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Öz

Eski araştırmacılara göre Paleozoyik-Üst Kretase yaşlı İstanbul Boğazı'nın temel paleomorfolojisi kuzeyde Karadeniz'den güneye.
Marmara Denizi'ne akan eski bir nehir özelliğine sahip idi. Bu araştırmalar esasta jeomorfolojik ve sığ sismik delillere dayanıyordu.

Çalışmamızda daha önce çeşitli araştırıcılar tarafından yapılmış sığ sismik delillerin yanı sıra 1997 yılının ikinci yarısında Beykoz-
Tarabya arasında DSİ tarafından gerçekleştirilen 5 sondajdan elde edilen sedimentolojik ve paleontolojik veriler kullanılmıştır. Bu ver-
ilerin ışığında temel topografyası ve güncel sediment kalınlıkları jeolojik kesitlere işlenmiş, 5 sondajın karşılaştırılması yapılmıştır.
Yaş belirlenmesinde Loxoconcha lepida Stepanaitys, L. cf. gibboides (Livental), Leptocythere (Amnicythere) pinsagatica (Livental).
Euxinocythere (Euxinocythere) lopatici (Schornickov), Callistocythere cf. littoralis (G. W. Müller), Falunia (Falunia) plicatula
(Reuss), Tyrrhenocythere amnicola (Sars) gibi ostrakod topluluğundan faydalanılmıştır. Çökellerin incelenmesinde dokusal analiz ve
ağır mineral araştırmaları yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, çökel kalınlığı BPMB-11 sondajında başlayarak artmakta, BPMB-14'de
en kalın seviyeye ulaşmaktadır. Çökellerde Karadeniz tipi fasiyesler ile Akdeniz tipi fasiyesler birbirinden ayırtlanmış ve yorum
yapılmıştır.

Sedimantolojk ve paleontolojik veriler, özellikle BPMB-14 sondajında iki ayrı fasiyesin varlığını ortaya koymuştur. Buna göre A
fasiyesi olarak adlandırılan alttaki birimde tamamiyle Karadeniz kökenli fauna ve çökel topluluğu görülmesine karşın, üstteki B
fasiyesinde Akdeniz ile Karadeniz fauna ve çökel toplulukları ardalanma göstererek karışmıştır.

Daha önceki çalışmalar da dikkate alınarak en azından Beykoz-Trabya hattının güneyinde doğal bir settin varlığı tarafımızca kabul
edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, boğazın kuzey kesiminde Karadeniz'in güneye doğru bir haliç oluşturduğu, buna karşın settin
güneyinde kesin olarak kanıtlanmamakla birlikte Marmara Denizi'nin Pleyistosen'de güneyden kuzeye doğru bir diğer haliç meydana
getirdiği düşünülmektedir. Yaklaşık 7.000 yıl önce deniz düzeyi global olarak yükseldiğinde bu set aşılmış ve deniz altında kalmıştır.
Diğer bir deyimle, Pleyistosen'de İstanbul Boğazı'nın kuzeyi Karadeniz'in, güneyi ise Akdeniz'in kontrolünde idi. Holosen esnasında
haliç çökelleri güneyden Akdeniz'in tuzlu suları, kuzeyden ise Karadeniz'in- acı-tatlı suları tarafından işgal edilerek günümüzdeki çift
yönlü akıntı rejimi özelliğini kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geç Kuvaterner (Holosen), Paleontoloji, Sedimantoloji, İstanbul Boğazı, Türkiye

Abstract , .

According to previous literature based or. geomorphological and shallow seismic evidence, the Paleozoic-Upper Cretaceous
basement palaeomorphology of the Bosphorus is a palaeostream that connected the Black Sea in the north to the Marmara Sea in the
south.

In this study, sedimentological and paleontogical evidence from 5 bore-holes was used together with shallow seismic evidence
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between Beykoz and Tarabya. The basement topography, recent sediments thickness were drawn into a geological section and com-
prasion was made between the bore-holes. The dating has been made according to the ostracods "Loxoconcha lepida Stepanaitys, L.
cf gibboides (Livental), Leptocythere (Amnicythere) pinsagatica (Livental), Euxinocythere (Euxinocythere) lopatici (Schornickov),
Callistocythere cf littoralis (G. W. Miiller), Falunia (Falunia) plicatula (Reuss), Tyrrhenocythere amnicola (Sars) ". In the study of
sediments, textural and heavy mineral studies were carried out. According to the data obtained, sediment thickness increases in the
BPMB-11 drillhole and has the thickhest value in the BPMB-14. In sediments investigated, the black sea and the Mediterranean facie s
were separated and interpreted

Sedimentological and paleontological data indicate two different fades in the BPMB-14 drillhole. Fades A contain Black Sea
fauna and sediments, whereas fades B contain alternation of the Mediterranean and Black Sea fauna and sediment assembledge

Considering the previous studies a natural barrier was assumed to be present to the south of Beykoz-Tarabya. In this study, it is
suggested that there was a eustary to the north of the Bosphorus connected the Black Sea. Another eustary is suggested provisional-
ly to* be present to the south of the barrier connected to the Marmara Sea in Pleistocene when eustatic sea level changed approxi-
mately 7.000 ? year ago this barrier burried under the sea. In other words during Pleistocene northern part of Bosphorus was under
control of the Black Sea; southern sector was affected by the Mediterranean. During Holocene these eustary sediments covered bv the
saline Mediterranean waters from the south and Black Sea brackish-fresh waters from the north with the establishment of the present
dual flow regime.

Key Words: Late Quaternary (Holocene), Paleontology, Sedimantology, Bosphorus, Turkey

GİRİŞ

DSİ Genel Müdürlüğü'nce İstanbul ilinin 2.000'Ii yıl-
larda su gereksinimini karşılamak amacı ile "Melen Pro-
jesi" adı altında bir çalışma hazırlanmıştır. Bu amaçla İs-
tanbul Boğazı kuzeyinde, Beykoz kuzeyi (Selviburnu) ve
Tarabya arası alanda 25 Ağustos ile 17 Aralık 1997 tarih-
leri arasında, denizde 5 adet sondaj yapılmıştır ( Şekil 1).

Sondaj örneklerinin şirket yetkililerinin bilgileri
dışında başkalarına verilmiş olması nedeniyle BPMB-14
sondajına ait veriler 1998 yılında yayınlanmıştır (Meriç
vd., 1998). Bu çalışmada ise diğer 4 sondajdan elde
edilen bilgiler, önceki araştırmayla deneştirilerek ayrın-
tılı olarak değerlendirilmiştir.

Sondajlardaki su derinliği ve genç çökel kalınlığı
(Tablo l)'de gösterilmiştir. Değinilen sondajların tümü
ayrıntılı olarak incelenmiş, özellikle BPMB-14 sondajın-
da 39.50 m genç çökel kalınlığı tespit edildiğinden bu
sondajdan derlenen 39 adet örnek önemli ipuçları ver-
miştir. Diğer 4 sondajla ilgili olarak üzerinde çalışılan
örnek sayısı ise 38'dir.

Paleontolojik çalışmalar için her örnekten 30'ar gram
alınmış, bunların içerdiği foraminifer, ostrakod, pelecy-
pod, gastropod ve briyozoon'lar ayrıntılı olarak ilgili
uzmanlarca incelenmiştir.

İstifin tabanını oluşturan 39.50-22.00 m arasındaki
sarı renkli kavkılı kumlar içermiş olduğu ostrakod fau-
nasına göre Orta Pleyistosen (Eski Öksiniyen), daha
üstte yer alan ve yapılan çalışmada en fazla 22.00 m
kalınlık sunan bol kavkılı killi çökeller ise tamamen
farklı özellikte olup, Holosen yaştadır.

Sedimentolojik çalışmalarda ise dokusal analizlerin
yanı sıra çamur örnekleri için X-Ray difraksiyon meto-
du uygulanmıştır. Kum örnekleri için nokta sayımı yön
temi ile bileşenleri tespit edilmiş ve bunun yanı sıra ağır
mineral analizleri de yapılmıştır.

Şekil 1. Sondaj yerleri bulduru haritası.
Figure L Location map of the drillholes.

Şekillerde o 1-2, • 3-5, • 6- 15, m 16-25 ve * 25'den
fazla örnek sayısını belirtmektedir.
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Çizelge 1. İstanbul Boğazı kuzeyi (Beykoz-Tarabya arası) deniz sondajları.
Table I. Offshore boreholes made to the north of the Bosphorus (Between Beykoz - Tarabya).

Çalışmanın amacı, genç çökel istifinin oluşum orta-
mı ve zamanını belirleyerek, önceki çalışmaları da de-
ğerlendirerek, sedimantolojik ve paleontolojik olgularla
İstanbul Boğazı'nın gelişimine ışık tutmaktır. Bu yorum-
da boğazın kuzeyi Karadeniz bağlantısı için yukarıda
değinilen sondajlar, Marmara Denizi bağlantısı için ise
daha önceki çalışmalar esas alınmıştır (Derman, 1990;
Meriç ve Sakınç, 1990; Gülen vd., 1990; Ünsai, 1990;
Taner, 199Ö). Konu ile doğrudan ilgisi olmadığından
temeli oluşturan birimlerle ilgili örnekler incelenme-
miştir. Burada önceki çalışmalara ait sismolojik ve bati-
metrik veriler de dikkate alınmıştır. Bunlar arasında
özellikle son yıllarda yapılan Sholten (1974), Hsü
(1978), Stanley ve Blanpeid (1980), Uluğ vd. (1987),
Meriç ve Sakınç, (1990), Yılmaz ve Sakınç (1990),
Oktay ve Sakınç (1991, 1993), Uluğ (1994), , Gökaşan
vd. (1997), Öztürk (1998) ve Gökaşan'm (1998) sonuç-
ları kullanılmıştır.

SİSMİK VE BATİMETRİK VERİLER

Güncel tortul kalınlıklarının incelenmesi ile üretilen
genç çökel kalınlığı haritası Gökaşan vd. (1997, şekil 6a)
tarafından verilmiş, ayrıca, İstanbul Boğazı'nın taban
haritası da yazarlar tarafından değinilen makalede Şekil
6bfde gösterilmiştir. Şekillere göre yazarla/ güneyde bir
havzanın bulunduğunu, kuzeyde Karadeniz'e dökülen
bir nehir vadisinin geliştiğini ve ikisi arasında bir yük-
seltinin varlığını belirtmektedirler (Gökaşan vd., 1997,
şekil 6b).

