ULUSLARARASI KATILIMLI

SEDİMANTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 2020
ÇALIŞTAYI

“GÖLSEL ÇÖKELME SİSTEMLERİ”

GEZİ REHBERİ

EDİTÖRLER
Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN
Prof. Dr. Mehmet ÖZKUL
Prof. Dr. Calibe KOÇ TAŞGIN
Prof. Dr. Abdullah SOYKAN
Dr. Cüneyt BİRCAN

CUNDA UYGULAMA OTELİ, AYVALIK / BALIKESİR
2-5 EYLÜL 2021

DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı, 02-05 Eylül 2021, Balıkesir
Sedimentology Working Group Workshop 2020, 02-05 September 2021, Balıkesir

ÖNSÖZ
Sedimantoloji Çalışma Grubu’nun (SÇG) öncülüğünde 2015 yılından itibaren her yıl
belirli bir ana tema çerçevesinde düzenlenmekte olan çalıştaylardan “SÇG2020 Çalıştayı”
küresel boyutta etkili olan COVID-19 pandemisi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak 2-5 Eylül
2021 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde Ayvalık / Balıkesir’de
gerçeklecektir. “Gölsel Çökelme Sistemleri” temasıyla düzenlenen SÇG2020 Çalıştayı’nın
bildiri sunumları 2-3 Eylül 2021 tarihlerinde Cunda Uygulama Oteli, Mavi Salon’da
yapılacaktır. Bu rehber 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen teknik ve turistik saha
gezilerinin açıklamalarını içermektedir. Gezi süresince planlanan lokasyonlar hakkında jeolojik
ve tarihsel/kültürel bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır.
SÇG2020 Çalıştayı kapsamındaki arazi çalışmalarının yer aldığı teknik gezide aşağıdaki
program uygulanacaktır.
4 Eylül 2021 günü sabah seansında Balıkesir ili Bigadiç ilçesinde yer alan Etimaden
bünyesindeki Bigadiç Bor işletmeleri gezisi öğleden sonraki bölümde ise Sındırgı ilçesine bağlı
Hisaralan yöresinde yer alan jeotermal saha ve buradaki traverten oluşumları incelenecektir. 5
Eylül 2020 günü ise Cunda Adası’nda yer alan Taksiyarhis Kilisesi (Rahmi Koç Müzesi), Yel
Değirmeni ve Sevim-Necdet Kent Kütüphanesi ve seyir terası, ardından Ayvalıkta yer alan
Özgün Zeytinyağları üretim ve tadım tesisi, Şeytan Sofrası, Sarımsaklı Plajı ve Küçükköy
gezileri gerçekleştirilecektir.
Gezi rehberimizin, çalıştayımıza katılım sağlayan sedimantoloji gönüllülerine beklenen
yararı sağlayacağını ve Balıkesir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde verimli bir çalıştayı geride
bırakacağımızı ümid ediyorum. Sedimantoloji Çalışma Grubu’muzun düzenleyeceği nice
çalıştaylarda birlikte olabilmek dileğiyle.
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4 EYLÜL 2021 (Cumartesi) Teknik Gezileri 1
(ETİMADEN BİGADİÇ BOR İŞLETMELERİ)
BİGADİÇ HAVZASI
(BALIKESİR) ERKEN MİYOSEN YAŞLI
GÖL
ÇÖKELLERİNDE GÖZLENEN YUMUŞAK ÇÖKEL DEFORMASYON YAPILARI
1. GİRİŞ
Batı Anadolu Bölgesinde Neotetis'in kuzey kolunun kapanmasından sonra devam eden
çarpışmanın ilerleyen dönemlerinde geç Oligosen – erken Miyosen’de başlayan genişleme
günümüze kadar devam etmektedir (Altunkaynak ve Yılmaz 1998, Westaway 2006). Söz
konusu genişleme tektoniği metamorfik çekirdek komplekslerinin oluşumuna, faylarla sınırlı
KD-GB, D-B doğrultulu tortul havzaların gelişimine (Şekil 1) ve magmatik kayaçların
yerleşmelerine neden olmuştur (Savaşçın ve Güleç 1990; Seyitoğlu ve Scott 1994; Seyitoğlu
1997, Altınkaynak ve Yılmaz 1998, Yılmaz vd. 2001). Batı Anadolu bölgesinde Neojen’de
oluşan genişleme esas olarak Menderes masifini etkilemiştir (Harris vd., 1994; Okay ve Satir,
2000; Jolivet vd., 2013) Volkano-sedimanter istifler içeren bu havzalar Menderes masifinde
tanımlanan sıyrılma fayları ile ilişkili olarak gelişmişlerdir.Genişleme tektoniğinin etkin olduğu
bu süreçte KD doğrultulu Soma, Bigadiç, Demirci, Gördes ve Selendi havzaları oluşmuştur
(Koçyiğit vd., 1999; Yılmaz vd., 2000; Bozkurt, 2000, 2003; Işık vd. 2003; Bozkurt ve Sözbilir,
2004). Genellikle Miyosen öncesi temel üzerine uyumsuz olarak gelen bu havzaların dolguları
volkanik ve volkanoklastik ara seviyeler içeren akarsu-göl çökelleri ile temsil edilmektedir
(Erkül ve Tatar Erkül, 2010). Bunlar genellikle çok evreli havzalardır (Sözbilir, 2007).
Oligosen-erken Miyosen dönemini temsil eden ilk evre söz konusu havzaların açılma (oluşma)
dönemlerini oluşturur. 20-7 my arasını temsil eden ikinci evre ise havzaların dolgularının
geliştiği dönemdir. Havzaların dolması sırasında değişik açılı normal faylar ve doğrultu atımlı
faylar da sedimantasyona eşlik etmiştir. Son evrede ise D-B doğrultulu normal faylar ve
doğrultu atımlı faylar gelişmiştir (Sözbilir, 2007). Geç Oligosen – erken Miyosen başında açılan
Bigadiç Neojen havzası da Erken Miyosen sonuna kadar dolmuştur. Bu havzayı denetleyen
sedimantasyon sırasında yukarıda belirtilen tektonik olaylar etkili olmuş olup onların izlerini
taşımaktadır.
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Ayrıca sedimantasyondan sonra da havza dolgularını kesen KD-GB doğrultulu doğrultu
atımlı fayların (Şekil 2) konumları ve geometrileri bunların havzayı denetleyen fayların devamı
niteliğinde olduğunu göstermektedir (Koç-Taşgın ve Türkmen, 2014; Koç-Taşgın vd., 2018)

Şekil 1. A) Türkiye’de yer alan temel yapısal özellikler; KAF: Kuzey Anadolu Fayı; IAESZ: İzmirAnkara-Erzincan- sütur zonu; BSZ: Bitlis Sütur Zonu; DAF: Doğu Anadolu Fayı; ÖDF: Ölü Deniz Fayı.
B) Batı Anadolu’daki Neojen yaşlı havzalar (Garcia-Veigas ve Helvacı, (2013)’den değiştirilerek
alınmıştır; Koç-Taşgın ve Diniz-Akaraca, 2018’den).
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Buradaki çökeller havzayı denetleyen tektonizma ile ilişkili yerel stratigrafik uyumsuzluklar
(formasyon içi uyumsuzluklar) içermektedir. Bazalttan riyolite kadar değişen volkanik
kayaçlardan elde edilen radyometrik yaş verileri bu havzaların erken-orta Miyosen boyunca
volkanizmanın etkin olduğunu göstermektedir (Erkül ve Tatar Erkül, 2010). Bu istiflerdeki
uyumsuzluk ve deformasyon yapıları havzaların gelişimini denetleyen sıyrılma fayları ile
ilişkilendirilebilir. Söz konusu fayların neden olduğu depremlere bağlı sarsıntılarla oluşan
deformasyon yapıları sismit olarak tanımlanmaktadır (Seilacher, 1969). Sismitler de birçok
ortamda (akarsu, delta, göl …) gözlenmiştir (Owen, 1995; Gibert vd., 2005; Moretti and Sabato,
2007; Koç Taşgın and Türkmen, 2009; Mastrogiacomo et al., 2012). Bu çalışmada tanımlanan
yumuşak çökel deformasyon yapıları göl ortamında oluşmuştur. Göl ortamları sedimantasyon
sırasında sismik ve tektonik aktivitenin sonuçlarını deformasyon yapısı olarak en belirgin bir
şekilde yansıtan çökelme alanlarıdır. Bigadiç havzasında Bigadiç volkano-sedimanter istifinde
yer alan taban kireçtaşı birimi ve boratlı birimlerde yumuşak çökel deformasyon yapıları
tanımlanmış ve oluşum mekanizması yorumlanmıştır (Koç-Taşgın vd., 2018).

