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Öz: Kuşadası Körfezi ile Büyük Menderes Deltası arasında Ege Denizi’ne doğru uzanan Samsun Dağı’nın güneyinde
farklı boyutlarda birikinti konileri bulunmaktadır. Üzerindeki yerleşmeler ile adlandırılan bu konilerden bir tanesi de
Atburgazı birikinti konisidir. Atburgazı birikinti konisinin gelişimi; koniyi oluşturan Batak dere havzasının fiziki coğrafya
özellikleri, son deniz seviyesi değişmeleri ve Büyük Menderes Deltası’nın gelişimi ile ilişkilidir. Bu ilişkileri
belirleyebilmek için en uygun yöntemlerden biri delgi sondaj çalışmasıdır. Bu amaçla koninin ova tabanı ile kesiştiği
noktalarda derinlikleri 16 ve 17 metre arasında değişen 4 adet delgi sondaj yapılmıştır. Arazide yapılan ilk
değerlendirmelerin yanı sıra sondajların farklı seviyelerinden sedimantolojik ve paleontolojik analizler için örnekler
alınmıştır. Alınan 107 adet sediman örneğinin tane boyu analizi ile makro ve mikro fosil incelemeleri yapılmıştır. Tane
boyu; hidrometre ve elek analizi kullanılarak belirlenmiştir. Paleontolojik analizler ise alınan örneklerin ayrıntılı bir
şekilde mikroskop altında incelenmesiyle yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda tatlı su, acı su ve denizel ortamı yansıtan
Foraminifer, Ostracod ve Mollusklara (Bivalvia ve Gastropod) ait makro ve mikro fosiller bulunmuştur. Arazi gözlemleri,
elde edilen sediman ve paleontolojik analizlerin sonucunda Atburgazı birikinti konisinin gelişimi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Samsun dağı, Atburgazı birikinti konisi, Paleocoğrafya, Sedimantoloji, Paleontoloji.
Abstract: Samsun Mountain is a rock mass which forms a huge cove through Aegean Sea between Kusadası Bay and
Great Menderes Delta. There are a lot of alluvial fans in different size in the southern part of SamsunMountain. One of
those is Atburgazı alluvial fan. It is obvious that the Atburgazı alluvial fan formed as a result of the delta progradation
of the Maeander Delta, last sea level changes and physical geography properties of Batak river basin. The most suitable
method to determine this relation is bore – hole drillings. So, four drilling was performed at the junction of alluvial plain
and alluvial fans, which went down to 16 and 17 m in depth. 107 samples for sedimentological and paleontological
analysis were taken from the open sediment cores. The grain-size is identified by hydrometer and sieve analysis. Macro
and micro fossils have been researched through paleontological analysis. Ostracod, foraminifera and mollusca
(including gastropada and bivalvia) were picked from the residues of every sample under a microscope. Macro and
microfossils were found in several of the freshwater, brackish water and marine environments. Field observations,
sedimentological and paleontological analysis have been used to understand geomorphological development of the
Atburgazı alluvial fan.
Keywords: Samsun mountain, Atburgazı Alluvial fan, Paleogeography, Sedimentology, Paleontology.
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1. Giriş
Atburgazı birikinti konisi, Batı Anadolu’da Büyük Menderes Deltası ile Kuşadası Körfezi arasında
Ege Denizi’ne doğru çıkıntı oluşturan Samsun Dağı’nın güneyinde yer almaktadır (Şekil 1). Her iki yönde de
çok dik bir eğimle yükselen Samsun Dağı’ndan inen dereler farklı boyutlardaki malzemeleri ile irili ufaklı
birçok birikinti konisi oluşturmuştur. Üzerindeki küçük yerleşmeler ile adlandırılan birikinti konilerinden
Samsun Dağı’nın güneyinde yer alanlar; Söke, Akçakonak (Gümelez), Güllübahçe, Boynak, Yuvaca,
Atburgazı, Tuzburgazı ve Doğanbey’dir. Samsun Dağı’nın kuzeyinde yer alan birikinti konileri ise Güzelçamlı
ve Davutlar’dır.

Şekil 1. Çalışma alanı ve yakın çevresinin lokasyon haritası.

