ ve taşlı, orta aşınımlı topraklar 

ÇK Çıplak Kayalık 
 ve Molazlar VIII VIII Çıplak kaya yüzeyleri Genelde çıplak kayalar ve 

molozları. 



36 
 

4.3.1. Killi-Kireçli Topraklar 
-Kireçtaşı 

Çalışma alanında kireçtaşı, Paleozoyik, Mesozoyik yaşlı karbonat 
seriler ile fliş içerisinde kireçtaşı çakıl ve blokları şeklinde ve Neojen yaşlı 
birimlerde yer alır. Değişik yaş ve litolojik özellikte olan kireçtaşı anakaya 
üzerindeki örnek noktaların toprak analizleri EK 1 de verilmiştir. 

Çalışma alanında yer kireçtaşları üzerinde Kırmızı Akdeniz ve 
Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları gelişmiştir (Şekil 19).  

 

 
Şekil 19. Kireçtaşı anakaya üzerinde Kırmızı Akdeniz Toprakları (Urla-

Uzunkuyu). 

 
Çalışma alanında, karbonatlar üzerinde oluşan Kırmızı Akdeniz ve 

Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları toprak haritasında geniş alanları 
kapsar.  
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Çalışma alanındaki örnek noktalardaki kireçtaşı anakaya üzerindeki 
topraklar, kumlu balçık, kumlu killi balçık, killi balçık, kil ve çamurtaşı 
geçişli alanda balçık bünyede (kaba, orta ve ince tekstür), toprak reaksiyonu 
7,10-8,49 arasında nötr-hafif ve orta alkali özelliktedir.  

Atalay (2006), kireçtaşının tabakalaşma, çatlaklık ve bileşimi (killi, 
kumlu, magnezyumlu, silisli vs. olup olmaması) ile toprak oluşumu arasında 
sıkı ilişki olduğunu, kireçtaşlarının çatlaklı yapı göstermesi su ve hava 
dolaşımını sağladığını, bu nedenle kireçtaşları üzerinde kızıllaşma olayının 
(Akdeniz iklim şartlarında) diğer ana materyallere göre çabuk geliştiğini 
belirtmiştir. 

Atalay (2006), toprakta yıkanma ve demirli bileşiklerin alt katlarda 
çökelme derinliğinin, kurak mevsimin uzunluğu ve yağışın şiddetine göre 
değiştiğini ve yıkanmış kırmızı toprakların, daha fazla organik maddeye 
sahip olup nemli alanlarda oluştuğunu belirtmiştir.  

Özel ve ark. (2008), defne’nin en yoğun bulunduğu kireçtaşı 
anakayanın, çatlaklarında ve altlarında suyu koruyabildiklerini, bu tür 
alanlarda bulunan defnelerin başka bir su kaynağına ihtiyaç göstermeden 
havadaki su ve kaya içindeki suyla yetinebildiklerini belirtmiştir. 

Çalışma alanının meşcere haritasında Akdeniz Toprakları üzerinde 
genel olarak kızılçam, bozuk kızılçam, fıstıkçamı, bozuk karışık baltalık-OT, 
ağaçsız OT ve kayalık, taşlık alanlar olarak gösterilmiştir. 

-Marn 

Marn, çalışma alanında Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı tortul 
kayalarda yüzlek verir. Alt-Orta Miyosen yaşlı Urla kireçtaşı olarak 
adlandırılan jeolojik birim içerisinde yer alan örnek noktaların toprak 
analizleri EK.2 verilmiştir. 

Marn üzerindeki örnek noktalarda toprak, killi ve killi balçık 
bünyede (ince tekstür), orta-şiddetli alkali toprak (pH 8,35-8,60) 
özelliğindedir. 

Toprak haritasında, örnek noktalar Rendzina Topraklar üzerindedir. 
A horizonunun rengi aşınım ve anakayanın ayrışma derecesine göre 
değişebilir (Şekil 20). Marn anakaya üzerinde oluşmuş Rendzina 
Topraklarının profillerinde, çeşitli büyüklükteki elementlerin biyolojik ve 
mekanik karışımına rastlanır.  
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Şekil 20. Marn anakaya üzerinde Rendzina Topraklar (Urla-Zeytinalanı). 

Anakayanın marn olduğu örnek noktaların da yer aldığı Alt-Orta 
Miyosen yaşlı birimler, meşcere haritasında eğimin uygun olduğu yerlerde 
ziraat alanı, eğimin yüksek olduğu yerlerde doğal ortamına göre bozuk 
karışık baltalık-OT, bozuk kızılçam şeklinde görülmektedir. 

4.3.2. Flişler ve Kumtaşı Üzerindeki Kumlu Topraklar 
-Fliş 

Çalışma alanında fliş birimi Balıklıova formasyonu ve Bornova 
karmaşığı adı altında incelenmiştir. Egemen matriksi kumtaşı-şeyl olan 
Bornova karmaşığı üzerinde yer alan örnek noktaların toprak analizleri EK 3 
de verilmiştir.  

