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O . Z : İnceleme alanında, birbirinden aşınma evreleri, ile ayrılan beş tortul istifi .bulunur. Bunlar sırasıyla: 1. Tabanı görülmeyen ve äste
doğru regıesif olarak son bulan Geç Kıetase-Paleosen tortul istifi (Pelajîk Lort. Kireçtaşı), 2. Transgresyonla başlayıp regresyonla so-
nuçlanan Erken Eosen tortul istifi (lesifal Başoğlu Üyesi, fliş nitelikli. Saz Üyesi ve. karasal Tayfur' Formasyonu), 3. Transgresyonla
başlayıp regresyonla sonuçlanan Orta-Geç Eosen, ve Oligosen tortul istifi (resifal Kozlutepe Kireçtaşı,, fliş, nitelikli Karaağaç Üyesi» Kaba-
sal Üyesi ve Karasal Göksu Üyesi).. 4. Yer yer denizel ve karasal Orta-Geç Miyosen tortul istifi (Eceabat Formasyona) ve 5. Karasal Geç
Pliyosen, tortul- istifi..

Geç Kretase-Paleosen sonrası ve Miyosen öncesi, tortul istif, dikey 'bölgesel hareketlerin denetiminde gelişmiştir..
Erken Miyosen'de Saros Grafoenfnin açılması ile güneyde gelişen kompresyonel kuvvetler tektonik yapılan, oluşturmuştur. Erken

Miyosen yaşlı faylar, kıvrımlar ve eklem takımlarının birbiri ile olan geometrik .ilişkileri, bölgenin KB-GD yönlü bir sıkışma kuvveti, et-
kisinde kaldığını, kanıtlar.,

Orta.Geç Miyosen, sedimantasyonu tortullaşmayla yaşıt faylar tarafından, kontrol edilmiştir.

A B S T R A C T : There arc five different sedimentary sequences which are differed from each other by disconfonmities,,. in 'the study
area.. 'These are; (1) Late Cretaceous-Paleocene sedimantary sequence, with, out not giving outcrops, at the base and ending regiessively at
the top (pelagic Lort. limestone). (2) Early Eocene sedimentary sequence, begining with transgression and, ending with regression, (reclfal.
Başoğlu member, flysch feature. Saz member and. .terrestrial Tayfur formation). (3) Mittle-Late Eocene and Oligocène sedimentary sequence
oommencing with transgression and ending with, regression (recifal Kozlutepe limestone, flysch feature. Karaağaç member, Kabasal mem-
mer and terrestrial Göksu rn.em.ber), (4) Locally marine and, terrestrial. Middle-Late. Miocene sedimentary sequence (Eceabat formation) and.
(5) Terrestrial Late Pliocene sedimentary sequence..

Post Late- Cretaceous-Paleocene and pre-Miocene sedimentary sequence have, 'been deposited controlling, with ender the influence of
epirogemc events.

"The tectonic structures in Early Miocene were formed by compressional forces developed in the south with the widening of Saras
Graben.. Geometrical relations among Early Miocene age faults, folds: and. joints; proves, that the region was influence, of compressional
force in the NW-SE direction.

Middle-Late. Miocene sedimentation are controlled by the. grow up faults..

GİRtŞ
Bu makale, "Gelibolu kuzeybatısının jeolojisi"'

adlı doktora çalışmamın, bir kısmını kapsamaktadır.
Çalışmanın amacı, Gelibolu Yarımadası orta bölümünün
stratigrafik istifinin çıkarılması ve bu istifin bilinen
Trakya'daki Tersiyer istifi ile olan ilişkisinin ve
bölgedeki tektoniğin araştırılmasıdır. Buna ilave olarak,
bölgedeki yapısal şekilleri (kıvrım ve fayları) oluşturan
kuvvet, yönünün doğrultu atımlı Kuzey Anadolu, fayı île-
olan ilişkisinin ve neotektoniğin araştırılmasıdır.,

Bölgedeki önceki çalışmalar daha çok petrol
araştırmalarına yöneliktir (Sfondrini, 1961; İlhan, 1965;
Turkey Shell, 1969; Asland Oil of Turkey adlı şirket,
1972; Kellog, 1973; Önem,,, 1974 ve MTA,, 1978-1984)

Çalışma alanını da içine alan bölgesel ölçekli
çalışmalar şunlardır: Le. Pichon ve dig., (1973); Dust ve
Ankan (1.974); Dewey ve Şengör (1.979); Saltık (1972-
73-76); Saner (1980); Şengör (1982) ve Yılmaz ve
Şengör (1982),.

STRATİGRAFİ
Gelibolu Yarımadasında ayırdedilen Mesozoyik ve

Tersiyer yaşlı kaya birimleri yaklaşık 5000 m.
kalınlıkta tortul istif sunar. Kuzeyden, güneye doğru
gençleşen istif beş tortul istife bölünmüştür.Çalışma ala-
nındaki Orta-Geç Eosen ve Oligosen ile kısmen Mi-
yosen, ve Pliyosen yaşlı tortul istif Trakya Havzasındaki
Tersiyer yaşlı istifle korele edilebilmektedir. Kaya bi-
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rimleri ve bunlar için önerilen zaman bölümleri Şekil l'de
ve basitleştirilmiş jeoloji haritası Şekil 2'de .gösteril-
miştir.