Atburgazı birikinti konisi oldukça küçük su toplam alanına sahip (yaklaşık 6,47 km2) olan Batak
derenin getirmiş olduğu malzemenin birikmesi ile oluşmuştur. Koniyi oluşturan kolüvyal malzemenin kaynağı
Paleozoyik yaşlı şist ve mermerler ile Mesozoyik’e ait mermerlerdir (Şekil 2a). Eğimli alanların geniş bir alan
kapladığı havzada ortalama yükselti 422 metre olup, havza içerisinde yükselti 1000 metrenin üzerine
çıkmaktadır (Şekil 2). 1007 metre yüksekliğindeki Karaoluk Tepe havzadaki en yüksek noktayı
oluşturmaktadır (Şekil 2). Yükselti değerlerinin kısa mesafe içerisinde 1000 metrenin üzerine çıktığı havzada
eğim değerleri de oldukça yüksektir. Koniyi oluşturan havzanın büyük bir bölümünde eğim 30 derecenin
üzerindedir (Şekil 2). Yılın büyük bir bölümünde kurak olan Batak Dere sadece yağışlı dönemlerde akışa
sahiptir. Bununla birlikte zaman zaman meydana gelen şiddetli yağışlara bağlı olarak sel tipi akışlar meydana
gelmektedir (İlhan, 2017).
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Şekil 2. Atburgazı birikinti konisini oluşturan Batak dere havzasının a: Jeoloji, b: Morfoloji, c: Hipsometri, d: Eğim haritası
Kaynak: İlhan, 2017’den alınmıştır

Atburgazı birikinti konisinin güneyinde Batı Anadolu’nun en büyük akarsuyu olan Büyük Menderes
Irmağı’nın getirmiş olduğu alüvyonlar ile oluşan Büyük Menderes Deltası yer almaktadır. Deniz seviyesinin

son pozitif hareketi (Holosen Transgresyonu) ile Büyük Menderes Deltası’nın bulunduğu alan bir
körfez haline dönüşmüştür. Latmos Körfezi olarak adlandırılan bu alanda kıyı çizgisi değişmeleri, deltanın
gelişimi ve bunlara ait rekonstrüksiyonların yer aldığı birçok çalışma yapılmıştır (Bay and Schröder, 1998;
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Göney, 1973; Erol, 1997; Brückner vd., 2001; Brückner vd., 2002; Brückner vd.; 2005; Müllenhoff, vd.;
2004).
Büyük Menderes Deltasının kuzeyinde yer alan Atburgazı birikinti konisinin gelişimi; koniyi oluşturan
Batak dere havzasının fiziki coğrafya özellikleri, son deniz seviyesi değişmeleri ve Büyük Menderes
Deltası’nın gelişimi ile ilişkilidir. Bu ilişkileri belirleyebilmek için en uygun yöntemlerden biri delgi sondaj
çalışmasıdır. Bu amaçla koninin ova tabanı ile kesiştiği noktalarda derinlikleri 16 ve 17 metre arasında değişen
4 adet delgi sondaj yapılmıştır. Sondajlardan alınan sedimanların sedimantolojik ve paleontolojik
analizlerinden sağlanan veriler ile koninin Holosen’deki gelişimi değerlendirilmiştir.
2. Materyal ve Yöntem
Çalışmada temel verileri koni ve koninin ova tabanı ile kesiştiği noktalarda yapılan delgi sondajlar ve
bu sondajlardan alınan sedimanların sedimantolojik ve paleontolojik analiz sonuçları oluşturmaktadır. Sondaj
noktaları GB – KD ve K – G doğrultulu kesitler oluşturacak şekilde seçilmiş olup, sondajların hepsinde
günümüz deniz seviyesinin altına inilmiştir (Şekil 3, Şekil 5). Sondajların derinlikleri; Söke – 04 nolu sondajda
17, Söke – 05, Söke – 06 ve Söke 30 nolu sondaj 16 metredir.

Şekil 3. Atburgazı birikinti konisini oluşturan Batak Dere havzasının Google Earth Görüntüsü ve Koniyi oluşturan havzanın ovadan
görünümü
Kaynak: İlhan, 2017’den alınmıştır

