
Türkçe Jeoloji Bülteni
Geological Bulletin of Turkey

Cilt 43, Sayı 2, Ağustos 2000
Volume 4X Mmmimr29 ÂumsiSmO

Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner
İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi
Microfauna and Sedimentalogical Features of the Late
Quaternery Sequence of the Yeşilçay Area
(Ağva - NE of Istanbul)

Engin MERİÇ

t Erdal KEREY

Cemal TUNOĞLU

Niyazi AVŞAR

B. Çağrı ÖNAL

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bolümü,
Avcılar 38850 İstanbul
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,
Avcılar 34850 İstanbul
Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,
Beytepe 06532 Ankara
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühenüsliği Bölümü,
Baicalı 01330 Adana
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,
Avcılar 34850 İstanbul

Öz

Araştırma "Melen Projesi" kapsamında Yeşilçay (Ağva) ilçesi güney ve güneybatısında, Yeşilçay (Ağva Deresi) ve Göksu
Dere kuzey alanlarında yapılmış olan sondajlara ait karot örneklerinin içermiş olduğu foraminifer ve ostrakod faunası ile
Kuvaterner istifinin sedimentolojik özelliklerinden yararlanılarak çökelme ortamını ve ekolojisini aydınlatmak amacını taşır.

Anahtar Kelimeler: Yeşilçay, Mikrofauna, Melen Projesi

Abstract

This study which is apart of the "Melen Project" aims to using of foraminifer s and ostracods fauna, sedimentologicalfea-
tures and quaternary features to investigate of sedimentary environment and ecology of the sequence which was sampled from
drill-cores in S-SW of Yeşilçay (Ağva), Yeşilçay (Ağva) creek and north of Göksu creek
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GİRİŞ

Yeşilçay (Ağva) ilçesi çevresinde, Yeşilçay

(Ağva Deresi) ile Göksu Deresi arasında kalan alan-:

da Geç Kuvaterner (Holosen) yaşlı çökeller geniş

alanlar oluşturur. İstanbul ilinin 20201i yıllardaki su

ihtiyacını karşılamayı hedefleyen ve son yılların

başlıca mühendislik çalışmalarından biri olan

"Melen Projesi" kapsamında Yeşilçay (Ağva) ilçesi

güney ve güneybatısında, Yeşilçay (Ağva Deresi) ile

Göksu Dere'nin Karadeniz'e döküldüğü alanda, 1997

yılı Ağustos ve Eylül aylarında Spektra Jeotek A.Ş.

tarafından sondajlar yapılmıştır. Bunlardan 4 tanesi

(MS-444, MS-445, MS-450, MS-451) yörede geniş

yüzlekler sunan Geç Kuvaterner tortullarında

gerçekleştirilmiştir (Şekil 1 ve 2), Bu 4 sondajdan

MS-444 ve MS-450 sondajlarında temeli oluşturan

Üst Kretase-Paleosen yaşlı Akveren Formasyonu'na

ulaşılmış, MS-445 ve MS-451 sondajlarında ise

işlem Kuvaterner içerisinde bırakılmıştır. Sondaj

derinlikleri 20.00 ile 45,00 m arasında değişmekte

olup, genç çökel istifi 20.00-34.65 m arasında kalın-

lık sunmaktadır (Tablo 1).

Bu sondaj verilerinden yararlanılarak

Karadeniz'in geç kuvaternerdeki ekolojik özellikleri-
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ni ortaya koymak çalışmanın asıl amacıdır. Bunun
için sondajlar ayrıntılı olarak incelenmiş, lito-
fasiyesler ayırtlanmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır.

Tablo 1: Yeşilçay (Ağva) çevresi sondajları.
Table 1: Information about drill-holes in the vicini-
ty of Yeşilçay (Ağva).

Sondaj
No

Koordinatlar Sondaj Kotu Sondaj Derinliği Genç Çökel
(m) (m) Kalınlığı (m)

MS-444 K 4555525-D 487998 1.60 35.00
MS-445 K4555571-D 487939 1.80 22.50*
MS-450 K 4555684-D 486699 1.70 45.00
MS-451 K4555769-D 486614 1.60 20.00

24.80
22.50
34.65
20.00

Şekil 1: Çalışma alanının yerbulduru haritası.
Figure I:. Location map of the studied area.

Ayrıca, paleontolojik veriler için sık aralıklı
örnekleme yapılmıştır. Toplam 4 sondajdan derlenen
81 örnekten 30far gr tartılarak % 17lik H2O2

çözeltisinde 24 saat bekletilen malzeme yıkanarak
fosiller ayıklanmış ve binoküler mikroskopta ince-
lenmiştir.