Sondajların yapıldığı hatta, gerçekleştirilen sığ sis-
mik çalışmada da (Uluğ, 1994, şekil 11) bu araştırmada-
ki sondajlarda belirlendiği gibi genç çökellerde, iki fark-
lı birim ayırtlanmıştır. Ancak, çalışmamızda bunların
farklı fasiyes ve yaşlarda oldukları saptanmıştır. BPMB-
14 sondajında üstteki 22.00 m'lik bölüm Holosen ve
tabanda gözlenen 17.50 m'lik bölüm ise Orta Pleyistosen
(Eski Öksiniyen) yaşlı çökellerden oluşmaktadır.

SEDİMENTOLOJİ

En kalın genç çökel istifin gözlenmiş olduğu BPMB-

14 sondajında Paleozoyik temel üzerinde yeralan tut-
turulmamış çökeller, alt 17.50 m'lik kesim ile üst 22.00
m'lik bölümde tamamen farklı sedimentolojik özellikler
sunmaktadır. Bu nedenle, alttaki birim için A fas iyesi,
üstteki için ise B fasiyesi adlaması uygulanmıştır. Bu
fasiyeslerin içerisindeki sedimanter yapıları görmek
olanak dışıdır. Yorum, petrografik ve dokusal özellikler
esas alınarak yapılmıştır (Şekil 2). Diğer sondajlarda ise
A fasiyesi hiç gözlenememekte, yalnızca üstteki
Holosen yaşlı B fasiyesi izlenmektedir. Bu nedenle ilk
olarak BPMB-14 sondajındaki A fasiyesinden başlanarak
ve üstteki B fasiyesinin özellikleri belirtilerek bunun
diğer sondajlar ile karşılaştırılması yapılacaktır (Şekil 2).

A Fasiyesi: Temelden itibaren 39.50 ile 22.00 m
arasında yeralan 17.50 m'lik sediment kalınlığı sunan
istif altta küçük çakıllı (kırmızı çamurtaşı, silttaşı ve gri
karbonat parçaları) kum ile başlar. Tanelerin büyük bir
kısmı kuvars olup, plajiyoklas (anortit) ve kavkı parça-
larından ibarettir. Kuvarslar yarı köşeli ve köşeli, çoğun
tek kristalli, pekazı ise çok kristallidir. Plajiyoklas'lar
başlıca andezin ve albit'ten ibarettir. Ayrıca, köşeli
labradorit'ler ayrışma nedeni ile kaolinit'e, pekazı da
serisit'e dönüşmüştür. Ortoklas'lar plajiyoklas'lar ile aynı
boyut ve şekilde olup, daha az ayrışmıştır. Litik parçalar
ise şist ve kuvarsitler'den kaynaklanan kayaç parçaları,
kristalli kireçtaşiarı, oolitler ve nadiren granitlerdir. Ağır
mineral açısından oldukça temizlenmiştir. Üste doğru
turmalin, piroksen (epidot), rutil artmaktadır. Taneler küt
ve yuvarlak köşelidir. Hematitler limonitlesin iştir. Ser-
pantin taneleri küçük boyutlu olup, magnetit ve granatta
artış görülmektedir. En üst düzeylerde ise piroksen,
ilmen it, amfibol, çok küçük magnetit ve pirit psödomop
fları bulunmakta ve granat azalmaktadır. Kavkı kırın-
tıları bol miktardadır ve çoğu limonit ile boyanmıştır.
Keza, yuvarlak fosfat parçalarına da rastlanılmıştır.

Yorum: Sarı renkli çok iyi yuvarlaklasın iş, çok iyi
boylanmış orta-ince büyüklükte taneli, çok az küçük
çakıllı (0.5-1 cm) kumlar baskındır. Bu tür temiz kumlar
kıyı ötesinde ya da haliç ağızlarındaki sığlıklarda depo-
lanırlar ve güncel çökel havzalarında, ripıllar ile dalga
kökenli düz laminaların egemen olduğu ince taneli çökel
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istifinde görülür. Tane boyutunda üste doğru küçülme
gösteren bir istif eğiliminde olması, düşük gelgit düzeyi
kum düzlüklerini hatırlatır (Reineck ve Singh, 1973).

Ayrıca, günümüz Karadeniz sahillerinde gözlenen
magnetitin ve Dreissena'ların varlığı Karadeniz'den
beslenen plaj kumu özelliğini belirtir. İstifin yaşı içermiş
olduğu ostrakod topluluğuna göre Orta Pleyistosen'dir.

B Fasiyesi: Bu bölümde ilk olarak BPMB-14 sonda-
jındaki B fasiyesi ele alınacak ve diğer 4 sondaj ile karşı-
laştırılması yapılacaktır (Şekil 2). Bu fasiyes BPMB-14
sondajında başlıca bol kavkılı düzeyler ve yeşil renkli,
organik maddece zengin killerin ardalaşımından oluş-
muştur, 22.00 m lik bir kalınlık sunar.

Altta 4.00 m kalınlıktaki düzeyde bulunan küçük
çakıllar köşeli ve başlıca gabro, serpantinit, çamurtaşı,
karbonat bileşiminde olup, bol kavkı kırıntılı kaba kum
içerisinde saçılmış durumdadır. Kavkı olarak üzerlerinde
vermes tüpleri taşıyan Ostrea, Mytilus ve Cardium'lar
baskındır. Tane boyutu üste doğru incelir. Bu düzeyler
üzerine gelen 7.00 m'lik kısım tamamiyle yeşil killerden
oluşmuştur. Yapışkan kil içerisinde Mytilus ve Ostrea
kavkı kırıntıları bulunmaktadır. Daha üstteki 5.00 m'lik
kısmın alt bölümünde Mytilus kavkıları bol iken, üst
kesimilerde Ostrea'lar artmaktadır. Yeşil kil matrikisin
oranı %50 civarındadır. En üstte yeralan 6.00 m'lik kes-
imde ise kil oranı gittikçe azalmakta, diğer bir deyim ile
tane boyunda kabalaşma söz konusu olmaktadır. Bol
Ostrea, Mytilus ile vermesli kaba gereç yüksek enerjili
bir ortamı yansıtmaktadır.

BPMB-14 sondajında gözlenen yeşil kil ast fasiyesi
diğer 4 sondajda izlenmez. Ancak, istif diğer sondajların
taban seviyelerinde kahverenkli kil düzeyleri içerisinde
kötü boylanmış çakıltaşları ile başlar. Bu da yaklaşık
olarak BPMB-14 sondajındaki yeşil killer ile
karşılaştırabilir. BPMB-11 ve BPMB-12 sondajlarında-
ki kahverenkli killi düzeyler içerisinde monojenik çakıl-
lı, çok köşeli, kötü boylanmış, genelde civar kayalardan
türemiş kayaç parçaları bulunur. Üste doğru, alt düzey-
lerde tane boyu incelen istifler olmasına karşın, özellik-
le son 3.00-4.00 m de tüm sondajlarda tane boyu kabal-
aşan, yeşilimsi kilt-silt matriksten kum matrikse geçen
bol kavkılı kaba kum düzeyleri bulunmaktadır.

Yorum: BPMB-14 sondajında Holosen yaştaki bu
çökellerin alt 4.00 m'lik kısmı kanal çökelidir ve
Pleyistosen'in kumlarını keser. Çökeller gerek Karade-
niz'den ve gerekse Akdeniz'den gelen iri pelesipod
kavkıları ile zenginleşmiştir. Bu tür güncel kanallarda
kaba taneli çökel ve yüksek akıntı hızı nedeni ile büyük
ölçekli ripıllara rastlamak mümkündür, ancak sondaj
örneklerinde bu yapıları görmek imkan dahilinde
değildir. Bu seviyenin üzerine gelen yaklaşık 7.00 m
kalınlığındaki kesim ise dalga tabanı altında çökelmiş
yeşil renkli çamurlardır. Bu düzeyde bulunan kavkılı

çamurların benzerleri Karadeniz'de şelf üzerinde yapılan
çökel araştırmalarında da saptanmıştır (Arthur vd., 1988;
Ryan vd., 1997). Ayrıca, Karadeniz'de Holosen sedi-
manlarının evrimi ile yapılan çalışmalarda (Jones ve
Gagnon, 1994) bu bölümün sapropelce zengin olduğu
belirtilmiştir. Çalışmamızda saptanan fosil içeriği bakı-
mından da bu seviyelerde Karadeniz tipi fauna gözlen-
miştir.

Kanal sedimanları üzerine gelen yeşil çamurlar deniz
düzeyinin kısmen yükseldiğini göstermekte, yani deniz
kısmen derinleşmektedir. Son 11.00 m'de tane boyutu-
nun kabalaşması (coarsenin upwards) denizin tekrar
sığlaştığını, regresif bir çökelmeye dönüştüğünü işaret
eder. Diğer sondajlarda (BPMB-11 ve 12) bu düzeylere
karşılık gelen bir çamur akması (mud flow) nedeni ile
değişik özellikler göstermektedir.

Bu düzeylerde tatlısu ve acısu mollusk faunasının
varlığına karşın denizel kökenli foraminifer, ostrakod ve
bryozoon'ların bulunmayışı karadan beslenmeyi belirt
mektedir. Eldeki veriler bunun bir fan-delta Ayrıca, ola-
bileceği yönündedir. BPMB-14 sondajında ise bunların
üzerine gelen 5.00 m'lik kısım (6.00-11.00 metreler
arası) olasılıkla kanal kenarına bitişik kenar barlarını
(side-bars) temsil eder. Diğer sondajlarda yaklaşık bu
düzeylere karşılık gelen seviyeler özellikle BPMB-13
sondajında tane boyu yukarıya doğru incelen ve kabal-
aşan istiflerin ardalanmasından oluşmuştur. BPMB-14
sondajında en üstte yer alan 6.00 m'lik bölüm ise bol
kavkı içermesi nedeni ile değinilen kesimin dalga tabanı
üzerinde yüksek enerjili bir ortamda çökeldiğini gösterir.
Gerçekten de, diğer sondajlarda nisbeten incelen bu
bölüm, içermiş olduğu Akdeniz topluluklarına göre de
denizel karakterlidir.

PALEONTOLOJİ

Foraminifer Topluluğu

Selviburnu-Tarabya arasında yapılan 5 deniz sonda-
jında (Şekil 1) genç çökel kalınlığı ve bu noktalardaki
deniz derinliği farklı özellikler sunar.