2. STRATİGRAFİ

Çalışma alanı yakın çevresinde yüzeyleme veren temel kayaç; deforme olmuş, kaotik
sedimentler içerisinde büyük olistolit ve ofiyolitik bloklardan oluşan Geç Kretase-Paleosen
yaşlı Bornova Filiş Zonu’dur (Okay vd., 1996, 2001; Erkül vd., 2005a) (Şekil 2, 3). Bu birimi
uyumsuz olarak erken Miyosen yaşlı Kocaiskan volkanitleri, Bigadiç volkano-sedimanter istifi,
geç Miyosen-Pliyosen yaşlı karasal çökeller ve Kuvaterner yaşlı sedimentler üzerlemektedir
(Erkül vd., 2005a ve b). Kocaiskan volkanitleri bölgede 800 km2 daha fazla bir alanı kaplar.
Bigadiç bölgesinde erken Miyosen volkanik aktivitesinin en erken volkanik ürünleridir. Önceki
çalışmalarda Taban volkaniti olarak tanımlanmıştır (Gündoğdu vd., 1989; Helvacı, 1995).
Birim andezitik bileşimli intrüzyonlar, piroklastik kayaçlar ve volkanik kökenli sedimanter
kayaçlardan oluşmaktadır (Erkül vd., 2005a; Koç-Taşgın vd., 2018’den).
Bigadiç volkano-sedimanter istifinin volkanik birimlerini Sındırgı volkanitleri, Gölcük
bazaltları, Kayırlar volkanitleri ve Şahinkaya volkanitleri, gölsel birimlerini ise; taban kireçtaşı,
alt tüf, alt boratlı, üst tüf ve üst boratlı birimler oluşturmaktadır (Şekil 2-4).
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Sındırgı volkanitleri dasitik ve riyolitik bileşimde intrüzyonlar, masif ve otobreşik lav akışları
ve piroklastik çökellerden oluşmaktadır. Dasitik ve riyolitik kayaçlar Bigadiç’in doğu ve
güneyinde büyük alanlar kaplamaktadır. Gölcük bazaltları Gölcük-Babaköy arasında yayılım
gösterir ve KD yönünde olivin bazaltik daykları ve volkanik domlarından oluşur. Ayrıca
Çamköy çevresinde de yayılım gösterir. Kayırlar volkanitleri Doğançam ve Kayırlar
Bölgesinde trakiandezitik dayklardan, masif ve otobreşik lav akışlarından oluşur. Şahinkaya
volkanitleri bazaltik ve andezitik bileşimli olup dayklar ve otobreş-piroklastik kayaçlarla
ardalanmalı lavlardan oluşur (Erkül vd.. 2005a; Koç-Taşgın vd., 2018’den)

Şekil 3. Bigadiç havzasının genelleştirilmiş stratigrafik kesiti (Erkül vd., 2005b’den değiştirilerek
alınmıştır; Koç-Taşgın vd., 2018’den)
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Gölsel çökeller Helvacı (1995) tarafından beş birime ayrılarak incelenmiştir. Bu çalışma
sırasında da aynı sınıflama benimsenmiştir. Bu birimler tabandan tavana doğru taban kireçtaşı
birimi, alt tüf birimi, alt boratlı birim, üst tüf birimi, üst boratlı birimdir. İncelenme alanında
kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, kiltaşı, marn, tüf ardalanması ile temsil edilen birim “Taban
Kireçtaşı” olarak adlandırılmış olup bu çalışmanın asıl konusunu oluşturmaktadır. Birim
Kocaiskan volkanitlerini uyumsuz olarak örterken, tavanında alt tüf birimi tarafından uyumlu
olarak üstlenir . Bigadiç – Çağış arasında geniş yüzeylemeler sunan alt tüf birimi kaba taneli ve
kaba tabakalı gri–beyaz renkli tüflerle temsil edilir. Maksimum kalınlığı 150 m kadardır.
İnceleme alanında ekonomik öneme sahip olan alt boratlı birim kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı, tüfit,
kiltaşı ve marnlardan oluşur. Üst tüf birimi alt düzeylerinde “Zeolitik karekterli” tüfler, üst
düzeylerinde ise ince taneli tüflerle temsil edilir. Üst boratlı birim alt düzeylerinde bor – kiltaşı
– kireçtaşı- tüf ardalanması, orta düzeylerinde organik malzemeli kiltaşı – kireçtaşı – tüf
ardalanması en üst düzeylerinde ise orta-ince taneli laminalı kumtaşı ile temsil edilir. Birimin
bazı seviyelerinde kayma-oturma yapıları ve bunlarla ilişkili sin-sedimanter faylar gelişmiştir.
Karasal çökeller Miyosen yaşlı volkano-sedimanter çökelleri uyumsuz olarak üzerler.
Kırmızı ve bej renkli kumtaşı ve konglomera tabakalarından oluşan akarsu çökelleri kıtasal
çökelleri teşkil eder. Kocaiskan çevresinde yüzeleme verir. Alüvyonlar Kuvaterner yaşlı olup
pekişmemiş klastik sedimentlerden oluşur (Koç-Taşgın vd., 2018).

3. ERKEN MİYOSEN YAŞLI BİRİMLERİN SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

3.1 Taban Kireçtaşı Biriminin Sedimantolojik Özellikleri
Taban Kireçtaşı birimi incelenme alanında kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, kiltaşı, marn, tüf
ardalanması ile temsil edilir. Bu çalışma sırasında birimin ölçülen kalınlığı 200 m civarındadır
(Şekil 4A ve 6). Birim bol çatlaklı ve kırıklı bir yapıya sahip dolomitik kireçtaşları ile başlar,
üste doğru tüf bantlı plaketli kireçtaşı-marn ardalanmasına, en üst düzeylerinde ise, kiltaşı–
kireçtaşı–tüf ardalanmasına geçer. Kireçtaşları genellikle tabakalı olup yer yer masif
özelliktedir. Krem-bej renkli kireçtaşlarının tabaka kalınlıkları ortalama 10 cm’dir. Yer yer de
2-3 cm tabaka kalınlığına sahip olup genellikle tüflerle ardalanmalıdır. Marnlar gri-yeşil renkli
olup, tüf ve kireçtaşı tabakaları ile ardalanmalı şeklinde gözlenmektedir.
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Yer yer konkoidal kırılımlı özellikte olup kum ve çakıl (1 cm) boyutunda volkanik kayaç
parçaları içermektedir. Tüfler ince-orta-iri taneli olup yer yer laminalı yer yer de tabakalı yapı
sunmaktadır. Tüfler içerisindeki kırık ve çatlaklar kalsitle doldurulmuştur (Koç-Taşgın vd.,
2018).
Karbonat-kırıntılı-organik laminalı fasiyesler; mikritik karbonatlar, silt boyu kırıntılı
malzeme ve organizmaca zengin seviyelerin ardalanmasından oluşmaktadır. Bunların çok tuzlu
olmayan, mevsimsel tabakalanma gösteren az hareketli soğuk bir gölün taban kısımlarında
oluştuğu düşünülmektedir (Donovan, 1980).

