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ÖZ
Bu çalışma, Çeşme Yarımadası’ndaki karasal Neojen tortullaşması ve volkanizmasının
stratigrafisini ve bölgesel korelasyonunu araştırmayı amaçlamıştır. Neojen çökelimi, birbirinden
açılı uyumsuzlukla ayrılan başlıca iki tortul istifle temsil edilir. Alt-Orta Miyosen çökelimini
yansıtan egemen gölsel Çeşme grubu, Şifne, Ovacık ve Çiftlik formasyonlarından kuruludur. Çeşme
grubu çökelimiyle yanal ilişkili Armağandağı volkanizmasının erken dönem ürünleri olan felsik
piroklastikler (Alaçatı piroklastikleri), Şifne formasyonu üzerine yerleşerek gölsel tortullaşma
sürecini kesintiye uğratmıştır. Gölsel tortullaşma, Şifne formasyonu çökelimini sonlandıran
piroklastiklerin yerleşiminden sonra, Ovacık ve Çiftlik formasyonlarıyla kesintisiz devam etmiştir.
Kalkalkalen karakterli Armağandağı volkanizması, felsik piroklastikler ile onların yerleşimini
izleyerek çökelen andezitik volkanoklastikler (Reisdere volkanoklastikleri) ve lavlardan (Zeytineli
lavları) oluşur. Tüm bu birimleri açılı uyumsuzlukla örten Geç Miyosen-Erken(?) Pliyosen yaşlı
Kaştepe grubu, alüvyon yelpazesi çökellerinden (Karagöz formasyonu) gölsel çökellere (İnlice
formasyonu) derecelenen bir istifle temsil edilir.
ABSTRACT

This study aims to investigate the stratigraphy and regional correlation of terrestrial Neogene
sediments and volcanics in the Çeşme Peninsula. Neogene deposition is represented by two main
sedimentary successions separated from each other by an angular unconformity. The lacustrine
dominated Çeşme group characterized the Lower-Middle Miocene deposition is formed by Şifne,
Ovacık and Çiftlik formations. The felsic pyroclastics (Alaçatı pyroclastics), which are the early
products of the Armağandağı volcanism, laterally associated with the Çeşme group deposition,
deposited on the Şifne formation and interrupted the lacustrine sedimentation. The lacustrine
sedimentation continued uninterruptedly with Ovacık and Çiftlik formations after the deposition
of pyroclastics, which terminated the sedimentation of the Şifne formation. The calc-alkaline
Armağandağı volcanism is composed of felsic pyroclastics, andesitic volcaniclastics (Reisdere
volcaniclastics) and lavas (Zeytineli lava) respectively from bottom to top. The Late Miocene-Early
(?) Pliocene Kaştepe group, which covers all these units with angular unconformity, is represented
by a succession, which grades from alluvial fan (Karagöz formation) up to lacustrine deposits
(İnlice formation).

Atıf bilgisi: Göktaş, F. 2020. Neogene stratigraphy and regional correlation of the Çeşme Peninsula, Western Anatolia, Turkey. Bulletin of the
Mineral Research and Exploration 162, 31-54. https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.581658
* Başvurulacak yazar: Fikret GÖKTAŞ, fikretgoktas50@gmail.com
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1. Giriş
Çeşme Yarımadası’nda yayılım gösteren karasal
Neojen çökelleri ve volkanitlerini tanımlayarak
bölgeyi 1:25.000 ölçekte haritalamak amacıyla
gerçekleştirilen bu çalışma, Göktaş (2010)’ta daha
geniş değerlendirilen jeolojik incelemenin özetidir
(Şekil 1). Yarımadanın doğu bölümünün Neojen
jeolojisi, Göktaş (2016b) tarafından sunulmuştur.
Önceki incelemelerde Neojen jeolojisi lokal
çalışmalara konu olan Çeşme Yarımadası’ndaki

kaya birimlerinin stratigrafi düzenini ortaya koymak
ve bölgesel korelasyon olanaklarını araştırmak
çalışmanın başlıca gerekçesidir.
Karaburun Yarımadası genelinde Kalafatçıoğlu
(1961) ile başlayan jeolojik etütlerin başlıcaları,
ağırlıklı olarak Neojen öncesi kaya birimlerine
yöneliktir (Çakmakoğlu ve Bilgin, 2006). Çeşme
Yarımadası’nda yürütülen az sayıdaki Neojen çalışması
magmatizma (Innocenti ve Mazzuoli, 1972; Borsi
vd., 1972; Türkecan vd., 1998; Kaçmaz ve Köktürk,

Şekil 1- İnceleme alanının Karaburun Yarımadası’ndaki konumu.
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2004; Helvacı vd., 2009), hidrojeoloji-jeotermal enerji
(Koçak, 1974; Yılmazer ve Yakabağı, 1995; Gemici
ve Filiz, 2001) ve Neojen jeolojisi (Besenecker,
1973; Göktaş, 2010, 2016b) üzerinedir. Innocenti
ve Mazzuoli (1972), Karaburun Yarımadası’ndaki
Neojen volkanitlerinin petrokimyasal özelliklerini
inceledikleri öncü çalışmalarında, “Alaçatı masifi”nin
(bu
çalışmadaki
Armağandağı
volkanitleri)
kalkalkalen karakterli latit-andezitik volkanitlerle
simgelendiğini ileri sürerler. Borsi vd. (1972),
Alaçatı GD’sundaki andezitten 18,2 My ve Ildır köyü
yakınlarında yüzeyleyen dasitten 17,0 My K/Ar yaşları
almışlardır. Besenecker (1973), Sakız Adası’ndaki
Neojen çökellerinin Çeşme Yarımadası’nda karşılıkları
bulunduğunu, litostratigrafik deneştirmeler ve büyük
memeli fosilleri aracılığıyla göstermiştir. Kaçmaz ve
Köktürk (2004), Alaçatı çevresindeki “silisik vitrik
tüflerin” (bu çalışmadaki Alaçatı piroklastikleri)
jeokimyasal ve mineralojik özelliklerini incelemişler,
kısmî alterasyona uğramış kesimlerde otijenik
zeolitleşmenin (mordenit, klinoptilolit-höylandit)
geliştiğini belirtmişlerdir. Türkecan vd. (1998) ile
Helvacı vd. (2009)’nin Karaburun Yarımadası’ndaki
Neojen kaya birimleri için önerdikleri stratigrafiler
radyometrik yaşlara göre kurgulanmış ve Neojen
tortullaşması ile volkanizmasının alttan üste yanal
ilişkili gelişim gösterdiği kabul edilmiştir. Göktaş
(2010), Çeşme Yarımadası’ndaki Neojen çökelleri ile
volkanitlerinin stratigrafisini ilk kez ortaya koyarak,
bölgeyi 1:25.000 ölçekte haritalamıştır. Ayrıca Göktaş
(2016b), Ildır Körfezi güneyindeki bölgenin Neojen
stratigrafisini incelemiş ve yarımadanın batı kesimiyle
deneştirmiştir. Yarımadanın genel jeolojisine yönelik
son çalışma Göktaş ve Çakmakoğlu (2018)’na aittir.
2. Genel Jeoloji
Çalışma alanındaki Neojen kaya birimlerinin
temelini, Erken Miyosen havzası içinde K-G uzanımlı
yapısal yükseltiler oluşturan Geç Triyas yaşlı
Güvercinlik formasyonunun (Erdoğan vd., 1990)
karbonat kayaları oluşturur. Erken-Orta Miyosen
yaşlı Çeşme grubu kapsamındaki gölsel çökeller,
taban çakıltaşı düzeylerinin simgelediği zaman aşmalı
transgresif dokanaklarla bu yapısal yükseltilere
yaslanmıştır. Yarımadanın doğu kesiminde (Ildır, Ilıca
ve Germiyan mahalleleri arası) yüzeyleyen temel
kayaları ise, Siluriyen’den Jura’ya kadar değişen
yaşlardaki denizel çökellerle simgelenir. SiluriyenKarbonifer yaşlı türbiditik Dikendağı formasyonu
(Çakmakoğlu ve Bilgin, 2006) ile kırıntılı ve karbonat

kayalardan oluşan Başkiriyen-Vizeyen yaşlı Alandere
formasyonu (Erdoğan vd., 1990), denizel Paleozoyik
çökelimini simgeler.
Paleozoyik temeli açılı uyumsuzlukla üstleyen
Mesozoyik
sekansının
tabanındaki
Gerence
formasyonu (Erdoğan vd., 1990), Skitiyen yaşlı
transgresif çökellerle başlar ve Anisiyen’de karbonat
kaya egemen derin deniz çökelleriyle devam eder.
Ladiniyen döneminin neritik karbonat çökelimini
yansıtan Camiboğazı formasyonu (Brinkmann vd.,
1972), geçişli olarak Gerence formasyonu üzerine
gelir. Üst Triyas’ta (Karniyen-Resiyen) sığ denizel
karbonat kayalarıyla (Güvercinlik formasyonu)
devam eden Mesozoyik çökelimi, Jura’da Nohutalan
formasyonunun (Brinkmann vd., 1972) neritik
karbonatlarıyla temsil edilir (Çakmakoğlu ve Bilgin,
2006).
Karaburun Yarımadası’nın KB kesiminde
yüzlekleri bulunan ve Çeşme Yarımadası ile kısmen
deneştirilebilen karasal Neojen kaya birimleri, Erken
Miyosen yaşlı alüvyal fan/delta ve göl çökelleri ile iki
evrede onların üzerine yerleşen kalkalkalen karakterli
Yaylaköy volkanitleri ile temsil edilir (Innocenti ve
Mazzuoli, 1972; Borsi vd., 1972; Türkecan vd., 1998;
Aras vd., 1999; Helvacı vd., 2009; Çakmakoğlu vd.,
2013). Yarımadanın kuzey kıyılarında egemen gölsel
Alt-Orta Miyosen çökelleri, kuzeydoğusunda ise OrtaÜst Miyosen çökelleri yüzeyler. Yarımadanın K-KD
kıyı kesiminde yüzeyleyen kalkalkalen karakterli
“Karaburun volkanitleri”, Erken-Orta Miyosen yaşlı
“Karaburun grubu”nun egemen gölsel istifi içine üç
evrede yerleşmiştir (Göktaş, 2014a, b). Gülbahçe
fayı (Emre vd., 2005) ile Urla çöküntüsünden ayrılan
Karaburun yükseltisinin güney bölümünde, riyolit,
dasit, andezit bileşimli kalkalkali volkanitlerden
oluşan “Kocadağ” ve “Armağan Dağı” volkanik
kompleksleri yer alır (Innocenti ve Mazzuoli, 1972;
Borsi vd., 1972; Türkecan vd., 1998; Helvacı vd.,
2009; Göktaş, 2010).
3. Neojen Tortullaşması
Çeşme Yarımadası’nda yüzeyleyen Neojen kaya
birimleri, karasal çökeller ve kalkalkalen karakterli
volkanitlerden oluşur. Çalışma alanındaki en yaşlı
çökeller, egemen gölsel Çeşme grubu ile simgelenir.
Armağandağı volkanitleri, Çeşme grubunun Şifne
formasyonu üzerinde kalan bölümüyle [Ovacık ve
Çiftlik formasyonları ile onun eşdeğeri olan Ildır
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formasyonu (Göktaş, 2016b)] yanal ilişkilidir. Açılı
uyumsuzlukla tüm bu birimlerin üzerinde yer alan
Kaştepe grubu, alüvyon yelpazesi çökellerinden gölsel
çökellere derecelenir (Şekil 2).
3.1. Çeşme Grubu
İnceleme alanında, alttan üste Şifne formasyonu,
Ovacık formasyonu, Alaçatı piroklastikleri ve Çiftlik