SEDİMENTOLOJİ

Tutturulmamış çakıl, kum, kil ve milden oluşan
Geç Kuvaterner (Holosen) istifinin kalınlığı MS-
444'de 24.80 m, MS-445'de 22.50 m, MS-450'de

34.65 m ve MS-451'de 20.00 m kalınlıktadır (Tablo
1 ve Şekil 3). Bunlardan yalnızca MS-444 ve MS-
450 sondajlarında temeli oluşturan Akveren
Formasyonu'na (Üst Kretase-Paleosen) ulaşılmıştır.
Yeşilçay (Ağva) yöresinde yapılan 4 sondaja ait
örneklerden elde edilen verilere göre, bölgede Geç
Kuvaterner döneminde muhtemelen deltayik bir
ortam oluşmuştur.

Şekil 2: Sondaj yerleri bulduru haritası.

Figure 2: Location map of the drill-holes.

Elde edilen sınırlı veriler ışığında bu ortama ait,
aşağıda belirtilen ast ortamlar saptanmıştır. Yapılan
incelemelere göre bir deltada bulunması gereken
delta ilerisi (prodelta), delta önü (delta front) çökel-
lerine rastlanılmamıştır. Buna karşın sadece delta
düzlüğü (delta top) çökelleri yaygın olup, yaklaşık
35.00 m kalınlığa sahiptir. Şekil 3'de ayrıntısı verilen
istif, en altta yaklaşık 15.00m. kalınlıkta kil ve silt ile
başlar (1). Üste doğru 7.00-8.00 m maksimum kalın-
lıkta silt ve kumlarla devam eder (2). Şekilde 3
numara ile gösterilen yaklaşık 10.00 m kalıklıkta kil-
silt ardalanmasmı ise 2.00 m kalınlıkta eski ve gün-
cel toprak çökelleri izler (4). Yukarıda litolojik
tanımlaması verilen istif diğer sedimentolojik özel-
likleri ile birlikte alttan üste doğru aşağıda belirtilen
ast fasiyeslere ayrılabilir.

Kanallar arası körfez çökelleri (interdistributary
bay): Elliot (1974)fün çalışmasında tanımladığı bi-
rimlere benzer litolojik özellikte olup genelde killi,
organik maddece zengin, bol miktarda acı-tatlı su ve
denizel ostrakod'lar içeren, buna karşın foraminifer
topluluğuna sahip olmayan bir birimdir. Tüm son-
dajlarda görülmektedir. En tipik olarak MS-444 son-
dajında 24.00-18.00 m ler arasında ve aynı şekilde
MS-450 sondajında 34.00-20.00 m'ler arasında
gözlenir.
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Şekil 3: Yeşilçay (Ağva) sondajlarında lithofasiyes
topluluklarının karşılaştırılması.

Dağıtım kanalları (Distributary channels): Kerey
(1988)'in çalışmasında tanımladığı birimlere, benzer
özellikte olup, siltli, kumlu, çakıllı litolojileri ile
ayırtmandır. Özellikle MS-451 sondajında 13.00-
9.00 m'ler arasında gözlenir. Bu birimde genelde ne
bir foraminifer ve nede bir ostrakod topluluğuna
rastlanılmamıştır. Karadan türeme kötü boylanmak,
kuvarsit, andezit, bazalt çakıllarının alt düzeylerdeki
yaygınlığına karşın, üste doğru metamorfîk kökenli
çakıllar baskınlasın

Taşkın düzlüğü ve lagün fasiyesleri (Flood plain
and laguner deposits): Kerey vd, (1985)!in çalış-
malarında tipik özellikleri ile tanımladığı ast
fasiyeslerle benzer özellikte olup, bu iki farklı ast
fasiyesi kesin sınırlarla birbirlerinden ayırtlamak
mümkün olamamıştır. Başlıca litolojisini organik
maddece zengin kil ve silt oluşturur. MS-451 sonda-
jında tipik olarak görülür. Tüm sondajlarda yaklaşık
9.00 veya 8.00 m lerde başlar ve 2.00 m ye kadar
devam eder. Ostrakod topluluğuna göre kısmen çok
az denizel etkinin gözlendiği acı su-tatlı su
fasiyesindedir. Foraminifer topluluğu ise tamamen

Figure 3: The corelation of lithofacies associations
in Yeşilçay (Ağva) drill-holes.

acı su fasiyesini simgeler. Buna karşın denizel
fasiyesi karakterize eden mollusk tipleri kısmi bir
artış gösterir. Bu durumda bize bölgedeki lagüner
fasiyeslerin varlığına işaret eder. Aynı şekilde tatlı su
ostrakodlarmm varlığı da taşkın düzlüğüne ait çökel-
lerin bulunduğunu gösterir.