Fliş biriminde ardalanmalı olarak görülen kumtaşı ve şeylin genel bir 
tanımını yaparsak; kumtaşı, başlıca kum derecesinde kuvars tanelerinden 
oluşma çimentolaşmış veya başka yolla sıkılaşmış kırıntılı bir çökeldir. 
Bağlayıcı veya çimentolayıcı gerecin yapısına göre killi, silisli, kireçli, 
demirli olabilir. Şeyl ise bileşen zerreleri çoklukla kil derecesinde bulunan 
laminalı bir çökeldir. Sertleşmiş, laminalanmış veya yarılır kiltaşları ile 
miltaşlarını kapsar. 
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Güzelbahçe’nin güneyinden Seferihisar-Doğanbey’e kadar olan 
kesimdeki kumtaşı-şeyl egemen matriks ile değişik kaya türündeki 
bloklardan oluşan fliş fasiyesinde Kireçsiz Kahverengi Topraklar geniş 
alanları kaplar. 

Flişin üzerindeki örnek noktalarda kumlu balçık, balçık, killi balçık, 
balçıklı kum bünyede (kaba ve orta tekstür) toprak görülmüştür. Toprak 
reaksiyonu 7,11-7,84 arasında hafif alkali özelliktedir. 

Kireçsiz Kahverengi Toprakların profillerinde koyu A1 horizonu, 
yapı ve renkçe farklı B horizonundan kolaylıkla ayrılır. A horizonu kahve-
koyu gri kahve renklidir. B horizonunun rengi sarımsı kahvedir. B 
horizonunun alt kısımlarında demir mangan lekeleri artmakta renk kırmızıya 
dönüşmektedir (Şekil 21). Yağışlı mevsimlerde killer ve bazlar yıkanır. 
Kurak mevsimlerde ise bu kil ve bazlar sıkışmış haldedir( TGM, 1974). 

 

  

Şekil 21. Fliş içerisinde. Kireçsiz Kahverengi Toprak (Seferihisar-
Doğanbey). 

Fliş üzerinde, dik-çok dik ve sarp eğimlerde ise Kireçsiz Kahverengi 
Orman Toprakları yer almaktadır (Şekil 22).  
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Şekil 22. Fliş üzerinde Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları (Seferihisar-
Ilıca Sivrisi). 

 
Kireçsiz Kahverengi Orman Topraklarının profilleri tamamen 

serbest kireçten yoksundur. Profil derinlikleri, ana kayanın ayrışmasına bağlı 
olarak değişir. Kil-humus-demir kompleksi toprağın rengini değiştirir. 
Ilıman iklim ve ana kayanın bazlarca yoksun oluşu bitki artıklarının, oldukça 
çabuk ayrışmasını etkiler. Yağışın az olduğu yerlerde sınırlı bir yıkanma 
vardır (TGM, 1974). 

Atalay (2006), fliş biriminin gerek kolay işlendiği gerekse kök 
gelişmesine uygun olduğu ve yeterli besin maddesi içerdiği için 
ağaçlandırmaya son derece uygun alanlar olduğunu ifade etmiştir. 

Meşcere haritasında, flişin yüzlek verdiği yerler genel olarak 
kızılçam, bozuk kızılçam ve bozuk karışık-baltalık-ağaçsız OT olarak 
görülmektedir. 
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-Kumtaşı 

Kumtaşı, çalışma alanında temeli oluşturan karbonat seride ara 
katkılar ve mercekler şeklinde, fliş fasiyesinde matriks içinde ve Neojen 
birimlerde yer alır (Şekil 23). 

 

 

Şekil 23. Fliş içerisinde kumtaşı anakaya (Seferihisar-Doğanbey Köyü). 

Alt-Orta Miyosen yaşlı tortullar üzerindeki kumtaşı anakayada yer 
alan örnek noktaların toprak analizleri EK 4 de verilmiştir. Bu örnek 
noktalar, çalışma alanının toprak haritasında Kireçsiz Kahverengi Topraklar 
üzerindedir. 

 

Anakayanın kumtaşı olduğu bu noktalarda toprak, kumlu balçık, 
balçık bünyede (kaba ve orta tekstür), toprak reaksiyonu ise 5,95-7,86 
arasında hafif asit-nötr-hafif alkali özelliktedir.  

Kumtaşı anakayanın bağlayıcı veya çimentolayıcı gerecinin 
yapılışına göre killi, silisli, kireçli, demirli olması toprağın fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini etkilemektedir. 

Atalay (2006), düzlük alanlarda kolayca ayrışan kumtaşı üzerinde 
oluşan derin kumlu topraklarda, hava ve su sirkülasyonu iyi olduğundan 
kökleri derine giden ağaçların mükemmel yetişebileceğini ve böyle alanların 
ormancılık açısından produktif sahalar arasında olduğunu belirtmiştir. 
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4.3.3. Asit Derinlik Kayaları Üzerindeki Kumlu Topraklar 
-Granitoyid 

Bu çalışmada Uzunkuyu Sokulumu adı altında incelenen 
granitoyidleri Türkecan ve diğ. (1998) kuvars monzodiyorit olarak 
belirlemişlerdir. Atalay (2006), asit kökenli derinlik kayaların üzerinde 
balçık ve kumlu balçık bünyede toprakların yaygın olduğunu, daha ziyade 
asit reaksiyon gösterdiklerini belirtmiştir. 