BPMB-11, BPMB-12, BPMB-13, BPMB-14 ve
BPMB-15 sondajlarında Spiroplectamminidae,
Textulariidae, Spiroloculinidae, Hauerinidae, Eponidi-
dae, Mississippinidae, Discorbidae, Rosalinidae, Discor-
binellidae, Cibicididae, Nonionidae, Ammoniidae ve
Elphidiidae familyalarına ait 25 cins ve 33 tür saptan-
mıştır.

En kalın istifi sunan BPMB-14 sondajında tabanıt

oluşturan, A fasiyesi olarak belirlenen.sarı renkli, kavkılı
kumlar içinde acısu ortamını simgeleyen Quinquelo-
culina sp., Neoeponides sp., Cibicides advenum
(d'Orbigny), Ammonia compacta Hofker, A. parkinsoni-
ana (d'Orbigny), Cribroelphidium poeyanum (d'Orbig-
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ny), Porosononion subgranosum (Egger), Elphidium
crispum (Linne) ve Elphidium sp. gözlenmiştir (Şekil 3).
Değinilen fauna Karadeniz foraminifer topluluğuna ait-
tir (Yanko, 1989 ve 1990; Yanko ve Troitskaja, 1987).
Bu birimin üstünde yeralan, 22.00 m kalınlık sunan ve B
fasiyesi olarak belirtilen bol kavkılı killi çökellerde
çoğun Akdeniz ve kısmen Karadeniz topluluğunu
simgeleyen Adelosina puichella d'Orbigny, Spiro-loculi-
na dilatata d'Orbigny, Quinqueloculina seminula
(Linne), Q. viennensis Le Calvez J ve Y., Quinquelo-
culina sp., Triloculina marioni Schlumberger, Eponides
concameratus (Williamson), Vonkleinsmidia sp.,
Stomatorbina concentrica (Parker ve Jones), Rosalina
bradyi Cushman, R. globularis d'Orbigny, Tretomphalus
bulloides (d'Orbigny), Discorbinella sp., Cibicides
advenum (d'Orbigny), Lobatula lobatula (Walker ve
Jacob), Astrononion stelligerum (d'Orbigny), Ammonia
compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'Orbigny), A. tep-
ida Cushman, Cribroelphidium poeyanum (d'Orbigny),
Porosononion subgranosum (Egger), Haynesina depreş-
sula (Walker ve Jacob), Elphidium complanatum
(d'Orbigny), E. crispum (Linne), E. depressulum Cush-
man gözlenmiştir (Şekil 3). Genelde istifin bu bölümün-
de dikkati çeken durum alttan üstte doğru Akdenizi
karakterize eden (Alavi, 1988; Meriç ve Sakınç, 1990;
Meriç vd., 1995; Cimerman ve Langer, 1991; Hottinger
vd., 1993; Sgerrella ve Moncharmont-Zei, 1993) cins ve
türlerin sayıca artmasıdır.

Çökel kalınlığı 4.75 m ile 12.00 m arasında değişen
ve B fasiyesini simgeleyen diğer 4 sondaja ait tortul isti-
fi doğudan batıya doğru incelersek:

BPMB-11 sondajında 9.00 m kalınlıktaki Holosen
yaşlı istifin 5.00 m iik taban bölümünü oluşturan kahv-
erenkli kil matriks içinde kötü boylanmış çakıllar ile
üzerinde köşeli çakıllı, az kavkılı kumlarda herhangi bir
foraminifer gözlenem em iştir. Üstte, 3.00 m kalınlık
gösteren, tane boyu kabalaşan, yeşilimsi kil-silt ve kum
matriksli kaba kumlar çoğunlukla Akdeniz kökenli ve
bölgesel olarak Holosen'de yaygın olan Miliolinella sub-
rotunda (Montagu), Rosalina bradyi Cushman, R. glob-
ularis d'Orbigny, Cibicides advenum (d'Orbigny),
Lobatula lobatula (Walker ve Jacob), Ammonia com-
pacta Hofker, A. tepida Cushman, Challengerella bradyi
Bulman, Hottinger ve Oesteerle, Cribroelphidium
poeyanum (d'Orbigny), Elphidium cf. pulvereum Todd
içermektedir (Şekil 4).

BPMB-12 sondajında genç çökel kalınlığı 12.00 m
dir. Temel üzerinde 12.00-5.00 m arasında kahverenkli
kil matriks içerisinde kötü boylanmış çakı kaşlarının
bulunduğu tortulların 10.00-9.00 m'ieri arasında
Quinqueloculina seminula (Linne), Eponides concamep
atus (Williamson), Rosalina globularis d'Orbigny,
Cibicides advenum (d'Orbigny), Ammonia compacta

Hofker, A. tepida Cushman, Elphidium crispum (Linne);
üstteki 5.00-3.00 m ler arasında alt düzeylerde köşeli
çakıllı kaba kum, üst kesimde yıkanmış bol kavkılı
sarımsı kum ve en üstte de tane boyu kabalaşan, yeşil-
imsi silt-kil matriksten kum matrikse geçiş gösteren bol
kavkılı kaba kumlar içinde Textularia bocki Höglund,
Massilina secans (d'Orbigny), Quinqueloculina lamarck-
iana d'Orbigny, Q. seminula (Linne), Miliolinella subro-
tunda (Montagu), Triloculina marioni Schlumberger,
Eponides concameratus (Williamson), Rosalina globu-
laris d'Orbigny, Cibicides advenum (d'Orbigny),
Lobatula lobatula (Walker ve Jacob), Ammonia com-
pacta Hofker, A. tepida Cushman, Cribroelphidium
poeyanum (d'Orbigny), Elphidium crispum (Linne)
(Şekil 5) gözlenmiştir.

BPMB-13 sondajında 12.00 m kalınlık sunan genç
çökel istif alttan üste doğru kötü boylanmış kaba kum,
küçük çakıllı kaba kum, alt düzeyleri çakıllı, yeşil kil-
kum matriks içinde bol kavkılı kum, tane boyunda
incelme gösteren sarı kum ve tane boyu kabalaşan yeşil-
imsi kil-silt matriksten kum matrikse geçiş gösteren
kaba kum katmanlarından oluşmuştur. Tümünde
Textularia bocki Höglund, Adelosina partschi
(d'Orbigny), Quinqueloculina jugosa Cushman, Q.
lamarckiana d'Orbigny, Q. seminula (Linne), Triloculina
marioni Schlumberger, Eponides concameratus
(Williamson), Rosalina bradyi Cushman, R. globularis
d'Orbigny, Cibicides advenum (d'Orbigny), Lobatula
lobatula (Walker ve Jacob), Ammonia compacta Hofker,
A. parkinsoniana (d'Orbigny), A. tepida Cushman.
Porosononion subgranosum (Egger), Elphidium crispum
(Linne) gibi zengin denilebilecek ve çoğu Akdeniz
kökenli foraminifer topluluğu izlenmiştir (Şekil 6).

Çalışılan alanın en batısında, Tarabya Koyu'nda yeı-
alan BPMB-15 sondajında 4;75 m kalınlıktaki istif kate-
dilmiştir. Tabandaki bol kavkılı, küçük çakıllı, sarı kaba
kumlar ile üstteki yeşilimsi silt matriks içinde alt düzey-
leri çakıllı, üste doğru tane boyu incelen bol kavkılı kaba
kumlarda Spiroplectinella sagittula (d'Orbigny), Ade-losi-
na partschi (d'Orbigny), Quinqueloculina jugosa
Cushman, Q. laevigata d'Orbigny, Q. lamarckiana
d'Orbigny, Q. seminula (Linne), Triloculina marioni
Schlumberger, Eponides concameratus (Williamson),
Rosalina bradyi Cushman, R. globularis d'Orbigny, R.
macropora (Hofker), Cibicides advenum (d'Orbigny),
Lobatula lobatula (Walker ve Jacob), Ammonia compacta
Hofker, A. parkinsoniana (d'Orbigny), A. tepida
Cushman, Challengerella bradyi Billman, Hottinger ve
Oesterle, Elphidium crispum (Linne) gibi zengin ve çoğun
Akdeniz kökenli foram inifer ler bulunmuştur (Şekil 7).

Bunlardan Adriyatik Denizi'nde gözlenen Vonkleins-
midia sp. ile Tretomphalus bulloides (d'Orbigny) (Ci-
merman ve Langer, 1991) İstanbul Boğazı ve yakın çevre-
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Şekil 3. Foraminifer cins ve türlerinin BPMB-14 sondajındaki stratigrafik dağılımı.
Figure 3. Stratigmphic distribution of the foraminifera in the BPMB-14 drillhole.

si Holosen istifinde ilk kez bulunmuştur. Ayrıca, Hint
Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Kızıl
Deniz, Adriyatik Denizi, Batı Akdeniz, İzmit Körfezi,
Kalamış Koyu, Haliç, güney Boğaziçi, Anadoluhisarı ve
kuzey Boğaziçi'nde rastlanılan Pseu-dotriloculina laevi-
gata (d'Orbigny), Stomatorbina concentrica (Parker ve
Jones), Dıscorbinella bertheloti (d'Orbigny), Hyalinea
balthica (Schröter), Cibicidina walli Bandy, Acervulina
cf. inhaerens Schultze, Melonis pompiloides (Fichtel ve
Moll), Challengerella bradyi Billman, Hottinger ve

Oesterle, Elphidium jenseni (Cushman), E. cf. limbatum
(Chapman), E. maioricense Colom yakın çevre olarak
Akdeniz kökenli bentik foraminiferlerdir (Loeblich ve
Tappan, 1988; Cimerman ve Langer, 1991; Sgarrella ve
Moncharmont-Zei, 1993; Meriç ve Sakınç, 1990; Meriç
vd., 1995, 1996; Meriç ve Avşar, 1997; Avşar, 1997).

Ostrakod Topluluğu

Çalışmanın yürütüldüğü 5 deniz sondajından (Şekil 1)
derlenen 77 örneğin 56'sı ostrakod içermektedir.
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Şekil 7. Foraminifer cins ve türlerinin BPMB-14 sondajında-
ki dağılımı
Figure 7. Distribution of the foraminifera in the BPMB-14
drillhole

Şekil 6. Foraminifer cins ve türlerinin BPMB-13 sondajında-
ki dağılımı
Figure 6. Distribution of the foraminifera in the BPMB-13
drillhole
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BPMB-11, BPMB-12, BPMB-13, BPMB-14 ve
BPMB-15 sondajlarında Bairdiidae, Leptocyteridae,
Cytherideidae, Cushmanideidae, Trachyleberididae,
Hemicytheridae, Loxoconchidae, Xestoleberididae ve
Paradoxostumatidae familyalarına ait 13 cins ve 12 tür
gözlenmiştir.

