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ÖNSÖZ 

Çalışmamızın konusunu oluşturan jips. Türkiye’de oldukça dar bir 

yayılım alanına sahiptir. Gerçi ülkemizde eriyebilen kayaçlar oldukça geniş yer 

kaplarlar ancak bu yayılımdaki esas birim kireçtaşıdır.  

 Bu çalışmada jipsin oluşumu, günümüze kadar nasıl bir süreçten geçtiği 

ve bu süreç sonrasında ortaya çıkan yeryüzü şekilleri ele alınmıştır.     

“HAFİK-EKİNLİ ARASINDA (KIZILIRMAKÇEVRESİNDE) JİPS 

KARSTI” adlı bu çalışma genel olarak jeomorfoloji biliminin karst 

jeomorfolojisi alanına yoğunlaşılarak hazırlanmıştır. Çalışma özellikle jips 

karstlaşmasını ele alması nedeniyle diğer karst çalışmalarından ayrılır.  Jipsin 

kireçtaşına oranla daha hızlı kartlaşması da beşeri faktörlerle jips arandaki 

ilişkiyi ön plana çıkarmaktadır. Tezin sonuç bölümünde bu konu üzerinde 

durulmuş ve arazide belirlenen birtakım problemler ve çözümleri açıklanmıştır.  

Tezin hazırlık sürecinde bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen danışmanım 

Yrd.Doç. Dr Uğur DOĞAN’a, MTA Mağara Araştırma Grubu şefi Jeomorfolog 

Dr. Lütfü NAZİK’e sonsuz teşekkürler. Ayrıca mağara araştırma grubu 

mensupları Emrullah ÖZEL, Cangül ACAR, Bekir AKSOY, Kadir TUNCER ve 

Koray TÖRK’e teşekkürlerimi sunarım. 

Tezin hazırlık sürecinde özellikle arazi çalışmalarında emeğini 

esirgemeyen arkadaşlarım Haydar SÖNMEZ ve  Ozan ARI’ya, tezin hazırlanma 

aşamasında yardımcı olan Haydar ASAN’a ve tez özetinin İngilizce çevirisi 

sırasında yardımcı olan İngilizce Öğretmeni Turan AKSOY’a teşekkür ederim.      
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1.GİRİŞ 

Anadolu’da jips, Eosen’den itibaren tortulanmaya başlamıştır. Jipsler 

özellikle Anadolu’nun iç kesimlerinde denizle irtibatı olan lagüner ortamlarda, 

kurak iklimlerin kontrolünde birikmiş ve karstlaşmaya uğramıştır. Kireçtaşına 

nazaran daha az olan jips,  özellikle İç Anadolu’da bulunmaktadır. 

Çalışmamızın konusunu oluşturan Hafik (Sivas) çevresi de ülkemizin en önemli 

jips alanıdır.  

İç Anadolu’nun önemli bir kenti olan Sivas İli’nin özellikle doğusunda 

beliren geniş jips alanları geçmişten günümüze kadar jeolog ve jeomorfologların 

hep ilgisini çeken bir konu olmuştur. Jips ve jips kartsı bölgedeki beşeri hayatı 

son derece yakından ilgilendirmektedir. Jipsli arazi üzerinde gelişen bazı karstik 

şekiller canlı yaşamını tehdit ederken bazıları da yaşamasına katkıda bulunacak 

özelliktedir. Çökme dolinleri, bölge halkının yaşamını ve mal güvenliğini tehdit 

ederken, erime dolinleri tarım arazisi olarak kullanılabilmektedir. Bunun 

yanında jipsli arazilerde içme suyu kaynakları oldukça sınırlıdır. Jips 

karstlaşması bu nedenle beşeri hayatı da yakından ilgilendiren önemli bir konu 

olarak ele alınmıştır.  

Eriyebilen kayaçlardan olan jips, Anadolu’da kireçtaşına oranla oldukça 

az görülen bir kayaç türüdür. Ancak çalışmaya konu olan Sivas ve çevresi jipsin 

Anadolu’da en çok yüzeylendiği kesimdir. Sivas doğusunda kalınlığı 750 

metreye ulaşan Miyosen jipslerinde tüm karstik şekiller yer almaktadır.  

Çalışma alanı içerisinde, sığ deniz ortamında çökelmiş olan jipslerin 

yüzeylendiği alanlarda, lapya, erime dolini, çökme dolini, kör vadi, karstik 



kaynak, düden, mağara, tavanı açılmış mağara, doğal köprü, boğaz ve polye gibi 

karstik şekiller yer alır.  

1.1. Araştırmanın Amacı  

Türkiye’nin en önemli jips karstı sahası olan Sivas Tersiyer Havzası 

Kuzey Anadolu Doğu kuşağı ve Toroslar arasında yer alır. Çalışma alanı olarak 

belirlenen Hafik doğusu bu havzanın orta bölümünde bulunmaktadır. Kalınlığı 

750 metreye ulaşan masif jipslerin bulunduğu Hafik doğusu tüm karstik 

şekillerin yer aldığı önemli bir alandır.  

Hafik doğusundaki jips karstı sahasında lapya, erime dolini, çökme 

dolini, kör vadi, karstik kaynak,  düden, mağara, tavanı çökmüş mağara, doğal 

köprü, polye gibi tüm mikro  ve makro karstik şekilleri bulunur. 

Bölgede  var olan jips ve ona bağlı olarak gelişen karstik şekiller bir çok 

araştırmacı tarafından değişik dönemlerde incelenmiştir (Alagöz, 1967; 

Waltham, 2002; Günay, 2002). Bölgede önceden yapılan çalışmaların çoğu 

alandaki  jeolojik birimleri stratigrafisi üzerinedir. Jips kartsı ise, Alagöz’den 

(1967) bu yana detaylı bir şekilde ele alınmamıştır. Jipsin kireçtaşına  oranla 

10-30 kez daha hızlı karstlaşması (Bögli, 1980) dolayısıyla jips alanlarındaki 

karstın jeomorfolojik gelişim sürecinin belirlenmesi, bilimsel açıdan olduğu 

kadar yerel ve bölgesel planlamalar açısından da oldukça önemlidir. 

Bu çalışmanın öncelikli amacı, Türkiye’deki en önemli jips karstı alanını 

oluşturan Sivas jips karstı sahasının, Hafik-Ekinli arasınında kalan kesiminin  

jeomorfolojisini detaylı bir şekilde ortaya koymaktır. Bunun yanında, jips 

karstında bir yandan aniden meydana gelen çökme ve sübsidans dolinleri can ve 



mal güvenliği açısından büyük tehlikeler oluşturmaktadır, su kaynaklarının 

bozulması da bölgede varolan ayrı bir problemdir. Bu problemlerin bölge 

açısından çözümlerinin aranması çalışmanın bir başka amacıdır.   

1.2. Araştırmanın Alanının Sınırlandırılması 

Çalışma sahası, Hafik yerleşmesini içine alarak, Zara yakınlardaki Ekinli 

kasabasına kadar uzanır. Çalışma alanına kuzey ve güney olarak Kızılırmak 

Nehri ikiye bölmektedir. Yine Kızılırmak Nehri’nin bir kolu olan Acısu da 

çalışma alanının güneyinden geçmektedir. Çalışma sahasının güney sınırı bu iki 

akarsuyun su bölümü çizgisinden geçirilmiştir. Kuzey sınırı ise, Hafik 

formasyonunu tamamen çalışma alanı içinde kalacak şekilde tespit edilmiştir 

(Bak. Yer Bulduru Haritası). 

Çalışma alanı; Sivas’ın doğusunda, Sivas jips karstı alanının ortasında 

yer alır. Sahada Kızılırmak vadisi  çevresi ve güneyinde olgun karstın 

görüldüğü alçak jips platosundan (1350-1420m) ve Kızılırmak vadisi kuzeyinde 

doğu-batı yönünde uzanan, üzerinde poligonal karstın görüldüğü yüksek jips 

platosundan (1460-1600m) oluşur. Bu alan Sivas jips kartsının en iyi geliştiği ve 

tüm karstik şekillerin bir arada görülebildiği en önemli kesimdir.  

1.3. Önceki Çalışmalar 

İnceleme alanı ve yakın yöresinde,  1900’lü yılların başından günümüze 

kadar değişik amaçlı pek çok çalışma yapılmış olup, bu çalışmaların bir özeti 

aşağıda sunulmaya çalışılacaktır.  



Philippson(1918), Sivas yöresindeki jipsli serilere Alt Oligosen yaşını 

vermiş ve Pliyosen yaşlı birimlerin jipsli serileri uyumsuz örttüğünü 

belirtmiştir.  

Stchepinsky(1939), Sivas İli ve yakın çevresinin genel jeolojisini 

incelediği çalışmasında Tecer kireçtaşlarına Senoniyen yaşını vermiş, 

ofiyolitlerin dilimler halinde yukarıya sürüklendiği ve ofiyolitlerin stratigrafik 

yerinin Maestrihtiyen veya Daniyen olduğunu belirtmiştir. Eosen’in filiş 

karakteri olduğunu ve Miyosen’in Oligosen üzerine uyumsuz olarak geldiğini 

ileri sürmüştür. 

Kurtman(1963), Eosen üzerine uyumsuz olarak gelen jipsli alacalı 

serinin şarabi renkli ince dokulu birinci seviyesine Oligosen, kırmızı renkli, 

kaba dokulu gre tabakaları ile jips tabakaları ardalanması şeklindeki ikinci 

seviyesine Miyosen yaşını vermiştir.  

Akkuş(1964), Divriği İ 39 d2 paftasında yaptığı çalışmada, Oligosen 

yaşlı Gündüz formasyonunun altta jips, üstte eflatun renkli kumtaşı şeylden 

oluştuğunu ileri sürmüştür. Araştırıcı, Alt Miyosen yaşlı Celalli grubunun Pağaç 

formasyonunu (kireçtaşı-marn) Benlikaya formasyonu (konglomera-kumtaşı) ve 

İnönü jipsinden meydana geldiğini belirtmiştir. 

Rhathur(1965), Eosen birimlerini alttan üste doğru Söğütlü kompleksi, 

Bozbel formasyonu, Başyurt formasyonu şeklinde tanımlayan araştırmacı, 

Miyosen çökellerini Celalli grubu altında toplamış ve alttan üste doğru jips,  

şeyl ve kumtaşı, kireçtaşı şeklinde stratigrafik konumlarını vurgulamıştır. 



Pisoni(1965), Karayün ve güneyinde (Sivas İ 38 c1-c2) yaptığı çalışmada 

Oligosen Miyosen açısal uyumsuzluğunu açıkça ortaya koymuş Oligosen 

çökellerini Gündüz formasyonu olarak adlandırmış ve Miyosen çökellerinin 

yanal-düşey geçişli kumtaşı-şeyl, kireçtaşı ve jipsten oluştuğunu vurgulamıştır. 

Alagöz(1967), Sivas İli yakın çevresinde yaptığı çalışmada, jips kastı ile 

ilgili tüm konuları ele almıştır. Sivas çevresinde özellikle jipsin stratigrafik 

açıdan değerlendirmesini yapan yazar, bölgenin jeomorfolojik birimlerini 

belirlemiştir. Sahayı Zara Doğu Platosu, Zara-Hafik Platosu ve Sivas Doğu 

Platosu şeklinde üçe ayırmış, bu üç bölgede de detaylı yüzey çalışması 

gerçekleştirmiştir. Bölgeyi genel olarak Pliyosen ve Kuaterner aşınım yüzeyleri 

şeklinde değerlendirmiştir.  

Karstik şekillerin gelişim süreçlerini açıklayan yazar özellikle bölgede 

varolan karstik göllerle ilgili detaylı ölçümler yapmıştır. Çalışmanın son 

bölümünde yazar jipsin beşeri kavramlarla olan etkilerine değinmiştir.  

Kurtman(1973), Sivas, Hafik, Zara ve İmranlı bölgesinde yaptığı 

çalışmada Sivas Havzası’nın temelinin Sakardağ’da yüzeylenen gnays, kuvarsit, 

mikaşist, serizitşist ve mermerlerden oluşmuş metamorfitlerin teşkil ettiğini, 

metamorfitler üzerine görülen en yaşlı sedimentin  kalker fasiyesindeki Üst 

Kretase tabakaları olduğunu belirtmiştir. Araştırıcı, Tersiyer’in Paleosen yaşlı 

kalkerlerle uyumlu olarak başladığını, Eosen’in volkanik katkıları ihtiva eden 

filiş fasiyesinde (Bozbel formasyonu) geliştiğini öne sürmüştür.  Oligosen’in 

Eosen üzerine açısal uyumsuzlukla gelen jipsli alacalı renkli kumtaşı ve 

silttaşlarından (Selimiye formasyonu) oluştuğunu ileri süren araştırmacı, 

Miyosen’in ise Oligosen üzerine açısal uyumsuzlukla gelen, birbirleriyle yanal 



geçişli jipsli alacalı renkli kumtaşları (Hafik formasyonu) ile kalker ve marn 

tabakalarından oluştuğunu (Karacaören formasyonu) savunmuştur.  

Baysal ve Ataman(1980), Araştırıcılar, Sivas Havzası’nda jipsli 

formasyonun taşınıp tekrar çökelmesiyle ikincil evaporitlerin Kızıldeniz’e 

benzer şekilde oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. 

Gökçen ve Kelling(1985), Zara-Hafik yöresinde yaptıkları çalışmada 

Oligosen çökellerini incelemişler, Oligosen kumtaşlarının petrografik 

analizlerinden, okyanusaldan kıtasala değişen bileşenler saptamışlar ve Paleojen 

sonunda bu bölgede küçük bir okyanus veya adayına ilişkin havzanın 

kapanmasıyla ilişkili olabileceklerini öne sürmüşlerdir.  

Aktimur ve diğ.(1988), Munzur Dağları ile Çavuşdağı arasının jeolojisi 

adı altında Sivas Havzası’nın doğu  kesimini jeolojisine yönelik bir çalışma 

yapmışlar, Selimiye formasyonuna Oligo-Miyosen yaşını vermişler, Alt-Orta 

Miyosen’de Kemah formasyonu adı altında  olistolitli jipsli kırıntıları, Orta-Üst 

Miyosen’de ise Hafik formasyonu adı altında kil ara katkılı evaporitleri 

tanımlanmışlardır. Kemah formasyonunun, Selimiye formasyonu üzerinde 

uyumlu olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Poisson ve diğ.(1992), Hafik yöresinde yaptıkları çalışmada, jipsli 

çökellerin Alt Miyosen yaşlı denizel çökellerin tabanında yer aldığını ve yaşının 

Oligosen olabileceğini denizel çökelleri üzerleyen jipsli çökellerin alt 

dokunağının ise tektonik olması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Araştırıcılar genel  

taşınma  yönü güneye doğru olan bindirme sistemleri ve KKD’ye doğru taşınma 

yönüne sahip geri bindirme sistemlerinin varlığını öne sürmüşlerdir.  



Değirmenci, Kaçaroğlu ve Cerit(1996), Sivas-Hafik arasında yaptıkları 

iki detay çalışmada bölgenin hidrojeolojik ve tektonik özellikleri üzerinde 

durmuşlardır. Çalışmalardan ilki, jipsli havzalarda su sağlamada karşılaşılan 

kalite problemleri Sivas örneği ile ele alınarak hazırlanan çalışmadır. 

Araştırıcıların yaptığı ikinci çalışma ise, Sivas doğusu jips karst alanlarının 

tektonik özellikleri üzerinedir. Hafik-Sivas arasındaki arazide belirlenmiş 

çalışma alanında, bölgenin tektonizması, fayları ve çatlak sistemleri açıklanmış 

bunların çözülme sürecine katkıları üzerinde durulmuştur.  

Karacan ve Yılmaz(1997), Sivas kuzeyinde Karaçayır çevresinde 

yaptıkları nokta çalışmasında, Miyosen jipslerinde oluşmuş bir çökme dolini 

mekanizmasını detaylı olarak açıklamışlardır.  

Çubuk ve İnan(1998), Sivas Tersiyer Havzası’nın stratigrafik ve 

tektonik özelliklerinin İmranlı ve Hafik güneyi örnekleri ile açıklandığı 

çalışmada, havzanın paleocoğrafik evrimi detaylı olarak açıklanmıştır. Fasiyes 

koşullarının açıklandığı çalışmada, ayrıca tuz tektoniğine ve bunun stratigrafi 

üzerine etkilerine de değinilmiştir. 

Atalay(1999), Sivas’ın batı ve güneybatısında gerçekleşen çalışma, 

Anadolu’nun en önemli havzalarından olan Sivas Tersiyer Havzası’nın evrimi 

ile ilgilidir. Havzanın paleocoğrafik evriminin detaylı olarak ele alındığı 

çalışmada ayrıca, bölgede varolan formasyonlar ve bu formasyonların oluşum 

koşulları üzerinde durulmuştur.  

Ocakoğlu(1999), İnceleme, Sivas doğusunda (Zara) gerçekleştirilmiştir. 

Evaporitlerden kaynaklanan sünümlü deformasyona ait verilerin 



değerlendirildiği çalışmada, bölgenin tektonik durumu, evaporitlerde görülen 

diapirik yapılarla ilişkilendirilmiştir.       

Günay(2002), Sivas doğusunda yapılan çalışma, bölgenin özellikle 

tektoniznası ve hidrografyası ile ilgilidir. Çalışmada, çalışma alanının akarsu 

şebekesi ve karstik şekilleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın en dikkat çekici 

yanı, çalışma sahası içerisnde bulunan karstik kaynaklara ait değerler ve bu 

değerlerin karstlaşma sürecine etkilerinin değerlendirilmesidir.       

Koşun ve Çiner(2002), Karasal-sığ denizel Miyosen çökellerinin 

litostratigrafisi ve fasiyes özelliklerini Sivas Havzası’nda Zara güneyi örneği ile 

açıklamışlardır. Araştırıcılar, bölgede varolan en büyük problemlerden biri olan 

masif Hafik jipslerinin stratigrafik konumlarını, havzanın güney kesimlerinden 

yaptıkları noktasal ve ölçülü litostratigrafik kesitlerden yararlanarak 

belirlemişlerdir. Yapılan bu çalışmalara bağlı olarak jipslerin Oligosen-Alt 

Miyosen yaşında olduklarını ileri sürmüşlerdir.  

Waltham(2002), Miyosen jipsleri üzerinde gelişmiş karstik şekillerin 

detaylı olarak ele alındığı çalışma Hafik (Sivas) doğusunda gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada genç dolin karstı, çökme dolinleri, polyeler, karst kenar ovaları, 

mağaralar üzerinde durulmuş ve bu karstik şekillerin gelişim süreçleri detaylı 

olarak açıklanmıştır.  