Sondajlarımız, Atlas Copco firmasının Cobra MK1 benzinli kompresörü ile zemine çakılan değişik uç
modelleri ve birer metrelik bağlantılar ile yapılmıştır. 35, 50 ve 60 mm çaplardaki uçlar sedimanın özelliklerine
göre farklı derinliklerde kullanılmıştır. Farklı özellikteki uçların daha derinlerine indirilmesinde ise 1 er
metrelik 35 mm kalınlıkta kapalı bağlantılar kullanılmıştır. İlk metreler için genellikle 60 mm çapındaki uç
kullanılmıştır. Daha sonraki metrelerde genellikle 50 mm’lik uçlar kullanılmıştır. Bazı sondajlarda ise 35
mm’lik uçlar kullanılarak birkaç metre daha aşağıya inilmeye çalışılmıştır. İlk metre incelenip temizlendikten
sonra 1er metrelik bağlantı boruları uçlara eklenerek yeni metrelere inilmiştir. Çakılan uçlar ve bunlara eklenen
bağlantılar Honda firmasına ait benzinli bir hidrolik ile yukarıya çekilmiştir (Şekil 4).
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Yukarı çekilen uç temizlenmiş, üzerine ait olduğu sondaj numarası, metre ve tarihin yazılı etiket
eklenerek ilk olarak fotoğraflanmıştır (Şekil 5). Fotoğraflama işleminden sonra karot ayrıntılı olarak
incelenerek notlar alınmıştır. Daha sonra ise karotlardan örnek alımı yapılmıştır. Alınan örnekler
sedimantolojik ve paleontolojik analizlerde kullanılmak üzere paketlenerek laboratuvar ortamına getirilmiştir.

Şekil 4. Benzin motorlu vurma başlıklı Atlas Copco Cobra 248 ve Mk1 ile sondaj ekipmanları
Kaynak: Öner 2016’dan alınmıştır ve sondaj çalışmalarından görünüm.

Çalışmadaki sedimantolojik analizler sedimanın tane boyunu belirlemek için yapılan analizlerden
oluşmaktadır. Tane boyu analizleri için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Hidrometre, elek ve pipet gibi
klasik yöntemler ile son yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılan lazer kırınım yöntemi bu yöntemlerden
bazılarıdır. Bu çalışmada tane boyunun belirlenmesinde hidrometre ve elek analizi kullanılmıştır. Hidrometre
analizleri, Bouyucos (1962) tarafından geliştirilmiş olan Bouyucos hidrometresi kullanılarak yapılmıştır. Elek
analizleri ise, ASTM’nin (USA) Retsch marka elek seti kullanılarak yapılmıştır. Ede edilen değerler
Wentworth tane boyu sınıflama sistemine göre yapılarak sondajların tane boyu dağılımları ortaya konmuştur.
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Şekil 5. Sondaj fotoğrafları (İlhan, 2017’den alınmıştır).

Çalışmada paleontolojik analizler sedimantolojik analizleri yapılan seviyelere uygulanmıştır. Tane
boyu belirlenen seviyelerinden alınan örnekler saf su ile ıslatılmış ve daha sonra içerisine 5 ml hidrojen
peroksit (% 30’luk) konularak örnekler ayrışıncaya kadar (yaklaşık 1 – 2 gün) bekletilmiştir. Çözülen örnekler
230’luk elekte yıkanarak 50 oC sıcaklıktaki fırında kurutulmuştur. Kuruyan örnekler stereo mikroskopta
incelenerek fosiller birer birer ayrılmış ve sayılmıştır. Daha sonra fosiller Kameram 1.4 programı aracılığıyla