Şekil 4. Bigadiç Havzası'ndaki erken Miyosen yaşlı litostratigrafik birimler. (A) Marnlarla ara tabakalı
kireçtaşlarından oluşan Taban Kireçtaşı Birimi. (B, C) Alt Tüf Birimi, B'de tüf ve C'de aglomera. (D)
Alt Boratlı Birim. (E) Alt Boratlı Birim üzerinde sarı renkli tüf ile temsil edilen Üst Tüf Birimi. (F) 80–
90° eğimli tabakalı Üst Tüf Birimi (sağda) ve Üst Boratlı Birim (solda). (G) Üst Tüf Biriminin iri taneli
zeolitleşmiş tüfleri, (H) Üst Boratlı Birimin paralel tabakalı borat ve kireçtaşı tabakaları (I) Üst Boratlı
Birim, tabakalı kireçtaşı ve organik malzemeli kiltaşı ardalanması (J) Alt Boratlı Birim ve Gölcük
bazaltları, (K) Alt Boratlı Birim, kireçtaşları ve Gölcük bazaltlarının ardalanması, (L) Kayırlar
Volkanitleri (Koç-Taşgın ve Türkmen, 2014; Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).
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Benzer fasiyesler (marn/kireçtaşı ve çamurtaşı/marn laminitleri) uzun ömürlü tabakalı bir
göl çökelleri olarak yorumlanmıştır (Tanner, 2002). Bu fasiyeslerde kıyı (palustrin) ve sığ
bölgeleri işaret eden herhangi bir bulguya (palustrin ortamlar için kaliş, kuruma çatlakları, sığ
ortamlar için dalga kökenli yapılar, fosil çeşitliliği) rastlanmamıştır (Koç-Taşgın vd., 2018).
Bu çalışmada elde edilen sedimantolojik veriler birimin zaman zaman volkanizmadan
etkilenmiş derin göl ortamında çökeldiğini işaret eder. Volkanik birimlerle olan ilişkisine göre
birimin yaşı Alt Miyosen olarak verilmiştir (Erkül vd., 2005a). Helvacı ve Alaca, (1991) birimin
yaşını taban ve tavanındaki birimlerle olan stratigrafik ilişkisine göre Alt Miyosen olarak
vermiştir. Bu çalışma kapsamında Taban Kireçtaşı biriminden alınan yıkama örneklerinde
sınırlı sayıda kavkı parçalarına rastlanmış ancak bunlardan yaş verisi elde edilememiştir.
Dolayısıyla birim önceki çalışmacıların verilerine göre yaşlandırılmıştır (Koç-Taşgın vd.,
2018).
3.2. Üst Boratlı Birimin Sedimantolojik Özellikleri
Çalışma alanında Üst Boratlı birimden ölçülen stratigrafik kesitlerden yararlanılarak
belirlenen fasiyesler aşağıda açıklanmış ve Şekil 5’te gösterilmiştir. Alt Boratlı birimde de
benzer fasiyesler gözlenmiştir (Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).
Masif Breşler
Fasiyesin bileşenlerinin çoğunluğunu havza içi kökenli kireçtaşı ve yer yer de bor çakılları
ile proklastik malzeme oluşturmaktadır. Fasiyesin ortalama kalınlığı 2 m maksimum kalınlığı
3,5 m kadardır. Yer yer tane destekli yer yer de matriks destekli olup, matriksini kil ve kum
oluşturur. Bazı seviyelerde kalsiyum karbonat çimento ile bağlanmışlardır. Breşlerin
maksimum tane boyu 50 cm, ortalama tane boyu ise 10 cm’dir. Çakıllar genelde köşeli ve yarı
köşelidir. Fasiyes; tabakalı kumtaşı, silttaşı, organik malzemeli kiltaşı ve borat fasiyesleri ile
düşey yönde ilişkilidir. Havza içi kökenli benzer breşler çoğunlukla karbonat çamurlarının su
yüzeyine çıkması/göllerdeki su seviyesinin düşmesi ile ilişkili olarak gelişir.
Ancak buradaki breşlerin yayılımı ve fasiyes ilişkileri, sedimantasyon sırasında havza
tabanını zaman zaman denetleyen faylarla ilişkili olarak geliştiğine işaret eder.
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Tabakalı kumtaşı
Fasıyes genellikle gri – yeşil renkli, iyi yuvarlaklaşmış ve boylanmış olup zayıf tutturulmuş
tabakalı ve laminalı orta-ince taneli kumtaşları ile karakterize edilir. Yer yer normal
derecelenme göstermektedir. Bol mika ve formasyon içi kiltaşı ve kireçtaşı parçaları
içermektedir. Fasiyesin maksimum kalınlığı 7 m, ortalama 50 cm kadardır. Bu fasiyes düşey
olarak formasyon içi breş, silttaşları ve organik malzemeli kiltaşı ile ilişkilidir. Fasiyes üst akış
rejimi ürünü olup sellenme dönemlerinde gelişmiş sığ yaygı akıntılarına ait yatak yükü
çökelleridir (Simons ve diğ., 1965; Collinson, 1978; Rust, 1978).
Silttaşı
Bölgede yüzeyleyen silttaşı fasiyesi gri bej renklerde olup bitki kalıntıları içermektedir.
Fasiyes genelde laminalı olarak temsil edilir. Silttaşlarının ölçülen maksimum kalınlığı 2,5 m,
ortalama kalınlığı ise 75 cm’dir. Fasiyes düşey olarak tabakalı kumtaşı (Fas.2), organik
malzemeli kiltaşı ve kireçtaşı ile ilişkilidir. Bu fasiyes içerisinde dalga ve akıntı kökenli
yapıların yokluğu, ince tane boyuna sahip olması, bunların düşük enerjili ortamlarda
süspansiyon şeklinde çökeldiğini gösterir (Mangano ve diğ., 2000).
Organik malzemeli kiltaşı
İstif içerisinde yoğun olarak gözlenen bu fasiyes genel olarak yeşil, gri, kahverengi kiltaşları
ile temsil edilir. Organik seviyeler parlak siyah renkte kayganımsı ve ince laminalı
kiltaşlarından oluşur. Bazı seviyelerde kükürt laminaları içermektedir. İnce taneli tüf tabakaları
(4-5 cm) ile ardalanmalı olarak gözlenmektedir. Fasiyes bazen organik malzemeli kireçtaşlarını
üzerler. Tabaka kalınlıkları ortalama 3 cm kadardır. İnceleme alanında fasiyes çoğunlukla
kireçtaşları ile bazen de tabakalı boratlar ile ardalanmalıdır. Fasiyesin ölçülen maksimum
kalınlığı 3,70 m kadardır. Ortalama kalınlık ise 30 cm’dir. Bol organik malzemeli siyah renkli
kiltaşları oksijensiz su tabanını ve oksijensiz su tabanına yakın alanları karakterize eder (Kelts,
1988; Mangano ve diğ. 2000,). Organik malzeme bakımından zengin benzer tortullar kırıntılı
malzeme geliminin az olduğu bataklık veya kıyı ovaları ile ilişkili sığ su çökelleri olabilir (Besly
ve Collinson, 1991).
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Tabakalı Kireçtaşı
Birim içerisinde yaygın olarak gözlenen fasiyes kalın tabakalı ve laminalı kireçtaşları ile
karekterize edilir. Çoğunlukla krem ve yer yer beyaz renkli olup tabaka kalınlıkları 10 – 50 cm
arasında değişir. Genellikle yatay bazen hafif dalgalı tabakalanma sunar. Çoğunlukla mikritik
bileşimlidir. Organik malzemeli kireçtaşı, bor ve volkaniklastik çökeller ile ardalanmalıdır. Bor
çökelleri ile ardalanmalı tabakalı ve laminalı kireçtaşları silisiklastik malzeme girişinin düşük
olduğu derin göl alanlarında ve sakin ıraksak bölgelerde gelişir (Valero Garces, 1997, Ramos
– Guerrero ve diğ., 2000).
Organik malzemeli kireçtaşı
Fasiyes gri-siyah renkli organik malzemeli kireçtaşları ile karakterize edilir. Ortalama tabaka
kalınlığı 30 cm, mikritik bileşimli ve laminalı özelliktedir. Yoğun kömürleşmiş bitki kırıntıları
içerir. Genellikle organik malzemeli kiltaşları ile ardalanmalıdır. Organik malzemece zengin
kireçtaşları bataklıkla ilişkili sığ su alanlarını işaret eder (Besly and Collinson, 1991).

Marn
Fasiyes gri ve yeşil renkli masif, yatay laminalı ve konkoidal özellikli marnlarla temsil edilir.
Bunlar laminalı ince karbonatlı düzeyler içerir. Ayrıca kuvars taneleri, bitki kırıntıları ve
volkanik kayaç parçaları içerir. Organik malzemeli kiltaşları (Fas. 4) ve tabakalı kireçtaşları
(Fas. 5) ile yanal-düşey ilişkilidir. Yer yer bor kristalleri içerir. Ölçülen maksimum kalınlık 3
m kadardır. Bor kristalleri içeren masif gri, yeşil marnlar göllerdeki ince taneli karışık
süspansiyon yükünden oluşur (Ramos – Guerrero ve diğ., 2000).

Borat
İnceleme alanında borat fasiyesi, masif, tabakalı, laminalı ve yumrulu boratlar ile temsil
edilmektedir. Fasiyes çoğunlukla düşey yönde tüf, kiltaşı ve kireçtaşı ile ilişkilidir. Masif
boratların kalınlığı 10 cm ile 300 cm arasında değişmektedir. Tüflerle ardalanmalı oldukları
alanda tabaka kalınlığı yer yer 4 - 5 cm’dir. Borat fasiyesinin bu kesitteki kalınlıkları 20 ile 250
cm arasında değişmektedir. Tabakalı boratların tabaka kalınlıkları genellikle 10 – 15 cm
arasında değişmektedir.
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Şekil 5. Üst Boratlı Birimin ana fasiyesleri (A, B)Formasyon içi masif konglomeralar (C) Düzlemsel
paralel tabakalı kumtaşları

(D) Organik malzemeli kiltaşları, organik malzemeli kireçtaşları ve

laminalı kireçtaşı fasiyesleri. (E) Organik malzemeli kiltaşı ve tüf aratabakaları (gri) içeren laminalı
kireçtaşı. (F) Marn (G) Tabakalı borat fasiyesi (H) İşınsal iç yapıya sahip nodüler borat fasiyesi (KoçTaşgın ve Türkmen, 2014; Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).
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Erime boşluklu kireçtaşlarının içerisine karnıbahar görünümlü borat mineralleri sıvanmış
olarak bulunmaktadır. Bazen de borat yumruları içeren çamurtaşı bulunmaktadır. Çalışma
alanında cevher zonlarında bor minerallerinden kolemanit, uleksit, havlit ve probertit gözlenir.
Bu minerallerden ekonomik olarak üretilenler kolemanit ve uleksit’dir. Borat çökelleri arid
iklim şartlarında lokal volkanik aktivite ile ilişkili hidrotermal kaynaklardan beslenen uzun
ömürlü tuz göllerinde oluşur (Warren, 1999). Boratlar kimyasal karbonat tortullarının
çökelmesini izlediğinden playa göl suyunda Ca zenginliğinden dolayı ilk çökelen boratlar Caboratlar olacaktır. Ca-borat çökelimi olurken çökeltide Na artması olur. Dolayısıyla çökelimin
ilerlemesi ve buharlaşmanın hızla devam etmesi ile ortamda Ca-Na boratların çökelimi başlar.
Bigadiç borat havzasında Na-boratlann çökelmesi olmamıştır. Buna neden de olasılıkla yatak
geliştiren çözeltilerin Na’ca yeterince zengin olmayışıdır. Na-boratların çökelmemesi nedeniyle
tekrar Ca-Na boratlar çökelmiştir. Bu olayların ardışıklı olarak devam etmesi sonucu Bigadiç
borat yatakları oluşmuştur (Helvacı ve Alaca, 1991).
Volkanoklastik çökeller
Fasiyes genellikle ince ve çok ince volkaniklastik çökellerden oluşur. Çoğunlukla tüflerden
oluşan fasiyes genellikle masif bazı düzeylerde derecelenmeler gösterir. Kalınlıkları 10-20 cm
arasında değişir. Bor ve kireçtaşı düzeyleri ile ardalanmalı olarak görülür. Kahverengi, sarı ve
yeşil renklidirler. Tüflerin baskın olduğu bu çökeller volkanik kül yağmalarına (volcanic ash
fall-out) bağlı olarak gelişir (Irene, 2010).

Paleoortamsal Yorum
Mikritik kireçtaşı, organik-rich limestone, organik-rich kiltaşları ve marnlar düşük enerjili
sığ açık göllerde gelişir (Donovan, 1980, Melendez et al., 2009). Kaliş, kuruma çatlakları ve
dalga kökenli yapılar içermeyen benzer laminalı fasiyesler (marn, kireçtaşı ve kiltaşları) uzun
ömürlü, tabakalı göl çökelleri olarak yorumlanır (Tanner, 2002). Bigadiç Borat yatakları kurak
veya yarı kurak iklim koşullarında yerel volkanik etkinlik ile bağlantılı olan hidrotermal
çözeltiler ve sıcak su kaynaklarıyla beslenen, volkanik bakımdan etkin sahalarda gelişmiş
playalarda oluşmuşlardır (Helvacı ve Alaca, 1991). Laminalı çamurtaşı fasiyesi içerisindeki
borat yatakları uzun ömürlü, suyun katmanlandığı derin göllerde çökelmiştir (Barker ve Barker,
1985). Borat nodülleri göl dibi sedimentleri içerisinde yoğun olarak büyürler. Bu nodüllerdeki
borun kaynağı konsantre olmuş borca zengin gözenek sularıdır (Tanner, 2002).
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Bu çalışmada tanımlanan nodüler borat çökelleri de gerek laminalı/tabakalı kiltaşı ve
kireçtaşı fasiyesleri gerekse tabakalı borat çökelleri ile ilişkisi nedeniyle derin göl ortamında
gözenek suyu ile ilişkili olarak çökelmiş olmalıdır. İstif içerisinde gözlenen volkanoklastik
çökeller, bölgedeki sedimantasyona volkanizmanın da sürekli eşlik ettiğini gösterir (KoçTaşgın ve Türkmen, 2014; Koç-Taşgın vd., 2018; Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).