formasyonundan oluşan Çeşme grubu (Göktaş, 2010),
yaklaşık 600 metre kalınlığında karasal bir istifle
temsil edilir (Şekil 3).
3.1.1. Şifne Formasyonu
Neojen çökeliminin ilk tortul istifini oluşturan
ve alttan üste doğru çakıltaşı-kumtaşı topluluğundan
algal kireçtaşlarına derecelenen Şifne formasyonunun

Şekil 2- İnceleme alanının jeoloji haritası (Göktaş, 2010 ile Göktaş ve Çakmakoğlu, 2018’den değişiklikle).
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Tepe yükseliminin batı yamaçlarında ve Kara Tepe
yükselimi çevresindedir (Şekil 2 ve 4). MTA tarafından
yapılan “FY-1” kodlu jeotermal sondajında alttan üste
kadar kesilen Şifne formasyonunun toplam kalınlığı
215 metredir (Yılmazer ve Yakabağı, 1995; Şekil 3).
Yılmazer ve Yakabağı (1995)’nın sunduğu sondaj
kesiti verilerine göre tortul istifin 70 m kalınlığındaki alt
bölümü, alüvyal fan/delta çökelleri olarak yorumlanan
“gri ve kahve renkli çakıllı çamurtaşı, çakıllı kumtaşı
ve çakıltaşı”ndan oluşur. Geçiş ilişkisiyle üste gelen
toplam 145 m kalınlığındaki gölsel istif, “az oranda
marn, killi kireçtaşı ve kömür izli bantlar içeren gri ve
yeşil renkli kiltaşları”yla (35 m) başlar, “kireçtaşı-killi
kireçtaşı-marn-kiltaşı ardalanması”yla (80 m) devam
eder ve “krem renkli algal kireçtaşlarıyla” (30 m) ile
sona erer (Şekil 3).

Şekil 3- İnceleme alanındaki Neojen kaya birimlerinin stratigrafik
sentezi.

(Göktaş,
2010)
adı,
L16-b3
paftasındaki
Germiyan köyünün ~5 km batısında bulunan Şifne
Mahallesi’nden alınmıştır (Şekil 1).
Daha genç Neojen çökelleri ve Armağandağı
volkanitlerinin (Türkecan vd., 1998) oluşturduğu örtü
nedeniyle Çeşme Yarımadası’nda çok az yüzeyleyen
Şifne formasyonu kireçtaşlarıyla simgelenir. Göktaş
(2016b)’ta belirtildiği gibi, tip lokalitesi olan Şifne
Körfezi’nin batı kıyılarında en çok 40 metrelik en
üst bölümü gözlenebilen istifin inceleme alanındaki
başlıca yüzlekleri, Çeşme ilçe merkezinde, Karadağ

Birimin çalışma alanında yüzeyleyen bölümleri
gölseldir; genel olarak tatlı su algli kireçtaşı ve az
oranda ince-orta katmanlı killi kireçtaşı ile simgelenir.
İstifin en üst bölümündeki algli kireçtaşları ve onların
altında bulunan algli kireçtaşı-killi kireçtaşı-marnkiltaşı ardışık istifi, çalışma alanı doğusundaki Şifne
Körfezi’nin kuzey kıyı şeridinde yüzeyler (Göktaş,
2016b). Algli kireçtaşı, az belirgin kalın-çok kalın
katmanlı ve genellikle mikrokristalen dokuludur.
Tatlı su alg kapsamı ondülasyonlu/düzlemsel paralel
laminalı stromatolitlerle temsil edilir. Algal laminalara
koşut gelişmiş fenestral boşluklar olağandır. Az
oranda bulunan dallı (branched) algler, yeniden
işlenerek parçalanmış ve kireçtaşı katmanları
içinde desimetrik kalınlıklarda biyosparitik yığışım
düzeyleri oluşturmuştur. Birimi üstleyen Alaçatı
piroklastiklerinin hemen altındaki kireçtaşı katmanları
bölümsel/tümsel silisleşmiştir ve siyah/kahve renkli
diskoidal çört nodülleri kapsar (Göktaş, 2016b).
Yukarıda değinildiği gibi, Çeşme Yarımadası’nda
en çok 40 m kalınlığındaki en üst kesimi gözlenebilen
tortul istifin büyük bölümü yüzeylememiştir. Çeşme
ilçe merkezinin GB’sındaki Karadağ Tepe’nin batı
yamaçlarında, Kokar Tepe’nin doğu yamacında
ve Alaçatı’nın KB’sında bulunan Kızılkaya
yükseliminin kuzeyinde, Güvercinlik formasyonunun
simgelediği temel kayalarına zaman aşmalı transgresif
dokanaklarla yaslanan kırıntılı kireçtaşları ve
karbonatlı çamurtaşları, uyumsuzluk yüzeyindeki
karstik boşlukları ve çatlakları doldurmuştur.
Alaçatı piroklastikleri Şifne formasyonu üzerine
sinsedimanter olarak yerleşmiştir. Yılmazer ve
35

MTA Dergisi (2020) 162: 31-54

Yakabağı (1995)’nın sondaj kesitine göre, Alaçatı
piroklastikleri ile Şifne formasyonu arasında,
Armağandağı volkanizmasının ilk ürünü olarak
yorumlanan yaklaşık 40 metre kalınlığında ve
olasılıkla yanal süreksiz “andezitik aglomera” düzeyi
bulunur (Şekil 3).
Çeşme
Yarımadası’ndaki
karasal
Neojen
tortullaşmasının ilk tortul sekansını oluşturan Şifne
formasyonunu yaşlandırabilecek biyokronolojik veri
yoktur. Alaçatı piroklastiklerinin yerleşimini izleyerek
Şifne formasyonunu örten Armağandağı volkanitleri
kapsamındaki Zeytineli lavlarından 18,2±3,5 My
K/Ar (Borsi vd., 1972) ve 17,3±0,1 My 40Ar/39Ar
(Helvacı vd., 2009) yaşları alındığı bilinmektedir. Bu
dolaylı verilere göre, birimin geniş anlamda Erken
Miyosen’de çökeldiği ileri sürülebilir.
3.1.2. Ovacık Formasyonu
Ovacık formasyonu, düzgün ince katmanlı
kireçtaşı egemen istifinden oluşur. İnönü üyesi, tortul

Şekil 4		
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istifin tabanında yer alan yeniden işlenmiş felsik tüf
düzeyini tanımlar (Göktaş, 2010).
Çeşme Yarımadası’nın ortalarında, Alaçatı
piroklastikleri (Göktaş, 2010) ile Çiftlik formasyonu
(Göktaş, 2010) arasında yer alan Ovacık
formasyonunun İnönü üyesi ile birlikte kalınlığı
yaklaşık 100 metredir (Şekil 3).
Düzlemsel paralel ince katmanlı-laminalı
kireçtaşlarıyla simgelenen istif, alttan üste değişik
kalınlıklarda kiltaşı ve seyrek olarak volkanik
kumtaşı ara düzeyleri kapsar. İstifin genel ayrışma
rengi beyazımsı/sarımsı açık gridir (Şekil 5). Tortul
istif, çökelim sonrasında işleyen KB-GD ve K-G
uzanımlı (ters, doğrultu atımlı ve verev-normal)
faylarla parçalanmış ve KB-GD, K-G, KD-GB eksen
uzanımlı kıvrımlanma deformasyonuna uğramıştır.
Genellikle çift yöne dalımlı olan bu kıvrımların çoğu
birkaç yüz metre eksen uzanımlıdır (Şekil 2 ve 4).
İstifin egemen litofasiyesi olan kireçtaşı çoğunlukla

a) Karadağ Tepe-Kocadağ Tepe yükselimi ve yakın çevresinin detay jeoloji haritası.
1) Güvercinlik formasyonu, 2) Şifne formasyonu, 3) Alaçatı piroklastikleri,
4) İnönü üyesi, 5) Ovacık formasyonu, 6) Azmakdere üyesi, 7) Beyazıt kireçtaşı üyesi,
8) Alüvyon ve b) Kara Tepe ve çevresinin detay jeoloji haritası.
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mikritik dokuludur. Bölümsel ya da tümsel silisleşmiş
kireçtaşı katmanları içinde yer alan santimetrik çört
bantları ve katmanlanmaya paralel dizilmiş diskoidal
çört nodülleri, daha çok istifin üst bölümlerinde
yaygınlaşır (Şekil 5c). Yersel olarak, 40-60 cm
arasında değişen kalınlıklarda siyah renkli çört ya da
bütünüyle silisleşmiş kireçtaşı düzeylerine rastlanır.