mikroskoba entegre kamera ile fotoğraflanmıştır. Fotoğrafları çekilen fosiller tanımlanarak temsil ettiği ortam
açısından değerlendirilmiştir.
3. Bulgular ve Analiz
Delgi sondajlardan alınan sediman örneklerinin sedimantolojik ve paleontolojik analizleri Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Alüvyal Jeomorfoloji – Sedimantoloji
laboratuarında yapılmıştır. Bu analizlerden elde edilen sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.
3.1 Sedimantolojik Analizler
Çalışmadaki sedimantolojik analizler yukarıda da belirtildiği gibi tane boyunun belirlemesi amacıyla
yapılan hidrometre ve elek analizlerinden oluşmaktadır. Tane boyunun belirlenmesi sedimantolojik
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çalışmaların en önemli aşamasıdır. Tane boyu analizleri ile sedimanın tekstür özellikleri belirlenmekte,
ortamdaki dinamik etkiler yorumlanarak ortamın niteliği anlaşılmaya çalışılmaktadır (Öner, 2013).
Sedimantasyon koşullarının yorumlanmasında tane boyu verileri önemli bir kaynak konumundadır.
Sedimantasyon alanlarına ait bazı çevresel değerlendirmeler tane boyu verilerinden elde edilmekte ve bu
veriler birçok çalışmada temel veri olarak kullanılmaktadır (Folk ve Ward, 1957; Mason ve Folk, 1958;
Mclaren ve Bowles, 1985; Pedreros vd., 1996; Sutherland ve Lee, 1994; Last, 2001).
Söke–04 nolu sondajdan 27, Söke–05 nolu sondajdan 27, Söke–06 nolu sondajdan 27, Söke–30 nolu
sondajdan 26 olmak üzere toplam 107 adet örneğin hidrometre ve elek analizleri ile tane boyu özellikleri
belirlenmiştir. Elde edilen değerler Wentworth tane boyu sınıflama sistemine sınıflandırılmıştır.
Sınıflandırmaya göre çakıl, kum ve silt+kilin yüzde değerleri hesaplanarak sondajın tane boyu dağılım
grafikleri oluşturulmuştur. Tane boyu dağılım grafikleri 4 sondajın farklı seviyelerinde hidrodinamik
koşullarda meydana gelen değişmeler belirgin bir şekilde ortaya çıkarmıştır (Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9).
Sedimantolojik analizler sonucunda elde edilen tane boyu dağılımı 04 nolu sondajda; yüzeyden 880
cmye kadar silt ve kil oranının fazla olduğunu göstermektedir. 880 cm ile 1580 cm arasındaki seviyelerde
kum oranı fazladır. 1580 cm ile 1600 cm arasında ise sedimanın tamamına yakını silt ve kilden oluşmaktadır
(Şekil 6). Söke – 05 nolu sondajın tane boyu dağılımına göre yüzey ile 700 cm arasında silt ve kil oranı, 700
cm ile 1600 cm arasında ise kum oranı yüksektir (Şekil 7). Söke – 06 nolu sondajın tane boyu üst seviyelerde
(0 – 620 cm arası) silt ve kil, 620 cmden sonraki seviyelerde ise kum oranının ağırlıklı olduğu bir dağılım
göstermektedir. 1360 cm ile 1600 cm arasında kum oranında bir azalma, silt ve kil oranında artış söz konusudur
(Şekil 8). Söke – 30 nolu sondajın tane boyu dağılımında çakıl ve kum oranının fazlalığı sondaj boyunca
gözlenmektedir. 1250 – 1400 cm arasında ise silt ve kil oranı daha fazladır (Şekil 9).