 

     

.  

 



2. JEOLOJİK ÖZELLİKLER 

Jips formasyonlarının içinde yer aldığı doğu-batı yönünde uzanan Sivas 

Tersiyer Havzası, Kuzey Anadolu Doğu kuşağı ve Toros Dağları arasında yer 

alır. Alan bu iki dağ sırasının birbirine  yaklaştığı kesimde bulunur. Sahada 

Paleozoik’ten, Kuaterner’e kadar uzanan zaman içinde oluşan metamorfik ve 

sedimanter kayaçlar bulunur (Kurtman, 1973; Aktimur, 1988; Günay, 2002; 

Koşun ve Çiner, 2002). 

Sivas Tersiyer Havzası’nın da dahil olduğu Orta Anadolu Havzaları’nın, 

Üst Kretase’den neotektonik dönemin başlangıcına (Orta-Geç Miyosen) kadar 

kuzey-güney yönlü bir sıkıştırma rejiminin etkisinde olduğu ve Arap-Anadolu 

levhalarının çarpışmasını izleyen neotektonik dönemde Kuzey Anadolu Fayı ile 

Doğu Anadolu Fayı arasında batıya doğru kaçışın etkisiyle bu havzaların bir 

gerilme rejimi altında girdikleri genelde benimsenen bir yaklaşımdır. Havza, 

Tersiyer başlarında şekillenmeye başlamış ve Pliyosen’e kadar kilometrelerce 

kalınlığa ulaşan bir istif oluşturmuştur. (Koşun ve Çiner, 2002). 

Oluşan bu istiflerin stratigrafisi, uzunca yıllar araştırmalara konu 

olmuştur. Özellikle bölgede yapılan çalışmalarda jipsin yaşının tayininde 

belirsizlik yaşanmıştır. Stchepinsky (1939), yapının incelenmesine Ante-

Senonien ile başlamış ve özellikle Sivas bölgesindeki çalışmalara dayanarak 

jipslerin Oligosen yaşında olduklarını ileri sürmüş ve Burdigalien kalker 

tabakaların bu jipsler üzerinde diskordans olarak durduğunu belirtmiştir. Bunun 

yanında Dr. Emin İlhan’da (1948) yaptığı çalışmalarda stratigrafiyi ikiye 

ayırmış, alt kısım (Kızılırmak yayı içinde kalan kesim); şarabi renkli 

konglomera ara tabakalı çok iyi tabakalanmış sert kumtaşları, bunların 



temelinde de, jips ve kayatuzu tabakaları mevcuttur. Doğuda Sivas çevresinde 

ise üst kısım; alaca kumtaşı, kalın jips tabakaları ve marnlı seri yer almıştır. 

Sonuç olarak Dr. Emin İlhan’da jipsi Oligosen’e ait saymıştır. 

Jips içerisinde fosile rastlanmayışı, jips tektoniğe bağlı olarak ortaya 

çıkan diapirler jipsin yaşını ve kalınlığının net bir şekilde ifade edilmesini 

zorlaştırmıştır. 

Sivas Tersiyer Havzası’ndaki jips çökellerini Oligosen’e ait sayan 

araştırmaların yanı sıra jipsi Miyosen yaşlı kabul eden çalışmalar da mevcuttur.  

İlk zamanlar Philipson (1918) ile Oswald (1912) Doğu Anadolu 

jipslerinin Miyosen yaşında olduğunu kabul etmişlerdir. En son olarak K. 

Nebert (1956) tarafından Zara ile İmranlı arasında kalan sahada aflöre eden 

jipslerin  Orta ve Üst Miyosen yaşında oldukları belirtilmektedir. Nebert, 

bölgenin pek fazla disloke ve karışık bir yapıya sahip olduğunu belirtmiş, böyle 

bir yapı içinde sakin bir kesite Acısu Deresi vadisinde rastlamıştır. Antiklinal 

kubbesi yapısındaki kesitte, 25-30 cm. kalınlıkta bir marn tabakasından alınmış 

mikro faunada, bilhassa dört  karakteristik fosil, Zara-İmranlı bölgesindeki jips 

serisinin Miyosen yaşta olduğunun paleontolojik delilini vermiştir. Yine 

Kurtman, bölgede yaptığı çalışmalar sonrası yayınladığı makalede, jipsin 

yaşının Orta ve Üst Miyosen olduğunu belirtmiştir.  

Var olan çalışmaların ışığı altında; Sivas Tersiyer Havzası’nda jipsler 

Eosen, Oligosen ve Miyosen dönemlerine ait formasyonlar içerisinde ve çeşitli 

kalınlıklarda yer alır. Hafik çevresindeki karstın geliştiği jips üyesi, Miyosen’e 

aittir. Hafik jipsli serisi bazı çalışmalarda Hafik formasyonu, bazı çalışmalarda 



Ağılkaya formasyonu içerisinde Hafik üyesi olarak değerlendirilmiştir. Jipsli 

serinin yaşı konusundaki bu çalışmaların ışığı altında Koşun ve Çiner (2002) en 

son yaptıkları jeolojik  çalışmada  bu jipslerin Oligosen-Alt Miyosen yaşlı 

Ağılkaya formasyonunun orta ve üst düzeylerine ait olduklarını ifade 

etmektedirler.  Dolayısıyla bu çalışmada da, Hafik jipslerinin yaşı Alt Miyosen 

olarak kabul edilmiştir.  

Sivas Tersiyer Havzası genelinde Paleosen’den Eosen’e kadar derin 

deniz çökellerinin Eosen sonunda Orta-Geç Mioesen’e kadar sığ denizel ve 

jipslerle ara katkılı yarı karasal birimlerin egemen olduğu bir sedimantasyon söz 

konusudur. Geç Eosen-Oligosen’den itibaren yükselmiş ön ülke karakteri 

kazanan havza içerisinde çeşitli boyutlarda gözlenen transgresif ve regresif 

istifler, Orta Miyosen’den sonra denizin tamamen çekilmesi ile yerini karasal 

birimlere bırakmışlardır (Koşun ve Çiner, 2002). 



2.1. Stratigrafi 

 

Şekil: 1 Çalışma Alanının Starigrafik Dikme Kesiti (Aktimur, 1988). 



2.1.1. Gülandere Formasyonu (Tg) 

Aktimur (1986) tarafından adlandırılan Gülandere formasyonu, Kurtman 

(1973) tarafından ayırtlanan Kozluca formasyonu Bozbel formasyonu Bahçecik 

konglomeralarını ve Kösedağ formasyonunu kapsar. Bu birim genellikle 

türbiditik fliş özelliğindeki çökel kayalardan oluşmuştur. Kumtaşı, kiltaşı, 

konglomera, miltaşı ile üye mertebesinde ayırtlanan tüf ve anglomeraları kapsar. 

Birim içerisinde andezitik ve bazalitik lavlar da yer alır.  

Sivas-Erzincan arasındaki Tersiyer Havzası’nda geniş yayılımı olan ve 

yer yer 4500 m kalınlığa  ulaşan formasyon, alacalı (gri, boz kahve, şarabi, 

kurşuni yeşil, mavi) renkli, ince orta kalın tabakalı, kıvrımlı, kırıklı ve 

eklemelidir. Aniden biten konglomera ve anglomera seviyeleri, formasyon içi 

yerel diskordanslar kayma yüzeylerinin neden olduğu tekrarlamalar, birimin 

farklı alanlardaki değişik istiflenmelerine neden olmuştur (Aktimur, 1998). 

2.1.2. Selimiye Formasyonu (Ts) 

Gülandere formasyonu üzerinde uyumsuzlukla gelen ve üstte tedricen 

Kemah formasyonuna geçen Selimiye formasyonu ilk olarak Kurtman  (1973) 

tarafından tanımlanmıştır. Bu formasyon Yağbasan ve Zikri üyelerine ayrılarak 

incelenmiştir. Sivas Tersiyer Havzası’nda görülen en yaşlı jipsli seri Selimiye 

formasyonudur. Bu formasyon özellikle  güney kesimlerde Tecer, Gürlevik ve 

Bozbel silsilesinin güney ve kuzeyinde dağ silsilelerine paralel olarak uzanan 

çukurluklarda aflöre eder. Selimiye formasyonu genellikle alacalı renkli 

kumtaşı, silttaşı nöbetleşmesi ile jips tabakalarından oluşmuştur. Kumtaşı ve 

silttaşı genellikle kırmızı veya şarabi renkli olup yer yer sarı veya yeşilimsi gri 

renkli ince seviyeler gösterirler. Formasyon, denizel Alt Miyosen tabakaları 



altında bulunur. Yani Selimiye formasyonu altta Eosen tabakaları (Gülandere 

formasyonu) ile üstte Alt Miyosen tabakaları arasında yer almaktadır. Bu 

durumda Selimiye formasyonunun yaşı, Oligosen olarak kabul edilmektedir 

(Kurtman, 1973).  

Selimiye formasyonu, ilk olarak  Kurtman (1973) tarafından 

tanımlanmıştır. Bu formasyon Yağbasan ve Zikri üyelerine ayrılarak 

incelenmiştir (Aktimur ve Diğ, 1988).   

2.1.2.1 Yağbasan Üyesi (Tsy) 

Kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşı, jips ve konglomera ardalanması ile temsil  

edilen Yağbasan üyesi, alacalı (kırmızı, gri, yeşilimsi, beyaz) renkli, ince orta 

tabakalı, eklemli ve yer yer devrik kıvrımlıdır. Sığ deniz, lagün ve karasal 

ortamlarda çökelmiş olan birimin kalınlığı oldukça değişkendir. Kalınlığı 800-

900 metreye erişmektedir. Gülandere formasyonu üzerine uyumsuzlukla gelen 

birim çalışma alanımızda aflöre etmemektedir.  

2.1.2.2. Zikri üyesi (Tsz)  

Aktimur (1986) tarafından tanımlanmış olan Zikri üyesi genellikle 

kırmızı şarabi renkli, ince, orta, kalın tabakalı konglomera, kumtaşı ve 

silttaşından oluşmuştur. Yaklaşık 200 m kalınlığa sahip olan ve delta ortamında 

çökelen bu üyede yaş verecek her hangi bir fosile rastlanmamıştır. Ancak, 

Yağbasan üyesi ile geçişli olması nedeniyle yaşı Oligo-Miyosen olarak kabul 

edilmiştir. Zikri üyesi de, Yağbasan üyesi gibi çalışma  alanımızda kendini 

aflöre etmemektedir.  



2.1.3. Kemah Formasyonu (Tk)  

Özgül (1981) tarafından isimlendirilen Kemah formasyonu genel olarak 

konglomera kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı ve kireçtaşından meydana gelmektedir. 

Bazı düzeyleri blokludur. Yer yer kayma yüzeyler vasıtasıyla sürüklenerek  

kendi üzerine katlanması sonucu  birimde formasyon içi yerel uyumsuzluklar 

gelişmiştir. Bu özellikleriyle Selimiye formasyonu ile karıştırılabilen birimi 

Kurtman (1973) Karacaören formasyonu olarak tanımlamış ve Selimiye 

formasyonu üzerine uyumsuz olarak geldiğini belirtmiştir.   

Havzaların çeşitli kesimlerinde yapılan incelemelerde Selimiye 

formasyonuyla dereceli geçişli olduğu ve Hafik formasyonu tarafında uyumsuz 

olarak örtüldüğü gözlenen Kemah formasyonu, Çakıltaşı, Kömür ve Yoğurtdağı 

üyelerine ayrılarak incelenmiştir (Aktimur ve diğ 1988).  

Çalışma alanımızın özellikle kuzey kesiminde Özdere vadisi çevresinde 

Yoğurtdağı üyesi ile Kömür üyesi aflöre etmektedir.  

2.1.3.1. Çakıltaşı Üyesi (Tkç)  

  Üyenin adı Aktimur ve diğ. (1988) den alınmıştır. Genellikle kırmızımsı, 

yer yer grimsi yeşil renkli, orta, kalın tabakalı, kil ve karbonat çimentolu, iyi 

boylamalı çakıltaşı ve kumtaşından oluşmuştur.  

2.1.3.2. Kömür Üyesi (Tkk)  

Üyenin adı Aktimur (1986) dan alınmıştır. Kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşı, 

killi-kireçtaşı, silttaşı ardalanmasından oluşan birim, alacalı (kırmızı, sarı, 

beyaz, boz, yeşil, gri) renkli, ince, orta, kalın tabakalı kıvrımlı, eklemli, kırılgan 



ve toprağımsı ayrışımlardır. Yer yer ince karbonatlı, yer yer de ince kömürlü 

düzeyler içermektedir (Bak. Jeoloji Haritası).  

Karasal, lagüner ve denizel ortam koşullarında çökelmiş olan Kömür  

üyesinin kalınlığı değişkendir. Kayma yüzeylerinin neden olduğu 

tekrarlamaların en az olduğu kesitlerde, birimin kalınlığı 4500m 

dolaylarındadır. Alınan örneklerde belirlenen fosillere göre birimin yaşı 

Akitaniyen-Langiyen olarak belirlenmiştir (Aktimur ve diğ., 1988).  

Kömür üyesi çalışma alanı içerisinde özellikle kuzey kesimde 

yüzeyleşmiştir. Kuzeybatıda, Koşutdere çevresinde Özdere vadisi yamaçlarında 

görülebilmektedir. Yine kuzey kesimde yer alan Çınarlı, Gümüşçevre ve Ütük 

çevresinde de, Kömür üyesi, kumtaşı, kultaşı, çamurtaşı, killi-kireçtaşı, silttaşı 

ardalanması şeklinde yüzeylenmiştir. 

Kömür üyesi, Selimiye formasyonuyla dereceli geçişli, Hafik 

formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür (Aktimur, 1988), (Bak. 

Jeolojik Kesitler). 

2.1.3.3. Yoğurtdağı Üyesi (Tky)  

Üyenin adı Aktimur (1986) dan alınmıştır. Kireçtaşından oluşan birim 

beyaz, kirli beyaz renkli, orta kalın tabakalı, kalsit damarlı, eklemli, konkoidal 

kırılmalıdır. Yer yer kumlu ve killi-kireçtaşı özelliğinde olup algli biyomikrit 

intrasparitten ibarettir. Çimentosu sparikalsittir. Sığ denizde çökelmiş olan 

Yoğurtdağı üyesi Kömür üyesi ile yanal düşey yönde geçişlidir. Yaklaşık 

kalınlığı 700 m dolaylarındadır. Ekinid ve lamellibranş kavkılı olan birimde 



gözlenen fosillere göre birimin yaşı  Alt Miyosen (Akitaniyen- Burdigaliyen) 

dir (Aktimur, 1988). 

2.1.4. Hafik Formasyonu (Th)  

Sivas Tersiyer Havzası’ndaki jipsler Eosen, Oligosen ve Miyosen 

dönemlerine  ait formasyonlar içerisinde çeşitli kalınlıklarda yer alır. Çalışma 

alanımızda yani Hafik çevresindeki karstın geliştiği jips üyesi, Miyosen’e aittir. 

Hafik çevresindeki jipsler bazı çalışmalarda Hafik formasyonu (Aktimur, 1988) 

bazı çalışmalarda da, Ağılkaya formasyonu içerisinde Hafik üyesi olarak 

değerlendirilmiştir (Çubuk ve İnan, 1998; Koşun ve Çiner, 2002). Bizim 

çalışmamızda jipsler Hafik formasyonu olarak değerlendirilecektir (Bak. Jeoloji 

Haritası ve Şekil:2). 

 



Şekil 2: Kurtman (1972) ve Aktimur’a (1988) göre çalışma alanının   

startigrafik denetlemesi. 

Formasyon, Kurtman (1973) tarafından adlandırılmıştır. Beyaz renkli jips 

ve alacalı (kırmızı, yeşil, mavi, şarabi) renkli kiltaşı, kumtaşı  ardalanmasından 

oluşan birimde hakim kaya birimi jipstir (Aktimur, 1988).  

Çiner ve Koşun’un (2002) yaptığı çalışmaya göre jipsin kalınlığı 430 m 

verilse de, Aktimur (1988) formasyonun kalınlığının yaklaşık 750 m civarında 

olduğunu belirtmiştir.  

  Havzanın kuzeyinde gelişen sintektonik olaylar sonucu, Hafik üyesine ait 

masif jipsler, havza içerisine doğru hareket edip ekaylanmış ve normal 

kalınlıklarının birkaç katına ulaşmışlardır. Havzanın kuzeyinde tektonik 

nedenlerle kayma hareketleri görülürken, güney kesimlerinde de  sıkışma rejimi 

sonucu diyapirik jips yükselimleri gelişmiştir. Buna bağlı olarak jips 

tabakalarında kısa mesafelerde haritalanmayacak kadar deformasyonlar 

oluşmuştur. Çalışma  alanını dışında kalan güney kesimlerde jipsler diapirik 

hareketler sonucu üzerlerindeki örtü formasyonlarını keserek yüzeye çıkmışlar 

ve kendisinde daha genç formasyonları devirmişler ya da onların üzerlerine 

bindirilmişlerdir (Çiner ve Koşun, 2002).  

Havzanın kuzeyinde yer alan çalışma alanı içerisinde bulunan Hafik 

masif jipsleri kırmızı çamurtaşı ardalanmasından oluşurken, havza güneyinde 

çalışma alanı dışında yanal değişim nedeniyle laminalı jips-yeşil çamurtaşı  

ardalanmalı litolojik  özellikler görülür. Bu da, havzanın kuzeyden güneye 



doğru göreceli olarak az da olsa derinleştiğini ifade eder (Koşun ve Çiner, 

2002).  

Hafik formasyonu, akarsu-playa ve sığ deniz ortamlarında çökelmiş 

kendisinden daha genç formasyon olan karasal Zöhrep formasyonu tarafından 

örtülmüştür (Aktimur, 1988), (Bak. Jeolojik Kesitler). 

Çalışma alanımızda en fazla yüzeylenen formasyon Hafik 

formasyonudur. Özellikle Kızılırmak Nehri kuzey ve güneyinde çalışma 

alanının hemen hemen tamamında karşımıza çıkmaktadır.  

2.1.5. Zöhrep Formasyonu (Tpz)  

Aktimur (1986) tarafından adlandırılan formasyon gri boz renkli, yer yer 

kil ve karbonat ara katkılı gevşek tutturulmuş konglomera ve kumtaşı ile temsil 

edilmektedir. Genellikle  köşeli çakıllardan oluşan konglomeralar kalın tabakalı, 

kumtaşları ise orta tabakalıdır.  