Saner (1980), Gelibolu ve yakın çevresinde farklı
yaşlı üç tortul istifin çökeldiğini belirtmiştir. Bu çalışma.
ile Gelibolu, yarımadasında farklı yaşlı beş tortul istifin,
çökeldiği saptanmış ve bunlar aşağıda, sırasıyla açıklan-
mıştır.

Şekil 1. Çalışma alanının genelleştirilmiş straligral istifi

Fig..1. Generaliz«! stratigraphie columnar section ol the study area.

Geç Kretase-Paleosen Tortul İstifi
Gelibolu yarımadasının kuzeybatı, sahilindeki dik

falezlerde, çalışma alanının temelini oluşturan. Geç Kre-
tase-Paleosen yaşlı Lort Kireçtaşı bulunur. Ayrışma
yüzeyinde sarımsı gri renkli olan ve 290 m. kadar bîr
kesiti görilen bu birimin tabanı görülmemektedir. Çok
ince-kalm dttzgün katmanlı, taze kırık, yüzeyi gri renkli
olan kireçtaşı birkaç kumtaşı ve kilşeyl arakatmanları
kapsamaktadır. Kumtaşı türbiditik niteliktedir; Kireçtaşı,,
alttan üste doğru foraminiferli karbonat çamurtaşı, forami-
niferli-spikülltt karbonat vaketası ve yersel olarak da kar-
bonat istiftaşı görünümü sunar. Birimin alt düzeylerinde
Globotruncana fornicata, G. arca, G stuartiformiş ve üst
düzeylerinde Globoratalia Sp., Giobigerine- Sp,„ stlnger
spikülleri yayıngındır (Önalt 1985). Lort Kireçtaşı'nın

üstünde paralel, uyumsuz olarak, bulunan resifal nitelikli
Başoğlu Üyesi ile düşük açılı uyumsuz, olarak bulunan. Saz
Üyesi, tortulları içinde, Lort Kireçtaşından türeme. Orbi-
toides Sp. li silt, kum, çakıl ve blok boyu taşınmış
kırıntının bulunması, istifin sığ-su karak'teride göster-
diğini» fakat sonradan aşındığım kanıtlar.,

Erkem Eosen Tortul İstifi
Yukarıda değinilen, çökelme döneminin, aşınma

yüzeyi üzerine, Erken Eosen transgresyonu ile resifal ni-
telikli Başoğlu Gyesi'nin çökelimi başlamaktadır. Gri
renkli, masif katmanlı ve yersel 'kırıntılı görünümlü bu
kireçtaşı,, kama şeklinde olup, maksimum kalınlığı 9 m.
kadardır. Kireçtaşı» alttan, üste doğru NummuMiesh. karbo-
nat çamurtaşı, tanetaşı ve algli bağlamtaşı litofasiyes
değişimi gösterir, özellikle küçük Nummulitesler (Grup'
N. planuiatus, G. N. globulus ve GM. atacicus)
yaygındır (önal, 1985). Bundan sonra, ortamın derin-
leşmesi ile fliş tipi Saz Üyesi tortullarının çökelimi
başlamıştır. Bu türbiditik tortulların, alt düzeyleri.,,, Mutti
ve Ricci-Lucchi (1972) sımflamasındaki ,;tü:rbi.dit fasiyes-
lerden. yersel C asfasiyesini, egemen olarakda D! .asfasiye-
sini yansıtıl1. Tekrarlanan bu asfasiyesler denizaltı orta
yelpazesini yansıtır. Genellikle masif çamurtaşından
oluşan üst düzeyler ise dış yelpaze tortullarını simgeler.
Bunların toplam kalınlığı 1000 m. kadardır... Fliş normal,
kumtaşı ve çamurtaşı flişi karekterindedir. Birim, genelde
kumtaşı ile çamurtaşı ardalanmasmdan yapılı olup, Bouma
(1962) istif indeki Ta-c bölümlerinin tümünü veya bir
kısmmı kapsar. Kumtaşları lîtikvake bileşimindedir.

Fliş tipi fasiyesinin üst kesimi üzerinde, tane bo-
yunun ve katman kalınlığının artması ile beliren ve yak-
laşık 10-20 m... kalınlığa erişen kumtaşı çökelmiştir.
(Şekil. 3). Daha sonra, kumtaşı ile yanal ve düşey geçişli
karasal, nitelikli "Tayfur1 Formasyonu." çökelmiştir. B:irim.
kırmızı çamurtaşı ile yeşil ve kahverengi, kumtaşı, çeşitli.
renkli polijenik çakıltaşı ve açık gri renkli Grup N. atac-
icus, Milioia Sp. ve Ostrea Sp. fosilleri kapsayan
kireçtaşı mercekleri ile yersel kömür düzeyleri içerir.
Kireçtaşı düzeyleri ortamdaki ani düşey hareketlere, bağlı
olarak çökelmiş olabilir. Kırıntılı 'tortulların beslenme
yönü KB'dan GD'ya doğrudur. Kum taşları litikarenit,
kîreçtaşları ise biyosparit bileşimdedir. Birimin içindeki
sık görülen çakıltaşları örgülü ve menderesti .akarsu,
düzlemsel çapraz katmanlı kumtaşlan uç çubuğu ve kırmı-
zı renkli çamurtaşlan taşkm ovası tortullarım yansıtır.