Şekil 6. Söke – 04 nolu sondajın tane boyu dağılımı (Çakıl, kum ve silt+kilin yüzde oranları).
Kaynak: İlhan, 2017’den hazırlanmıştır
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Şekil 7. Söke – 05 nolu sondajın tane boyu dağılımı (Çakıl, kum ve silt+kilin yüzde oranları)
Kaynak: İlhan, 2017’den hazırlanmıştır

Şekil 8. Söke – 06 nolu sondajın tane boyu dağılımı (Çakıl, kum ve silt+kilin yüzde oranları)
Kaynak: İlhan, 2017’den hazırlanmıştır
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Şekil 9. Söke – 30 nolu sondajın tane boyu dağılımı (Çakıl, kum ve silt+kilin yüzde oranları)
Kaynak: İlhan, 2017’den hazırlanmıştır

2.2 Paleontolojik Analizler
Paleontolojik analizler, incelenen örneklerde bulunan mikro ve makro fosillere dayanmaktadır. Doğal
ortamda meydana gelen değişmeler sedimantasyon koşullarının da değişmesine neden olabilmektedir. Değişen
bu koşulların sadece sedimantolojik analizler ile belirlenmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Böyle
durumlarda ortam değişmelerine duyarlı olan paleontolojik bulgular, önemli bir veri kaynağı durumundadır
(Murray, 1991; Boomer, 2003; Külköylüoğlu 2003;Öner vd., 2013; Vardar, 2010; Yıldız ve Öner, 2015; Öner
ve Akbulut, 2015; İlhan ve Öner, 2015; Vardar vd., 2017; Vardar, 2018).
Atburgazı birikinti konisinin Holosen’deki gelişimi bazen denizel bazen de flüvyal süreçlerin etkisi
altında şekillenmiştir. Dolayısıyla farklı süreçler altında şekillenen koninin Holosen’deki gelişimini
değerlendirebilmek sedimantolojik analizlerin yanı sıra sedimanın içerisindeki kalıntıların da
değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle sondajlardan sağlanan sediman örnekleri içerisindeki mikro
ve makro fosiller ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bulunan makro ve mikrofosillerin bir indikatör olarak
ortam belirlemedeki rollerinden yararlanılmıştır.
Mollusklar (Gastapod ve bivalvialar), ostrakod ve foraminiferin cins ve türleri ile sayısal değerleri göz
önüne alınarak sedimanlar içinde farklı birimler ayırt edilmeye çalışılmıştır. Böylelikle Holosen’deki alüvyal
gelişimindeki dönemler detaylı olarak incelenmiş ve makro – mikro fosillerin gösterge olarak kullanımının
yaptığı katkılar ortaya konulmuştur. Gösterge olarak kullanılan örnekler değişen coğrafi çevrenin bir kanıtı
olarak değerlendirilmiş, yoğunlukları ya da az bulunuşları, bir arada bulunan türlerin sayısal değişkenliği
ortamlarının ayrılmasında yardımcı olmuştur.
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Paleontolojik analizleri yapılacak örnekler, sedimantolojik analizleri yapılan örneklerle aynı seviyeden
alınmıştır. Böylelikle aynı seviyenin hem sedimantolojik hem de paleontolojik analizi yapılmıştır. İncelenen
örnekler içerisinde makro ve mikro boyutlarda fosiller bulunmuştur. Bulunan fosiller ostracod, foraminifer ve
mollusklara (Gastropod ve bivalvia) ait tatlı su, acı su, bataklık ve denizel koşulları yansıtan cins ve türlerdir
(Levha 1).
Atburgazı birikinti konisinin doğusunda yapılan Söke – 04 nolu sondajda yüzeyden 17 metre derine
inilmiştir. Sondajdan 26 farklı seviyenin fosil incelemesi yapılmıştır. Ostrocod, foraminifer ve mollusklara
(Gastropod ve bivalvia) ait mikro ve makro fosiller bulunmuştur. Sondajın ilk 400 cm’sinde tatlı su ortamını
yansıtan ostracodlar (Candona neglecta, Candona parallela pannonica, Ilyocypris bradyi) baskın mikro
fosillerdir. 400 – 650 cm arasında ise farklı ortamlara uyum sağlayabilen Cyprideis torosa ve Ammonia tepida
baskın mikro fosillerdir. 650 cm’den sonraki seviyelerde ise acısu – denizel ortamın varlığını yansıtan
foraminifer, ostrakod ve mollusklar bulunmuştur (Levha 1, Şekil 10).
Atburgazı birikinti konisinin güneyinde yapılan Söke – 30 nolu sondajda yüzeyden 16 metre derine
inilmiştir. Yüzeyden 800 cm’ye kadar olan kolüvyal nitelikteki sedimanlar içerisinde mikro ve makro fosile
rastlanılmamıştır. Sadece 90 – 100 ve 775 – 785 cm arasındaki seviyelerde tatlı su koşullarını yansıtan
Planorbis sp. saptanmıştır. 800 cm’den sonraki seviyelerde ise çoğunluğu acı su – denizel koşulları yansıtan
fosiller bulunmuştur. Foraminiferlerden Adelosina cliarensis, Ammonia tepida, Elphidium advenum,
Ouinqueloculina seminula; Ostracodlardan Cushmanidea turbida, Cyprideis torosa, Loxoconcha elliptica;
gastropodlardan Bittium sp. ve bivalvialardan Spisula subtruncata bu seviyelerde baskın olan ve denizel
koşulları yansıtan fosillerdendir (Levha 1, Şekil 10).
Söke – 30 nolu sondajın yaklaşık 270 metre güneyinde yapılan Söke – 05 nolu sondajda da yüzeyden
16 metre derine inilmiştir. Bu sondajda 26 örneğin fosil incelemeleri yapılmıştır. Ostrakod, foraminifer ve
mollusklara (Gastropod ve bivalvia) ait farklı türler bulunmuştur. Candona parallela pannonica ve
Pseudocandona sp. ilk seviyelerde baskın olarak bulunan tatlı su ostrakodlarıdır. Tane boyu dağılımında silt
ve kil oranının en fazla olduğu seviye olan 580 ile 720 cm arasında Ammonia tepida ve Cyprideis torosa gibi
farklı ortamlara uyum sağlayabilen türler baskındır. Tane boyunda kum oranının belirgin bir şekilde değiştiği
720 cm’den sonraki seviyelerde denizel koşulları yansıtan ostrakod, faraminifer ve mollusk türlerinde hem
sayı hem de çeşitlilik açısından bir artış söz konusudur (Levha 1, Şekil 10).
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Levha 1. Paleontolojik analizler sonucunda bulunan baskın mikro – makro fosiller
Kaynak: İlhan, 2017’den alınmıştır