4.3.4. Andosollar 
-Bazalt 

Çalışma alanında bazalt, bazalt-tüften yapılı Ovacık bazaltı ve fliş 
içerisinde albitik (NaAlSi3O8) feldispatlı bazalt kayası olan spilitik 
volkanikler olarak yer alır. Bazalt anakayası üzerinde gelişmiş olan 
topraklar, yeni toprak sınıflandırma sisteminde Andosollar ordosu içerisine 
alınmıştır (Atalay, 2006). 

Atalay (2006), bazik kayalar üzerinde orta bünyeli, besin maddeleri 
bakımından zengin, su tutma kapasitesi yüksek olan toprakların geliştiğini 
belirtmiştir.  

Ayrıca Kılcı (1998), bazalt anakayanın ufalanıp dağıldığında killi 
topraklar meydana getirdiğini, ormancılık açısından sığ topraklar 
verdiğinden elverişsiz olduğunu, mutlak derinliği fazla ise elverişli topraklar 
olarak ifade etmiştir. 

4.3.5. Volkanikler Üzerindeki Kumlu Topraklar 
- Trakit 

Çalışma alanında Menteş trakiti, Urla’nın Denizli köyü çevresinde 
ve Menteş’de yersel olarak bulunur. Toprak haritasında Kireçsiz Kahverengi 
Topraklar üzerinde yer almaktadır. 

Atalay (2006), trakitlerin hem zor ayrıştığı, hem de ayrışmaya 
uğrayan alanlarda kumlu, sığ ve besin maddeleri bakımından fakir topraklar 
oluşturduğunu ifade etmiştir. 

- Andezit-Dasit ve Piroklastikleri 

Çalışma alanında andezitik ve dasitik lav ve bunların piroklastikleri 
ile volkanik breşler Kocadağ, Velidağ ve Armağan Dağı yüksekliklerinde 
yüzlek verirler.  
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Çalışma alanındaki andezitik-dasitik özellikteki volkanik 
yükseklikler üzerinde Kireçsiz Kahverengi Toprak, yamaçlarındaki yamaç 
molozları Koluvyal Toprak özelliğindedir (Şekil 24-25). 

 

Şekil 24. Volkanikler üzerinde Kireçsiz 
Kahverengi Toprak (Urla-Uzunkuyu 
yolu) 

Şekil 25. Volkaniklerin yamaçlarında 
yer alan Koluvyal Toprak (Urla-
Gülbahçe). 

Çalışma alanında andezit ve andezit tüfler üzerinde yer alan örnek 
noktaların toprak analizleri EK 5 da verilmiştir. 

Andezit ve andezit tüflerin bulunduğu örnek noktalardaki toprak, 
kumlu balçık, kumlu killi balçık, balçık, killi balçık bünyede (kaba ve orta 
tekstür) olup hafif asit-nötr (6,00-7,30) reaksiyon göstermektedir. 

Anakayanın andezit-andezit tüf olan örnek noktalarda görüldüğü gibi 
Atalay (2006), patlamalı volkanik püskürmelerle meydana gelen ve 
çoğunluğunu kum ebadındaki asit volkanik malzemeler ve özellikle tüfler 
üzerinde kumlu toprakların bulunduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca Atalay (2006), Karaburun yarımadasında ve Çeşme’nin 
doğusundaki volkanik dağların çevresinde görülen aglomeraların yer aldığı 
hafif engebeli yüzeylerde bile tamamen taşlı-çakıllı toprak ve/veya depoların 
bulunduğunu, fizyolojik derinliği metrelerce olan bu volkanik arazilerde 
ormanların yetişmesinin ancak uygun iklim şartları altında olabileceğini 
ifade etmiştir. 

Meşcere haritasında andezitlerin bulunduğu yerler genel olarak, 
bozuk karışık baltalık-ağaçsız orman toprağı, ağaçsız OT olarak 
belirtilmiştir. 
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4.3.6. Ultrabazik Kayalar Üzerindeki Alkali Topraklar 
- Serpantinit 

Çalışma alanında, peridotit ve dünit gibi birincil kayaçların 
serpantinleşmesi sonucu oluşan ultramafik ve ultrabazik kayaç olan 
serpantinitler (Mg3 Si2 O5 (OH)4), fliş içerisinde yer alır. 

Sığ topraklar vermesi nedeni ile genç anakaya üzerindeki topraklar 
ormancılık açısından elverişsizdir (Kılcı,1998). 

Atalay (2006), peridotit-serpantin kütlelerinin iyi ayrıştığı düzlük ve 
hafif engebeli kesimlerde besin maddeleri yönünden oldukça verimli, fakat 
ağır bünyeli, şiddetli alkalen reaksiyon gösteren toprakların oluştuğunu, 
belirtmiştir. Bu tür alanlar bitki örtüsü yönünden zayıf alanlardır (Şekil 26). 

