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ÖZ: Bolucan (Zara-Sivas) yöresinde Oligosen yaşlı Selimiye formasyonu jips, kumtaşı, mam, ve dolomitik
kiıeçtaşlanndan oluşur. Formasyonun egemen bileşeni olan kumtaşlan üzerinde hafif, ağır ve kil minerali
analizleri yapılarak sedimanter petrolojik özellikleri incelenmiştir. Kumtaşlannda klorit, illi t ve kaolini t gibi
kil mineralleriyie piroksen, klorit, biyotit,, muskovit ve demir oksitçe zengin opak mineraller gibi ağır mine-
raller belirlenmiştir. Van Andel (1958), Travis (1970) ile Folk ve diğ. (1970)'nin üçgen sınıflandırma diyag-
ramlarına göre kumtaşlan, sırasıyla grovak, kayaç parçalı kumtaşı ve litaıenit olarak tanımlanmıştır.
Dickinson ve Suczek (1979) ile Dickinson (1982)fm klastik petrofasiyes sınıflamalarında ise karışık ve
.rösiklik kaynak alanları ile yay orojen kaynak alanlarının vaıiığı görülmüştür.

ABSTRACT: In the Bolucan (Zara-Sivas) region, 'The Selimiye formation which is Oligocène in age, is
composed of gypsium, sandstone, marl and dolomitized limestones. The sandstones are the dominant com-
ponents of this formation. The sedimentary petrological characteristics of these sandstones have been inves-
tigated by using their light, heavy and clay mineral analysis. Chlorite, pyroxcene, biotite, muscovite and
heavy mineral such as iron oxide rich opac minerals have been defined as gieywacke, rock fragmented sand-
stone and litfaic arenite perspectively according to the triangular classification diagrams of Van, Andel
(1958)» Travis (1970) and Folk et al (1970). In the clastic petrafaci.es classifications of Dickinson and Suc-
zek (1979) and Dickinson (1982), mixed and recycled, provenance and orogen sources have been observed..,

GİRİŞ

Sivas ili sınırlan içerisinde kalan inceleme
alanı, Zara ilçesinin 30 km güneyinde bulunan Bo-
lucan. bucağı çevresinde yer almaktadır (Şekil 1)..,
İncelenen bölgede Eosen» Oligosen ve Miyosen
yaşlı birimler yüzeyler.

Bu çalışmada, Oligosen yaşlı Selimiye fbraıas-
yoiîu kumtaşlannı oluşturan. kınnuMann. kökenini
araştırmak ve sedimanter petrolojik özelliklerini
ortaya, koymak amaçlanmıştır. Bunun için
kumtaşlannm ince kesit petrografisi, hafif ve ağır
mineral, analizi ile kil fraksiyonu, çalışmaları

. yapılarak, kırmalıların prcwenanslan belirlenmeye
çalışılmıştır. Ayrıca kumtaşlannm içerdiği bileşen-

lerin yüzde miktarlarına göte değişik araştıncılann
üçgen sınıflandırma diyagramlarında adlandırıl-
maları yapılmıştır..

İnceleme alanının da bulunduğu. Sivas Hav-
zasında, yerli ve yabancı birçok, araştıncı çeşitli
konulara yönelik çalışmalar yapmışlardır. Yörede
gerçekleştirilen ilk çalışmalar Blumenthal (1937)
ve Nebert (1956)'e aittir. Daha sonra Kurtman
(1961 ve 1973), Arpat (1964), Norman (1964),. De-
minnen (1965), Baykal ve Erentöz (1966) jeolojik
harita yapımı, paleontoloji ve petrol olanaklarıyla
ilgili olarak, çalışmışlardır. Artan ve Sestim (1971)
ise inceleme alanının güneyinde bulunan Beypman
yöresinin jeolojik özelliklerini ortaya koymuştur.
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Bölgede yapılan en son. çalışmalar, Gökçen (1981
ve 1982) ile Gökçen ve Kelling (1985) tarafından
yapılmıştır. Bu aıaştnmacılar, Tersiyer yaşlı birim-
lerde sedimantolojik çalışmalar yapmışlar ve
bulgularını Refahiye bölgesindeki aynı yaştaki
birimlerle deneştirmişlerdir.

