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ABSTRACT
In Sivas basin various formations have developed and extensi
ve area. Metamorphic structures (Paleozoic) (W-E) lie in hortnern
region. Mesozoic layers and green rocks are in the core of anticline.
Tertiary formations (Paleocene- Lutecien, Oligo-Miocene) look at
the age of Miocene and Pliocene. Their origine is mariner, lagunel,
continental and lacusturine. Mesozoic and Tertiary layers are fol
ded and they present structures of Jurasic typs. Pontien and Plioce
ne lacustrine layers are practically horizontal. Continental Miocene
contains rich vertebra fossiles near Sanhasan village.
Sivas şehri geniş ve derin bir havzanın orta kesiminde yeralır.
Bu havza Yukarı Kızılırmak vadisinin üzerinde yeralan havzalar
dan biri olup, genişliği taban kısmında 40-50, çevresindeki dağlar
arasında da 100-150 km kadardır. Kızılırmak, yer yer genişleyip
daralan alüvyal düzlükler üzerinden, doğudan batıya doğru akar,
Sivas’ın batısından itibaren güneybatıya doğru yönelir. Alüvyal
dolgu, Sivas’ta 1285 m (Sivas’ın bulunduğu yükselti), batı kesim
lerde ise 1200-1250 m civarında bir yükselti gösterir. Taban kesim
lerinde alüvyonlu düzlükler bulunan genç vadilere hakim platolar,
havza çevrelerine doğru çıkıldıkça 1500-1600 m yükseltilere ulaşır,
daha yükseklerde dağlık alanlara intikal eder. Havza çevresinin
başlıca dağlan arasında kuzeyde: Yıldızdağı (2552 m), Tekelidağ
(2649 m), Sakardağı (2668 m) Çeltek dağ; batı: Akdağ (2327 m),
güneyde: Tecer dağı, Gürlevik dağı (2688 m) ve Çengelli dağ
(2596) bulunur.
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Kızılırmak’in Sivas yakınındaki başlıca kolları bir merkezde
toplanacakmış gibi bir durum gösterir, bu Pliosen göl havzasının
paleocoğrafık gelişmesinden kalma bir hidrografık sistem olabilir.
Dağlardaki orografik uzanışlarla, bölgenin strüktüründeki
genel uzanışlar arasında genel bir uygunluk göze çarpar. Kuzeyde
yüksek röliefe tekabül eden kesimler, bu kesimlerdeki metamorfik
kayaçlarda (gnays, mikaşist, kuarzit ve mermer gibi) göze çarpan
eski tektonik uzanışlarla bir uygunluk gösterir. Metamorfik kayaçlann üzerine gelen Eosen ve Oligosen ve bazı Mesozoik yaşlı for
masyonlarda eski metamorfik masiflerdeki doğrultulara uyan bir
durum göze çarpar. Güney dağlık kesimde, Gürlevik-Tecer dağı çe
kirdeğinde Kretase yaşlı kalker ve yeşil volkanik kayaçlardan oluş
muş, bir Tersiyer antiklinali bulunuyor. Bu antiklinalin üzerini kap
layan Eosen tabakaları alttaki Kretaseyi, içerisinde serpantin
çakıllarının da bulunduğu, kalın bir taban konglomerası ile örter.
Bu kesimde iki antiklinal ve iki senklinal saptanabiliyor. En geniş
senklinal, Sivas, Celâllı ve Şarkışla kesiminden geçer. Bu senklinal
hem rölief hem de strüktür bakımlarından asimetriktir. Nitekim,
Sivas havzasının içinden geçen ve doğu-batı doğrultusunda uzanan
senklinal ekseni, kuzeydeki antiklinale daha yakındır.
Havzanın kuzey kenarında, yeryer meydana çıkan üst Kretase
arazisi, alt seviyelerde fliş, üst seviyerde de kalkerlerden oluşmuş
bulunuyor. Bunlarla birlikte yer yer yeşil volkanik kayaçlar da bu
lunur (3).
Üçüncü zaman formasyonları içinde, Eosen, Oligosen ve Neojen en geniş alanları kaplamış bulunurlar. Havzada geniş alanlar
kaplıyan ve oldukça kalın olan tersiyer arazisinin büyük birkısmı
Paleosen-Lütesien yaşında olup, alt seviyelerde ilişlerden, üst sevi
yelerde de beyaz veya bej renkli kalkerlerden meydana gelmiştir.