Sonuç olarak. Erken Eosen'in başında, açılan hav-
zanın sığ kesiminde resif al nitelikli Başoğlu Üyesi,
olasılıkla Erken Eosen'in ortasında açık deniz ortam-
larında türbiditik tortullar çökelmiştir. 'Erken Eosen'in so-
nuna doğru, havza sığlaşmaya başlamış ve daha sonra ta-
mamen dolarak karasal çökeller oluşmaya başlamıştır
(Şekil 3),

Orta-Geç Eosen ve Oligosen Tortul İstifi
Yukarıda anlatılan, çökelme döneminin en üst biri-

mi Tayfur Formasyonunun aşınma yüzeyi üzerine (para-
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ŞeKii2. Çalışma alanının jeolbji haritası

Fig. 2. Geological map of he study area

lei uyumsuz olarak) Orta, Eosen transgresyonu île Trakya
Havzası'ndaJd istife benzer bir istifin çökelimi başla-
maktadır.

Çökelme döneminin alt bölümünü "Kozlutepe
Kireçtaşı"' oluşturur. Kireçtaşı açık gri renkli, genellikle
orta-masif az belirli, katmanlı ve yer yer mercan- resifidir,.
Alt düzeyler1 yersel, dolomit kapsar ve karbonat, istiftaşı,
karbonat çamurtaşı ve karbonat vaketasından yapılı olup
Müloİa Sp., alg., onkoyid,, pellet ve biyotürbasyon
yapılar içerir ve orta, düzeyler karbonat, istiftaşı, karbonat
vaketası ve karbonat, bağlamtaşından yapılı olup çeşitli
foraminifer (Nummulites Sp.t Alvealina Sp. vb.). Gas-
tropod, Ekinid, mercan,,, alg ve oolit kapsar. Üst düzeyler
ise biyokalknıdit, biyokalkaranit ve biyokalsilutitden
yapılıdır1.,

Birim saptanan fosillere, göre (Gypsina globosa,
G. marianensis, Faliani casis, Nummulites Sp. ve Milio-
la Sp.,) Orta Eosen yaşındadır,.

Kireçtaşı yanal, olarak 0-150 m. arasında kalınlık
değişimi gösterir. Birimde saptanan litoloji, bileşenleri ve
fosil, kapsamına gäre, Irwin (1965) x, y,„ z zonlanna
karşılık gelen lagünü (Ostracotlu istiftaşı ve çamurtaşı,
Miliolifli istiftaşı ve çamurtaşı, Mılioİitlı istiftaşı ve
çamurtaşı, pellet, onkoyitt dolomit ve organizma oyuk-

ları),, şapkayı (mercanlı bağlamtaşı, biyoklastikler ve
ooyitler) ve fazla derîn, olmayan açık deniz ortamını, bi-
yokalkarenit ve biyokalsilutit) yansıtır. Wilson (1975)
karbonat fasiyes sınıflamasında, ise sınırlı düzlük, açık
platform,,, karbonat düzlüğü, organik resif ve yamaçönü fa-
siyeslerînî simgeler. Kireçtaşı genel anlamda yama resifi,
tipindedîr. Keskin. (1974), Pınarhisar*da Kozlutepe Kireç-
taşının yanal eşdeğeri olan ' kireçtaşınında Irwin (1965) x,
y, z zonİarmda. çökeldiğîni belirtmiştir.

Sığda, kireçtaşı çökelirken derinde de fliş nitelikli
Karaağaç Üyesi çökelmiştir. Birim kaba kırıntılılar
(çakıltaşı, kumtaşı ve biyokalkarenit) ile ince kırıntı-
hlarm (kiltaşı ve çamurtaşı) ağdalanmasından, oluşmuştur.
Çakıltaşları poHjenik, kumtaşları ise litikvake be-
lişimdedir. Katmanlar lamina-masif arasında olup, yersel
tam Borana (1.962) istifi özelliğini gösterirler. Katmanlar
tabanlarında yersel Nereîtes ignofasiyesi kapsar. Birim
genelde kumtaş^ normal ve kiltaşı flişi karekteri
gösterir. Toplam kalınlığı 1200-1300 m. kadardır. Biri-
min, değişik düzeylerinde tüfit ve andezit. île dasit
bileşîmli lav anmaları (Gelibolu volkanitleri) bulunur.,

Birimin yaşı altdaki kireçtaşı ile yanal ve düşey
geçişli olması ve Toker ve Erkan (1983) tarafından sapta-
nan Nanopİankton fosillerine göre Geç Eosen'dir»
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Tirbiditik tortullar» Walker (1967) göre yersel-
yakınsakegemen olarak, da. uzakça tttrbiditleri simgeler.
Mutti ¥e- Ricrâ-Lucchi (1972)'ye göre C ye D asfasiyesle-
rini yansıtır. Karaağaç Üyesi içinde gözlenen kireçtaşı
tektaşları türbiditik tortulların çökelimi sırasında. Kozlu-
tepe kireçtaşından kopan blokların çekim kayması ile
oluşmuştur (Şekil 4). Aynı bîrim içinde gözlenen, serpan-
tinit bloklanda '"çekim, kayması1" ile yerleşmiştir (Saner»
1980).