Eski-güncel toprak (Paleosole): En üstteki 2.00
m'lik bölümü oluşturan, küçük gastropodlu, kahve
renkli, çakıllı topraktır. Bu bölümde taşınmış olduğu
düşünülen birkaç ostrakod ve foraminifer'e rast-
lanılmıştır. Kraus, (1987) çalışmasında benzer özel-
likteki birimlere eski toprak tanımlaması yapmıştır.

Belirlenen ast fasiyeslere göre üzerinde çalışılan
sondajlarda fluviyal dalga etmenliğinde gelişen bir
deltanın sadece delta üstü çökelleri kesilmiştir. Belki
daha kuzeyde sondaj yapma ve inceleme imkanı
olsa idi, delta ilerisi ve delta önü çökellerine de rast-
lamak mümkün olabilecekti. Örneğin kuzeydeki
MS-445 ve MS-451 sondajlarında temele ulaşıl-
mamış olması bu durumu kanıtlamaktadır.
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FORAMİNf FER TOPLULUĞU

Yukarıda adı geçen 4 sondajdan derlenen 81
örnekten 34'ünde foraminifer gözlenmiştir.
Monionidae, Trichohyalidae, Arnmoniidae ve
Elphidiidae familyalanna ait Nonion depressulum
(Walker ve Jacob), Aubignyna perlucida (Heron-
Allen ve Earland), Ammonia tepida Cushman,
CribroelpMdium poeyanum (d'Orbigny),
Porosononion subgranosum (Egger) istifin içerdiği
foraminifer topluluğunu oluşturur (Leoblich ve
Tappan, 1988; Meriç ve Sakınç, 199*0; Cimerman ve
Langer, 1991; Meriç ve Avşar, 1997; Meriç vd.,
1995, 1996, 1998; Sgarella ve Moncharmont-Zei,
1993; Şamlı, 1995, 1996; Yanko, 1989, 1990; Yanko
ve Troitskaja, 1987). Fakir denilebilecek bu fauna
MS-444 ve MS-445 sondajında istifin tavan
bölümünde, MS-450 ve MS-451 sondajında ise orta
ve üst kesimlerinde gözlenir. MS-444 ve MS-445
sondajında yalnızca Nonion depressulum (Walker ve
Jacob) ile Ammonia tepida Cushman'nm varlığına
karşın, MS-450 sondajında Nonion depressulum
(Walker ve Jacob), Aubignyna perlucida (Heron-
Allen ve Earland), Ammonia tepida Cushman,
Cribroelphidium poeyanum (d'Orbigny) ile
Porosononion subgranosum (Egger) ve MS-451 son-
dajında da Nonion depressulum (Walker ve Jacob),
Ammonia tepida Cushman, Cribroelphidium
poeyanum (d'Orbigny), Porosononion subgranosum
(Egger) topluluğu belirlenmiştir (Şekil 4, 5, 6 ve 7).
Şekillerde o 1-2, • 3-5, ^ 6- 15, • 16-25 ve *
25'den fazla örnek sayısını belirtmektedir. Adı geçen
bu topluluk genelde acı su (az tuzlu) ortamını karak-
te-rize eder ve tipik olarak Karadeniz faunasına aittir
(Yanko, 1989 ve 1990; Yanko ve Troitskaja, 1987).
Bunlardan en fazla gözlenen Ammonia tepida
Cushman her türlü tuzluluk şartlarına uyum sağlaya-
bilen bir foraminiferdir. Tuzluluk oranı %o 1 ile 27.4
arasında değişen sularda yaşamını sürdürebilir
(Yanko, 1990). Aubignyna perlucida (Heron-Allen
ve Earland) tuzluluk oranı %o 11-26 arasında değişen
(Yanko, 1990) ve Porosononion subgranosum
(Egger) ise tuzluluk oranı %o 1-26 arasında olan
sulara uyum sağlayabilmektedir (Yanko, 1990).