Daha önce değinildiği üzere en kalın istifin bulun-
duğu BPMB-14 sondajında, A, fasiyesi olarak
adlandırılan taban bölümü zengin denilebilecek bir
ostrakod faunası içerir. Bu topluluk içinde Loxoconcha
lepida Stepanaitys, L. cf. gibboides (Livental),
Leptocythere (Amnicythere) pirsagatica (Livental),
Euxinocythere (Euxinocythere) lopatici (Schornickov),
Callistocythere cf. littoralis (G. W. Müller), Falunia
(Falunia) plicatula (Reuss), Tyrrhenocythere amnicola
(Sars) bulunmuştur (Şekil 8).

Acısu ortamını karakterize eden bu topluluk Tetis-
Paratetis ortak faunasını kapsar. Ancak, hem tür ve hem
de birey sayısı dikkate alındığında topluluğun Paratetis
ağırlıklı olduğu anlaşılır. Çünkü Loxoconcha lepida
Stepanaitys, Leptocythere (Amnicythere) pirsagatica
(Livental), Euxinocythere (Euxinocythere) lopatici
(Schornickov), Tyrrhenocythere amnicola (Sars) gibi
cins ve türlere özellikle istifin taban bölümünde oldukça
fazla sayıda rastlanılması bu düşünceyi doğrulamaktadır.
Cryptocyprideis bogatschovi ve Loxoconcha lepida
Zonu (Stancheva, 1989)'nu simgeleyen bu topluluk Orta
Pleyistosen (Eski Öksiniyen) yaşlıdır.

İstifin üst bölümünü oluşturan B fasiyesinde ise
Neonesidea mediterranea G. W. Müller, Loxoconcha cf.
gibboides (Livental), L. obliquata (Squenza), Xestole-
beris dispar G. W. Müller, Paradoxostoma simile G. W.
Müller, Leptocythere sp., Euxinocythere (Euxinocyt-
here) lopatici (Schornickov), Callistocythere littoralis
(G. W. Müller), Cyprideis torosa (Jones), Pontocythere
sp., Falunia (Falunia) plicatula (Reuss), Aurila sp.,
Tyrrhenocythere amnicola (Sars) topluluğu belirlen-
miştir (Şekil 13). Üst bölümün taban tortullarının oluşu-
mu sırasında yörenin acısu etkisinde kaldığı düşünülürse
de, üstte doğru hem tür ve hem de birey sayısı açısından
Akdeniz etkisinin arttığı ortaya çıkmaktadır.

Bunlardan, Tyrrhenocythere amnicola Kuvaterner
döneminin karakteristik türü olarak bilinmektedir
(Kristic, 1976). Ancak, Tunoğlu (1984), Tunoğlu ve Gök-
çen (1985,1991,1997) çalışmalarında bu türün stratigrafık
konumunun Ponsiyen'e kadar indiğini belirlemişlerdir.

Falunia (Falunia) plicatula hem Tetis (Sissingh, 1972)
ve hem de Paratetis (Kristic, 1963) biyoprovensine özgü
Miyosen-Güncel zaman aralığında rastlanılan bir türdür.
Akdeniz biyoprovensinde Neonesidea mediterranea Geç
Pliyosen-Güncel ve Paradoxostoma simile Holosen-
Güncel olarak bilinmektedir (Bonaduce vd., 1975).

Şekil 8. Ostrakod cins ve türlerinin BPMB-14 sondajındaki
stratigrafık dağılımı.
Figure 8. Stratigraphic distribution of the ostracoda in the
BPMB-14 drillhole.

Cyprideis torosa türünün ise Jiricek ve Riha (1991)
tarafından Pliyosen'den itibaren Akdeniz'de gözlendiği
söylenirse de; Decima (1962) aynı türü Messiniyen-
Güncel, Ünal (1996) da Ponsiyen yaşlı olarak belirtmek-
tedirler.

Tablo-2'de görülebileceği gibi, örneklerde gözlenen
ostrakod türlerine bakıldığında , Orta Pleyistosen'i
karakterize etmesi ile, en dar stratigrafık yayılıma sahip
olan tür Leptocythere (Amnicythere) pirsagatica'dır
(Stancheva, 1989). Bunun dışında Loxoconcha leph
da'nın stratigrafık yayılımı ise Pleyistosen ile sınırlıdır.

Diğer 4 sondaja ait B fasiyesi çökellerinin içermiş
olduğu ostrakod topluluğu doğudan batıya doğru ince-
lendiğinde; BPMB-11 sondajının 0.00-3.00 m leri
arasında Loxoconcha cf gibboides (Livental),
Xestoleberis dispar G. W. Müller, Callistocythere cf. lit-
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Çizelge 2., Bu çalışmada belirlenen başlıca ostrakod cins ve
türlerinin stratigrafik yayılımı.
Table 2, Stratigraphic range of known ostracoda species
which is defined in this investigation.

toralis (G. W., Müller), Aurila sp.., Tyrrhenocythere amiri-
cola (Sars) (Şaki! 9); BPMB-I2 sondajında istifin Qst
10.00 m lik bölümünde. Loxoconclia cf. gibboides
(Livental), Cyprideis sp.,, Aurila sp,. ve Tyrrhenocycthere
amnicola (Sars) (Şekil 10); BPMB-13 sondajında-yine
istifin. 12.00 m lik bölümünde Neonesidea mediterranea
G.. W. Miller, Loxoconcha cf. gibboides (Livental),,
Cyprideis sp.., Aurila sp,., Urocythereis sp.,, Tyrrhene-
cycthere amnicola (Sars) (Şekil 11) ve BPM& 15'sonda-
jına ait 4.75 m lik istifte Neonesidea mediterranea G« W.
Möller, Loxoconcha cf. gibboides (Livental), Xesto-
leberis dispar G. W. Müller, Callistocythere littoralis (G.,
W. Müller); Cyprideis sp.yPontocythere sp,., Aurila sp,.
ve Tyrrhenocycthere amnicola (Sars) gözlenmiştir (Şekil
12). Değinilen: 4 sondajda bulunan cins ve türler İstanbul
Boğazı kuzey alanında Holosen boyunca Akdeniz
sularının etkinliğinin bir kanıtıdır. Özellikle BPMB-13
ve BPMB-14 sondajlarında Akdeniz Holoseninin tipik
bir temsilcisi olan •Neonesidea mediterranea G, W.
Müller bo özelliği açık bîr şekilde yansıtmaktadır
(Bonaduce vd. 1975). . •

Pelecypod ve Gastropod Topluluğu

• Kuzey Boğaziçi'nde Selviburnu-Tarabya arasında
yapılmış olan BPMB-1I, BPMB-12, BPMB-13, BPMB-14
ve BPMB-15 sondajlarında peleçypodiardan Arc'idae,
Mytilidae, Dimyîdae, Ostreidae, Lu.cinid.ae, Leptonidae,
Montacutidae, Cardiidae, Ve.neri.dae, Scrobicularidae»
Psammobiidae, Mactridae, Dreissenidae, Saxicavidae»
Corbulidae, Gastrochenidae, Thraciidae, Sphaeridae

familyalarına ait 29 cins ve 28 tur ve gastropod'lardan
Fissurellidae, Lepetidae, Trochidae, Türbin.idae,
Neritidae, Valvatîdae.,, Hyd.robr.idae, Ri s so idae.,
Rissoinidae, Turriteliidae, Vermetidae, Potanı i di dae,,
Ceritihiidae, Nassariidae, Cerithiopsidae, Triphoridae.
Eulimidae, Retusidae, Ringiculidae, Pyramidellidae
family alarmdan 31 cins ile 30 tür tayin edilmiştir..

BPMB-14 sondajında, istifin tabanını oluşturan 17.50
metrelik kalınlık sunan, ve A fasiyesî olarak ayırtlanan
sarı renkli kavkılı kumlar içinde pelecypodlar'dan
Mytilidae ve Dreissenidae familyalarına ait

Modiolus "(Modiolula) ph.aseol.inus (Philippi),
Dreissena polymorpha (Pallas),' D', rostriform is
(Deshayes) ile gastropodlar'dan Neritidae, Valvatîdae ve
Hydrobiidae familyalarına ait Thedoxgs sp.., Valvata sp.,
Pseudamnicola sp.., Nematurella sp, Hydrobia (Hydro-
bia) acuta (Draparnaud) gözlenmiştir. Bunlardan Valvata
ve Thedoxus gibi tatlı su formları ile Dreissena poly-'
morpha (Pallas) ve Hydrobia (Hydrobia) acuta (Drapar-
naud) gibi acı su formlarının birlikteliği dikkat çekicidir,
Çoğun tatlı su faunası içeren bu bölüm kavkı, yapısı ve
korunma özelliğine göre. Kuvateraer'den. daha yaşlı,
olduğu düşünülen, taşınmış ve şekil değiştirmiş kavkıları
da içermektedir 22,00-2.3.00,23,00-26,00 , 27.00-28.00
ve 29.00-30.00 metrelerde sık rastlanılan taşınmış ve
aşınmış pelecypod kavkıları bulunmaktadır. Yine, 36.00-
37.00 metrelerde .kavkı yapısına, göre yaşlı-olması
gereken Dreissena sp,.,, 37.00-38.00 metrede Bithiniasp.,
Nematurella sp., Theodoxus sp.. gibi yaşlı gastropod
kavkıları ve 39.00-39.50 metrede kalıp bir gastropod
kavkısı (Baglivia sp.). ile taşınmış formlar gözlenmiştir
(Şekil 13). ' ı'

Bu dorumda 22.00-39.50 metreler arasındaki
değinilen rastlantılar istife yaş vermeyi güçleştirmekte-
dir. Ancak,, sözkonusu topluluk tamamen merkezi ve
doğy Paratetis faunası (Pannonik,'Euxin ve Ponto-
Caspic) özellikli olup, genelde kurumaya yüz tutmuş, sığ
bir tatlı su ortamı.,veya akarsularla beslenen bir lagünü
simgelemektedir.

