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Her yazýlan eser, cümle ya da nesne beþ N, bir K 

ile eleþtirildiðinde görülecektir ki birçok eksiðimiz 
var… “Mükemmel” deðiliz yaptýklarýmýzda… 
Mükemmel olabilmek için her an deðiþim ve 
geliþime açýk olmak, olumlu eleþtirileri dikkate 
almak gerekiyor… Bizler de her yeni sayýmýzda 
eksiklerimizi görmeye, tamamlamaya çalýþýyoruz. 
Bu yeni sayýmýz ekinde de bölümümüz 
eðitimindeki ulaþýlmasý gereken bilgileri içeren 
bölüm e-eðitim kataloðu-1'i sunmaya çalýþtýk. 
Dergi içeriðinde ise öðrencilerimizin, öðretim üye 
ve elemanlarýmýzýn faydalanabileceði konulara 
deðinmeyi yeðledik. Üniversitemiz e- dergi 
sisteminde yer almayý hedefledik. Öyle umuyoruz 
ki dergimiz gerek içeriði ile gerekse görünüþ ve 
eklerindeki bilgilerle jeoloji camiasýna katký saðlar. 

2010 Kasým ayý içerisinde bölümümüzde Jeoloji 
Mühendisleri Odasý Isparta Temsilciliðinin 
katkýlarýyla konferans düzenledik. Hacettepe 
Üniversitesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Reþat 
Ulusay tarafýndan verilen konferanslar ilgi 
çekiciydi… “Kentleþme sürecinde yer seçimini 
etkileyen faktörler” ile “4 Eylül 2010 Yeni 
Zelanda” konferans konularýný oluþturuyordu. Ýlk 
konferansta, Batý ülkelerindeki örnekler ile 
yerleþim yeri seçiminde Þehir Planlama, Jeoloji, 
Ziraat, Çevre, Jeoloji, Biyoloji ve Ýnþaat ile diðer 
ilgili mühendis ve kurum yönetici ve yetkililerinin 
birlikte çalýþmasý gerekliliði vurgulandý. Ýkinci 
konferansta Yeni Zelanda'daki jeolojik bilgilerin 
yaný sýra, deprem hasar ve sonrasýna ait bilgiler 
sunuldu. Öncelikle deðerli hocamýza ve hocamýzýn 
bölümümüze gelmesinde katký saðlayan Jeoloji 
Mühendisleri Odasý ile Doç. Dr. Mahmut Mutlutürk 
ve Y. Doç. Dr. Ali Yalçýn'a teþekkür ediyorum. 
Konferanslarda dikkat çeken önemli noktalardan 
ilki “Yerleþim alanlarý seçiminde VERÝ BANKASI” 
oluþturulmasý, bir diðeri ise“AFETLERDEKÝ 
DUYARLILIK” idi. 
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Muhittin Görmüþ, SDÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Bölüm Baþkaný
 muhittin@mmf.sdu.edu.tr
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Ýlk konferansta, bir þehre ait tüm bilgilerin 
bulunduðu veri bankasýnýn bilimsel etik 
çerçevesinde her kesime yönelik açýk olmasýnýn 
önemi ortaya çýkmaktadýr. Isparta þehri için böyle 
bir veri bankasýnýn oluþturulmasý yaþanýlabilir 
daha modern bir þehrin oluþmasýna hizmet 
edecektir. 

Ýkinci konferansta, Yeni Zelanda'da meydana 
gelen 7.1 þiddetindeki depremde oluþan hasar ve 
kayýplarýn Türkiye ile kýyas edilmesi durumunda; 
afet öncesi ve sonrasýnda duyarlýlýk ölçüsü 
anlaþýlmaktadýr. Yeni Zelanda'da neden kayýp, 
zarar az; bizde ise daha çok… Düþündürücü bu 
konuya birçok cevap verilebilir. Fakat, bir 
yerbilimci gözüyle geliþen temeli iyi atmak, 
teknoloji ile birlikte deðiþimlere ayak uydurmak, 
birbirimize deðer vermek, tartýþmak, kontrol 
mekanizmasýný iyi çalýþtýrmak bu kayýplarýmýzý 
daha aza indirgeyecektir. 

Her þey deðiþiyor, hiçbir þey yerli yerinde 
durmuyor. Öyleyse, deðiþimleri gözlemek, 
geliþtirmek biz bilimcilerin bir görevi… Her 
deðiþen geliþmeyebilir. Ama her geliþen bir 
deðiþim geçirmektedir. Bu nedenle, bizlerde 
geliþmeye açýk olan deðiþimleri dikkate alýyoruz, 
alacaðýz... Öðrencilerimize, ülkemize fayda 
saðlayacak her geliþime açýðýz… Yeni bir yýlda 
bilime, insanlýða hizmet eden nice olumlu 
geliþimler dileðiyle…



Giriþ
Soluduðumuz hava içerisinde % 78 Azot, % 21 Oksijen ve % 1 oranýnda karbondioksit ve asal gazlar 
bulunduðu bilinmektedir. Havadaki bileþenler; havada devamlý bulunan ve çoðunlukla miktarlarý 
deðiþmeyen gazlar (azot, oksijen ve diðer asal gazlar) (1), miktarlarý azalýp çoðalan gazlar 
(karbondioksit, su buharý, ozon) (2) ve her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler) (3) þeklinde 
belirtilmektedir. Hava kirliliði ise; canlýlarýn saðlýðýný olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar 
meydana getiren havadaki kirleticilerin (katý, sývý ve gaz þeklindeki), normalin üzerindeki miktar ve 
yoðunluða ulaþmasý olarak tanýmlanmaktadýr (http://tr.wikipedia.org). Hava kirliliðini kaynaklarý 3'e 
ayrýlmakta olup, bunlar; 1. Isýnma, 2. Motorlu Taþýtlar ve 3. Sanayi kaynaklý olarak verilmektedir 
http://wwwr10net-kuresel-isinmaya-hayir-seo.kozlucakoyu.net/Hava-ve-Hava-kirliligi.html). Bu yazýda 
ýsýnmadan kaynaklanan hava kirliliði üzerinde durulmuþtur. Özellikle, kýþ aylarýnda Isparta'da yaþanan 
hava kirliliðinin önemsenmesi gereken önemli bir konu olmasý nedeniyle yazý ele alýnmýþtýr. Böylece, 
ýsýnmada kullanýlan kömür çeþitleri, özellikleri ve Isparta'da yapýlan analizlerin neler olduðu, nasýl 
yapýldýðý örneklerle açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Isparta'daki hava kirliliðinin azaltýlmasýnda bilgilerin ve 
önerilerin dikkate alýnacaðý umulur.

Öz: Isparta þehri, jeomorfolojik olarak dört tarafý daðlarla çevrili yaklaþýk 80 kilometrekarelik bir ova 

ve Gölcük yolu üzerindeki hafif eðimli etekler üzerinde önemli bir yerleþim merkezidir. Yýllardýr kýþ 
aylarýnda Isparta'da yaþanan hava kirliliðini günümüzde de yaþamaktayýz. Bu yazýda kýþ aylarýnda 
Isparta'da hava kirliliðine neden olan kömür konusu ele alýnmýþtýr. Öncelikle kömür özelliklerine, daha 
sonra kömür analizlerine deðinilmiþtir. Son olarak kirliliðin oluþturduðu etkiler ile çözüm önerileri 
üzerinde durulmuþtur. Hava kirliliðine neden olan kalorisi düþük kömür kullanýmlarýnýn azaltýlmasý, 
yakým kontrolleri ve en önemlisi de bir an önce tüm þehirde doðal gaza geçiþ saðlanmasý dikkate 
alýnmasý gereken konular olduðu görülmektedir. 
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Güncel: Isparta’da Hava Kirliliði
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Osman Tekkanat*, Þemsettin Caran** 
*Isparta Belediyesi Kömür Analiz Laboratuvarý, osmantekkanat@hotmail.com 

**SDÜ Jeoloji Müh. Bölümü, sems@mmf.sdu.edu.tr
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Dört bir yaný daðlarla çevrili 
Isparta þehri yerleþim alaný.
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Isparta’da Kullanýlan Kömür 
Çeþitleri 

Isparta'da kýþ aylarýnda kullanýlan kömürler dört 
çeþit olarak sýnýflanabilir. Bunlar; 1) Yerli linyit 
kömürler, 2) Yerli Zonguldak Taþkömürü, 3) Ýthal 
Kömürler ve 4)Pres Kömürler. Isparta'ya farklý 
yerlerden getirilen bu kömürler kontrol altýnda 
tutulmakta olup, Isparta Belediyesi tarafýndan 
kurulan kömür analiz labaratuarýnda analiz 
edilmekte ve uygun deðerlerde bulunan 
kömürlerin giriþine izin verilmektedir. Kömürlerin 
özellikleri aþaðýdaki gibi özetlenebilir. 

Yerli Linyit Kömürleri
Yerli kömürler Isparta’ya Manisa(Soma), Aydýn 
çevrelerinden gelmekte olup, bu kömürlerin 
Miyosen yaþlý linyit kömürler olduðu bilinmektedir. 
Isparta Belediyesi Laboratuvarýnda yapýlan 
analizler sonucu bu kömürlerin ortalama deðerleri 
aþaðýdaki gibidir. Deðerler incelendiðinde nem, 
kül ve uçuculuk oranlarýnýn yüksek ve kalorilerinin 
ise düþük olduðu dikkat çekicidir.

Yerli linyit kömürlerinin ortalama analiz sonuçlarý

Yerli Zonguldak Taþkömürü
Zonguldak'tan gelen ve sadece birkaç ocaktan 
çýkartýlan bu kömür, diðer yerli kömürlerden 
farklýdýr. Daha yaþlý olduðu (Karbonifer yaþlý) 
düþünülen bu kömürler taþkömürü niteliðindedir. 
Deðerleri ile ithal kömürlere benzerlik 
göstermektedirler. Isparta Belediyesi 
Laboratuvarýnda yapýlan analizler sonucu bu 
kömürlerin ortalama deðerleri aþaðýdaki gibidir.

Nem % 10-25 
Kül % 8-15 
Uçuculuk % 39-45 
Kükürt % 0,8-1 
Kalori 5400-6000cal 
 

Zonguldak taþkömürlerinin ortalama analiz sonuçlarý

Ýthal Kömür
Isparta’ya gelen ithal kömürlerin %90’ý 
Rusya'dan gelmektedir. Analiz sonuçlarýnýn 
ortalama deðerleri aþaðýdaki gibidir. Düþük nem, 
kül, uçuculuk ve kükürt oraný ile yüksek kalori 
deðerleri dikkat çekicidir.

Nem % 2-4 
Kül % 2-6 
Uçuculuk % 15-22 
Kükürt % 0,2-0,3 
Kalori 7000-8000 Cal 
 Ýthal kömürlerin ortalama analiz sonuçlarý

Briket (Pres) Kömür
Pres kömürler Toz halindeki kömürlerin 
sýkýþtýrýlmasýyla oluþan yarý doðal kömürler olup 
yerli kömür kategorisindedir. Analiz sonucu 
ortalamasý aþaðýdaki gibidir.

Nem % 6–12 
Kül % 7–15 
Uçuculuk % 28–36 
Kükürt % 0,4–0,7 
Kalori 5500–6500 Cal 
 

Yerli kömür ile Ýthal Kömür 
Karþýlaþtýrýlmasý

Yerli kömürler ile ithal kömürler 
karþýlaþtýrýldýðýnda;
1) Hava kirliliðinde en büyük etkenlerin baþýnda 
gelen kükürt oraný yerli linyit kömürlerinde ithal 
kömüre göre 5 kat daha fazla sulfur içermektedir.
2) Yerli kömürün ithal kömüre göre uçuculuk 
oraný % 50 daha fazladýr bu da havadaki partikül 
miktarýný artýrmaktadýr.
3) Yerli kömürün ithal kömüre göre kalori deðeri 
% 25 daha düþüktür bu da daha fazla yakma 
ihtiyacýný doðurduðundan havadaki gerek sulfur 
gerekse partikül miktarýný artýrmaktadýr.

Isparta’ya gelen kömürlerin denetimi yapýlýrken o 
yýla ait MÇK (Ýl Mahalli Çevre Kurulu) kararlarý 
göz önüne alýnmaktadýr. 2010–2011 yýlý Isparta 
iline ait MÇK kararlarý doðrultusunda yerli ve ithal 
kömür sýnýr deðerler aþaðýdaki gibi verilmiþtir.

Pres kömürlerin ortalama analiz sonuçlarý

Nem % 2-4 
Kül % 5-8 
Uçuculuk % 30-35 
Kükürt % 0,4-0,6 
Kalori 7500-8000 Cal 
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Parametreler Yerli Kömür Ýthal Kömür 
Nem Max: % 25 Max: % 10 
Uçuculuk Max: % - Max: % 12-31 
Kül Max: % 25 Max: % 16 
Kükürt Max: % 1,12 Max: % 1 
Kalori Kcal/Kg Min: 5400  Min: 7000  
 

2010–2011 yýlý MÇK Kararý Kömür Sýnýr Deðerleri

Isparta’ya gelen kömürlere yapýlan analizlerin 
sonuçlarý bu deðerlere göre çalýþan programa 
girilmektedir. Yukarýdaki sýnýr deðerler 
doðrultusunda, deney personeli, laboratuar 
sorumlusu ve birim sorumlusu tarafýndan kontrol 
edildikten sonra kömürler uygun deðerlere 
sahipse Isparta’ya giriþine izin verilmekte, deðilse 
il dýþýna gönderilmektedir.

Çevre kirliliðini önlemek amaçlý 
kömür analiz laboratuvarý 
tarafýndan alýnan önlemler

Bu önlemler þu þekilde özetlenebilir: 
1. 2010 yýlýnda ilimizden 3000 tondan fazla kömür 
il dýþý edilmiþtir.
2. Tunçbilek, Tavþanlý kömürlerinin ilimize giriþleri 
yasaklanmýþtýr.
3. Kaçak kömür giriþlerini engellemek amacýyla 24 
saat esaslý denetim yapýlmaktadýr.
4. Tüm yakýcýlarýn sertifikalý olmasý saðlanmýþ ve 
gerekli eðitimler verilmiþtir.
5. Apartmanlarý bilgilendirici broþürler daðýtýlmýþtýr.

Yapýlan analizler 
Ýlimizdeki hava kirliliðinin son yýllarda yüksek 
seviyelerde seyretmesi ve insan saðlýðýný olumsuz 
yönde etkilemesi nedeni ile Isparta Belediyesi 
tarafýndan 2010 yýlý Mart ayýnda Kömür Analiz 
laboratuvarý hizmet vermeye baþlamýþtýr. 
Laboratuvarda baþlýca; ithal linyit, ithal toz, yerli 
kömürler ve bunlardan üretilen briketler gibi 
çeþitli kömür numuneleri ile yakýt amaçlý üretilen 
kömür numunelerinin uluslar arasý standartlarda 
ISO-TSE veya ASTM analizleri yapýlmaktadýr. 
Laboratuvarda çalýþan kalifiye personelin üstün 
gayretleri ve çalýþmalarý sonucunda kýsa zamanda 
gerekli dosyalar hazýrlanarak Türkiye 
Akreditasyon Kurumuna ve Çevre Bakanlýðýna 
baþvurular yapýlmýþtýr. Bunun sonucu olarak 
Kasým 2010”da Çevre Bakanlýðý Çevre Bakanlýðý 
Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlilik belgesi 
alýnmýþ, Aralýk 2010”da Türkiye Akreditasyon 
kurumundan akredite olmuþtur. Ýlk aylarda 
sadece ilimize gelen kömür numunelerinin 
analizleri yapýlmakta iken, günümüzde 
Türkiye'nin birçok yerinden ilimize analizi 
yapýlmak üzere numuneler gönderilmekte ve 
bunlarýn da analizleri gerçekleþtirilmektedir. 2010 
Mart–2010 Aralýk aylarý arasýnda (yaklaþýk 10 ay) 
4000”nin üzerinde analiz yapýlan laboratuarýmýz, 
Türkiye de faaliyet gösteren en faal 
laboratuarlardan biridir. Analizi yapýlan 
numunenin her bir parametresi, herhangi bir 
yanlýþlýk olmasýn düþüncesi ile (cihaz veya insan 
kaynaklý) iki kez yapýlmaktadýr.

force.dk

flickr.com
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Laboratuvarda;
a) Numune Hazýrlama Aþamasýnda Kullanýlan 
Cihazlar
  1. Çeneli Kýrýcý
  2. Numune Bölücü
  3. Numune Öðütücü (titreþimli deðirmen)
  4. Etüv
b) Analiz Aþamasýnda Kullanýlan Cihazlar
  1. TGA (nem, uçuculuk, kül)
  2. Kalorimetri
  3. Kükürt ölçüm cihazý
  4. Saf su cihazý

Numune hazýrlama aþamasý
Gelen numuneler aþaðýdaki aþamalardan 
geçirilerek analize hazýrlanmaktadýr (Þekil 1). 
1) Analizi yapýlacak kömür homojen olarak 
karýþtýrýldýktan sonra 10 kg numune alýnýr ve çeneli 
kýrýcý yardýmý ile numunenin boyutu 0,2–1 cm ye 
indirilir.
2) Bu 10 kg numunenin 5 kg”ý herhangi bir itiraza 
karþý þahit numune olarak saklanýr. Diðer 5 kg lýk 
numune ise bölücü yardýmý ile 600 grama 
düþürülür.
3) 600 gramlýk numune ikiye bölünerek 300 er 
gram halinde 105 ºC deki etüve yerleþtirilerek 
minimum 180dk bekletilir.3 saat sonunda bu 
numuneler etüvden çýkartýlarak tartýlýr ve orijinal 
nem deðeri bulunur.
4) 600 gramlýk numuneden kýrklama yöntemi ile 
60–100 gr arasýnda numune alýnýr. Bu numune 
500 dev\dk da 75 sn öðütücüde(titreþimli 
deðirmen) toz haline getirilir.(<200 mc)

Þekil 1. Numune hazýrlama aþamasýnda kullanýlan cihazlar,
 1. Çeneli kýrýcý, 2. Bölücü, 3. Etüv, 4. Titreþimli deðirmen

Analiz Aþamasý
Analiz aþamasýnda kullanýlan cihazlar (Þekil 2) 
ve iþlemler þu þekildedir: 
1) TGA 701: 200 mikronun altýndaki numuneden 
tga da hazýr hale getirilmiþ krozelere yaklaþýk 1gr 
konulur. 105 ºC de bünye nemi, 950 ºC de 
uçuculuk, 750 ºC de kül deðerleri ölçülür.
2) Kalorimetri (Leco AC–500): Toz haline gelmiþ 
kömür numunesinden 0,7-1 gr arasýnda numune 
kroze içersine konur ve kalorimetri bombasýna 
yerleþtirilerek 420 bar oksijen basýlýr. Yaklaþýk 10 
dk sonunda kalori deðeri Kcal/Kg cinsiden 
ölçülür (Bu deðerden yabancý ýsl deðer düþülür 
ort:15–35 cal.)
3) Kükürt Ölçüm Cihazý (SC-144): Yatay kroze 
içerine 0,2-0,25 gr arasýnda konan kömür 
numunesi yaklaþýk 1350 ºC deki kükürt cihazý 
içersine yerleþtirilir ve 3 dk sonra düþük sülfür, 
yüksek sülfür ve karbon deðerleri ölçülür.