Yanal yer değiştirme (slumping) nedeniyle
breşleşmiş kireçtaşı ara katmanları olağandır
(Şekil 5c). Çoğunlukla düzlemsel paralel laminalı
stromatolitlerin oluşturduğu kireçtaşı katmanlarına
istif içinde sıklıkla rastlanır. Laminar stromatolitli
ve bütünüyle silisleşmiş kalın kireçtaşı katmanları,
istifin üst bölümlerinde (Alaçatı piroklastikleri ile

Şekil 5- a) Ovacık formasyonunun transgresif taban kesitindeki karbonatlı çamurtaşları içinde gözlenen Güvercinlik formasyonundan türeme
köşeli kaba klastlar (L16-b4; Kızıltoprak T.’nin doğu yamaçları), b) zaman aşmalı transgresif dokanaklarda Güvercinlik formasyonu
karbonatlarının karstik boşluklarını dolduran sarımsı renkli kumlu-kireçtaşı (L16-b4; Kızıltoprak T. doğu yamaçları), c) Ovacık
formasyonunun düzgün ince katmanlı kireçtaşları içindeki çört nodülleri ve breşleşmiş kireçtaşı ara katmanı (siyah ok), d) Ovacık
istifinin alt-orta bölümlerini karakterize eden düzlemsel paralel ince katmanlı-laminalı düzeyler (L16-b1; Top Burnu güneyi), e) Ovacık
istifi içinde gözlenen kiltaşı ara düzeyleri (L16-b1; Top Burnu güneyi) ve f) Ovacık kireçtaşı istifinin üst bölümlerinde gözlenen,
ondülasyonlu-düzlemsel paralel laminalı stromatolitlerden yapılı silisifiye kireçtaşı katmanları (L16-c1; Küçücük Koyu kuzeyi).
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olan dokanağa yaklaştıkça) artış gösterir (Şekil
5f). Bu kireçtaşı katmanlarının bazıları yoğun
biyotürbasyonludur. Gastropod içerikleri oldukça
azdır. Genel olarak yeşil, sarı, mavimsi gri renkli
ve masif düzeylerden oluşan kiltaşları, kireçtaşı
egemen bölümler içinde ara katman olarak bulunur
ya da kireçtaşlarıyla ardalanır. Organik madde
içeriklerinin yoğunlaştığı siyahımsı kahverenkli
kiltaşı düzeylerinde, bol gastropod kavkı kırıntısı
bulunur. Kalınlığı en çok 12 metre olarak ölçülen
kiltaşı egemen düzeyler, desimetrik kalınlıklarda
silttaşı, kumtaşı ya da kireçtaşı ara katmanları kapsar.
Volkanik kumtaşı ara düzeyleri, 1-3 metre arasında
değişen kalınlıklarda, mavimsi koyu gri renkli ve
masiftir. Yeniden işlenmiş kaba taneli tüf matriks
içinde yer alan taşınmış volkanik klastlar, yanal
süreksiz cepler ve dizilimler şeklinde bulunan pomza
ve andezit parçalarından oluşur. Andezit parçaları en
çok 3 cm büyüklüğünde ve köşelidir. Büyüklükleri en
çok 15 cm olan pomzalar yarı yuvarlaktır. İstif içinde
seyrek olarak bulunan killi diyatomit ara düzeyleri,
5-40 cm arası değişen kalınlıklarda, beyazımsı açık
gri renkli, düzlemsel paralel ince katmanlı-kalın
laminalıdır.
Kaş Tepe’nin BGB’sında (L16-c1), Çiftlik
formasyonunun Azmakdere üyesi (Göktaş, 2010)
tarafından uyumlu olarak üzerlendiği gözlenen Ovacık
formasyonu istifi, gölün kurumaya yüz tuttuğunu
yansıtan çökel düzeyleri ile son bulur. Üst yüzeyinde
kuruma çatlakları, kök izleri ve demir nodülleri
bulunan 60 cm kalınlığındaki koyu bej renkli kireçtaşı
katmanı üzerine, 10 cm kalınlığında yanal süreksiz
linyitli kiltaşı düzeyi gelir. Bunun üzerinde çökelen
80 cm kalınlığındaki killi diyatomit düzeyi, açık gri
renkli, paralel laminalı ve zayıf tutturulmuştur;
santimetrik
büyüklüklerde
diskoidal
demir
konkresyonları, tatlı su algleri ve kömürleşmiş flora
kalıntıları kapsar.
Çeşme ilçe merkezi kuzeyindeki Kızıltoprak
Tepe’nin D ve B yamaçlarında gözlenen ince-orta
düzgün katmanlı ve soluk sarı renkli transgresif
kireçtaşları, Alaçatı piroklastiklerini yanal yönde
aşmış ve Güvercinlik formasyonunun dolomitik
kireçtaşlarına
yaslanmıştır.
Taban
kesitinde,
Güvercinlik formasyonu karbonatlarının yerinde
ayrışmasından türemiş köşeli bileşenler kapsayan
masif kireçtaşı (Şekil 5a), Üst Triyas karbonatlarının
uyumsuzluk yüzeyindeki karstik boşlukları ve
çatlakları doldurmuştur (Şekil 5b).
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Gölsel ortamda çökeldiği anlaşılan Ovacık
formasyonunu doğrudan yaşlandırabilecek fosil
verisi yoktur. i) Birimin Karaburun Yarımadası
kuzeyindeki eşleniği olan “Aktepe üyesi”nin (Göktaş,
2014b) içerdiği MN4 küçük memeli faunasına (17,216,4 My arası; Hilgen vd., 2012), ii) Ildır Körfezi
güneyindeki yanal eşleniği Ildır formasyonu içine
sinsedimanter olarak yerleşen lav akıntısının 14,6
My yaşına (Göktaş, 2016b), iii) uyumlu olarak üstüne
gelen ve MN5 biyozonuna (16,4-14,2 My arası;
Hilgen vd., 2012) ait büyük memeli fosilleri kapsayan
Çiftlik formasyonuyla arasındaki stratigrafik ilişkiye
dayanılarak, Ovacık gölsel çökeliminin Geç Erken
Miyosen’de gerçekleştiği kabul edilmiştir.
İnönü Üyesi: İnönü üyesi (Göktaş, 2010), Alaçatı
piroklastiklerini transgresif aşmalı üzerleyen Ovacık
formasyonunun tabanında yanal sürekli bir başvuru
düzeyi oluşturan, yeniden işlenmiş felsik tüf istifini
tanımlar. Astbirimin adı Çeşme İnönü Mahallesi’nden
alınmıştır. İstifin ortalama kalınlığı 30 metredir.
İnönü üyesini simgeleyen volkanik kumtaşı
litofasiyesinin başlıca bileşenleri, üzerinde çökeldiği
Alaçatı
piroklastiklerinden
türemiştir.
İstifin
tabanında yer alan kaba taneli transgresif kumtaşı
düzeyi, desimetrik ya da metrik kalınlıklarda, yanal
ve düşey yönde değişen oranlarda karbonat çimentolu
ve masiftir (Şekil 6a, b, c). Özgül olarak, taşınmış
büyümeli lapilliler kapsar. Yanal süreksiz birikimler
oluşturan büyümeli lapillilerin boylanması genellikle
kötüdür. Büyümeli lapillilerin tekil ve düzensiz
dağılım gösterdiği düzeyler yanında, tane destekli
paketlenmiş merceksi birikimlere de rastlanır (Şekil
6d). Transgresif kumtaşı düzeyini izleyerek çökelmiş
olan ve İnönü üyesini karakterize eden istif, mavimsi
koyu gri renkli, özgül olarak düzlemsel paralel
ince-orta katmanlı, tane destekli ve iyi boylanmış
volkanoklastik kumtaşıyla simgelenir. Katmanlanma
düzenli ve katman kalınlıkları yanal yönde eşitlidir
(Şekil 6a).
Ovacık gölsel tortullaşmasının başlangıcını
yansıtan İnönü üyesi, Alaçatı piroklastiklerini
uyumsuzlukla
üstler.
Üste
gelen
egemen
kireçtaşı istifiyle ilişki dar bir aralıkta geçişlidir.
Geçiş horizonunda yer alan düzeyler, karbonat
çimentolu volkanoklastik kumtaşı ve tüflü kireçtaşı
litofasiyeslerinden oluşur.
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Şekil 6- İstifin alt bölümünün görünümü (L16-b4; Çeşme ilçe merkezi yakın kuzeyindeki Kalkandere Tepeleri çevresi). a) Alaçatı piroklastikleri,
b1) istifin tabanında yer alan transgresif kumtaşı düzeyi, b2) İnönü üyesini karakterize eden düzlemsel paralel ince katmanlı volkanik
kumtaşı istifi, b) istifin taban kesitinin yakından görünüşü, c) transgresif kumtaşı düzeyi değişen oranlarda karbonatlıdır ve tüflü
kireçtaşı ara katmanları kapsar (L16-b4; Kalkandere tepeleri doğusundaki sahil şeridi) ve d) büyümeli lapillilerin yakından görünüşü.

3.1.3. Çiftlik Formasyonu
Çiftlik formasyonu (Göktaş, 2010), Çeşme grubu
kapsamındaki Erken-Orta Miyosen gölsel çökeliminin
son tortul istifini temsil eder. Ovacık formasyonu
üzerine uyumlu gelen istif, yeşil renkli kiltaşı-kumtaşı
topluluğunun simgelediği Azmakdere üyesi ile üstte
yer alan Beyazıt kireçtaşı üyesinden yapılıdır. Birimin
adı Çeşme ilçe merkezinin yaklaşık 4 km GB’sındaki
Çiftlik Mahallesi’nden alınmıştır. İstifin kalınlığı en
çok 115 metredir.
Tortul istifin alt bölümündeki Azmakdere üyesi ile
Sakız Adası’ndaki eşleniği olan Keramaria ünitesinin
(Besenecker, 1973) içerdiği MN5 biyozonuna
ait büyük memeli fosilleri erken Orta Miyosen’i
göstermektedir (Besenecker, 1973; Bonis vd., 1998).
Bu çalışmada, Çiftlik formasyonunun geniş anlamda
Orta Miyosen’de çökeldiği kabul edilmiştir.