 

 

Şekil 26. Serpantinitler (İzmir-Seferihisar yolu ). 
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4.3.7. Taşınmış Materyal 
Çalışma alanının jeoloji haritasında Kuvaterner olarak gösterilen 

alüvyon, alüvyon yelpazesi ve yamaç molozu, toprak haritasında Aluvyal ve 
Koluvyal Topraklar üzerinde yer almaktadır. Akarsuların çevresinde düz-
düze yakın eğimli taban arazileri ve tarla özelliğindeki taşınmış materyal 
üzerindeki örnek noktaların toprak analizleri EK 6 de verilmiştir (Şekil 27-
28).  

 

 

Şekil 27. Dere yatağında Aluvyal Toprak, yamaçlar şeyl anakaya (P 30-31, 
Seferihisar-Doğanbey GB). 

Taşınmış materyal üzerindeki bu örnek noktalarda toprak, kumlu 
balçık, kumlu killi balçık, balçık bünyede (kaba ve orta tekstür) toprak 
reaksiyonu ise 6,91-8,34 arasında nötr-hafif ve orta alkali özelliktedir. 

Aluvyal Toprakların profilleri derindir, akarsuların getirdiği 
materyalin jeolojik yapısına ve akarsuların debisine göre yatay katlar halinde 
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bir dizilim gösterir. Ayrıca, profilde, bu katların yataklanma durumuna göre, 
değişik mevsimlerde alçalıp-yükselen taban suyu bulunur. 

Koluvyal Topraklar yüksek arazi topraklarının aşınıp-taşınmasıyla 
oluşurlar. Taşıdıkları materyalin özelliklerini kısmen taşırlar fakat daha 
düşük eğimde oluşmuşlardır. 

Meşcere haritasında alüvyonların bulunduğu yerler genellikle ziraat 
alanı ve yerleşim yerleri olarak görülmektedir. Koluvyal Toprak 
özelliğindeki yamaç birikintileri üzerinde kızılçam ve bozuk karışık baltalık-
ağaçsız orman toprağı yer almaktadır. 

4.3.8. Besin Elementleri 
Atalay (2006), topraktaki besin maddelerini veya toprağın genel 

kimyasal yapısını ana kaya veya depolardan kaynaklanan mineral 
elementlerin oluşturduğunu ve bu minerallerin ana kayanın bileşimine bağlı 
olarak yer yer önemli değişme gösterdiğini belirtmiştir.  

Çepel (1978), toprakta besin maddesi dengesinin, inorganik ve 
organik maddelerin ayrışması sonucunda üretilen elementlerin miktarı ile 
bunların yıkanan ve bitkiler tarafından alınan miktarları arasındaki orana 
bağlı olduğu ve nemli iklimlerde, geçirgen topraklarda besin maddelerinin 
çok yıkandığını ifade etmiştir. 

Çalışma alanındaki örnek noktalarda yüzlek veren anakaya ve 
maksimum-minimum toprak besin madde değerleri Çizelge halinde 
verilmiştir (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Çalışma alanındaki yer alan örnek anakaya ve maksimum-
minimum toprak besin madde değerleri. 

Anakaya 
pH N (%) K (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) Na (ppm) 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 
Kireçtaşı 7,10 8,49 0,027 0,557 16 599 2900 6700 60 1080 eser 41 
Marn 8,35 8,60 0,025 0,207 75 357 4700 7100 102 168 13 50 
Fliş  7,11 7,84 0,038 0,390 29 140 1100 4500 42 388 eser 30 
Kumtaşı 5,95 7,86 0,020 0,277 25 99 280 3900 68 222 14 44 
Taşınmış 
materyal 6,91 8,34 0,055 0,217 34 214 800 5100 80 385 23 123 

Andezit/ 
Andezit 
tüf 

6,00 7,30 0,008 0,433 46 318 540 2100 162 600 20 52 



47 
 

Kılcı ve ark.(2003), makro ve mikro besin elementlerinin bitkiler 
için en yarayışlı durumda oldukları pH aralığının 6,0-7,5 olduğunu , yüksek 
PH derecelerinde, toprakta sodyum,, kalsiyum, magnezyum gibi 
elementlerin yüksek seviyelerde olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumda 
fosforun inaktif olduğunu, demir, çinko, mangan gibi mikro elementlerin 
alınamayacağını ifade etmişlerdir. 

Özel ve ark.(2006), Urla-Seferihisar (İzmir) bölgesinin de yer aldığı 
Ege Bölgesi’ndeki maki alanları topraklarının gerek organik madde gerekse 
N, P, K miktarları açısından orta ve üzerinde değerler taşıdığını belirtmiştir. 

4.3.9. Toprak Tuzluluğu 
Çalışma alanındaki örnek noktalarda yüzlek veren anakaya ve 

maksimum-minimum elektriksel iletkenlik (ECx103) değerleri Çizelge 
halinde verilmiştir (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Çalışma alanında yer alan örnek ana kaya ve maksimum-
minimum elektriksel iletkenlik (ECx103) değerleri. 

ANAKAYA 
ECx103 (mmhos/cm) 

Minimum Maksimum 

Kireçtaşı 0,074 0,636 
Marn 0,175 0,320 
Fliş 0,046 0,673 
Kumtaşı 0,104 0,282 
Taşınmış Materyal 0,103 0,301 
Andezit/Andezit tüf 0,044 0,390 

 

Tuzlu topraklarda, bitki gelişmesini ve yetişmesini engelleyici, 
güçleştirici çözünmüş halde bulunan tuzlar, toprak çözeltisinin ozmatik 
basıncını artırır ve suyun yukarıya doğru çıkmasını güçleştirir (Atalay, 
2006). 