B fasiyesî 'olarak ayırtlanan, 22.00 metre kalınlıktaki
bol kavkılı killi çökeller ise pelecypodlar'daın Arcidae,
Mytilidae, Ûstreidae, Dimyidae, Leptonidae, Cardiidae.
Dreissenidae, Venerîdae, Corbulidae, Gastrochaenidae

. familyalarına ait Anadara diluvii (Lamarck), Mytilus
edulis Linne, Rhomboidella priadeauxi (Leach), Modio-
lus (Modiolus) phaseolinus (Philippi), M. barbatus
(Linne), Dirnya tenuiplicata (Sequenza), östrea (Ostrea)
edulis Linne,, Lasaea nitida (Tuıton), Cardium (Parvi-
cardium)' exiguunin Gmelin, Dreissena polymorpha
(Pallas), D. rostriform is Deshayes, Gafararirum (Circe)
minimum (Montagu), Clausinella fasciata (Da. Cosla),
Timoclea ovata (Pennant), Corbula (Varicorbula) gibba
(ölivi), C. (Lentidium) mediterranea (Costa), Gast.ro-
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cnaena dubia Pennant ve gastropodlar'dan Lepetidae,
Trochidae, Neritidae, Valvatidae, Hydrdbidae,
Rissoidae, Turritellidae, Potam ididae, Ceritihidae,
Cerithiopsidae, Triphoridae, Melanellidae, Pyramidel-
lidae familyalarına ait Lepeta sp., Calliostoma (Cal-lios-
toma) conulus (Linne), Theodoxus sp., Valvata sp.,
Pseudamnicola sp., Hydrobia (Hydrobia) acuta (Dra-
parnaud), Alvania (Alvania) reticulata (Montagu), A.
(Acinulus) cimicoides (Forbes), Turboella (Turboella)
parva (Da Costa), Rissoa querini Recluz., Rissoina
(Schwarztziella) bryerea (Montagu), Turritella sp.,
Pirenella conica (Blainville), Bittium deshayesi Cerulli
ve Irelli, Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis
(Montagu), Triphora perversa (Linn£), T. perversa elon-
gata Palary, Melanella (Balcis) incurva (Renieri),
Chrysallida (Parthenina) intersincta (Montagu) gibi
çoğunlukla denizel formlar saptanmıştır (Şekil 13).
Fakat, bu toplulukta Valvata ve Thedoxus gibi tatlı su
formları ile Dreissena polymorpha (Pallas), Hydrobia
(Hydrobia) acuta (Draparnaud) gibi acı su formları da
gözlenmiştir.

Bunlardan Hydrobia (Hydrobia) acuta (Draparnaud)
hem tatlısu ve hemde tuzlu suya uyum sağlayabilen
euryhalin bir tiptir. Büyük bir bölümü denizel fas iyesi
simgeleyen bu topluluk Pleyistosen-Güncel zaman
aralığını karakterize ederse de, Haliç, Güney Boğaziçi
ve İzmit Körfezi Holosen faunasına büyük benzerlik
göstermesi nedeniyle Holosen yaşlı olarak kabul
edilebilir. Yine, yukarıda değinilen B fasiyesi faunasın-
dan Anadara diluvii (Lamarck), Mytilus edulis Linne,
Rhomboidella prideauxi (Leach), Modiolus (Modiolula)
phaseolinus (Philippi), M. barbatus (Linne), Dimya
tenuipiicata (Sequenza), Timoclea ovata (Pennant),
Corbula (Lentidium) mediterranea (Costa) gibi pelecyo-
d'lar ile Lepeta sp, Calliostoma (Calliostoma) conulus
(Linne), Turboella (Turboella) parva (Da Costa),
Pirenella conica (Blainville), Bittium desayesi Cerulli ve
Irelli, Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis
(Montagu), Triphora perversa (Linne), Triphora perver-
sa elongata Palary, Melanella (Balcis) incurva (Reineri),
Chrysallida (Parthenina) intersincta (Montagu) gibi gas-
tropod'lar Akdeniz kökenli cins ve türlerdir (Patrini ve
Sarra, 1930; Wenz, 1938- 1944; Neveskaja, 1963; Moore,
1964-1969; Palla, 1967; Buccheri, 1970; Greco, 1970;
Archambault-Guezou, 1976; Rosso, 1979; Taner, 1981,
1983, 1990 ve 1995; Menesini ve Ughi, 1983; Corselli ve
Bernocchi, 1992; Poppe ve Goto, 1993; Kapan-Yeşilyurt
vd., 1997).

BPMB-11 sondajında B fasiyesinin 5.00 m lik üst kes-
imi zengin bir pelecypod ve gastropod faunası içerir.
Pelecypod'lardan Arca noae Linne, Mytilus edulis
Linne, Mytilus sp., Rhomboidella prideauxi (Leach),
Mytilaster lineatus (Gmelin), Modiolus (Modiolula)

phaseolinus (Philippi), Modiolus sp., Ostrea (Ostrea)
edulis Linne, Divaricella (Lucinella) divaricata (Linne),
Lasaea nitida (Turton), Cardium (Parvicardium) exigu-
um (Gmelin), Dosinia lupinus (Linne), Abra ovata
(Philippi), Abra sp., Spisula sp.,

Hiatella arctica (Linne), Corbula (Lentidium)
mediterranea (Costa), Thracia sp.; gastropod'lardan
Gibbula (Tumulus) umbilicaris Linne, Gibbula sp.,
Valvata sp., Hydrobia (Hydrobia) acuta (Draparnaud),
Hydrobia sp., Alvania (Acinulus) cimicoides (Forbes),
Turboella (Turboella) parva (Da Costa), Rissoa (Rissoa)
splendida (Eichwaldi), Vermetus sp., Bittium desayesi
Cerulli ve Irelli, Bittium (Bittium) reticulatum (Da
Costa), Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis (Monta-
gu), Triphora (Triphora) perversa (Linne), Odostomia
sp., Turbonilla lactea (Linne), Bivonia triquetra (Bivona)
(Şekil.14).

BPMB-12 sondajında 10.00 m lik üst kesimde pelecy-
pod'lardan Mytilus edulis Linn£, Rhomboidella
prideauxi (Leach), Mytilaster lineatus (Gmelin),
Mytilaster sp., Modiolus (Modiolula) phaseolinus
(Philippi), Modiolus sp., Ostfea (Ostrea) edulis Linne;
Ostrea sp., Cardium (Parvicardium) exiguum (Gmelin),
Cardium sp., Dosinia lupinus (Linne), Abra sp.,
Dreissena polymorpha (Pallas), gastropod'lardan
Calliostoma (Calliostoma) conulus (Linne), Astraea sp.,
Valvata sp., Hydrobia (Hydrobia) acuta (Draparnaud),
Pseudamnicola sp., Turboella (Turboella) parva (Da
Costa), Turritella sp., Bittium desayesi Cerulli ve Irelli,
Bittium (Bittium) reticulatum (Da Costa), Bittium sp.,
Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis (Montagu),
Cerithiopsis sp., Triphora (Triphora) perversa (Linne),
Triphora sp., Retusa truncatula (Bruguiere) (Şekil 15).

BPMB-13 sondajına ait tüm istifi içinde pelecy-
pod'lardan Arcopsis (Arcopsis) laçtea (Linne), Mytilus
edulis Linne, Mytilus sp., Rhomboidella prideauxi
(Leach), Mytilaster lineatus (Gmelin), Mytilaster sp..,
Modiolus (Modiolula) phaseolinus (Philippi), Modiolus
sp., Ostrea (Ostrea) edulis Linne, Ostrea sp., Lasaea niti-
da (Turton), Acanthocardia sp., Cardium (Parvicardium)
exiguum (Gmelin), Dosinia lupinus (Linne), Paphia
aurea (Gmelin), Abra sp., Dreissena sp., Hiatella arctica
(Linn6), Corbula (Lentidium) mediterranea (Costa),
Gastrochaena dubia (Pennant), gastropod'lardan Diadora
italica (Defrance), Gibbula (Colliculus) adamsoni
(Payradeau), Gibbula (Adriaria) albida (Gmelin),

< Gibbula sp., Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis (Linne),
Valvata sp., Hydrobia (Hydrobia) acuta (Draparnaud),
Pseudamnicola sp., Alvania (Alvatıia) reticulata
(Montagu), Alvania (Acinulus) cimicoides. (Forbes),
Turboella (Turboella) parva (Da Costa), Rissoa (Rissoa)
splendida (Eichwaldi), Turritella sp., Bittium desayesi
Cerulli ve Irelli, Bittium lacteum (Philippi), Bittium
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Şekil 13. Pelecypod ile gastropod cins ve türlerinin BPMB-14 sondajındaki stratigrafik dağılımı.
Figure 13. Stratigraphic distribution of the pelecypoda and gastrpoda in the BPMB-14 drillhole.

(Bittium) reticulatum (Da Costa), Bittium (Bittium)
spina (Partsch), Bittium sp., Trophonopsis
(Trophonopsis) muricata (Montagu), Cylope donovania
Risso, Nassarius reticulatus (Linne), Cerithiopsis
(Cerithiopsis) tubercularis (Montagu), Triphora
(Triphora) perversa (Linne), Triphora sp., Ringicula
(Ringicula) conform is Monterasato, Odostomia sp.,
Obeliscella sp. (Şekil 16).