4. TABAN KİREÇTAŞI BİRİMİNDE TANIMLANAN YUMUŞAK ÇÖKEL
DEFORMASYON YAPILARI
Taban kireçtaşı birimi içerisinde Kayalıdere kesitinin birçok seviyesinde farklı tipte
yumuşak çökel deformasyon yapıları tanımlanmıştır (Şekil 6). Bu yapılar ayrıntılı bir şekilde
aşağıda açıklanmıştır (Koç-Taşgın vd., 2018).
4.1. Kayma-Oturma Yapıları
Kayma-oturma yapıları Taban Kireçtaşı biriminin en iyi mostra verdiği Kayalıdere Köyü
çevresinde yol yarmalarında gözlenmiş ve tanımlanmıştır (Şekil 6-8). Birim içerisinde farklı
seviyelerde gözlenen kayma-oturma yapıları özellikle tabakalı kireçtaşlarını etkilemiştir. Bazı
seviyelerde ince tabakalı kireçtaşları ile dolomitik kireçtaşı tabakalarını, bazen de tüflü ve
marnlı seviyeleri etkilemiş olup yer yer küçük yer yer de büyük ölçekte kayma-oturma yapıları
oluşmuştur. Küçük ölçekli kayma oturma yapılarının boyutları 20 ile 100 cm arasında değişir.
Kayma-oturma yapıları ile ilişkili kıvrımların uç kısımlarında da sin-sedimanter faylar
oluşmuştur (Şekil 7D). Ters fay karakterinde olan bu fayların atım miktarı ortalama 10 cm’dir.
Büyük ölçekli kayma-oturma yapıları Kayalıdere ölçülü kesitinde 142-155 m, 174-179m, 193198,5 m ve 240- 301 m aralıklarında gözlenmiştir (Şekil 6 ve 8). 142-147 m arasında yer alan
kireçtaşlarında gözlenen kayma-oturma yapıları kaotik çökellerle (tüf blokları ve volkanik
kayaç parçaları) ilişkilidir. Tabakalar farklı yönlerde eğilmiş ve kıvrımlanmış şekilde
gözlenmektedir. Buradaki tortullar genellikle GB (220°) yönünde hareket etmişlerdir (KoçTaşgın vd., 2018).
Yorum: Kayma-oturma yapıları sediment kütlesinin yamaç aşağı kaymasıyla ilişkili olarak
gelişir. Bu yapılar; uç kısımlarında ters faylar, izole olmuş veya devamlılık gösteren kıvrımlar,
baş kısımlarında ise genişlemeli yapılar ile karakterize edilir (Martinsen, 1994; Spalluto vd.,
2007; Owen vd., 2011; Alsop ve Marco, 2011, 2013).
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Kayma-oturma yapıları hem aşırı yükleme (hızlı sedimantasyonla ilişkili) ve depolanma
(birikme) ile yamaçların dikleşmesi hem de depremlerle ilişkili olarak oluşur (Allen, 1982;
Keefer, 1984; Owen, 1987; Van Loon ve Brodzikowski, 1987; Moretti, 1996). Ayrıca tektonik
faaliyetlerle (faylanma vs) ilişkili olarak tabakaların eğim kazanması sonucu oluşabilirler
(Mastrogiacomo vd., 2012).

Şekil 6. Kayalıdere ölçülü kesiti. Deformasyon yapıları kesit üzerinde işaretlenmiştir. KOY: Kaymaoturma yapıları, KY: Kaotik yapılar, KD: Kaya düşmesi, KDS: Klastik dayk ve siller SF:
Sinsedimanter faylar BK: Breşik kireçtaşı (Koç-Taşgın ve Türkmen, 2014; Koç-Taşgın vd., 2018).
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Şekil 7. Küçük ölçekli kayma-oturma yapıları. Bu yapılar dolomitik kireçtaşları (A), tabakalı kireçtaşları
(B) ve marn-kireçtaşı ardalanması (C) içerisinde gelişmiştir. (D) Kayma-oturma yapılarıyla ilişkili
sinsedimanter ters faylar (Koç-Taşgın ve Türkmen, 2014; Koç-Taşgın vd., 2018).

Şekil 8. Büyük ölçekli kayma-oturma yapıları. Kiltaşı, marn, kireçtaşı ve tüf tabakaları (A, B),
kireçtaşları ile ilişkili tüf tabakaları (C) ve tabakalı kireçtaşlarında (D) gözlenen kayma-oturma yapıları
(Koç-Taşgın ve Türkmen, 2014; Koç-Taşgın vd., 2018).
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4.2. Kaotik Yapılar
Taban kireçtaşı birimi içerisinde birkaç seviyede özellikle de üst seviyelerde gözlenen kaotik
yapılar kayma oturma yapıları ve kaya düşmelerinin bir karışımı şeklinde gözlenmektedir (Şekil
6 ve 9). Burada gözlenen kayma-oturma yapıları çoğunlukla GB (210°-220°) yer yer de KD
(40°-45°) yönünde hareket etmişlerdir. Kıvrım eksen düzlemleri yatay, yarı yatay ve düşey
konumdadır. Kayma-oturma yapıları tabakalı kireçtaşlarını ve onlarla yer yer ardalanmalı tüf
tabakalarını etkilemiş ve kaotik bir şekilde kıvrımlar oluşmuştur. Kireçtaşları, boyu 3 m ye
ulaşan aglomera ve tüf blokları içerir. Bu blokların uzun eksenleri hem yatay hem de düşey
konumludur. Kaotik çökellerin bağlayıcılarını bazı seviyelerinde tüf bazen de kireçtaşı
oluşturur. Bu yapıların yer yer de normal faylarla ilişkili olduğu görülür (Koç-Taşgın vd.,
2018).
Yorum: Birkaç deformasyon fazı tarafından etkilenmiş tabakalarda kompleks veya kaotik
yumuşak çökel deformasyon yapıları oluşabilir. Bu deformasyon fazları kısa süreli aralıklarla
tekrarlanmış olmalıdır. Ana deformasyon fazı ile oluşan karışıklıkları takip eden deformasyon
fazı veya fazları (örneğin bir deprem sonrası oluşan artçı şoklar gibi) istifi daha karışık hale
getirmektedir (Mazumder vd., 2016).

Buradaki kaotik çökellerin oluşumunda

havzayı

denetleyen faylar ve bunlarla ilişkili volkanik ve sismik faaliyetler (Basilone vd., 2014) gibi
sintektonik aktiviteler etkili olmuş olmalıdır.

Şekil 9. Kaotik yapılar. A) Kaotik yapıları gösteren jeolojik enine kesit. B) Aglomera blokları ve
kayma–oturma yapıları, C) Tabakalı kireçtaşlarını etkileyen kayma–oturma yapıları ve tüf parçaları, D)
Tüf bloğu ve kayma–oturma yapıları (Koç-Taşgın vd., 2018).
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4.3. Kaya Düşmeleri
Taban kireçtaşı biriminin farklı seviyelerinde yer alan farklı litolojiye sahip genellikle çakıl,
parça ve blok boyutunda bileşenler yer almaktadır (Şekil 6, 10 ve 11). Bu kayaç parçalarının
yer yer kayma-oturma yapıları ile yer yer de kaotik çökellerle ilişkili olduğu görülür. Bazen de
fasiyes içerisinde yüzer şekilde kaya blokları gözlenmektedir. Marn ve kireçtaşı içerisinde tüf
parça ve blokları, volkanik kayaç parçaları (10-15 cm) yer almaktadır. Tüf parça boyutu 20
cm ile 100 cm arasında değişir. Tüf içerisinde gözlenen aglomera bloklarının boyutu 6 m ye
ulaşmaktadır (Şekil 9). Düşen bloğun altındaki kireçtaşı tabakalarının blokla ilişkili olarak
deforme olduğu görülür (Şekil 8A, B) (Koç-Taşgın vd., 2018).
Yorum: Kaya düşmeleri depremle ilişkili en sık rastlanan kara hareketleridir. Bunlar 40°
den daha fazla eğime sahip yamaçlarda oluşurlar (Keefer, 1984). Tipik olarak kolüvyal ya da
dik yamaçların taban kısmının onlarca metre ötesinde birikirler (Keefer, 1999). Montenant vd.,
(2007)’ye göre kaya düşmeleri yer çekimi ile ilişkili deprem kaynaklı olaylardır. İnceleme
alanında boyu birkaç metreye ulaşan kaya düşmeleri de, havzada etkili olan genişlemeye bağlı
blok faylanmaların oluşturduğu yükseltilerden sismik olayların etkisiyle gelişmiş olmalıdır.