BÖLGESEL JEOLOJİ

İnceleme alanı ve yakın çevresinde yüzeyleyen.
en yaşlı birim Üst Kretase* yaşlı ofiyolitli
karmaşıktır. Bu. birimin üzerinde Üst Kretase-
Paleosen yaşlı Tecer kireçtaşlan yer alır. lu birim-
ler üzerine çakılfaşı, kemtaşı ve marnlardan oluşan.
Eosen yaşlı Bozbel formasyonu gelir., Çalışmanın
yapıldığı Oligosen yaşlı Selimiye formasyonu,
Sivas Havzasında doğu-batı doğrultusunda uzan-
maktadır, Yeşil ve bordo renklerin egemen olduğu
formasyon kumlası, mam, kireçtaşı ve jipslerden
meydana gelmiştir (Şekil 2).

Alttaki birimler üzerine uyumsuzlukla gelen
Miyosen yaşlı çökeler, iki ayn. litostratigrafik
bîrimden oluşur. Bunlardan Hafik formasyonu jips»
konglomera» kumtaşı ile marnlardan oluşur ve
gölsel ortamı kaıekterize eder.. Yine aynı yaştaki
Karacaören. formasyonu ise çakıltaşı, kumlası,
mam. ve kireçtaşı litolojilerinden meydana gelir.
Bu iki formasyon birbiriyle yanal geçişlidir.

İnceleme alanındaki yüzeyleyen bütüo. bu birimler
serbest çakıl, kum, silt ve killerden oluşan alüv-
yonlar ile örtülür.

STRATİGRAFİ

Bolucan (Zara-Sivas) çevresinde Oligosen yaşlı
Selimiye formasyonu, Eosen yaşlı Bozbel formas-
yonu üzerine uyumsuzlukla gelir. Formasyonun, ta-
banında 350 m kalınlığında jipsler yer alır (Şekil
3). Bu düzeyi 190 m kalınlığında» yeşil ve bordo

Şekil 1 İnceleme alanının buldum haritası.

Figure I Location map of the investigated area.

Şekil 2 inceleme alanının, basitleştirilmiş jeoloji
haritası.

Figure 2 Simplified geological map of the investi-
gated area.
1 Bozbel. formasyonu (Eosen)

Bozbel formation (Eocene)
2 Selimiye formasyonu (Oligosen)

Selimiye formation (Oligocène)
3 Hafik formasyonu (Miyosen)

Hafik formation (Miocene)
4 Karacaören foımasyonu (Miyosen)

Karacaören formation (Miocene)

5 Alüvyon (Kuvaterner)
Alluvium (Quaternary)
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Şekil 3 Selimiye formasyonu ölçülü dikme kesiti.
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Figure 3 Measured columnar section of Selimiye
formation.
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Şekil 4 Selimiye formasyonu kumtaşlannın pet-
. rografîk sınıflaması.

Figure 4 Petragraphical classification of Selimiye
formation, sandstones.

Çizelge 1 Selimiye formasyonu, kumtaşlannın
Dickinson (1982ya göre petrografik
analiz sonuçlan.