Yaklaşık 150-200m kalınlığa sahip olan birimde yaş verebilecek her 

hangi bir fosile rastlanmamıştır. Ancak, Orta-Üst Miyosen yaşlı Hafik 

formasyonunun üzerine diskordan olarak geldiğinden, yaşı Pliyosen olarak 

kabul edilmiştir (Aktimur, 1988), (Bak. Jeolojik Kesitler). 

Zöhrep formasyonu, çalışma alanının kuzeyinde, Özderesi çevresinde 

Koşutdere, Çınarlı, çalışma alanı güneybatısında ve çalışma alanı dışında 

Karacahisar dolaylarında aflöre etmiştir. Özellikle Kızılırmak vadisinde ve 

düzlüklerde oluşmuş çakıl, kum ve çamur depolarından ibarettir (Aktimur, 

1988).  



2.1.6. Kuaterner  (Q al) 

Çalışma alanında bulunan üç akarsu vadisi de oldukça kalın bir alüvyal  

örtü ile kaplıdır. Özellikle Kızılırmak vadisi çevresinde ve geniş bir düzlük 

içerisinde yer alan Tödürge Gölü etrafında kalın bir örtü bulunmaktadır. Yine 

çalışma alanının kuzeyinde Özderesi vadisi ile, güneyinden geçen Acısu Deresi 

vadisinde alüvyal örtü bulunmaktadır. 

2.2. Tektonik Durumu  

Anadolu’nun tektonik yapısını ortaya çıkarmak gayesiyle bugüne kadar 

bir çok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla Anadolu çeşitli tektonik 

birliklere ayrılmıştır (Egeran ,1947; Ketin, 1966).  

Çalışma alanımız, çeşitli yazarların farklı tektonik birlikler içinde 

değerlendirildikleri, tektonik birliklerin sıkıştığı ve birleşme eğilimi gösterdiği 

bir saha özelliği taşımaktadır (Kurtman 1973).  

Anadolu’nun tektonik birliklere ayrılması en son olarak İ, Ketin (1966) 

tarafından yapılmıştır. Bu ayrıma göre çalışma alanımız Toridlerle, Anatolitlerin 

yaklaştığı yerde bulunmaktadır. Çalışma alanımızın da içinde yer aldığı Sivas 

bölgesi, Anadolu’nun transversal tektoniği açısından alçalım üzerinde bulunur 

(Kurtman, 1973).  

Çalışma alanımız genel olarak iki yükselim arasında kalan bir depresyon 

özelliği gösterir. Hafik ve çevresindeki yerleşmeleri de içine alan büyük 

depresyon kuzeyde Sakardağ-Kösedağ yükselimi ile güneyde Tecer-Gürlevik 

yükselimi arasında uzanır (Kurtman, 1973).  



Sakrardağı-Kösedağı yükselimi İmranlı-Zara ve Koşutdere hattının 

kuzeyinde kalan, kristalin seri ofiyolitli seri ile volkanik Eosen formasyonlarını 

içine alan sahalardan oluşmuştur. Güneydeki Hafik-Zara-İmranlı depresyonu ile 

40-50 km uzunlukta bir fayla (İmranlı Fayı) sınırlıdır. Bu yükselim zonu Hafik-

Zara-İmranlı depresyonuna göre oldukça büyük bir  yükselim göstermektedir.  

Depresyonun güneyindeki Tecer-Gürlevik yükselimi, Tecer şariyajı ile 

sınırlanmış ofiyolitler, Kretase, Paleosen kalker tabakaları ve Oligosen jipsli 

serilerinden oluşmuştur. Kuzeyde bulunan Hafik-Zara-İmranlı depresyonuna 

göre önemli bir yükselim meydana getirir. Bu yükselim güneyden kuzeye doğru 

Hafik-Zara-İmranlı depresyonu üzerine itilmiş durumdadır.  

Çalışma alanımızın içinde bulunduğu Hafik-Zara-İmranlı depresyonu 

doğu-batı hattında uzanan oldukça uzun bir çöküntü alanıdır. Çalışma alanımız 

bu depresyonun batı ucunda yer almaktadır.  

Eosen formasyonları ile Oligosen ve Miyosen jipsli serilerini içine alan 

bu zon binlerce metre kalınlıkta çökelmenin oluştuğu tipik bir depresyon 

havzası özelliği taşımaktadır. Bu zon İ. Ketin (1968) tarafından da Tersiyer 

depresyonu olarak işaret edilmiştir.  

Depresyonda Paleozoik’ten, Kuaterner’e kadar varan, değişik zamanlarda 

çeşitli litolojiye sahip çeşitli formasyonların oluşumu gerçekleşmiştir. Bu 

formasyonlarda çeşitli kıvrım düzeyleri geçirmişlerdir. Bu kıvrımlar genelde bir 

birlerine uygunluk gösterirler ve tabaka kıvrım eksenlerinin istikametleri 

umumiyetle D-B veya DKD-BGB’dir. Formasyonlar arasındaki yaş ve  litoloji, 

farklı tabakaların farklı şiddet ve karakterlerde kıvrılmalarını gerektirmiştir. 



Özellikle jipsli seride görülen tabaka ve kıvrım istikametleri daha başka 

karakter göstermektedirler. Çünkü jips tabakaları ile alacalı kumtaşı tabakaları 

ve yine Miyosen kalker ve marn tabakaların litolojik farkları tabaka kıvrım ve 

istikametine çok farklı bir şekilde tesir ederler. Bu arada özellikle jipslerin 

hidratlaşarak hacimlerini önemli bir şekilde genişletmesi jipslerin kendi 

bünyelerinde yarattıkları diapirler yanında komşu kayaçların kıvrım, şekil ve 

istikametlerinin değişimde tesirli olmuştur. Özellikle çalışma alanı içerisindeki 

masif Hafik jipsleri içerisinde haritalanmayacak kıvrım özellikleri belirmiştir. 

Çalışma alanı dışında kalan depresyonun güney kesimlerinde önemli jips 

yükselimleri tespit edilmiştir ( Koşun ve Çiner, 2002). 

Çalışma alanındaki en büyük fay hattı Pliyosen aşınım yüzeyinin 

kuzeyinden geçer. Genellikle jipsli Miyosen serisin kuzey sınırını teşkil 

etmektedir. Devamlı korniş özelliğinde fay morfolojisi ile belirginleşen fay hattı 

eğim atımlıdır. Bunun dışında çalışma alanındaki Miyosen jips tabakaları 

içerisinde küçüklü büyüklü doğrultu atımlı faylar mevcuttur (Kurtman, 1972).  

2.3. Paleocoğrafya 

Çalışma alanının paleocoğrafik gelişmesi gözden geçirildiğinde, bölgenin 

Üst Kretase ve Paleosen boyunca deniz altında kaldığı anlaşılmıştır.  

Paleosen sonunda şiddetli bir erozyonun olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 

Paleosen tabakalar üzerinde içinde Kretase ve  Paleosen kalker çakılları ile 

radyolarit ve ofiyolit çakılları görülen kalın Alt Eosen konglomera tabakaları 

diskordan olarak çökelmiştir. Paleosen sonunda bölgenin hiç değilse bir kısmı, 

kara haline geçmiştir. Eosen başında ise bölge tedricen Eosen denizi tarafından 

yeniden istila edilmiştir. Eosen denizi oldukça sakin ve dengeli bir çökelme 



ortamına sahip bulunuyordu. Eosen denizi oldukça derin bir deniz özelliği 

göstermektedir. Ancak Eosen sonunda deniz dibinde görülen yükselme bazı 

bölgelerde erozyonun hızlanmasını gerçekleştirmiştir. Bu Oligosen tabanındaki 

Eosen çakıllarından anlaşılmaktadır.  

Oligosen’de bölgede tamamen langüner bir ortam  teşekkül etmiştir. 

Hemen hemen açık deniz ile irtibatı kesilmiş canlıların yaşamasına pek elverişli 

olmayan bir iç deniz, çalışma alanımızın da içinde bulunduğu  bu havzayı içine 

almıştır. Başlangıçta yalnız evaparitlerin teşekkül ettiği bu kapalı deniz, ince 

elemanlı kumtaşı ve silttaşı gibi klastiklerin çökelmesine elverişli bir ortam 

özelliği kazanmıştır. Jips ile alacalı renkli kumtaşı ve silttaşı tabakalarının 

çökelmesinden, çok sıcak ve az yağışlı bir iklimin hakim olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Oligosen sonunda bölge yine tamamen kara haline geçmiş ve 

şiddetli erozyon bölgede hüküm sürmüştür (Kurtman, 1972).  

Miyosen başında bölge, doğudan batıya doğru gelişmiş olduğu anlaşılan 

bir açık deniz istilasına uğramıştır. Deniz istilası çok ani olmuş ve hemen 

hemen tabanda konglomera oluşmadan kalker veya kumlu kalker tabakaları 

çökelmiştir. Tabandaki kalkerin çok kırıklı olmasından denizin oldukça sığ veya 

orta derinlikte dalgalı olduğu anlaşılmaktadır.  

Ancak daha sonra çökelmiş olan marn ve kumtaşı tabakaları arasındaki 

mercanları ihtiva eden küçük resif merceklerinin oluşması denizin sığ fakat 

sakin bir ortam kazandığını ve iklimin de sıcak olduğunu belirtmektedir. Deniz 

bir ara geri çekilmiş fakat kısa bir zaman sonra yeniden bölgeyi istila etmiştir. 

Orta Miyosen sonunda bölgeyi tamamen terk etmiştir. Orta Miyosen sonunda 

bölge yer yer göllerle örtülmüş bir kara haline geçmiştir. Bu esnada bölgede 



kalın jips tabakaları çökelmiştir. Miyosen sonunda ise bölge tamamen kara 

haline dönmüş ve şiddetli erozyon evreleri sonrası hemen hemen bu günkü 

ortam koşulları oluşmuştur (Kurtman, 1972). 

3. JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER  

Çalışma alanı, İç Anadolu Bölgesi’nde Yukarı Kızılırmak Bölümü 

içerisinde yer almaktadır. Bölümün en önemli yerleşim birimi Sivas vilayetidir. 

Sivas vilayetinin bir ilçesi olan Hafik, çalışma alanımızın en önemli yerleşim 

birimidir. Alan kabaca Hafik ile Zara arasında Kızılırmak Nehri çevresini içine 

almaktadır. 

Çalışma sahanın morfografik yapısını iki yüksek saha arasında uzanan 

büyük bir depresyon oluşturur. Tersiyer depresyonu olarak adlandırılan havza 

Hafik-Zara-İmranlı ilçelerini içine alır.  

Çalışma alanı, Hafik-Zara-İmranlı depresyonun batı ucunda yer 

almaktadır. Morfografik görünüşe bakıldığında, çalışma alanını D-B yönünde 

kat eden Kızılırmak Nehri  çalışılan araziyi kuzey güney olmak üzere ikiye 

ayırmaktadır. Kuzey kesimde en yüksek rakımlara özellikle doğuya doğru 

rastlanır. Kale Tepe (1602 m), Karabeleğin Tepe (1614 m), Göllücanın Tepe 

(1541 m), Boz Tepe (1571 m) gibi noktalarda yükselti azalırken batı ucuna  

doğru yükseltiler 1400 m (Körhaliloğlu Tepe, Kuş Tepe ve Kırtınpur Tepe)’ye 

kadar azalır. 

Kızılırmak’ın güneyindeki yüksek kesimde ise, kuzeydeki kadar yüksek 

rakımlara çalışma alanı içerisinde ulaşılmasa da, çalışma arazisinin dışında 2500 

metrelere kadar ulaşan dağlara rastlanılır. Gürlevik Dağı (2676 m), Bey Dağı 

(2792 m). Çalışma alanı içerisinde kalan tepeler ise yine doğudan batıya doğru 



azalır. Alçak platoda en doğuda  İsa Tepe (1472 m)  ile başlayan tepeler batıya 

doğru sırası ile Sarı Tepe (1436 m), Çatal Tepe (1454 m), Alagungur Tepe 

(1375 m) Çiçekyurdukıracı Tepe (1305 m) devam eder.   

Çalışma alanı, sayılan bu yüksek kesimlerin Kızılırmak ve Kızılırmak’ın 

bir kolu olan Acısu Deresi ile parçalanması ile şekillenmiştir. Çalışmanın 

konusunu oluşturan jips karstlaşması ve buna bağlı olarak yeraltı suları da 

arazinin şekillenmesine neden olan diğer bir güçtür.  

 

 

Foto1: Bey Dağları ve Kuaterner aşınım yüzeyinin genel görünümü. 

Kızılırmak ve onun kolu olan Acısu Deresi araziyi kabaca D-B 

doğrultusunda kat etmektedir. Acısu Deresi çalışma alanının batı sınırına doğru 

kuzey batıya  kıvrılarak Kızılırmak’a karışır. Arazi  içerisinde akarsular kaide 

seviyelerine yaklaştıkları için vadilerinin yanal gelişimi başlamıştır. Bu 

aşındırmaya da bağlı olarak arazinin genel görünüşü ortaya çıkmıştır. 



3.1. Aşınım Yüzeyleri 

Çalışma alanını oluşturan Hafik doğusu Türkiye’nin en önemli jips 

havzası olan Sivas Tersiyer Havzası içerisinde yer alır. Havza, Alt-Orta 

Miyosen sonunda karalaşmış ve yer yer göllerle örtülmüştür. Bu süreçte oluşan 

jipsler Üst Miyosen’de son kez kıvrılarak bugünkü hallerini almışlardır. Sivas 

Tersiyer Havzası’nın Üst Miyosen’den itibaren yükselmesi bölgenin 

karalaşmasına neden olmuştur. Bunu izleyen süreçte Kızılırmak Nehri’nin atası 

ve kolları oluşmaya başlamıştır. Oluşan bu akarsular da, bölgede yüzey 

erozyonunun başlamasına ve arazinin jeomorfolojik açıdan şekillenmesine yol 

açmıştır.  

 Bu süreç sırasında çalışma alanımız olan Hafik doğusu jips karst 

alanında Pliyosen döneminde kara halinde olan jipsler üzerinde 1400-1600 

metrelerde görülen ve batıya akarsuların akış yönüne eğilimli olan aşınım 

yüzeyi gelişmiştir (Bak. Profil Serileri). Arazide yüksek aşınım yüzeyi 

diyebileceğimiz bu kesim özellikle Kızılırmak Nehri’nin kuzey kesiminde yer 

almaktadır.  

Kuaterner’de ise Hafik doğusunda, doğu-batı doğrultusunda akan 

Kızılırmak ve onun kolları Pliyosen aşınım yüzeyine gömülerek Kızılırmak 

vadisi çevresinde 1350-1420 metreler arasında görülen Kuaterner aşınım 

yüzeyini oluşturmuşlardır (Foto:1). Bu yüzey ise, kabaca çalışma sahası 

içerisinde Kızılırmak Nehri çevresinde bir oluk şeklinde karşımıza çıkar. Alçak 

aşınım yüzeyi olan Kuaterner aşınım yüzeyinin kaide seviyesi ile olan farkı 

ancak 100-120 metre civarındadır.  



Çalışma alanında hakim bir yüzey olan ve özellikle Kızılırmak Nehri 

kuzeyinde görülen Pliyosen aşınım yüzeyi, kaide seviyesine göre oldukça 

yüksekte bulunmaktadır. Bu seviye farkı bu yüzey üzerinde genç dolin kartsının 

görülmesini sağlamıştır. Yaklaşık 300 metrelik seviye farkı Pliyosen aşınım 

yüzeyinin özellikle doğusunda görülmektedir. Bu kesim poligonal karstın 

çalışma alanında görüldüğü en önemli kesimdir. Çalışma alanında pek fazla alan 

kaplamayan poligonal karst özellikle İmranlı çevresinde daha geniş alanlarda 

görülmektedir. Pliyosen aşınım yüzeyinin batı kesiminde ise kaide seviyesi ile 

olan seviye farkı biraz azalmaktadır. Bu kesimde jips içerisindeki geçirimsiz ara 

tabakalara denk gelen bölümde, erime dolinlerinin büyüdüğü, birleştiği ve hatta 

bazılarının kör vadi özelliği gösterdiği söylenebilir.  

Bölgede kaide seviyesinde değişim Pliyosen’den günümüze kadar 

yaklaşık 160 metre olarak gerçekleşmiştir. Genel kaide seviyesinde görülen 

değişim, Pleistosen’de bölgede varolan akarsular olan Kızılırmak ve onun bir 

kolu olan Acısu’yun  Pliyosen aşınım yüzeyinin derince yarılması ile 

sonuçlanmıştır. Böylelikle çalışma sahasının özellikle güneyinde daha geniş bir 

yayılım alanı bulan Kuaterner aşınım yüzeyi gelişmiştir. Bu esnada Kızılırmak’a 

karışan yan kollar askıda kalmışlar ve bölgedeki paleovadileri oluşturmuşlardır.  

Bu sürecin başında yüzeysel akış özelliği gösteren bölge suları hızla gömülen 

Kızılırmak’a ayak uydurarak yeraltına drene olmuşlardır. Süreç içerisinde 

derinleşen mağaraların tavanları çökerek çalışma alanının hakim şekli olan 

çökme dolinleri paleovadiler içerisinde oluşmuştur. Kuaterner aşınım yüzeyinin 

kaide seviyesi ile olan farkı Pliyosen aşınım yüzeyine oranla oldukça azdır. Bu 

durum Kuaterner aşınım yüzeyinde genç dolin kartsının yerine olgun bir karst 



gelişimini doğurmuştur. Ancak tabaka kalınlığının arttığı doğu kesimde erime 

dolinlerinin sayılarındaki artış Pliyosen aşınım yüzeyini andırmaktadır.  

3.2. Vadi Tabanları  

Hafik-Ekinli arasındaki alanın sularını drene eden asıl akarsu Kızılırmak 

Nehri’dir. Kızılırmak Nehri’nin yanısıra çalışma sahası içerisinde, yılın her 

mevsimi varlığını koruyabilen Acısu, Özdere ve Tavşanlı Nehirleri de 

bulunmaktadır 

Çalışma sahasına doğudan giren Kızılırmak Nehri alanı genel olarak 

doğu-batı istikametinde katetmektedir. Kızılırmak, çalışma sahasında oldukça 

geniş bir taban içerisinde akmaktadır. En dar kesimde taban 20-25 metre 

civarındadır. Bu kesimler akarsuyun Kuaterner aşınım yüzeyine gömüldüğü 

yarma vadiler civarında görülür. Yarhisar yarma vadisinden geçtikten sonra 

Kızılırmak’ın vadi tabanı iyice genişler. Bu kesimde taban genişliği 40-50 

metreyi bulabilmektedir. Akarsular bu kesimlerde yaptıkları mendereslerle vadi 

tabanının yanal genişlemesini devam ettirirler. Yamaçları alttan keserek blok 

düşmelerine sebep olan akarsular bu şekilde vadi tabanının genişlemesini 

sağlamaktadır. Çalışma alanı içerisinde açık polyeler akarsu vadi tabanından 5-

10 metrelik bir basamakla ayrılmaktadır. Bu açıdan arazinin genel 

morfografyasına bakıldığında vadi tabanları, açık polyeler ile karst kenar 

ovaları bir bütünlük arzederler.  