5. ÜST BORATLI BİRİMDE GÖZLENEN YUMUŞAK ÇÖKEL DEFORMASYON
YAPILARI

Üst Boratlı Birimde Simav açık işletmesinde yedi lokasyonda büyük ölçekli kayma-oturma
yapıları tanımlanmıştır (Şek. 11-14). Bu bölgede dört kesit ölçülmüş ve yorumlanmıştır (Şekil
11).
Lokasyon 1 – Buradaki büyük ölçekli kıvrımlı yapılar iki seviyede gözlenmektedir. Alt
seviyede gözlenen büyük ölçekli kayama-oturma yapılarından biri onlarca metre devamlılık
göstermektedir. Organik malzemeli kiltaşlarını ve tabakalı kireçtaşlarını etkilemiştir.
Kıvrımlarla ilişkili olarak yer yer sin-sedimanter ters faylar da gelişmiştir. Kireçtaşlarında
kopma yüzeyleri oluşurken organik malzemeli kiltaşı tabakalarında kalınlaşmalar gelişmiştir.
Bu lokasyonun üst seviyesinde gözlenen kıvrımın altında ve üstünde kalın tabakalı kireçtaşları
ve tüfler yer alırken orta seviyesini organik malzemeli kiltaşı araseviyeleri içeren kireçtaşları
oluşturmaktadır. Alttaki kalın tabakalı kireçtaşlarında kopma yüzeyleri ve ters fay oluşumu
gözlenmiştir.
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Buradaki kireçtaşı-tüf tabakalarını etkileyen kıvrımların hareket yönü (3000), hemen
üzerinde yer alan fasiyesleri etkileyen kıvrımların hareket yönü ise (1200) olup zıt yönde
hareket etmişlerdir (Şekil 11 A ve B) (Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).

Şekil 10. A ve B) Kireçtaşları içerisinde gözlenen aglomera blokları. Blokların altında yer alan kireçtaşı
tabakaları deforme olmuştur (Koç-Taşgın vd., 2018).
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Lokasyon 2 – Buradaki büyük ölçekli kıvrımlar, bu lokasyonda ölçülen 45 m.lik istife ait
fasiyeslerin tamamını etkilemiştir. Ayrıca bu büyük ölçekli kıvrımların kanatlarında küçük
ölçekli ikincil kıvrımlar da gözlenmiştir. İkincil kıvrımlar genellikle organik malzemeli kiltaşı
ve organik malzemeli kiltaşı-kireçtaşı ardalanmasından oluşan tabakaları, yer yer ince tabakalı
kireçtaşı ve boratları etkilemiştir. Bu büyük ölçekli kıvrımın hareket yönü 215°’dir (Şekil 12
C-E) (Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).
Lokasyon 3 – Bu lokasyondaki istifin ortasında üç kıvrım seviyesi gözlenmiştir. Bu
kıvrımlar organik malzemeli kiltaşı, kireçtaşı, tabakalı kireçtaşı ve tüf tabakalarını etkilemiştir.
Büyük ölçekli kıvrımlar içerisindeki organik malzemeli kiltaşlarında küçük ölçekli parazitik
kıvrımlar da gelişmiştir. Kıvrımların hareket yönü 270°’dir. Kayma hareketinin başladığı
seviyede yoğun organik malzemeli kiltaşları mevcuttur (Şekil 12 F-G) (Koç-Taşgın ve DinizAkarca, 2018).
Lokasyon 4. Bu lokalitede kalın bir istifte kompleks bir kayma-oturma yapısı gelişmiştir
(Şekil 13A). Organik malzemeli kireçtaşı ara tabakalı kiltaşı tabakalarını etkilemiştir. Organik
malzemeli kiltaşı, ara seviyeler halinde siyah, gri ve kahverengimsi kiltaşı olarak karşımıza
çıkar. Büyük kıvrımların içinde küçük ölçekli kıvrımlar gelişmiştir. Kireçtaşı katmanlarındaki
ikincil kıvrımlar keskin ve sivri uçlu, organik açıdan zengin kiltaşındakiler ise yuvarlak
tepelidir. Buradaki kıvrımların konumu, kayma hareketinin 300° yönüne doğru oluştuğunu
göstermektedir. Kayma-oturma yapısının geliştiği istifin kalınlığı yaklaşık 25 m'dir (KoçTaşgın ve Diniz-Akarca, 2018).
Lokasyon 5. Bu lokasyondaki kayma-oturma yapıları genellikle organik malzemeli
kiltaşlarında gelişmiştir (Şek. 13 B, C). Bu istif altta ara tabakalı killi kireçtaşı ve organik
malzemeli kiltaşı, orta ve üstte kalın organik malzemeli kiltaşı ile temsil edilmektedir. Siyah
renkli organik malzemeli kiltaşı, krem renkli laminalı killi kireçtaşı ara katmanları içerir.
Kayma-oturma yapıları iki seviyede gelişmiştir. Kıvrım asimetrisine bağlı olarak bu yapılar 180
derece yönünde hareket etmişlerdir. Killi kireçtaşında faylanmalar ve kopmalar gözlenmiştir.
Kayma-oturma yapısının geliştiği istifin kalınlığı yaklaşık 15 m'dir (Koç-Taşgın ve DinizAkarca, 2018).
20

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı, 02-05 Eylül 2021, Balıkesir
Sedimentology Working Group Workshop 2020, 02-05 September 2021, Balıkesir

Lokasyon 6. Kayma-oturma hareketiyle deforme olan istif, ara tabakalar haline killi
kireçtaşı seviyeleri içeren gri kiltaşı, tüf ve organik malzeme içeren siyah-kahverengi kiltaşı
fasiyeslerinden oluşur (Şekil 13D) ve yaklaşık 35 m kalınlığındadır. İstifin alt kısmı, kahverengi
organik malzemeli kiltaşı, orta kısmı killi kireçtaşı ve gri kiltaşı arakatkılı ve üst kısım organik
malzemeli kahverengi ve siyah kiltaşlarından oluşmaktadır. Kıvrım asimetrisi hareketin 50°
yönünde olduğunu göstermektedir (Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).
Lokasyon 7 – Borat tabakalarının yoğun olarak gözlendiği 7 nolu lokasyonun alt ve üst
seviyelerinde iki büyük kıvrım gözlenmiştir (Şekil 14). Alt seviyede gözlenen kıvrım, alttan
üste doğru tabakalı kireçtaşları, tabakalı, nodüler-tabakalı boratlar, organik malzemeli kiltaşları
ve tabakalı kireçtaşlarını etkilemiştir. Kireçtaşlarında ayrılma yüzeyleri gözlenmiştir. Kıvrım
eksenlerinin gözlendiği yüzeylemede ikincil kıvrımların da geliştiği gözlenmiştir. Kıvrımların
hareket yönü 310 derecedir. Bu lokasyonun üst seviyesindeki kıvrımlar laminalı organik
malzemeli kiltaşı, tabakalı kireçtaşı ve az oranda tüf tabakalarını etkilemiştir. Bu kıvrımlı
seviyesinin üst kesimleri şevron tipi kıvrımlara benzemektedir. Kıvrımların alt seviyeleri 120
derece yönünde hareket ederken üst seviyeleri 300 derece yönünde hareket etmiştir. Böyle zıt
yönlü hareket etmiş alanlardaki bazı kıvrımların merkezi kısımlarda organik malzemeli
laminalı kiltaşlarında kopma olmaksızın karışık laminalar gelişmiştir. Yanal yönde devamlılık
gösteren kıvrımların hareket yönünde de yanal yönde farklılıklar vardır (120° ve 320°
yönlerinde hareketler). Organik malzemeli kiltaşlarının olduğu seviyelerde küçük ölçekli
kıvrımlar oluşmuştur. Kireçtaşlarında kopmalar parçalanmalar gözlenmiştir (Koç-Taşgın ve
Diniz-Akarca, 2018).
Benzer litofasiyesler içeren Alt Boratlı Birim’de de benzer kayma-oturma yapıları
oluşmuştur.
Üst boratlı birimde tanımlanan büyük ölçekli kıvrımlı yapılar karakteristik slamp
kıvrımlarıdır. Bir yamaç üzerinde slampların oluşumu graviteye bağlı gerilmenin yanal
bileşeninin etkin hale gelmesiyle ilişkilidir (Gravitational body force, Owen, 1987). Bu slamp
seviyelerinden elde edilen veriler aksiyal düzlemlerin tabakaya–paralel makaslama (layerparallel shearing) (LPS of Alsop ve Marco, 2011) ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Aynı
kayma-oturma horizonunda farklı yönde gelişen kaymalar aynı istifin birden fazla olay ile
deformasyona uğradığını göstermektedir.
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Tabakalarda hem gevrek deformasyon (faylanma ve decoltment surfaces, breşik
görünümler) hem de sünümlü deformasyon (küçük ölçekli kıvrımlar) gözlenmiştir. Bu durum
tabakaların diyajenez sürecine bağlı olarak değişmekte olup; deformasyon depolanmadan
sonra, bazı fasiyeslerde diyajenezden önce bazı fasiyeslerde de diyajenezden sonra gelişmiştir.
Örneğin boratlı tabakalarda, organik malzemeli kiltaşlarında büyük ölçekli kıvrımlarla ilişkili
olarak küçük ölçekli kıvrımlar gözlenirken; kireçtaşlarında faylar, ayrılma yüzeyleri ve breşik
görünümler ortaya çıkmıştır. Tabakalar içerisindeki değişen sediment davranışları; farklılık
gösteren deformasyon öncesi şartlarla ilişkili olabilir (See Spalluto et al., 2007). Örneğin; a)
farklı derecede sıkılaşma, b) farklı porozite ve su içeriği veya c) farklı bileşim ve/veya organik
malzeme içeriğindeki değişiklikler (Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).
Bigadiç Borat havzasındaki sedimantasyon sırasında doğrultu-atımlı fayların aktif olduğu
(Erkül et al. 2005b) bilinmektedir. Burada sedimantasyon sırasında gelişen yaşdaş faylanma ve
volkanizma için en iyi kanıt Doğançam ve Gölcük bölgesinde gözlenen sinsedimanter
intrüzyonlardır (Şekil 2). Ayrıca Sındırgı volkanitlerinin piroklastik kayaçlarını oluşturan alt ve
üst tüf birimleri; taban kireçtaşı, alt boratlı ve üst boratlı birimleri birbirinden ayırmakta olup
bu durum bölgede 23 Ma (Kocaiskan volkanitleri) ile 17,8 Ma (Şahinkaya Volkanikleri)
arasında en az iki ana volkanik faaliyetin olduğunu göstermektedir. Alt Boratlı birim ve Üst
boratlı birim 17,7±0,4 Ma (Sındırgı volkaniteri) ve 19.0±0,4 Ma (Şahinkaya volkanitleri) yaş
aralığında çökelmiştir (Erkül et al., 2005; (Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018’den).
Bu volkanik faaliyet ve sokulumların merkezi kısmının çalışma alanına uzaklığı 10-15 km
civarındadır. Bu verilere göre Üst Boratlı birimde birkaç tabakayı etkileyen yumuşak çökel
deformasyon yapılarının gelişiminde hem magmatik aktivite hem de ilişkili fayların
oluşturduğu sismik hareketler etkili olmuş olmalıdır. Kalın tabaka grubunu etkileyen kıvrımlı
yapılar volkanojenik kökenli yani volkanik püskürme sırasında ve/veya kısa bir süre sonra
gelişen volkanik sokulumlara bağlı havza tabanının eğim kazanması ile ilişkili olabilir (Sense
Ko et al., 2015). Özellikle farklı lokasyonlarda kalın tabaka grubunu etkileyen kıvrımlı
yapılardaki farklı yönde dağılım gösteren kıvrım eksenleri ve kıvrım eksen düzlemleri; hem
magmatik sokulumlarla hem de tektonik hareketlerle ilişkili tabakalarda eğim değişmesinin
sonucu oluşmuş olmalıdır (Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).
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Birkaç on metre kalınlığındaki göl dolgusu sediment kütlelerinin depolanmayla eş yaşlı
aralıklar halindeki hareketi (kayma-oturma) muhtemelen göl tabanının önemli ölçüde yerel
olarak eğiminin değişmesi (dikleşmesi) ile oluşmaktadır (Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).