Şekil 3: Erken Eosen negresyonu suresince oluşan çökelme gelişira

Fig, 3. The evahıtion of thedeposiion during the Eaffy-Eooene regression.

Yukarıdaki veriler1 çerçevesmde,birim yelpaze alam
ve. derin pelajîk dizliklerde çökelmiştir. Paleoakımtı yönü
KD*dan KB'ya doğrudur.

Karağaç Üyesi'nin üst kesimi üzerime,, dereceli
geçişli, olarak, tane 'boyu. ve katman kalınlığının artması
ile beliren, 40 m. kali.nlik.ta Kabasal Üyesi çökelmiştir.
Birim egemen olarak kumlasından oluşmuştur. San renkli»
iyi pekişmiş, ince-masif katmanlı, düzlemsel laminalı ve
düzlemsel çapraz katmanlı olup litikarenit bileşimdedir.
Tatlısu Gastropodu, balık, yaprak ve ağaç- parçası içerir.
Birim alttaki ve üstteki birimlerin yaşı gözetildiğinde
olasılıkla Geç Eosen veya Erken. Oligosen yaşında olabi-
lir. Alttaki denizsel Karağaç Üyesi'nden Üstteki karasal
""Göksu Üyesi'ne" geçişi oluşturur. Kabasal Üyesi genelde

Şekiİd. Karaağaç üyesi içindeki kireçtaşı tektaşlar« ile ßrbidik tortulların
oluşumu (1. Tayfur Fm., 2. Kozlütepe Kçt, 3. Yamaç çamurunda okıma ve
kayma» 4. Kireçtaşı teklaşı,, S. Türbiditik akıntı, & Deniz düzeyi).
Fig 4. Model of formation of the turbiditic sedimenfts with limestone olïstol'its
in the Karaağaç member (1. Tayfur Fm., Kozlutepe Lrm.p 3. Slumping at slope
mud, 4. Limestone olistoiit, 5., Turbidilik low,, 6,. .Sea level),.

Şekil 5. Geç eosen Oligosen regresyonu sûreanoe oluşan çöketme gelîşîmi..

Fg 5. The evolution of the deposition during the lale Eooene-OBgocene regression

delta çökeli tipindedir.
Daha üste karasal nitelikli "Göksu Üyesi "min

kırmızı renkli çamurtaşı ile kumlası, çakütaşı ve kömür
merceklerinden otuşan fluviyal tortullar oluşmuştur. Biri-
min toplam kalınlığı 3ÖÖ-600 m. kadardır. Yaşı,, sapta-
nan polen fosillerine göre Orta-Geç Oligosen'dir. (Onal,
1985). Değişik düzeylerindeki kömürün, kalınlığı 4m.
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olup,, ortalama 35ÖÖ kcal/kg; dir.
Sonuç olarak., Orta Eosen*de açılan havza, Orta-Geç

Eosen'de maksimum derinliğe erişmiş, Oligosen'de tama-
men dolmuş ve karasal çökelmeler oluşmaya, başlamıştır.
Bölgedeki bu ortamsal değişimler KD-KB doğrultusunda
.gelişmiştir (Şekil 5).

Orta - Geç Miyosen Tortul İstifi
Yukarıda değinilen tortul istifin aşınma yüzeyi,

üzerine açılı diskordansh olarak, acı ve tatlı su ortam-
larını yansıtan, egemen olarak kumtaşı, yersel çamurtaşı
ve çakıltaşından oluşan, değişik düzeylerde 1-20 cm.
arasmda kömür içeren. "Eceabat. Formasyonu" çökelmiştir.
Formasyonun tabanında yersel plato bazaltı bulunur. Kum-
taşları sarı renkli, az pekişmiş, orta masif katmanlı, iyi
boylanmış, diştik açılı düzlemsel çapraz, laminalı, genel-
likle .som, karbonat çimentolu ve litikarenit bileşim-
dedir.., Çakütaşları polijenik bileşimde ve iyi yuvarlak-
laşnuştn". Birim, tatlı su Uni® sp., küçük Gastropod ve
acı su Ostrea sp., Mactrea sp., ve. Lam.ellibranch.ia. fosil-
lerini kapsar1,.. Acı ve tatlı su fosillerini kapsayan düzeyler
yer yer ardalanma gösterir. Ayrıca, Eceabat ve, Alçıtepe
dolayındaki benzer birim içinde, Aslan (1983) tarafından
Listriodon splendes, Lyceyaena sp, ve Agriotherium sp,
.gibi omurgalı fosillerde saptanmıştır. Birimin toplam
kalınlığı 400-500 m, kadardır.