Kızılırmak vadi tabanı ile açık polyelerde aşınmalardan arta kalan ada 

tepeler bulunmaktadır. Yarhisar boğazının batısından itibaren sayıları artan 

adatepeler bazen akarsuların yamaçları alttan kesmesi ile bazen de erime 

çurlarının birleşmeleri neticesinde ortaya çıkmaktadır (Alagöz, 1967). 



 

Şekil 3: Genişleyen dolin oluşumuna bağlı olarak ortaya çıkan adatepeler  

(Alagöz, 1967). 

 

Çalışma sahası içerisindeki diğer tabanlı vadilerden biri olan Özdere 

çalışma alanının kuzeyinde bulunmaktadır. Özdere, çalışma alanının kuzeyinden 

topladığı suları Hafik kuzeydoğusunda Kızılırmak’a iletir. Bu kesim Kızılırmak 

vadi tabanının da genişlediği bölümdür. Gerçekten Hafik ilçesinin de bu 

kesimde kurulu oluşu genişleyen ve yerleşime elverişli olan vadi tabanı ile 

açıklanır (Bak. Jeomorfoloji Haritası). 

Çalışma sahası içerisinde varlığını sürdüren ancak belli bir tabanı 

olmayan bir çok küçük akarsu da bulunmaktadır. Bunların çoğu yılın ancak 

belirli dönemlerinde akarsuyun bulunduğu vadilerdir. Özellikle Kızılırmak’ın 

kuzey yamacında bulunan tabansız vadiler Pliyosen aşınım yüzeyinin 

parçalanmasına neden olmuşlardır.  

 

 



3.3. Boğazlar 

Hafik doğusundaki jipslerin içerisinden akan Kızılırmak çalışma sahası 

içerisinde iki boğaz oluşturarak akmaktadır. Kızılırmak Nehri özellikle 

Kuaterner aşınım yüzeyinin doğu kesimlerinde jipsin kalınlığının arttığı yerde 

dik yamaçlı boğazlar içerisinden akmaktadır. Çalışma alanının doğu sınırının 

geçtiği Ekinli kasabasından başlayan, sahanın en önemli boğazı Demiryurt 

Köyü’nün  batısına kadar devam eder. Boğaz, çalışma alanının başladığı 

kesimde Büyükpenek ada tepesinin bitimiyle başlar. Boğazın doğu bölümünde 

90-100 m derinlik görülürken batıya doğru Demiryurt Köyü yakınlarında 

derinlik 40-50 m ye kadar düşer. Kızılırmak Nehri’nin menderesler çizerek 

aktığı bu boğaz aşağı yukarı 7 km kadar devam etmektedir. Kızılırmak Nehri 

boğaz içerisinde  yaklaşık 250m genişliğinde bir taban içerisinde akmaktadır. 

Ekinli doğusundan itibaren doğu-batı doğrultusundan açılan boğaz Demiryurt 

Köyü güneyinden itibaren  kuzeydoğuya doğru yönelir. Demiryurt Köyü’nden 

sonra derinliği iyice azalan boğaz, 500 m sonra sonlanır. Boğaz içerisinde 

menderesler çizen akarsu boğazın sürempoze olduğunun kanıtıdır. 



 

Foto 2: Demiryurt Boğazı’nın güneyden görünümü.  

Saha içerisinde Kızılırmak Nehri’nin açtığı ikinci boğaz Yarhisar 

boğazıdır. Yarhisar Köyü güneyinden başlanarak güneybatı istikametinde 

uzanan boğaz yaklaşık 2-3 kilometre uzunluğundadır. Derinliği 60-100 m 

arasında değişen boğazın kuzeyindeki yamaç güneyinden daha uzundur (Alagöz, 

1967). 

Güneydeki Acısu Nehri ise, polyeye ulaştığı alandan doğuya doğru 

Kızılırmak’a göre daha uzun bir boğaza sahiptir ve derinlik 100 m civarındadır. 

 

 

 

 



3.4. Jips Karstı 

Kaya özelliği, morfolojik, şekillenme hususunda rol oynayan önemli bir 

konudur. Bu rol bütün aşındırma süreçlerinde kendini hissettirir. Özellikle karst 

topografyasında en etkili güç kayaç cinsidir. Zira karstlaşmanın gelişebilmesi, 

ancak su ile temasettiğinde çözünebilen kayaçların arazide bulunmasıyla 

gerçekleşir. Bilindiği gibi jips, kireçtaşı ve dolomit gibi eriyebilen kayaçlar 

gurubuna girmektedir. Jips kalsiyum sülfat (CaSO4) veya anhidritin suyun 

müdahalesi ile değişmiş halidir. Hidratlaşma denilen bu olayla var olan jips, 

daha sonra tekrar su ile reaksiyona girerek erime yoluyla oluşan, bir çok mikro 

ve makro karstik şekli ortaya çıkarır.  

Kalsiyum sülfat, bileşimine kattığı iki su molekülüyle hidratlaşmış 

kalsiyum sülfata (CaSO4 . 2H2O) çevrilir. Hidratlaşma olayı çok çabuk oluşur. 

Kalsiyum sülfat jipse çevrilirken hacmi %33, boyu da %10 oranında artar. 

(Alagöz, 1967). Bu olay daha önce belirtildiği gibi jipse ait kıvrım sistemlerine 

veya jips tektoniğine yol açar. Oluşan diapirler jipsle temas eden diğer 

formasyonlarında durumlarında bozulmalara yol açabilir.  

Jips yüzeyde veya yer altında çatlaklar boyunca oldukça şiddetli bir 

erimeye  maruz kalır. Jips kireçtaşından çok daha hızlı çözünür. Kireçtaşına 

göre jipste oluşan karstik şekiller daha hızlı oluşmakta ve daha hızlı tahrip 

olmaktadır. Bu da, özellikle jipsli alanların kireçtaşına oranla ülkemizde daha az 

alan kaplamasına rağmen beşeri hayatı daha fazla etkilemesine yol açar. 

Ülkemizde de jipsin en fazla yayılım alanına sahip olduğu Sivas doğusunda jips 

karstlaşması oldukça önemlidir.  



3.4.1. Karstlaşmaya Etki Eden Faktörler 

3.4.1.1. Lito- Stratigrafik Etkenler 

Karstlaşmayı etkileyen faktörlerin en başında kuşkusuz litolojik etkenler 

gelmektedir. Kayacın porozite ve geçirimlilik derecesi karstlaşma sürecinde 

etkili bir özelliktir. Jipsin geçirimlik derecesi kireçtaşına göre daha azdır. Yine 

de suyun yeraltına inmesi kolay gerçekleşir. Jipsin suyu yeraltına iletip 

karstlaşma sürecini hızlandırmasındaki bir etkende kayacın yapısında bulunan 

çatlak sistemleridir. Kayaç bünyesindeki bu çatlaklar özellikle anhidritin iki 

molekül suyu bünyesine katarak genişlemesi ile açıklanır. Ayrıca kayaçların 

çatlak sistemleri üzerinde, genel ve yerel tektonik hareketlerin de etkisi vardır. 

Jipste bulunan çatlak sistemleri yüzey sularının kolaylıkla yeraltına iletilmesini 

gerçekleştirir. Zamanla bu çatlaklar büyüyerek jipsin boşalmasına ve karstik 

şekillerin oluşmasına katkıda bulunurlar.    

Karstlaşmayı etkileyen diğer bir özellik kayacın kimyasal bileşimidir. 

Bilindiği gibi klorürler çok yüksek erime kabiliyetine sahipken onları sülfatlar 

yüksek erime kabiliyeti ile takip ederler. Karbonatlar ise, orta erimeli kayaç 

grubunu oluştururlar. Jipsin yüksek erime kabiliyeti aynı şartlar altında kalkere 

oranla karstlaşma süresini azaltır. Bu da, karstik şekillerin kısa sürede 

oluşmasını sağlar. Ancak jipsin bu yüksek erime kabiliyeti, oluşan karstik 

şekillerinde çabuk deforme olmasına neden olur.  

Çözünmeye uygun karbonatlı kayaların tabakalaşma özellikleri, tabaka 

kalınlığı tabakaların duruşları ve geçirimsiz formasyonlarla ilişkileri; 

karstlaşmanın oluşum ve gelişiminde önemli parametrelerdendir. Stratigrafi 

tabakaların değişik şekillerde üst üste, yan yana gelmesi denilebilecek bir 



konudur. Özellikle  erime olayının ancak eriyebilen formasyonda gerçekleşmesi, 

eriyebilen tabakalar arasına girebilecek geçirimsiz tabakaların varlığını önemli 

hale getirir. Zira geçirimsiz formasyonlar karstlaşma sürecinin aksamasına 

neden olurlar. Bu açıdan bakıldığında, çalışma sahasında karstlaşma sürecini 

olumsuz şekilde aksatacak bir formasyon bulunmasa da arazinin bazı  

kesimlerinde (Pliyosen aşınım yüzeyinin batı kesimi) geçirimsiz ara bantların 

varlığı karşımıza çıkar.  

Eosenin üst seviyelerinde başlayan jips tortulaşması Oligosen ve bütün 

Miyosen boyunca devam etmiştir. Ancak, Alt ve Orta Miyosen’de bu jipsli seri 

denizel formasyonlarla girift olarak tortulanmıştır. Yanay ya da yatay geçişler 

görülmüştür (Bak. Şekil:4). Hafik-Ekinli arsında Kızılırmak çevresinde jipsler 

genelde büyük kütleler halinde, bazen da küçük mercekler şeklinde, alaca 

kumtaşı tabakalarıyla birlikte bulunurlar. 

Kuzeyde Pliyosen aşınım yüzeyinin batı kesiminde geçirimsiz ara bantlar 

karstlaşmanın derine değil de yanlara devam etmesine neden olmuştur. Bu 

durum da sonuç olarak arazinin kuzey kesiminde genişleyen erime dolinlerinin 

oluşmasına neden olmuştur. Genişleyen erime dolinleri de birleşerek kör vadi 

özelliği göstermektedirler. Çalışma sahasının diğer kısımlarında geçirimsiz 

tabaka ile karstlaşmanın etkilendiğini söyleyemeyiz.  



 

Şekil 4: Alt ve Orta Miyosen’de denizel ve karasal girift tortulaşma  (Kurman, 

1972).  

Çalışma sahasında karstlaşmayı etkileyen bir diğer faktör tabaka 

kalınlıklarıdır. Tabaka kalınlıkları konusunda çalışma sahasının her bölgesi için 

kesin bir  rakam söyleyemeyiz. Gerçekten Sivas Tersiyer Havzası’nda bu durum 

gözlenmektedir. Jips tektoniğe bağlı gelişen diapirler, tektonik özellikler 

havzanın değişik bölgelerinde değişik kalınlıklarda jips oluşumuna neden 

olmuştur. Genel anlamda havzanın kuzeyinden güneyine doğru jipsler havza 

içerisine doğru  hareket etmiş ve normal kalınlıklarının birkaç katına 

ulaşmışlardır ( Koşun ve Çiner, 2002). 

Jipsli seriler ortalama  250-300 m kalınlığında olsa da bazı kesimlerde bu 

kalınlık 750 metreye kadar ulaşmaktadır. Jipsli serinin kalınlığı karstlaşma 

konusunda ve oluşan karstik şekillerin özelliklerinde oldukça önemli bir 

kavramdır. Bu açıdan çalışma sahasını iki kısımda incelemek mümkündür. 

Bunlardan  ilki, bugünkü kaide seviyesinden 160- 300 metre yükseltide bulunan 

Pliyosen aşınım yüzeyidir. Bu kesim, kaide seviyesine göre arazide jips 



kalınlıklarının en fazla olduğu kesimdir. Jips kalınlığının fazla olması Kuaterner 

başlarında görülen hızlı karstlaşma süreci sırasında gelişen şekillerin tahribini 

önlemiştir. Bu kesim, kalın jips tabakalarının varlığı nedeniyle poligonal 

kartsının görüldüğü alandır. 

Çalışma sahası içerisinde yer alan diğer kısmı ise, bugünkü kaide 

seviyesinden 100-120 m yükseltide bulunan Kuaterner aşınım yüzeyidir. Bu 

kesimde, su tablasının yüzeye yakın olması karstik yer şekillerinin tahribini 

kaçınılmaz kılmıştır. Var olan yatay mağaralar  bu süreçte hızla derinleşmiş, 

jips kalınlığının az olması da mağara tavanlarını çökmesine neden olmuştur. 

Yalnız bu durum tüm Kuaterner aşınım yüzeyi için geçerli değildir. Bu aşınım 

yüzeyinin özellikle Demiryurt Köyü doğusu jips kalınlıkların fazla olduğu 

kesimdir. Bu kesimde, kaide seviyesi ile olan fark  120-150 metreye kadar 

ulaşmaktadır. Bu kesimde jips kalınlığının  yeterli olması karstik yer 

şekillerinin tahribini önlemiştir. Kuaterner aşınım yüzeyinin batı kesiminde 

Kızılırmak ve Acısu Nehirleri’nin kavşak kesiminde bugünkü kaide seviyesi ile 

olan fark 20-50 metreye kadar düşmektedir ki, bu bölüm çalışma alanı içerisinde 

tahrip olmuş karstik şekillerin en fazla gözlendiği bölümdür. Jips kalınlığının 

yeterince olmaması mağara tavanlarının açılmasına ve bu bölümde çökme 

dolinlerinin hakim yeryüzü şekli olmasına neden olmuştur. 

3.4.1.2. Jeomorfolojik Taban Düzeyi  

Jeomorfolojik taban düzeyi çalışma sahamızda karstlaşma şiddetini en 

fazla etkileyen kavramlardan biridir. Genel jeomorfolojik taban düzeyi deniz 

seviyesi olsa da, çalışma alanı içerisinde akış gösterin Kızılırmak, bölgenin 

karstlaşma sınırını belirler. Deniz seviyesine bağlı olarak gerçekleşen 



Kızılırmak Nehri’nin taban seviyesi bölgenin geçmişten günümüze karstlaşma 

sürecini yakından etkilemiştir. 

Çalışma alanı içerisinde kaide seviyesine yaklaşılan alanlarda  karstlaşma 

derine değil yanlara devam etmektedir. Bu da, bölgede küçük karstik şekillerden 

ziyade büyük karstik şekiller olan polye veya karst kenar ovalarının oluşmasını 

sağlamıştır. Günümüzde derine gerçekleşmeyen aşınma özellik vadi 

tabanlarında akarsuların yamaçları alttan kesmesi ile gerçekleşen blok 

düşmeleriyle kendini göstermektedir. Bu durum da,  yukarıda belirtildiği gibi 

vadi tabanlarında karst kenar ovaları ile polyelerin varlığını doğurmaktadır. 

Karstik taban düzeyi karstlaşmayı etkileyen önemli bir faktördür. Karbonatlı 

veya sülfatlı kayaların arasında bulunan geçirimsiz formasyonlar karst taban 

düzeyini oluşturmaktadır (Nazik, 2001). Karstik  taban düzeyi jeomorfolojik 

taban düzeyinden farklı etkilere sahiptir. Çalışma sahasında geçirimsiz 

formasyonların ancak ara bantlar şeklinde oldukça dar bir alan karşımıza 

çıkması karstlaşma konusunda karst taban düzeyinin önemini 

sınırlandırmaktadır. Çalışma sahasının kuzey kesiminde Günyamaç Köyü 

çevresinde ortaya çıkan geçirimsiz seri karstlaşmanın dikey sınırını etkilemiş ve 

bu bölgede karstlaşmanın  yanal gelişmesine neden olmuştur.  

Çalışma sahasında karstlaşmayı sınırlayan tek düze geçirimsiz bir 

formasyondan bahsedemeyiz. Kızılırmak vadisi çevresinde böyle bir 

formasyonun henüz açığa çıkmaması bu durumu kanıtlar niteliktedir. Ayrıca var 

olan çökme dolinleri içerisinde bulunan göllerden özellikle Doğu Lota Gölü’nün 

35 metre, Tödürge Gölü’nün 28 metre derinlik vermesi (Alagöz, 1967) jipsin 



kalınlığı hakkında bilgi vermektedir. Hafik doğusunda karstlaşma sürecinde 

karst taban düzeyine oranla, bugünkü kaide seviyesinin etkisi daha büyüktür. 

3.4.1.3. Hidrolojik Özellikler 

Hafik doğusunun sularını Kızılırmak başta olmak üzere, Acısu Deresi 

drene etmektedir. Doğu-batı yönünde akışını sürdüren Kızılırmak, çalışma 

alanını kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayırır. 

Kızılırmak, bilindiği gibi 1151 km’lik uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 

akarsuyudur. Yaklaşık çalışma alanı içerisinde 25 km’lik uzunluğa sahip olan 

Kızılırmak, bölgenin sularının drene eden asıl akarsudur. Akarsu 1290-1300 

metreler seviyesinde bölgedeki akışını yapmaktadır. Kızılırmak, çalışma sahası 

içerisinde, kuzeyden gelen Özderesi ve Özendere (Pusat) ile birleşir. Yine Hafik 

yakınlarında güneyden gelen Acısu Deresi ile birleşen Kızılırmak’ın Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 1994 yılı raporuna göre debisi en az 9,6m3/sn 

en çok 615m3/sn ortalama 60m3/sn dolaylarındadır. 

Sahanın önemli bir diğer nehri bilindiği gibi Kızılırmak’ın önemli bir 

kolu olan Acısu Deresi’dir. Bu akarsuyun büyük bir kısmı çalışma sahasının 

dışında yer almaktadır. Çalışma sahasına Çimenyenice güneyinden giren akarsu 

çalışma sahasını terk ettikten sonra Hafik’in güney batısında Kızılırmak ile 

birleşir.  

Çalışma sahasının bir diğer nehri ise, kuzeyde yer alan Özderesi’dir. Bu 

akarsu kabaca D-B doğrultusunda araziyi kat eder. Koşutdere yakınlarında bir 

dirsekle güneye yönelen akarsu Özendere ile sonra da Koçdere’yle birleşerek 

tek bir kol halinde Kızılırmak’a karışır. 