Þekil 2. Kömür analiz aþamasýnda kullanýlan cihazlar, 
1. TGA 701, 2. Kalorimetri (Leco AC–500), 
3. Kükürt Ölçüm Cihazý (SC-144).  

1 2

3 4

1

2

3
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GÜNCEL

Hava kirliliðinin etkileri ve önlemler

Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalýklarýna neden olmaktadýr. Kömür zehirlenmelerinin karbon 
monoksit (CO) etkisiyle, atmosferdeki hava kirliliðinde ise kükürt dioksit (SO2) artmasýyla oluþtuðu 
bilindiðine göre kýþ aylarýnda bu etkilerin en aza indirilmesi gerekliliði açýktýr. Karbon monoksit (CO)'in 
kandaki hemoglobin ile birleþerek oksijen taþýnmasýný aksattýðý, kükürt dioksit (SO2)'in, üst solunum 
yollarýnda keskin, boðucu ve tahriþ edici etkileri, özellikle dumanýn akciðerden alveollere kadar girerek 
olumsuz etki yaptýðý bilinmektedir. Ayrýca kükürt dioksit ve ozon bitkiler için zararlý olup; özellikle ozon, 
ürün kayýplarýna sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir ((http://tr.wikipedia.org).
Hava kirliliðini önlemek için ýsýnma ile ilgili olacak kirliliði önlemek için alýnabilecek tedbirler þu þekilde 
özetlenebilir:

· Evleri ýsýtmak için yüksek kalorili kömür kullanýmýna devam edilmeli, mümkünse tüm þehirde doðal 
gaza geçiþ saðlanmalýdýr. 
· Pencere, kapý ve çatýlarýn izolasyonuna önem verilmeli, kullanýlan malzemelerin kalitesine dikkat 
edilmelidir. 
· Yeni yakýcýlarýn sertifikalý olmasý saðlanmalý ve gerekli eðitimlere devam edilmelidir. 
· Apartmanlarý bilgilendirici broþürler daðýtýmýna devam edilmelidir. 
· Yeþil alanlar arttýrýlmalý, imar planlarýndaki hava kirliliðini azaltýcý tedbirler uygulamaya konulmalýdýr.
Enerji kaynaðý olarak, güneþ enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji kaynaklarýna gerekli önem 
verilmelidir.

Sonuç

Isparta'da yaþanan ýsýnma sonucu oluþan hava kirliliði önemsenmesi gereken ve çevre açýsýndan 
þehrin geleceðini etkileyebilecek önemli bir konudur. Kömür çeþitlerinin yakma sonrasý oluþan kirlilikte 
büyük bir etken olduðu görülmektedir. Yüksek kalorili kömürlerde daha az kül ve uçucu oraný 
olmasýndan dolayý katý yakýtlý ýsýtma sistemlerinde diðer kömür türlerinin yerine bunlarýn tercih edilmesi 
gerekmektedir. Denetimler ve analizlerle Isparta þehrinde yakýlan kömürler kontrol altýnda tutulmaya 
çalýþýlmaktadýr. Kýþ aylarýnda artan hava kirliliðinin çevre açýsýndan olduðu kadar saðlýk açýsýndan da 
büyük zararlarý bulunmaktadýr. Özellikle kaloriferli binalarýn yoðun olduðu bölgelerde akþam 
saatlerinde yoðun bir kirlilik yaþanmaktadýr. Soba kullanýlan mahallelerde ise düzensiz yakma 
saatlerinden dolayý sürekli bir duman kirliliði dikkat çeker. Tüm bunlar, þehirin tamamýnda doðalgaz, 
güneþ enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasý gerekliliðini ortaya koyar.

Kaynaklar:
http:/www.wikipedia.org
http://wwwr10net-kuresel-isinmaya-hayir-seo.kozlucakoyu.net/Hava-ve-Hava-kirliligi.html
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Öz:
Sanatsal görünümleri, geçmiþe ait bilgileri ile son derece önemli olan ammonitler, günümüzdeki 

ahtapodlarla akraba olan bir organizma grubudur. Paleontoloji bilimi kapsamýnda, özellikle tortul 
kayaçlarýn, yaþlandýrýlmasý ve ortam yorumlarýnda etkin rolleri olan ammonitler, nesli tükenmiþ pek çok 
eski canlý gibi günümüzden 65 milyon yýl önce Kretase sonunda ani bir þekilde yok oluþlarý 
paleontolojide sorunlu bir konuyu oluþturur. Genelde açýk, derin denizlerde nektik yaþamýþ bu 
organizmalarýn kalýntýlarýna Himalya'lardan, Alp Daðlarýna kadar uzanan kuþakta, Türkiye'mizin en 
yüksek daðlarýnda da rastlamaktayýz. 

Giriþ

Mesozoyik zamanýnýn derin denizlerinde hüküm süren, gerek boyutlarýyla, gerekse de þekilleri ile dikkat 
çekici organizmalardýr ammonitler (Þekil 1). Yazýda konunun daha iyi anlaþýlmasý için öncelikle 
fosilleþme konusu ele alýnmýþtýr. Ammonitlerin genel özellikleri bu organizma gurubunun daha iyi 
anlaþýlmasý amacýyla verilmiþtir. Son kýsýmda ise ammonitlerin önemi üzerinde durulmuþtur.

Fosilleþmeye genel bir bakýþ…

Xenophane bundan yaklaþýk 2500 yýl öncesinden yani M.Ö. 6 yy da Siklad adalarýnda sedimanter 
kayaçlar içerisinde bazý bitki ve hayvan kalýntýlarýna rastlamýþtýr. Daha sonraki dönemlerde de Herodot 
ve Aristo'da bu kalýntýlara rastlamýþ ve bunlarýn denizde yaþayan bazý canlýlara çok benzediðini 
düþünmüþlerdir. M.Ö. 2. yy. da yaþamýþ olan Strabon' un deðerlendirmesi ise bugünkü yaklaþýmlara 
paralellik gösterir þekilde, bu kalýntýlarýn bir deniz istilasý sonucu oluþtuðu þeklindedir.  Bu tarihsel 
hikayenin kahramanlarý arasýna Ibn-i Sina' dan Leonardo da Vinci' ye kadar pek çok ünlü meraklýlarýnýn 
katýldýðý söylenebilir. 18' inci yüzyýlýn sonlarýna doðru ise bu konulardaki ilk bilimsel çalýþmalara giriþen 
Cuvier, sedimanter kayaçlar içindeki bu kalýntýlarýn, geçmiþte yaþayan canlýlara ait olduðunu düþünerek 
o kalýntýlarý bugünkü canlýlarla karþýlaþtýrmýþtýr. Cuvier, fosil sýnýflandýrmasýnýn ilk örneklerinden birini 
yaparak bugünkü modern paleontolojinin de temelini atmýþtýr.

Þekil 1. Ammonit kavkýsý (wired.com) Ammonit (  illüstrasyonu ve fosili (wikipedia.com)Asteroceras) 
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Canlý kalýntýlarýnýn günümüze fosil olarak 
ulaþmasý için fosilleþme þartlarý olarak ifade 
ettiðimiz bazý özel þartlarý yerine getirilmiþ olmasý 
gerekmektedir. Yerkabuðunu oluþturan kayaçlarýn 
çeþitli doðal etkilerle aþýnarak parçalanmasý ve bu 
kýrýntýlý malzemenin de su, rüzgar, buzul gibi 
taþýma araçlarý ile uygun bir ortama taþýnarak 
depolanmasý sonucu tortul yapýlar, uzun bir 
jeolojik zaman dilimi boyunca gerçekleþen 
gömülmenin de etkisi ile diyajenez dediðimiz evre 
sonucunda taþlaþýrlar. Bu tortullaþma ve çökelme 
sonrasýnda, canlýlarýn gövdeleri, yaþamýþ olduðu 
ortama baðlý olarak farklý türdeki tortullar içine 
gömülür ve atmosferik olaylarýn etkilerinden 
korunarak fosilleþme þartý saðlandýðýndan 
fosilleþme baþlamýþ olur. Canlýnýn ölümünden 
sonra, atmosferik etkilerden korunma 
saðlanýncaya kadar geçen süre, fosilleþme 
þartlarýnýn önemli bir maddesini oluþturur. Bu 
zaman diliminin kýsalýðý, fosilleþecek canlý 
gövdesinin, tamamýnýn çürümeden fosilleþme 
ihtimalini artýrýrken (ani gömülme), bu zaman 
diliminin uzunluðu ise yumuþak kýsýmlarýn 
bakteriyel etkilerle çürümesine, sert olan kavký 
kýsýmlarýnýn da atmosferik etkenlerle 
parçalanmasýna neden olup kalýntýnýn yok 
olmasýna neden olacaktýr.
Bakteriyel etkinliðin nadir olarak gözlendiði buzul 
ortamlarda ve bataklýklarda canlý organizmalarýnýn 
bozulmadan korunabilen yumuþak ve etli 
kýsýmlarý, bazý bitkilerin salgýladýklarý reçine 
maddesi içinde de bozunmadan saklanabilirler. 
Kehribar olarak adlandýrdýðýmýz bu fosil reçine 
yapýlarý, sarý, saydam renkleri ile ayný zamanda 
süs takýlarýnýn yapýmýnda da kullanýlan ender bir 
malzemedir. 

Þekil 2: Ammonitlerdeki kavký bileþenleri
http://homepage.uab.edu/acnnnghm/

BY255L/BY255LImages/
BY255LImages-Mollusca/ClamShellXsec-1.jpg, 

Þekil 3: Ammonitlerde Kavký Sarýlma Tipleri
(http://www.fusunalkaya.net/mammnt.ppt )

Bu tür örnekler ayrý tutulursa, canlýlarýn öldükten 
sonra geride býraktýklarý kalýntýlarýn, atmosferik 
etkiler ve bakteri faaliyetleri sonucu az çok 
süngerimsi canlý kalýntýlarýnýn sedimanter 
yapýlarýn içinde oluþturduklarý boþluklarda, yine 
tortul kayaçlarýn gözenek ve çatlaklarýnda 
dolaþan yer altý sularýnýn bünyelerinde taþýdýklarý 
eriyik ve kýrýntýlý maddelerin birikmesi sonucu 
fosil kalýplarý oluþur. Bu dolgu zaman içerisinde 
sýkýlanýp taþlaþarak, kalýbýn oluþturduðu canlý 
vücudunun tüm detaylarýný ortaya koyabilir.
Kavký adýný verdiðimiz ve canlý organizmalarýn 
yumuþak kýsýmlarýný dýþ etkenlerden korumak 
amacýyla oluþturduklarý ve kolayca fosilleþebilen 
kabuk, genel olarak 3 tabakadan oluþmuþtur. En 
dýþta Periostracum (periostracum) adýný 
verdiðimiz tabaka boynuz maddesi gibi organik 
bir maddedir. Orta bölüm kalker prizmasý ndan 
(calcareous prsimatic layer)  meydana gelirken, 
en içte sedef tabakasý (nacreous layer) ise 
aragonit conchyolin denilen Periostracum' a 
benzer plakalarýn ardýþýk diziliminden meydana 
gelir (Þekil 2). 
Fosilleþme ile ilgili ayrýntýlar Bremer (1978), 
Dizer (1983), Ýnan (2006), Orhan (1985), sayar 
(1991), Türkünal (1990)’a ait paleontoloji kitaplarý 
ya da makalelerinden öðrenilebilir.



 Ammonites (Cardioceras) cordatus  Ammonites (Schloenbachia) coupei

Ammonites (Ptychites) opulentus

Ammonites (Ornatus) mammillaris

Ammonites (Planulatus) caverosusAmmonites (Amaltheus) rotula Ammonites (Stephanoceras) humphryi
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 ªekil 4. Bazý Ammonit türleri. Ernst Haeckel's 1904 Kunstformen der Natur (Artforms of Nature) (www.wikipedia.com)
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Mollusklardan (Yumuþakcalar) Sefelepodlar…

Yumuþakçalar dalýna ait bireylerin sýnýflandýrýlmasýnda ilk olarak, kavkýlarý bulunuyorsa kavký þekilleri, 
daha sonra kavkýdan dýþarýya uzanan organlarý ve vücudun yumuþak kýsýmlarý göz önüne alýnýr. 
Yumuþakçalar dalýnýn sýnýflarýndan birini oluþturan Sefelopodlar (Kafadan bacaklýlar) ilk olarak 1825'te 
Blainville tarafýndan adlandýrýlmýþtýrlar. Mollusca dalýnýn diðer sýnýflarý ile karþýlaþtýrýldýklarýnda ender 
rastlanan fosiller olarak nitelendirilebilirler. Günümüz denizlerinde yaþayan Octopos, Squides, Argonat 
ve Nautilus gibi 650'den fazla türü bulunan Cephalopoda sýnýfýnýn tümünde, fosil örnekleri ile beraber 
10 binden fazla tür bulunmaktadýr. En eski örneklerine, 570 milyon yýl önce yani Kambriyende rastlanan 
Cephalopoda sýnýfýnýn üyelerinin tümü denizel canlýlardýr. Özellikle sýð denizel ortamlar, bu sýnýfýn en çok 
tercih ettiði yaþama ortamlarýdýr. Cephalopoda sýnýfýna ait olan türleri, Mollusca dalýna ait diðer sýnýflarýn 
türlerinden ayýran en belirgin özellik, kavkýlarýnýn bir düzlem üzerinde sarmal þekilde yani planispiral 
sarýlým olmasý ve balýklar gibi geliþmiþ gözlerinin bulunmasýdýr. Psikolojik duruma göre (korku vb..) 
deðiþik renklerde sývýlar salgýlayan bu sýnýfa ait yumuþakçalarýn boylarý çok küçük olabileceði gibi, 
açýlýmlarý 16 metreye ulaþan örnekleri ile omurgasýz hayvanlarýn en büyükleri olarak 
nitelendirilebilmektedir.
 Sefelepoda  (Cephalopoda) sýnýfýný 3 altsýnýfýndan birini oluþturan Ammonitler ise, ilk olarak Zittel 
tarafýndan 1884'te adlandýrýlmýþtýr. Mýsýr mitolojisinde önemli bir yeri olan Mýsýr ve Teb tanrýsý Ammon'un 
boynuzlarýna benzetilen þekillerden ötürü, bu eski hayvanlara Ammonoidea adý verilmiþtir. Bu fosillerin 
570 milyon yýl önce, Kambriyende ortaya çýkýþlarýndan, Kretase sonunda yok oluþlarýna kadar geçen 
yaklaþýk 500 milyon yýllýk süre içinde biçim ve yapý bakýmýndan birbirinden farklý pek çok türü vardýr. 
Ammonitlerin de týpký dinozorlar gibi Tersiyer-Kretase sýnýrýnda yani günümüzden 65 milyon yýl önce 
Toplu Yok Olma (Mass – Extinction) adýyla anýlan olaydan paylarýna düþeni aldýklarý söylemek pek de 
yanlýþ olmayacaktýr. 

Þekil 5: Ammonitlerin yapýsal tanýmlamalarýna ait örnekler. (http://www.fusunalkaya.net/mammnt.ppt )

Bu olayýn nedenleri hakkýnda ileri sürülen birçok teoriden biri, canlýlarýn etkilerini gideremeyecekleri 
olumsuz çevresel deðiþikliklerle ölmekle karþýlýk verdikleri, bir diðeri ise olayýn yoðun püskürüklü 
volkanik faaliyetler sonucu gerçekleþtiði doðrultusundadýr. Çarpýþma Teorisi olarak adlandýrýlan teoride, 
büyük bir asteroitin (10 +- 4 km çapýnda) yeryuvarýna çarpmasý sonucu oluþan büyük toz bulutunun, 
atmosferin büyük bir bölümünü kaplayarak, güneþ ýþýnlarýnýn yeryuvarýna ulaþmasýný engellemesi 
nedeniyle bitkiler ve hayvanlar aleminde bu tür bir yok oluþun gerçekleþtiðini öngörmektedir. 
Ammonitlerin neredeyse Paleozoik ve Mezozoik dönemlerin her bir katýna karþýlýk gelecek farklý þekle 
sahip bir üyesinin bulunmasý, bu altsýnýfa ait fosillerin, tortul kayalarýn yaþlandýrýlmasýnda rehber fosiller 
olarak kullanýlmasýna neden olmuþtur.
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Ammonit kavkýlarýnýn iç kýsmý, septa adý verilen duvarlarla, küçük odalar oluþturacak þekilde birbirinden 
ayrýlmýþtýr. Canlý büyüdüðünde, kendisine daha geniþ bir oda yaparak, boþalttýðý odayý hava veya bir tür 
gazla dolu olarak býrakýr. Odalardaki bu gaz ya da hava, canlýnýn su içinde daha kolay yer 
deðiþtirmesinin saðlar. Ammonit kavkýlarýnýn ilk meydana gelen kýsmýný protonik adý verilen küçük bir 
embiriyonik kavký oluþturur. Canlýnýn yaþadýðý son bölme de konk adýný alýr. Protonkonk, konk ve oturma 
odasýndan (yaþadýðý bölme) oluþan ammonit kavkýlarý, bu altsýnýfýn baðlý bulunduðu Sefelopod sýnýfýnýn 
günümüzde yaþayan türlerinden nautilus larda olduðu gibi aragonitten oluþmuþtur.
Genellikle planspiral olan Ammonit kavkýlarý, ana çizgilerle 6 gruba ayrýlýr.
1. Oxycone
2. Platycone
3. Serpenticone
4. Cricobe
5. Cytocene
6. Turricone
Bazen yarým, bazen de bir buçuk tur sarýlýmlý olabilen canlýnýn, kabuk içinde yaþadýðý oturma odasý ile 
birlikte, Ammonitlere ait kavký koylarý açýlým halinde 4 cm den 2.5 m kadar ulaþabilmektedir.
Yumuþakça dalýnýn Gastoropoda sýnýýnda olduðu gibi Ammonoidea altsýnýfýnýn Jura ve Üst Kretase' ye ait 
üyelerinde, oturma odasýnýn kapatýlmasýna yarayan kalkerli ya da boynuz maddesinden yapýlmýþ 
parçalar (kapaklar) Aptiküs olarak adlandýrýlýr.
Ammonitlerde her cins için karakteristik olan bölme duvarlarýnýn kavkýyla birleþtiði yerlerde, kavký 
üzerinde oluþturduðu sütur çizgisi olarak adlandýrýlan izler oldukça girintili çýkýntýlýdýr. Genellikle ince 
olan kavkýnýn fosilleþme sýrasýnda aþýnmasýyla, bu sütur çizgileri fosilleþmeden sonra dýþ yüzeyde 
kolaylýkla gözlenebilirler.
Ammonitlerin yaþama ortamlarý hakkýnda bilgi veren ve ayný zamanda sýnýflandýrýlmalarýnda da göz 
önünde bulundurulan kabuk üzerindeki süs ve bezemeler ise, denizlerin derin bölgelerinde yaþayan 
türlerde, sýð bölgelerde yaþayan türlere oranla daha az gözlenir. Ülkemizde de Marmara ve Ýç Anadolu 
bölgesi baþta olmak üzere birçok bölgede tortul kayalar içinde gözlenen Ammonitlerin, 1953'te Ankara 
civarýndaki çalýþmalar sýrasýnda Jura yaþýndaki tortul kayalar içinde, çaplarý 65 cm ye ulaþan türlerine 
rastlanmýþtýr. Bu dev Ammonitler sergilenmek üzere bugün Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Doða 
Tarihi Müzesi'nde bulunmaktadýr.