Güncel foraminiferlerde Karadeniz için en derin
yaşam ortamı 220.00 m'dir. Tuzluluk ise %o 1 ile 26
arasında değişmektedir. Yine, Karadeniz çevresinde
delta, lagün, iç şelf ve açık şelflerde bulunan tür ve
alt tür sayısı en fazla olarak 104fe ulaşmaktadır.
Buna karşın tipik olarak delta alanlarında bulu-
nan en az tür sayısı 4'tür. Keza bu alanlarda saptanan
tuzluluk değerleri ise %o 1 ile 5 arasında değişmekte-
dir (Yanko, 1990). Bununla birlikte İstanbul Boğazı
çevresi Karadeniz'de özel bir alan oluşturmaktadır.
Çünkü bu kesimde saptanan tür sayısı 76'dır ve
tuzluluk oranı %o 26fya kadar ulaşmaktadır.

Değinilen alanda Akdeniz faunasına ait Acervulina,
Gavelinopsis, Planorbulina, Miliolinella ve Pyrgo
cinslerinin varlığı dikkat çekicidir (Yanko, 1990).

OSTRAKOD TOPLULUĞU

Çalışılan 4 sondaja ait 81 örnekten 44fünde
ostrakod topluluğu gözlenin Cytherideidae,
Loxoconchidae, HemicyÖıeridae, Xestoluberididae,
Darvinulinidae, Ilyocyprididae, Candonidae ve
Cyprididae familyalarını simgeleyen Cyprideis
monotuberculata Ünal ve Tunoğlu, C. tetratubercu-
lata Kristic, C torosa Jones, C. trituberculata
Kristic, Aurila sp., Tyrrhenoçythere amnicola Sars,
Loxoconcha sp., Xestoleberis sp., Darvinula steven-
soni Brady ve Robertson, Ilyocypris gibba Ramdor,
Ilyocypris sp., Candona neglecta Sars, C paralella
pannonica (Zalanyi), C. (Typhlocypris) trigonella
(Hejjas), Heterocypris salına Brady ve Mediocypris
sp. gözlenmiştir (Şekil 4, 5, 6 ve 7). 10 cins ve 11 tür
ile temsil edilen bu topluluk bazı sondajlarda istifin
tavan bölümünde (MS-445), bazısında da taban ve
tavan bölümünde (MS-444, MS-450 ve MS-451)
baskınlık sunar (Şekil 4, 5, 6 ve 7).Genel olarak tüm
sondajlarda acı su koşullarının baskınlığı gözlenir.
Ancak, yer yer tatlı su girişinin varlığı, acı su form-
larının yanı sıra Ilyocypris, Darvinula ve
Heterocypris gibi bazı tatlı su formlarının bulunuşu
ile anlaşılmaktadır.

İstifte gözlenen foraminifer topluluğuna karşın,
ostrakod cins ve tür sayısının fazlalığı bir gerçek ise
de, tür ve fert sayısında büyük bir çoğunluk gözlen-
mez. Fakat, bazı düzeylerde fert sayısında (MS-444,
22.50-21.00 m) ve bazı düzeylerde de tür sayısında-
ki ani artışlar (MS-450, 23.00-23,50 m) belirgin bir
özelliktir.

Göksu Dere MS-451 ve MS-450 sondajlarmdaki
ostrakod faunasının dağılımı incelendiğinde, özellik-
le MS-451 sondajının alt düzeylerinde sadece
Cyprideis torosa türü ile temsil edilirken, üst
düzeylere doğru tür sayısında artış izlenmektedir.
Başlangıçta acı su (az tuzlu) faunası baskın iken,
üste Mediocypris, Ilyocypris, Heterocypris ve
Candona gibi tatlı su formları, acı su formları ile
birarada izlenmektedir. Ostrakod topluluğu özellikle
koyu gri renkli demiroksitli, organik maddece zen-
gin seviyelerde yoğun olarak bulunmaktadır. Bu
bölümlerde ostrakod kavkıları çoğun siyah ve grim-
si renk tonlarında izlenmektedir. Benler özellikler
MS-450 sondajında da belirgin bir paralellik sunar.
Başlangıçta tür ve fert sayısı çok az iken, orta ke-
simlerde bu sayı artmakta ve üst düzeylerde tekrar
azalmaktadır, Cyprideis torosa ve Candona paralel-
la pannonica bu sondajda fert sayısı baskındır.
Ancak, acı su ve tatlı su türleri seviye seviye
değiştirmektedir, denizel formlar ise oldukça azdır.
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Şekil 5: Foraminifer ile ostrakod cins ve türlerinin MS-
445 sondajmdaki dağılımı.