Örnek noktalardaki toprak analizlerine göre elektriksel iletkenlik 
(ECx103) değerleri 0,044-0,673 milisiemens/cm arasında değişmektedir. Bu 
değerler tuzsuz toprak aralığına karşılık gelmektedir. 
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5. SONUÇ 
Dik, çok dik ve sarp eğimlerin yaygın olduğu çalışma alanın da bitki 

örtüsünün zayıf ve eğimin yüksek olduğu yerlerde aşınım da ileri derecede 
olmaktadır. Bu durum, özellikle volkanikler ve fliş üzerinde oluşan kumlu 
topraklarda fazlasıyla gözlenmektedir.  

Çalışma alanında oluşum, yaş ve litolojik olarak farklılıklar gösteren 
birimler içerisindeki kumtaşı anakayanın, bağlayıcı veya çimentolayıcı 
gerecinin killi, silisli, kireçli, demirli olması toprağın fiziksel ve kimyasal 
özelliklerini etkilemektedir. Dolayısıyla çözülme ve besin elementleri 
açısından farklılıklar sunmaktadır. 

Çalışma alanındaki karbonatlarda, toprağın en iyi geliştiği yerler, 
ayrışmanın daha kolay olduğu ince tabakalı, çatlaklı kayaçların tabakalaşma 
yüzeyleri ve çatlaklarıdır. Bu karbonatlar üzerinde mutlak derinlik 
bakımından sığ-orta-derin olan fakat anakayanın çatlaklı yapısından dolayı 
fizyolojik derinlikleri fazla olabilen, taşlı-çok taşlı Akdeniz Toprakları 
gelişmiştir.  

Toprak özelliklerinin ve uygun bitki yetişme ortamlarının 
belirlenmesinde çalışılan her farklı alan için birçok faktörü dikkate alarak 
değerlendirme yapmak gerekmektedir. Ormancılık alanında özellikle 
ekolojik olaylarla ilgili arazi çalışmalarına başlamadan önce çalışma alanının 
jeolojisi hakkında, yapılan çalışmalardan yararlanarak bilgi sahibi olmak 
araştırmacı ve uygulayıcı için bir avantaj olacaktır.  

Araştırma projelerinin arazi uygulamalı çalışmalarda, toprak analiz 
sonuçları ile birlikte alanın yüzeyde görülen anakayanın belirlenmesi, 
deneme deseninin oluşturulmasında, değerlendirilmesinde projeye kolaylık 
ve katkı sağlayacaktır. Özellikle anakayanın yüzeye çıktığı ağaçlandırma 
sahalarında, anakayanın mineral yapısı, yapısal özellikleri, bitki seçimi ve 
dikimi açısından önem arzetmektedir. 

Doğa, özellikleri ile bir bütündür. Doğayı korumak, ilk önce onu 
tanımak, isteklerini belirlemek ve sonrasında olumsuz faktörleri kontrol 
altına almaya çalışarak müdahale ile olacaktır. 
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ÖZET 
Urla-Seferihisar (İzmir) bölgesini içine alan çalışma alanında temeli 

Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı kırıntılı ve karbonatlı kayaçlar 
oluşturmaktadır. Neojen ise bölgede volkanik ve sedimenter kaya türleri ile 
temsil edilmektedir.  

Çalışma alanında, dik-çok dik ve sarp eğimlerde yer alan fliş fasiyesi 
üzerinde Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları bulunmaktadır. Kireçli ve 
gri renkli Kahverengi Orman Toprakları Urla’nın güney doğusunda Neojen 
yaşlı birimler üzerinde yer almaktadır. Kireçsiz Kahverengi Toprakların 
görüldükleri alanlarda jeolojik yapı değişiktir. Urla’nın kuzey ve 
kuzeybatısındaki volkaniklerde ve Güzelbahçe’nin güneyinden Seferihisar-
Doğanbey’e kadar olan kesimdeki, fliş biriminde görülmektedir.  

Karbonatlar üzerinde oluşan Akdeniz Toprakları toprak haritasında 
geniş alanları kapsar. Urla ve çevresinde, çalışma alanının kuzeyi ile 
adalarda, kil yönünden zengin ana materyal üzerindeki alçak sekilerde 
Rendzina Topraklar yer almaktadır. Alüvyon, alüvyon yelpazesi, yamaç 
molozlarından oluşan Kuvaterner yaşlı taşınmış materyaller üzerinde 
Aluvyal ve Koluvyal Topraklar görülmektedir. 

Çalışma alanında kızılçam, bozuk kızılçam alanları ile bozuk karışık 
baltalık, bozuk karışık baltalık-OT olarak gösterilen maki toplulukları ve 
ağaçsız OT yer almaktadır. Farklı olarak genele göre daha dar alanlarda 
fıstıkçamı, halepçamı ve bozuk meşelik alanlar görülmektedir. 
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EKLER 
EK.1. Kireçtaşı anakaya üzerindeki örnek noktaların fiziksel ve kimyasal toprak analizleri. 