Sonuç olarak,' Miyosen tortul istifi denizin kısa,
süreli ve sığ transgresif ve regresif hareketleri ile
çökelmiştir. Acı su {Ostrea sp. ve Macîrkea sp.) ve tatlı
su (Unio sp.) fosillerinin değişik düzeylerde ardalanma
göstermesi, bu. görüşü kanıtlar.

Geç Pliyosen Tortul İstifi
Daha. yaşlı tortulların aşınma yüzeyi, üzerinde düşük

açılı uyumsuzlukla. Pliyosen tortul istifi gelir. İstif ""Akar
Formasyonu1" adı altında iki üyeye bölünmüştür. İstifin alt
bölümü egemen olarak yeşil ve, kahverenkli çamurtaşı ve
kumtaşı ile çakıltaşı arakatkı ve arakatmanh Şarlak
Üyesinden oluşmuştur. Değişik, düzeylerde kömür
oluşuklanda bulunmaktadır. Kumtaşları sarı renkli, orta
pekişmiş, orta-masif katmanlı, yersel düzlemsel ve oluk-
sal çapraz 'katmanlı ve .genellikle somdur. Çakıltaşları. po-
lijenik bileşimli, orta boylanmış ve orta yuvarlaklaş-
mıştır. Çamurtaşlan oldukça, bol tatlı su, Gastropod fosil-
leri. (Pirenella caspia, .P., caspia transvers a, Cİessînioİa
poljaevi ve C, utvensis) kapsar1. Bundan başka kömür
düzeyleride bol miktarda spor ve polen içerir. Alt
bölümün kalınlığı 300 m. kadardır. Birim genel olarak
sığ göl ve akarsu ortamında çökelmiştir,

istifin üst bolümü.,, genellikle akarsu kökenli poli-
jenik çakıltaşından oluşmuştur. İstif Şarlak Oyesi olarak
adlanmıştır. Çakıltaşından başka yersel çamurtaşı ve, kum-

' taşı mercekleri değişik düzeylerde bulunur. Çakıltaşı
düzeyleri farklı dönemler1 şeklinde gözlenir. Çeşitli renk-
lerde,,, az pekişmiş,, masif katmanlı, polijenik bileşimli,
düzlemsel ve oluksal çapraz katmanlı, çakıllar1 yassı ve,
disk şeklînde, olup, silt ve kum. aramaddelidir. Bu düzeyin

kalınlığı 250 m. kadardır,. Şarlak Oyesi alttaki Susamlı
Üyesi'ne dereceli geçişlidir1,Olasılı yaşı Geç Pliyosen'dir.

Sonuç olarak., çalışma alanında yedi tortullaşma
evresi ayırt edilmiştir1 '(Şekil 1).
1 - Geç Kretase - Paleosen pelajik sistemi.»
2 - Erken Eosen transgregyonu ile .gelişen şelf,, yelpaze

alanı ve derin deniz düzlüğü sistemi,,
3 - Erken Eosen akarsu sistem,,,

4 - Orta Eosen transgresyonu ile gelişen şelf, yelpaze
alanı ve derin, deniz düzlüğü sistemi,

,5 - Oligosen .ak.ar.su, ve göl sistemi,
6 - Orta - Geç Miyosen acı ve tatlısıı. sistemi,,
7 - Pliyosen, tatbsu .gölü ve akarsu sistemi

BİRİMLERİN KORELASYONU
Çalışma alanının genelleştirilmiş istifi Gelibolu

Yanmadası'ndaki T.PA.O. Arama sondajları. Saner (1980)
tarafından verilen Enez dolayının genelleştirilmiş istifi
(Şekil 6) ve Trakya tortul havzasının farklı
bölgelerindeki Tersiyer tortullarının korelasyonları
yapılmış ve aşağıdaki, sonuçlar çıkarılmıştır.

1- Gelibolu-I ve KilitbaMr-I T.P.A.O. ara ma kuyu-
larında temeli serpantinit. Enez dolayında ise sleyt,
ffil.it ve metakumtaşmdan oluşan metamorfîk kayalar
oluşturmaktadır. Bu durum, pelajik kîreçtaşmm yer-
sel, korunmuş bir istif olduğunu ortaya, koyar.

2- Erken. Eosen yaşlı "Karaburun Formasyonu" Trakya
Tersiyer havzasında gözlenmemektedir (Şekil 6). Bu
durum, Erken Eosen transgresyonunun Trakya Ter-
siyer Havzasına ulaşmadığı ve havzanın güneyden
açılmaya başladığını gösterir.

3- Erken Eosen, yaşlı karasal. "Tayfur Formasyonu'1'
Kemper (1961) tarafından adlanan. 'Temel Selinti -
si'*ne, 'Orta. Eosen yaşlı resifal Kozlutepe Kireçtaşı,
Holmes (1961) tarafından adlanan "Soğucak
Kireçtaşı^na, Orta-Geç Eosen, yaşlı Karaağaç Üyesi,»
Ünal (1967) tarafından adlanan "Soğucak
Kîreçtaşı'na, Orta-Geç Eosen yaşlı Karaağaç. Üyesi»
Ünal (1967) tarafından adlanan tOrbiditik "Ceylan
Formasyonnna ve sığ-su nitelikli Kabasal Üyesi,
Ünal (1967) tarafından adlanan "Osmancılık Kum-
taşı"na karşılık gelir.