Yeşilçay (Ağva Deresi)fda gerçekleştirilen MS-
444 ve MS-445 sondajlarında ostrakod dağılımında
farklılıklar izlenmektedir. MS-445 sondajına ait
örneklerde hem acı su ve hem de tatlı su örnekleri,
özellikle üst 8.00 m'lik bölümde birlikte gözlenmek-
tedir. Bu sondajlardan MS-445fde Cyprideis torosa
baskın türdür. Alt düzeylerde acı su (Karadeniz tipi)
faunası egemen iken, üst düzeylerde
Tyrrhenocythere amnicola, Heterocypris salina ve
Ilyocypris sp. türleri ile daha-çok tatlı su faunasının
hakim olduğu görülmektedir. Bu bölümler aynı

Figure 5: Distribution of the foraminifera and osracoda
in the MS-445 drill-hole.
zamanda bol pelecypod ve gastropod faunası ile de
karakteristiktir. Üst kesimlere doğru ise tür ve fert
sayısında azalma gözlenmektedir. Her iki sondajda
da ostrakod faunası daha ziyade demiroksitli, bitki
kırıntılı ve organik maddece zengin seviyelerde
izlenmektedir. MS-444 sondajının alt bölümünde tür
ve fert sayısı fazla iken, bu özellik üste doğru belir-
gin bir azalma sunar. Alt düzeylerde Loxoconcha,
Aurila ve Xestoleberis gibi denizel tipler, tatlı su ve
acı su formları ile birlikte iken, üst seviyelerde
sadece acı ve tatlı su türleri izlenmektedir.
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Şekil 6: Foraminifer ile ostrakod cins ve türlerinin
MS-450 sondajmdaki dağılımı.

Genel olarak 4 sondajda da acı su (az tuzlu)
koşullarına hakim bir ortamın varlığı ostrakod toplu-
luğu ile ortaya konmuştur (Cyprideis,
Tyrrhenocythere). Ancak, yer yer karadan beslen-
menin bir kanıtı olarak, deltayik ortamının gösterge-
si olan tatlı su ostrakod faunası az da olsa gözlen-
mektedir (Ilyocypris, Darvinula, Heterocypris,

Figure 6: Distribution ofthe foraminifer a and
osracoda in the MS-450 drill-hole.

Mediocypris, Candona). Anoksik ve oksidasyon
koşullarının varlığı genel olarak ostakod kavkıların-
da da izlenmektedir. Oksidasyon koşullarını yansıtan
kavkılar kırmızı ve pembe renkli tonlarla belir-
lenirken, organik maddece zengin kesimlerde siyah
ve gri renk tonlarında kavkılar gözlenmektedir.
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Şekil 7: Foraminifer ile ostrakod cins ve türlerinin
MS-451 sondajmdaki dağılımı.

Geç Kuvaterner (Holosen) dönemine ait deltayik
ortamda çökelmiş birimler içerisinde yer alan
ostrakod faunasu Akdeniz (Bonaduce vd., 1975;
Sissingh, 1972; Uffenorde, 1972; Tunoğlu, 1999) ve
Karadeniz (Kristic, 1963, 1976; Stancheva, 1989;
Tunoğlu ve Gökçen, 1991, 1997; Ünal, 1996; Meriç
vd., 1998) oligohalin (%o 0.5-3) ile zaman zaman
meiomesohalin (%o 3-10) (Remane, 1958) bi-
yoprovenslerinde ortak olarak gözlenen türleri içer-
mektedir.

Figure 7: Distribution of the foraminifera and
osracoda in the MS-451 drill-hole.

Bu toplulukların dışında bryozoon'lardan MS-
451 sondajının 15.50-16.00 m'lerinde Schizoporella
cf. unicornis (Johnston)'a rastlanmıştır. Çok az sayı-
daki örneklerde temsil edilen bu grup çalışılan alan-
da Akdeniz sularının zayıf bir etkisi olduğunu kanıt-
lamaktadır.

Üzerinde çalışılan Geç Kuvaterner (Holosen) tor-
tullarmdaki mollusk faunasına gelince; MS-444,
MS-445, MS-450 ve MS-451 no'lu sondajlarda
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istifin 23.50 m'lik bölümünde pelecypoda sınıfından
Mytilidae, Leptonidae, Cardiidae, Scrobicularidae
ve Dreissenidae familyalarından Modiolus sp.,
Lasaea sp., Cardium sp., Cerastoderma
(Cerastoderma) edule (Linne), Abra sp., Dreissena
polymorpha (Pallas) ve Dreissena sp. gibi 6 cins ve
.2 tür; gastrapoda sınıfından ise Neritidae,
Viviparidae, Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae,
Planorbidae ve Helicidae familyalarından
Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis (Linne), Viviparus
sp., Valvata (Valvata) piscinalis (O.F.Müller),
Valvata sp., Hydrobia sp., Pseudamnicola sp., Radix
sp., Gryaulus sp., Helicopsis sp. gibi 8 cins ve 2 tür
tanımlanmıştır.