Table 1 Pétrographie analysis results of the Seli-
miye formation sandstones, after Dick-
inson (1982)...



renkli kumtaşı-marn aıdalanması izler. Kumtaşlan
kaba taneli ve orta katmanlıdır. Bunların üzerine
tekrar 50 m kalınlığında yanal devamlılığı fazla ol-
mayan jipsler gelir,., Daha üst düzeylere doğru 55 m
kalınlığında kumtaşı, marn ve kireçtaşı ağdalan-
ması yer alır. Bu kumtaşlan ince-orta taneli» yeşil
ve bordo .renklidir. Kireçtaşlan ise dolomitik
karekterde, koyu gri ve pembemsi renkli, bol
çatlaklı ve kırılgandır. Kıımtaşı ve kireçtaşlanyla
ardalanmalı olarak bulunan marnlar da gri ve yeşil
renklerdedir,

Formasyonun üst bölümünde yer alan jipsler 70
m kalndığındadır. Bu. düzeyin üzerinde ise oıta-
kalın katmanlı 140 m kalınlığındaki kumtaşlan
bulunur. Çapraz laminalar içeren bu kumtaşlannda
tane boyuttan, oldukça değişkendir, Bol eklemli
olan katmanlar1 .akıntı izleri de taşır. İstifin en üst
kesiminde ise 185 m kalınlığında kumtaşı-marn
aıdalanması yer alır. Bu düzeydeki kumtaşlan
ince-orta taneli ve yeşil renklidir. Bu düzeyin
üzerinde de Hafik formasyonuna ait jipsler uyum-
suz olarak bulunur.

SEDİMANTER MİNERALOJİ VE ;;

PETROGRAFİ

Selimiye formasyonundan alman ölçülü dikme
kesit ile elde edilen 21 kumtaşı örneğinin ince
kesiti üzerinde, kumtaşım oluşturan, ana
bileşenlerden 500 volumetrik nokta sayılarak %
lOffe tamamlanmış ve bileşenlerin özelliklerini
ortaya .koyan çalışmalar yapılmıştır (Çizelge 1).,
Bromoform yardımıyla ağır mineraller ayrılarak
incelenmiş, XRD çalışmalarıyla da kil mineralleri
saptanmıştır. Kumtaşlannın petrografik özellikleri
şöyledir;

Kuvarslar: Kumtaşlannda % 24-40 arasında
bulunurlar. Çoğunlukla monokristalin kuvarslar
şeklinde olup orta-ince tane boyutludurlar.
Fölikristalin kuvarslar ise daha iri taneler şeklinde
gözlenmişlerdir.

Feldispatlar: % 2-5 arasında değişen feldispat-
lar genellikle ortoklaslardan meydana gelmişlerdir.
Daha az bulunan plajiyoklaslar ise ince-uzun
çubuklar şeklinde ve polisentetik ikizlenme
gösterirler.

Şekil 5 Selimiye formasyonu kumtaşlannın tek-
tonosedimanler sınıflaması (Dickinson,
1982).

Figure 5 Tectonosedimentary classification of Se-
limiye formation sandstones (Dickinson,,
1982),.

JEOLOJİ MÜHENDİSLIÖ1-KASIM 1992 13S



- Kayaç parçalan: Kayaç parçalan kemtaşlannın
en bol bulunan bileşenidir. İnce kesitlerde belirie-
nen oranlan % 54-71 arasında değişir, Magmatik
kayaç parçalan tortul kayaç parçalanna göre daha
fazladır.

Bağlayıcı: Kumtaşlannda hem Mİ hem de
karbonat bağlayıcının varlığı görülmekledir. Her
ikisinde de taneler sıkı bir şekilde bağlanmışlardır.

Ağır Mineraller: Piroksen,* kiorit, biyotit»
muskovit ve opak mineraller kurataşlan içersinde
saptanan ağır minerallerdir, Bunların içerisinde en
yaygın olanı Müritlerdir.

Kil Mineralleri: Formasyonda belirlenen kil
mineralleri kiorit, illit ve kaolinittir. Bunların
içerisinde en bol bulunanı kiorit olup formasyonun
alt düzeylerinden üste doğru artmaktadır.
Kaoliniüer ise yalnızca, üst düzeylerde görülürler.