Þekil 6. Ammonitlerdeki sütur çizgileri (http://www.fusunalkaya.net/mammnt.ppt )
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Sonuç

Günümüzden 65 milyon yýl (Kretase) öncesine kadar yaþamýþ olan bu ilginç deniz canlýlarý, günümüzde 
farklý akrabalarý ile varlýklarýný sürdürmektedirler. Ýlginç kavký yapýlarý ve olaðanüstü mimarileri ile 
Ammonitler, hayvanlar aleminin çarpýcý güzelliðinden bir parçayý yansýtmaktadýrlar. Çok küçük 
boyutlardan devasa boyutlara kadar deðiþen büyüklüklerdeki bu canlýlarýn, fosil bilim dýþýnda da 
faydalarý olabileceði muhakkaktýr. Süs eþyasý yapýmý ve dekoratif kullanýmlarýnýn yaygýn olmasý bunlarýn 
bulunduðu lokasyonlarý ekonomik olarak da deðerlendirmenin mümkün olacaðýný düþündürür. 
Gizemli bilgilere sahip bu fosiller hakkýndaki bu yazýnýn okuyucu için de faydalý olacaðý varsayýlýr.

Kaynaklar
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Devr-i Alem gibi... Her zaman istemiþ olduðum yurtdýþýnda okuma ve  bir süre yaþama imkanýný 2009 

– 2010 akademik yýlýnda elde ettim. Herþeyin çok güzel olacaðýný Erasmus sýnavýný kazandýðýmý 
öðrendiðim anda düþünmüþtüm; öyle de oldu. Þansým açýktý ki IAESTE (The International Association 
for the Exchange of the Students for the Technical Experience; Milletlerarasý Teknik Stajyer Öðrenci 
Mübadelesi Birliði) programýný deðerlendirme imkanýný da hemen hemen ayný anda elde ettim. 
Anýlarýmla birlikte genel olarak yaþadýklarýmý aktaracaðým.
 Erasmus –Exchange Student- programý Avrupa Birliði'ne üye olan veya üye olmaya aday ülkeler 
arasýnda yapýlan, üniversite öðrencilerinin ve akademik personelin yararlanabileceði karþýlýklý deðiþim 
programýdýr. SDÜ öðrencisi olarak Erasmus öðrencisi olabilmek için genel not ortalamasý 4 üzerinden 
en az 2.00 olmalýdýr ve Yabancý Diller Yüksek Okulu'nca yapýlan Ýngilizce veya Almanca dil sýnavýndan 
100 üzerinden en az 60 puan almak gerekmektedir. Üniversitemizde alt sýnýflardan derslerin kalmýþ 
olmasý bu þartlarý saðladýktan sonra engel teþkil etmemektedir. En az 3, en fazla 12 ay süre ile 
Erasmus öðrencisi olunabilmektedir. Ayrýntýlý bilgi  ,  
sitelerinden alýnabilir. 
 Benim Erasmus deneyimime gelince; gittiðim ülke Yunanistan. Özellikle Yunanistan olmasýný 
istemiþtim ikili anlaþma vardý; deðerlendirebildim. Çocukluðumdan beri tatlý bir esintiydi Yunanistan'a 
gitme düþüncesi; mevcut siyasi sorunlara ve çeþitli önyargýlara raðmen. 

Baþlýyoruz...

 Aðustos 2009'da baþladý maceram. Selanik'te Aristotle University of Thessaloniki'de iki akademik 
dönemim olacaktý. Gittiðim þehir Selanik olduðu için tabii ki þehri keþfe çýkar çýkmaz Türkiye 
Cumhuriyeti Selanik Baþkonsolosluðu'nun bahçesinde bulunan,  Atatürk'ün doðduðu þirin pembe evi 
ziyaret ettim. Bu ev Venizelos tarafýndan dostluk çerçevesinde Atatürk'e jest olarak 19 Þubat 1937'de 
Selanik'teki baþkonsolosluðumuza teslim edilmiþtir. 

 Ýlk olarak EILC (Erasmus Intensive Language Courses, Erasmus Yoðun Dil Kurslarý) 6 haftalýk dil 
kursu periyodu baþladý. Bu sürede üniversitenin EILC koordinatörlüðünün düzenlemiþ olduðu çok 
yoðun etkinliklere katýldým (birçok gezi, kokteyl, parti, eðlence, rehberlerle birlikte müze ve tarihi alan 
gezileri.. gibi). Bu sýrada Ege'nin iki kýyýsýnýn benzerliklerini ve ortak tarihimizi yakýndan gözlemlemiþ 
oldum. Örneðin bugün sanat etkinliklerinde sergi merkezi olarak kullanýlan önce kilise olup sonra cami 
olan yapý; Selanik'in merkezinde 'Bey Hamam' adlý ayný amaçla kullanýlan Osmanlý'dan kalma yapý çok 
hoþuma gitti. Isparta'da viran halde býraktýðýmýz kilise yüzümü kýzarttý doðrusu.

 Erasmus programýndan hocalarýmýzýn da yararlandýðýndan bahsetmiþtim. Selanik'te kendisinden çok 
þey öðrendiðim Antonios Koronaios hocamýn da Erasmus programýyla Türkiye'ye seyahat etmek 
düþüncesi kafasýnda oluþtu ve temmuz baþýnda üniversitemize geldi. Ailemle tanýþtý birlikte bir akþam 
yemeðinde buluþmamýzda dedemle  kadeh kaldýrmalarý –ki dedem benim Yunanistan'a gitmeme hep 
tereddütle yaklaþýp endiþelenmiþti- harika bir sahneydi. Hocamla þehir turuna çýktýðýmýzda onu 
buradaki -az önce söz ettiðim- kiliseye de götürdüm; duruyor olmasýndan etkilendiðini söyledi. Ah bir de 
bakýmlý olsaydý…  Hocam seyahatinden son derece memnun kaldý ve ailesine bolca gül ürünü hediye 
götürdü. 

http://disiliskiler.sdu.edu.tr http://www.esn.org
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Yurtdýþý Deneyimleri II: Yunanistan
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 Yunanistan'da bürokratik iþlerle ilgili hiçbir sorun yaþamadým. Ancak AB ülkesi olmadýðýmýz için vizem 
Yunanistan'a tek bir sefer girme hakký veren D tipi öðrenci vizesiydi. Vize süresi bitmeden önce 
Selanik'te Göçmenlik Ofisi'ne istenen her türlü belge ile baþvurmam gerekiyordu. Diðer Erasmus 
öðrencisi Türk arkadaþlarla birlikte bir süre bu iþle uðraþtýk. Üniversitenin dýþ iliþkiler ofisine gidip 
formlarý alýp sonra onlarýn yönlendirdiði çevirmenlik bürosuna gidip bekleyip her þeyi tamamlayýnca 
Göçmenlik Ofisi'ne baþvurmak.. Çok büyük vakit ve nakit kaybý ve yorucu bir süreçti. Sorumlusu 
Avrupa Birliði üyesi olmayan ülkeleri de Erasmus programýna dahil eden Avrupa Birliði'dir. Böyle bir 
bürokratik sorun insana kendini dýþlanmýþ hissettiriyor.  Durum þu haldeydi; oturma izni çýkana kadar 
Yunanistan sýnýrýndan dýþarý çýkan geri giremez;  tekrar vize almasý yani konsolosluk sürecinden 
geçmesi gerekir. 

 Bu 2 akademik dönem boyunca 3 kez eve geldim. Ýlkinde dostum Maria'nýn verdiði bilgi sayesinde 
gelebildim. Henüz oturma iznim çýkmamýþtý ancak özlemiþtim ve gelmek istiyordum birkaç günlük. 
Hem sýnýf arkadaþým hem de Göçmenlik Ofisi çalýþaný olan Maria sayesinde yeni yasadan haberim 
oldu ve gelebildim. Sonrasýnda sorun yaþamadým oturma iznim çýkmýþtý. Avrupa'da istediðim gibi 
gezebilirdim. 
 Dostum Maria'dan bahsetmeden geçemem. Aramýzda kopmayacak bir bað oldu. Onunla eylülde 
maðmatik petroloji laboratuvar dersinde tanýþtýk ama çok zor iletiþim kuruyorduk yarý Yunanca yarý 
Ýngilizce çat pat bir karma dil, karþýlýklý takýlýp kalýyorduk. O dönemde Ýngilizce dersleri almaya henüz 
baþladýðýný öðrendim.  Mayýs sonunda petroloji dersleri için Maria'nýn sýnýfý ile bir haftalýk teknik geziye 
katýldým. Tek yabancý bendim ama açýkcasý bunu pek hissetmedim. Oda arkadaþým da hep Maria'ydý 
her þey çok güzeldi. 
 Jeolojik olarak en özel gezim Santorini adasýna yapýlan teknik geziydi. AUTH'de her dersin slaytý var 
ve teori dersleri zorunlu deðil, her ders haftada en az 3 kere ve öðrenciler laboratuarlarý önceden 
belirleyip kendilerine uygun olan saatte giriyorlar. Teknik gezilerde ise günün sonunda konaklanan 
otelin konferans salonunda yine slaytlarla çalýþýlýyor ve günün tekrarý yapýlýyordu. Dersler Yunanca 
iþlendiði için bana Ýngilizce olarak anlatýlaný özetleyen hocalarým oldu. Yunanistan'da öðrenci 
gerçekten ön planda ve hiçbir þekilde sömürülmüyor. Ekonomik durumunun ne olduðu belli olan bu 
ülkede her þeye raðmen konaklama, harç, okulun yemekhanesi, spor salonu gibi aktivitelerde 
üniversitenin kendi öðrencilerinden ücret talep edilmiyor. Sadece zorunlu olmayan teknik geziler için  
sembolik bir ücret isteniyor.  Ben bu 2 akademik dönem boyunca 3 kez eve geldim. Ýlkinde dostum 
Maria'nýn verdiði bilgi sayesinde gelebildim. Henüz oturma iznim çýkmamýþtý ancak özlemiþtim ve 
gelmek istiyordum birkaç günlük. Hem sýnýf arkadaþým hem de Göçmenlik Ofisi çalýþaný olan Maria 
sayesinde yeni yasadan haberim oldu ve gelebildim. Sonrasýnda sorun yaþamadým oturma iznim 
çýkmýþtý. Avrupa'da istediðim gibi gezebilirdim. 

Beyaz Kule, Selanik (tamgorturizm.com.tr)
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Selanik'te ilk gezintim hocam Alexis Chatzipetros ile

Milos çevresinde teknik geziden hocam Pavlidis ile..

Santorini adasýnda kýrýntýlý kayalarda faylanmalar
Zagreb’te IAESTE’den arkadaþlarýmla

Milos adasýnda faylanmalar
Santorini adasýnda dayk  yapýlarý
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IAESTE

 IAESTE uluslararasý staj imkaný saðlayan staj programýdýr. Üniversitemizden son 2 yýlda dört 
mühendislik öðrencisi bu programý deðerlendirmiþtir. SDÜ öðrencisi olarak  IAESTE için genel not 
ortalamasý 4 üzerinden en az 2.00 olmalýdýr ve Yabancý Diller Yüksek Okulu'nca yapýlan Ýngilizce veya 
Almanca dil sýnavýndan geçilmelidir. Bunlara ek olarak IAESTE SDÜ Kulübü'ne üye olmak 
gerekmektedir. 
 Deneyimime gelince; güz yarýyýlý sýnavlarým biter bitmez Ocak sonunda Atina'dan Zagreb'e geçtim. 
Zagreb'in IAESTE komitesinden arkadaþlar beni havaalanýndan karþýlayýp kalacaðým öðrenci yurduna 
getirdiler. Ýlk iþ günümde yanýmda bana eþlik eden baþka bir IAESTE sorumlusu arkadaþ vardý. Bu 
IAESTE'nin genel kuralýdýr misafir öðrenci ile bire bir ilgilenilir. Haftalýk toplantýlarýndan sonra buluþma 
saatlerine ben de katýldým. Hýrvat arkadaþlarýmý çok sevdim. Bu ülkede neredeyse herkes harika bir 
Amerikan Ýngilizcesi konuþuyor. Ýletiþimde hiç sýkýntý yaþamadým. Staj sürecim boyunca hocamla 
iletiþimimiz de harikaydý. Stajýmý Zagreb Üniversitesi Madencilik, Jeoloji ve Petrol Mühendisliði 
Bölümü'nde Prof. Buruno Saftic'in yanýnda yaptým. CCS (Carbon Capture and Storage) Projesi ile ilgili 
çalýþmalarýnda yardým ettim. Ayrýca gezme konusunda da teþvik edici oldu; bir haftasonumu Venedik'te 
geçirdim; diðerini Lubyana'da. Zagreb IAESTE öðrencileriyle Lubyana IAESTE öðrencilerine gittik 
komþuculuk gibi bir durum kýþ olduðu için baþka yabancý öðrenci yoktu ancak bana yabancýlýðýmý 
hissettirmeyecek kadar cana yakýnlardý. Baþka bir haftasonu Hýrvatistan'ýn Adriyatik kýyýsýný dolaþmak 
üzere yola çýkýp kendimizi Bosna Hersek'te bulduk. Mostar beni çok etkiledi tarifsiz duygular yaþadým 
aylar sonra ezan sesi duymak ve binalarda aynen duran savaþýn izlerini görmek içimi burktu. 
 Aðustos 2010 boyunca Ankara'daydým ve bir kez daha 'dünya küçük' dedim. Zagreb'ten Türkoloji 
bölümü öðrencisi arkadaþým kendi bölümümden birkaç arkadaþý ile Ankara'daydý -özel bir burs ile 
Türkçe eðitimi için gelmiþler. Yeniden görüþüp vakit geçirme þansýmýz oldu. 
 Eklemeden geçemeyeceðim bir þeydir ki
Bu kadar güzel iletiþimlerin azýmsanmayacak bir kýsmýný Facebook sosyal paylaþým sitesine 
borçluyum. Dünyamý kontrol altýnda tutmama yarayan bir unsurdur ve her fýrsatta kullanmaya devam 
ederim. Son zamanlarda espri olarak CV'me aktif Facebook kullanýcýsýyým yazacaðýmý söylüyorum 
ama sanýrým ciddileþmek üzereyim.
 Örnekleri sýralýyorum; 
Yunanistan'a gitmeden önce jeoloji bölümünden arkadaþlar edinmiþtim ve gider gitmez onlarla 
buluþmak çok keyifliydi.
Zagreb'e gitmeden bir yýl kadar önce -staj yapcaðým üniversiteden mezun olmuþ þu an çalýþmakta 
olan- paleontolog bir arkadaþým olmuþtu; Ines. Eklediðim fotograflarla geldiðimi haber vermiþ oldum  
onun þehrinde onun arkadaþlarýyla da tanýþtým geçirdiðimiz vakit çok keyifliydi. Yine 'dünya küçük' 
dedirten durumdur ki Yunanistan'da son teknik gezime üç Hýrvat hoca katýldý ve biriyle sohbetimiz 
sýrasýnda  Ines'in çok yakýn bir arkadaþý olduðu ortaya çýktý. Sürpriz için ona minik bir hediye ve not 
gönderdim.  
 IAESTE için Yunanistan'dan, Hýrvatistan'a ulaþým için en ucuz uçak biletini almýþtým. Dönüþte Zagreb 
–Budapeþte – Atina güzergahýnda Budapeþte'de bir gün kadar uçak aktarmam vardý. Yine facebook 
sayesinde bir SDÜ'lü arkadaþýmýn Budapeþte'de Erasmus öðrencisi olduðunu öðrendim böylece 
güvenle uçak beklerken rehberimle (!) Budapeþte'yi de gezmiþ oldum. 
 Uluslararasý öðrenci olmak her bakýmdan çok özeldi, çok güzel bir deneyimdi. Tüm arkadaþlara 
öneriyorum. 

Budapeþte (1resimler.com)

Zeus Tapýnaðý, Atina (flickr.com)

Atatürk’ün evi, Selanik (rizegsim.gov.tr)
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Isparta ve Jeoloji; 
Isparta Ovasýnýn Hidrojeoloji Ýncelemesi

Ayþen Davraz
SDÜ Jeoloji Müh. Bölümü,  Uygulamalý Jeoloji ABD
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Isparta'da kullanýlan içme sularý ile ilgili yeraltýsuyu durumunu, özelliklerini ve kirliliði açýklamayý 

amaçlayan bu yazýda, öncelikle merak edilen konulara deðinilmiþtir. Daha sonra Isparta yeraltýsuyunu 
bulunduran jeolojik formasyonlar, sularýn hidrojeokimyasal özellikleri ve yeraltýsuyu kirliliði üzerinde 
durulmuþtur. Isparta Ovasý, Göller Bölgesinde bulunan yaklaþýk 276 km2 hidrolojik beslenme alanýna sahip 
bir yeraltýsuyu havzasýdýr. Bölgede alüvyon, tüf ve kireçtaþý birimleri önemli akifer ortamlarý 
oluþturmaktadýr. Gölcük Gölü'nden tüf akiferlerinden gelen sularýn flor içeriklerinin diþler için olumsuz 
etkileri nedeni ile az miktarda kullanýlmasý hem insan saðlýðý hem de Gölcük Gölü geleceði açýsýndan 
önemlidir. Eðirdir Gölü'nden kullanýlan kireçtaþlarý ile baðlantýlý içme sularý çok iyi kaliteli sular sýnýfýndadýr. 
Isparta Ovasý alüvyonlarýndaki yeraltýsuyu ise, kent yerleþimine ve tarýmsal faaliyetlere baðlý olarak 
alüvyon akiferin kirlilik riskinin yüksek olmasý nedeniyle yalnýz sulama ve endüstri kuruluþlarýnýn ihtiyacý 
için kullanýlmaktadýr.
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Giriþ
 
Bilindiði gibi insanlarýn yaþamlarýný 
sürdürebilmeleri için suya ihtiyaçlarý vardýr. Genel 
olarak su kaynaklarýný yüzey ve yeraltýsuyu olmak 
üzere iki grup altýnda inceleyebiliriz. Göller, 
nehirler, buz, yaðmur ve kar olarak her gün 
etrafýmýzda karþýlaþtýðýmýz su dýþýnda yeraltýnda 
depolanan ve hareket eden büyük miktarlarda 
sular da bulunmaktadýr. Günümüzde, insanlar 
yeraltý suyunu içme, kullanma ve tarýmsal sulama 
için büyük oranda kullanmaya devam etmektedir. 
Yerleþim alanlarý genellikle yeraltýsuyu açýsýndan 
önemli akiferlerin bulunduðu ovalar üzerinde 
kurulmaktadýr. Artan nüfus ve geliþen sanayiye 
baðlý olarak evsel ve endüstriyel atýklardaki artýþ, 
arýtýlmaksýzýn deþarj edilen kanalizasyon sularý, 
tarýmsal ilaçlar vb. her tür kirletici, mevcut 
yeraltýsularýný tehdit etmektedir. Bu nedenle, 
günümüzde pek çok yeraltýsuyu havzasý özellikle 
tarýmsal kaynaklý kirlilikten etkilenmiþ durumdadýr.