Değinilen topluluğun paleoekolojik özellikleri
incelendiğinde, alt düzeylerde acı. su karakterli
Dreissena polymorpha (Pallas)'nm varlığı (MS-444,
17.50-20.00 m), üste doğru 10.00-0.50m arası
Hydrobia sp., Cardium sp., Cerastoderma
(Cerastoderma) edule (Linne), Lasaea sp., Abra sp.
gibi denizel tiplerin artış göstermesi, Yeşilçay ağzın-
da denizin kısmen de olsa etkinliğini belirtmektedir.

Diğer bir değiş ile, değinilen mollusk faunası
10.00' m lik üst bölümde tuzluluk oranı artmış olan
sulara^ 10.00 m den alttaki bölümde ise düşük tuzlu-
luktaki kopllann bulunduğunu ve bu dönemde
zaman zaman tatlı su girdisinin olduğunu ortaya
koymaktadır. Çünkü söz konusu sondajda 17.50-
19.50 m ve MS-450 sondajında da 13.50-14.90 m'ler
arasında Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis (Linne);
MS-444 sondajında 20.50-21.00 m ve MS-450 son-
dajında 14.00-23.50 m arasında Valvata (Valvata)
piscinalis (Ö.RMüller) ve yine MS-444 sondajında
17.50-20.00 m ile MS-450 sondajında 23.00-23.50
m de Viviparus sp.'un gözlenmesi bunun en güzel
kanıtıdır. Üst 10.00 m lik bölümde deniz etkinliğinin
baskınlığı görülüyorsa da, MS-451 sondajında 6.50-
7.00 m'de yine Viviparus sp/un bulunuşu deniz
etkinliğinin olduğu dönemde dahi yöreye zaman
zaman tatlı su girdisinin bulunduğunu göstermekte-
dir.

SONUÇLAR

Mollusk faunasının incelenmesi sonucu elde
edilen paleoekolojik veriler ile ostrakod faunasının
verdiği paleoekolojik özellikler kısmen birbirine
benzemektedir.

Foraminifer ve ostrakod topluluğu dikkate
alındığında bölgede genel olarak acı su koşullarının
varlığı belirlenmektedir. Ancak, zaman zaman tatlı
su girdisinin bulunduğu Ilyocypris, Mediocypris,
Darvinula ve Heterocypris gibi tatlı su ostarkodları
ile anlaşılmaktadır. MS-444 sondajında, taban
düzeylerinde ostrakodlardan denizel karakterli
Aurila, Loxoconcha ve Xestoleberisvm bulunmasına
karşın, denizel mollusklarm yokluğu delta ortam-
larının karakteristik özelliği olan dağıtım kanalları
arası çökellerin bu düzeylerdeki varlığı nedeniyle
açıklanabilir. Diğer bir değimle bu tür ortamlarda
denizel mollusklar ya az bulunmakta veya yaşama-
maktadır. Keza ostrakod topluluğu son 10.00 m'lik
üst düzeylerde denizel etkinin varlığım kanıtlamak-
tan yoksundur. Zira bu düzeylerde Aurila'nm varlığı
çok az sayıdaki örnekler ile temsil edilmektedir. Bu
durum zaman zaman taşkın düzlüğü ortamına
denizel girdi olduğunu ve setler arkasında lagünler
oluştuğunu ispatlamaktadır.

Yeşilçay (Ağva) yöresinde incelenen istiften her-
hangi bir sayısal yaş verisi elde edilememiştir. Buna
karşın, Emre vd. (1999) dikkate alındığında Sakarya
Deltası'nda C14 metodu ile elde edilen 8090±120 ile
2810±125 yıl gibi yaşlar bulunmuş ve mollusklere
göre Neoöksiniyen yaşı verilmiştir. Fakat, bilindiği
üzere Neoöksiniyen dönem son 10.000 yıldan
öncesini simgelemektedir (İslamoğlu ve Tshepalyga,
1998; Tshepalyga, 1995). Dolayısı ile bu çalışmada
Neoöksiniyen yaşı esas alınmamıştır.
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EXTENDED SUMMARY

Sediments Upper Quaternary (Holocene) outcrop
widespreadly between the Göksu and Ağva streams
(Yeşilçay) and around the Ağva (Yeşilçay) town.
Drillings which belong to the Melen Project were
carried out at the Southwest of Yeşilçay (Ağva) in
August and September months of 1997. Four of
them (MS-444, MS-445, MS-450 and MS-451) were
realised within the Late Quaternary sediments.
Upper Cretaceous-Paleogene aged Akviran forma-
tion which is the basement sediments were found at
MS-444 and MS-450 drillings. The operation were
left within the Quaternary at MS-445 and MS-451
drillings. Depths of drillings vary between 20.00 and
45.00 meters. Thickness of young sediments are
from 20.00 to 34,65 meters.