Anakaya: Kireçtaşı 
    FİZİKSEL ANALİZLER       Organik      MAKRO ELEMENTLER 

Profil No/ Derin KUM KİL TOZ   CaCO3 ECx10-3 pH Madde N P K Ca Mg Na 
Mevkii cm % % % TOPRAK TÜRÜ % mmhos/cm   % % ppm ppm ppm ppm ppm 

P1/ Torhasan Mevkii B 58,12 19,6 22,28 Kumlu  Balçık 25,01 0,345 7,36 11,148 0,431 16* 328 6700 154 14 

P5/ Balıkova eski köy 
üstü) 

B 61,20 15,72 23,08 Kumlu Balçık 45,47 0,155 8,49 1,889 0,082 4,0* 63 4400 84   
C 64,20 11,72 24,08 Kumlu Balçık 51,11 0,138 8,26 1,042 0,027 2,0 25 5400 67 20 

P6/ Gerence Köy üstü 
HB1 75,20 14,72 10,08 Kumlu Balçık 7,05 0,150 8,03 1,922 0,097 5,5 111 3100 112   
HB2 58,20 26,72 15,08 Kumlu Killi Balçık 14,81 0,173 8,10 1,510 0,070 5,0 123 3900 128 14 

C 52,20 28,72 19,08 Kumlu Killi Balçık 15,75 0,224 8,14 1,379 0,066 4,5 63 4300 107 28 

P7/ Ildır'dan içeri  
köylere doğru 

A A HORİZONU 6,08 0,544 7,36 11,897 0,454 11 369 6300 140 eseri
B 37,64 35,36 27,00 Killi Balçık 7,56 0,251 7,72 3,634 0,163 9 164 6200 118 eseri
C 42,64 26,36 31,00 Killi Balçık 48,17 0,215 7,97 0,471 0,967 7 42 5200 64 eseri

P8/ Urla-Özbek Köyü 
A 55,28 24,16 20,56 Kumlu Killi Balçık 0,54 0,636 7,10 8,604 0,557 30 599 6000 535 41 
B 38,28 41,16 20,56 Kil 8,73 0,354 7,58 4,479 0,288 12 391 6000 400 28 

P9/ Urla-Özbek Köyü 
A 48,28 25,16 26,56 Balçık 0,31 0,340 7,14 7,416 0,390 13 483 5400 360 25 
B 39,28 34,16 26,56 Killi Balçık eseri 0,225 7,57 3,279 0,153 5 328 5900 231 16 

P10/ Özbek-Akkum yolu 0-35 37,28 29,16 33,56 Killi Balçık 1,79 0,227 7,56 4,034 0,254 6 209 5300 416 31 

P11/ Urla-Özbek yolu 
(çamurtaşı geçişli) 

A 47,28 21,16 31,56 Balçık 25,10 0,213 7,93 3,232 0,131 13 59 5500 112 28 
C 49,28 18,16 32,56 Balçık 43,18 0,171 8,12 0,416 0,116 2 16 3800 60 28 

P13/ Karaburun-Çeşme 
yol ayr. 0-10 28.00 41.00 31.00 Kil 4,74 0.185 7.87 1.037 0,243 0,89 318 4100 1080 37,4
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EK.2. Marn anakaya üzerindeki örnek noktaların fiziksel ve kimyasal toprak analizleri. 

Anakaya: Marn 
    FİZİKSEL ANALİZLER       Organik      MAKRO ELEMENTLER 

Profil No/ Derin. KUM KİL TOZ   CaCO3 ECx103 pH Madde N P K Ca Mg Na 
Mevkii cm % % % TOPRAK TÜRÜ % mmhos/cm   % % ppm ppm ppm ppm ppm

P25/ Urla-Yarenler 
0-10 38,92 36,52 24,56 Killi Balçık 30,8 0,253 8,35 5,232 0,207 4,76 357 7100 168 28 

 10-65 41,92 37,52 20,56 Killi Balçık 47,6 0,251 8,49 2,800 0,124 3,07 156 6500 114 21 
65-120+ 44,92 35,52 19,56 Killi Balçık 75,30 0,214 8,55 1,113 0,077 4,60 85 4700 102 13 

P26/ Urla-Prof. Villaları 
yakını 

0-15 31,92 37,52 30,56 Killi Balçık 61 0,320 8,39 3,685 0,163 3,84 214 5600 156 32 
15-65 25,92 35,52 38,56 Killi Balçık 66 0,253 8,44 2,080 0,107 2,76 170 6400 165 37 
65-120 18,92 43,52 37,56 Kil 72,4 0,236 8,57 0,083 0,050 4,91 90 4700 156 50 

120-140+ 24,92 37,52 37,56 Killi Balçık 76 0,175 8,60 0,089 0,025 3,37 75 4700 150 37 



54 
 

 

EK 3. Fliş üzerindeki örnek noktaların fiziksel ve kimyasal toprak analizleri. 

. 