4- Kozlutepe Kireçtaşı ile Kabasal Üyesi Gelibolu
Yarımadası ve Trakya tortul havzasında klavuz düzey
niteliğindedir.

5- Orta Eosen yaşlı "Kozlutepe KkeçtasV'nm alt doka-
nağı, Oligosen Yaşlı"1 Göksu Üyesi"nin üst doka-
nağı heryerde uyumsuzdur.

6- Miyosen Yasjı "'Eceabat, Formasyonu "nun list doka-
nağı Gelibolu, Yanmadası'nda uyumsuzdur (Şekil 6).

7- Gelibolu Yanmadası'nda Erken Eosen Yaşlı
"Karaburun Formasonu" transgresif aşmalı ve reg-
resif, Orta Eosen Yaşlı "Kozlutepe Kireçtaşı"1 'trans-
gresif aşmalı, Geç Eosen veya Oligosen Yaşlı Kaba-
sal Üyesi regresif ve Miyosen yaşlı "Eceabat. For-
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masyonu*' kısa sürekli trangresif aşmalı ve regresif
niteliktedir.
Gelibolu Yarımadasında,, farklı zaman, aralıklarında

deniz düzeyinin bîrden fazla alçalma ve yükselmesi.
sonucu az ve çok. stratigrafik eksiklikler gözlenir.

Miyosen yaşlı tektonik dönem ve (5) Geç Pliyosen yaşlı
tektonik dönem.

Tektono Sedim.au.ter Birimler
Geç Kretase-Paleosen yaşlı tektonik denem.:
Geç Kretase'nin başında,,, oldukça derin olan -deniz Paleo-
sen sonuna dorğu regresyon ile sığlaşmıştır. Bu özellik,

ENEZ DOLAYI
( ENEZ SURRAUNDING )

TEKTONİZMA

Çalışma alanındaki tortul istif Orta ve Geç Alpin
orojenezlerinin Laramiyen, Saviyen ve Atik fazlarından
etkilenmiştir, Ortamı etkileyen, egemen .gerilim (stres)
türü ve bunların neden olduğu tortul istif ve yapısal
şekillere göre, beş tektonizma dönemi ayntlanmıştır.

Bunlar; (1) Geç Kretase-Paleosen yaşlı tektonik
dönem (2) Erken Eosen yaşlı tektonik dönem.» (3) Orta-
Geç Eosen-Oligosen yaşlı tektonik dönem,, (4) Orta-Geç

Lort Kireçtaşı'nın litofasiyes ve biyofasiyes özellikleri
ile belirginleşmektedir, Geç Kretase'de pelajik ortamı
Globotruncana sp,» Paleosen'de sığ ortam, singer
spikfllleri simgelemektedir. Paleosen'in sonunda ortam ta-
mamen karasallaşarak kısa süreli aşınma ve taşınma
oluşmuştur. Erken Eosen Yaşlı. "Karaburun Formasyonu1""
tortulları içindeki Lort Kireçtaşı'ndan türeme kırıntıların.
bulunması» bu görüşü destekler. Geç Kretase-Paleosen
yaşlı Lort Kireçtaşı Gelibolu'da yersel korunmuş otokton
bir birimdir,

Erken Eosen, yaşlı tektonik dönem: Erken Eo-
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Şekil ?. Saros Grabeni"rıih oluşumu w gûneyefe geişen «elktoftüık yapılar

F'ig 7. Formation; of the Saros G r a t a and oœured the tectonic structures
:in the south,.

sen'de havza tekrar açılmıştır, Daha yaşlı birimlerin
.aşınma yüzeyi üzerine Erken Eosen transgresyonu ile altta
resifal kireçtaşı (Başoğlu Üyesi) liste ise fliş. fasiyesmdeki.
Saz Üyesi tortulları birikmiştir.. Resif oluşumundan son-
ra,... çekme tektoniği ile denlz-alb akma. ve kaymalarının
egemen olduğu, türbiditik-olistostromal nitelikli fliş fa«
siyesi ile temsil edilen yamaç önü ve derîn deniz, ortamı
gelişmiştir,. Erken Eosen sonunda havza tamamen dolarak
karasal ortam oluşmuştur. Böylece, Erken Eo-sen'de önce
sığ-su sonra derin-su ve sonra da tekrar sığ-su fasiyesleıi
çekme tektoniği denetiminde, biri.kmi.stir1., Bu tortullar
içinde dayk ve sil şeklindeki volkanikler de bunu-
kanıtlar...