Hidrolojik açıdan saha için önemli bir olguyu göller oluşturur. Hemen 

hepsi karstik olan göllerin ebatları oldukça farklıdır. Büyüklü küçüklü karstik 

göller aşağı yukarı çalışma sahasının her bölümünde karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle Kızılırmak’ın geniş vadi tabanında sayıları ve alanları genişleyen 

göller güneye doğru çökme dolinleri içerisinde belirler. Mevsime göre yağışın 

arttığı periyotlarda  yükselen taban suyu seviyesine bağlı olarak özellikle 

Kızılırmak vadi tabanı çevresinde bir çok göl ortaya çıkar. Bu göller kurak 

dönemde kaybolurlar. Ama bunların yanı sıra, bölge de her mevsim sulu kalan 

göller de mevcuttur.  

Sahadaki en büyük göl Tödürge Gölü’dür. Eski adıyla Demiryurt Gölü 

olarak da bilinen göl,   Kızılırmak’ın    kuzeyinde  yer almakta ve ırmağa 1,5 

km uzaklıktadır.  

Denizden yüksekliği itibariyle diğer büyük göller olan Hafik, Lota 

Gölleri ile aynı seviyededir. Bir polye gölü olan Tödürge Gölü’nün doğu-batı 

yönünde en uzun ekseni 2500 m kuzey güney yönünde 2375 m ve alanı 3 km2 

civarındadır. Genel olarak sığ olan gölün derinliği, ortalama 4-4,5 m en derin 

yeri 28 m olarak ölçülmüştür (Alagöz, 1967). Derinliğin fazlaca arttığı bu 

kesimler, Alagöz (1967) tarafından düden olarak düşünülmüştür. Göl bir çok 

dolinin birleşmesiyle oluşmuştur. Gölün alanı güneydoğusundaki çökme 

dolinlerine doğru giderek genişlemektedir.  



 

Foto 3: Tödürge Gölü’nün Sivas-Erzincan karayolundan genel görünümü. 

Çalışma sahasının diğer önemli gölleri Doğu ve Batı Lota Gölleri’dir. 

Sivas-Erzincan karayoluna çok yakın olan göller yöre halkınca en çok tanınan 

göllerdendir. 

Batı Lota Gölü ve Doğu Lota Gölü hatta bu sisteme bağlı ancak şu an 

kuru olan diğer bir göl çukuru eski bir yeraltı su sistemidir. Bu kesim, su tablası 

değişimine bağlı olarak bağlı olarak çökmelere maruz kalmış ve arada 

çökmeyen bölüm ise doğal jips köprüsü özelliği kazanmıştır. Batı Lota 

Gölü’nün çapı 250 m derinliği 8,5 m’dir (Alagöz, 1967). Doğu Lota Gölü ise, 

325 metre çapında ve 38 metre derinliğindedir.  

Yukarıda sayılan büyük göllerin yanı sıra özellikle Kızılırmak Nehri’nin 

güneyinde Kuaterner aşınım yüzeyi üzerinde gelişen çok sayıda çökme dolini 

içerisinde taban suyu seviyesinin altında olduğu için her zaman sulu kalabilen 

göl bulunmaktadır. Kızılçam Gölü ve Sarıtepe Gölü bu göllerden bazılarıdır. 



3.4.1.4.İklim  

Karstlaşma sürecini yakından ilgilendiren bir konu da iklimdir. Bilindiği 

gibi karstlaşmayı etkileyen önemli başlıklar su ve sıcaklık şartlarıdır. İklimin 

kontrolünde ortaya çıkan bu iki faktör iklime bağlı karst tiplerini ortaya 

çıkarmıştır. Her şeyden önce su, yani bölgeye düşen yağış miktarı karstlaşmanın 

şiddetini belirler. Bu etki o kadar üst boyuttadır ki, bölge saf eriyebilen 

kayaçlardan oluşsa da suyun var olmaması karstlaşmanın hiç görülmemesine 

neden olmaktadır. Gerçekten, Kahire’nin güneybatısında saf ve kalın kalker 

tabakalarının varlığına rağmen, hiçbir karstik şekle rastlanmamaktadır 

(Pekcan,1995).  

Sıcaklık ise bölgeye düşen suyun buharlaşma yoluyla miktarını 

etkilemektedir.  

Karstlaşma konusunda etkisi geniş olarak daha sonra anlatılacak zaman 

faktörü düşünülürse, günümüzde karşılaştığımız karstik şekilleri yalnızca 

günümüz iklim koşullarıyla açıklamak oldukça yanlıştır. Zira iklim geçmişten 

günümüze tek düze gelişen bir kavram değildir. Bir dönem yağışlı bir dönem 

kurak geçen iklim şarları karstlaşma hızını ve alanını yakından etkilemiştir.  

3.4.1.4.1. Paleo İklim 

Sivas Tersiyer Havzası Oligosen’den itibaren sıcak ve kurak iklimlerin 

tesiri altında acısu tortullarından olan jips ve tuzun çökeldiği bir bölgedir. Bölge 

Orta Miyosen’e kadar  kimi zaman deniz istilasına uğramış, kimi zamanda 

lagünler ortam özellikleri göstermiştir.  



Üst Miyosen’den sonra deniz  etkisinin tamamen çekilmesi ile bölge 

karasal birimlerin tortulandığı bir alan özelliği göstermiştir. Bu dönemde 

Anadolu oldukça kararlı ve sıcak bir iklime sahiptir. Ancak bu durum 

Pliyosen’de değişmiştir. Pliyosen’de Cebeli Tarık Boğazı vasıtasıyla Atlas-

Akdeniz su yolu açılmış deniz yüzeyi +200 metre yükselmiş buna bağlı olarak 

iklim koşulları giderek ılıman yağışlı bir hal kazanmıştır. Bu iklimsel durum 

flüvyal aşınımın başlamasını ve erozyonun giderek artmasını sağlamıştır (Erol, 

1979). Bölgede de, bu şartlar altında Pliyosen aşınım yüzeyi gelişme 

göstermiştir ve karstlaşma için daha uygun bir ortam oluşmuştur. Bu dönemde 

gelişen flüvyal aşınmaya bağlı olarak bölgede Pliyosen’e ait karasal 

formasyonlar oluşmuştur (Zöhrep Formasyonu). Bu dönemi takip eden evrede 

yani Kuaterner’de oldukça değişken iklim şartları yaşanmıştır. Kısa süreli iklim 

değişmeleri karstlaşmayı yakından etkilemiştir. Pliyosen’de flüvyal koşullara 

bağlı olarak gelişen aşınım yüzeyleri bu dönemi takip eden Pleistosen’de 

yarılmıştır. Kuaterner’in başlarında iklim bugünküne oranla daha serin bir hal  

almıştır. Buharlaşmanın azalması, daha kurak bir dönemin yaşanması 

sayılabilecek ana iklim hatlarıdır. Holosen ise son buzul çağına takiben yaşanan 

buzul arası  dönemdir. Holosen boyunca küçük çaplı iklim salınımları yaşansa 

da günüz iklim koşullarına bu dönemde geçilmiştir.  

Sivas Tersiyer Havzası’nda Pliyosen dönemiyle başlayan karstlaşma 

süreci günümüze kadar büyük bir kesintiye uğramadan devam etmiştir.  

3.4.1.4.2. Güncel İklim 

Günümüzde ise bölge tam bir karasal iklime sahiptir. Hafik çevresinde 

yazlar oldukça kısa sıcak ve kurak, kışlar ise uzun, soğuk ve kar yağışlı 



geçmektedir.  

 Bölge kış aylarında polar kontinental, polar maritim, hava kütleleri ile 

batı yönlü gezici depresyonların etkisi altındadır (Erol, 1993). Bölgede kış 

dönemi kar yağışlı geçer. Karın yerde kalma  süresi oldukça uzundur ve şiddetli 

soğuklara bağlı olarak 1600 metreden daha yüksek kesimlerde gerçekleşen don 

olayları uzunca bir müddet geçirimsiz tabaka özelliği göstererek karstlaşma 

sürecini olumsuz etkiler (Pekcan, 1995). 

Aşağı kesimlerde de benzer olaylar az da olsa yaşanır. Kış ayları bölgede  

kimyasal ayrışmanın azaldığı dönemi oluşturur.  

Bahar aylarında batı yönlü depresyonların etkisinde kalan bölge daha 

yağışlıdır. Yılın en yağışlı dönemi ilkbahar aylarında yaşanır. Sıcaklığa bağlı 

olarak bu yağışlar yağmur şeklindedir.  

Yaz ayları bölgenin en kurak zamanıdır. Bu dönem buharlaşmanın arttığı, 

yüzey ve yeraltı su seviyelerinin çekildiği evredir. İnceleme alanında iklim 

verilerinin tam olarak değerlendirilebileceği bir meteoroloji istasyonu yoktur. 

Ancak alanın Sivas’a oldukça yakın olması nedeniyle Sivas meteoroloji 

istasyonunun verileri bu bölümde değerlendirilmiştir. 

Sivas’ın yıllık ortalama sıcaklığı 8,6 0C, yıllık yağış ortalaması 415,5 

mm’dir. Yağışın %36’sı ilkbahar, %32’si kış ve %10’u yaz mevsiminde 

düşmektedir. En yağışlı ay Mayıs, en kurak ay ise Ağustos ayıdır. 

Sıcaklık değerleri ise oldukça değişkendir. Nemin azlığı özellikle kış 

mevsiminde oldukça düşük sıcaklık değerlerin görülmesine neden olurken, yaz 

mevsiminde de oldukça yüksek sıcaklık değerlerin görülmesini sağlar. Sivas 



çevresi için ölçülebilen en düşük sıcaklık -34,4 0C dir. En yüksek sıcaklık ise 

38,0 0C dir. Yılın 132 günü, sıcaklık 0 0C nin altındadır. Yağışın kar şeklinde 

olduğu kış günlerinde karın yerde kalma süresi 67 gündür. 

Yağış ve sıcaklık verilerine bakıldığında iklim tipinin  yarı kurak olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu da bölgede kimyasal ayrışmanın  zayıf fakat fiziksel 

ayrışmanın hızlı olmasını sağlamıştır. Bölgede kimyasal ayrışmanın hızlandığı 

evre, hem karların eriyerek su bütçesinin arttığı hem de sıcaklığın arttığı 

ilkbahar mevsimine rastlar. 

3.4.1.5 Bitki Örtüsü 

Karstlaşma sürecinde etki olan diğer bir faktör ise bitki örtüsüdür. 

Karstlaşma olayında bitki örtüsünün hem negatif hem de pozitif rolü 

bulunmaktadır.  

Bitki örtüsünün karstlaşma sürecine olumlu bir etkisi, köklerle yapılan 

etkidir. Bitki kökleri kaya çatlaklarına girerek bu çatlakları genişletmekte, 

zamanla su yollarının oluşmasına yardımcı olmaktadır.  

Hafik doğusu ise bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Bölgenin tam 

bir bozkır alanı olduğu söylenebilir. İlkbahar yağışları ile yetişen bitki örtüsü 

diz boyunu geçmeyecek kadar büyür ancak yaz kuraklığında kurur. 

Bozkır bitki örtüsüne sahip Sivas doğusundaki çalışma alanında eğimli 

alanlara düşen yağmur suları hızla yüzeysel akışa geçmektedir. Bölgeye düşen 

yağmur suları ancak dolin ve paleo vadi tabanlarından yeraltı su sirkülasyonuna 

katılmaktadır. 



3.4.1.6. Toprak  

Karstlaşma sürecine olumlu veya olumsuz etki eden diğer bir konu 

topraktır. Özellikle toprak kalınlığı suyun yeraltına inmesine izin vermez bu da 

karstlaşma sürecine olumsuz etki yapar. Bölgede toprak kalınlığı oldukça azdır. 

Toprak oluşumu özellikle karstik erime çukurlarında karşımıza çıkar. Bunlar 

dolin tabanlarında bulunan  1-5 metre kalınlığa erişebilen, jips içerisinde 

geçirimsiz ara bantların varlığıyla açıklanan topraklardır. Bölgede toprağın çok 

sınırlı ve ince olması yüzey sularının çok rahat yeraltına inmesine neden 

olmaktadır. Bölgeye düşen yağışlar direkt  jips üzerinden çatlaklar vasıtasıyla 

veya yamaçlardan süzülerek düdenler aracılığıyla yeraltı su sirkülasyonuna 

dahil olmaktadırlar.  

3.4.1.7. Zaman  

Karst topografyasının gelişimi ile bu topografyaya ait şekillerin 

özelliklerini belirleyen önemli faktörlerden biri de zamandır. 

Karstlaşmanın oluşabilmesi için  oldukça uzun bir zamanın geçmesine 

ihtiyaç vardır. Karstlaşma sürecine etki eden tüm etkenler sağlansa bile gerekli 

zaman geçmeden karstik şekillerin gelişmesi beklenemez.  

Hafik doğusunda jips karstlaşması için yeteri kadar zamandan 

bahsedilebilir. Pliyosen’den itibaren başlayan süreç günümüze kadar devam 

etmiştir. Özellikle jipsin kalkere oranla daha yüksek bir çözünürlüğe sahip 

olması bu zaman sürecinin karstlaşmaya yeteceğini kanıtlar. Hatta bölgede 

makro karstik şekillerden olan polye ve karst kenar ovalarının görülmesi, oluşan 

yatay mağaraların tavanlarının çökmesi bölgede karstlaşma için zaman 

konusunda bir problem olmadığının bir başka göstergesidir. Bölgede halen yeni 



karstik oluşumlar gözlenirken, oluşan bazı karstik şekillerde tahrip olma 

sürecine girmiştir. 

3.5. Karstik Şekiller 

3.5.1. Lapyalar  

Mikro karstik şekillerden biri olan lapyalar jips  alanlarında kireçtaşı 

üzerindekilere göre çok hızlı oluşur ve çok hızlı tahrip olurlar. Bu nedenle jips 

karstı alanlarında tahrip olmamış iyi gelişmiş lapyalar nadir olarak görülür. 

Aynı zamanda bol çatlaklı bir yapı gösteren jipsler Hafik çevresinde lapyaların 

oluşmasını engellemiştir. İyi gelişmiş lapyanın pek görülmediği Hafik 

çevresinde özellikle Batı Lota Gölü’nün güney kıyılarında boru şeklinde 

lapyalar görülebilmektedir (Alagöz, 1967). Lapyaların pek görülmediği jipsler 

içerisinde büyük ölçüde tahrip olmuş bir halde 60-70o’yi bulan yamaçlarda 

kanal ve kanalcıklı toprak örtüsü altında oluşmuş oyuk ve delikli lapyalara 

rastlanır.  

3.5.2. Dolinler  

Hafik doğusunun suları Kızılırmak ve onun bir kolu olan Acısu 

tarafından drene edilmektedir. Kızılırmak Nehri’nin kuzeyinde yer alan ve 

topografik olarak yükseltisi 1460-1420 m’ler arasında değişen alçak jipsler ise 

Kuaterner aşınım yüzeyi  ile kesilmiştir.  

Karst rölyefi üzerinde görülen en önemli karstik şekillerden biri 

dolinlerdir. Dolinler oluşum mekanizmasına göre dört ayrı tip gösterirler. 

Bunlar çözünme, çökme, sübsidans ve alüvyal dolinlerdir (Ford ve Williams 

1989). Bunlardan özellikle sübsidans ve çökme dolinleri, insan hayatı başta 



olmak üzere binalar ve çeşitli yapılar için doğal  tehlike oluşturacağından, bu  

bölgelerde bazı önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bölgede yapılacak 

çalışma ve planlamalarda bu gerçeğin göz önünde bulundurulması son derece 

önemlidir (Doğan, 2002). Sübsidans dolinleri kireçtaşı, dolomit, jips ve tuz gibi 

karstik kayaçların karstik olmayan kayaçlar ile örtülü olduğu alanlarda veya 

başka litolojiler ile ardalanmalı oldukları  alanlarda yeraltında gerçekleşen 

çözünmeye bağlı olarak yer yüzende meydana gelen dairesel tedrici oturmalar 

sonucunda oluşur (Doğan, 2002). Çalışma alanımız olan Hafik doğusunda jipsin 

üzerinin örtülü olmaması ayrıca ara tabakaların çok kalın olmayışı bu bölgede 

sübsidans dolinlerinin oluşmasını güçleştirmiştir. Çalışma sahasındaki jipsler, 

ara katkılı olsa da üst seviyelere doğru büyük oranda saf olması, bölgede 

özellikle çökme ve çözünme dolinlerinin görülmesine imkan tanımıştır. Çalışma 

sahasının kuzeyindeki Pliyosen aşınım yüzeyi daha çok çözünme yoluyla 

oluşmuş dolinleri ihtiva ederken, güneydeki Kuaterner aşınım yüzeyi daha çok 

çökme dolinlerini barındırmaktadır.  

Kızılırmak Nehri kuzeyindeki Pliyosen aşınım yüzeyi üzerinde genel 

olarak genç dolin karstı egemendir. Pliyosen aşınım yüzeyinin batı kesiminde 

dolin çapları ve derinlikleri fazladır. Hatta bazı dolinler uzayarak ve birbirleri 

ile birleşerek kör vadi özelliği kazanmıştır. Pliyosen aşınım yüzeyinin doğu 

kesiminde ise dolin çapları oldukça küçüktür ve derinlikleri batıdakilere  oranla 

daha azdır. Dolayısıyla, bu alanda kilometrekareye düşen dolin sayısı 

artmaktadır.  Poligonal karst özelliği gösteren bu alanda bir kilometrekaredeki 

dolin yoğunluğu en fazla 80 civarındadır ve manzara gerçek bir kast 

topoprafyası özelliği göstermektedir. Jeomorfoloji haritası 1/25.000 ölçekli 

topografya haritası temel  alınarak oluşturduğu için derinliği 10 m’den az olan 



çok sayıdaki dolin haritaya işaretlenememiştir. Bu nedenle dolin sayısının 

jeomorfoloji haritasında görüldüğünden çok daha fazla olduğunu belirtmek 

yerinde olacaktır.  

Sayılan bu  dolinlerin hemen hepsinde yüzey sularını toplayarak, yeraltı 

su sistemine ileten düdenler yer almaktadır. Bu düdenler kireçtaşındaki gibi 

büyüyerek dikey mağara özelliği göstermemişlerdir. Oldukça dar olan bu küçük 

geçitler, bundan dolayı yeterince incelenememişlerdir. Yüzey sularının yeraltı 

su sirkülasyonuna iletildiği düdenler özellikle Pliyosen aşınım yüzeyinin doğu 

kesiminde daha göze çarpar hale gelmektedirler.  