Azmakdere Üyesi: Çiftlik formasyonunun alt
bölümünde yer alan Azmakdere üyesi, altta kiltaşı
ve üstte kumtaşı egemen istiflerden oluşur. Göktaş
(2010) tarafından tanımlanan astbirimin adı L16-b4
paftasının güney kesiminde, K-G akışlı Azmak
Dere’den alınmıştır.
Başlıca yüzlekleri Çeşme Yarımadası’nın GB
bölümünde bulunan tortul istifin ortalama kalınlığı 60
metredir.
Tortul istif genel olarak koyu yeşil, yersel sarımsı
ya da mavimsi gri renklidir. Özgül olarak koyu
yeşil renkli kiltaşı-silttaşı topluluğu ile temsil edilen
süspansiyon çökelleri tortul istifinin alt bölümünde
egemendir. Masif kiltaşı-silttaşı istifinin özellikle
en alt kesimlerinde seyrek olarak kumtaşı ve killi
diyatomit ara katmanları bulunur. Orta-kaba taneli
olan bu kumtaşları, tane destekli, genellikle iyi
boylanmış, masif ya da çok düşük açıyla tırmanan
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ripıllıdır. Killi diyatomit, 5-15 cm arasında değişen
kalınlıklarda, yanal sürekli ve yanal yönde kalınlık
değişimi göstermeyen ara katmanlardan oluşur.
Yüksek organik madde içeren kiltaşı düzeyleri
siyahımsı koyu yeşil renklidir. İstifin orta ve üst
kesimlerine doğru kum boyu ekstraklast taşınımı
ve ortalama tane boyu artar; dalga tabanı üzerinde
gelişen kumtaşı çökelimi kıyı yüzü istifine egemen
olur. Aynı yönde, kaba kumtaşı ile simgelenen fırtına
kumu katmanları desimetrik kalınlıklara ulaşır. Fe
pigmenti konsantrasyonunun yükseldiği bazı düzeyler
açık/koyu sarımsı kahverenkli ve iyi çimentolanmıştır.
Kiltaşı-silttaşı ara katmanları olağandır. Seyrek olarak
10-15 cm kalınlığında dalga ripıllı kumtaşı katmanları
bulunur. Desimetrik kalınlıklarda, tane destekli ve
iyi boylanmış kaba kumtaşı litofasiyesi genellikle
düzlemsel paralel laminalı, yersel olarak düzlemsel
(büyük ölçek-düşük açılı) çapraz laminalıdır. Benzer
dokusal özelliklerdeki tırmanan ve sinüsoidal ripıllı
düzeyler desimetrik kalınlıklardadır ve seyrek olarak
bulunur.

Batı Burnu lokalitesinde, üstleyen Beyazıt kireçtaşı
üyesine yakın bölümler, kumtaşı ara katkıları içeren
kiltaşı egemen istifi ile simgelenir (Şekil 7a). Yeşil
renkli kiltaşları genellikle yoğun biyoturbasyonlu ve
masif, seyrek olarak düzlemsel paralel laminalıdır.
Beyaz ve bej renkli karbonat yumruları ile seyrek
olarak 20-40 cm arasında değişen kalınlıklarda
yanal süreksiz killi kireçtaşı ara katmanları kapsar.
10-300 cm arasında değişen kalınlıklarda az
çok yanal devamlı ara düzeyler olarak bulunan
kumtaşları sarımsı ya da yeşil renkli, masif ya da
çapraz katmanlıdır (Şekil 7b). Bu kumtaşı düzeyleri,
kiltaşlarından türeme ‘kopuntular’ ve Besenecker
(1973)’in tanımladığı büyük memeli kalıntıları kapsar.
Altta yer alan gölsel Ovacık formasyonu ile
stratigrafi ilişkisi uyumludur. Ovacık gölünün
neredeyse kuruduğunu yansıtan çökel düzeylerini
izleyerek, Azmakdere üyesinin yeşil renkli kiltaşı
egemen istifi çökelmiştir. Bu ilişki, havzanın aniden
derinleşmesine ya da su düzeyi yükselimine bağlı
olarak çökelme koşullarının değiştiğini anlatır.

Şekil 7- a) Altta Azmakdere üyesi, üstte Beyazıt kireçtaşı üyesi (L16-a3; Batı Burnu), b) Azmakdere üyesi içinde gözlenen kumtaşı ara katmanı
(L16-a3; Batı Burnu), c) Güvercinlik formasyonu karbonatları ile Azmakdere üyesi çökelleri arasındaki zaman aşmalı uyumsuz
dokanaklarda gözlenen transgresif çakıltaşları (L16-b4; Kocadağ T. batısı) ve d) Kocadağ Tepe’nin batı yamaçlarına yaslanan
Azmakdere üyesi çökelleri hidrotermal alterasyona uğramıştır.

40

MTA Dergisi (2020) 162: 31-54

Azmakdere üyesinin zaman aşmalı transgresif
bölümleri, Güvercinlik formasyonu karbonatlarından
oluşan Karadağ-Kocadağ yükselimine uyumsuzlukla
yaslanır. Bu bölümlerin tabanında, temelden türeme
tek kökenli kaba bileşenler bulunur (Şekil 7c).
Kocadağ Tepe’nin özellikle batı yamaçlarında, temel
karbonatları ile tektonik dokanağa yakın bölümler
etkin hidrotermal alterasyona uğramıştır (Şekil
7d). Azmakdere üyesi, genelleştirilmiş stratigrafide
Beyazıt kireçtaşı üyesi tarafından geçiş ilişkisiyle
üstlenir. Çalışma alanı güneyinde ise, Karagöz
formasyonunun alüvyon yelpazesi çökelleri tarafından
uyumsuz dokanaklarla örtülür.
Besenecker (1973)’in, Çeşme Yarımadası’ndaki
Batı Burnu’nda yüzeyleyen Azmakdere istifinin
en üst bölümlerinde saptadığı büyük memeli
kalıntıları (Sanitherium leobense, Gomphotherium
sp., Diplocynodon sp., Ruminantia sp. indet.), Kaya
vd. (2003)’ne göre MN5 biyozonu kapsamındadır.
Azmakdere üyesinin Sakız Adası’ndaki eşdeğeri
kabul edilen Keramaria ünitesinde (Besenecker,
1973) tanımlanmış “Thymiana memeli faunası” da
MN5 biyozonuna aittir (Bonis vd., 1998) ve Koufos
(2006)’nun manyetostratigrafi verilerine göre yaklaşık
15,5 My öncesine tarihlenir. Biyokronolojik olarak
14,2 My ile 16,4 My arasında sınırlanan MN5 memeli
biyozonu Erken-Orta Miyosen’i gösterir (Hilgen vd.,
2012).
Tortul istif, gölsel kıyı yüzü çökelimini yansıtır.
İstifin alt bölümünü oluşturan ince kırıntılılar, normal
dalga tabanı altında genellikle süspansiyondan
çökelmişlerdir. İstifin üst bölümüne, normal dalga
tabanı üzerinde gelişen kumtaşı çökelimi egemendir.

Azmakdere üyesi, Karaburun Yarımadası
kuzeyinde Göktaş (2014b) tarafından tanımlanan
“Karabağları üyesi” ile Sakız Adası’ndaki “Keramaria
ünitesi”nin
(Besenecker,
1973)
zaman-kaya
stratigrafik karşılığıdır.
Beyazıt Kireçtaşı Üyesi: Çiftlik formasyonunun
üst bölümünü oluşturan Beyazıt kireçtaşı üyesinin
(Göktaş, 2010) adı, Çiftlik Mahallesi’nin GB’sındaki
Beyazıt Tepe’den alınmıştır. Başlıca yüzlekleri Çiftlik
Mahallesi güneyinde bulunan istifin görünür kalınlığı
en çok 55 metredir.
Genel olarak orta-kalın katmanlı killi kireçtaşından
oluşan tortul istifin, seyrek olarak düzgün ince
katmanlı ve çok kalın katmanlı düzeyleri bulunur.
Genel ayrışma rengi beyazımsı açık gridir. Yeşil renkli
kiltaşı, sarımsı soluk kahverenkli ve masif çamurtaşı
ara düzeyleri olağan olarak bulunur. Kireçtaşı yersel
olarak dolomitlidir. Algli düzeyler olağan, gastropod
ve bivalvia kapsamı kıttır. Poligonal kuruma çatlakları
içeren katmanlara ve tortullaşmayla yaşıt biçim
bozumuna uğramış düzeylere seyrek olarak rastlanır
(Şekil 8).
Dar bir aralıkta geçiş ilişkisiyle Azmakdere
istifi üzerine gelen astbirim, yersel olarak Karagöz
formasyonunun alüvyon yelpazesi çökelleri tarafından
uyumsuzlukla örtülür. Astbirimin yayılım alanı
içindeki üst sınırları genel olarak Kuvaterner aşınım
düzlükleri ile belirlenmiştir.
3.2. Kaştepe Grubu
Çeşme
Yarımadası’ndaki
karasal
Neojen
tortullaşmasının son tortul sekansı olan Kaştepe

Şekil 8- Kırmızıtoprak Burnu GB’sındaki sahilde (L16-a3) yüzeyleyen a) Beyazıt kireçtaşı istifinin bazı düzeylerinde kuruma çatlaklarına ve
b) sinsedimanter deformasyonlara rastlanır (Çekiç boyu 33 cm).
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grubu (Göktaş, 2010), alttan ve üstten uyumsuzluk
düzlemleriyle sınırlanmıştır. Kaştepe grubu, altta
alüvyon yelpazesi ortamında tortullaşmayı yansıtan
Karagöz formasyonu ve geçiş ilişkisiyle üzerine gelen
gölsel İnlice formasyonundan kuruludur (Göktaş,
2010). Günümüze kadar süren erozyon nedeniyle
üstten aşınmış olan Kaştepe grubunun görünür
kalınlığı 100 metrenin üzerindedir (Şekil 3).
Üstten
Kuvaterner
aşınım
düzlükleriyle
sınırlanmış olan tortul sekansın Miyosen içindeki
çökelim dönemini belirten yaş verisi bulunmaz.
Çiftlik formasyonunu uyumsuz dokanakla üstleyen
Kaştepe grubu, bağıl olarak Orta Miyosen’den gençtir.
Karaburun Yarımadası’ndaki eşdeğer çökellerle
(“Eşendere grubu”: Göktaş, 2014a, b) stratigrafik
korelasyona dayanılarak tortullaşmanın Geç MiyosenErken Pliyosen döneminde gerçekleştiği önerilmiştir.
Sisam Adası’nda tanımlanan Geç Miyosen-Pliyosen
yaşlı “Mytilini” ve “Kokkarion” formasyonları
(Meissner, 1976; Weidmann vd., 1984), Kaştepe grubu
kapsamındaki kaya birimleriyle karşılaştırılabilir.
3.2.1. Karagöz Formasyonu
Kaştepe tortul sekansının alt bölümünü oluşturan
Karagöz formasyonu (Göktaş, 2010), çakıltaşı,
kumtaşı, çamurtaşı topluluğu ile temsil edilir. Birimin
adı, L16-b4 paftasının güneyindeki Karagöz Tepe’den
alınmıştır. Çalışma alanındaki başlıca yüzlekleri
Çeşme Yarımadası’nın güney kesiminde bulunan
istifin kalınlığı en çok 70 metredir.