Şekil 11: Üst Boratlı birimde ölçülen stratigrafik kesitler; büyük ölçekli kayma-oturma yapıları
seviyeleri işaretlenmiştir (Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).
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Şekil 12. A-B) 1. Nolu lokasyonda gözlenen kayma-oturma yapıları, C-E) 2 nolu lokasyonda gözlenen
kayma-oturma yapıları, F-G) 3 nolu lokasyonda gözlenen kayma-oturma yapıları (Koç-Taşgın ve DinizAkarca, 2018).
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Şekil 13. A) 4 nolu lokasyonda gözlenen kayma-oturma yapıları, B-C) 5 nolu lokasyonda gözlenen
kayma-oturma yapıları, D) 6 nolu lokasyonda gözlenen kayma-oturma yapıları (Koç-Taşgın ve DinizAkarca, 2018).
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Şekil 14. 7 nolu lokasyonda gözlenen kayma-oturma yapıları (Koç-Taşgın ve Diniz-Akarca, 2018).

4 EYLÜL 2021 (Cumartesi) Teknik Gezileri 2
HİSARALAN JEOTERMAL SAHASI (SINDIRGI, BALIKESİR) SICAK SULARI VE
TRAVERTEN OLUŞUMLARI
Batı Anadolu’nun önemli jeotermal sahalarından birisi olan Hisaralan Jeotermal Sahası
Balıkesir ili Sındırgı ilçesi’nin ~ 17 km kuzeydoğusunda yer alır. İl merkezine uzaklığı yaklaşık
70 km’dir (Şekil 15). Deniz seviyesinden yüksekliği 300 - 450 m olup, 0.2 km2’lik bir alan
kaplar. Saha batıdan Serin Dere, güneyden Simav Çayı, Çaygören Baraj Gölü ve şehirlerarası
Balıkesir-Simav-Uşak ile sınırlanır. Kuzeyde Kepez Tepe (942 m) ve Ulus Dağı (1769 m)
dikkat çeken bazı yükseltilerdir. Hisaralan Balıkesir il merkezi ile benzer iklim koşullarına
sahiptir. Yörenin yıllık toplam yağış ortalaması 576,8 mm, yıllık ortalama hava sıcaklığı ise
14,6°C’dir.
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Jeolojik konum
Batı Anadolu’da Geç Oligosen’de başlayan ve günümüzde de devam eden K-G genişleme
tektoniği farklı yönlerde horst-graben sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır (Yılmaz et al.,
2000; Lips vd., 2001; Çemen vd., 2006; Van Hinsbergen, 2010; Jolivet vd., 2013; Ersoy vd.,
2014; Gökgöz vd., 2021). Bunlar arasında BKB-DGD uzanımlı, 150 km uzunluğundaki Simav
Grabeni jeotermal kaynaklar ve epitermal altın oluşumları açısından öne çıkar (Oygür, 1997;
Yılmaz vd., 2013).
Hisaralan Jeotermal Alanı’nın temelini Bornova Fliş Zonu oluşturur (Şekil 15a). Bornova
Fliş Zonu, 60 km genişliğinde, 225 km uzunluğunda, kuzeybatıda İzmir–Ankara Sütur Zonu ile
güneydoğuda Menderes Masifi arasında yer alan bölgesel bir olistostrom–melanj kuşağıdır
(Okay vd., 2012). Bornova Fliş Zonu başlıca tektonize olmuş kütle çekim akma ürünlerinden
kuruludur ve değişik boyularda ofiyolit ve kireçtaşı blokları (olistolitler) içerir. Kireçtaşı
bloklarının çapları 20 km’ye kadar çıkar. Yaşları Triyas-Kretase arasında değişen olistolit
blokları fliş fasiyesinin ince taneli silisiklastik çökelleri ile kuşatılmıştır (Okay vd., 2012).
Çalışma alanı ve çevresinde Erken Miyosen (23-17.8 milyon yıl öncesi) volkanizması
yaygındır. Emendere sahasında yüzeyleyen Kocaiskan volkanitleri andezitik lavlar ve
piroklastiklerden oluşur. Kocaiskan volkanitlerinden 23.2 my K-Ar yaşı elde edilmiştir (Erkül
vd., 2005). Kocaiskan volkanitlerini uyumsuz olarak Sındırgı volkanitleri üzerler. Dasit ve
riyolitlerden oluşan Sındırgı volkanitleri üste doğru piroklastiklere geçer. Sındırgı
volkanitlerinin yaşı 18.9 - 19.8 My’dır (Yılmaz vd., 2013). Geç Miyosen-Pliyosen karasal
tortulları volkanik ara seviyeler içeren akarsu tortulları ile temsil edilir. Kum-çakıl boyundaki
kırıntılı akarsu tortulları volkanik ve volkanik olmayan bileşenler içerir (Erkül vd., 2005).
Kuvaterner, KD-GB ve KB-GD uzanımlı genç tektonik hatlara bağlı sıcak su kaynaklarının
neden olduğu traverten oluşumları ve dere yatakları ile sınırlı alüvyal birikimlerden kurulur
(Şekil 15b). Bornova Fliş Zonu’nun aşırı kırıklı ve deforme olmuş kireçtaşı blokları Hisaralan
jeotermal sahasında ana rezervuar kayalardır. Miyosen volkanitleri ise ikincil rezervuar
kayaçlar olarak düşünülür. Bunlara ek olarak, Menderes Masifi’nin mermerleri ve şistleri
(özellikle kalkşist ve kuvars-şistler) derin jeotermal rezervuarı oluşturur (Erkül vd. 2005, 2006).
Sıcak su kaynakları ve traverten oluşumlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.
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Şekil 15. (a) Çalışma alanının bölgesel jeoloji içindeki konumu (siyah çerçeve ile sınırlı alan),
(b) Hisaralan Jeotermal sahasının basitleştirilmiş jeoloji haritası (Özkul vd., 2019, Şekil 1’den)
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Sıcak su kaynakları
Hisaralan jeotermal sahasında sıcaklıkları yer yer 99°C’ye çıkan çok sayıda sıcak su kaynağı
vardır. Kaynak sayısı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak, son yıllarda yapılan çalışmalarda
70 civarında sıcak su kaynağının varlığından söz edilmiştir (Özkul vd., 2017, 2019; Gökgöz
vd., 2021). Kaynakların yanısıra, sahada, 1989 yılında TPAO tarafından açılmış 880 m
derinliğinde 1 adet sondaj bulunmaktadır. Sondaj kuyusu yüzeyden 464 m’ye kadar Miyosen
volkanitlerini, 464-881 m arasında Bornova Fliş Zonu’na ait birimleri (serpantin, radyolarit,
kireçtaşı) kesmiştir (Çolak ve Kocabaş, 2011). Kuyudan 30 l/s debi ve 106°C sıcaklıkta
jeotermal akışkan elde edilmiştir. Günümüzde, sondaj kuyusundan üretilen 32 l/s’lik jeotermal
akışkan Sındırgı ilçe merkezinde 1300 konutun ısıtılmasında kullanılmaktadır.
Kaynak sularının sıcaklıkları 54 ile 99°C arasında değişir. pH: 6.10 - 8.78, EC: 1175 1659 μS/cm ve HCO3- : 470-640 mg/l’dir. Kaynak sularının büyük bir kısmı kalsit ve aragonit
bakımında doygundur. Sular düşük kalsiyumlu (Ca+2 : 21.2-34.7mg/l), Na-HCO3 tipinde
sulardır.

Kaynak

suları

çoğunlukla

sahadaki

pansiyon

ve

seraların

ısıtılmasında

kullanılmaktadır.