BPMB-15 sondajında ise 4.75 m lik tüm istifte pele-
cypod'lardan Mytilus edulis Linne, Rhomboidella
prideauxi (Leach), Mytilaster lineatus (Gmelin),
Mytilaster sp., Modiolus (Modiolula) phaseolinus
(Philippi), Modiolus sp., Dimya tenuiplicata (Sequenza),
Ostrea (Ostrea) edulis Linne, Lasaea nitida (Turton),
Mysella bidentata (Montagu), Didacna sp., Dosinia lupi-
nus (Linne), Gari depressa (Pennant), Dreissena poly-

morpha (Pallas), Dreissena sp., Corbula (Varicorbula)
gibba (Olivi), Corbula (Lentidium) mediterranea
(Costa), Pisidium amnicum (O. F. Müller), gas-
tropod'lardan Calliosotoma (Calliostoma) con ulus
(Linne), Gibbula (Adriaria) albida (Gmelin), Theodoxus
(Theodoxus) fluviatilis (Linne), Theodoxus
(Theodoxus) pallasi (Lindh), Theodoxus sp., Valvata sp.,
Hydrobia (Hydrobia) acuta (Draparnaud),
Pseudamnicola sp., Alvania (Acinulus) cimicoides
(Forbes), Turboella (Turboella) parva (Da Costa),
Turritella sp., Bittium desayesi Cerulli ve Irelli, Bittium
(Bittium) reticulatum (Da Costa), Bittium sp.,
Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis (Montagu),
Triphora (Triphora) perversa (Linne), Chrysallida
(Parthenina) intersincta (Montagu), Turbonilla lactea
(Linne) (Şekil 17) gibi çoğunlukla denizel tipler saptan-
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Şekil 15. Pelecypod ile gastropod cins ve türlerinin BPMB-12 sondajındaki dağılımı.
Figure 15. Distribution of the pelecypoda and gastrpoda in the BPMB-12 drillhole.

mistir.
BPMB-11, BPMB-12, BPMB-13 ve BPMB-15 sonda-

jlarında gözlenen pelecypod ve gastropod topluluğu
BPMB-14 Holosen faunasına büyük benzerlik gösterir.
Fakat, bundan farklı olarak pelecypod'lardan Arca noae
Linne, Arcopsis (Arcopsis) lactea (Linne), Divaricella
(Lucinella) divaricata (Linne), Abra ovata (Philippi),
Gari depressa (Pennant), Spisula sp., Hiatella arctica
(Linne),Thracia sp., Pisidium amnicum (O. F. Müller) ile
gastropod11 ardan Diadora italica (Defrance), Gibbula
(Tumulus) umbilicaris Linne, Gibbula (Colliculus) adan-
soni (Payradeau), Gibbula (Adriaria) albida (Gmelin),
Gibbula sp., Astraea sp., Theodoxus (Theodoxus) fluvi-

atilis (Linne), Theodoxus (Theodoxus) pallasi (Lindh),
Rissoa (Rissoa) splendida (Eichwaldi), Vermetus sp.,
Bivonia triquetra (Bivona), Bittium lacteum (Philippi),
Bittium (Bittium) reticulatum (Da Costa), Bittium
(Bittium) spina (Partsch), Trophonopsis (Trophonopsis)
muricata (Montagu), Cyclope donovaniana Risso,
Nassarius reticulatus (Linne), Retusa truncatula
(Bruguiere), Ringicula (Ringicula) conform is
Monterosato, Odostomia sp., Turbonilla lactea (Linne)
ve Obeliscella sp. bulunmuştur.

Dikkat çekici bir durum sözkonusu 5 sondajda doğu-
dan batıya doğru faunada bir zenginleşmenin varlığıdır.
Su derinliğinin aynı yönde artışına bağlı olarak (bakınız
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Şekil 16. Pelecypod ile gastropod cins ve türlerinin BPMB-13
sondajındaki dağılımı.
Figure 16. Distribution of the pelecypoda and gastrpoda in
the BPMB-13 drillhole.

Şekil 17. Pelecypod ile gastropod cins ve türlerinin BPMB-
115 sondajındaki dağılımı.
Figure 17. Distribution of the pelecypoda and gastrpoda in
the BPMB-15 drillhole.
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tablo 1) 12.70 m den, 65.00 m ye ulaşması derinlerde
akıntıların etkisinin azaldığı ve sözkonusu faunanın
yerinde kalarak çökeldiğini düşündürmektedir.

Tüm sondajlardaki mollusk örneklerinin pale-
coğrafık yayılımı incelendiğinde, Ostrea (Ostrea) edulis
Linne, Corbula (Lentidium) mediterranea (Costa),
Bittium desayesi Cerulli ve Irelli, Cerithiopsis (Cerithi-
opsis) tubercularis (Montagu), Triphora (Triphora) per-
versa (Linne) gibi Akdeniz kökenli tiplerin bol miktarda
bulunmasına karşın, Arcopsis lactea (Linne), Modiolus
(Modiolula) phaseolinus (Philippi), Theodoxus pallasi
(Lindh) gibi Karadeniz formlarına az sayıda rastlanıl-
maktadır. Stratigrafîk yay ılım lan ise Holosen'dir. Yine,
değinilen pelecypod'lardan Ostrea (Ostrea) edulis Linne
Doğu Atlantik'de Norveç'den güney İspanya'ya kadar
olan alanda, Akdeniz ve Karadeniz'de 90.00 m yi
geçmeyen derinliklerde, Mytilus lineatus (Gmelin)
Akdeniz ile Karadeniz'de ve Rhomboidella prideauxi
(Leach) Akdeniz'de yaşamaktadır. Gastropod'lardan ise
Valvata sp. tatlısularda bitkiler üzerinde, Pseudamnicola
sp. tatlısularda, Hydrobia (Hydrobia) acuta (Draparna-
ud) daha çok acısularada yaşamını sürdüren tiplerdir.
Dolayısı ile bu 3 cinsin BPMB-11, BPMB-12 ve BPMB-
13 sondajlarında bol denecek sayıda bulunması bu alan-
da bir akarsu girdisinin varlığını işaret etmektedir. Keza,
Hydrobia (Hydrobia) acuta (Draparnaud) Akdeniz ve
Kuzey Marmara Denizi, Cerithiopsis (Cerithiopsis)
tubercularis (Montagu) Doğu Atlantik, Akdeniz ve
Karadeniz, Bittium desayesi Cerulli ve Irelli Akdeniz,
Bittium (Bittium) reticulatum (Da Costa) Akdeniz ile
Karadeniz için tipik cins ve türlerdir.

Bryozoon Topluluğu

İstanbul Boğazı kuzey alanında yapılmış olan 5 son-
dajdan BPMB-14 sondajında Kuvaterner yaşlı olan
istifin 17.50 m lik taban bölümünde bryozoon toplu-
luğuna ait herhangi bir örnek gözlenmemiştir. Üstte
yeralan 22.00 m lik kesim ile BPMB-11, BPMB-12,
BPMB-13 ve BPMB-15 sondajlarından derlenen 51
örnekte Crisiidae, Electridae, Cellariidae, Scrupocel-
lariidae, Schizoporellidae, Cheiloporinidae, Microporel-
lidae, Escharidae ve Phylactellidae familyalarına ait 10
cins ile 7 tür bulunmuş ve bu bölümle ilgili şekillerde
sayısal değerlendirme yapılmamıştır.

BPMB-14 sondajında üstte yer alan 22.00 m lik
kesim ile BPMB-11, BPMB-12, BPMB-13 ve BPMB-15
sondajlarına ait B fasiyesi olarak adlandırılan Geç
Kuvaterner (Holosen) yaşlı tortullar Crisia sp., Electra
sp., Cellaria salicornioides Audouin, Scrupocellaria
scruposa (Linne), Caberea boryi (Audouin), Schizo-

Şekil 18. Bryzoon cins ve türlerinin BPMB-14 sondajındaki
stratigrafîk dağılımı.
Figure 18, Stratigraphic distribution of the bryozoa in the
BPMB-14 drillhole.

porella sp., Cryptosula pallasiana (Moll) ve Micropo-
rella ciliata (Pallas) içermektedir (Şekil 18). (Bassler,
1953; Caspers, 1968; Di Geronimo vd., 1992; Hincks,
1880; Prenant ve Bobin, ^öö^osso, 1987; Ryland, 1965;
Ryland ve Hayward, 1977; Skolka, 1967; Unsal, 1990 ve
1992).
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Şekil 19. Bryzoon cins ve türlerinin BPMB-11 sondajındaki
stratigrafık dağılımı.
Figure 19. Stratigraphic distribution of the bryozoa in the
BPMB-U drillhole.

Diğer bölümlerde değinildiği şekilde BPMB-11 sonda-
jında 5.00 m lik bölümde Electra sp., Cellaria sal-
icornioides Audouin, Scrupocellaria scruposa (Linne),
Schizoporella sp., Cryptosula pallasiana (Moll) (Şekil
19); BPMB-12 sondajında 10.00 m lik kesimde yine
Electra sp., Cellaria salicornioides Audouin, Scrupocel-
laria scruposa (Linne), Schizoporella sp., Cryptosula pal-
lasiana (Moll) (Şekil 20); BPMB-13 sondajında 12.00 m
kalınlık sunan tüm istifte Crisia sp., Electra sp., Cellaria
salicornioides Audouin, Scrupocellaria scruposa (Linne),
Schizoporella sp., Cryptosula pallasiana (Moll) (Şekil
21); BPMB-15 sondajındaki 4.75 m lik tortul istifte tüm
sondajlarda gözlenen en zengin topluluk olarak Crisia
sp., Cellaria salicornioides Audouin, Scrupocellaria scru-
posa (Linne), Caberea boryi (Audouin), Schizoporella
sp., Cryptosula pallasiana (Moll), Smittoidea reticulata
(Mac Gillvray) ve Lagenipora lepralioides (Norman) sap-
tanmıştır (Şekil 22).

Değinilen cins ve türler Atlantik-Akdeniz kökenli
formlar olup (Carus, 1893; Fredj, 1974; Gautier, 1962,
Unsal, 1975; Unsal ve d'Hondt, 1978-1979), Holosen orta

Şekil 20. Bryzoon cins ve türlerinin BPMB-12 sondajındaki
stratigrafık dağılımı.
Figure 20. Stratigraphic distribution of the bryozoa in the
BPMB-12 drillhole.

ve sonlarında İstanbul Boğazı'nda Akdeniz etkisinin var-
lığını açıkça ortaya koymaktadır. Kuzey boğaziçi
Holosen tortullarında gözlenen toplulukta yeralan
Microporella ciliata (Pallas) İzmit Körfezi, Haliç.
Anadoluhisarı ve güney Boğaziçi çalışmalarında bulun-
mamış (Unsal, 1990 ve 1992), ilk kez BPMB-14 sonda-
jında gözlenmiştir. Caberea boryi (Audouin)'e ise yalnız-
ca İzmit Körfezi sondajlarında rastlanılmıştır (Unsal ve
Rosso, 1995; Unsal vd, 1995).

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Bundan önceki çalışmalar İstanbul Boğazı'nın eski
bir nehir yatağı olduğu, ya da graben şeklinde açıldığı
varsayımına dayanmaktadır. Şöyle ki; Bargu (1991-1992-
1993) Alt-Orta Pleyistosen'de "Paleomudurnu Nehri"
olarak adlandırılan bir akarsuyun Sapanca Gölü
üzerinden İzmit Körfezi yolu ile Marmara Çöküntüsüne
doğru akarak İstanbul Boğazı yolu ile Eski Karadeniz'e

90



HOLOSEN'DE MARMARA DENİZİ-KARADENİZ BAĞLANTISI

ulaştığını belirtmektedir. Gökaşan vd. (1997) İstanbul
Boğazı'nm oluşumunun tarihsel gelişimini vermişler ve
İstanbul Boğazı'nın kuzey kesiminin fluvial faaliyetler
sonucu oluşmasına karşın, güney bölümünün faylan-
malar ile meydana geldiğini bildirmişlerdir. Gökaşan vd.
(1997) göre, Pleyistosen'de boğazın kuzeyinde yeralan
su bölümü çizgisinin kuzeyindeki nehir Karadeniz'e,
güneyindeki de Marmara Denizi'ne akmakta olup, ikinci
evrede Büyükdere-Beykoz arasında bir göl oluşmuştur.
Üçüncü evrede tektonizma etkin rol oynamış ve
Marmara Denizi'nden kuzeye doğru bir haliç girdisi
meydana gelmiştir. En son dönemde ise faylanmalar
Karadeniz ile bağlantıyı sağlayan derinleşmeye neden
olmuştur.