çökelimini yansıtır. Birim, Kaş Tepe çevresindeki
yayılım alanı içinde Alaçatı piroklastikleri ile Ovacık
ve Çiftlik formasyonlarını açılı uyumsuz dokanaklarla
örter. Kaştepe grubunun gölsel bölümünü oluşturan
İnlice formasyonu, geçiş ilişkisiyle birimin üzerine
gelir.
Karaburun ilçe merkezi çevresinde tanımlanan
“Saip formasyonu” (Göktaş, 2014b), Karagöz
formasyonunun stratigrafik eşdeğeridir. Karagöz
formasyonu, Sisam Adası’nda Türoliyen yaşlı büyük
memeli fosilleri kapsayan alüvyon yelpazesi çökelleri
“Mytilini formasyonu” (Meissner, 1976; Weidmann
vd., 1984) ile karşılaştırılabilir. Urla, Söke-Kuşadası
ve Aliağa çevresi gibi bazı Neojen havzalarında/
çöküntülerinde yürütülen çalışmalarda, Karagöz
formasyonunun eşleniği olarak yorumlanabilecek
alüvyon yelpazesi çökelleri bildirilmemiştir (Kaya,
1979; Eşder vd., 1991; Göktaş, 1998, 2011; Ünay ve
Göktaş, 1999; Uzelli vd., 2017).
3.2.2. İnlice Formasyonu
Kaştepe grubunun üst bölümünü oluşturan İnlice
formasyonu (Göktaş, 2010), genellikle mavi-yeşil
algli ve mikritik dokulu kireçtaşları ile simgelenir.
Birimin adı İnlice Dere’den (L16-c1) alınmıştır.
Başlıca yayılımı Kaş Tepe çevresinde (L16-c1)
bulunan birimin kalınlığı ortalama 45 metredir.

Çakıltaşı
baskın
olarak
kanal
dolgusu
fasiyesindedir ve çakıllı kumtaşı ile birlikte
bulunur. Çakıllar, Neojen öncesi temel kayaları ile
Armağandağı volkanitlerinden türemiştir. ‘Ufak
çakıl’ ile ‘iri çakıl’ büyüklük sınırları arasında dağılım
gösteren çakılların yuvarlanma derecesi genellikle
yüksektir. Çamurtaşı, alüvyal istifin üst bölümlerine
egemen olan pembemsi açık kahverenkli, masif ve
çok kalın düzeyler olarak bulunur. Kötü boylanmıştır;
yaygın olarak düzensiz dağılım gösteren kum ve
çakılcık boyutlarında ekstraklastlar ve az oranda ufak
çakıllar kapsar. Karbonat içeriği nedeniyle orta-iyi
derecede tutturulmuştur. Seyrek olarak kaliş yumruları
içerir. Kiltaşı düzeyleri çamurtaşı ile birlikte gözlenir;
kırmızı renkli, masif ve orta derecede pekişmiştir.

Karagöz alüvyal istifinin distal çökelleri üzerinde
gelişen tortullaşma, masif çamurtaşları ile düzgün
orta katmanlı kireçtaşı düzeylerinden oluşan gölsel
kıyı kuşağı çökelleri ile başlar. Geçiş horizonunun
alt bölümüne masif çamurtaşları egemendir. Üste
doğru, istif içindeki sıklığı ve tekil kalınlıkları giderek
azalan çamurtaşı düzeyleri kireçtaşları ile ardalanır.
Mavimsi/yeşilimsi koyu gri renkli çamurtaşı düzeyleri
genellikle çok kalın ve yoğun biyoturbasyon nedeniyle
bütünüyle masiftir. Kireçtaşı ince kırıntılı, yoğun
biyoturbasyonlu ve olağan gastropodludur. Ayrışma
yüzeyi soluk sarı ya da gri renklidir. Bazı kireçtaşı
katmanları içinde, katmanlanma düzlemlerine paralel
tatlı su alg yığışımı düzeyleri bulunur. Dallı, tüpsü ve
onkoidal alg içeriklerinin tane destekli paketlendiği
algal tanetaşı (grainstone) düzeyleri, istifin alt
bölümlerinde yer alır.

Alttan üste tane boyu incelmesi gösteren tortul istif,
örgülü akarsu egemen ‘ilerleyen’ alüvyon yelpazesi

Çeşme Yarımadası’ndaki son Neojen birimi
olan ve gölsel ortamda çökelimi yansıtan İnlice
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formasyonu, geçiş ilişkisiyle Karagöz alüvyal istifi
üzerine gelir. Üst sınır, Geç Pliyosen(?)-Güncel
aşınımıyla belirlenmiştir.
Birim, Karaburun Yarımadası’nın KB’sında
Göktaş (2014b) tarafından tanımlanan “Çukurcak
kireçtaşı”nın zaman-kayastratigrafik eşdeğeridir.
Birim, Sisam Adası’ndaki “Kokkarion formasyonu”
(Meissner, 1976; Weidmann vd., 1984) ile
karşılaştırılabilir.
4. Neojen Volkanizması

Volkanostratigrafik olarak altta yer alan felsik
piroklastikler Alaçatı piroklastikleri, üstte yer
alan andezitik-dasitik piroklastikler ve epiklastik
ara katkılar Reisdere volkanoklastikleri, daha çok
andezit ve az oranda dasit bileşimli lav topluluğu
ise Zeytineli lavları başlıkları altında incelenmiştir
(Şekil 9). Andezitik-dasitik lavlar ve bunlarla
türdeş volkanoklastikler, Türkecan vd. (1998)’de
“Armağandağı volkanitleri” adı altında topluca ele
alınmış; felsik piroklastikler ise Foça tüfünün (Kaya,
1979) uzantısı kabul edilmiştir.

4.1. Armağandağı Volkanitleri

4.1.1. Alaçatı Piroklastikleri

Freatomagmatik tipte asidik bir volkanizmayla
başlayan ve ağırlıklı olarak andezitik volkanizma
ile devam eden Armağandağı volkanitleri, Çeşme
Yarımadası’ndaki Geç Erken Miyosen-Erken
Orta Miyosen kalkalkali volkanizmasını yansıtır.

Volkanostratigrafik
pozisyonuna
göre,
Armağandağı volkanizmasının asidik karakterli erken
dönemini yansıttığı kabul edilen Alaçatı piroklastikleri,
baskın olarak çok katlı ignimbirit ünitelerinin
simgelediği riyolitik-riyodasitik piroklastiklerden