Merak edilenler…
Hidrojeoloji nedir? Hidrojeoloji (Yeraltýsularý 
jeolojisi), yerkabuðu içinde bulunan sularýn 
hareketini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, çeþitli 
kayaçlar içinde bulunuþ þekillerini ve bunlarý 
etkileyen faktörleri inceleyen bir bilim dalýdýr. 

Yeraltýsuyu hangi ortamlarda bulunur? 
Jeolojik formasyonlarýn bazý türlerinde, 
yeraltýsularý toplanabilir, kaynaklarla yada 
pompajlarla bu su alýnabilir. Bu tür tabaka veya 
formasyonlara Akifer yada Nap denir. Kayaçlarýn 
litoloji, fiziksel ve kimyasal özellikleri 
tabakalanmalarý, tabakalarýn ardalanma 
durumlarý ve yapý þekilleriyle bu tabakalardaki 
yeraltýsuyunun hidrodinamik koþullarýna göre 
doðada serbest, basýnçlý, tünek ve sýzdýran 
akiferler oluþmaktadýr. Yeraltýna sýzan yüzey 
sularý yeraltýndaki kayaçlarýn türüne göre taneler 
arasýnda, erime boþluklarýnda ve çatlaklarda 
toplanmaktadýr. Yeraltýsularýnýn içinde 
toplandýklarý formasyonlara göre ise; alüvyon, 
çatlaklý kaya ve karstik akiferler olmak üzere üç 
tür akiferden söz edilir.

Isparta Ovasýnýn Hidrojeolojik 
Özellikleri

Isparta Ovasýnda yeralan jeolojik birimler otokton 
ve allokton konumlu olmak üzere iki grup altýnda 
toplanmaktadýr. Otokton birimlerin en yaþlýsý 
Jura-Kretase yaþlý Davraz grubudur. Grup alttan 
üste doðru Davraz, Söbüdað, ve Senirce 
kireçtaþlarýndan oluþmaktadýr. 
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Filiþ karakterindeki Aðlasun, Kayýköy ve Savköy 
formasyonlarý ile Kabaktepe formasyonu ve 
volkanik birimlerden oluþan Gölcük formasyonu 
ve Gölcük volkanitleri diðer otokton birimleri 
oluþturmaktadýr. Allokton birimler ise, Akdað 
kireçtaþlarý ve Isparta Ofiyolit karmaþýðýdýr (Þekil 
1). Isparta Ovasýnda yüzeyleyen bu litolojik 
birimler hidrojeolojik özellikleri dikkate alýnarak 
deðerlendirilmiþ ve su bulundurma özellikleri 
irdelenmiþtir.
Filiþ fasiyesindeki formasyonlar bünyelerinde 
bulundurduklarý kiltaþý, silttaþý ve marn 
seviyelerinin benzer hidrojeolojik özellikler 
taþýmasý ve akifer olabilme potansiyellerinin 
bulunmamasý nedeniyle geçirimsiz birimleri 
oluþturmaktadýr (Irlayýcý, 1993). Ayrýca, serpantin, 
gabro, diyabaz, çört, radyolarit ve kireçtaþý 
bloklarýnýn kuvvetli tektonizma ile karýþmasý 
sonucu oluþan Isparta Ofiyolit karmaþýðý da akifer 
özelliði taþýmamaktadýr.
Isparta Ovasýnda alüvyon, kireçtaþlarý ve 
volkanikler (özellikle tüfler) akifer özelliði taþýyan 
birimlerdir.
Tüf akifer: Gölcük volkanizmasýna baðlý olarak 
ovada yaklaþýk 10-260 m kalýnlýklarda deðiþen tüf 
seviyeleri gözlenmektedir (Yalçýnkaya, 1989).

http://www.kursatsenturk.com/
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Þekil 1. Isparta ovasý sadeleþtirilmiþ jeoloji haritasý (Irlayýcý, 1993; Karagüzel ve Irlayýcý, 1998)

 Bölgede tüfler farklý litolojik ve sedimantolojik 
özellikler göstermektedirler. Alt seviyelerde 
nispeten daha sýký dokulu ve sertleþmiþ 
geçirimsiz sayýlabilecek tüfit düzeyleri 
bulunmaktadýr. Üst kýsýmlarý ise çoðunlukla 
gevþek tutturulmuþ ve daha gözeneklidir. Bu tüf 
düzeyleri içerisinde yaklaþýk 3-10 m kalýnlýklarda 
pomza seviyeleri de bulunmaktadýr. Isparta'nýn 
güneybatý kesimlerinde yeraltýsuyu genellikle tüf 
akiferinden alýnmaktadýr (Irlayýcý, 1993). Ovada, 
bindirme hatlarý ve andezit dayklarýnýn 
dokanaklarý ile tüf seviyelerinde kaynak 
boþalýmlarýnýn yoðunlaþtýðý da görülmektedir. 
Alüvyon akifer: Yaklaþýk 100 km2'lik bir alaný 
oluþturan alüvyon genel olarak çevredeki 
volkanik ve karbonatlý birimlerden türeyen 
tutturulmamýþ kil, silt, kum ve çakýldan 
oluþmaktadýr. 15-150 m kalýnlýða sahip alüvyon 
akiferden 10-40 l/s debi ile yeraltýsuyu 
alýnmaktadýr (Irlayýcý, 1993; Karagüzel ve Irlayýcý, 
1998). 
Karstik akifer: Alüvyon tabanýnda da yayýlýma 
sahip olan kireçtaþlarý ovanýn doðu kesimlerinde 
geniþ alanlarda yüzeylemektedir. Kireçtaþlarýnda 
açýlmýþ kuyularda yaklaþýk olarak 20-40 l/s debi 
ile su alýnmaktadýr. 



Isparta Ovasýnda yeraltýsuyu dinamiðine açýklýk 
getirmek amacýyla yeraltýsuyu seviye haritasý 
hazýrlanmýþtýr (Þekil 2). Yeraltýsuyu seviyesi 
Kayýköy-Deregümü civarýnda yaklaþýk olarak 1040, 
Aliköy-Büyükhacýlar civarýnda ise 880 m civarýnda 
bulunmaktadýr. Ovanýn genel yeraltýsuyu akým 
yönü batýdan doðuya doðru olup Aliköy'ün 
batýsýndan Isparta Ovasýnýn kuzeyinde bulunan 
Atabey Ovasýna doðru olduðu tespit edilmiþtir. 
Yeraltýsularýnýn en önemli beslenim elemaný 
yaðýþtýr. Isparta Ovasýnda yeraltýsuyunun yaðýþtan 
beslenim miktarý yaklaþýk olarak 35.4 x106 m3/yýl 
olarak belirlenmiþtir (Irlayýcý, 1993).

Isparta Ovasý Yeraltýsularýnýn 
Hidrojeokimyasal Özellikleri

Yeraltýnýn çeþitli derinliklerinde bulunan sular farklý 
bileþimli kayaçlarla temas halindedir. Bu kayaçlarý 
oluþturan minerallerin duraylýlýklarý suda 
eriyebilme derecelerine göre farklý oranlarda 
çözünmüþ elementler yeraltýsularýnýn kimyasal 
yapýsýný denetlemektedir. 
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Þekil 2. Isparta ovasý hidrojeoloji haritasý (Irlayýcý, 1993; Karagüzel ve Irlayýcý, 1998)

Sularýn içerisindeki erimiþ maddeler, kimyasal 
bileþikler ve bakteriler sularýn geldikleri bölgenin 
genel jeolojisi, hareket ve akýþ yönleri, temas 
halinde bulunduklarý kayaçlar ve çevrenin 
nitelikleri hakkýnda bilgi vermektedir. Sularýn 
fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri 
sularýn kullaným alanlarýnýn belirlenmesinde önem 
taþýmaktadýr. Örneðin, içme ve kullanma sularýnýn 
renksiz, kokusuz, tatsýz, berrak, belirli bir 
sýcaklýkta ve içme suyu standartlarýna uygun iyon 
özelliklerine sahip olmasý gerekmektedir. 

Isparta Ovasýnda kuyularýn açýldýðý dönemlerde 
yapýlan analiz sonuçlarýna göre; sular zayýf bazik 
karakterde olup hidrojen iyonu konsantrasyonlarý 
(pH) 7.3-8.4; elektriksel iletkenlik (EC) deðerleri 
ise 300-950 ho/cm arasýnda deðiþmektedir. 
Sertlik deðerleri alüvyon akifer için 25 0Fr ve 
kireçtaþý akiferi için 42 0Fr kadar 
ulaþabilmektedir. Çalýþma alanýnda yeraltýsularý 
kimyasal özelliklerine göre deðerlendirildiðinde 
genellikle Ca-Mg-HCO3'lý sular fasiyesinde olduðu 
belirlenmiþtir.  
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Sularýn içilebilme özellikleri en iyi þekilde veren 
Schoeller diyagramýnda Eðirdir Gölü sularý 'çok iyi 
kaliteli sular' sýnýfýnda yeralmaktadýr.  

Isparta Ovasý Yeraltýsuyu Kirliliði

Gözden uzak oluþlarý nedeni ile kirlenmeyeceði 
varsayýlan yeraltýsularýnýn deðiþim ve seyrelme 
kapasitelerinin çok sýnýrlý olmasý, kirlenmeye karþý 
yüzeysel sulardan çok daha duyarlý olmalarýna 
sebep olmaktadýr. Yeraltýsuyu kirliliði ve kirlilik 
derecesinin ülkeden ülkeye ve yerel olarak önemli 
deðiþiklikler göstermesine karþýlýk kirlenmenin 
temel nedenlerini iki büyük baþlýk altýnda 
toplamak mümkündür. 
Jeojenik kökenli kirlilik; 
Sularýn içerisinden geçtikleri kayaçlarý oluþturan 
minerallerden kaynaklanan kirliliktir. Isparta ili 
yeraltýsularý için en belirgin jeojenik kökenli kirlilik 
volkanik ve piroklastik kayaçlar içerisinden geçen 
yeraltýsuyu kaynaklarýnda gözlenen flor artýþýdýr. 
Gölcük gölü ve Andýk deresi kaynaklarýndan içme 
suyu alýnan 1999'dan önceki yýllarda flor artýþýna 
baðlý saðlýk problemleri yaygýn olarak 
gözlenmiþtir. Ancak, Eðirdir Gölü suyunun 
içmesuyu amaçlý kullanýmý ile þehir þebekesine 
verilen suyun flor deðeri, standartlara uygun 
olarak, 1 mg/l'nin altýna düþmüþtür (Davraz vd., 
2008).
Antropojenik kökenli kirlilik;
Ýnsan atýklarýndan kaynaklanan kirliliktir. 
Yeryüzüne insanlarýn býraktýklarý kirleticilerin etkisi 
sözkonusudur.

Isparta Ovasý yeraltýsularýndan alýnan örneklerin 
kimyasal analiz sonuçlarý H. Schoeller'in içilebilirlik 
diyagramý üzerinde deðerlendirildiðinde, genel 
olarak sülfat, klor ve sodyum deðerleri açýsýndan 
‘çok iyi ve iyi kaliteli sular' sýnýfýnda olmasýna 
raðmen kalsiyum, magnezyum içeriði açýsýndan 
'içilemeyen sular' sýnýfýnda olduðu belirlenmiþtir. 
Sulama suyu sýnýflamalarý için kullanýlan Wilcox ve 
ABD Tuzluluk diyagramlarýna göre ise sulama için 
uygun sularý temsil etmektedir (Irlayýcý, 1993). 

Eðirdir ilçesi kuzey batýsýnda bulunan su alma 
yapýsý ile Isparta ilinin içme suyu ihtiyacý Eðirdir 
Gölü'ne boþalan kaynaklar ve gölden 
karþýlanmaktadýr. Eðirdir gölü, kuzey-güney 
uzanýmlý, çöküntü alanýnýn kuzey sýnýrýnda 
oluþmuþ tektonik bir göldür. Eðirdir gölünün 
denizden yüksekliði ortalama 917 m, gölün yüzey 
alaný maksimum 482 km2 ve ortalama derinliði 6-
7 m'dir. Eðirdir gölünün beslenimi yaðýþ, yüzeysel 
akýþ ve göl içindeki kaynak sularýdýr. Gölün 
boþalýmý ise; sulama suyu alýmý, buharlaþma, içme 
suyu alýmý ve yüzeysel (Kovada kanalý) akýþtýr. 
Ayrýca, gölün batý kenarýnda bulunan düdenlerden 
su kaybý olmaktadýr. Gölden içme, kullanma, 
sulama, su ürünleri yetiþtiriciliði, enerji üretimi, 
sportif ve turizm amaçlý olarak yararlanýlmaktadýr. 
Eðirdir Gölünün beslenimi ve boþalýmýnýn olmasý 
nedeniyle yaklaþýk 4 yýlda bir sularý 
yenilenmektedir (Karagüzel vd., 1995). 

Eðirdir göl sularýnda yapýlan analizlere göre sertlik 
deðeri 16-22 Fr0 ve EC 355-476 micromho/cm 
deðerleri arasýnda deðiþmektedir (Irlayýcý, 1998; 
Davraz ve Karagüzel, 2008). 

Tablo1. Isparta Ovasý yeraltýsuyu ve Eðirdir Gölü suyu kimyasal analiz sonuçlarý (Irlayýcý, 1993; Davraz ve Karagüzel, 2008)
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Isparta ili kent yerleþiminin alüvyon akifer üzerinde olmasý nedeniyle insan faaliyetlerinden kaynaklanan 
kirletici unsurlar hemen hemen bütün yeraltýsuyu akiferlerinde olduðu gibi Isparta ovasýnda da alüvyon 
akiferdeki yeraltýsularýný olumsuz yönde etkilemektedir. Yeraltýsularý deðiþim ve seyrelme kapasitelerinin 
çok sýnýrlý olmasý nedeniyle kirlenmeye karþý yüzeysel sulardan çok daha duyarlýdýr ve bu nedenle 
kirlenmiþ bir akiferin temizlenmesi oldukça güçtür. Geçtiðimiz yýllarda Isparta ovasý yüzey ve yeraltýsularý 
için en önemli antropojenik kökenli kirletici unsurlar, açýk çöp depolama alaný ve kanalizasyon sularýnýn 
Ispartaçay deresine deþarjý idi. Bu sorunlar katý ve sývý atýk tesislerinin kurulmasý ile günümüzde 
bertaraf edilmiþtir. Tarýmsal faaliyetlerden kaynaklanan özellikle azotlu, sülfatlý ve klorlu gübrelerin 
kullanýmý ile yeraltýsularýnýn olumsuz etkilendiði gözlenmektedir. 

Sonuç
Bu çalýþma ile, Isparta Ovasý alüvyonlarý (1), Eðirdir yöresindeki Mesozoyik karbonatlarý (2) ve Gölcük 
volkanoklastikleri ile baðlantýlý sular karþýlaþtýrmalý bir þekilde sunulmuþtur. Eðirdir yöresi sularýn içme 
sularý için daha uygun olduðu, Gölcük yöresi sularýnda bilinen florun önemsenmesi gereken bir konu 
olduðu ve Isparta Ovasý sularýnýn ise kirletici tehlikelerinin azaltýlmasý gerekliliði vurgulanmýþtýr. 
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Özet

Ülkemiz doðal taþ sektöründe, Batý Akdeniz'de bulunan Burdur-Antalya illeri önemli yer tutmaktadýr. Son 
yýllarda Isparta'nýn çeþitli bölgelerinde yeni ocaklarýn açýlmasýyla bölgenin doðal taþ üretim potansiyeli 
giderek büyümektedir. Batý Akdeniz bölgesinde Limra, Budur Bej, Budur Kahve gibi deðiþik türlerin ihracatý 
ile faaliyet gösteren yüzlerce ocak çalýþmasýna raðmen, yüzlerce ocaðýn da farklý nedenlerle terk edilmiþ 
olmasý dikkat çekmektedir. Terk edilen bu ocaklarýn büyük bir çoðunluðunun ÇED uygulamasý dýþýnda 
olmasý ve zaman içerisinde terk edilmesinden dolayý herhangi bir hukuki yaptýrýma tabi olmadan terk 
edildiði görülmektedir. Terk sonrasý gerek ocak içinde gerekse ocaðý çevreleyen basamak baþlarýnda 
herhangi bir güvenlik önleminin olmadýðý gibi, rekültüvasyon çalýþmalarýnýn da olmamasý nedeniyle çevrede 
her geçen gün büyüyen görsel bir kirlilik de dikkati çekmektedir.

Bu çalýþma kapsamýnda, Batý Akdeniz bölgesinde yer alan bu üç ildeki terk edilmiþ mermer ocaklarýnýn 
durumu, terk edilme nedenleri, çevresel uyumsuzluk ve kirlilik ile beraberinde getirdiði sorunlar 
tartýþýlmýþtýr.

Abandoned Marble Quarrýes And Envýronmental Interactýons: Case 
Study Of Burdur-Isparta–Antalya 

Abstract
Burdur and Antalya cities, located west Mediterranean, are very important at natural stone sector of 
Turkey. In recent years, potential of natural stone production is increasingly with opening of new marble 
quarries in various locations of Isparta. Although, hundreds of marble quarries, produce such as limyra, 
Burdur beige, Burdur brown marbles, are working in west Mediterranean region, it is conspicuous that 
hundreds of quarries are abandoned for various reasons. Therefore the most of abandoned quarries are 
not depended on EEE application and they are abandoned in time period, the quarries were abandoned 
without legal sanction. Whether in the quarry or at the top of steps surrounding the quarry, any security 
have not be seen at the abandoned quarries. Therefore recultivation studies have not been, it is attracting 
attention that visual pollutions are gathering without EEE applications absent. 

In this study, present situation, reasons of abandon, environmental discordance and pollution of the 
abandoned marble quarries, located in three cities of west Mediterranean region, were discussed. 
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1. Giriþ

Ürün çeþitliliðinin artmasý ve yeni sahalarýn açýlmasý ile birlikte doðal taþ ocak iþletmeciliði ülke 
genelinde yaygýnlaþmakta ve beraberinde çevre sorunlarýnýn da artýþýna neden olmaktadýr. Çevre 
sorunlarý arama aþamasý ile baþlamakta, üretim aþamasý ile birlikte devam etmekte ve herhangi bir 
nedenle üretimin sonlanmasý sonucu ortada kalmaktadýr.



Arama aþamasýnda, deneme üretimi ve sondaj 
gibi çalýþmalar ve bu çalýþmalarla beraber yapýlan 
yol açma çalýþmalarý dýþýnda bir çevre tahribatý 
bulunmamaktadýr. Arama çalýþmalarý üretime 
dönmeyecek ise deneme üretimi yapýlan ve terk 
edilen alanlar her türlü tehlikeye açýk haldedir. Bu 
alanlara yeni açýlan yollarla da kolaylýkla ve 
kontrolsüz ulaþýlabilmektedir. 