Anakaya: Fliş 
    FİZİKSEL ANALİZLER       Organik      MAKRO ELEMENTLER 

Profil No/ Derin. KUM KİL TOZ   CaCO3 ECx10-3 pH Madde N P K Ca Mg Na 

Mevkii cm % % % TOPRAK TÜRÜ % mmhos/cm   % % ppm ppm ppm ppm ppm
P19/ 
Seferihisar- 
Doğanbey GB 
(ağaçlandırma 
sahası) 

0-30 75,12 7,88 17,00 Kumlu Balçık 0,39 0,152 7,79 4,438 0,305 2,85 65 1700 388 30 
30-60 69,12 10,88 20,00 Kumlu Balçık 0,39 0,089 7,63 2,319 0,069 1,95 41 1100 324 30 

60> 73,12 8,88 18,00 Kumlu Balçık 0,31 0,076 7,65 0,883 0,042 2,55 29 1200 297 27 

P20/ 
Seferihisar- 
Doğanbey GB 
(ağaçlandırma 
sahası) 

0-30 69,12 9,88 21,00 Kumlu Balçık 078 0,12 7,16 1,892 0,059 2,45 70 1100 92 27 
30-60 61,12 17,88 21,00 Kumlu Balçık 0,31 0,061 7,11 1,512 0,045 1,58 75 1400 112 25 

60> 63,12 17,88 19,00 Kumlu Balçık 0,23 0,046 7,15 0,998 0,038 1,58 55 1100 132 30 

P21/ 
Seferihisar- 
Doğanbey GB 
(ağaçlandırma 
sahası) 

0-30 74,84 6,36 18,80 Kumlu Balçık 0,08 0,117 7,19 3,254 0,132 15,54 140 1700 144 30 
30-60 70,84 6,36 22,80 Kumlu Balçık 0,31 0,084 7,23 1,925 0,073 2,22 55 1500 80 25 

60> 82,84 4,36 12,80 Balçıklı Kum 0,31 0,095 7,69 0,99 0,069 4,66 46 1400 96 25 

P23/ Seferihisar 
Ilıca Sivrisi 

0-5 39,00 24,80 36,20 Balçık 2,60 0,673 7,37 7,212 0,390 2,27 118 4100 192 13 
 5-21 35,00 28,80 36,20 Killi Balçık 15,39 0,507 7,78 4,993 0,265 2,68 101 4500 123 7 
21-50 37,00 23,80 39,20 Balçık 30,93 0,249 7,84 1,524 0,052 0,44 44 3800 42 eser
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EK 4. Kumtaşı anakaya üzerindeki örnek noktaların fiziksel ve kimyasal toprak analizleri. 

 

Anakaya: Kumtaşı 
    FİZİKSEL ANALİZLER       Organik      MAKRO ELEMENTLER 

Profil No/ Derin. KUM KİL TOZ   CaCO3 ECx10-3 pH Madde N P K Ca Mg Na 
Mevkii cm % % % TOPRAK TÜRÜ % mmhos/cm   % % ppm ppm ppm ppm ppm

P2/ Urla-
Bozavlu 
Mevkii 

A           0,282 5,95 6,900 0,277 4,2** 83 630 128 14 

B 67,12 5,60 27,28 Kumlu  Balçık eseri 0,084 6,35 2,385 0,092 2,6** 31 280 68   

P3/ Urla-
Bozavlu yolu 

A 69,12 7,60 23,28 Kumlu  Balçık eseri 0,161 6,48 5,490 0,186 2,0** 46 930 222 14 
B 69,12 7,60 23,28 Kumlu  Balçık eseri 0,116 6,60 1,801 0,063 1,6** 25 750 216   

P12/ Urla-
Bozavlu 
Mevkii 

A 48,28 24,16 27,56 Balçık 0,39 0,196 7,50 0,963 0,165 4,5 94 3900 219 44 
B 56,28 9,16 34,56 Kumlu balçık eseri 0,104 6,71 0,557 0,118 1,6* 50 1100 176 31 
C 52,28 19,16 28,56 Balçık eseri 0,205 7,86 0,220 0,020 eseri 99 3500 171 34 
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EK 5. Andezit-andezit tüf üzerindeki örnek noktaların fiziksel ve kimyasal toprak analizleri. 

Anakaya: Andezit-Andezit tüf 
    FİZİKSEL ANALİZLER       Organik      MAKRO ELEMENTLER 

Profil No/ Derin. KUM KİL TOZ   CaCO3 ECx10-3 pH Madde N P K Ca Mg Na 
Mevkii cm % % % TOPRAK TÜRÜ % mmhos/cm   % % ppm ppm ppm ppm ppm

P4/ Karapınar Köyü- 
Karaburun yolu(Andezit 
tüf) 

A Ah HORİZONU eseri 0,390 6,00 11,225 0,433 3,0** 164 1700 312 52 

B 71,20 12,72 16,08 Kumlu Balçık eseri 0,081 6,27 1,960 0,080 2,2** 46 680 300 20 

P14/ Y.T.Ens. Sahası 
0-15 46.00 30.00 24.00 Killi Balçık 0,63 0.123 7.08 0.565 0,097 eser 318 1600 342 28 

15-50 48.00 26.00 26.00 Kumlu Killi Balçık 0,47 0.102 6.73 0.213 0,074 eser 270 1300 255 34 