Şekil 9- Armağandağı volkanitlerinin Çeşme Yarımadası’ndaki yayılımı (Göktaş, 2010).
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yapılıdır. Çeşme Yarımadası genelinde türdeş lav
çıkışlarına rastlanmaz. Çeşme Yarımadası’nda yayılım
gösteren bu tüflerin varlığına ilk kez Kalafatçıoğlu
(1961) değinmiştir. Birim, Kaçmaz ve Köktürk
(2004) tarafından “silisik vitrik tüfler”, Göktaş (2010)
tarafından ise “Alaçatı tüfü” olarak tanımlanmıştır.
Çeşme Yarımadası’nın büyük bölümünde açık
ve örtülü yayılımı bulunan birimin tipik yüzlekleri
Alaçatı Mahallesi çevresindedir. Armağandağı
volkanizmasının en kalın ve yaygın ürünlerini
kapsayan Alaçatı piroklastiklerinin yaklaşık kalınlığı
160 metrenin üzerindedir.
Ayrışma yüzeyi beyazımsı açık gri renkli olan
piroklastik istif, çoğunluk sırasına göre zayıf
kaynaklanmış ignimbirit, temel türbülansı (base
surge), geri düşme (fallout) ve kül döküntüsü (ash
fall) fasiyeslerindeki düzeylerden oluşur (Şekil 10a,
b). Freatomagmatizmanın, Şifne formasyonunun
stromatolitik-algal
kireçtaşlarının
çökelmekte
olduğu sığ gölde geliştiği öngörülmüştür. Çeşme
Yarımadası’nda daha çok batıya doğru yöneldiği
anlaşılan ignimbirit akıntılarının, Besenecker
(1973)’in çalışmasına dayanılarak Sakız Adası’na
ulaşmadığı ileri sürülebilir. Piroklastik istif içinde
nadiren gözlenen 2-4 metre arası kalınlıklardaki
yanal süreksiz volkanik kumtaşı ara düzeyleri,
volkanizmadaki durgunluk evrelerinin ürünleridir.
Karadağ Tepe’nin GB’sındaki sahil şeridinde
(L16-b4) yüzeyleyen temel türbülansı çökelleri ve
distal ignimbiritler, yoğun olarak “zırhlı” (armored)
ya da “çekirdekli” (cored) büyüme lapillileri
kapsar. Çapları 2-4 cm arasında değişen lapillilerin
milimetrik boyutlardaki (en çok 5 mm) çekirdekleri,
ignimbiritlerin içerdiği türdeş olayan lav parçalarından
ya da pomzalardan türemiştir (Şekil 10c). L16-c1
paftasındaki Tatlıcak mevkii ile Güvercinlik mevkii
arasında kalan sahil şeridindeki tafonileşmiş
piroklastiklerde, katmanlanmayı kesen ‘liesegang
halkaları’ ve karbonat(?) konkresyonları gibi ikincil
(diyajenetik) oluşuklar gözlenir (Şekil 10d). Uzun
eksenleri metrik büyüklüklere ulaşan merceksi
geometrili diyajenetik konkresyonlar, genel olarak
beyazımsı açık gri renkli olan piroklastik düzeyler
içinde koyu gri ya da koyu bej renkli topoğrafik
çıkıntılar oluşturur (Şekil 10e).
Kum fraksiyonundan iri blok boyutlarına kadar
düzensiz tane boyu değişimi gösteren rastlantısal
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(accidental) litik konsantrasyonunun genelde yüksek
oluşu, ignimbiritlerin tipik özelliğidir. Litik bileşenlerin
büyük çoğunluğu, andezit ve daha az oranda dasit
bileşimli Zeytineli lavlarından türemiştir (Şekil 10f).
Reisdere volkaniklastikleri ile Şifne formasyonu
kireçtaşlarından aktarılan bileşenler daha seyrektir
(Şekil 10f, g). Neojen öncesi temel kayalarından
aktarılmış litikler enderdir. Türdeş lav parçalarına
rastlanmamıştır. Çoğu andezit bileşimli kaba lav
parçalarının büyüklükleri ve konsantrasyonları,
ignimbirit akıntılarının proksimal kesimlerinde
belirgin artış gösterir. Bu bölümlerde, desimetrikmetrik büyüklüklerde andezit bloklarına rastlanır.
Alaçatı doğusunda, 1 metreyi aşkın büyüklükte siyah
renkli andezit blokları gözlenir (Şekil 10h). Kaba
andezit parçaları içeren proksimal ignimbiritlerin
Alaçatı’nın doğusunda kalan alanda yoğunlaşması,
Alaçatı piroklastiklerini üreten kraterin Armağan
Dağı’nda olduğunu ve Reisdere volkanoklastikleri
ile Zeytineli lavları tarafından örtüldüğü için
gözlenemediğini düşündürür. Alaçatı’nın batısına
ve özellikle KB’sına doğru, olası çıkış merkezinden
uzaklaştıkça distal ignimbiritlere geçiş gözlenir;
volkanik litikler giderek azalır ve ortalama pomza
boyutları küçülür.
Lav parçaları içinde, siyah renkleri ve ince
kristalli dokularıyla bazalt görünümlü andezitler
çoğunluktadır. Bu lavlardan alınan ve çoğunlukla
piroksen andezit olarak tanımlanan porfirik dokulu
örneklerin fenokristal kapsamını plajiyoklaz, amfibol
ve piroksen oluşturmaktadır. Hamur volkanik cam,
plajiyoklaz mikrolitleri, piroksen kristalitleri ve
opak minerallerden yapılıdır. Plajiyoklaz (andezinlabrador) genellikle prizmatik şekilli ve polisentetik
ikizlenmelidir. Amfibol (hornblend) genellikle yarı
özşekillidir. Ortopiroksen (hipersten) yeşil tonlarında
ve bol çatlaklıdır. Klinopiroksen (ojit) kahverengi
tonlarında, yarı özşekilli ve zonludur. Volkanik litik
kapsamı içinde azınlıkta bulunan dasit klastları, akma
yapısına uygun kızıl-siyah renk zonlanması gösterir.
Genelleştirilmiş
stratigrafide
Alaçatı
piroklastikleri,
Armağandağı
volkanizmasının
başlangıcını yansıtan yanal süreksiz andezitik
volkanoklastikleri ve Şifne formasyonunun algalbiyostromal kireçtaşlarını örter. Şifne formasyonuyla
dokanak ilişkisi, Çeşme ilçe merkezinde ve Alaçatı
batısındaki Kara Tepe temel yükselimi çevresinde
gözlenir. Alaçatı Körfezi’nin doğu kıyılarında
görüldüğü gibi, Reisdere volkanoklastiklerini
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Şekil 10-		a) Alaçatı piroklastiklerinin genel görünümü (L16-c1; Tatlıcak mvk. ile Güvercinlik mvk. arası), b) temel türbülansı düzeyleri
ile ayrılmış ignimbirit üniteleri (L16-c1; Tatlıcak mvk. İle Güvercinlik mvk. aArasındaki sahil şeridi), c) altta büyümeli lapilliler
kapsayan ignimbirit ünitesi, üstte temel türbülansı düzeyi ve çekirdekli lapilli enine kesitlerinin yakından görünüşü (L16-b4;
Karadağ T. GB’sındaki sahil şeridi), d) altta liesegang halkaları, üstte karbonat(?) konkresyonları (siyah oklar) ve tafonileşme
(L16-c1; Tatlıcak mvk. ile Güvercinlik mvk. arasındaki sahil şeridi), e) büyümeli lapilliler kapsayan masif ignimbirit ünitesi
içinde yer alan merceksi geometrili karbonat(?) kompresyonu (L16-c1; Tatlıcak mvk. ile Güvercinlik mvk. arasındaki sahil
şeridi), f) ignimbiritlerin bazı bölümleri, daha çok andezit ve az oranda dasit bileşimli lav klastları açısından zengindir. Şifne
formasyonundan türeme algli kireçtaşları seyrektir (siyah oklar) (L16-b4; Alaçatı Mah. doğusu), g) ignimbiritler içinde gözlenen
Reisdere volkanoklastikleri kökenli bir blok (L16-b4; Yumru Koyu doğusu) ve h) andezitik lav bloklarından bazıları bir metre
büyüklüğe kadar ulaşır (L16-b4; Alaçatı Mah. doğusu).
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oluşturan yoğunluk akıntıları, Alaçatı piroklastiklerini
yanal giriklikle üzerler. Alaçatı GB’sında yayılım
gösteren Karagöz formasyonunun alüvyon yelpazesi
çökelleri, açılı uyumsuzlukla Alaçatı piroklastikleri
üzerine gelir.
4.1.2. Reisdere Volkanoklastikleri
Reisdere
volkanoklastikleri,
Armağandağı
volkanizmasının
çoğunlukla
ortaç
bileşimli
piroklastikleri ile lahar düzeylerinden oluşur. Bu
volkanoklastiklerin, Armağan Dağı batısında geniş bir
yayılımı vardır (Şekil 9).
Andezitik piroklastikler egemen olarak ‘bloklu
kül akışı’ (blocky ash flow) fasiyesindedir. Lahar
düzeyleri ile birlikte bulunan çok katlı piroklastik
akma üniteleri metrik kalınlıklarda ve iç yapısızdır.
Andezit kökenli lav parçaları santimetrik ve desimetrik
büyüklüklerde, köşeli ve küt köşelidir. Kaba kül
matriks içinde genellikle düzensiz dağılım gösteren
kaba lav parçalarının konsantrasyonu değişkendir. İri
lav parçalarının ters derecelendiği piroklastik akma
üniteleri ender olarak gözlenmiştir.
Daha önce yerleşmiş yoğunluk akıntısı çökellerinin
yeniden işlenmesiyle depolanan epiklastik düzeyler,
volkanik çamur/moloz akması (lahar) fasiyesindedir.
Andezit bileşimli kaba volkanoklast kapsamı
genellikle yüksektir. Matriksini kötü boylanmış
volkanik kumtaşının oluşturduğu bu kütle akması
düzeyleri metrik kalınlıklarda ve olağan olarak
masiftir. Çok katlı tortullaşma birimleri oluştururlar
ya da bloklu kül akışı düzeyleri ile ardalanırlar.
Kaba klast konsantrasyonundaki düşey değişimle

belirginleşen katmanlanma çoğunlukla az gelişmiştir
(Şekil 11).
Yüzey verilerine göre Reisdere volkanoklastikleri,
Karaburun Kuşağı’na ait temel kayaları ile birlikte
Alaçatı piroklastiklerini yaygın olarak örter. MTA
tarafından yapılan FY-1 kodlu jeotermal sondajına
ilişkin değerlendirmelere göre, Armağandağı
volkanizmasının başlangıcını yansıttığı düşünülen 40
metre kalınlığındaki “andezitik aglomera” (Yılmazer
ve Yakabağı, 1995) düzeyi Alaçatı piroklastiklerini
altlar ve Şifne formasyonunu üstler konumdadır
(Şekil 3). Alaçatı piroklastikleri içinde yaygın olarak
bulunan andezit bileşimli kaba lav parçaları da,
felsik ignimbiritlerin yerleşimini önceleyen andezitik
volkanizmayı destekler. Reisdere volkanoklastikleri,
Armağandağı volkanitlerinin lav topluluğunu
oluşturan Zeytineli lavlarına alttan üste yanal girik
kabul edilmiştir (Şekil 3). Reisdere volkanoklastikleri
ile eş zamanlı çökeldikleri öngörülen Ovacık ve Çiftlik
formasyonları arasında dokanak ilişkisi bulunmaz.
Yanal ilişki, dolaylı verilere dayanılarak önerilmiştir.
Ovacık formasyonu içinde bulunan andezit bileşenli
volkanik kumtaşı ara düzeyleri ve Göktaş (2016b)’ta
tanımlandığı gibi, Çiftlik formasyonunun eşdeğeri
kabul edilen Ildır formasyonuna yanal giriklikle
çökelmiş
Reisdere
volkaniklastikleri
dolaylı
örneklerdendir.
4.1.3. Zeytineli Lavları
Zeytineli lavları, Armağandağı kalkalkali
volkanizmasının çoğunlukla andezit ve az oranda dasit
bileşimli lav topluluğunu yansıtır. Lavların petrografik
ve petrokimyasal özelliklerine yönelik ilk çalışma

Şekil 11- a) Lahar düzeylerinin genel görünümü ve b) çakıl-blok konsantrasyonu yüksek düzeylerden biri (Jacop çubuğu 150 cm) (L16-b4;
Alaçatı Mah. KD’su).
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Innocenti ve Mazzuoli (1972)’ye aittir. Türkecan vd.
(1998), “Armağandağı Volkanitleri” kapsamında ele
aldıkları lav topluluğunun petrografik ve jeokimyasal
özelliklerini irdelemişlerdir.
Önceki çalışmalarda incelenen lav örnekleri
‘kuvarslı latit andezit’ (Innocenti ve Mazzuoli,1972),
‘andezit’ ve ‘piroksen andezit’ (Türkecan vd.,1998)
olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada ‘piroksenhornblend andezit’ olarak değerlendirilen, çoğunlukla
hyalomikrolitik-porfirik az oranda akma dokulu
örneklerin fenokristalleri, plajiyoklaz, piroksen,
amfibol ve biyotitten oluşur. Plajiyoklaz (andezinlabrador) çoğunlukla yarı özşekilli, genellikle
polisentetik ikizlenmeli, yer yer zonludur.
Klinopiroksen
(ojit)
özşekilli-yarı
özşekilli,
soluk kahverenkli, seyrek olarak ikizlenmeli ve
glomeroporfirik dokuludur. Ortopiroksen (hipersten)
yeşil tonlarında ve genellikle çatlaklıdır. Amfibol
(hornblend) genellikle yarı özşekilli ve kahverengi
tonlarındadır; glomeroporfirik doku oluşturur ya da
opasitleşmiş reliktler olarak bulunur. Biyotit seyrek
olarak gözlenen irili ufaklı lameller şeklindedir. Hamur
volkanik cam, plajiyoklaz ve biyotit mikrolitleri ile
piroksen kristalitleri ve opak minerallerden yapılıdır.
Biyotit mikrolitleri ince uzun prizmatik şekillidir.
Amfibol ve biyotitlerde opasitleşme yaygındır.
Zeytineli yakınlarında Alaçatı piroklastiklerini
örten siyah renkli, ince kristalli ve bazalt görünümlü
lav düzeyinden alınan örnek “olivin bazalt” olarak
tanımlanmıştır. Hipokristalen-porfirik (intersertal)
dokulu kayacın fenokristallerini plajiyoklaz ve
piroksen oluşturmaktadır. Plajiyoklaz (labrador),
genellikle polisentetik ikizlenmeli ve prizmatik
şekillidir. Kayacın hamuru volkanik cam, yönlenmiş
plajiyoklaz, olivin ve piroksen mikrolitleri ile opak
minerallerden yapılıdır.
Reisdere volkanoklastiklerine alttan üste yanal
girik kabul edilen Zeytineli lav topluluğu, Çeşme
grubunun Şifne formasyonu üzerindeki gölsel
birimlerin çökelimiyle eş zamanlı gelişen çok evreli
lav çıkışlarını simgeler. Yanal ilişki, kronostratigrafi
bağıntılarına ve kısıtlı litostratigrafi gözlemlerine
dayanılarak kurulmuştur. Birinci dereceden stratigrafi
ilişkisi, Zeytineli lavları ile Ildır formasyonu çökelleri
arasında gözlenmiştir (Göktaş, 2010; 2016b).