Üretim aþamasýnda çevre tahribatý oldukça 
belirginleþmektedir. Üretim alanýndaki aðaçlarýn 
kesilmesi ile görsel olarak alanýn açýða çýkmasý, 
atýk/artýk döküm alanlarýnýn giderek büyümesi, 
ayný üretim alanýnda birçok ayna açýlmasý, üretime 
baðlý birçok yol yapýlmasý çevrenin etkilenmesine 
neden olmaktadýr. Bu aþamada en büyük sorun 
plansýzlýktýr, göze hoþ gelen ve ekonomik önemi 
olan bir sahada her þeyi yapmak serbest gibi 
algýlanýr. Renk deðiþimi, blok verimi gibi özellikler 
araþtýrýlmadan faaliyet sürdürülür ve sonuçta terk 
edilmek zorunda kalýnmýþ birçok ayna/saha geride 
kalýr. Üretim aþamasýnda bütün terk edilecek 
alanlarýn ve iþletmenin iyileþtirme projeleri 
hazýrlanýr, onaylanýr. Ancak, bunlarýn hangisinin ne 
kadar uygulandýðý tartýþmalýdýr.

En önemli sorunlar terk edilmiþ taþ ocaklarýnýn 
bulunduðu alanlarda yaþanmaktadýr. Herhangi bir 
nedenle terk edilmiþ taþ ocaklar, sanki bir felaket 
yaþanmýþçasýna terk edilmiþtir. Ya arama sonucu 
istenilen ürün bulunamamýþtýr, ya ürün vardýr 
ancak verimi yoktur, ya ürün tükenmiþtir, ya da 
ürün pazar deðerini kaybetmiþtir. Hangi neden 
olursa olsun terk etmenin altýnda ekonomik bir 
kayýp bulunmaktadýr. Ancak terk etmek çevreyi 
tahrip edip çekip gitmeyi, hatta tehlikeli alanlara 
bir uyarý yazýsý bile býrakmadan çekip gitmeyi 
gerektirmemektedir. Terk edilen alanlarda mutlaka 
bir takým iyileþtirme, düzenleme çalýþmalarý 
yapýlmalý, terk edilen alan koruma ve kontrol 
altýna alýnmalýdýr.

Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin 
yeniden doðaya kazandýrýlmasý ile ilgili yönetmelik 
2007 yýlýnda yürürlülüðe girmiþtir. Yönetmelikle 
çalýþmalara baþlamadan önce, bozulan doðal 
yapýnýn yeniden düzenlenmesi, insan ya da diðer 
canlýlarýn güvenle yararlanacaðý hale 
getirilebilmesi için Doðaya Yeniden Kazandýrma 
Planý hazýrlanmasý öngörülmektedir.
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Benzer þekilde Dokuzuncu Kalkýnma Planý, 
Madencilik Özel Ýhtisas Komisyonu Raporunda, 
madenlerin bulunabildiði yerlerde çevre-ekonomi 
dengesi gözetilerek kullanýlmasýnýn zorunlu 
olduðu, madencilikte kullanýlan alanýn rehabilite 
edilerek ekosisteme kazandýrýlmasýnýn gerekli 
olduðu vurgulanmaktadýr. 

Vardar ve dið. (2006), terk edilen taþ ocaklarýnda 
geri kazaným ve yenilendirme projeleri 
hazýrlanýrken; kazý, üretim, taþýma ve istihdama 
baðlý çevresel etkilerin, bunlarýn etkime 
düzeylerinin ve kalýcý olup olmadýklarýnýn 
bilinmesi zorunlu olduðunu çok disiplinli 
çalýþmalara ihtiyaç duyulduðunu söylemektedir. 
Onargan ve Ateþ (2009), terk edilen taþ 
ocaklarýnýn þevlerinin bitkilerle kaplanabileceðini, 
basamaklarda hendekler açýlabileceðini, iþletme 
çukurluklarýnda göletler yapýlabileceðini hatta 
topografyanýn rengine benzer renkle ocaðýn 
boyanabileceðini söylemiþlerdir. Topay ve dið. 
(2007) taþ ocaklarýnýn neden olduðu fiziksel ve 
görsel etkilerin giderilmesinin iþletme faaliyetleri 
ile birlikte yapýlmasý halinde daha baþarýlý 
olabileceðini belirtmektedirler. Evirgen ve Onacak 
(1986), madenciliðin çevre üzerindeki en önemli 
etkisinin toprak ve bitki örtüsünün yok edilmesi 
olduðu, iyileþtirme çalýþmalarýnýn üretim süreci 
çerçevesinde planlanmasýnýn gerektiði ve bu 
þekilde geri kazanýmýn ekonomik olabileceðini ve 
minimum zaman kaybý ile gerçekleþtirilebileceðini 
vurgulamaktadýrlar. Bu deðindiðimiz ve 
deðinmediðimiz pek çok örnekteki ortak nokta 
önlemlerin terk iþlemlerinden önce alýnmasýnýn 
gerekli olduðudur. Diðer taraftan Maden 
Kanununun 32. maddesinde gerekli emniyet 
tedbirlerinin alýnmasýndan sonra terk dilekçesinin 
verilmesinin zorunlu olduðu belirtilmektedir. 

Bu çalýþmada, Isparta, Burdur ve Antalya 
bölgesinde yer alan terk edilmiþ mermer ocaklarý 
ve terk edilme nedenleri incelenmiþtir. Bu 
ocaklarýn nasýl bir çevresel etki yarattýðý 
incelenmiþ, emniyet açýsýndan olasý güvenlik 
sorunlarý tartýþýlmýþ ve çözüm önerileri ortaya 
konmaya çalýþýlmýþtýr.



2. Mermer ve Çevre

Son yýllarda madencilik faaliyetleri ve çevre 
sorunlarý sürekli birlikte gündeme gelmektedir. 
Yapýlan ya da yapýlacak her türlü madencilik 
faaliyeti ile birlikte çevre sorunlarý da 
tartýþýlmaktadýr. Kalkýnma gereksinimi nedeni ile 
madencilik faaliyetleri, giderek artan toplumsal 
duyarlýlýk nedeni ile de çevre yönetiminin önemi 
artmaktadýr. Buda madencilik ve çevre arasýnda bir 
denge kurulmasý, bir uyum saðlanmasý gerekliliði 
ortaya çýkarmaktadýr. 

Mermer ve çevre iliþkisi, mermerin aranmasý ile 
birlikte baþlamaktadýr. Arama faaliyetleri sadece 
arazi gezilerini deðil, sondaj, kazý ve deneme 
kesimi yapýlmasý gibi faaliyetleri de 
gerektirmektedir. Daha arama aþamasýnda 
sahanýn genel bir incelenmesi, deðerlendirilmesi 
yapýlmadan, sondaj, kazý gibi iþlemler, hatta 
deneme üretimi amaçlý çalýþmalar yapýlmakta, 
yollar açýlmaktadýr. Bu çalýþmalar sonucunda 
üretime geçilmesi halinde çok fazla sorun 
çýkmamakta, ancak istenilen sonuçlarýn elde 
edilememesi halinde ise her þey olduðu gibi 
býrakýlýp terk edilmektedir. Açýlan yollar ve kazý 
alanlarý her türlü kontrol dýþýnda birer çevre 
ucubesi olarak ortada kalmaktadýr.
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Üretim aþamasýnda ise, üretimden kaynaklanan 
çevre sorunlarý dýþýnda, giderek büyüyen artýklar 
ve stoklama önemli bir çevre sorunu olarak 
karþýmýza çýkmaktadýr. Bu durumda 1 birim 
iþletme için 10 birim artýk ve stok sahasý alaný 
gereksinimi doðmaktadýr. Diðer taraftan ayný 
iþletme içinde birden fazla üretim aynasý olmasý 
halinde problem katlanarak büyümektedir. 

Ýster arama aþamasý isterse üretim aþamasý 
olsun, en önemli çevre sorunu terk edilmiþ 
mermer iþletmelerinde karþýmýza çýkmaktadýr. 
Kilometrelerce uzaktan yeþil doku içinde öbekler 
halinde dizilmiþ terk edilmiþ ocaklar, görüntü 
kirliliðine neden olmaktadýr. Ýþletmedeki 
ocaklarda da bir görüntü kirliliði vardýr ancak 
iþletmenin faal olmasý nedeni ile bir düzeni de 
bulunmaktadýr. Çünkü arama ya da iþletme 
aþamalarýnda üretimin sorunsuz sürdürülebilmesi 
için yasal zorunluluklar kýsmen de olsa yerine 
getirilmektedir. Terk edilmiþ bir iþletmede ise 
ortada muhatap olacak kimse 
bulunamamaktadýr. 

Hangi aþamada olursa olsun ilgili yasal mevzuat 
hiçbir þekilde çevreye zarar verilmesine müsaade 
etmemektedir. Arama, iþletme ve terk sýrasýnda 
her türlü önlemin alýnmasý zorunludur. 

Mermer ekonomiye büyük katký saðlýyor. 
Ancak iþletme sonrasýnda çevre açýsýndan olumsuz etkileri malesef çok fazla.



3. Terk Edilmiþ Mermer Ocaklarý

Bu çalýþma kapsamýnda Isparta, Burdur ve Antalya 
bölgesinde yaklaþýk 100 adet üretimde olan veya 
terk edilmiþ mermer iþletmesi gezilmiþtir. Yapýlan 
gezilerde terk edilen mermer ocaklarýn hangi 
nedenlerden terk edildiði ve çevre ile olan iliþkileri 
incelenmeye çalýþýlmýþtýr. Terk iþlemlerinin 
mermerciliðin herhangi bir aþamasýnda yapýldýðý 
ve dört temel nedeni olduðu gözlenmiþtir. Bu terk 
nedenleri; i) Ýstenilen ürünün bulunamamasý, ii) 
Ýþletilen ürünün tükenmesi, iii) Ýstenilen verimin 
elde edilememesi, iv) Ürünün pazarý 
kaybetmesidir.

3.1. Ýstenilen Ürünün Bulunamamasý 
Sonucu Terk Edilen Mermer Ocaklarý

Bu þekilde terk edilen mermer sahalarý genellikle 
arama aþamasýndadýr ve renk özelliði belirleyicidir. 
Sahanýn yeteri kadar araþtýrmasý yapýlmadýðý için, 
ruhsat sahibi rastgele kazýlar yaparak aradýðý renk 
özelliðine sahip mermer bulunup bulunmadýðýna 
bakar. Bu nedenle saha küçük öbekler þeklinde 
birçok yerinden kazý yapýlmýþ bir þekildedir. Bazý 
hallerde istenilen ürünün birkaç metre aþaðýda 
olacaðý düþünülerek deneme üretimi bile 
yapýlmaktadýr. Bu durumda deneme üretimi 
yapýlan yerde bir çukur ve bu çukurun çevresinde 
rastgele çýkarýlmýþ irili ufaklý bloklar gözlenir. 
Deneme yapýlan alana ulaþmak için yol çalýþmalarý 
da yapýlmýþ olabilir. Ýstenilen ürün elde edilemediði 
için genellikle saha herhangi bir düzenleme 
yapýlmadan olduðu gibi býrakýlarak terk edilir. Basit 
yüzey araþtýrmalarý ve sondaj desteði ile sahada 
istenilen ürünün olup olmadýðý kolaylýkla 
anlaþýlabilir ve çevreye de herhangi bir olumsuz 
etki olmaz. Özellikle Toros kuþaðýnda bu þekilde 
mermer ocaðý oldukça fazladýr. Binlerce metre 
kalýnlýktaki Toros Karbonatlarýnýn büyük bir 
çoðunluðunun bej renkli olduðu ve ticari açýdan 
bir deðeri olduðu kanýsý yaygýndýr. Bu nedenle 
kireçtaþý olan hemen her yerde bir ocak ya da 
deneme mutlaka yapýlmýþtýr. Hatta iþletmenin 
derinleþmesi ile taþýn renginin daha iyi olacaðý gibi 
bilim dýþý kurallar da bulunmaktadýr. Doðal olarak 
bu iþletmelerin çoðunun faaliyeti terk ile 
sonuçlanmýþtýr.
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3.2. Ürünün Tükenmesi Sonucu Terk 
Edilen Mermer Ocaklarý

Mermer iþletmelerinde ürünün tükenmesi sonucu 
sahanýn terk edilmesi seyrek karþýlaþýlan bir 
durumdur. Jeolojik açýdan allokton birimlerin 
bulunduðu ortamlarda, olistolit þeklindeki 
mermer blok ve mercekleri küçük boyutlu ise 
iþletilip tüketilebilir. Etrafýnda, altýnda mermerin 
tekrar devam etme olasýlýðý oldukça zayýftýr, 
iþletmenin yapýldýðý alan bir çukur þeklindedir. Bu 
çukur çoðunlukla su ile dolmuþtur ve bu hali ile 
çevre için önemli bir tehlike arz etmektedir. 

Diðer taraftan, bir mermer ocaðýnda çalýþýlan bir 
rengin tabakalanmaya baðlý jeolojik nedenler ile 
saha içinde devamlýlýðý bulunmayabilir. Bu þekilde 
de ürünün tükenmesi söz konusudur ve oldukça 
sýk karþýlaþýlan bir durumdur. Sahanýn tamamý 
araþtýrýlmadan, gerçekçi bir jeolojik yapý ortaya 
çýkarýlmadan hemen üretime baþlanmasý bu 
þekildeki sonuçlarla karþýlaþýlmasýna neden 
olabilmektedir. Yaptýðýmýz sözlü görüþmelerde, 
bir basamak iþletildikten sonra taþýn renginin 
bozulduðu, ayný rengin devam etmediði ve bir iki 
basamak daha iþletilmesine raðmen ayný rengin 
elde edilemediði, sonuçta sahanýn terk edildiði 
ifade edilmektedir. Çalýþma kapsamýnda gezilen 
mermer ocaklarýnýn çoðunun bu þekilde terk 
edilmiþ olduklarý gözlenmiþtir. 

3.3. Ýstenilen Verimin Elde 
Edilememesi Sonucu Terk Edilen 
Mermer Ocaklarý

Ýstenilen verimin elde edilmemesi sonucu terk 
edilme olayýnýn yaþandýðý mermer ocaklarý 
oldukça fazladýr. Mermerin piyasada tutulan bir 
rengi varsa ve iyi bir pazara sahipse, bu 
mermerin bulunduðu sahada hiçbir masraftan 
kaçýnmadan, genellikle araþtýrma da yapmadan 
üretim yapýlýr. Üretimin talebi karþýlamadýðý 
durumda bir iþ muhasebesi yapýlýr ve sahadan 
istenilen verimin elde edilemediði fark edilerek 
birkaç denemeden sonra saha terk edilir. Bu tip 
sahalarda, ayný saha içinde birden fazla ocak yeri 
açýlmýþ ve deneme yapýlmýþtýr. 



Bu nedenle artýklar geniþ bir alana yayýlmýþtýr ve 
sahanýn büyük bir bölümü çevresel tahribata 
uðramýþtýr. Bilinçsizce, doðayla inatlaþarak yapýlan 
bu uygulama, sonuç olarak muhtemelen ekonomik 
bir çöküþü de beraberinde getirir. Bunun 
sonucunda da iþletmeci genellikle hiçbir çevre 
düzenlemesi yapmadan sahayý terk eder. Ancak 
burada anlaþýlmayan bir durum iþletmelerin 
oldukça düþük verimlerle çalýþmasýdýr. Özellikle 
Burdur ve Antalya bölgesinde bulunan mermer 
ocaklarýnýn büyük bir çoðunluðu allokton konumlu 
jeolojik birimler içinde bulunduðundan ocak 
verimleri düþüktür. %2-3 gibi verimlerle çalýþan 
iþletmelerin nasýl devam edebildikleri de önemli bir 
araþtýrma konusudur.

3.4. Ürünün Pazarýný Kaybetmesi 
Sonucu Terk Edilen Mermer Ocaklarý

Herhangi bir mermer ürününün pazarýný 
kaybetmesi önemli bir ekonomik kayýptýr. 
Mermerde pazar kaybý talebin durmasýdýr ve 
üretici ya üretime ara verir ya da bir þekilde sahayý 
terk eder. Bu olay bir moda gibi de görülebilir. Bazý 
mermer türlerinin herhangi bir nedenden talebi bir 
anda yükselir ve üretimi de buna baðlý bir anda 
artma eðilimi gösterir. Doðal olarak talebin 
azalmasý veya alternatif mermer türlerinin 
bulunmasý ile talep düþeceði için, hýzlý üretim 
sonucu arz fazlasý ve dolaylý olarak o mermerin 
üretiminin yapýldýðý ocaklarýn terk edilmesi ya da 
üretimin tatil edilmesi gündeme gelecektir. Ürünün 
pazarýný kaybetmesi ekonomik nedenler ile de 
olabilir. Günümüzde etkileri halen devam eden 
ekonomik kriz nedeni ile daralan talep, üretimin 
azalmasýna hatta durmasýna neden olmuþtur. Ýster 
üretime ara verilsin isterse son verilsin bu þekilde 
terk edilen ocaklarda çevre açýsýndan durum biraz 
daha karmaþýktýr. Çünkü iþletmeye devam etme 
ihtimali olduðu için, herhangi bir çevre 
düzenlemesi yapýlmasý oldukça zordur ve ocaðýn 
olduðu gibi kalmasý gereklidir.

4. Terk Edilmiþ Mermer Ocaklarý 
Ve Çevre

Gözlem yaptýðýmýz terk edilmiþ mermer 
ocaklarýnda aþaðýdaki temel sorunlarla 
karþýlaþmaktayýz;
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>> Terk edilen sahaya izinsiz girilmesi ile ilgili 
uyarý ve önlemler: Genellikle terk edilen sahanýn 
herhangi bir yerinde ciddi uyarýlar 
bulunmamaktadýr. Sahalara bir engelle 
karþýlaþmadan her bir yönden ulaþmak 
mümkündür. Saha içindeki iþletme yapýlan 
alanlar ve artýk döküm alanlarý kitle hareketleri 
açýsýndan tehlikelidir. Bazý ocak yerinde su 
birikimleri bulunmaktadýr ve bu alanlar oldukça 
tehlikelidir. Bu nedenler ile terk edilmiþ bir 
mermer ocaðýna rastgele herkesin girip 
çýkmasýnýn güvenlik açýsýndan önemli bir sorun 
olduðu açýktýr. Terk edilen sahalara hatta 
faaliyetine devam eden sahalara dahi girmek 
isteyenlerin kolaylýkla görebileceði ve 
anlayabileceði uyarýlar mutlaka yapýlmalýdýr.

>> Ocak þevlerinde kayma ve dökülmeler: 
Çalýþmayan bir ocak içindeki üretim yapýlan 
alanlardaki þevlerde, kaymalar ve dökülmeler 
olaðandýr. Bu alanlar ocak içinde dikkatsiz 
dolaþanlar için her zaman tehlike arz etmektedir. 

Þekil 1. Terk edilmiþ bir mermer ocaðýnýn giriþindeki 
uyarý yazýsý.