The Upper Quaternary sequence is composed of
free gravel, sand, silt, clay and mile. The obtained
data from the sedimantological studies show that a
deltaic paleoenvironment were formed during the
Late Cretaceous Period. Topset delta sediments were
deposited widespreadly. Pro-delta and delta front
sediments were unseen.

Poor foraminifera assemblages were found. The
foraminifera fauna is as follows: Nonion depressu-
lum (Walker and Jacop), Aubignyna perlucida
(Heron-Allen and Earland), Ammonia tepida
Cushman, Cribroelphidium poeyanum (d'Ortiigny)
and Porosononion subgranosum (Egger). The fauna
indicate a brackish water paleoenvironment and a
typical fauna of the Black Sea.

The Upper Quaternary sediments contain a rich
Ostracoda fauna. These are as follows: Cyprideis
monotuberculata Ünal and Tunoğlu, C. tetratubercu-
lata Kristic, C. torosa Jones, C. trituberculata
Kristic, Aurila sp., Tyrrhenocythere amnicola Sars,
Loxoconcha sp. Xestoleberis sp., Darvinula steven-
soni Brady and Robertson, Ilyocypris gibba Ramdor,
Candona neglecta Sars, C. paralella pannonica
(Zalanyi), C. (Typhlocypris) trigonella (Hejjas),
Heterocypris salına Brady and Mediocypris sp. The
data coming from the four drillings show a brachish
water conditions. However, a few fresh water
entrences were also seen. Because Ilyocpyris,
Darvinula, Heterocypris, Mediocyris and Candona
are some typical forms of fresh water environments.

The mollusc fauna contents are found as follows:
Pelecypoda: Modiolus sp., Lasaea sp., Cardium sp.,
Cerastoderma (Cerastoderma) edule (Linne), Abra
sp., Dreissena polymorpha (Pallas), Dreissena sp.;
Gastropoda: Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis
(Linne), Viviparus sp., Valvata (Valvata) piscinalis
(O.F. Muller), Hydrobia sp. Pseudamnicola sp.
Radix sp., Gryaulus sp. and Helicopsis sp.

Apart from fresh water and brackish water forms,
occurrences of marine types also show an influence
of marine conditions.
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LEVHA I PLATE I

(Şekiller 1-5, Yeşilçay (Ağva), kuzeydoğu İstanbul, Kuvaterner) (Figs. 1-5, Yeşilçay (Ağva), northeast of İstanbul, Quaternary)

1. Nonion depressulum (Walker ve Jacob), a, b ve c
dış görünümler, MS-451, 7.50-8.00m, x 170.

2. Nonion depressulum (Walker ve Jacob). İkiz fert,
dış görünümler, MS-451, 6.50-7.00m, x 200.

3. Aubignyna perlucida (Heron-Allen ve Earland).
Dış görünüm, spiral taraf, MS-450, 3.00-3.50m, x
300.

4. Ammonia tepida Cushman. Dış görünümler; a, b
ve c spiral taraf; d, ombilikal taraf; a ve b dekstr, c
ise senestr sarılımlı fertleri temsil etmektedir. MS-
450, 14.00-14.50 m, x 170.

5. Cribroelphidium poeyanum (d'Orbigny). Dış
görünüm, MS-450, 14.00-14.50 m, x 250.

1- Nonion depressulum (Walker and Jacob). a} b and
c external views, MS-451, 7.50-8.00 m, x 170.

2- Nonion depressulum (Walker and Jacob). Twin
forms, external views, MS-451, 6.50-7.00 m, x 200.

3- Aubignyna perlucida (Heron-Allen and Earland).
External view, spiral side, MS-450, 3.00-3.50 m, x
300.

4- Ammonia tepida Cushman. External views; a, b
and c spiral sides; d, umblical side, a and b dextral
coiling; c, sinistral coiling, MS-450, 14.00-14.50 m,
xl70.