4.1.4. Armağandağı Volkanitlerinin Ana Element
Oksit Jeokimyası
Kaçmaz ve Köktürk (2004)’ün Alaçatı
piroklastiklerinden derledikleri 12 adet örneğin
ana element oksit bileşimleri Le Bas vd. (1986)’nin
TAS diyagramında değerlendirilmiş; tüm örneklerin
subalkali bölümde yer aldıkları, ağırlıklı olarak
‘riyolit’ ve az oranda ‘dasit’ alanında toplandıkları
belirlenmiştir (Şekil 12a). Kaçmaz ve Köktürk (2004),
Winchester ve Floyd (1977)’un duraylı elementlere
diyagramına
göre
hazırlanan
Zr/TiO2-Nb/Y
yansıttıkları örneklerin riyodasit/dasit bileşim alanında
yoğunlaştıklarını göstermişlerdir (Şekil 12b). Andezit
bileşim alanındaki Ç.18 ile dasit bileşim alanında yer
alan Ç.20 numaralı örnekler, felsik ignimbiritler içinde
içinde yaygın olarak bulunan lav klastlarını simgeler.
Örneklerin tümü kalkalkalen karakterli (Şekil 12c) ve
yüksek potasyumludur (Şekil 12d).
Armağandağı volkanitlerinin lav topluluğunu
temsil eden Zeytineli lavlarından önceki çalışmalarda
(Innocenti ve Mazzuoli, 1972; Türkecan vd., 1998;
Helvacı vd., 2009; Göktaş, 2010) alınan örneklerin
ana element oksit bileşimleri (Çizelge 1) Le Bas
vd. (1986)’nin TAS diyagramına yansıtılmış; tüm
örneklerin subalkali bölümde yer aldıkları, ağırlıklı
olarak ‘andezit’ ve daha az oranda ‘dasit’ bileşim
alanlarında toplandıkları gösterilmiştir (Şekil 12a).
Irvine ve Baragar (1971)’ın AFM diyagramında
kalkalkali karakterli oldukları görülen örnekler,
Le Maitre vd. (1989)’nin K2O-SiO2 diyagramında
“yüksek potasyumlu andezit” alanında yer alır (Şekil
12c ve 12d).
4.1.5. Armağandağı Volkanitlerinin Jeokronolojisi
Borsi vd. (1972), kuvarslı latit andezitlerden
K/Ar yöntemiyle 18,2±3,5 My (biyotit) yaşı
almışlardır. Helvacı vd. (2009)’nin bir andezit
örneğinden aldıkları 40Ar/39Ar yaşı ise 17,3±0,1
My’dır. Bu radyometrik veriler, Armağandağı ortaç
volkanizmasının Geç Erken Miyosen dönemindeki
etkinliklerine ilişkindir. Ildır çevresinde, Zeytineli
lavlarının uzantısı kabul edilen bir lav akıntısından
Göktaş (2010) tarafından alınan 14,6±0,6 My K/Ar
yaşı, Çeşme Yarımadası’ndaki kalkalkalen karakterli
andezitik volkanizmanın Erken Orta Miyosen’e kadar
devam ettiğini göstermektedir.
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Şekil 12- Armağandağı volkanitlerinden eski çalışmalarda alınan ana element analiz sonuçlarının a) TAS diyagramında (Le Bas vd., 1986), b)
Zr/TiO2-Nb/Y diyagramında (Winchester ve Floyd, 1977 c) AFM diyagramında (Irvine ve Baragar, 1971), C) K2O-SiO2 diyagramında
(Le Maitre, 1989) değerlendirilmesi.

Çizelge 1- Göktaş (2010) tarafından Zeytineli lavlarından alınan örneklerin ana element oksit analiz sonuçları.

5. Stratigrafik Korelasyon ve Paleocoğrafik Evrim
Çeşme Yarımadası ile Sakız Adası’nın doğu
kıyılarında çökelleri bulunan Erken-Orta Miyosen
havzasının büyük bölümü, Ege kara kütlesinin
çökmesiyle deniz altında kalmıştır. Sakız Adası’nda
Besenecker (1973) tarafından tanımlanan Erken
Miyosen çökelleri ile Çeşme Yarımadası’ndaki olası
zaman-stratigrafik karşılıkları farklı çökel fasiyesleri
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ile temsil edilir. Orta Miyosen tortullaşması ise,
çökelme ortamı, kaya türü bileşimi ve memeli faunaları
açısından deneştirilebilmektedir. Erken-Orta Miyosen
(Langiyen) çökelimini temsil eden yeşil renkli
gölsel kıyı yüzü istifi, havzanın batı (Sakız Adası)
ve doğu (Çeşme Yarımadası) kesimlerindeki ErkenOrta Miyosen istifleri arasında birinci dereceden
korelasyona olanak sağlayan stratigrafik referans
düzeyi konumundadır. Çeşme Yarımadası’nda Çiftlik
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formasyonunun alt bölümünü oluşturan Azmakdere
üyesi ve Sakız Adası’ndaki eşleniği olan Keramaria
ünitesi, MN5 biyozonuna ait memeli fosillerine
dayanılarak ilk kez Besenecker (1973) tarafından
deneştirilmiştir. Bu başvuru düzeyi altındaki Erken
Miyosen tortul istifleri, havzanın doğusunda egemen
olarak gölsel kireçtaşları ile temsil edilirken (Şifne
ve Ovacık formasyonları), havzanın batısını temsil
eden Sakız Adası’nda Besenecker (1973) tarafından
“Thymiana” ve “Zyfia” üniteleri olarak tanımlanan
‘limnik-flüviyal’ çökeller dolgulanmıştır (Şekil 13).
Bu çalışmada Çeşme grubu kapsamında
incelenen Erken-Orta Miyosen yaşlı egemen gölsel
çökellerinin, Karaburun Yarımadası kuzeyindeki
zaman-kayastratigrafik karşılıkları Karaburun grubu

(Göktaş, 2014a, b) kapsamındadır (Şekil 14). Kıyı
Ege bölgelerindeki karasal Neojen tortullaşmasının
Çeşme Yarımadası’ndaki başlangıcına karşılık gelen
ve alüvyal çökellerden gölsel çökellere derecelenerek
algli kireçtaşları ile sona eren Şifne formasyonu,
Karaburun grubu içinde aynı stratigrafik pozisyonda
bulunan Haseki formasyonunun Salman+Yeniliman
kireçtaşı üyeleriyle (Göktaş 2014a) deneştirilebilir
(Şekil 14). Çeşme Yarımadası genelinde önemli bir
bölümü yüzeylemeyen Şifne formasyonu, istifin
üst bölümünde artış gösteren laminalı stramatolitik
kireçtaşları ile temsil edilir.
Alaçatı piroklastiklerinin Şifne gölsel karbonat
platformu üzerine sinsedimanter yerleşimiyle,
Erken Miyosen gölsel tortullaşması -piroklastiklerin

Şekil 13- Sakız Adası ve Çeşme Yarımadası’ndaki Neojen kaya birimlerinin stratigrafik korelasyonu. Radyometrik yaşlar: 1Borsi vd. (1972),
2
Bellon vd. (1979), 3Pe-Piper vd. (1994), 4Helvacı vd. (2009), 5Göktaş (2010).
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Şekil 14- Çeşme ve Karaburun yarımadalarındaki Neojen kaya birimlerinin korelasyonu (Göktaş 2016b’den değişiklikle). Radyometrik yaşlar:
1
Borsi vd. (1972), 2Helvacı vd. (2009), 3Göktaş (2014a), 4 Göktaş (2010).