Yukardaki fikirlerin aksine, çalışmalarımız sonucun-
da elde edilen verilerde gölsel ve akarsu rejimi karakter-
ize eden ne bir sedimanter oluşum ve ne de faunal bul-
guya rastlanılmamıştır.

Metin içerisinde değinilen bulgulara göre altta 17.50
m kalınlıktaki tortullar (A fasiyesi), içermiş olduğu
ostrakod topluluğuna göre Orta Pleyistosen (Eski
Öksiniyen) yaştadır. Çünkü, Leptocythere (Amnicyt-
here) pirsagatica (Livental)'ya özellikle istifin taban
bölümünde oldukça fazla sayıda rastlanılması bu
düşünceyi doğrulamaktadır. Aynı zamanda bu tortullar
genel karakterlerine göre haliç tipi çökellerdir. Diğer bir
deyiş ile Karadeniz'den güneye uzanan bir haliç bu
günkü Beykoz-Tarabya hattı güneyine kadar uzanmak
taydı. Daha güneyde ise Marmara Denizi'nin kuzeye
doğru bir uzantısı olabileceği düşünülmektedir.

Gökaşan vd. (1997, şekil 6b) tarafından verilen İstan-
bul Boğazı'nın taban haritasına göre, boğazın ortalarında
topoğrafık bir yükselti bulunmaktadır. Bu çalışmada ise
paleotopoğrafık yükseltinin (bariyer) en azından Bey-
koz-Tarabya hattının güneyinde olduğu anlaşılmaktadır.

Chappell ve Shackleton (1986)'un belirttiği gibi deniz
düzeyinde geç Pleyistosen'de başlayıp Holosen boyunca
devam eden dünya çapındaki yükseliş İstanbul Boğazını
da etkilemiştir. Bu dönemde oluşan tektonik aktivitelerin
eşliğinde yukarıda adı geçen barier çökmüş veya
Holosen ortalarında Akdeniz suları Haliç ve İstanbul
Boğazı'nm güney bölümünü işgal ederek bariyeri aşmış
kuzeye doğru ilerlemiş ve sonuçta Karadeniz1*
ulaşmıştır (Stanley ve Balnpeid, 1980; Ryan vd., 1997
Meriç ve Sakmç, 1990; Meriç, 1997; Yanko, 1990).

Bu durum üstte bulunan 22.00 mlik tortullara da (
fasiyesi) yansımaktadır. Aynı şekilde fosil topluluğun
Spiroloculina dilatata d'Orbigny, Triloculina mark
Sehlumberger, Eponides concameratus (Williamso
Vonkleinsmidia sp., Stomatorbina concentrica ( Par!

ve Jones), Rosalina bradyi Cushman, R. globul;
d'Orbigny, Tretomphalus bulloides (d'Orbigı
Cibicides advenum (d'Orbigny), Lobatula loba
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(Walker ve Jacob), Elphidium complanatum (d'Orbigny)
gibi foram in iferlerin; Neonesidea mediterranea G. W.
Müller ve Paradoxostoma smile G. W. Müiler gibi
ostrakodların; Crisia sp., Electra sp., Cellada sal-
icornioides Audouin, Scrupocellaria scruposa (Linne),
Caberea boryi (Audouin), Schizooporella sp.,
Cryptosula pallasiana (Moll), Microporella ciliata
(Pallas) gibi bryozooniarın ve Anadara diluvii
(Lamarck), Mytilus edulis Linne, Rhomboidella
prideauxi (Leach), Modiolus (Modiolula) phaseolinus
(Philippi), Modiolus barbatus (Linne), Dimya tenuipli-
cata (Sequenza), Timoclea ovata (Pennant), Corbula
(Lentidium) mediterranea (Costa) gibi pelecyod'lar ile
Lepeta sp, Calliostoma (Calliostoma) conulus (Linne),
Turboella (Turboella) parva (Da Costa), Pirenella conica
(Blainville), Bittium desayesi Cerulli ve Irelli,
Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis (Montagu),
Triphora perversa (Linne), Triphora perversa elongata
Palary, Melanella (Balcis) incurva (Reineri), Chrysallida
(Parthenina) intersincta (Montagu) gibi pelecypodlar ile
gastropodların varlığı Holosen'de yöredeki Akdeniz etk-
isini ortaya koymaktadır. Çalışmamızda B fasiyesinin alt
kısımlarındaki yeşil-kahverenkli kil çökelleri deniz
düzeyinin kısmen yükseldiğini, diğer bir deyimle
denizin derinleştiğini göstermektedir. Bu çökeller, sapro-
pelik olup, çeşitli araştırıcılar tarafından Karadeniz'de de
saptanmıştır. (Stanley ve Blanpeid, 1980; Jones ve
Gagnon, 1994) Ancak, doğuya doğru boğazın kenarına
yaklaşıldığında özellikle BPMB-11 ve BPMB-12 sonda-
jlarında denizel ortamın içerisine karasal bir girdinin
varlığı anlaşılmaktadır. En üstte gözlenen çökeller ise
çift yönlü akıntı rejimi ile oluşan, dalga tabanı üzerinde-
ki yüksek enerjili ortama ait deliller sunmaktadır.

Yine, Kuzey Karadeniz'in kuzey sahillerindeki şelf
üzerinde (Kırım Yarımadasının doğu ve batısı),
Kuvaterner yaşlı istifte iki farklı birimin varlığı belirlen-
miştir. Alttaki bölüm kavkılı çakıl, kum ve kil düzey-
lerinden ibaret olup, çakıllı bölüm içinde Hazar Denizi
pelecypodlar'ından Dreissena rostriformis (Deshayes),
bol miktarda bitkisel malzeme ve fluvial gastropodlar-
dan Viviparus viviparus (Linne) gözlenmiştir. AMS C14
metoduna göre bu birimin yaşı Üst Pleyistosen (Yeni
Öksiniyen) dir. Sayısal olarak da 14.700±65 ile
10.400±55 yıldır (Ryan vd., 1997).

Bunu üzerleyen çökellerde ise bol miktarda sapropel
bulunmaktadır. Bu özellik (Ryan vd., 1997) postglasiyal
olayın ilk işaretidir. Ayrıca, istif içinde eurihalin denizel
dinoflagellatlar ile diatomeler gözlenmiştir. İstif mol-
lusklardan Cardium edule Linne, Mytilaster lineatus
Gmelin, Mytilus gallooprovincialis Lamarck, Hydrobia
ventrosa (Linne), Abra ovata (Phlippi) içermektedir.
Birimin yaşı Holosen olup, C14 metoduna göre de
7.150±100 yıldır (Ryan vd, 1997).

İstanbul Boğazı kuzeyindeki bu çalışmaya ait örnek-
lerden C14 metoduna göre 21.00-22.00 m den
5.340+125 ve.-120 yıl, 7.00-8.00 m den 4.040±70 yıl
gibi sayısal değerler elde edilmiştir (Prof. Dr. N.
Çağatay, ÎTÜ, Ağustos 1999, sözlü görüşme). Ancak, bu
sayısal veriler daha önce elde edilen yaşlar ile uyum
sağlamaktadır (Göksu vd, 1990; Ryan vd, 1997).

İstanbul Boğazı güneyinde ve Haliç dip çökellerinde
Pleyistosen yaşlı bir istif gözlenmemiştir (Meriç ve
Sakmç, 1990; Unsal, 1990; Ediger, 1990) ve bu alanlarda-
ki tortullar, İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde yapılan bu
çalışmadaki B fasiyesine kısmen karşılık gelmektedir.

Daha önce yapılmış olan çalışmalarda Akdeniz suyu-
nun Halic'e girişi 7.400±1.300 yıl olarak belirlenmiştir
(Meriç ve Sakmç, 1990; Göksu vd, 1990). Bunun dışın-
da daha üst düzeylerden 6.100±1.300 ve 5.700Ü.800 yıl
gibi yine Holosen'i belirleyen (Göksu vd, 1990; Meriç,
1997; Yanko, 1990) sayısal değerler elde edilmiştir. İstan-
bul Boğazı girişinde, Üsküdar iskelesi açıklarında
yapılan bir diğer sondajda ise Bittium reticulatum (Da
Costa) ve Piranella conica (Blainville) gibi acısu
fasiyesini simgeleyen mollusk topluluğu 6.100±1.300 ve
5.100±2.200 yıl (Göksu vd, 1990) gibi dönemlerde, yani
Holosen ortalarında yaşamıştır (Yanko, 1990). Haliç'teki
ortamsal özellikler olarak akarsu-acısu-deniz-acısu-
deniz şeklindeki değişimlerin varlığına karşın (Meriç,
1997), İstanbul Boğazı güneyinde, acısu-deniz şeklinde
iki ortam saptanmıştır (Taner, 1990). Dolay ısı ile
sözkonusu sondaj alanının yeraldığı İstanbul Boğazı
güney kesiminin çevredeki akarsular ile beslenen, düşük
tuzlulukta ve deniz ile devamlı bağlantısı olan bir ortam
özelliği taşıdığı ve Halic'e büyük bir benzerlik gösterdiği
anlaşılmaktadır (Taner, 1990).

En son olarak sismik (Uluğ vd, 1987; Uluğ, 1994)
ve sondaj verilerinin ışığında Orta Pleyistosen ile
Holosen arasında bir uyumsuzluk sözkonusudur. Erken
Pleyistosen başından itibaren Marmara Denizi ile
Karadeniz'in İzmit Kanalı yoluyla bağlantılı olduğu sıra-
da (Meriç, 1995; Tshepalyga, 1995) İstanbul Boğazı ku-
zey alanının Karadeniz sularının etkisi altına girmeye
başladığı, Akdeniz sularının da Holosen ortalarından
itibaren İstanbul Boğazı kuzey alanlarında etkin olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bu olaya insanlık tarihi tanıklık
etmiştir (Meriç, 1994)
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EXTENDED SUMMARY

According to previous studies, the Palaeozoic-Upper
Cretaceous basement palaeomorphology of Bosphorous was a
palaeoriver that was flowing from the Black Sea in the north to
the Marmara Sea in the south. These studies were mainly
based on geomorphologic and shallow seismic data.