Yüksek plato üzerindeki bazı dolinler arasındaki sırtlar ortadan kalkarak 

küçük uvalalara dönüşmüşlerdir. Pliyosen aşınım yüzeyi üzerinde kör vadi 

özelliği kazanmış olan dolinlerin derinlikleri 50-100 m civarındadır. Bunların 

dışında dolin derinlikleri genel olarak 5-10 m olup en fazla 20 m ye 

yaklaşmaktadır. Dolinlerin çapları ise birkaç metreden 250 metreye kadar 

değişen değerlere  sahiptir (Bak. Jeomorfoloji Haritası).  

Jips kalınlığının azaldığı ve geçirimsiz formasyonun yüzeye yakın 

olduğu Kızılırmak vadisinin güneyindeki alçak jips  platosu üzerinde Hafik 

İlçesi ve Demiryurt Köyü arasında olgun karst alanda erime dolinlerine pek 

rastlanılmaz. Özellikle bu kesimde alüvyal taban üzerinde büyük ada tepelere 

rastlanır. Lota gölleri güneyindeki bu alanda irili ufaklı yükseltileri 1350 

metrelere varan adatepeler topografyayı oluşturur. 

Demiryurt Köyü’nün doğusunda alçak plato alanının yükselti değeri 

biraz artmaktadır. Yükseltinin 1450 metrelere ulaştığı bu kesimde jipsin biraz 

kalınlaşması yine çözünme dolinlerinin belirlenmesine neden olur. Özellikle 

paleovadi tabanlarında yoğunlaşan sığ ve büyük dolinler Demiryurt Köyü 



doğusunun topografyasında, hakim karstik şekil olurlar. Sözü edilen dolinlerin 

çapları 50-250 metre arasında değişir. Oldukça sığ olan dolinlerin derinlikleri 

15-20 metreye kadar ulaşabilir.  

Jipsin kalınlığının 100 metreyi bulduğu bu kesimde yoğunlaşan çözünme 

dolinleri Kızılırmak’ın kuzeyinde bulunan Pliyosen aşınım yüzeyi üzerindeki 

dolinlerin sayıları ile kıyaslanmayacak kadar azdır. Ancak yine de alanda 

paleovadi tabanlarında kilometre karede  15-20 dolinin görüldüğü kesimler 

bulunmaktadır.  

Pliyosen aşınım yüzeyi üzerinde görülen dolinler ile Demiryurt Köyü 

doğusunda ortaya çıkan dolinlerin özellikle büyük olanları bölge halkı 

tarafından tarım alanı olarak değerlendirilmektedir.  

                            

Foto 4: Tarım amaçlı kullanılar erime dolinleri 

3.5.3. Paleo Karstik Vadiler  

Paleo karstik vadiler Hafik doğusunun önemli karstik şekillerindendir. 

Oldukça yaygın olarak karşımıza çıkan paleo karstik vadiler özellikle çalışma 



sahasının güney doğusunda tespit edilmiştir. Kızılırmak kuzeyindeki Pliyosen 

aşınım yüzeyi üzerinde nadir olarak görülen paleo karstik vadiler özellikle 

Yarhisar Köyü güneyinde ve doğusunda yaygınlaşmaktadır. Kuaterner aşınım 

yüzeyi üzerinde sık rastlanan vadiler Pleistosen’de, jips kalınlığının 100 

metreden fazla olduğu dönemde yüzey sularını drene ederek Kızılırmak ve 

Acısu’ya ulaştırmışlardır. Dönemli akışın görüldüğü vadilerde ana akarsuların 

yatağını hızla derine kazması, yüzey  akışının yeraltına drene almasına neden 

olmuştur. Ayrıca jipsteki çatlak sistemlerinin gelişmesi ve  buna bağlı olarak 

genişlemesi yüzey drenajının yeraltına inmesindeki ikinci önemli etkendir. 

Kızılırmak ve Acısu yatağına göre askıda kalan paleovadiler de kastlaşma 

günümüze kadar devam etmiştir. Paleovadi tabanlarının da erime ve çökme 

dolinleri hakim karstik şekillerdir (Bak. Jeomorfoloji Haritası). 



3.5.4. Çökme Dolinleri  

Çökme dolinleri, erime dolinlerden farklı olarak yüzeye yakın mağara 

tavanlarının çökmesi ile ortaya çıkar. Çökme dolinlerinin yamaç eğimleri 

oldukça fazladır. Bu haliyle erime dolinlerinden  kolayca ayrılabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Sivas kuzeyinde görülen çökme dolinleri oluşum mekanizması 

(Karacan, 1996). 

Çalışma sahasında erime dolinlerinin yanı sıra bir çok çökme dolini de 

yer almaktadır.  

Hafik doğusundaki jips karstı alanında görülen karstik şekillerden en 

dikkati çekenleri çökme dolinleridir. Çökme dolinleri sahada özellikle güney 

kesimlerde hakim karstik şekildir. Jipsin kalınlığının fazla olduğu genç karst 

alanı halindeki Pliyosen aşınım yüzeyi üzerinde hemen hemen hiç çökme dolini 

görülmezken morfolojik kaide seviyesine yaklaşan Kuaterner aşınım yüzeyi 

 



üzerinde değişik boyutlarda genel olarak dairesel çeşitli derinlikler de çok 

sayıda çökme dolinine rastlanır. Bu alanlarda özellikle Bulakbaşı Köyü 

çevresinde günümüzde de çökme dolini oluşumu devam etmektedir. Çökme 

dolinlerinin bazıları içinde daimi göller bulunurken bazılarının içi mevsime 

bağlı olarak geçici göller ile kaplıdır.  

Sahada yer alan çökme dolinlerinden en büyük olanları Tödürge Gölü 

doğusunda yer alır. Bunlardan Büyükörmen çukuru 700 m çapında ve aşağı 

yukarı 90 m derinliğindedir. Büyükörmen çökme dolini taban suyu seviyesinden 

oldukça yüksekte kaldığı için tabanı geçici de olsa bir gölle kaplanmamıştır. 

Büyükörmen dolininin hemen güney yamacında iki çökme dolini daha yer alır. 

Bunlardan Küçükörmen çökme dolini 50 m derinliğinde ve 375 m çapındadır. 

Yine Tödürge Gölü doğusunda 50 m çapı 500m olan Ovacık çökme dolini yer 

alır. Ovacık çökme dolini ile Tödürge Gölü doğusundaki alan bir sıra halinde 

uzanan dolinlerle kaplıdır. Bunlardan kuzeyde olanı 250 m çapında, güneyde 

olanlarından doğuda olanı 500m, batıda olanı 450m çapındadır. Sayılan bu 

dolinlerin derinlikleri 20-50 m arasında değişmektedir. Hepsinin de tabanları 

geçici göllerde kaplıdır. Kuzeyde olan dolininin geçici gölü, Kurudeniz Gölü 

olarak adlandırılmıştır (Foto:5). 



 

Foto 5: Tödürge Gölü ve Doğusu’ndaki çökme dolinleri. 

Büyükörmen çökme dolininin doğusunda yaklaşık 1,5 km uzağında yine 

oldukça büyük ve derin bir çökme dolini bulunur. Serki çukuru olarak 

isimlendirilen çökme dolininin çapı 400 m derinliği 80 m civarındadır. Serki 

çökme dolininin güneyinde Balçukur adı ile derinliği 20 m çapı 200 m olan bir 

çökme dolini daha bulunur. Bu alanda görülen diğer çökme dolinleri ise, 

Büyükörmen ve Serki çukuru arasında biraz daha güneyindeki Uzunçukur ve 

Kulibik çukurudur. Uzunçukur 60 m derinliğe sahipken, Kulibik biraz daha sığ 

olan bir çökme dolinidir. Bu kesimdeki dolin dizisinden, Pliyosen aşınım 

yüzeyinden yeraltına inen suların oluşturduğu yeraltı akışının önce Ovacık 

dolinine ulaştığı ve buradan doğu-batı doğrultusunda akarak batıdaki Tödürge 

Gölü’ne ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu kesimlerdeki çökme dolinlerinin gerek 

bazılarının bir birleriyle birleşmeleri gerekse yamaç profilleri ve büyük  



olmaları dolayısıyla oldukça eski oldukla söylenebilir. Sayılan dolinlerden 

kuzeyde kalanların tabanlarının taban suyu seviyesine göre yüksekte kalmış 

olması göl oluşumunu engellemiştir. Güneyde Ovacık ile Tödürge Gölü 

arasındaki çökme dolinlerinin tabanlarının, tabansuyu seviyesina yakın oluşu, 

bu dolinlerin yılın yağışlı dönemlerinde geçici göllerle kaplanmalarına neden 

olmuştur (Bak. Jeomorfoloji Haritası).  

Kızılırmak yakınlarındaki Demiryurt Köyü güneyinde Kırdavut çukuru 

da ilginç bir oluşuma sahip çökme dolinidir. 55 m derinliğe ve kuzeydoğu 

güneybatı yönünde uzun ekseni 750 m olan çökme dolini tavanı çökmüş bir 

mağara  özelliği gösterir. 

Güneyde çökme dolinlerinin hakim olduğu sahanın batısına  doğru 

gidildikçe jips platosu ile kaide seviyesi arasındaki seviye farkının azalması ve 

kaide seviyesine yaklaşan yeraltı boşluklarının tavanlarının çökmesiyle doygun 

zon içerisinde açılan dolin tabanları daimi göllerle kaplıdır. Bulakbaşı Köyü 

güneyindeki Kızılçam çökme dolini de bunlardan biridir. 50 m derinliğinde ve 

300 m çapında düzgün dairesel bir çevreye sahip olan huni şekilli Kızılçam 

dolini Hafik doğusundaki karst topografyasının görülmeye değer bir şeklidir. 

Dolin içerisindeki daimi gölün çapı 220 m olup gölün derinliği bilinmemektedir. 

Ancak göl yüzeyi ile 3 km kuzeydeki Kızılırmak Nehri’nin seviye farkı 10 m 

kadardır (Foto:6). 



 

 Foto 6: Kızılçam Çökme Dolini ve Kızılçam Gölü 

Kızılırmak Nehri’ne doğru uzanan plato üzerinde Çimenyenice ve 

Bulakbaşı Köyleri arasında içinde daimi göl bulunan çok sayıda çökme dolini 

bulunmaktadır. Bunlardan Sarıtepe çökme dolini halen oluşumun devam ettiği 

bir dolindir. Güneyden doline karışan yeraltı suyunun üzerindeki jips mağarası 

tavanından dolin içindeki göle düşen jips bloklarının boyutu 4 m’yi 

bulmaktadır. “S” şeklinde olan dolin adeta menderesli bir yeraltı mağarasının 

aşamalı tavan çökmelerine bağlı olarak oluşmuştur. Sarıtepe çökme dolini 

güneydoğusunda Sakşakkaya mevkiinde, göle kadar 30 m derinliği olan 40m 

çapında bir çökme dolini bulunmaktadır. Göl kenarlarının ağaç ve  sazlıklarla 

kaplı olduğu bu çökme dolini görülmeye değer bir karstik şekildir (Foto:7).  



 

Foto 7: Şakşakkaya Mevkiindeki Çökme Dolini (İşaret içerisinde  bir insan  

çökme dolinin büyüklüğünü göstermektedir). 

Foto 8:  Mağara Gölü yakınlarındaki çökme dolini. 

 



Kızılırmak vadisi kuzeyinde ve Dışkapı Köyü kuzey doğusunda yer alan 

bölgede Lota gölleri bulunur. Bu göller çökme dolini özelliği göstermektedirler. 

Aslında bu iki göle bir de tabanı kuru olan üçüncü bir çökme dolini de 

eklenebilir. 

Batı Lota çökme dolini 300m çapında ve göl yüzeyine kadar derinliği 15 

metredir. Özellikle güney kıyılarında oldukça tahrip olmuş oluklu lapalar 

bulunmaktadır. Doğu Lota Gölü dolini ise 425 m çapında ve göl yüzeyine kadar 

derinliği 15 metredir. Batı Lota Gölü’nü besleyen bir yer altı deresi oldukça ilgi 

çekicidir. Yeraltı suyu tavanının çökmesiyle oluşan 20-25 metre derinlikte ve 

kaynaktan göle 200 metre kadar uzunlukta olan mağara bulunmaktadır. Bu 

mağaranın tavanı çökmüş, bu alan bir boğaz özelliği kazanmıştır. Bu boğaz 

içerisinde Lota  Gölü’ne doğru ince bir su akmaktadır (Bak. Doğal Köprü ve 

Mağara Planı).  

Lota gölleri çökme dolinlerinin bulunduğu alanda yeni çökme olayları 

gerçekleşmiştir. Çapları ve derinlikleri azda olsa dolin tabanında ki toprak 

örtüsü ve büyük jips blokları çökmelerin yeni olduğunun kanıtıdır. Bunlardan 

bir tanesi Doğu Lota Gölü güneyindeki jips platosu üzerindedir. Çalışma 

alanındaki dolin oluşumunun halen devam etmekte olduğunu kanıtlayan başka 

bir örnek Sarıtepe çökme dolini güneyinde yeralmaktadır. 



  

Foto 9: Çimenyenice yakınlarındaki çökme dolinleri ve önde tabanında 

göl olan Sarıtepe çökme dolini görülmektedir. 

 

Foto 10: Yeni çökme dolinleri ve bölgede varolan ince toprak örtüsü. 

Dairesel görünüşe sahip olmayan ve tabanı çöken mağara tavanının 

blokları ile kaplı olan bu dolin oldukça yenidir. Çöken mağara pasajının bir 



kısmı görülebilmektedir. Hatta çökmeyle oluşan blok yığını üzerinde toprak 

katmanı hala varlığı sürdürmektedir (Foto:10). 

 

3.5.5. Polyeler ve Kenar Karst Ovaları  

En büyük karstik aşınma şekillerinden olan polyeler ve karst kenar 

ovaları çözünme sonucunda ortaya çıkarlar. Polyeler özellikle kireçtaşı 

kastlaşmasında ortaya çıkan makro karstik şekillerdendir. Polye oluşumunda 

erimenin yanı sıra tektonizmanın da rolü büyüktür. Çok büyük polyelerde 

gelişimi hızlandıran esas faktör fay hatlarıdır. Ancak çalışma alanımızda 

kireçtaşındaki kastlaşma ile ortaya çıkan büyük polyelerden bahsedemeyiz. 

Çalışma alanında var olan jipsli seride kireçtaşındaki polyelere nazaran daha 

küçük çaplı depresyonlar oluşmuştur. Tödürge Gölü çevresinde  Kızılırmak 

vadisi kuzeyinde ve Kızılırmak Nehri ile Acısu Nehirleri’nin batı kesiminde yer 

alan polyeler ve karst kenar ovaları çalışma alanında oldukça geniş bir alan 

kaplarlar. Polyelerin ve karst kenar  ovalarının tabanları şu andaki kaide 

seviyesinde ya da kaide seviyesine yaklaşmış durumdadır. Karst kenar havzaları 

halinde olan polyeler dış drenaja yüzeyden tamamen açıktır. Karst kenar ovaları 

veya açık polyeler içerisinde Mağara Gölü gibi geçici göller ve aynı zamanda 

tüm Sivas jips karstının en büyük gölü olan Tödürge Gölü gibi daimi göller yer 

alır. Bir polye gölü olan Tödürge Gölü oldukça sığ bir göldür (Alagöz, 1967). 

Gölün alanı güneydoğusundaki çökme dolinlerine doğru giderek 

genişlemektedir (Bak. Jeomorfoloji Haritası). 

Çalışma sahası içerisinde karst kenar havzaları dışında biri Kızılırmak 

vadisi kuzeyinde dört tanesi güneyinde olmak üzere 5 tane polye ya da kapalı 



polye yer alır. Var olan bu polyelerin alanları oldukça dardır. Bunlar 

paleovadilerin karstlaşması ile oluşmuş akarsu taşkın  ovalarından 5 metrelik 

alçak bir eşikle ayrılan ve drenajı yeraltından sağlanan polyelerdir (Bak. 

Jeomorfoloji Haritası). 

Kapalı polyelerden en doğudaki Kızılırmak Nehri’nin güneyinde 

Çimenyenice Köyü doğusunda yer alır. 2,5 km2 civarında alana sahip olan 

polyenin uzun ekseni 2,4 km olup genişliği 1,7 km kadardır. Polyenin orta 

bölümü yağışlı mevsimde oldukça geniş sığ bir geçici gölle kaplıdır. Bir diğer 

kapalı polye Çimenyenice Köyü’nün güneyinde yer alan ve tabanı geçici gölle 

kaplı olan poleo-vadidir. Poleo-vadinin orta bölümü alçak bir eşikle ayrılarak 

kapalı polye halini almıştır. 

Kızılırmak güneyinde yer alan  diğer kapalı  polyeler çalışma alanının 

batısında Dışkapı Köyü güneyindedir. Dar bir jips sırtı ile bir birinden ayrılan 

kapalı polyelerin alanları 2 km2 civarındadır.  

Kapalı  polyelerden Kızılırmak kuzeyinde yer alan polye, Doğu Lota 

Gölü’nün kuzeyinde yer almaktadır. Uzun ekseni 2,5 km genişliği 1 km olan 

kapalı polyenin alanı 2 km2 civarındadır.  

Yukarıda sayılan polye ve karst kenar havzalarının tabanları oldukça 

düzdür. Jipsin içerisinde yer alan kum ve kil bantlarının ayrışması ile oluşan 

çözünme artığı toprak ve alüvyonlarla kaplı olan polye ve karst kenar  ovaları 

bölge halkı tarafından tarım amaçlı kullanılmaktadır.  



3.5.6. Mağaralar  

Karstik aşındırma şekillerinden biri olan mağaralar özellikle ülkemizde 

kireçtaşı karstlaşmasında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde çok geniş 

yayılama sahip olan eriyebilen kayaçlar içerisinde açılmış olan 40.000 

mağaranın olduğu tahmin edilmektedir. Jips içerisinde belirlenmiş çok büyük 

mağaralar olmasa da çalışma alanımız içerisinde çok sayıda mağara 

bulunmaktadır. Bölgede mağaraların çok azı incelenebilmiştir. Bölgedeki 

mağaraların çok büyük olmaması ve çoğunun tavanlarının çökmüş olması 

mağaraların incelenememesindeki temel sebeplerdir.  

Sahanın evrimi sırasında özellikle paleovadiler de yüzey akışının 

yeraltına inmesi mağaraların gelişimi için uygun bir ortam hazırlamıştır. Ancak 

karstlaşmanın ilerlemesi mağara tavanlarının kalınlığının azalması ve pasaj 

genişliklerinin artması nedeniyle mağara tavanlarında çökmeler meydana gelmiş 

ve mağara pasajları üzerinde sıralı çökme dolinleri olmuştur.  