Þekil 2. Faaliyeti sona ermiþ bir ocak yerindeki 
kaya dökülmeleri.

Þekil 3. Faaliyeti sona ermiþ bir ocak yerindeki
kaya kaymasý.



>> Ocak alanýnda su birikmeleri: Tabaný 
geçirimsiz olan ve yeraltýsu seviyesi yüksek olan 
ocaklarda, ocak tabanýnda su birikmesi 
görülebilmektedir. Bu su birikmeleri ocak çalýþýrken 
olduðunda bir þekilde pompaj yolu ile dýþarý 
atýlabilmektedir. Ancak terk edilen ocaklarda su 
ocak içinde sürekli kalmakta, buda tehlikeye 
neden olmaktadýr.

>> Pasa alanýndaki malzemenin daðýlmasý: Pasa 
alanýnda yýðýn halinde bulunan malzeme 
duraylýlýðýný yitirerek zaman içinde kayma ve 
yuvarlanma ile çevreye daðýlabilirler.

>> Ocak yollarýnýn bakýmý ve yollarýn drenaj kanalý 
gibi çalýþmasý: Terk edilen ocaklardaki 
kullanýlmayan yollar yaðýþlar ile yarýlmakta ve 
drenaj kanalý gibi yüzeysel akýþa yön vermektedir.
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>> Görüntü kirliliði: Mermer ocaklarý yeryüzünün 
doðal görüntüsünü her zaman bozmaktadýr. Dýþ 
yüzeyleri ayrýþarak renk deðiþtirmiþ kayalýk 
alanlar, yüzeyi bitki örtüsü ile kaplý alanlar 
mermercilik faaliyeti ile renk deðiþtirirler ve bu 
deðiþim uydu görüntülerinden bile fark edilebilir. 

Görüntü kirliliðinin bir baþka boyutu da stok 
sahalarýnýn görüntüsüdür. Stoklanan bloklar çok 
uzaklardan bile rahatlýkla görülebilmektedir.

>> Terk edilen ocaklarýn artýk döküm sahasý gibi 
kontrolsüz kullanýlmasý: Terk edilen ocaklar uzun 
bir süre sahipsiz kalýrlarsa çevre tarafýndan doðal 
bir atýk alaný olarak algýlanýr ve hafriyat, çöp ve 
benzeri atýk ve artýklarý döküldüðü bir alan haline 
gelir. 

Þekil 4. Terk edilmiþ bir mermer ocaðý tabanýnda birikmiþ su.

Þekil 5. Terk edilmiþ bir mermer ocaðýnda 
çevreye daðýlmýþ artýklar.

Þekil 6. Terk edilmiþ bir mermer ocaðý yolunun
 drenaj kanalý gibi çalýþmasý

Þekil 7. Mermer ocaklarýnýn uzaktan görünüþü

Þekil 8. Stok ve artýk sahasýnýn çevreden görünüþü.

Þekil 9-10. Terk edilmiþ ocaklarýn 
artýk döküm sahasý olarak kullanýmý.



Bu temel sorunlarýn hemen hepsi insan saðlýðýný 
ilgilendirmektedir ve hepsi çevre açýsýndan 
olumsuz geliþmelere neden olmaktadýr. Terk edilen 
bir mermer ocaðýnda her türlü güvenlik önlemlerin 
alýnmýþ, her türlü çevre ile ilgili plan ve projelerin 
yapýlmýþ olduðu halde býrakýlmasý yasal zorunluluk 
olmasýna raðmen genellikle olduðu gibi 
býrakýlmaktadýr. Ýþletme aþamasýnda yeniden 
doðaya kazandýrma planlarý yapýlmakta ancak bu 
planlar maalesef hayata geçirilememektedir. 

5. Sonuçlar

Bu çalýþma kapsamýnda Isparta, Burdur ve Antalya 
bölgesinde gezilen ve herhangi bir nedenle terk 
edilmiþ ocaklarda yapýlan gözlemler ile aþaðýdaki 
sonuçlar elde edilmiþtir;

Sahalarýn çoðunda uyarý levhalarý 
bulunmamaktadýr, isteyen herkes sahalarýn içinde 
dolaþabilmektedir. 

Terk edilmiþ ve içinde su birikmiþ olan 
sahalar özellikle yakýn yerleþim yerlerindeki 
çocuklar için tehlike arz etmektedir.

Terk edilmiþ ocaklar çevredeki yaþayanlar 
tarafýndan atýk/artýk döküm merkezi gibi 
görülmektedir.

Kesinlikle çalýþmayacak ocaklarýn 
projelendirilerek atýk/artýk döküm alanlarý olarak 
deðerlendirilmesi gereklidir.

Terk edilen ocaklarýn, terk öncesi doðaya 
yeniden kazaným projelerini yapýlarak, bu 
projelerin uygulamaya konulmasýnýn saðlanmasý 
gereklidir.

Oldukça düþük verimlerle üretimin yapýldýðý 
ve çok sýk terk olaylarýnýn yaþandýðý doðal taþ 
sektöründe, ekonomik kayýplarýn minimuma 
indirilmesi amacý ile araþtýrmalarýn teþvik edilmesi 
ve desteklenmesi gerekmektedir.
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Uzaktan Algýlama  basit anlamý ile objelere dokunmadan tanýmlamak, bilimsel 

anlamda ise , belli bir uzaklýktan, incelenen nesne ile fiziksel bir baðlantýsý olmayan algayýcýlar (sens) 
kullanarak, o nesneye iliþkin bilgilerin elde edildiði ve yorumlandýðý bir bilim dalýdýr.
Uzaktan algýlama Coðrafi Bilgi sistemi (GIS), Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS), Üç Boyutlu 
Modelleme (3D) ve haritacýlýk deðildir. Bu kavramlar sýk sýk uzaktan algýlama iþlemleri ile karýþtýrýlýrlar. 
Bu kavramlar daha ziyade uzaktan algýlamada yardýmcý olan araçlardýr.

Uzaktan algýlama, Ön ihtiyaç analizi, Otoyol, demiryolu, boru hattý koridor seçimleri, sulama, baraj, 
madencilik ve ormancýlýk ön etüdleri, Stereo uydu görüntülerinden etüt haritalari ve 3 boyutlu sayisal 
arazi modellerinin hazirlanmasi, Þehir ve Bölge Planlama çalýþmalarýnda, Kamulaþtýrma çalýþmalarýnda, 
Petrol ve doðalgaz bölgelerinin belirlenmesinde, boru hatlarýnýn planlanmasýnda ve kanalizasyon, 
içmesuyu gibi diðer altyapý güzergahlarýnýn belirlenmesi ve yönetimi çalýþmalarýnda
Deniz ve kýyý kirliliði etütlerinde, uydular sayesinde elde edilen görüntüler iþlenip, uygun filtrelemeler 
yapýlarak kirlilik haritalarýnýn oluþturulmasý, Tar?msal faaliyetlerde; arazi kullan?m ve toprak haritalar?n?n 
oluþturulmasý ve rekolte tahmininde, Orman kaynaklarýnýn ön envanterlerinin yapýmý ve 
haritalanmasýna ek olarak, orman yangýnlarýndan kaynaklanan hasarlarýn tespitinde, Su kaynaklarý ve 
havza yönetimi, Telekomünikasyon- þebeke ve frekans planlamasý ve baz istasyonlarýnýn lokasyonlarýnýn 
belirlenmesi, Ulaþtýrma hizmetlerinin saðlanmasýnda ve planlamasýnda
Çevresel etkilerin belirlenmesi, çevresel etki deðerlendirmelerinin yapýlmasýnda. Doðal kaynak 
planlamasý ve yönetiminde. Askeri, savunma ve emniyet amaçlý olarak kullaným, Maden aramalarýnda, 
jeolojik etütlerin yapýmýnda, yer çalýþmalarýný süre ve maliyet bakýmýndan en aza indirmek amacýyla 
kullanýlmaktadýr.

 Jeolojide morfolojik çalýþmalar, doðal afetler, yapýsal jeoloji, hidrojeoloji ve özellikle doðal kaynaklarýn 
incelenmesi gibi kullaným alanlarý bulunmaktadýr. 

Baþlýca enstrümaný uydu görüntüleri ya da hava fotoðraflarý olan uzaktan algýlama çalýþmalarý yoðun 
olarak bilgi teknolojilerinin kullanýmýný gerektirir. Yüksek teknolojili ekipmanlar sayesinde yapýlan 
çalýþmalarda uydu görüntülerinin kullanýmý daha fazla olmaktadýr. Uydu görüntülerinin yaný sýra radar 
verileri, yer ölçümleri ve CBS ( Coðrafi Bilgi Sistemleri) verilerinin kullanýmýda gerekmektedir. Bu yazý 
dizisinde uzaktan algýlama çalýþmalarýnda yaygýn olarak kullanýlan bazý kavramlar ile uydu görüntüleri 
ve bunlarýn özelliklerinin verilmesi amaçlanmýþtýr.

Uydu Görüntüleri
Dünyadan belirli bir uzaklýkta yörüngede bulunan uydulardan saðlanan ve sayýsal ortamda kayýt edilmiþ 
zamansal ve mekansal bilgileri Içeren görüntülere denir.
Bu uydular farklý özellikte görüntüler saðlar. Dünya yörüngesinde bulunan ve uzaktan algýlamada 
kullanýlan uydulardan bazýlarý; LANDSAT, SPOT, RADARSAT, IRS, RESURS-01, ADEOS, JERS-1 orta ve 
düþük çözünürlükte görüntü saðlayan uydular, SPIN-2, IKONOS, QuickBird, Orb-View-3, EROS gibi 

(RS- Remote Sensing)



Uydularýn yeryüzünden veri toplamasý
Uydu görüntüleri denince akla ilk olarak uzaydan çekilmiþ yeryüzü resimleri gelmektedir. Ancak uydu 
görüntülerinde normal resimlerden farklý bir takým veriler bulunur. Bu verilerin toplanma iþlemi 
elektromanyetik alanlar ve kuvvet alanlarý içinde oluþan spektral farklýlýklarýn ölçülmesiyle yapýlmaktadýr. 
Elektromanyetik spektrumun uzaktan algýlama çalýþmalarý ile ilgili bölümü ikiye ayrýlmaktadýr. Bunlar;

A- Yansýma dalga boyu bölgeleri
Morötesi (ultraviolet) 0.3-0.4 µm
Görünen bölge (visible) 0.4-0.7 µm
Yakýn Kýzýlötesi 0.7-3.0 µm

B- Yayýlma dalga boyu bölgeleri
Termal Kýzýlötesi
Mikrodalga boylarý
Pasif mikrodalga, Aktif mikrodalga, Süper yüksek ve Ultra yüksek frekans’týr.

Mikrodalga Görüntüleme ;
1mm – 1 m arasýnda dalga boyunda elektromanyetik spektruma sahip görüntülerdir. En büyük 
özellikleri gaz ve bulutlardan hemen hemen hiç etkilenmeden görüntü saðlamasýdýr. RADAR 
görüntüleme sistemi olarak da adlandýrýlmaktadýr.

Termal Görüntüleme;
0

Evrendeki tüm maddeler -273  C üzerinde bir enerji yaymaktadýr. Evrende enerji soðuran bir madde 
ayný zamanda enerji yaymaktadýr. Yayýlan enerji kütlenin ve sýcaklýðýnýn bir özelliðidir. Bu enerji termal 
kýzýlötesi alýcýlarý ile görüntülenmektedir 
(http://www.mta.gov.tr/v1.0/daire_baskanliklari/RSC_WEB/index.php?id=ua). 

Görüntüleme uydularý Aktif ve Pasif algýlayýcýlý sistemler olmak üzere iki türdür. 
Pasif Algýlayýcýlar Harici kaynaktan yayýlan EMR’ý tesbit ve kayýt eder.
Aktif Algilayicilar Algilayicinin kendinden yayilan EMR’i tesbit ve kayit eder.

Spektral Göstergeler
Dalga boyuna baðlý emilim sýrasýnda oluþan spektral göstergeler, yansýyan güneþ enerjisinden elde edilen 
görüntülerde, farklý nesneleri ayýrt etmeyi kolaylaþtýran bir çözüm yolu saðlar. Bu spektral göstergelerin 
miktarýný ölçmek için kullanýlan özelliðe spektral yansýma yani yansýyan ýþýnýn emilme oraný denir. Farklý 
nesnelerin spektral yansýmalarý, görüntüleri  yorumlamak için gerekli referans verileri saðlamak koþuluyla 
arazi veya laboratuarda ölçülebilir 
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Toprak, bitki örtüsü ve su yüzeyi için spektral yansýma eðrileri (CBS, 2000)



Elektromanyetik Iþýným
(EMR-Elektromagnetic Radiation): Elektromanyetik Yayýlma, enerji kaynagindan gelen isinin izledigi yolda 
elektrik ve manyetik alanlarin dogru açilarda birbirlerini etkilemelerine denir. UA’nin anlasilabilmesi için 
EMR ile ilgili olan dalga boyu ve frekans terimlerinin bilinmesi gerekmektedir.
Dalga boyu (l): Dalga formunun iki pik veya derin noktasi arasindaki uzakliktir. UA’da dalga boyu genellikle 
mikronmetre (mm)  veya nanometre (nm) ile ifade edilir.
Frekans (v): Birim zamanda belirli bir noktadan geçen dalgaboyu sayisi. Hz. ile birimlendirilir.

0’dan sonsuza kadar degisen dalga boylarindaki elektromanyetik yayilimi kapsayan araliktir. Uzaktan 
algilamada bu araliktaki yayilimlardan sadece bazilari kullanilabilir. Bunlar; ultraviyole isinlari (>0,3mm), 
visible (Gözle görülür isinlar, insan gözünün algiladigi tüm renkler bu araliktadir, 0,4-0,7mm), kizil ötesi 
(infrared) isinlar, termal kizilötesi isinlar, mikrodalga isinlar, radar (mikrodalga) ve radyo dalgalaridir.

Isinimdan kaynaklanan enerji isinlarinin  ya da dogal isinin (I) yüzeyde 3 farkli etkilesimi olur:
Absorption-Emilim (A): isinim hedef Içerisinde absorbe edilir
Transmission-Geçis (T): isinim hedefin Içerisinden geçer 
Reflection-Yansima (R): isinim hedeften seker ve yeniden yönlenir

Bunlarin herbiri enerjinin dalgaboyuna, malzeme türü ile malzemenin durumuna baglidir.
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Elektromanyetik spektrum ve bant aralýklarý (Dobrowski & Greenberg, 2000)

Yayýlan günes isinlari ve etkilesim kaynaklari (Dobrowski & Greenberg, 2000)



Çözünürlük Özellikleri
Uzaktan algý lamada kullaný lan uydu görüntülerinin birbirinden farkýný ortaya koyan bazý temel özellikleri 
vardýr. Bu özellikler çözünürlük özellikleri olarakta bilinirler. Çözünürlük; uzaktan algýlamada, uydular tarafý
ndan alý nan görüntülerin çözümlenebilen en küçük kümesi olarak taný mlanabilir. Uzaktan algý lamada 
uydulardan alýnan görüntülerin 4 farklý çözünürlüðünden bahsedilir. Bunlar ; mekansal çözünürlük, spektral 
çözünürlük, radyometrik çözünürlük ve zamansal çözünürlüktür. Bu görüntü çözünürlükleri, bir 
görüntüden hangi bilgiyi ne kadar alabileceðimiz konsundaki sýnýrlarý belirler

Mekansal Çözünürlük

Sensörün tasar?m?na, yüzeyden yüksekliðine iliþkin bir fonksiyondur ve görüntüdeki mekansal detayýn 

derecesini gösterir. Sensördeki dedektörlerden her biri yeryüzünün belirli parçasýndan gelen enerjiyi 
ölçerler. Bu parçalar ne kadar küçük olursa görüntüden elde edilebilecek mekansal bilgide o kadar ayrýntýlý 
olacaktýr. Mekansal çözünürlük, dijital görüntüler için genellikle görüntü hücresinin zemindeki boyutlarý 
olarak açýklanýr. Kýsaca dijital görüntüdeki bir pikselin yeryüzünde karþýlýk geldiði alan miktarýdýr.

Genel kural: Mekansal çözünürlük ilgilenilen nesnenin büyüklüðünün yarýsýndan az olmak zorundadýr.
Yani 500 metre bir alan ile ilgileniyorsanýz çözünürlük 250 metreden az olmalýdýr.
Pikselin kapladýðý alan küçüldükçe netleþir. Bu durumda uydu görüntüsünün kapladýðý alan azalýr. 
O halde; Hangi amaç için çalýþýlacaðý düþünülerek ayrýntýnýn aranmasý konusunda uydu görüntüsünün 
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Uzaktan algýlamada kullanýlan bazý uydu görüntülerinin çözünürlük özellikleri (MTA)

Mekansal çözünürlükte 1 pikselin kapladýðý alan küçüldükçe netleþir (Dobrowski & Greenberg, 2000)
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Spektral  Çözünürlük

Radyometrik  Çözünürlük

Uydu görüntülerinin elektromanyetik spektrumda (bant aralýðý) kapladýðý alanýn büyüklüðüdür. Bir 
uzaktan algýlama sisteminde spektral çözünürlük, ölçülen dalga boyu dizisinin farklý bölümlerini ayýrt 
etme kabiliyeti olarakta tanýmlanabilir. Bu aralýk dar ise spektral çözünürlük küçük, geniþ ise büyüktür. 
Ölçülen dalga boyu aralýklarý yani bantlarýn sayýsý her bir aralýðýn ne kadar geniþ olduðunu gösterir. Bir 
sensör sistemi tarafýndan üretilen bir görüntü; çok geniþ dalga boyuna sahip tek bir banttan 
(Pankromatik), Birkaç geniþ banttan (Multispectral) ya da dar bir dalga boyuna sahip çok sayýda 
banttan (Hyperspectral) oluþabilir. 

Bir sensör taraf?ndan alg?lanan enerji miktar?n? say?sal olarak kaydedilmesi için tamsay? degerler olarak 

tanimlanmis araliklara bölünmesi gerekir. Uydu sistemlerinin çogu veriyi 256 degere ayirir (8 bit). 
Sensör sisteminin radyometrik çözünürlügü kayit edilen seviyenin miktarina göre artar. 
Yüksek radyometrik çözünürlük, çok bantli bir görüntüdeki sayisal degerleri islemden geçirme ve analiz 
etme sirasinda avantaj saglar. Radyometrik çözünürlügü yüksek olan çok bantli görüntüler, görsel 
analizlerde de olldukça kullanislidir, bunlardan yalanci renkli (pseudocolor-false color) görüntüler 
olusturulabilir. Bu görüntüler farkli nesnelerin belirlenmesinde oldukça kullanislidir. Bu islem bantlarin 
kombinasyonu ile gerçeklestirilir. O halde radyometrik çözünürlükte bit deðeri arttýkça ayrýntý fazlalaþýr. 

Zamansal  Çözünürlük
Bir uydunun taramýþ olduðu alaný tekrar tarayýncaya kadar geçen zaman olarak tanýmlanabilir. 
Zamansal seri halinde alýnmýþ uydu görüntüleri doðal olaylara ya da insan faktörüne baðlý olarak 
meydana gelen deðiþimlerin tesbitinde kullanýlýr.

