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ÖZ : Batı Anadolu'da Ayvalık-Edremit-Dikili-Bergama-Soma - Bigadiç . Kepsut _ Sındırgı - Gördes-Demir-
ci - Kula - Denizli - Söke bölgelerinde Eosen'den tarihsel zamanlara değin pek çok evrede etkin olan ve 16 de
ğişik formasyona ait olan volkanik kayaçlardan 22 adet temsilci örnek alınarak majör ,iz, nadir toprak 
element (REE) ve Stronsiyum izotop oranı içeriklerive K/Ar yöntemiyle radyometrik yaşları saptanmış
tır. Bazaltik-andezitik-dasitik ve riyolitik türde olan örneklerin çeşitli element içerikleri kullanılarak ya
pılan Si0 2 — ( N a 2 0 + K 2 0 ) ; Nb-Y-Zr; La-Ce-Y; Ti-Zr-Y; Zr;/TiO|2 — Ce; SiOa — Zr;/Ti02; Nb,/Y^ 
Zr,/TiOa; TiOi2 — Zr/P 2 O g v.b. diyagramlarda, bunların kalkalkalen nitelikte olup, salt bazaltik örneklerin 
bir kısmının da alkalen özellikler taşıdıkları saptanmıştır. Örnekler levha içi volkanitleri grubuna aittir 
ve Ba-La-Pb-Mo-As-Rb-Sn-Sr-Th U gibi element kapsamlarının bolluğu bunların çoğunlukla değişik bile-
şimlerdeki çeşitli üst kabuk malzemesinin, anatektik ergimesiyle' oluştuklarını belirler; iz ve nadir toprak 
element içerikleri, ilksel kondritik değerlere karşı normalize edilerek diyagramlar yapıldığında; manto 
kökene en yakın olarak en genç Kula bazaltları görülmekte, diğer bazik, ortaç ve asitik volkanitlerde 
ise üst kıtasal kabuktan bölümsel ergime ile malzeme eklenmesi izleri görülmektedir. Volkanitlerde ölçü
len 87 Sr;/86 Sr değerleri, 0,7030-0, 7096 arasında değişmekte ve kabuk-manto ilişkisinin varlığı belirgin
leşmektedir. K/Ar yöntemiyle yapılan radyometrik yaş belirlemeleriyle en yaşlı volkanizmanm 31,4 ± 
0,4 milyon yıl ile Ayvalık bazaltı; en gencin ise 25000 zt 6000 yıllık yaşı ile Kula bazaltlarının son evresi 
olduğu saptanmıştır. 

ABSTRACT : 22 Representative volcanic samples taken from 16 formations (Eocene-Recent) from, 
Ayvalık - Edremit - Dikili _ Bergama - Soma . Bigadiç Kepsut - Sındırgı _ Gördes . Demirci - Kula - Denizli 
Söke districts of Western Anatölia were analysed for majör, trace and rare earth elements; Sr isotopic 
ratios and radiometrically dated (K/Ar). Rocks of various composition (Rhyolitic to basaltic) yielded 
calc .alkaline affinities with the exception of Some alkaline basaltic rocks through application to various 
diagrams ( S i 0 2 — (Na,20 + K 2 0 ) ; Nb-Y-Zr; La-Ce-Y; Zr/T102. — Ce; SIOa — Zr/TiO,3; Nb/Y-Zr/P20. 
ete). The samples being rich in Ba-Pb-Mo-As-Rb-Sn-Sr-Th-U; imply an intraplate origin and anatectic 
melting of the upper Continental crust. it seems that the youngest phase of Kula basalts (Recent) are 
posssibly the onîy rocks originated from the mantle according to evalutionı of normalized trace and rare 
earth element data. The other samples suggest partial melting of the upper crust with indications of 
contaminations by the supported Sr isotopic ratios of 0,7030-0,7096. Ayvalık basalts (31,4 ± 0,4 m.y.) and 
the youngest phase of Kula basalts (25000 ± 6000 y) respectively correspond to the oldest and youngest 
Tertiary events. 
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