Traverten kuleleri
Yükseklikleri çapına göre belirgin bir şekilde büyük CaCO3 birikimleri olan traverten
kuleleri (Jones ve Peng, 2017) jeotermal sahalarda ender rastlanan depolanma şekillerinden
birisidir (Fouke, 2011; Liu vd., 2012; Gao vd., 2013; Özkul vd., 2019). Traverten kuleleri
(=traverten bacaları, kaynak kuleleri) Hisaralan Jeotermal Sahası’nda ilk göze çarpan, sıradışı
oluşumlardır (Şekil 16, 17). Kulelerin büyük bir kısmı aktivitesini kaybetmiştir (Şekil 16).
Ancak sahayı batıdan sınırlayan Serin Dere boyunca birkaç tanesi hala aktiftir (Şekil 3). Arazi
çalışmaları sırasında 60’ın üzerinde kule tespit edilmiştir. Şekil yönünden bazıları daha çok
koniyi andırır. Kulelerin yüksekliği birkaç desimetre ile 5 m arasında değişmektedir (Şekil 18).
Buna karşılık taban genişlikleri en fazla 4.5 m ölçülmüştür. Aktif kulelerin tepeleri beyazdır,
aşağı doğru renklenirler (Şekil 17). Bu renk değişimi kule dış yüzeylerinde yaşayan mikrobiyal
organizmaların (ör., alg, bakteri gibi) sıcaklık değişimine göre farklı kümelenmelerinden
kaynaklanır. Her kulenin tepesinde dairesel, oval ya da merceksi geometride bir bacası bulunur.
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Baca deliğinin iç duvarları, kalınlığı 5 cm’ye kadar çıkan iri kalsit kristalleri ile kaplanmıştır.
Baca genişlikleri birkaç cm’den 70 cm’ye kadar değişir. Sahada traverten kuleleri tek tek veya
gruplar halinde bulunur.

Şekil 16. Traverten kulelerinin arazi görünümleri. Fotoğraftaki kuleler günümüzde aktif
değildir (bakış yönü: kuzeye).
Diğer traverten depolanma şekilleri
Hisaralan Jeotermal Sahası’nda traverten kuleleri dışında kaynak tümseği (spring mound),
yamaç, şelale ve sırt tipi depolanma şekilleri de gelişmiştir. Aşağıda bunlardan kısaca
bahsedilmiştir.
Kaynak tümsekleri
Hisaralan’da diğer bir depolanma şekli kaynak tümsekleridir (Şekil 19a). Kaynak
tümsekleri, arazide sıcak su kaynaklarının çıkış noktalarında, çevresine göre pozitif bir rölyef
oluşturan traverten depolanma şekilleridir. Tümseklerin yükseklikleri 0.5-1.0 m, taban çapları
ise 5-7 m arasında değişmektedir. Bazı tümseklerde farklı yönlerde açılma çatlakları gelişmiştir
(Şekil 19a). Çatlak duvarları sıkı ve kaba kalsit kristallerinden oluşmuş, pembe renkli bantlı
travertenle kaplıdır. Bazı tümseklerde salkım şeklinde zarflı tane kümeleri/cepleri (ör., pizolit
kümeleri) gözlenir (Şekil 19b).
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Şekil 17. Aktif ve pasif traverten kuleleri. Serin Dere, Hisaralan Jeotermal sahası’nın batısı.
GD’ya bakış.

Şekil 18. Arazide ölçülen traverten kulelerinin yükseklik dağılımı (Özkul vd., 2019, Şekil 3’den).
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Bu zarflı tane kümeleri tümsek yüzeyinde kaynak çıkışlarına karşılık gelir. Tümsek oluşmu
için sıcak suların kaynak ağızlarında kalsit ve/veya aragonitçe doygunluğu ulaşmış olmaları
beklenir. Ayrıca tümsek oluşumunda artezyen basıncının da kritik bir öneme sahip olduğu
düşünülür. Açılma çatlakları, artezyen basıncının olağanüstü yüksek olduğu zamanlarda
gelişmiş olabilir.

Şekil 19. (a) Kaynak tümseği, (b) pizolit kümesi.
Yamaç ve şelale depolanma şekilleri
Hisaralan Jeotermal Sahası’nda kule ve tümsek şekilleri dışında aktif ve aktif olmayan yamaç
ve şelale depolanma şekilleri gelişmiştir (Şekil 20).
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Sahanın doğusunda gözlenen yamaç depolanma şekli ~6 m yüksekliğinde ve birkaç 10 m
genişliğindedir. Şelale tipi oluşumlar ise bu yamaç depolanma şekline bitişik olarak ortaya
çıkmıştır. Batıya bakan şelalenin yüksekliği 8 m, D-B doğrultusunda genişliği 70 m kadardır.
En fazla göze çarpan traverten litotipi, kristalin kabuk tipi travertendir. Bu tip travertenlerin
dik-yüksek eğimli yüzeylerde hızla akan sıcak sular tarafından depolandığı birçok çalışmada
rapor edilmiştir (Guo ve Riding, 1998; Özkul vd., 2013, 2014). Ayni yüzeylerde mikro havuz
yapıları da gelişmiştir. Aktik yamaçların üst kesimleri beyaz, alt kesimleri renklidir.
Renklenme, kulelerde olduğu gibi mikrobiyolojik faaliyetlere bağlı olarak gelişmiştir. Benzer
oluşumlara Pamukkale’de (Kele vd., 2011) ve Mammuth Hot Spring’de (Fook, 2011; De
Boever vd., 2017) olduğu gibi birçok sahada rastlanır.

Şekil 20. Yamaç ve şelale tipi traverten depolanması
Traverten sırtı
Sahadaki diğer bir traverten depolanma şekli traverten sırtıdır (Şekil 21a-c). KB-GD
uzanımlı sırt yaklaşık 109 m uzunluğunda, 3.6 m genişliğinde ve 4.3 m yüksekliğindedir.
GD’dan itibaren sırt ekseni 31. m’de iki kola ayrılır. Kısa kol 30 m uzunluğundadır. Sırtın
ekseni boyunca uzanan açılma çatlağının genişliği 10 ile 175 cm arasında değişir. Çatlak
duvarları, kalınlıkları 3 ile 16 cm arasında değişen düşey bantlı travertenlerle kaplıdır.
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Şekil 21. Sırt tipi traverten depolanması. (a) KB-GD uzanımlı traverten sırtının genel
görünümü, (b) Sırt ekseni boyunca uzanan açılma çatlağı, (c) Kısa sırt ekseni üzerinde gözlenen
fokurdama noktaları.
Sırtın her iki tarafında, kanatlarda yer alan tabakalı travertenler çoğunlukla kristalin kabuk
tipindedir. Oldukça yüksek olan tabaka eğimleri sırt ekseninden uzaklaşan yönde 26 ile 75°
arasında değişir. Kısa sırt ekseni üzerinde bazı noktalarda fokurdamalarla karşılaşılmıştır. Sırtın
diğer bir üzelliği, sırt ekseni üzerinde kule oluşumlarının gözlenmesidir (Şekil 21c). Traverten
sırtları (veya ‘sırt tipi travertenler’) jeotermal sahalarda en sık rastlanan depolanma
şekillerinden birisidir. Sırt morfolojisi sahada başlangıçta var olan KB-GD doğrultulu bir
çizgisel zayıflık boyunca dizilmiş kaynaklardan boşalan sıcak suların çökelttiği CaCO3
birikimleridir (Altunel ve Hancock, 1993; Mesci, 2013; Çolak Erol vd., 2015).
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5 EYLÜL 2021 (Pazar) Turistik Gezi
AYVALIK / CUNDA (DOĞA VE KÜLTÜR) GEZİLERİ
Ayvalık: Tarihte Cisthna, Taliani ve Kydonia olarak adlandırılmış çok eski bir yerleşim
merkezi olan Ayvalık'a ilk yerleşenler, Misyalılar'dır. Yunan adalarından göçen milletler,
Edremit Körfezi'ndeki adalarda koloniler kurmuşlardır. Ayvalık ve çevresi İ.Ö. 330-30 yılları
arasında Makedonyalıların, M.Ö. 30-M.S. 395 arası Romalıların, M.S. 395-1453 arasında
Bizanslıların hakimiyetinde kalmış. Ayvalık'ın bilinen tarihi 1623 yılına kadar uzanır.
Korsanların sürekli saldırısı karşısında civardaki adalarda yaşayanlar önce Kabakum'a, sonra
Eğribucak'a yerleşmişler ve korsan saldırıları devam edince bu kez Küçükköy'e, oradan da bir
göl görünümündeki Ayvalık'a geçmişler Fatih Sultan Mehmet Han’ın Midilli'yi almasıyla
bölgede korsanlık sona ermiş, deniz güvenliği sağlanmış ve civar adalarda yaşayan halk,
Ayvalık ve Cunda adasına yerleşmiştir. Daha önceleri balıkçılıkla geçinen halk, sanayi ve deniz
ticaretini geliştirerek Ayvalık'ı bir kent haline getirmiş.
18. yüzyılda başlayan gelişme, papaz Ikonomou adıyla anılır. Osmanlı paşası Cezayirli
Hasan Paşa ile kurduğu ilişki sonucunda Ayvalık'a otonomi sağlanır. 1773 yılında Ayvalık
bağımsız bir yönetim haline gelir. Bu tarihten sonra kent gelişir, ekonomik ve sosyal gelişim
mimariye de yansır. 1774 yılında yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması ile tüm kıyı limanlarına
konsolosluklar açılır. Gelişim ve dışa açılmalar sırasında zeytinyağı, sabun fabrikaları kurulur
ve ihracat başlar. Bu dönemde limana yılda 600 ticari gemi yanaşmaktadır. Bununla birlikte
kente akademisyenler, din adamları, misyonerler, konsoloslar, sanatçılar gelmeye başlamıştır.
Bu durumuyla Akdeniz'in en tanınmış yerleşim yerlerinden biri olan Ayvalık’ta 1803 yılında
açılan akademi, Batı Anadolu'nun en önemli akademisi olmuştur. 1889 yılına gelindiğinde 20
bin nüfusu, 22 zeytinyağı fabrikası, 30 sabunhanesi, 80 değirmeni, 6 eczanesi, 11 mahallesi, 11
kilisesi, 6 okulu ve 4607 eviyle büyük bir yerleşim haline gelmiştir. İlçe I. Dünya Savaşı sonrası
İzmir'in işgali ile birlikte 29 Mayıs 1919'da Yunan egemenliğine girmiştir. İşgal sonrası
Anadolu'da ilk direniş 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından başlatılmıştır.
İşgalin ilk günlerinde bazı Rum çeteciler ve Yunan askerler 2 köyü yakmakla suçlanmıştır. Bu
işgal 15 Eylül 1922'ye kadar sürmüştür.
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Tetkik Heyeti Raporu'na göre işgal sırasında Ayvalık çevresinde Rum çeteleri pek çok Türkü
öldürmüş ve soymuştur. Eylül 1922'de, Ayvalık'ta 3,000 Rum erkek İç Anadolu'ya tehcir
edilmiş, 23'ü hariç hepsi yolda ölmüştür. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nda
belirtilen Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi gereğince, Girit, Makedonya ve Midilli
Türkleri ilçeye yerleştirilmiştir. Burhaniye'ye bağlı varlık gösteren Ayvalık, 19 Mayıs 1928
tarihinde ilçe olmuştur. İlçede Girit göçmenleri çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunların yanında
yerli yörükler, Bosna muhacirleri ve Arnavutlar da bulunmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan
sonra, mübadele (nüfus değişimi) ile Ayvalık'ta yaşayan halk Midilli ve Girit gibi Yunan
adalarına, orada yaşayan Türkler de Ayvalık'a yerleştirilmiştir.