1 bit ve 8 bit lik görüntülerde radyometrik çözünürlüðün karþýlaþtýrýlmasý
(Dobrowski & Greenberg, 2000)

Burdur çevresinde 1987-2009 arasý meydana gelen deðiþimi gösteren Landsat uydu görüntüleri



Uzaktan Algýlamada Sýkça Kullanýlan Uydu Görüntüleri ve Özellikleri

Landsat TM
Landsat-I (TM:Thematic Mapper) 1972 yýlýnda NASA tarafýndan uzaktan algýlama çalýþmalarýnda 
kullanýlmak üzere fýrlatýlan ilk uydudur. Pasif algýlayýcýlý bir uydudur. Landsat 1 ardýndan 2, 3, 4, 5, 6, ve en 
son 1999 yýlýnda Landsat 7 (ETM+ : Enhance Thematic Mapper)uydusu yörüngeye oturtulmuþtur. 
Yeryüzünden 705 km yükseklikte yörüngede dönmektedir. Yeryüzü üzerinde ayný alaný 16 günde bir tarar. 
Görüntü büyüklüðü 185x185 km’dir. Ana kayaç tipi tanýmlamasý (magmatik, metamorfik, sedimanter), 
volkanik aktivite haritalamasý, dom-kaldera yapýlarý, geniþ bölgesel yapýlarýn belirlenmesi, çizgisel ve 
dairesel yapýlarýn belirlenmesi, hidrotermal alterasyon alanlarýnýn belirlenmesinde, jeotermal enerji 
çalýþmalarýnda vb. jeolojik amaçlar için kullanýlmaktadýr (http://geo.arc.nasa.gov/sge/landsat/l7.html).
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LANDSAT 1972 ABD 
SPOT 1986 Fransa 

SPOT5 2002 Fransa 
ERS 1991 Avrupa 

RADARSAT-1 1995 Kanada 
RADARSAT-2 2003 Kanada 

IRS 1995 Hindistan 
JERS 1992-1999 Japonya 

TERRA (ASTER) 1999 ABD-Japonya 
 

Jeolojik Uzaktan Algýlama çalýþmalarýnda Yararlanýlan Bazý Uydu Alýcýlarý

Landsat görüntülerinin spektral özellikleri

Landsat TM bant özellikleri ve kullaným alanlarý

Uzaktan algýlama çalýþmalarýnda önemli olan bazý kavramlar ve önemli uydu görüntülerinin anlatýldýðý 
bu yazý dizisinin ilk kýsmýnda uzaktan algýlamanýn kullaným alanlarý, elektromanyetik ýþýným ve 
uydularýn veri alma özellikleri ile çözünürlük özelliklerinde deðinilmiþtir. Landsat uydu görüntülerinin 
özelliklerinin verildiði bu yazý diðer önemli uzaktan algýlama uydularýnýn özellikleri ile gelecek sayýlarda 
devam edecektir. 

KAYNAKLAR
Coðrafi Bilgi Sistemleri, 2000, Hat Coðrafi Bilgi Sistemleri A.ª. TNT mips yazýlýmý kullaným kýlavuzu.
Dobrowski S., Greenberg J., Environmental Remote Sensing, Course Notes., http://www.cstars.ucdavis.edu/classes/ers186-w03

http://www.mta.gov.tr/v1.0/daire_baskanliklari/RSC_WEB/index.php?id=ua
http://geo.arc.nasa.gov/sge/landsat/l7.html)
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Burdur Gölü çevresi Landsat ETM görüntüsü bantlarý ve 432 kombinasyonu (%45 küçültülmüþ) 



Çevre ve insan saðlýðý yakýndan iliþkilidir. Ekolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal faktörler, insanlarýn 

yaþadýðý fiziksel çevreyi etkilemektedir. Yeni bir bilim dalý olarak ortaya çýkan Týbbi jeoloji (Medikal 
Jeoloji), týp ve jeoloji bilimlerinin ortak çalýþmalarýný konu edinmektedir. Jeolojik çevrenin her türlü 
elemaný toprak, kayaç, yeraltý ve yerüstü sularý insan saðlýðýný pek çok þekilde etkilemektedir. Bu 
ortamlardaki element ve mineraller insan vücudu için tehlikeli durumlar ortaya çýkarabilir veya vücuttaki 
eksikliklerine baðlý olarak tedavi edici de olabilir. Dünyada pek çok ülkede olduðu gibi ülkemizde de 
Týbbi jeoloji araþtýrmalarý giderek artan þekilde devam etmektedir.

 
Giriþ
Her canlý varoluþundan itibaren bulunduðu çevre ile sürekli olarak temas halindedir. Ýçinde yaþadýðý 
çevrenin doðal veya yapay olarak kirlenmesi, insanoðlunu olduðu kadar dünya üzerindeki tüm canlýlarýn 
yaþam kalitesini de etkilemektedir. Bu unsurlarýn kendi içlerinde kalitelerinin uygunluðu insan hayatý için 
de ayrýca önem taþýmaktadýr. Bugüne kadar, yerküre üzerindeki her türlü kirlenmenin nedeni olarak 
insanlar ve insansal faaliyetler görülmüþtür. Gerçektende bu konuda en büyük pay insanoðluna 
düþmektedir ki, hepimiz bunun en canlý þahitleriyiz. Ancak yakýn geçmiþte yapýlan bilimsel pek çok 
araþtýrma göstermiþtir ki bilinenlerin yaný sýra, yaþam kalitemizi etkileyen bir baþka etmen daha vardýr. O 
da üzerinde yaþadýðýmýz yerkürenin yapýsý ve bileþimidir. Buna kýsaca “jeolojik çevre” de demek 
mümkündür (Þekil 1). Her geçen gün artan saðlýk problemleri insanlarý daha çok jeoloji ve saðlýk iliþkisi 
içerisine sokmuþ ve bu konu üzerine daha çok eðilmelerini saðlamýþtýr. Bütün bunlar günümüzde yeni 
bir araþtýrma konusu olan ve gelecekte de önemini artýrarak geliþmesine devam edecek olan Týbbi 
Jeoloji biliminin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur.
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Þekil 1. Jeolojik çevre ve insan iç içe bulunmaktadýr.
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Týbbi Jeoloji (Medikal Jeoloji) Nedir?

Jeoloji 20. yüzyýla kadar sadece dünyanýn oluþumunu açýklamaya yarayan, bu yüzyýlda da madenleri 
arayan ve araþtýran bir bilim dalý olarak görülmüþtür. Ancak, jeoloji biliminde yakýn geçmiþte yeni 
atýlýmlar olmuþ, Jeoloji artýk sadece arazilerin deðil insanlarýn içinde yaþadýðý çevrenin sorunlarýyla da 
ilgilenen bir bilim dalý haline gelmiþtir. Bu ilgi alanlarýndan biri de saðlýktýr (Kavak ve dið., 2003). 
Modern dünyada saðlýk ve jeoloji bilimleri arasýnda yapýlan disiplinler arasý çalýþmalar "týbbi jeoloji 
(medikal jeoloji)" adlý yeni bir bilim dalýnýn oluþumuna neden olmuþtur. Bu bilim dalý; doðal jeolojik 
etkenlerle, insan, hayvan ve bitkilerdeki saðlýk sorunlarýyla veya bunlarýn oluþumlarýyla arasýndaki 
iliþkiyi ve jeolojik çevresel etkenlerin, saðlýk problemlerinin coðrafi daðýlýmý üzerindeki olasý etkilerini 
araþtýran bir bilim dalý olmuþtur. Týbbi jeoloji, araþtýrmalarýnda çok geniþ ve karmaþýk bir çalýþma alaný 
olmasýndan dolayý, jeoloji mühendisleri, týp doktorlarý, biyologlar, veterinerler gibi deðiþik bilim 
dallarýndan araþtýrýcýlarýn katýlacaðý multidisipliner bir araþtýrmayý gerektirmektedir (Atabey, 2005).

Týbbi Jeolojinin Çalýþma Mekanizmasý

Týbbi jeoloji, çevreyi oluþturan kayaç, toprak, su, atmosfer gibi unsurlarý içeren sistemdeki isleyiþi ve 
bunlar arasýndaki etkileþimi anlamayý gerektirir. Elementlerin ve kimyasal maddelerin davranýþý ve 
hareketliliði, bunlarýn doðasýna ve bulunduklarý ortamýn fiziksel ve kimyasal þartlarýna baðlýdýr. Kayaç, 
toprak, yüzey suyu, yeraltý suyu, atmosfer gibi ortamlar ve bunlarýn çevreyle olan etkileþimini incelemek 
“mikro” seviyeden (iz elementlerinin, aðýr metallerin kaynaklarýný ve hedeflerini) “makro” seviyeye 
(kayaç döngüsü, hidrolojik döngü gibi doðal sistemdeki olaylarý) çok geniþ bir araþtýrmayý gerekli 
kýlmaktadýr ( ) (Þekil 2).http://www.medicalgeology.org/PDF/MedGeo.pdf

Þekil 2. Yeryüzünde elementlerin bulunduðu ortamlar kayaçlar, toprak, yeraltý ve yüzey sularý, atmosfer

http://www.medicalgeology.org/PDF/MedGeo.pdf
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Canlý yapýsýnýn hücrelerden, dokulardan ve organlardan oluþmasý gibi, yeryüzü de pek çok element, 
mineral ve kayaçlardan oluþmaktadýr. Bu elementlerin yoðunluðu dünyanýn her bölgesinde farklýlýklar 
göstermektedir. Bu nedenle jeolojik yapýyla iç içe bulunan insanlar ve diðer canlý türleri, kayaç, su ve 
topraklarýn bileþiminde bulunan bu kimyasal elementleri çeþitli yollarla ve farklý miktarlarda vücutlarýnda 
depo etmektedirler.
Ýnsan vücudunun %99' dan fazlasý oksijen, karbon, hidrojen, nitrojen, kalsiyum, ve fosfordan 
oluþmaktadýr. Diðer pek çok element kayaçlarda olduðu gibi insan vücudunda da bulunmaktadýr, fakat 
bunlar iz elementler olarak çok küçük konsantrasyonlardadýr (yaklaþýk 10- 100 ppm ya da daha az). Bu 
elementlerdeki çok az bir eksiklik veya fazlalýk ciddi hastalýklara neden olabilir. Ýnsan, hayvan ve bitki 
saðlýðý; Ca, Cr, Cu, Fe, Se gibi hem çok gerekli olan, hem de As, Hg, Pb gibi toksik elementlerin belirli 
oranlarda alýnmasýný gerektirir. Bu çeþit elementler deðiþik konsantrasyonlarda ve formlarda 
atmosferde, litosferde ve hidrosferde bulunur. Gerekli her element için bütün organizmalar özel tolerans 
aralýðýna sahiptir ve yeterli miktarda bunlarý almaya gereksinim duyarlar. Elementlerin konsantrasyon 
deðerleri “doz tepkisi eðrisi” diye tanýmlanan eðriyle temsil edilir ki bu, eksiklik yada toksisite 
seviyelerini gösterdiði gibi, saðlýk için gerekli olan elementlerin ideal miktarlarýný da göstermektedir 
(Bowman, ve dið., 2003).

Týbbi Jeoloji Çalýþmalarýna Türkiye'den Örnekler

Bazý element ve minerallerle iliþkili olarak, Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde, tehlikeli sonuçlar doðuran 
yada ciddi saðlýk riskleri taþýyan çok sayýda örnek çalýþmalar vardýr (Atabey, 2005). Bu çalýþmalar týbbi 
jeoloji çalýþmalarýnýn özellikle geliþmekte olan ülkeler ve Türkiye için ne kadar büyük bir önem 
taþýdýðýný göstermektedir.
Bu örneklerden en bilinenler birisi, Kütahya Emet civarýnda bulunan bor rezervi ve iþletmesinin etkisidir. 
Bu bölge jeolojisini oluþturan tüfler, tüfitler, kireçtaþlarý ve killerde yüksek oranda bor, arsenik, kükürt ve 
stronsiyum bulunmaktadýr (Helvacý ve Firman, 1977; Helvacý, 1986). Kullanýlan sular Emet ilçe 
merkezine yýllarca arsenikçe zengin bir jeolojik birimden getirilmiþtir. Bor yataðýna çok yakýn bir baþka 
köyde de içme suyu hala arsenikçe zengin kayaçlardan elde edilmekte olup köy halkýnda el ayasý ve 
ayak tabanlarýndaki deri bozukluðu (keratozis) gözlemlenmiþtir (Barýþ, 2003a) (Þekil 3A-B).

Þekil 3a. Jeolojik ortamda bor ve arsenik minerali Þekil 3b. Arsenik maruziyetine baðlý kerotozis hastalýðý
(www.dermis.net)

Bir baþka örnek de, Konya Sýzma' da terk edilmiþ bir madenden sýzan sularýn yüzey ve yeraltý sularýna 
karýþarak demir, bakýr, arsenik, civa ve sülfat kirlenmesine neden olmasýdýr. Aðýr metal kirliði bölgedeki 
olaðan dýþý hayvan ölümlerine ve ayrýca köylülerde duyma, körlük gibi sorunlara da neden olmuþtur 
(Güzel ve dið., 1998) (Þekil 4).
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Týbbi jeoloji araþtýrmalarýnda en yaygýn örnek içme sularýndaki florun etkisidir. Eskiþehir Beylikova -
Kýzýlcaören köyü, Uþak Eþme- Güllü köyü, Isparta-merkez, ve Tendürek volkaný çevresi içme sularýnda 
volkanik kayaçlar ile kaya-su etkileþimi sonucu yüksek oranda bulunan florun insan saðlýðý üzerindeki 
olumsuz etkileri tespit edilmiþtir (Atabey, 2005). Örneðin, Isparta ilinde yaygýn olarak görülen diþlerdeki 
lekeli yapýya sulardaki flor neden olmaktadýr (Oruç, 1983) (Þekil 5A-B). Buna ek olarak flor ile ilgili son 
yapýlan çalýþmalarda diþlerde görülen lekeler dýþýnda bu elementin kalp ve damar hastalýklarý ile 
endokrinolojik hastalýklara da neden olduðu kanýtlanmýþtýr (Varol ve dið., 2010, Ersoy ve dið., 2010).

Þekil 5a. Doðada Fluorit minerali Þekil 5b. Fluor fazlalýðýna baðlý diþlerde
geliþen lekeler (www.dentiss.com)

Þekil 4. Aðýr metal kirliliðine baðlý yüzey sularýnda kirlenme
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Özellikle evlerde sýva malzemesi olarak kullanýlan ve beyaz toprak olarak tanýnan bozuþmuþ serpantin 
türü kayaçlarýn içerisinde bulunan lifsi minerallerin neden olduðu sorunlarýn baþýnda mezotelyoma 
(Akciðer zarý kanseri) hastalýðý gelmektedir. Bu hastalýk dünyada milyonda bir oranda görülmesine 
raðmen, Türkiye'de özellikle bu malzemenin yaygýn olarak kullanýldýðý yörelerdeki (Tuzköy, Karain, 
Sarýhýdýr) görülme sýklýðý artmaktadýr. Ayrýca, plevral ve peritoneal mezotelyoma ile birlikte lenfoma, 
karaciðer kanseri, kemik sarkomu gibi mezotelyoma dýþý tümörlere de rastlanmaktadýr (Barýþ, 2002; 
2003b). Araþtýrmalar, bu yörelerde kanser görülme oranýnýn artmasýnda etkili olan faktörün lifsi yapýdaki 
asbest mineralleri olduðunu göstermektedir (Barýþ, 2003b) (Þekil 6A-B).

Týbbi Jeoloji çalýþmalarýnýn uygulama alanlarýndan bir diðeri ise, çeþitli element ve minerallerin tedavi 
amacýyla kullanýldýðý jeotermal sistemler, kaplýcalar ve pelloidler ile yapýlan (mineralli çamurlar) 
çalýþmalardýr. Önemli bir jeotermal kuþak üzerinde bulunan Türkiye'de, 1300 dolayýnda termal kaynak 
bulunmaktadýr (Þekil 7 A-B). Termal kaynak zenginliði açýsýndan Dünya'da ilk yedi ülke arasýnda yer 
alan ülkemizin termal kaynaklarý çeþitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa'daki ülkelerin termal 
kaynaklarýndan daha üstün nitelikler taþýmaktadýr. Tektonizmanýn yoðun olduðu bölgelerde yeraltýsularý, 
sýcaklýða baðlý olarak element ve minerallerce normalden çok daha fazla zengin bir içeriðe sahiptir. Bu 
element ve minerallerin çeþitli þekillerde (içme, banyo ve buhar soluma (inhalasyon)) vücuda 
alýnmasýyla organizmanýn ihtiyacý olan element eksiklikleri tamamlanmakta ve dolayýsýyla birçok 
hastalýðýn tedavisine yardýmcý olmaktadýr. Ülkemizde farklý bölgelerde kimyasal içeriði farklý olan pek 
çok kaplýca ve sýcak su kaynaðý mevcuttur. Bu sular, kimyasal içeriklerine baðlý olarak farklý hastalýklarý 
tedavi etmektedir.

Þekil 6a. Asbest minerali ve iðnemsi dokusu
(www.nedirturk.com)

Þekil 6b. Asbest maruziyetine baðlý Mezotelyama
(Akciðer kanseri) (www.bbc.co.uk)

 Þekil 7a.Tedavi amaçlý kullanýlan kaplýcalardan 
Kuþadasý-Davutlar kaplýcasý

Þekil 7b. Mineralli çamurlarla (pelloidler) 
uygulanan tedavi kürleri
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Sonuçlar

Týbbi jeoloji, tüm canlýlarýn içinde bulunduðu doðal ve antropojenik çevreyi ve içinde bulunulan çevreyle 
iliþkili olabilecek saðlýk sorunlarý arasýndaki iliþkiyi anlamaya ve sorunlarý çözmeye çalýþmaktadýr. Týbbi 
jeoloji, tüm yerküreyi inceler ve ekosistem saðlýðý ile ilgilenmektedir. Günümüzde doðal çevre ve saðlýk 
arasýndaki iliþki tüm dünyada kabul edilmiþ durumdadýr. Bölgesel jeolojiye baðlý insan ve hayvanlardaki 
saðlýk sorunlarý hemen her kýtada görülmektedir. Týbbi jeoloji çalýþmalarý, iz elementlerin varlýðý yada 
yokluðunu incelemektedir. Jeokimyasal verilerle hastalýk daðýlýmý arasýndaki uygunluk, bu ikisinin 
birbiriyle çok yakýndan iliþkili olduðunu göstermektedir. Belli hastalýklarýn oluþmasýndaki sýklýk bölgeden 
bölgeye deðiþmekte; bazý yerlerde çok yaygýnken bir baþka yerde görülmeyebilmektedir. Týbbi 
jeolojinin hastalýk yapýcý jeokimyasal özellikleri incelemesinin yanýnda tedavi edici uygulamalarda 
kullanýlmasý da çalýþma amacý içine girmektedir. 
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Metamorfik Kayaç 
Petrografisi Arazi Gezisi 
Prof. Dr. Nevzat Özgür baþkanlýðýnda Kasým 
ayýnda gerçekleþtirilen gezide öðrenciler, 
metamorfik kayaçlarý petrografik olarak tanýmaya 
çalýþarak, kayaçlarýn temelini oluþturan yaklaþýk 
600 milyon yýl oluþum yaþýna sahip gözlü 
gnayslarý ve Ýzmir’in Beydað Ýlçesi’nde bulunan 
Halýköy civa yataðýndaki bindire fayýnda bulunan 
civa cevheri ve onun yan kayacý olan mikaþistleri 
incelediler.
Emirli antimon cevherini de yerinde gözlemleme 
imkaný bulan öðrenciler, antimon yataðýnda 
kapalý ocak sistemi ile iþletilen bir maden 
yataðýnýn yaný sýra maden yataðýndan çýkan ve 
asitlik derecesi (pH) 2,5 olan sularýný incelediler.