Orta - Geç Eosen, ve Orta-Geç Oligosen yaşlı
tektonik donem: Lütesiyen'de havza tekrar açılmıştır.
Daha yaşlı birimlerin, aşınma 'yüzeyi üzerine Lütesiyen
transgresyonu ile tekrar altta resifal nitelikli "Kozlutepe
Kireçtaşı"' üstte ise fliş benzeri. Karaağaç Üyesi, çökel-
miştir. Sığda yer yer yama resifi, çökeldikten sonra, olis-
tostromal ttlrbiditİk nitelikli fliş benzeri fasiyes ile tem-
sil edilen, yamaç önü ve derin-deniz ortamı gelişmiştir.
Geç Eosen sonunda,,, havza tamamen dolarak tekrar sığ-
laşmıştır. Böylece, Ltttesiyen'deki sığ-su derinleşmiş, Geç
Eosen'de ise sığlaşmıştır. Bu durum ile'Karaağaç Üyesi
(fliş nitelikli) içinde gözlenen kireçtaşı ve serpantin tek-
'taşlan ile dayk ve lav akmaları çekme tektoniğinin, etkili
olduğunu kanıtlar.,

Bu dönemin son.un<»©da,, Erken Miyosen!"de Saros
Grabeni'nin açılması ile birlikte, graben güneyindeki Gel-

ibolu, yarımadasında KB-GD yönlü kompresyonel kuvvet-
ler ortaya çıkmıştır (Şekil 7). Bunun sonucu, sırasıyla
KD-GB gidişli kıvrımlar, gerilim ters fayları ile bunları
kesen KB-GD yönlü doğrultu alımlı faylar oluşmuştur
(Şekil 8).

Orta-Geç Miyosen yaşlı tektonik dönem: Daha
yaşlı tortullar üzerinde açılı diskoîdaıı.slı olarak çökeien
tortullar düşey çekim kuvvetleri, etkisinde kalmıştır., KD-
GB gidişli fayların bir kısmı Miyosen tortullar ile yaşıt
olup tortullaşmayı kontrol etmişlerdir, Miyosen tortulları
altında bulunan Yeniköy Bazaltı'da düşey çekim tekto-
niğine bağlı olarak çıkmıştır. Çô k katlı alçalma ve
yükselme hareketlerini Miyosen'deki acı ve tath-.su
{Macrea sp.,, ve Unto sp.) biyofasiyeslerinin gelişmesini
sağlamıştır,. Bu dönem, bölgedeki Neotektonik (enson
tektonik rejim) dönemini, oluşturur.

Geç. Pliyosen yaşlı tektonik dönem: Daha yaşlı
tortullar- üzerinde düşük açılı uyumsuz olarak Geç Pliyosen
yaşlı tortullar birikmiştir.. Başlıca düşük eğimli katman-
lanma ve düşey çekim fayları ile temsil edilmektedir.

Tektonik Yapılar
Çalışma alanındaki tektonik yapılar Şekil 8'de,

çalışma alanı ve yalan çevresini içine alan büyük, ölçekli
tektonik yapılar Şekil 9'da gösterilmiştir..

Kıvrım,, fay ve eklemler
Erken Miyosen yaşlı,, ortalama K45D gidişli olan

ve birbirine paralel simetrik, asimetrik ve devrik
kıvrımlar gözlenir (Şekil 8). Çalışma alanını boydan
boya kaleden iki önemli kıvrım. Kabasal Senklinali ile
Tırpan Tepeleri Antiklinalidir. Diğer ufak kıvrımlar bu. iki
kıvrımın, kanatlarında yeralır. Kabasal Senklinali simet-
riktir. Tırpan Tepeleri. Antiklinali'nin güney kanadı,
KB'dan GD yönüne doğru sıkıştırmanın daha fazla olması
nedeniyle,,, yer yer dikleşmiş ve ters dönmüştür.

Erken Miyosen yaşlı ters faylar yaklaşık K45D/60
KB'ya eğimlidir'., Kavaklı ters fayı 'bölgesel nitelikte ve
en belirgin olanıdır. Ters fay kıvamlanmadan sonra,,
Tırpan Tepeleri Antiklinali'nin güney kanadının gerilip
kopması ile gelişmiş olup, bir gerilim ters fayı nite-
liğindedir,. Fay KB'dan GD'ya doğru yatay etki ile
oluşmuştur., Sıkışmanın çalışma alanı kuzey doğusunda da-
ha etkili olması nedeniyle, güneybatıya oranla yüksek
açılı ve sık kıvmnlanmalar gözlenmektedir. KB-GD gi-
dişli doğrultu atımlı faylar kıvrımları ve ters. fayı kesmek-
tedir1, Doğrultu atımlı faylar,, ters faylar ve kıvrımlar KB-
GD doğrultulu *'bir sıkışma tektoniğinin varlığını
kanıtlamaktadır (Şekil 10). Normal, faylar Orta-Geç Mi-
yosen yaşlı olup çoğunlukla tortullaşmayla yaşıt, ge-
lişmişlerdir. Normal faylar KD-GB gidişli,, düşey veya az
eğiktir., En önemlisi. Saros Grabeni'nin güneydoğusunu
sınırlayan Saros fayıdır.. Fay gidişi boyunca yer yer
kükürtlü, su. ve. dayk girmeleri gözlenmektedir. Saros fayı
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ŞeM 8. Çalışma alanının yapı haritası
Fig Ä Structural map of the study area

kuzeydoğuya doğru sağ yönlü Ganos fayı ile birleşmek-
tedir. Fay günümüzde de .aktiftir. Düşey atımı ile birlikte
yanal atımının da olduğu tahmin edilmektedir.