During this study we collected sedimentological and palaeon-
tological data from 5 boreholes, drilled between Tarabya and
Beykoz by DSI in late 1997. We also studied available shal-
low seismic data. We then correlated the 5 bore-holes in the
light of the gathered data and prepared a geological section,
showing the basement topography and sediment thicknesses.
Dating of the sediments was made according to an ostracoda
assemblage such as Loxoconcha lepida Stepanaitys, L. cf. gib-
boides (Livental), Leptocythere (Amnicythere) pinsagatica
(Livental), Euxinocythere (Euxinocythere) lopatici (Schornic-
kov), Callistocythere cf. littoralis (G. W. Müller), Falunia
(Falunia) plicatula (Reuss), Tyrrhenocythere amnicola (Sars).
Furthermore, several Mediterranean-type organisms were
defined within the section. These are Foraminifer such as
Spiroloculina dilatata d'Orbigny, Triloculina marioni
Schlumberger, Eponides concameratus (Williamson), Vonk-
leinsmidia sp., Stomatorbina concentrica (Parker and Jones),
Rosalina bradyi Cushman, R. globularis d'Orbigny, Tretom-
phalus bulloides (d'Orbigny), Cibicides advenum (d'Orbigny),
Lobatula lobatula (Walker and Jacob), Elphidium complana-
tum (d'Orbigny), ostracods like Neonesidea mediterranea G.
W. Müller and Paradoxostoma smile G. W. Müller, bryzoons
like Crisia sp., Electra sp., Cellaria salicornioides Audouin,
Scrupocellaria scruposa (Linne), Caberea boryi (Audouin),
Schizooporella sp., Cryptosuia pallasiana (Moll), Microporella
ciliata (Pallas), pelecypods like Anadara diluvii (Lamarck),
Mytilus edulis Linne, Rhomboidella prideauxi (Leach),
Modiolus (Modiolula) phaseolinus (Philippi), Modiolus barba-
tus (Linne), Dimya tenuiplicata (Sequenza), Timoclea ovata
(Pennant), Corbula (Lentidium) mediterranea (Costa), and gas-
tropods like Caliiostoma (Calliostoma) conulus (Linne),
Turboella (Turboella) parva (Da Costa), Pirenella conica
(Blainville), Bittium desayesi Cerulli and Irelli, Cerithiopsis
(Cerithiopsis) tubercularis (Montagu), Triphora perversa
(Linne)., Triphora perversa elongata Palary, Melanella (Balcis)
incurva (Reined), Chrysallida (Parthenina) intersincta
(Montagu).

Textural and heavy mineral studies were performed in study of
the sediments. Thickness of the sediments are found to
increase, starting from the BPMB-11 well and reaches to a
maximum value at the site of the BPMB-14 well.
Sedimentological and palaeontological data indicate existence
of two different fades in the BPMB-14 well. The lowermost
unit, termed the Facies A contain Black Sea fauna (Ammonia
compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'Orbigny), Criproelp-
hidium poeyanum (d'Orbigny), porosononion subgronosum
(Egger), Elpidium crispum (Linne)) and sediments while the
overlying Facies B contain alternation of the Mediterranean
and Black Sea fauna (Spiroplectinella partschi (d'Orbigny),
Textularia bocki Höglund, Quinqueloculina jugoza Cushman,
Q. seminula (Linne), Triloculina marioni Schlumberger,

Eponides concameratus (Williamson). Rosalina bradyi
Cushman R. globularis d'Orbigny. Cibicides advenum
(d'Orbigny) Lobatula lobatula (Walker and Jacob). Ammonia
compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'Orbigny). Criproelp-
hidium poeyanum (d'Orbigny), Porosononion subgronosum
(Egger), Elpidium crispum (Linne) )and sediment assemblage.
According to previous models, Bosphorous was a palaeo-river
valley or a graben. Gökatan et al. (1997) advocated that the
northern part of the Bosphorous was formed as a result of flu-
vial activity while faulting was responsible for the formation of
the southern part. However our studies have shown that nei-
ther a sedimentary facies nor faunal data indicate existence of
lake and fluvial environments in the northern part of the
Bosphorous.

The Ostracoda assemblage of the Facies A indicates a mid-
Pleistocene (Old Euxinian) age. Sedimentological data shows
that the Facies A was deposited in an eustary located to the
north of Bosphorous connected to the Black Sea. South of the
eustary was a palaeotopographic culmination (the Beykoz-
Tarabya line) as proposed by Gökatan et al. (1997).

The global sea-level rise during the late Pleistocen to Holocene
period was also affected the Bosphorous (Chappel and
Shacleton, 1986). The culmination was collapsed as a result of
tectonic activity that commenced in the same period and/or the
Mediterranean waters invaded the Golden Horn and the south-
ern part of the Bosphorous, transgressed the culmination.
moved northward and finally reached to the Black Sea (Stanley
and Blanpeid., 1980).

This can be traced in the upper, Facies B. sediments with fau-
nal evidences. The green-brawn clayey sediments of the lower
part of the Facies B are indicative of sea-level rise, in other
words, a gradual deepening of the marine realm took place in
this period. These sediments are sapropelic and are also found
in the Black Sea by various workers. When the marginal part
of the Bosphorous is approached, occassional continental
facies are encountered within the marine sequence, especially
at BPMB 11 and BPMB-12 bore-holes. The uppermost sedi-
ments observed belong to high energy environment above the
wave base, deposited under dual flow regime.

In this study it is suggested that there was a eustary to the north
of the Bosphorous connected to the Black Sea. Another
eustary is suggested provisionally to be present to the south of
the culmination connected to the Marmara Sea in the
Pleistocene.

The culmination was transgressed ca. 7000 years ago when the
sea-level rose globally and as a result the Bosphorous became
a marine realm. First Mediterranean waters invaded the
Golden Horn 7400±1300 years ago. The same event was
found to have taken place 7150±100 years ago in the Crimean
Peninsula (Ryan et al., 1997). In other words during
Pleistocene northern part of Bosphorus was under control of
the Black Sea; southern sector was - affected by the
Mediterranean Sea. During Holocene these eustary sediments
covered by the saline Mediterranean waters from the south and
Black Sea brackish-fresh waters from the north with the estab-
lishment of the present dual flow regime.
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H0L0SE1STDE MARMARA DENİZİ-KARADENİZ BAĞLANTISI

LEVHA 1

Şekil 1. Spiroplectinella sagittula (d'Orbigny). Dış görü-
nüm, x 100: İstanbul Boğazı, BPMB-15. 0.00-1.00 m.

Şekil 2. Textularia bocki Höglund. Dış görünüm. x 100;
İstanbul Boğazı, BPMB-12, 3~.00-4.00 ITL

Şekil 3. Adelosina paıtschi (d'Orbigny). Dış görünüm,
x 100; istanbul Boğazı. BPMB-15, 0.00-1.00 m.

Şekil 4. Adelosina pulchella d'Orbigny. Dış görünüm, x
100; İstanbul Boğazı, BPMB-14. 5.00-6.00 m?

Şekil 5. Quinqueloculina jugosa Cushman. Dış görü-
nümler; a. x 75; İstanbul Boğazı, BPMB-15. 2.00-3.00
m; b. x 100: İstanbul BoğazırBPMB-15. 1.00-2.00 m.

Şekil 6. Quinqueloculina laevigata d'Orbigny. Dış görü-
nümler: a. x 75; İstanbul Boğazı. BPMB-15, 0.00-1.00
m: b. x 75; Ystanbul Boğazu BPMB-15, 0.00-1.00 m.

Şekil 7. Quinqueloculina lamarckiana d'Orbigny. Dış
görünümler; a, x 100; İstanbul Boğazı, BPMB-15, 0.00-
L00 m: b. x 100; İstanbul Boğazı, BPMB-13, 5.00-6.00 m.

Şekil 8. Quinqueloculina seminula (Linne). Dış
görünümler; a ve b, x 75; İstanbul Boğazı, BPMB-15,
2.00-3.00 m.

Şekil 9. Miliolinella subrotunda (Montagu). Dış görü-
nüm, x 150; İstanbul Boğazı, BPMB-12, 3.00-4.00 m.

Şekil 10. Triloculina marioni Schlumberger. Dış görü-
nüm, x 100; İstanbul Boğazı, BPMB-15, 2.00-3.00 m.

PLATE 1

Figure /. Spiroplectinella sagittula (d'Orhignv). Exter-
nal view, x 100; Bosphorııs. ̂ BPMB-15, 0.00-1.00 m.

Figure 2. Textularia bocki Höglund. External view, x
100; Bosphorııs, BPMB-12, 3.00-4.00 m.

Figure 3. Adelosina partschi (d'Orbigny). External
view, x 100; Bosphorııs, BPMB-15, 0.00-1.00 m.

Figure 4. Adelosina pulchella d'Orbigny. External
view, x 100; Bosphorııs, BPMB-14, 5.00-6.00 m.

Figure 5. Quinqueloculina jugosa Cushman. External
views; a, x 75; Bosphorııs, BPMB-15, 2.00-3.00 m: h. v
100; Bosphorııs, BPMB-15. 1.00-2.00 m.

Figure 6. Quinqueloculina laevigata d'Orbigny
External views; a, x 75; Bosphorııs, BPMB-15. 0.00-
1.00 m; b, x 75; Bosphorııs. BPMB-15. 0.00- 1.00 m.

Figure 7. Quinqueloculina lamarckiana d'Orhigny
External views; a, x 100; Bosphorııs, BPMB-15. 0.00-
1.00 m; b, x 100; Bosphorııs, BPMB-13. 5.00-6.00 m.

Figure 8. Quinqueloculina seminula (Linne). External
views; a and b, x 75; Bosphorııs. BPMB-15, 2.00-3.00 m.

Figure 9. Miliolinella subrotunda (Montagu). External
view, x 150; Bosphorııs. BPMB-12, 3.00-4.00 m.

Figure 10. Triloculina marioni Schlumberger. External
view, x 100; Bosphorııs, BPMB-15. 2.00-3.00 m.
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