Renkleri ve elemanları (çakıl, kum, kil, mam ve bazen yeşil kayaç
ibi) sık sık değişen ilişleri, çok yerde taban .konglomeraları ile kal
kerler örter. Alttaki flişler oldukça sıkışık kıvrımlar gösterir. Üstte
ki kalkerlerin yer yer kumlu, mercanlı ve bol Nummulit’li fasiyesli
ve Ipresien-Lütesien yaşlı seviyelerine, Karaçayır-Sivas arası, Gürlevik dağı ve Sivas kuzeyinde olduğu gibi, yüksek kesimlerde rast
lanabiliyor. Lütesien arazisinde de alt kesimlerde fliş, üst kesimler
de kalkerler hakimdir.
Jipsli seri, lagüner kökenli olup, kumtaşı, kil, marn, konglome
ra, jips, tuz, kalker ve linyitleri ihtiva eder. Bu serinin renkleri de
mor, kırmızı, yeşil, beyaz, bej, sarımtrak ve boz olmak üzere deği
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şiktir. Sivas yakınında görüldüğü gibi Eosen arazisini diskordant
olarak örter; değişik kıvrım şekilleri gösterir. Tuz katmanlarının
mevcudiyetine bağlı olarak diyapr şeklinde tuz domlan da gözlen
mektedir. Oligosen’den alt Miosen seviyelerine geçiş kesimlerinde,
Pürhüseyin ve Tuzla çevresinde tesbit edebildiğimiz fosilli ve kal
kerli formasyonlarda, civar bölgelerde petrol içeren tabakalarda,
karakteristik fosillerin bulunuşu ve paleontolog tarafından determi
nasyonu oldukça ilgi çekicidir. Yaşı, genellikle; Oligo-Miosen
kabul edilen jipsli seri, oldukça yaygın olan çeşitli Miosen arazisile
yeryer örtülmüştür (5 ve 6).
Kil, mam, kalker ve kumtaşından oluşmuş, çeşitli ve bol fosilli
ve yer yer kıvrımlı, açık renkli tabakalar deniz kökenli olup, çok
yerde Oligosen arazisini diskordant olarak örter; bunlar alt ve orta
Mioseni temsil etmektedir. Bunların üzerine de yer yer omurgalı
hayvan fosillerini içeren, çakıl, konglomera, kumtaşı, kil ve marn
(5 ve 6) gibi akarsu kökenli katmanlar gelir. Bu karasal kökenli ve
vertebrel formasyonları, Sivas’ın kuzey ve batı yanlarında görüldü
ğü gibi, Planorbis’li göl kalkerleri örter. Kalkerler strüktüral düz
lükler ve kuesta relief şekilleri meydana getirmişlerdir. Pliosene ait
tirler.
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Şek. 1: Kızılırmak vadisinin strüktürel kesiti. Pm-Metamorfik Paleozoik. S-Kretase kalker
veflişi (Yeşil volkanik kayaçlı). E-Paleosen- Lütesien (fliş kumtaşı ve kalker, Olj-OligoMiosen jipsli seri. Mic-Vertebreli Ponsien karasal. PL-Lakiistr Pliosen Kalkerleri (Kuesta
röliyefli). al-Alüvyon Ant-Antiklinal. Se-Senklinal.
Fig. 1: Profile o f Kızılırmak Valley Pm-Metamorphic Paleozoic. S-Cretaceous limestone
with green rocks. E-Paleocene-Lutetian (flysch-limestone) Olj-Series with gyps (OligoMiocene). Mic-Continental Miocene with vertebra fossiles. al-Alluvion. Ant-Anticline. SeSencline.
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Önemli bir vertebre fosili yatağı Sanhasan köyü’nün 2 km gü
neyinde bulunuyor (Sivas’ın 15 km batısında) (6). Buradan topladı
ğımız başlıca fosiller arasında dikkati çekenler şunlardır:
Hipparion gracile (birkaç kafatası parçası, çeşitli dişler ve ke
mikler), Sus erymanthius (baş parçalan, dişler); Mastodon sp.,
Rhinoceros sp. Hyaena eximia, Giraffa sp., Gazella sp., Cervus,
Antilop, kunduz, kaplumbağa ve kuşlara ait bazı parçalar.
Bu fauna üst Miosen (Ponsien) yaşında karasal kökenli bir fasiyesin varlığım göstermektedir (6).
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