Miyosen öncesi tortullarda ölçülen eklemlerin
doğrultuları KB-GD yönünde yoğunlaşmaktadır (Şekil 11).
Eklemlerin % 62'si 8O°-9O° eğimlidir. Şekil 11 'de (a.) ve
(b) makaslama eklemi» (c) ise tansiyon eklemi olarak
değerlendirilmiştir. Eklemlerin bu özelliği, çalışma ala-
nının Erken Miyosen'de KB-GD doğnıltulu b!ir sıkışma
tektoniği etkisi altında, kaldığmı kanıtlayan, başka bir
•veridir.

Sonuç olarak» Erken Miyosen'de Saras Grabeni'nin
açılması ile güneyde gelişen, kompresyonel kuvvetler tek-
tonik, yapıların (kıvrım, ve fayları) oluşturmuştur1 ('Şekil
7). Erken Miyosen yaşlı faylart kıvrımlar ve eklem
takımlarının birbiri ile olan. geometrik, ilişkileri, 'bölge-
nin KB-GD yönlü bir .sıkışma tektoniği etkisi altında
kaldığını kanıtlar.

'b& Pichon ve diğ. (1973), Kuzey Ege Grabeni'nin
açılmasını iki yandaki levhacıkların rotasyonel .hareket-
leriyle açıklamışlardır. Saner {1980), Saros Grabeni'nin
oluşumunu Miyosen'den itibaren gelişen tansiyonel kuv-
vetlere bağlamıştır,

Dawey ve Şeegör (1979) ve Şengör (1980-82) An-
adolu levhasının Kuzey Anadolu fayı vasıtasıyla batıya

itildiğini,, bu fayın Ganosdağı civarında güneybatıya
döndüğünü ve burada oluşan sıkışmanın birdirmeleri oluş-
turabileceğini belirtmişlerdir.

SONUÇLAR
1- Gelibolu Yarımadasındaki Tersiyer istifinin

Erken Eosen'den itibaren oluşmaya başlamasına karşın,
Trakya Havzasında Orta. Eo.sen"de çökelmeye başlamıştır.

2- Çalışma alanında» farklı zamanlardaki çekme
tektoniğine bağlı olarak, beş; tortul istif gelişmiştir. Bun-
lar: (1) Geç Kretase-Paleosen tortul istifi, (2) Erken. Eo-
sen, tortul istifi., (3) Orta-Geç Eosen ve Oligosen tortul is-
tifi, (4) 'Orta-Geç Miyosen tortul istifi (5) Geç Pliyosen
tortul istifidir. Saner (1980), Gelibolu Yanmadası'nda üç
farklı yaşlı tortul istifin bulunduğunu belirtmiştir,,

3- Erken Eosen yaşlı """Karaburun Formasyonu1"
Trakya Tersiyer havzasında g5zlenmemektedir. Bu durum,
Trakya. Tersiyer Havzası'nın .güneyden açılmaya başladı-
ğını, kanıtlar,

Le Pichon ve diğ. (1973), Kuzey Ege Grabeni'nin,
açılmasını iki yandaki levhacıkların, rotasyonel hareketi,
ile açıklamışlardır.,

4- Orta-Geç Eosen ve Oligosen istifi. Trakya hav-
zasındaki aynı yaşlı birimlerle litolojik ve paleontolojik
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benzerlikler ve yanal geçişler gösterir..
5- Gelibolu Yanmadası'ndaki Miyosen öncesi bi-

rimler çekme tektoniği. kontrolünde birikmiştir., Erken
Miyosen'de Saros Grabeni'nin açılması ile güneyde ge-
lişen kompresyonel kuvvetler tektonik yapılan oluş-
turmuştur'. Dawey ve Şengör (1979), Batı Anadolu'daki
graben havzalarının açılmasmı levha tektoniği kuramı ile
açıklamışlardır. Bu açılmaya D-B yönlü sıkışmanın neden,
olduğu görüşündedirler. -*

6- Erken Miyosen yaşlı faylar, kıvrımlar1 ve eklem.
takımlarının birbiri ile olan geometrik ilişkileri» böl-
genin. KB-GD yönlü bir '.sıkışma tektoniği etkisinde kal-
dığını belirler.

7- Orta-Geç Miyosen yaşlı tortullar düşey çekim
kuvvetleri, etkisinde kalmıştır. Bu zaman aralığındaki fay-
lar tortullaşmayla yaşıt gelişmişlerdir.

S- Çalışma alanındaki Miyosen ve öncesi' yaşlı
volkanik kayalar farklı zamanlardaki tektonik, kontrollü
olarak gelişmişlerdir.,

9- Dewey ve Şengör (1979) ve Şengfr (1980-82),
Anadolu levhasının Kuzey Anadolu fayı vasıtasıyla batıya
itilidiğini, bu fayın Ganosdağı civarında güneybatıya dön-
düğünü ve. burada, oluşan sıkışmanın bindirmeleri oluştu-
rabileceğini belirtmişlerdir. Çalışma alanında saptanan
KB-GD yönlü sıkışma ve buna bağlı olarak gelişen, kıv-
rımlar ve ters faylar, bu görüşe uyar.
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