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Bu inceleme Orta Anadolu'nun doğu kesiminde Tokat ve Sivas ara
sında kalan bölgenin temel jeoloji özelliklerinin ortaya çıkarılmasını 
amaçlamaktadır. 

İnceleme alanında Kuzeyde Tokat Masifi, güneyde Karaçayır meto-
morfikleri, ortada ofiyolitli karışık (ophiolitic melange) olmak üzere baş-
Iıca üç büyük kaya birimi topluluğu yer alır. 

Tokat masifini oluşturan metamorfikler başlıca yeşil şist ve yer yer 
Permiyen yaşlı yeniden kristalleşmiş kireçtaşmı kapsar. Akdağ masifinin 
kuzeydoğu uzanımı olarak kabul edilen güneydeki Karaçayır metamor-
fitleri ise altta kalkşist ve mermerler, üstte kuvarsit olmak üzere birbi
riyle uyumlu iki birimden oluşur. 

Tokat masifi ile Karaçayır metamorfitleri arasıuda kabaca doğu batı 
yönünde uzanan başlıca serpantinit hamur içinde değişik yaş ve kayatüru 
özellikleri gösteren, boyutları desimetreden kilometreye kadar değişen 
bloklardan oluşan ofiyolitli karışık bulunur. Üst Senoniyen çökelleriyle 
transgresif olarak örtülü bulunan ofiyolitli karışık içinde yaşı saptanan 
en genç bloklar Senomaniyen'i temsil etmektedir. Buna göre karşığm yer
leşme yaşı Alt Senoniyen'e karşılık gelir. Eosen yaşlı fliş ve bunun üzeri. 
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ne uyumsuzlukla gelen Neojen yaşlı karasal tortular daha yaşlı birimler 
üzerine açılı uyumsuzlukla gelmektedir. 

Bögede Üst Senoniyen, Eosen ve Neojen yaşlı kuzey-güney doğrultu-
lu sürüklenimler saptanmıştır. Bu suruklenimlerin konumları ile ofiyolitli 
karışık içinde gelişen daha küçük ölçekli ezilme zonları ve kırık sistemleri 
arasında genel bir uyumluluk sezilmektedir. Saha verileri bölgedeki su
ruklenimlerin kuzeyden güneye doğru geliştiğini düşündürmektedir. 

Yapılan kimyasal analizlerin îrvine ve Baragar'a (1971) göre değer
lendirilmeleri sonucu karışık içindeki diyabaz bloklarının (I. grup) tole-
yitik, Üst Kretase yaşlı spilitik volkanitlerin (II. grup) ve Eosen'den genç 
volkanitlerin (III. grup) kalkalkalin özellikte oldukları saptanmıştır. 
Glassley (1974') diyagramında I. grup volkanitleri okyanus ortası toleyi-
tik, I. grup volkanitleri ada yayı volkanizmasma bağlama olasılığı üze
rinde durulmaktadır. 
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