Şekil 22. Günümüzden Ayvalık manzaraları.
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Alibey (Cunda) Adası: Bu adanın, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'sindeki Yund Adaları
olduğu, Yund adının giderek Cunda'ya dönüştüğü söylenir. Ayvalık'ta düşmana karşı ilk
kurşunu attırmış komutan Ali Çetinkaya anısına 'Alibey Adası' olarak da anılır. Adanın nüfusu
2000 yılı itibarıyla 3.000'dir. Ancak bu rakam yazın 20.000'e kadar çıkabilir. Adanın nüfusunun
çoğunluğu Girit ve Midilli adalarından Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi zamanında göç
eden Türklerden oluşmaktadır. Bu yüzden adanın yaşlı nüfusunun çoğu Yunancayı bilmektedir.
Son yıllarda ada nüfusu, emeklilik günlerini sakin bir yörede geçirmek isteyen büyük şehir
sakinleri tarafından arttırılmıştır.

Şekil 23. Günümüz Alibey (Cunda) Adası’ndan görünümler.
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Taksiyarhis Kilisesi: Taksiyarhis Kilisesi, Alibey (Cunda) Adası Rum Ortodoks
(Moschonese) cemaati tarafından eski temelleri üzerine Anakent (Metropol) Kilisesi olarak
yaptırılmıştır. Yapıldığı yıllarda Cunda Adası'nın çoğunluğu Rum olup, Rum nüfus yaklaşık
8.000-10.000 civarındaydı. Kilise, 'Taksiyarhis'e, yani Koruyucu Baş Melekler Cebrail ve
Mikhail'e atfedilmiştir. Halen Cunda Adası'nın en önemli anıt yapısını teşkil etmektedir. 19271928 yıllarında, kilise binası, minaresiz bir camiye çevrilmiştir. 1944 depremine kadar da cami
olarak kullanılmaya devam etmiştir. Sonraki dönemlerde bir süre metruk bir şekilde durmuş,
daha sonra "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillenmiş ve uzun bir müddet
geçici önlemlerle korunmuştur. 2011 yılında Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı'na tahsis
edilen kilise binasının restorasyonu gerçekleştirilmiş ve bugünkü halini almıştır. İçerisinde
bulunan çan II. Dünya Savaşı yıllarında yerinden çıkarılarak halka haber vermesi için
kullanılmıştır. Daha sonraları bu çanın dünyanın en büyük çanı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çan
günümüzde, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Bergama Müzesi'nde sergilenmektedir.

Şekil 24. Alibey (Cunda) Adası’nda yer alan ve şimdiki adı Rahmi Koç Müzesi olan
Taksiyarhis Kilisesi.
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Yel Değirmeni ve Sevim-Necdet Kent Kütüphanesi: Mübadele döneminde Agios Yannis
Kilisesi olan ve yıllar içerisinde bakımsızlığın, ilgisizliğin bir sonucu olarak tamamen
yıkılmaya yüz tutmuş olan bu tarihi kilise, iş adamı Rahmi Koç'un kültür varlığı olan eski
eserlerin kurtarılmasına yönelik girişimleri sonucunda restore edilmiş ve 7 Ağustos 2007
tarihinde Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı olarak Cunda Adası'na yeniden kazandırılmış. Rahmi
Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı bünyesinde hizmet vermekte olan Sevim ve Necdet Kent
Kitaplığı, günümüzde büyük bir kültür mirası olarak varlığını sürdürmektedir. İsmini, Emekli
Büyükelçi Necdet H. Kent'in ve eşinin isimlerinden alan Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı'na,
Necdet H. Kentin oğlu Muhtar Kent tarafından, merhum babasından kalma 1300'ü aşkın kitap
bağışlanmıştır. Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı'nın hemen yanında bir değirmen bulunmakta
olup ön ve arkasında ise nefes kesici bir manzaraya sahiptir.

Şekil 25. Alibey (Cunda) Adası’nda yer alan Sevim-Necdet Kent Kitaplığı,
Yel Değirmeni ve Seyir Terası.
Şeytan Sofrası: Şeytan Sofrası, Ayvalık ilçe merkezinin 8 km güneyinde bulunan hakim
büyük kayalık tepelerin üzerindedir. Mevkiden tüm Ayvalık Adaları ve Midilli adası manzarası
gözükmektedir. Üzerinde Şeytan'ın ayak izi bulunduğuna inanılan, halkın madeni para atarak
dilek dilediği eski bir lav birikintisidir. Sönmüş bir volkandan arda kalan lav birikintileriyle
oluşmuş tepe, yuvarlak sofra biçimini andırır.
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Şekil 26. Şeytan Sofrası’ndan günbatımı
Saatli Cami: Saatli Cami ya da önceki adıyla Ayos Ianni Kilisesi, Ayvalık'ta yer alan bir
camidir. Kesin olmamakla birlikte 1850 dolaylarında Agai Ianni Kilisesi olarak inşa edilmiştir.
Cumhuriyetin ilanına müteakip birinci mübadele kapsamında yöreye yerleşen halkın
ihtiyaçlarına binaen 1928 yılında camiye dönüştürülmüştür. Camiye dönüştürüldüğü için içinde
ikonalar dışındaki her türlü detay aslına uygun olarak görülebilir. İkonaların üzerinin
boyanması hariç değişiklik yapılmamıştır. Adını çan kulesi üzerindeki saatten alır. Dikdörtgen
plânlı bir yapı olup, dört sütunlu, revaklı, akantus yapraklarıyla süslü bir kapıdan içeriye
girilmektedir. Yapının planı haç düzeninde olup, orta bölüm küçük bir kubbe ile haçın kolları
da tonozlarla örtülüdür.
Çınarlı Cami: İlçe merkezinde bulunan cami, 19.yy’ın ikinci yarısında Ayvalık’ta oturan
Rumlarca yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra camiye çevrilmiştir. Ayvalık'ta bulunan
tarihi yapıların en görkemlisi olarak tanımlanan eser, göz alıcı bir mimariye sahiptir.Mimarinin
planı, Aya Yanni Kilisesi ile uyumlu olup, kubbeli haç planlıdır. Moloz ve kesme taş
malzemesiyle yapılan yapının planı dikdörtgendir.
İkiz pencereler, zarif sütunlar, sarımsak taşından yapılmış olan dış cephe oldukça
etkileyicidir. Uzmanlar, cephe duvarlarının ortasında bulunan merdivenli ön giriş mekânlarının,
Antik Dönem mimari izlerini yansıtacak şekilde yapıldığını; iç mimarideki süslemelerin Barok
tarzda olduğunu belirtmektedirler.
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Şekil 27. Ayvalık merkezinde yer alan Saatli Cami

Şekil 28. Ayvalık merkezinde yer alan Çınarlı Cami
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Küçükköy (Ayvalık): Küçükköy diğer adıyla Yeniçarhion Ayvalık yakınlarında kurulmuş
tarihi Fatih Sultan Mehmet’in padişahlık dönemine dayanan bir köydür. Adını Fatih Sultan
Mehmet’in yeniçerileri bölgeye yerleştirmesi ile almıştır. Bölgeye 1900’lü yılların başlarında
Adalılar, Serezliler ve Boşnaklar göç etmiştir. Çeşitli nedenlerden dolayı Adalılar ve Serezliler
köyü terk etmiştir. Günümüzde Küçükköy’de sadece Boşnak halkı yaşamaktadır. Maddi
sıkıntılar sebebi ile köyü bir süreliğine terk eden yerel halk, 2015 yılında köyü canlandırmak
için bir grup sanatçı tarafından tamamlanan restorasyon işlemlerinin ardından köye geri
gelmiştir. Köy günümüzde kültürel çeşitliliği ve sanata olan katkıları ile anılmaktadır.

Şekil 29. Ayvalık Küçükköy sokaklarından görünümler.
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