Atburgazı birikinti konisinin batısında yapılan Söke – 06 nolu sondajda ise yüzeyden 16 metre derine
inilmiştir. Sondajda 26 örneğin fosil incelemesi yapılmıştır. İncelenen örneklerde makro ve mikro fosillere ait
farklı türler bulunmuştur. Özellikle 3 ile 4,5 metre arasında (günümüz deniz seviyesi ile 4,5 m arası) ayrılan
fosillerin hem sayı hem de çeşitlilik açısından oldukça zengin olduğu görülmektedir. Bu seviyeler arasında
bulunan ve baskın olan mikro fosiller Ammonia tepida ve Cyprideis torosa’dır. Bununla birlikte Elphidium
sp., Ouinqueloculina seminula, Loxoconcha elliptica bulunan diğer mikrofosillerdir. 450 cm’den sonra denizel
ortam koşullarını yansıtan foraminifer, ostrakod ve mollusk türlerine rastlanılmıştır (Levha 1, Şekil 10).
3. Sonuç
Bu çalışmada, Samsun Dağı’nın güneyindeki birikinti konilerinden biri olan Atburgazı birikinti
konisinin Holosen’deki gelişimi sedimantolojik ve paleontolojik analizlerden sağlanan veriler ile
değerlendirilmiştir. Sondajların tane boyu dağılımları, paleontolojik analizler sonucu elde edilen ostracod,
foraminifer ve mollusklar birlikte değerlendirilerek sedimanlar flüvyal, geçiş ve denizel olmak üzere üç ana
birime ayrılmıştır (Şekil 10).
Flüvyal sedimanlar, Söke – 04, Söke – 05 ve Söke – 06 nolu sondajların üst seviyelerinde günümüz
deniz seviyesinin üzerinde silt+kil oranların fazlalığı ve tatlı su - karasal koşulları yansıtan ostracod ve
gastropod cins ve türleriyle ayrılmaktadır. Koni üzerinde yapılan Söke – 30 nolu sondajın üst seviyelerinde
daha kaba unsurlar ile tatlı su – karasal koşulları yansıtan az sayıdaki ve çeşitlilikteki ostracod ve gastropod
cins ve türleriyle ayrılmaktadır (Şekil 10).
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Şekil 10. Sondajların sedimantolojik ve paleontolojik analizlerine ait sonuçlar ile ortam yorumları
Kaynak: İlhan, 2017’den düzenlenmiştir

Flüvyal ve denizel sedimanlar arasında geçiş olarak ayrılan birim ise tatlı su, acı su ve sığ denizel
ostracod, foraminifer mollusk (gastropod ve bivalvia) cins ve türleriyle ayrılmıştır. Denizel sedimanlar, Söke
– 04, Söke – 05 ve Söke – 06 nolu sondajların üst seviyelerinde günümüz deniz seviyesinin altında kum
oranının daha fazla olduğu ve acı su, denizel koşulları yansıtan ostracod, foraminifer ve mollusk (gastropod
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ve bivalvia) cins ve türleriyle ayrılmaktadır. Denizel sedimanların başladığı seviyelerdeki mikro ve makro
fosiller hem sayı hem de çeşitlilik bakımından oldukça zengindir (Şekil 10).
Söke – 04, Söke – 05 ve Söke – 06 nolu sondajlar denizel sedimanlar içerisinde kalmış olup, bu
sondajlarda Holosen öncesi yüzeylere ulaşılamamıştır. Bu noktalarda Holosen öncesi yüzey daha da derinde
olmalıdır. Söke – 30 nolu sondaj ise Holosen öncesinde oluşan birikinti konisine ulaşılınca sonlandırılmıştır.
Bu noktada Holosen Transgresyonu ile sokulan deniz Holosen öncesinde oluşan birikinti konisinin üzerine
gelmiştir (Şekil 11).
Atburgazı birikinti konisi üzerinde ve koninin ova tabanı ile kesiştiği yerlerde yapılan dört sondajın
sedimantolojik ve paleontolojik analiz sonuçları bu noktalarda denizin varlığını göstermektedir. Koni üzerinde
yapılan Söke – 30 nolu sondajda da denizel sedimanın varlığı Holosen Transgresyonu ile alana sokulan denizin
biraz daha kuzeye kadar sokulmuş olabileceğini göstermektedir (Şekil 11).

Şekil 11. Koninin GB – KD, K – G kesiti ve Orta Holosen kıyı çizgisinin rekonstrüksiyonu
Kaynak: İlhan, 2017’den hazırlanmıştır
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