KUMTAŞLARININ ADLAMAiSI

Selimiye formasyonundan .alınan ölçülü dikme
kesitte kumtaşlan çoğunlukla istifin orta ve üst
düzeylerinde bulunurlar.. Bunlar genellikle kötü
boylanmak ve ince-orta tanelidir. Kumtaşlannı
adlandırmak için değişik araştırıcıların kumtaşı
sınıfiandıma üçgen diyagramlarından yarar-
lanılmıştır.

Kumtaşlannın Van Andel (1958)fe göre grovak,
Travis (1970)'e göre kayaç parçalı kumtaşı, Folk
ve diğ., (1970)'e göre ise litarenit olduğu belirlen-
miştir (Şekil 4). Adlandırmalardan da görüldüğü
gibi kumtaşlannda kayaç parçalan ve kuvarslar
oldukça fazladır. Feldîspat içeriği diğerlerine oran-
la daha az bulunmaktadır.

KLASTtKPETROFAStYESLER.

Genel olarak kumtaşını oluşturan taneler,
itişildik orojen kaynağı, kıtasal kabuk blok kaynağı
ve magmatik yay ve kaynaklarına aittir. Adı geçen
kaynaklar Dickinson ve Suczek (1979) ile
Dickinson (1982)'ın geliştirdikleri QFL, QmFLt ve
QpLvLs üçgen diyagramları ile belirlenebilmekte-
dirler. Bu diyagramlarda yer alan kıtasal kabuk
kaynak alanları eski orojenik alanların
aşındırılarak denizel ortamlarda çökeldikleri
bölgelerde oluşmaktadır. Magmatik yaylar; meta-
morfik, derinlik ve volkanik kayaçlann bulunduğu
alanlardır. Rösiklik orojen kaynak alanları ise
tortul kayaçlann egemen olduğu fakat içinde
magmatik kayaçlann da bulunduğu kıvrımlı ve
bindinneli bölgelerdir.

Bolucan (Zara-Sivas) yöresinde Selimiye
formasyonu kumtaşlan yukanda adı geçen üçgen
diyagramlarına uygulanmıştır (Şekil 5). Kumtaş-

Şekil 6 Selimiye» formasyonu, kumtaşlannın geçiş
provenanslan (Dickinson ve diğ,.,, 1983).

Figure 6 Transtional provenance of Selimiye for-
mation sandstones (Dickinson et al, 1983),.,
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lannm QFL üçgen, diyagramında rösiklik oıojen
kaynağı ile magmatik yay kaynağı arasındaki alan-
da bulunduğu belirlenmiştir. QmFLt üçgen diyag-
ramında ise kumtaşlan rösiklik orojen kaynak
alanında kalmaktadır. QpLvLs üçgen diyag-
ramında da noktalann büyük bölümü yay orojen
kaynak alanında, daha az bölümü ise çarpışan
orojenler kaynağı alanında yer alır.

Kumtaşlan, Dickinson ve dig., (1983)"nin
geliştirdiği QtFL üçgen diyagramında geçiş yay
alanında bulunurken, QmFLt diyagramında da
rösiklik kayaç parçalan alanı içerisindedir (Şekil
6).
SONUÇLAR

- Bolucan (Zara-Sivas) yöresinde Oligosen
yaşlı Selimiye formasyonu kumtaşlan klorit, îilit,
kaolinit gibi kil mineralleri ile piroksen,, Morit,
muskovit, biyotit ve demir oksitçe zengin, ağır
mineraller içerirler,

- Kumtaşlan Van Andel (1958ye göre grovak,
Travis (197ö)'e göre kayaç parçalı kumtaşı. Folk
ve Diğ., (1970ye göre ise İitaıenit şeklinde tanım-
lanmıştır.

- Kumtaşlannı oluşturan tanımlılar Dickinson
ve Suczek (1979) ile Dickinson (1982)'ın klastik
petrofasiyes sınıflamasına göre kanşık ve rösiklik
orojen kaynak alanlan ile yay orojen. kaynak-
larından türemişlerdir,
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