yerleşim süresi ve yayılım alanlarıyla sınırlı olarakkesintiye uğramıştır. Armağandağı volkanizmasının
asidik karakterli erken dönemini yansıtan Alaçatı
piroklastikleri, Şifne formasyonunun çökeldiği
sığ gölsel ortamda gelişen freatomagmatizmanın
ürünleridir. İgnimbiritlerin içerdiği türdeş olmayan
(andezit ve daha az oranda dasit bileşimli) kaba lav
parçalarının Armağan Dağı’na doğru giderek artması,
Alaçatı piroklastiklerini üreten kraterin bu çevrede
olduğunu düşündürür. Yüzey verileri, ignimbirit
akıntılarının daha çok batıya ve güneye yöneldiğini
göstermektedir. Ancak bu ignimbirit akıntılarının
Sakız Adası’na ulaşmadığı değerlendirilmiştir. Sakız
Adası’nda, Keramaria istifinin tabanında referans
düzeyi olarak yayılım gösteren 15,5 My yaşlı
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(Bellon vd., 1979) riyolitik ignimbirit düzeyi, Alaçatı
piroklastikleri kapsamındaki ignimbiritlerden daha
gençtir ve Çeşme Yarımadası’nda karşılığı bulunmaz
(Şekil 13).
Karaburun Yarımadası kuzeyinde olduğu gibi,
Alaçatı piroklastiklerinin yayılım alanı dışında kalan
bölgelerdeki Erken Miyosen gölsel tortullaşması
sürekliliğini korumuştur. Karaburun Yarımadası
kuzeyinde, Yaylaköy volkanitlerinin stromatolitikalgal kireçtaşı platformu üzerine yerleşimiyle birlikte
Erken Miyosen havzası aniden derinleşmiş; fotosentez
olanakları kısıtlanan mavi-yeşil algler giderek azalmış
ve ince katmanlı-laminalı mikritik kireçtaşı ile
simgelenen gölsel tortullaşma (Aktepe üyesi: Göktaş,
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2014a) gelişmiştir. Çeşme Yarımadası’nda ise,
Alaçatı piroklastiklerinin Erken Miyosen havzasına
yerleşimini izleyerek gelişen gölsel transgresyon
sürecinde
Ovacık
formasyonu
çökelmiştir.
İnönü üyesi aracılığıyla Alaçatı piroklastiklerini
uyumsuzlukla üstleyen Ovacık formasyonu, Alaçatı
piroklastiklerinin yerleşimiyle kesintiye uğrayan
Erken Miyosen gölsel tortullaşmasının devamını
yansıtır. Ovacık formasyonunun kaya türü topluluğu
ve stratigrafik konumu, Aktepe üyesi ile birinci
dereceden korelasyonu düşündürür (Şekil 14).
Çeşme Yarımadası’ndaki Erken-Orta Miyosen
gölsel tortullaşması, Ovacık formasyonu üzerinde
uyumlu olarak çökelen Çiftlik formasyonuyla devam
etmiştir. İki istif arasındaki uyumlu ilişkiye karşılık,
havzanın ani derinleşmesini yansıtan litofasiyes
değişimi belirgindir. Ovacık formasyonunun çökeldiği
ortamsal çatı değişmemiş ve gölsel tortullaşma,
aynı havzanın farklı derinliklerine özgü çökelim
koşullarında devam etmiştir. Ovacık formasyonunun
kireçtaşları üzerinde gelişen Azmakdere üyesinin ince
kırıntılı kıyı yüzü tortullaşması, havzanın bölgesel
ölçekte aniden derinleştiğini ve ince kırıntılı sediman
taşınımının arttığını anlatır. Azmakdere istifinin
tortullaşma enerjisi alttan üste doğru artış gösterir.
Koyu yeşil renkli kiltaşı-silttaşı topluluğunun temsil
ettiği, olağan dalga tabanı altındaki süspansiyon
çökelimi istifin alt bölümlerine egemendir. İstif içinde
seyrek olarak bulunan tırmanan ripıllı fırtına kumu
ara katmanları tipiktir. Üste doğru kum boyu sediman
taşınımı artmış, genellikle masif, yersel çapraz katmanlı
ve zayıf pekişmiş kumtaşı egemen bir istif çökelmiştir.
Besenecker (1973)’in Batı Burnu’nda saptadığı büyük
memeli kemikleri, bu kumtaşı düzeyleri içindedir.
Kocadağ Tepe çevresinde yüzeyleyen Azmakdere
çökellerinin Güvercinlik formasyonu karbonatlarına
zaman aşmalı transgresif dokanaklarla yaslanması;
söz konusu yükselimin Erken Miyosen havzası içinde
varlığını sürdüren “ada”lardan biri olduğunu gösterir.
Kocadağ yükselimini batıdan belirleyen K-G gidişli
fay tortullaşma sonrasında reaktive olmuş ve yüksek
oranda Fe içeren hidrotermal solüsyonlara yol vererek
Azmakdere üyesi çökellerini alterasyona uğratmıştır.
Çiftlik formasyonunun üst bölümünü oluşturan
Beyazıt kireçtaşı üyesi, Çeşme grubunun son
birimidir. Çeşme grubunun simgelediği Erken-Orta
Miyosen gölsel tortullaşmasının, Batı Anadolu’yu
etkileyen Geç Miyosen genişlemesi öncesindeki kısa
süreli sıkışma fazıyla (Yılmaz, 2000; Yılmaz vd.,

2000) bölgesel ölçekte sona erdiği ileri sürülebilir.
Çiftlik formasyonunun stratigrafik pozisyonu,
istiflenme düzeni ve kaya türü topluluğu, Ildır Körfezi
güneyinde tanımlanan Ildır formasyonu (Göktaş,
2016b) ve Karaburun Yarımadası kuzeyindeki
Hisarcık formasyonu (Göktaş, 2014b) ile korelasyonu
düşündürür (Şekil 14). Ancak, Ildır ve Hisarcık
formasyonlarının alt bölümlerini oluşturan alüvyal
çökellerin (sırasıyla Belentepe üyesi: Göktaş, 2016b
ve Hacıhüseyintepe üyesi: Göktaş, 2014b), Çiftlik
formasyonunun çökeldiği bölgede karşılığı bulunmaz.
Göktaş (2016b)’a göre Belentepe üyesi, Orta Miyosen
başlarında tektonik olarak aniden derinleşen ve Çeşme
Yarımadası’nın KD’suna doğru genişleyen Erken
Miyosen havzasının, Ildır Körfezi çevresindeki kenar
kesimlerinde çökelmiştir. Yarımadanın batısında eş
zamanlı olarak çökelen Azmakdere üyesi ise açık göl
fasiyesini temsil eder. Azmakdere üyesi, Karaburun
Yarımadası kuzeyinde Göktaş (2014b) tarafından
tanımlanan Karabağları üyesinin eş değeri kabul
edilebilir. Beyazıt kireçtaşı üyesi ise, aynı yöredeki
Değirmentepe kireçtaşı üyesinin karşılığıdır (Şekil 14).
Urla havzası ile İzmir Körfezi adalarında tanımlanan
Orta Miyosen yaşlı Urla grubu (Göktaş, 2011; 2016a),
Çiftlik formasyonu ile deneştirilebilecek çökel
toplulukları kapsar.
Çeşme Yarımadası’nda, Erken-Orta Miyosen yaşlı
ve kalkalkali karakterli asidik-ortaç volkanizmanın
ürünlerinden oluşan Armağandağı volkanitlerinin
istiflenme düzenine yönelik arazi gözlemleri,
volkanizmanın esas olarak Alaçatı piroklastiklerinin
yerleşimiyle birlikte geliştiğini düşündürmüştür.
Ancak, i) sondaj verilerine göre Şifne formasyonu
ile Alaçatı piroklastikleri arasında geçilen 40 m
kalınlığındaki “andezitik aglomera” düzeyi ve
ii) Alaçatı piroklastiklerini simgeleyen felsik
ignimbiritlerin özellikle proksimal bölümlerinde
yaygın olarak bulunan andezit bileşimli lav parçaları,
ortaç volkanizmanın Alaçatı piroklastiklerinin
yerleşiminden bir süre önce başladığını göstermektedir
(Şekil 3). Şifne formasyonunun çökelim süresi
içinde herhangi bir volkanik etkinliğe ilişkin veri
bulunmamaktadır. Alaçatı piroklastikleri üzerinde
gözlenen andezit (-dasit) bileşimli volkanitler,
piroklastikler ve lahar fasiyesindeki epiklastiklerden
oluşan Reisdere volkanoklastikleri ile başlar, alttan
üste yanal giriklikle yerleşen türdeş lav çıkışlarıyla
(Zeytineli lavları) devam eder. Zeytineli lavlarının
bilinen en genç ürünleri, Ildır formasyonu çökelleriyle
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yanal ilişkilidir (Göktaş, 2016b). Belentepe üyesinin
alüvyal çökelleri içindeki andezit akıntısından
alınan 14.6±0.6 My K/Ar yaşı, Armağandağı ortaç
volkanizmasının en azından erken Orta Miyosen’e
kadar devam ettiğini belgeler (Göktaş, 2016b).
Radyometrik verilere göre, Erken Orta Miyosen’de
Armağandağı kalkalkali volkanizması olasılıkla
sönümlenirken, Urla çöküntüsünde Orta Miyosen
sonuna kadar etkinliğini sürdüren bimodal alkali
volkanizma başlamıştır (Göktaş, 2011, 2016a, b).
Çeşme Yarımadası’nın güneyinde yayılımı
bulunan ve alüvyon yelpazesi çökelleriyle (Karagöz
formasyonu) başlayıp, gölsel çökellerle (İnlice
formasyonu) sona eren Kaştepe grubu, Neojen
tortullaşmasının son istifidir. Geç Miyosen-Erken
Pliyosen döneminde çökeldiği öngörülen istif, Alaçatı
piroklastikleri ile Ovacık ve Çiftlik formasyonlarının
gölsel çökellerini açılı uyumsuzlukla örter. Foça
Çöküntüsü’nün batı kenarını temsil eden Karaburun
Yarımadası’nın KD kesimlerinde Göktaş (2014b)
tarafından tanımlanan Eşendere grubu, bölgesel
stratigrafik konumu, istiflenme düzeni ve benzer
kayatürü topluluğu açısından Kaştepe grubunun
eşleniği
olarak
değerlendirilmiştir.
Foça
Çöküntüsü’nün diğer bölümlerinde (Urla bölümü,
İzmir Körfezi adaları ve Foça bölümü) ve SökeKuşadası havzasında yürütülen çalışmalarda, Kaştepe
grubu çökelleriyle karşılaştırılabilecek istifler
tanımlanmamıştır (Kaya, 1979; Eşder vd., 1991;
Göktaş, 1998; 2011; Ünay ve Göktaş, 1999; Uzelli vd.,
2017). Sisam Adası’nda tanımlanan Geç MiyosenErken Pliyosen yaşlı “Mytilini”+“Kokkarion”
formasyonları (Meissner, 1976; Weidmann vd., 1984),
Kaştepe grubu ile deneştirilebilir.
Çeşme Yarımadası’nın bulunduğu bölge, Erken
Miyosen’de ortalama K gidişli ve Orta Miyosen
sonrasında çoğunlukla KB gidişli (doğrultu atımlı,
ters, verev-normal) faylarla parçalanmış, Ovacık
formasyonunda yaygın olarak gözlendiği gibi KBGD, K-G, KD-GB eksen uzanımlı kıvrımlanma
deformasyonuna uğramıştır (Sözbilir vd., 2007). Bu
kıvrımlardan görece kısa eksenli olanlarının çoğu çift
yöne dalımlıdır (Şekil 2). Çeşme grubu kapsamındaki
gölsel birimlerinin tümü, K gidişli fayların yükselttiği
Güvercinlik formasyonuyla simgelenen temel
kayalarına transgresif çakıltaşlarıyla yaslanmıştır. Bu
ilişki, söz konusu yükselimlerin Erken-Orta Miyosen
havzası içinde temel eşikleri/adaları oluşturduğunu
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yansıtır. Bu fayların önemli bölümü, Çeşme grubu
çökeliminden sonra yeniden işlemiştir. Geç Miyosen
genişlemesi öncesindeki kısa süreli sıkışma fazında
(Yılmaz, 2000; Yılmaz vd., 2000) yükselen bölgede,
Çeşme grubunun dolgulandığı Erken-Orta Miyosen
gölsel havzası karasallaşmış; aşınan havza dolgusu
Geç Miyosen çökeliminin başlangıcını yansıtan
alüvyon yelpazelerine (Karagöz formasyonu) gereç
oluşturmuştur.
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