5- Cribroelphidium poeyanum (d'Orbigny). External
view, MS-450, 14.00-14.50 m, x 250.
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LEVHA I

PLATE I
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LEVHA II PLATE II

(Şekiller 1-22, Yeşilçay (Ağva), kuzeydoğu İstanbul, (Figs. 1-22, Yeşilçay (Ağva), northeast of İstanbul, Quaternary)
Kuvatemer)

1-2. Darvinula stevensoni Brady ve Robertson. 1.
Sağ kapak, dış görünüm. 2. Sol kapak, dış görünüm.
MS-450, 23.00-23.50 m,

3. Mediocypris sp. Sol kapak, dış görünüm. MS-450,
24.50-25.00 m.

4. Cyprideis trituberculata Krstic. Sağ kapak, dış
görünüm. MS-450, 13.50-14.00 m.

5-6-7. Cyprideis torosa Jones. 5. Sağ kapak, dış
görünüm, erkek form. 6. Sol kapak, dış görünüm,
dişi form. 7. Sol kapak, sırt görünümü, dişi form.
MS-444, 19.00-19.50 m.

8-9. Cyprideis tetratuberculata Krstie. 8. Sol kapak,
dış görünüm. 9. Sağ kapak, dış görünüm. MS-450,
14.00-14.50 m.

10-11. Cyprideis monotuberculata Tunoğlu ve Ünal.
10. Sol kapak, dış görünüm, 11. Sağ kapak, dış
görünüm. MS-450, 10.00-10.50 m.

12. Aurila sp. Sağ kapak, dış görünüm. MS-445,
7.00-7.50 m.

13-14. Tyrrhenocythere amnicola Sars. 13. Sol
kapak, dış görünüm. 14. Sol kapak, dış görünüm,
genç form. MS-444, 17.50-18.00 m.

15-16. Loxoconcha sp. 15. Sağ kapak, dış görünüm,
dişi form. 16. Sol kapak, dış görünüm, erkek form.
MS-444, 20.50-21.00 m.

17. Ilyocypris gibba Ramdor. Sağ kapak, dış
görünüm. MS-450, 23.00-23.50 m.

18. Ilyocypris sp. Sağ kapak, dış görünüm. MS-451,
2.50 - 3.00 m.

19-20. Candona neglecta Sars. 19. Sol kapak, dış
görünüm. 20. Sağ kapak, dış görünüm. MS-444,
18.00-18.50 m.

21. Candona (Typhlocypris) trigonella Hejjas. Sol
kapak, dış görünüm. MS-450, 23.00-23.50 m.

22. Candona paralella pannonica Zalanyi. Sol kapak,
dış görünüm. MS-444, 19.50-20.00 m.

1-2- Darvinula stevensoni Brady and Robertson. 1.
Right valve, external view. 2. Left valve, external
view. MS-450, 23.00-23.50 m.

3- Mediocypris sp. Left valve, external view. MS-
450, 24.50-25.00 m.

4- Cyprideis trituberculata Krstic. Right valve,
external view. MS-450, 13.50-14.00 m.

5-6-7- Cyprideis torosa Jones. 5. Right valve, exter-
nal view, male. 6. Left valve, external view, female. 7.
Left valve, dorsal view, female. MS-444, 19.00-19.50
m.

8-9- Cyprideis tetratuberculata Krstic. 8. Left valve,
external view. 9. Right valve, external view. MS-450,
14.00-14.50 m.

10-11- Cyprideis monotuberculata Tunoğlu and
Ünal. 10. Left valve, external view. 11. Right valve,
external view. MS-450, 10.00-10.50 m.

12- Aurila sp. Right valve, external view. MS-445,
7.00-7.50 m.

13-14- Tyrrhenocythere amnicola Sars. 13. Left
valve, external view. 14. Left valve, external view,
juvenile. MS-444, 17.50-18.00 m.

15-16- Loxoconcha sp. 15. Right valve, external
view, female. 16. Left valve, external view, male. MS-
444, 20.50-21.00 m.

17- Ilyocypris gibba Ramdor. Right valve, external
view. MS-450, 23.00-23.50 m.

18- Ilyocypris sp. Right valve, external view. MS-
451, 2.50-3.00 m.

19-20- Candona neglecta Sars. 19. Left valve, exter-
nal view. 20. Right valve, external view. MS-444,
18.00-18.50 m.

21- Candona (Typhlocypris) trigonella Hejjas. Left
valve, external view. MS-450, 23.00-23.50 m.

22- Candona paralella pannonica Zalanyi. Left
valve, external view. MS-444, 19.50-20.00 m.
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LEVHA II

PLATE II
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