Stratigrafi Arazi Gezisi
Öðr.Gör. Murat Þentürk tarafýndan Ekim ayýnda 
Kýþla Köyü civarýna düzenlenen gezide 
litostratigrafi birimleri ve bunlarýn birbiri ile 
iliþkileri üzerinde durulmuþtur.
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Yapýsal Jeoloji Arazi 
Gezisi
Prof.Dr. Muhittin Görmüþ tarafýndan düzenlenen 
14 Ekim 2010 tarihli Gülkent Hastanesi civarý 
arazi gezisinde tabaka, fay, kývrým, kýrýk-çatlak 
gibi önemli yapýsal unsurlar yerinde görülerek 
pusula ile ölçümler gerçekleþtirilmiþtir.

Jeokimya Arazi Gezisi
Prof.Dr. Nevzat Özgür’ün organize ettiði, Gölcük 
Gölü çevresinde Ekim ayý içerisinde 
gerçekleþtirilen gezide volkanik kayaçlarýn 
jeokimyasal özellikleri ve göl suyunun jeokimyasý 
için yapýlan INSITU analizler hakkýnda bilgiler 
verilmiþtir.
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Prof.Dr. Reþat 
Ulusay’dan Konferans
Jeoloji Kulübü ve Jeoloji Mühendisleri Odasi 
isbirliginde "Kentlesme Sürecinde Yer Seçimini 
Etkileyen Faktörler ve Ilkeler" konulu bir 
konferans düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi 
Ögretim Üyesi Prof. Dr. Resat Ulusay, 
Kentlesme alanlarinda gerçekçi bir bölgesel 
planlama için mühendislere, planlamacilara ve 
karar vericilere gerekli olan yer mühendislik 
bilgilerini Jeolojinin sagladigini belirten Ulusay, 
konusmasinda jeolojik- jeoteknik çalismalara 
duyulan gereksinim, zemin karakterizasyonu gibi 
konulara da degindi. ikinci oturumda ise,“Yeni 
Zelanda-Darfield Depremi 7.1 Canterbury” konulu 
bir konferans verdi. Ulusay, Türkiye’de bir veri 
bankasinin olamayisinin eksiklik oldugunu 
belirterek bir veri bankasi kurulmasinin zorunlu 
oldugunu, yerel yönetimlerin jeoloji ve insaat 
mühendislerini çalistirip verilerini 
saklayabileceklerini söyledi.

Kütahya TKÝ Gezisi
Türkiye Kömür Ýþletmeleri Kütahya-Tavþanlý 
tesislerine Jeoloji Kulübü tarafýndan Ekim 
2010’da bir teknik gezi düzenlenmiþtir.  Hüseyin 
Rýfat Özsoy eþliðinde 35 kiþilik bir ekiple 
gerçekleþen gezide Tunçbilek Beldesinde bulunan 
EÜAÞ Tunçbilek Termik Santrali ile Tunçbilek TKÝ 
GLÝ Kömür Ýþletmesi ziyaret edilmiþtir. Öðrenciler 
gezide, termik santralin bölümleri ve iþleyiþi 
hakkýnda genel bilgi ile iþ ve iþçi saðlýðý eðitimi 
aldýlar.

Jeoloji Kulubü Forum ve 
Facebook sayfasý açýldý
Jeoloji Kulubü öðrencileri deneyimlerini ve 
etkinliklerini paylaþmak, deðiþik konularda 
tartýþmalarý internet üzerinden gerçekleþtirmek 
amacý ile www.sdugeo.com internet sitesi 
üzerinde bir forum sitesi oluþturdu. Mezunlarýmýz 
ve mevcut öðrencilerimizin katýlýmlarýnýn 
beklendiði siteye üyelik için onay alýnmasý 
gerekiyor.
Facebook üzerinde de bir sayfa oluþturan Jeoloji 
Kulübünün etkinlikleri hakkýnda haberdar olmak 
için forum ya da facebook sayfasýna üye olmak 
yeterli. Kulübün Facebook sayfasýna:
http://www.facebook.com/group.php?gid
=234242102879

Mezunlarýmýz (Ekim-
Aralýk 2010)

LÝSANS
No Öðrenci Adý Soyadý Mezuniyet Tarihi 
0411003045 Selçuk ÇOLAK 05.10.2010
0511003005 Artun KARATAÞ 05.10.2010

LÝSANSÜSTÜ
Yüksek Lisans 
Fatih ÖZGÜL
Danýþman: Prof. Dr. Mustafa KUÞCU
Mezuniyet Tarihi: 10.11.2010
Tez Konusu:  Sütçüler-Eðirdir-Aþaðýgökdere 
(Isparta) Bölgesindeki Kireçtaþlarýnýn Mermer 
Olarak Kullanýlabilirliði ve Ekonomik Önemi

Doktora
Þehnaz ÞENER 
Danýþman : Doç.Dr. Ayþen DAVRAZ 
Mezuniyet Tarihi : 24.11.2010
Tez Konusu: Eðirdir Göl suyu ve dip sedimanlarýnýn  
Hidrojeokimyasal incelemesi

Tarihsel Jeoloji Arazi 
Gezisi
Tarihsel Jeoloji Dersi kapsamýnda Kýþla 
dolaylarýna 26.10.2010’da, Prof.Dr. Muhittin 
Görmüþ’ün düzenlediði gezide, göreceli 
yaþlandýrma ve transgresif-regresif seri ve 
Triyas’tan günümüze deðiþen yaþlardaki farklý 
kaya birimleri anlatýlmýþ, kesit alýmlarý 
gerçekleþtirilmiþtir.

Ödül Töreni
2009-2010 dönemi Bölüm birincisi Arkýn 
ÖZDEMÝR, ikincisi Servet ÇELEBÝ, üçüncüsü Elçin 
DOÐRUÖZ’e plaketleri bölüm baþkanlýðýnda 
düzenlenen törende verildi.
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Sempozyum

Çalýþtay

Kongre

Panel
Fuar

Seminer

?34th International Geological Congress Organising Committee, 5 - 10 August 2012. Brisbane, 
Australia

       Contact   : Carillon Conf. Management Pty Lim.

Tel : P 61 7 3368 2644 / F 61 7 3369 3731

E-mail :

April 2011 : Abstract submission opens. 
August 2011 : Early registrations open (available until 30 April, 2012).
17 February 2012 : Abstract submissions close.
30 March 2012 : Formal notification to authors of the success or otherwise of their abstract submissions.
30 April 2012 : Presenters of papers (oral and poster) accepted for the 34th IGC must pay for their   
   registration for the congress by this date or be automatically deleted from the Congress 

  Program.

        ICGSE 2011-International Conference on Geological Sciences and Engineering, Tokyo, Japan,   
        August 24-26, 2011

Contact  : Dr. Mashhood Qazi
      Tel : ++447824879405

Paper submission : April 30, 2011
Notification of acceptance : May 31, 2011 
Final paper submission and authors' registration : June 30, 2011

GEOMED 2011 — 4th International Conference on Medical Geology, 20 Sep 2011 - 25 Sep 2011; 
BARI, Italy

Contact   : Claudia BELVISO

E-mail :

Web :  

November 8, 2010 : Registration commences
November 8, 2010 : Abstracts submission
February 28, 2011 : Abstract submittal deadline
April 30 2011 : Abstract acceptance
June 30, 2011 : Registration fee deadline for the inclusion of abstracts in the Book of Abstracts

GEOINDO2011 — International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of 
INDOCHINA 

Contact  : Mr. Natthawiroj Silarattana (Ph.D.)
Tel : +66-83-405-1031, +66-43-362-125 
Fax : +66-43-362-126 
E-mail : 

Web            : 

Paper/Poster Acceptance : April 30, 2011
The due date for full paper submission  : October 15, 2011

 

 

info@34igc.org

secretariat@geomed2011.it

http://www.geomed2011.org

geoindo2011@gmail.com

http://home.kku.ac.th/geoindo2011/
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Fatma (Seyman) Aksever, SDÜ Jeoloji Mühendisligi Bölümü, Isparta
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http://www.mmf.selcuk.edu.tr/makina/Muhendislik_Etigi.../Sunu4_IO.ppt
http://www.ins.itu.edu.tr/cevre/personel/talinli/dersler/M�h_etigi.ppt
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?International conference of the Geology of the Arabian Plate and the Oman Mountains,                                    
07 Jan 2012 ?  09 Jan 2012; Muscat, Oman

       Web : 

July 2010 : First Circular and Announcement
1 August 2011 : Deadline for abstract submission
15 September 2011 : Notification of abstract acceptance
1 October 2011 : Second Circular and Scientific Program
30 October 2011 : Deadline for early registration and lodging
7-9 January 2012 : Conference 

       Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, APMAS2011, Gebze Institute of Technology 
Department of Materials Science and Engineering , Kocaeli/Turkey, 12-15 May  2011

Contact  : Assoc.Prof.Dr.A. Yavuz Oral Of Materials Science And Engineering Çayýrova  

  Campus 41400 Gebze Kocaeli Turkey  

Phone : +90-262 605 1309

Fax : +90-262 605 1337

E-mail : 

Abstract Submission Deadline : October 29, 2010

Full Text Submission Deadline : May 15, 2010 

Very Early Submission Deadline             : November 26, 2010 

Early Registration Deadline : January 28, 2010

EUROCLAY 2011, 26 June, 1 July 2011, European Clay Groups Association (Ecga) & Turkish National Committee On 
Clay Science, Antalya, Turkey

Contact  : 

Phone : 

Fax : 

E-mail : 

Web : 

Deadline for abstract submission is extended to : January 30, 2011. 
Deadline for early registration is extended to : March 7, 2011

Türkiye 22. Uluslararasý Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2011), 11-13 Mayýs 2011, Ankara

Kontak : TMMOB Maden Mühendisleri Odasý
Tel  : 0 (312) 425 10 80
Fax : 0 (312) 417 52 90
E-mail : 
Web : 

Kongre Baþvuru ve Özet Teslim Tarihi : 29 Ekim 2010

http://www.geoman2012.com

info@apmas2011.org

asumant@metu.edu.tr

http://www.euroclay2011.org

imcet@maden.org.tr
http://www.imcet.org.tr

Prof. Dr. Asuman Günal Türkmenoðlu

+90 312 2105720

+90 312 2105750
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http://tr.wikipedia.org/wiki
http://deprem.sdu.edu.tr/
http://www.iris.washington.edu
http://atlas.ulakbim.gov.tr/cgi-isi/CIW.cgi?Ql02xMGMUyIAACjR3g0_62E850DA_Ql02xMGMUyIAACjR3g0-0&Func=Abstract&doc=6/11
http://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo
http://tr.wikipedia.org/wiki/Element


   64. Türkiye Jeoloji Kurultayý, 25-29 Nisan 2011, MTA Genel Müdürlüðü Kültür Sitesi, Ankara

Kontak : Ýsmail Ömer YILMAZ
    64. Türkiye Jeoloji Kurultayý Düzenleme Kurulu Sekreterliði

Tel  : 0 (312) 434 36 01 
Fax : 0 (312)  434 23 88
E-mail : 
Web : 

II. Ulusal Toprak ve Su Kaynaklarý Kongresi, 22-25 Kasým 2011, Ankara

Kontak : Sevinç MADENOÐLU
Tel  : 0 (312) 315 65 60-64 
Fax : 0 (312) 315 29 31
E-mail : 
Web : 

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi :15 Mart 2011
Bildirilerin Kabulü :12 Mayýs 2011
Erken Kayýt :1 Haziran 2011
Bildiri Tam Metinlerin Gönderilmesi :1 Temmuz 2011
Düzeltilmiþ Metinlerin Gönderilmesi :15 Aðustos 2011

4. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 28-29 Nisan 2011, Çankaya Üniversitesi, Ankara

Kontak :  Yrd.Doç.Haluk AYGÜNEÞ
Tel  : 0 (312) 284 4500 
Fax : 0 (312) 284 8043
E-mail : 
Web : 

Bildiri Özetlerin Gönderilmesi : 18 Þubat 2011
Bildirilerin Deðerlendirilmesi : 28 Þubat 2011 
Tan Metinlerin Gönderilmesi : 1 Nisan 2011

4. Ulusal Hidrolojide Ýzotop Teknikleri Sempozyumu, 19-23 Eylül 2011, Ýstanbul

Kontak :  Nermin DOÐAN
Tel  : 0 (312) 399 27 96/600 
E-mail : 

  

Sempozyum Baþvuru ve Özet Teslim Tarihi : 18 Þubat 2011
Tan Metinlerin Gönderilmesi : 15 Nisan 2011 
Sempozyum Tarihi : 19-23 Eylül 2011

Ý

kurultay@jmo.org.tr

smadenoglu@hotmail.com
 

  

h

http://www.topraksukongre.org
http://www.tgae.gov.tr

mts4@cankaya.edu.tr
http://www.mts4.cankaya.edu.tr

izotop@dsi.gov.tr
izotopdsi@gmail.com

ttp://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=94
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AJANDA

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Krom
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1B&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1br%C4%B1s
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyprium&action=edit


Fen Bilimleri  Enstitüsü 
Dergisi
(Journal Of Natural And Applied 
Sciences)

ISSN      : 1300-7668

Editörler : Doç..Dr. Ahmet YÜCESAN
        Yrd.Doç.Dr. Yasin TUNCER

Yayýmcý  : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

URL      : http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/dergi

Editörlüðünü Doç.Dr. Ahmet YÜCESAN ve 
Yrd.Doç.Dr. Yasin TUNCER’in yürüttüðü Fen 
Bilimleri Enstitüsü Dergisi Süleyman Demirel 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  tarafýndan 
yayýnlanmaktadýr.

Üniversitemizde  1995 yýlýndan itibaren 
yayýmlanan dergi dört ayda bir olmak üzere yýlda 
3 kez (Nisan, Aðustos, Aralýk) yayýnlanmaktadýr. 
Dergide yayýnlanacak makalelerin yazým dili 
Türkçe olup Ýngilizce makaleler de 
yayýnlanmaktadýr. 

Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi Zentralblatt MATH, 
Chemical Abstract, CAB Abstract ve EBSCO Host 
indeksleri tarafýndan taranmaktadýr.
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Dergilerden:
- Mühendislik Jeolojisi Dergisi
- Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 Fatma (Seyman) Aksever, SDÜ Jeoloji Mühendisligi Bölümü, Isparta
fatma@mmf.sdu.edu.tr
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Mühendislik Jeolojisi 
Bülteni
(Bullatin Of Engineering Geology)

Editör : Prof. Dr. Erdoðan YÜZER

Yayýmcý : Uluslar arasý Mühendislik Jeolojisi 

  Türk Milli Komitesi

URL : http://www.muhjeo.org.tr)

ISSN : ISSN 1305-6859

Editörlüðünü Prof.Dr. Erdoðan YÜZER’in yürüttüðü 
Mühendislik Jeolojisi Bülteni Uluslararasý  
Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi tarafýndan 
yayýnlanmaktadýr.

Mühendislik Jeolojisi Bülteni, Türkiye'de 
mühendislik jeolojisi konusunda gerek duyulan 
bilimsel teknik iletiþimi saðlamak, gerek se 
mühendislik jeolojisi konusunda uluslararasý 
düzeyde yap ý lan ça l ý þmalar ýn  öze l l ik le  
uygulamacýlar tarafýndan kolayca izlenebilmesini ve 
yarar lan ý lab i l i r l ið in i  saðlamak amacýy la 
yayýmlanmaktadýr.Uluslararasý Mühendislik Jeolojisi 
Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu tarafýndan 
yayýnlanan bülten yýlda iki kez yayýnlanmaktadýr. 
Bülten, yerel süreli yayýn olup, yazým dili türkçedir.
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Dergilerden bölümünde ulusal ve uluslararasý hakemli bilimsel dergilerin tanýtýmýna yer 
verilmektedir. Tanýtýlmasýný istediðiniz dergileri lütfen iletiþim bölümünden bize ulaþtýrýn.

DERGILERDEN

51

Turkish Journal Of Earth 
Sciences
(Yer Bilimleri Dergisi)
(

Editors : 
ISSN : ISSN:

ISSN:

Publisher : 
URL : 

Prof.Dr. Erdin BOZKURT
1300-0985

  (print version)
  1303-619X
 (electronic version)

TÜBÝTAK

 Baþyazarlýðýný Prof.Dr. Erdin BOZKURT'un 
yaptýðý Turkish Journal Of Earth Sciences 
uluslararasý bir dergidir. 

Turkish Journal of Earth Sciences dergisi TÜBÝTAK 
tarafýndan yayýmlanmaktadýr. Aslýnda dergi 1976 
yýlýndan buna faaliyet göstermektedir. Yayým dili 
ingilizce olan bilimsel derginin araþtýrma konularý 
geniþ spektumda yayýlým göstermektedir. Konular; 
jeoloji yapýsal jeoloji, tektonizma, sedimantoloji, 
jeokimya, jeokronoloji, paleontoloji, volkanik ve 
metamorfik petrografi, mineraloji, stratigrafi, 
petroloji, jeofizik, jomorfoloji ve oþinografi 
baþlýklarýn altýnda toplanabilir. Ayný zamanda dergi 
yerbilimleri ile ilgili multidisipliner ve spesifik 
çalýþmalarý da kabul etmektedir. 

Dergi iki ayda bir yayýmlanmaktadýr.

Ýlgili  konular : Yerbilimleri

http://www.tubitak.gov.tr

Geological Journal 
(Jeoloji Dergisi)

Editors : 
ISSN : ISSN: 
                       (Online versiyonu)
Publisher : Wiley
URL : 

Editörlüðünü 
Geology Journal (Jeoloji Dergisi) Wiley 

tarafýndan yayýmlanan uluslararasý bir dergidir. 

Derginin yazým dili Ýngilizcedir.

Professor lan D.Somerville
1099-1034

Professor lan D.Somerville’nin 
yaptýðý  

Derginin içeriði, 
Paleontoloji,  Tektonizma, Ýklim, Yapýsal Jeoloji, 
Jeokimya, Jeokronoloji, Metamorfik Jeoloji ve 
Volkanik Jeoloji konularýný kapsamaktadýr.

http://www.wiley.com

Sedimantoloji, Jeomorfoloji, 
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http://www.geo.sdu.edu.tr/docs/KATALOG2011.pdf
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