Çalışma sahasında özellikle polyeler arasındaki ada tepelerde çok sayıda 

mağara girişi bulunmaktadır. Ancak bu mağaraların uzunlukları fazla değildir ve 

çoğunun tavanı çökmüştür. 

Çalışma alanı içerisindeki mağaralardan biri Yarhisar Köyü güneyindeki 

Mağara Gölü doğusunda bulunur. Gölün hemen yanındaki dik jips yamacında 

girişi bulunan mağaranın tavanı çökmüştür. Düşen jips blokları ile kaplı giriş 

oldukça geniştir. Aslında çökme ile açılan bu giriş mağara pasajının devamıdır. 

Mağara girişinin yüksekliği 15 m genişliği ise 20 m civarındadır. İlk 40 

metreden itibaren mağaranın ana pasajı daralarak devam eder. Mağaranın 

girişinin sağ tarafında dar uzanan bir pasajı daha mevcuttur (Foto:11). 



 

Foto 11: Mevsime bağlı olarak görülebilen Mağara Gölü ve göle ismini veren  
çökmüş mağara sistemi. 

 

Etüt sahasında bulunan bir diğer mağara sistemi de Batı Lota Gölü ile 

polye arasındaki jips sırtı arasında uzanan Lota Gölü’nü besleyen mağaradır. 

Mağaranın 225 m’lik bölümünün tavanı tamamen çökmüş ve bu kesim bir boğaz 

halini almıştır. Mağaranın güney kesiminde de 20 m derinliğinde bir çökme 

dolini oluşmuştur. Bu çökme dolini ile boğaz arasında mağaranın tavan 

kalınlığının fazla olduğu bölümlerde mağaranın çökmeyen bölümü yer alır. 

Yaklaşık 50 m uzunluğunda kıvrımlı bir uzanışa sahip olan bu bölüm doğal 

köprü özelliği göstermektedir. Bu kesimde mağara pasajının genişliği 4-5 m ve 

yüksekliği 3-4 metredir. Pasaj tabanında tamamen kil ve siltten oluşan 1 m 

kalınlığında çamur birikintisi görülür. Bu mağara sisteminin görüldüğü alanda 

polyeye bakan yamaçlarda açılmış üç tane daha mağara girişi bulunmaktadır. 



Ancak bunlar son derece kısa mağaralardır. En uzun olan 15 metrelik bir pasaja 

sahiptir.  

3.6. Jips Karstının Evrimi 

Sivas Tersiyer Havzası’nın Üst Miyosen’den itibaren karalaşmasıyla 

birlikte sahaya yerleşen Kızılırmak Nehri’nin atası ve kolları hızlı bir yüzey 

erozyonunun başlamasına neden olmuştur. Böylece büyük oranda havzadaki 

jipsler üzerinde görülen Pliyosen aşınım yüzeyi meydana gelmiştir (Alagöz, 

1967). Jips tektoniğine bağlı olarak önemli derecede deformasyona uğramış 

olan jipslerin üzeri bu aşınım sürecinde kesilerek düzleştirilmiştir. Pliyosen 

aşınım yüzeyi sahadaki akarsuların akış yönü olan batıya doğru eğimlidir ve 

Kızılırmak vadisinin kuzeyinde 1460-1600 metreler arasındaki yükseltilerde 

görülmektedir. Yüzey bugünkü kaide seviyesinden de 160-300 m yüksektedir. 

Hafik jipsleri üzerinde bölgenin çeşitli kesimlerinde yer alan, konglomera ve 

kumtaşından oluşan Zöhrep formasyonu (Aktimur, 1988) ile bölgede meydana 

gelen Pliyosen aşınım yüzeyi arasında bir korelasyon söz konusudur. Bu 

formasyon Pliyosen aşınım yüzeyinin gelişimi esnasında oluşan erozyonal 

materyalin depolanmasıyla oluşmuştur.  

Geç Pliyosen’den itibaren gerek akarsuların yataklarını sürekli olarak 

derine kazmaları gerekse de jipsin hızla karstlaşması sonucunda özellikle 

Kızılırmak ve ona karışan Acısu Nehri çevresindeki jips tabakaları hızla 

boşaltılmıştır. Bu aşınmaya bağlı olarak Geç Pliyosen’den itibaren Kızılırmak 

vadisi çevresinde bir oluk şeklinde doğu-batı yönünde uzanan Erken Kuaterner 

aşınım yüzeyi gelişmeye başlamıştır (Alagöz, 1967). 1350-1420 metreler 

arasında görülen bu aşınım yüzeyinin eğimi de Pliyosen aşınım yüzeyinde 



olduğu gibi Kızılırmak’ın akış yönü olan batıya doğrudur. Kuaterner aşınım 

yüzeyinin doğu kesiminde kaide seviyesinden 100-120 m yüksekte bulunan 

plato yüzeyi Hafik batısında akarsuların kavşak kesiminde 20-50 m ye kadar 

düşmektedir. Hafik doğusunda Pliyosen’den itibaren kaide seviye en az 160 m 

alçalmıştır. Pliyosen’den itibaren günümüze kadar Hafik doğusundaki jipsler 

kanyon vadiler haricinde 160-200 m arasında değişen oranlarda aşındırılmıştır. 

Özellikle doğudaki Kızılırmak kanyonunun yükseltisi de bu değere eklendiğinde 

300 metreyi bulmaktadır. Kuaterner başlarında 1400 metreler civarındaki 

yükseltide akan Kızılırmak ve ona karışan yan kollar sahanın sularını drene 

etmekteydi.  

 Kızılırmak ve Acısu nehirleri 1290-1300 m yükseltideki vadi 

tabanlarında akmaktadır. Karstlaşmanın Erken Kuaterner’de başladığı alçak jips 

platosunda polye ve karst kenar ovalarının tabanları kaide seviyesine eşitlenmiş 

ya da iyice yaklaşmıştır. Kaide seviyesine ulaşan Kızılırmak ve Acısu 

Nehirleri’nin vadilerinde yanal gelişme başlamıştır.  

Hafik doğusunda jips karstının evrimini zaman, jips kalınlığı, jipsin 

stratigrafik ve tektonik yapısı ve kaide seviyesi (kaide seviye değişimi) 

belirlemiştir. Hafik doğusunu olgun karst alanı ve genç karst alanı olarak iki 

kesime ayırmak mümkündür. Çalışma alanında genç karstın ya da dolin 

karstının görüldüğü alanlar kaide seviyesi ile arasındaki yükselti farkının ve jips 

kalınlığının fazla olduğu kesimlerdir. Bu şartlara sahip olan alan, Kızılırmak 

vadisi kuzeyindeki Pliyosen aşınım yüzeyinin üzeridir. Pliyosen aşınım 

yüzeyinin batı kesiminde Günyamaç Köyü çevresinde jips içerisinde aşınmaya 

bağlı olarak kalın geçirimsiz formasyonlar dar bir alanda yüzeye çıkmıştır. Bu 



geçirimsiz formasyonun jips içerisindeki kalın bir bant mı yoksa jips tabanında 

yer alan ve jips tektoniği ile buraya kadar taşınmış olan formasyon mu olduğu 

hakkında kesin bir veri olmamakla birlikte ikinci olasılık daha doğru 

görünmektedir. Pliyosen aşınım yüzeyinin batı kesiminde jips kalınlığının 

azaldığı kesimlerde dolin çapları fazlalaşmış ve bazı dolinlerin derinlikleri 

tabandaki geçirimsiz formasyona kadar ulaşmış ve dolinlerin bir kısmı yanal 

gelişmeye bağlı olarak kör vadi özelliği kazanmıştır. Bu  alanın Pliyosen 

dönemindeki kaide seviyeye en yakın kesim olmasının da önemli bir payı 

vardır. Bu nedenle Pliyosen aşınım yüzeyinin batısındaki dolinlerin derinlikler 

ve alanları Tödürge Gölü kuzey ve kuzeydoğusunda geçirimsiz formasyonun 

olmadığı ve jipslerin daha kalın olduğu kesimdeki poligonal karst alanına göre 

fazladır. Olgun karst ile Kuaterner dönemi ile zamansal Kuaterner aşınım 

yüzeyi ile alansal bir bağlantı söz konusudur. Olgun karst alanındaki gelişim 

süreci üç dönemli olarak üç ayrı alanda izlenebilmektedir. 

      Gelişimin ilk aşaması yani gençlik aşaması, Demiryurt Köyü doğusundaki 

Kızılırmak vadisi çevresinde görülmektedir (Bak. Jeomorfoloji Haritası). Bu 

alanda Kuaterner aşınım yüzeyi büyük oranda Erken Kuaterner’deki yükseltisini 

korumaktadır. Kızılırmak topografik yükseltinin 1400-1420 m civarında olduğu 

bu alanı kazmış olduğu 90-100 m derinliğindeki boğaz ile ikiye ayırmıştır.  

          Çökme dolinlerinin nadir olarak görüldüğü, polye gibi büyük karstik 

şekillerin olmadığı bu alanda plaeovadi içlerinde ve çevresinde erime dolinleri 

yer almaktadır. Bu alandaki karstlaşmış paleovadiler  Kuaterner başlarında 

sahanın drenajının yüzeyden sağlandığını göstermektedir. Kızılırmak’ın yatağını 

sürekli olarak derine kazması ve jipsteki çatlak sistemlerinin erimeyle 



genişlemesi sonucunda Erken Pleistosen sonlarında yüzey drenajı yeraltına 

inmiştir. Kızılırmak’ın yatağını daha da derinleştirmesine bağlı olarak ona 

karışan yan kollar nehir yatağına göre askıda kalmış ve karstlaşmıştır. 

Günümüzde ise bu kesimdeki paleovadilerin içindeki ve çevresindeki dolinler 

ilk dairesel özelliklerini kaybetmeye ve uvalaya dönüşmeye ya da tahrip olmaya 

başlamıştır. Bu kesimdeki plato yüzeyinin günümüzdeki kaide seviye ile 

arasındaki farkın fazla olması nedeniyle paleovadilerin batıdakiler kadar 

karstlaşma ile tahrip olmaması ve yamaçlarının fazla gerilememiş olması ve 

erime dolinlerin görülmesi, çökme dolini gibi olgun karst şekillerinin fazla 

bulunmaması bu alanın olgun karst sahasının ilk gelişim evresine ait olduğunun 

bir göstergesidir. 

Olgun karstın ikinci aşamasını Demiryurt ile batısındaki Bulakbaşı 

arasında kalan alan ve Yarhisar güneybatısındaki kanyon vadi çevresindeki 

alçak jips platolarının üzeri temsil etmektedir (Bak. Jeomorfoloji Haritası). Bu 

alanda kaide seviyesi ile jips platosu arasındaki yükselti farkı 30-70 m arasında 

değişmektedir. Bu kesimlerde erime dolinleri neredeyse hiç görülmekte, 

oldukça karstlaşmış ve genişlemiş oluklar şeklindeki  paleovadiler ile çökme 

dolinleri  baskın hale gelmektedir. Paleovadilerdeki karstlaşma gençlik 

aşamasını yansıtan alana göre oldukça ilerlemiş, çözünme dolinleri (çözünme 

dolini) ortadan kalkmış ve plaeovadiler içerisinde çok büyük sığ depresyonlar 

oluşmuştur. Yüzey akışının görülmediği bu alanda drenaj tamamen yeraltından 

sağlanmaktadır. Yeraltı drenaj ağının çok iyi gelişmiş olduğu bu alanda 

yeterince yükselen mağara tavanları üzerindeki yükü taşıyamayarak çökmüş, 

çeşitli çap ve derinliklerde çok sayıda çökme dolini oluşmuştur. Bu dolinler 



adeta yeraltı drenaj ağının göstergeleri halinde olup bazı dolinler aynı mağara 

üzerinde oluşmuşlardır. Kızılçam gibi derinlikleri yeraltı su tablasına kadar 

ulaşanlar içerisinde daimi göller yer almaktadır. Çökme dolinlerinin büyük  bir 

kesiminin tabanlarının Kızılırmak vadisinin tabanı ile aynı seviyede ya da bu 

seviyeye olması dikkat çekicidir. Bu durum çökme dolini oluşumuna yol açan 

mağara içlerindeki yeraltı suyu akışının yada mağara tabanlarının kaide 

seviyesine ulaştığının bir göstergesidir.  

           Olgun karstın üçüncü ve son aşaması ise akarsuların kavşak kesimi olan 

Hafik ile Bulakbaşı arasındaki kesim (Yarhisar Kanyonu çevresi hariç) ile 

Kızılırmak vadisinin kuzeyindeki polye alanları ve Tödürge Gölü çevresinde 

görülmektedir. Bu alandaki jips paltosu bazı kesimlerde kaide seviyesine kadar 

indirilmiş bazı kesimlerde ise üzerinde çökme dolinlerinin yer aldığı 10-20 m 

yüksekliğindeki jips tepeleri haline dönüştürülmüştür. Bu kesimler artık karstik 

şekillerin tahrip olmaya başladığı olgun karstın önemli bir unsuru olan 

polyelerin görüldüğü bir alandır. Kaide seviyesine göre kalınlığı azalan jipsler 

üzerindeki çatlak sistemleri oldukça genişlemiştir. Yüzeye düşen yağmur suları 

bu çatlaklarda  hızla yeraltına inmektedir.  

        Bazı polye alanları akarsu menderesleri çevresindeki yamaç gerilemesine 

bağlı olarak oluşmuş   bazıları ise karstlaşma ile oldukça genişleyen ve sığlaşan 

paleovadiler içerisinde oluşmuştur. Paleovadiler içerisinde oluşan polyelerin bir 

kısmı kapalı depresyonlar halinde olup drenajları yeraltından sağlanmaktadır. 

Kızılırmak ve Acısu gibi akarsuların taşkın ovaları çevresindeki dik jips 

yamaçlar akarsular tarafından alttan kesilerek blok düşmeleri şeklinde 

geriletilmekte, polye ve karst kenar ovası gelişimi bu şekilde devam etmektedir.  



Karst kenar ovası veya açık polyelerin oluşmasında akarsu mendereslerinin 

büyük bir etkisi vardır ve bu polyelerin tabanında kalın alüvyal materyal 

bulunmaktadır. Akarsuların taşkın ovaları kenarlarında yer alan alçaltılmış jips 

sırtları ve alüvyal taban üzerinde yükselen jips tepeleri polyeler oluşmadan 

önceki topografyanın adeta tanıklarıdır. 

       Akarsu taşkın ovaları kenarlarında birbirleriyle birleşmiş olan polyelerin 

oluşumunda çökme dolinlerinin birleşmesinin de büyük bir payı vardır. Üçüncü 

derece olgun karst alanında Tödürge Gölü doğusunda olduğu gibi tahrip olmuş 

çökme dolinlerinin aralarındaki sırtların ortadan kalktığı ve birbirleriyle 

birleştiği görülür. Bu kesimde birleşen çökme dolinlerinin alanlarının 

genişleyerek zaman içerisinde Tödürge Gölü ile birleşmesi ve gölün alanının 

doğuya doğru genişlemesi söz konusudur. Tödürge Gölü’nün içerisine yerleştiği 

depresyonun oluşmasında çökme dolinlerinin birleşmesinin de önemli bir payı 

vardır. Göl yüzeyi ile Kızılırmak taşkın ovası aynı seviyededir. Lota Gölü 

güneyinde oluşan boğaz zamanla batısındaki jips sırtının karst kenar ovaları 

arasında bir jips tepesi olarak kalmasına ve giderek ortadan kalkmasına yol 

açacaktır. Görüldüğü gibi olgun karst alanında mağara tavanlarının tamamen 

çökmesi ya da çökme dolinlerinin birleşmesi ve tahrip olmaları sonucunda da 

polyeler alan kazanmaktadır. Hafik doğusundaki olgun karst alanın karakteristik 

şekli olan çökme dolinleri gelişim süreçlerine göre dört aşamada 

değerlendirilebilir. Birinci aşama mağara tavanın yükselmesi ve çökme dolinin 

oluşmasıdır. Bu aşamada oluşan çökme dolinini büyüklüğü mağara pasajının 

ebatları ile doğru orantılıdır ve dolin genel olarak dairesel olmayan girintili 

çıkıntılı bir çevreye sahiptir. Dolin içerisinde ise mağara tavanından düşen 



bloklardan oluşan bir blok yığını bulunur. Bu tip dolinlerin bazısında dolinin 

oluşmasına yol açan mağara boşlukları ve yeraltı deresi görülebilir. Yeni oluşan 

dolin buna örnektir.  

         İkinci aşamada ise dolin etrafında mağara tavanının çökmeyen 

kesiminde veya su tablası seviyesinde jipsin eritilmesi ve alttan kesilme 

sonucunda büyük blok düşmeleri halinde dolin gelişimi aşamalı olarak devam 

eder. Dolin içerisinde daimi göl varsa alttan kesilen bu bloklar göl içerisine 

düşer ve eritilir. Dolin yamaçlarının en az bir tarafı hala dikliğini korumaktadır. 

Birinci aşamada dolin içerisinde oluşan blok yığını bu aşamada eriyerek ortadan 

kalkmıştır.. Batı Lota ve Sarıtepe çökme dolinlerinde olduğu gibi.  

         Üçüncü aşama dolinin maksimum genişleme sınırına ulaştığı ve tam 

dairesel bir çevreye sahip olduğu aşamadır. Dik olan dolin yamaçları bu 

aşamada eğim kazanmıştır. Kızılçam dolini buna güzel bir örnektir. 

          Dördüncü ve son aşamada ise dolinler erimeye bağlı olarak yamaç 

gerilemesine maruz kalmakta ve tahrip olmaktadır. Bu aşamada bazen komşu 

olan çökme dolinleri birleşirler, alanları genişler ve yamaç eğimleri oldukça 

azalır. Tödürge Gölü doğusundaki büyük tahrip olmuş Ovacık vb. çökme 

dolinlerinde olduğu gibi.  



 

 

 

 

4. ARAZİDEN FAYDALANMA  

Jips sülfatlar grubunda yer alan, yüksek erime kabiliyetine sahip, bir 

kayaç türüdür. Jipsin bu özelliğine bağlı olarak jipsli arazilerde oldukça 

karmaşık ve insanları yakından ilgilendiren bir çok problem karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bölümde karşılaşılacak problemlerin önlenebilmesi ve arazinin 

doğru kullanılması açısından kısa bir değerlendirme yapılacaktır.  

Eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerin en büyük problemi bilindiği 

gibi su problemidir. Özellikle jipsin yüksek erime kabiliyeti  jipsli arazilerde su 

kaynaklarının bozulmasına yol açmaktadır. Çalışma sahamız bu konuda oldukça 

büyük problem çekmektedir. Gerçi su problemi tüm Sivas şehri için geçerli olsa 

da kırsal yerleşmelerde bu problem daha üst boyuttadır. Hafik çevresinde 

çalışma sahası içerisinde bulunan bir çok  köyde insanlar kuyu suyu 

kullanmaktadır. Arazideki formasyon özelliklerine bakıldığında bu durum insan 

sağlığı açısından oldukça kötü sonuçlar doğurabilmektedir.  

Çalışma sahasının sularını drene eden en büyük akarsu Kızılırmak’tır. 

Kızılırmak’ın suyu da çalışma alanı içerisine girildiğinde kullanılamayacak 

duruma gelir. Kızılırmak’a karışan yüksek oranda eriyik madde içeren kaynak 

suları, Kızılırmak Nehri’nin de sularını kullanılamaz hale getirir. Yöre halkı 

önceleri Kızılırmak Nehri sularını içme ve kullanma suyu olarak 

kullanmışlardır. Özellikle çalışma sahası içerisinde bulunan Ekinli, Yarhisar, 



Demiryurt ve Bulakbaşı yerleşmeleri Kızılırmak Nehri’nin sularını kullanan 

köylerdendir (Alagöz, 1967). Şimdi bu köylerde acı da olsa kuyu suları ve 

kaynak suları kullanılmaktadır. 

Arazinin bir problemi de çalışma sahası içerisine girdikten sonra suları 

iyice acılaşan Kızılırmak  Nehri’nin tarımda kullanılamayışıdır. Kızılırmak 

Nehri jipsli seriyi geçtikten sonra Şarkışla, Yeniçubuk, Kayseri gibi 

yerleşmelerde tarım da kullanılmak suretiyle bölge halkının ekonomik bakımdan 

kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle ırmak suyunun kullanılabildiği 

alanlarda sulu tarım  yöntemleriyle bölgede mısır ve şeker pancarı gibi daha 

yüksek gelir getiren tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bu avantajdan  yoksun 

Hafik çevresinde tarım oldukça geri plandadır. Kuru tarım yöntemleriyle 

bölgede ancak arpa ve buğday yetiştirilmektedir (Foto:12). 

 

Foto 12: Çalışma sahasında Üst Pliyosen aşınım yüzeyindeki erime dolinleri ve 

tarım. 



Yukarıda karst kaynaklarının taşıdığı riskler ele alındı. Bu risklerin en 

aza indirilebilmesi için, bölgede azda olsa var olan tatlı su kaynaklarının 

korunması gerekmektedir. Bu suların jipsli seriden gelen acısularla karışmaması 

sağlanmalıdır. Çalışma sahasının kuzeyinde Özdere’nin kuzey yamaçlarında bir 

çok tatlı su kaynağının bulunduğu bilinmektedir. Bu kaynakların bir kısmının su 

problemi çeken bölge insanı tarafından kullandırılması yerinde olacaktır.  

Arazinin toprak konusunda da oldukça büyük bir problemi vardır. 

Bölgede, jipsli seri üzerinde dolinler içinde oluşmuş oldukça ince topraklar ile 

vadi tabanlarında var olan nisbeten tarım için daha uygun alüvyal topraklar yer 

almaktadır. Bölge insanı bu toprakları tahıl tarımı yapmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Bitki örtüsünden neredeyse yoksun olan bölgede eğimli 

yamaçlarda görülen erozyon var olan toprağın büyük bir bölümünün yok 

olmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan yöre halkının uygun alanlarda 

ağaçlandırma, teraslama, eğime uygun tarla sürme gibi basit ama etkili 

yöntemleri kullanarak toprağın korunmasını sağlaması gerekmektedir.  

Fiziksel ufalanma bölgenin iklimine bağlı olarak gerçekleşen bir olaydır. 

Jipsli seri bir taraftan kimyasal olarak ayrışırken bir taraftan da fiziksel olarak 

ayrışmaktadır. Özellikle bölgede yamaçlarda görülen döküntüler bunun en iyi 

kanıtlarıdır.  

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleşen etkin sağanak yağışlarla 

bu döküntüler çamur akıntılarına dönüşmektedir. Bitki örtüsünden yoksun 

bölgede gerçekleşen bu seller kırsal alanda can ve mal güvenliğini tehdit 

etmektedir. İki yıl önce iki çocuğun sele kapılarak hayatını kaybetmesi bu 



konumun ciddiyetini göstermektedir. Bu amaçla bölge halkı bu konuda 

eğitilmeli gerekli tedbirleri alınmalıdır.  

Daha önce değindiğimiz gibi Kuaterner aşınım yüzeyinin karakteristik 

şekli olan çökme dolinleri, jipsli arazinin bölge halkının karşısına çıkardığı bir 

başka tehlikedir. Geçmişte yaşanan çökme olayları günümüzde hala geçerliliğini 

sürdürmektedir. Hafik ilçesinde yeralan Adem Yavuz yatılı ilköğretim okuluna 

(YİBO) 2003-2004 öğretim yılında boşaltma kararı verilmiştir. Buna sebep olan 

faktör ise, mevsime bağlı olarak yükselen taban suyunun okul binasının bodrum 

katını sular altında bırakmasıdır. Ayrıca binanın altında yer yer boşlukların 

bulunması ve buna bağlı olarak çökme tehlikesinin olması bu kararın 

alınmasında etkili olmuştur.  

. Bölgede yüksek jips platosunda jips kalınlığının fazla olması yakın 

zamanda çökme olaylarının yaşanmasını önlemektedir. Ancak Kızılırmak Nehri 

güneyinde özellikle Yarhisar, Çimenyenice, Bulakbaşı ve Demiryurt 

Köyleri’nin bulunduğu kesim jips kalınlığına bağlı olarak çökme olaylarını 

yaşandığı ve yaşanacağı kesimdir. Ayrıca Kuaterner aşınım yüzeyinin doğu 

bölümünde, jipsin  kalınlığı nedeniyle  yakın bir gelecekte bölge bu problemle 

karşı karşıya kalacaktır. Bu açıdan bölgede yapılacak tüm çalışmalar bu 

gerçeklik göz önüne alınarak gerçekleştirilmelidir.  

 

 

 

 



 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sivas jips karstı alanı, Türkiye’deki jips karstının en yaygın şekilde 

görüldüğü kesimdir. Sivas jips karstı alanının önemli bir parçasını oluşturan 

Hafik doğusu tüm mikro ve makro karstik şekillerin bir arada bulunduğu ve en 

iyi geliştiği bölümdür.  

Hafik doğusu jips karst alanında Pliyosen döneminde kara halinde olan 

jipsler üzerinde 1460-1600 metrelerde görülen ve batıya akarsuların akış yönüne 

eğilimli olan aşınım yüzeyi gelişmiştir. Kuaterner’de ise Hafik doğusunda, 

doğu-batı doğrultusunda akan Kızılırmak ve onun kolları Pliyosen aşınım 

yüzeyine gömülerek Kızılırmak vadisi çevresinde 1350-1420 metreler arasında 

görülen Kuaterner aşınım yüzeyine oluşturmuştur. 

Hafik doğusunda Geç Pliyosen’den itibaren kaide seviyesi yaklaşık 160m 

alçalmıştır. 

Sahada Kızılırmak Nehri kuzeyi ile güneyinde farklı karstlaşma süreçleri 

gelişmiştir. Jipsin kalınlığına bağlı olarak gerçekleşen bu farklılık kuzeyde genç 

dolin karstını güneyde ise olgun karst topografyasını hakim kılmıştır. Yaklaşık 

300 m nisbi yükseltiye sahip olan kuzey kesimin doğusundaki jipsler üzerinde 

poligonal karst hakim olurken kaide seviyesi ile arasında 100 m ve daha az 

yükselti farkı bulunan Kuaterner aşınım yüzeyi üzerinde paleokarstik vadi, 

çökme dolini, yatay mağaralar polyeler ve göllerin görüldüğü olgun karst 

gelişmiştir. 

Dolin karstının egemen olduğu genç karst alanında özellikle batı kesimde 

geçirimsiz ara tabakalara denk gelen bölümlerde dolinler büyük ve derin 



olurken hatta bazıları birleşerek kör vadi özelliği kazanırken doğu kesimde 

geçirimsiz ara tabakaların yüzeye uzak olduğu bölümlerde poligonal kast 

gelişmiştir. 

Güneyde, Erken Kuaterner aşınım yüzeyi üzerinde Erken Kuaterner’de 

yüzeyden sağlanan drenaj ilerleyen zamanlarda  ana akarsuların araziye 

gömülmelerini takiben yeraltından sağlanmaya başlamıştır. Bu süreci takiben 

askıda kolan yan kollar karstlaşmıştır. Karstlaşan poleo vadilerde dolinler, 

ovalarlar büyük depresyonlar, çökme dolinleri ve polyeler oluşmuştur.  

Sahanın en karakteristik karstik şekli çökme dolinleri yatan  mağara 

tavanlarının yükselmesi ile erken Pleistosen’de görülmeye başlamıştır. 

Günümüzde de devam eden çökme dolinleri dört evrede görülür. 

Birinci aşamada mağara tavanı çökmesi ile girintili çıkıntılı yamaçları 

olan ve tabanı düşen bloklarla kaplı çukurluklar oluşmuştur.  

İkinci aşama ise, mağara tavanlarının düşmeyen bölümleri alttan 

kesilerek çökmüş ve dolin gelişimi devam etmiştir. Bu aşamada tabandaki 

bloklar eriyerek ortadan kalkmıştır.  

Üçüncü aşamada dolin tam dairesel bir görünüm kazanmıştır ve 

çevredeki dik yamaçlar erime yoluyla eğilimlerini kaybetmişlerdir.  

Dördüncü aşamada ise dolin yamaçlarının  eğimi iyice azalmıştır ve dolin 

genişleyerek tahrip olmaya başlamıştır. Hatta bu evrede yamaç gerilemesine 

bağlı olarak dolinler birleşme eğilimi göstermişlerdir.  



Hafik doğusunda kaide seviyesine yaklaşılan alanlarda kenar karst  

ovaları açık polyeller gelişirken paleo karstik vadilerde de kapalı polyeler 

gelişmiştir.  

Hafik doğusunda özellikle olgun kastın görüldüğü alan yakın bir 

gelecekte tektonik ve klimatik şartlar bu şekilde devam ederse daha geniş bir 

ova halini alacaktır. Yerel kaide seviyesine yaklaşılan bölümde çözünme 

yanlara doğru vuku bulacak şu an varlığını koruyan ada tepeler tamamen 

kaybolacak ve polyelerin birleşmesi ile içinde geçici ve daimi göllerin yer aldığı 

büyük bir ova oluşacaktır. 

Jips karstlaşmasının egemen olduğu Hafik doğusunda karstlaşmanın 

günümüzde de devam etmesi beşeri faktörleri olumsuz etkilemektedir. Özellikle 

alanda günümüzde hala devam etmekte olan çökme  olayları can ve mal 

güvenliğini tehdit etmektedir. Bölgede yapılacak planlamalarda bu durumun 

dikkate alınması doğabilecek felaketleri önleyecektir. Yapılan bu çalışma ile 

jips karstlaşmasının görüldüğü dar bir alanın özelliği açıklamıştır. Ancak Sivas 

çevresi için jips karstlaşması oldukça geniş bir alanı ilgilendirmektedir. 

Özellikle Sivas çevresinde Şarkışla güneyi Hafik, İmranlı ve Zara’yı 

kapsamaktadır. Bu geniş alanlarda çökme olaylarının gerçekleşmesi olayın 

ciddiyetini artırmaktadır.  

Bölgede jips karstlaşmasını beşeri faktörlere olumsuz bir etkisi de doğal 

su kaynakları ile ilgilidir. Bölgenin karstik oluşu tatlı su kaynaklarının zamanla 

acılaşmasına neden olmaktadır.  

Yakın bir gelecekte bölge halkı kullanma ve içme suyu açısından çok 

ciddi problemler yaşayabilir. Bu nedenle bölgedeki tatlı su kaynaklarının 

korunmasına özen gösterilmelidir.  



Çalışma sahasının jipsli oluşu ve iklimin olumsuz tesiriyle bölgede doğal 

bitki örtüsü yok  denecek kadar azdır. Bu özellikle çalışma sahasında hızlı bir 

erozyon sürecinin yaşamasına neden olmaktadır. Alınacak bir takım önlemlerle 

bölgede erozyonun hızı azaltılabilir.  

Çalışma sahasında görülen çökme dolinleri ve bunların içerisinde yer 

alan göller güzellik açısından son derece etkileyicidir. Dünyada  turizm 

amacıyla jipsli alanların kullanıldığı bir gerçektir. Bölgede de ortaya çıkan 

birtakım karstik şekiller koruma altına alınarak karstik şekillerin turizm 

potansiyeli kullanılabilir. Bu da bölgenin ekonomik kalkınma sürecinde bir 

takım faydalar sağlayabilir.  

Alçının hammaddesi olan jipsin bölgede fazla olması ekonomik yönde 

değinilecek başka bir konudur. Jipsin fırınlaması ile elde edilen alçı bölgede 

Türkiye çapında faaliyet gösteren bir takım işletmeler tarafından yapılmaktadır. 

Bölgedeki jips yayılım alanı düşünürsek yeni işletmelerin açılması gayet 

yerinde olacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına hizmet edecektir. 



ÖZET 

Eriyebilen kayaçlardan olan jips Anadolu’da kireçtaşına oranla oldukça 

az görülen bir kayaç türüdür. Ancak çalışmaya konu olan Sivas Doğusu (Hafik 

çevresi) jipsin Anadolu’da en çok yüzeylendiği  kesimdir. Kalınlığı 750 metreye 

ulaşan masif Miyosen jipslerin bulunduğu bu bölgede; lapya, erime dolini, 

çökme dolini, kör vadi, karstik kaynak, düden mağara, tavanı açılmış mağara, 

doğal köprü, boğaz ve polye gibi tüm karstik şekiller bir arada bulunmaktadır. 

Çalışma alanı Miyosen sonunda yükselerek tamamen karalaşmıştır. 

Bundan sonra iklim de değişerek yağmur ve akarsu şebekesinin bol olduğu bir 

devir başlamıştır. Bu şartlar altında bölgedeki erozyon artmış kara halinde olan 

sahada jipsler üzerinde 1460-1600 metrelerde görülen aşınım yüzeyi gelişmiştir.  

Ayrıca Pliyosen’de aşınan malzemelerin birikmesiyle konglomera tabakaları 

meydana gelmiştir. 

Geç Pliyosen’den itibaren gerek akarsuların yataklarını sürekli olarak 

derine kazmaları, gerekse de  jipsin hızla karstlaşması sonucunda özellikle 

Kızılırmak ve ona karışan Acısu nehri çevresindeki jips tabakaları hızla 

boşaltılmıştır. Bu aşınmaya bağlı olarak Geç Pliyosen’den itibaren Kızılırmak 

vadisi çevresinde bir oluk şeklinde doğu-batı yönünde uzanan Erken Kuaterner 

aşınım yüzeyi gelişmeye başlamıştır. Bu aşınım yüzeyi 1350-1420 metreler 

arasında görülmektedir. Pliyosen aşınım yüzeyi genç karstın, Kuaterner aşınım 

yüzeyi ise olgun karstın görüldüğü alanlardır. Sahanın kuzeyinde doğu-batı 

doğrultusunda uzanan Pliyosen aşınım yüzeyinde hakim şekli erime dolinleri 

iken, güneyde Kızılırmak ve Acısu nehirleri çevresindeki Kuaterner aşınım 

yüzeyinin hakim şekli çökme dolinleridir. Kızılırmak nehrinin Kuaterner 



başlarında hızla yatağını derine kazması bunun sonucunda yüzeyden 

gerçekleşen  drenajı yeraltına indirmiş, yatay mağara tavanları yükselmiştir. 

Neticede, mağaraların tavanları çökerek Kuaterner aşınım yüzeyinin hakim şekli 

çökme dolinleri oluşmuştur. 

  Bölgede kaide seviyesine yaklaşan jips alanlarında karst kenar ovaları halinde 

açık polyeler ve paleo vadilerin karstlaşması ile drenajı yeraltından sağlanan kapalı 

polyeler gelişmiştir. Günümüz şartlarında Pliyosen aşınım yüzeyinde karstik gelişim 

devam etmektedir. Kuaterner aşınım yüzeyi ise hızlı bir tahrip süreci içerisindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Gypsum one of the dissolvable rocks is rarely seen less than limestone at 

the  Anatolia on the other hand the place east of Sivas surroundings of Hafik 

which is the subject of this study,  consists of most of the gypsum on the 

Anatolia. The tickness of masif the   Miocene gypsum can reach 750 m. on this 

regions, all the karstic features; karrens, solution dolines, collapsed doline,  

blind valley, spring, sinkhole, cave, cave the ceiling of which has opened, 

natural bridge, gorge, poljes, etc. can be seen together. 

The study region became land after the end of the Miocene. After this 

with the change of climate the new era which include abundance  rain and river 

rings has began. Under this contitions the erosion has increased in this region; 

in this area the erosed places which is seen 1460- 1600 metres are became true. 

Besides with the collection of the materials which is erosed from  Pliocene, it 

becames conglomera formation. 

From Late Pliocene, both  the deeply erosion of the rivers beds and the 

fast  karstification of gypsum make the gypsum layers, which is the 

surroundings of Kızılırmak and its limb Acısu river fast empty . Related  to this 

erosion from Late Pliyosen the environment of the Kızılırmak valley, it begins 

to develope as Early Quaternary erosion surface which is extending from east to 

west. This erosion surface is seen between 1350 metres to 1420 metres. 

Youthful karst can be seen in Pliocene erosion surface; mature karst can be seen 

in Quaternary erosion surface. Dolines, which are extending from east to west in 

the north side of the region, are the mostly seen features in this region. However 

collapsed dolinesess which is seen in the environment of Kızılırmak and Acısu 



rivers and the Quaternary erosion surface, are the mostly seen features. 

Kızılırmak river incised the channel so fast in the Early Quaternary. Afterwards 

the drainage which is seen on the surface is going to undersurface and the 

ceiling of the cave are risen. Finally the ceiling of the caves has fallen down and 

the dominant feature  of the Quaternary erosion surface have been constituated. 

On the jips areas of the region which are take part in as karstic edge 

basins open poljes,and with the carstification of the paleo valleys; the closed 

poljes the dranage of which is supplied under the surface are developed. The 

karstic development is continuing in nowadays conditions,on the Pliocene 

erosion surface. On the other hand the Quaternary erosion surface is inside a 

fast destruction process. 
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