P15/ Kocadağ-Y.T.Ens. 
Sahası 

0-10 57.00 20.00 23.00 Kumlu Killi Balçık 0,47 0.117 6.54 1.831 0,147 2,15 186 1500 372 41 
10-40 50.00 27.00 23.00 Kumlu Killi Balçık 0,47 0.113 6.60 0.674 0,067 eser 194 850 300 41 
40-50 55.00 24.00 21.00 Kumlu Killi Balçık 0,63 0.162 6.55 0,353 0,066 eser 194 760 282 48 

P16/ Y.T.Ens.Sahası 
0-5 60.00 14.00 26.00 Kumlu Balçık 0,79 0.180 6.10 1,276 0,127 3,15 111 1300 270 48 
5-30 50.00 21.00 29.00 Balçık 0,63 0.067 6.35 0.977 0,045 eser 78 540 204 34 

30-50 35.00 30.00 35.00 Killi Balçık 0,63 0.083 6.38 0.595 0,029 eser 83 720 261 44 

P17/ Y.T.Ens. Sahası 
0-20 55.00 16.00 29.00 Kumlu Balçık 0,87 0.060 6.08 0.821 0,123 eser 99 740 228 25 

20-50 52.00 22.00 26.00 Balçık 0,71 0.044 6.33 0.646 0,054 eser 156 760 348 28 
50-70 68.92 7.44 23.64 Kumlu Balçık 0,71 0.051 6.04 0.332 0,008 eser 143 640 282 44 

P18/ Y.T.Ens.-Karapınar 
Köyü 0-20 62.92 18.44 18.64 Kumlu Balçık 0,71 0.069 6.15 0.434 0,091 0,14 88 1500 600 52 

P24/ Urla-
Gülbahçe(Andezit tüf) 

0-5 60,9 10,5 28,6 Kumlu Balçık 0,41 0,210 7,30 5,01 0,236 42,80 327 2100 177 46 
 5-60+ 56,9 17,5 25,6 Kumlu Balçık 0,41 0,129 7,04 1,59 0,098 31,6 318 1500 162 41 
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EK 6. Taşınmış materyal üzerindeki örnek noktaların fiziksel ve kimyasal toprak analizleri. 

Anakaya: Taşınmış Materyal 
    FİZİKSEL ANALİZLER       Organik      MAKRO ELEMENTLER 

Profil No/ Derinlik KUM KİL TOZ   CaCO3 ECx103 pH Madde N P K Ca Mg Na 
Mevkii cm % % % TOPRAK TÜRÜ % mmhos/cm   % % ppm ppm ppm ppm ppm
P22/ Seferihisar-
Doğanbey KD 
(ağaçlandırma 
sahaları) 

0-30 67,84 15,36 16,80 Kumlu Balçık 2,72 0,137 8,04 3,52 0,115 3,00 115 4200 102 27 
30-60 65,84 15,36 18,80 Kumlu Balçık 6,53 0,112 8,19 2,54 0,074 3,91 86 5100 110 25 
60> 69,84 13,36 16,80 Kumlu Balçık 3,57 0,11 8,28 1,58 0,055 3,76 70 4700 80 27 

P27/Urla-Kalabak 0-120+ 54,92 22,52 22,56 Kumlu Killi Balçık 22,00 0,301 8,71 1,24 0,071 7,06 214 4900 385 123

P28/ Urla-Zeytinler 
0-30 65,64 18,36 16,00 Kumlu Balçık 0,33 0,146 7,98 2,73 0,19 2,16 178 2900 112 20 
30-60 61,64 20,36 18,00 Kumlu Killi Balçık 0,08 0,098 8,13 1,56 0,12 1,08 73 3200 126 25 
60+ 66,64 20,36 13,00 Kumlu Killi Balçık 1,63 0,126 8,34 1,3 0,12 1,54 83 4000 98 31 

P29/ Urla-Zeytinler 
0-30 61,64 17,36 21,00 Kumlu Balçık 2,45 0,167 7,97 2,86 0,21 4,16 143 3800 95 23 
30-60 67,64 18,36 14,00 Kumlu Balçık 1,55 0,128 8,25 1,69 0,14 1,38 78 4200 98 25 
60+ 73,64 18,36 8,00 Kumlu Balçık 5,14 0,074 8,32 1,37 0,13 1,85 68 4100 88 34 

P30/ Seferihisar-
Doğanbey GB 
(ağaçlandırma 
sahası) 

0-30 54,56 12,16 33,28 Kumlu Balçık 0,64 0,133 6,91 4,65 0,217 5,72 77 2100 210 31 

30-60 52,56 16,16 31,28 Balçık 0,40 0,116 7,02 3,57 0,173 2,02 47 1800 186 28 

P31/ Seferihisar-
Doğanbey GB 
(ağaçlandırma 
sahası) 

0-30 51,56 14,16 34,28 Balçık 0,40 0,136 7,21 2,3 0,110 2,86 61 1000 148 23 

30-60 56,56 15,16 28,28 Kumlu Balçık 0,32 0,103 7,09 1,05 0,077 1,51 34 800 104 31 

 




