SDUGEO
e-dergi

Süleyman Demirel Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliði Bölümü
www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO
e-dergi
Baþ Editör
Muhittin Görmüþ
Editörler
Kubilay Uysal
Fatma Aksever
Yayýn Kurulu
Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,
Nevzat Özgür, Hakan Çoban, Mahmut Mutlutürk
Ayþen Davraz, Kamil Yýlmaz, Ali Yalçýn, Enis K. Sagular
Oya Cengiz, Ümran Pekuz, Mehmet Özçelik, Ömer Elitok
Þemsettin Caran, Murat Þentürk, Selma Demer
Erhan Þener, Kubilay Uysal, Þehnaz Þener
Fatma Aksever, Menekþe Zerener, Süveyla Kanbur, H. Rýfat
Özsoy
Yayýn Türü
Süreli-Siyasi Deðil
Yayýn Þekli
Üç Ayda Bir
Ýmtiyaz Sahibi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliði Bölümü
Sorumlu Müdür
Muhittin Görmüþ
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürleri
Kubilay Uysal
Fatma Aksever
Grafik Tasarým
Kubilay Uysal
Bölüm Sekreteri
Mesut Okkan
adres: Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Mimarlýk Fakültesi
Jeoloji Mühendisliði Bölümü
32260, Isparta
web: www.geo.sdu.edu.tr
tel: 0.246.211 1299
e-posta:
muhittin@mmf.sdu.edu.tr
kubilay@mmf.sdu.edu.tr
fatma@mmf.sdu.edu.tr

ISSN 1309-6656
©Süreli Elektronik Yayýndýr, Tüm hakký SDÜ’ne aittir.
Dergimizdeki Yazýlar Kaynak Gösterilerek Kullanýlabilir.
Dergimizdeki Yazýlarýn Sorumluluðu Yazarlarýna Aittir.

PDF gösterici programlarýn bazýlarýnda Türkçe karakter sorunu yaþanmaktadýr.
Dosya boyutunun küçültülmesi adýna oluþan bu sorun için, deðerli okurlarýmýzdan
anlayýþ bekleyerek özür dileriz.
Kapak Resmi: Gölcük, Isparta, K.Uysal

TEMMUZ-AÐUSTOS-EYLÜL 2010
YIL 1, SAYI 3

SDUGEO

ÝÇÝNDEKÝLER

e-dergi
?
Açýk Mektup...

3

Muhittin Görmüþ

SDUGEO

5

GÜNCEL

?
Mermer Ýþletmeciliðine Üç Farklý Bakýþ:
Akdoðan Köyü (Eðirdir) Mermerleri Örneði
Zeki Tarhan

?
Jeotermal Enerjinin Çevresel Etkileri

11

Ümit Memiþ

SEMINER

15

?
Mühendislik Etiði ve Jeoloji
Mehmet Özçelik

HAYATA DAÝR I

?
Yeradlarý ve Jeoloji: Eðirdir Örneði

19

HAYATA DAÝR II
Ramazan Topraklý

20

?
Yurtdýþý Deneyimleri I: Londra
GELECEÐÝN MÜHENDÝSLERÝ

Mustafa Gökhan Altunsoy

?
Isparta ve Çevresinin Depremselliði Üzerine

27

ISPARTA VE JEOLOJI

31

Muhittin Görmüº, Fuzuli Yaðmurlu, Enis K. Sagular, Ümran
Pekuz, Murat ªentürk, Kubilay Uysal, Suveyla Kanbur,

?
GPS-Küresel Yer Bulma Sistemleri
Kubilay Uysal

TEKNO-JEO

?
Aðýr Metallerin Çevresel Etkileri

33

Þehnaz Þener

ÇEVRE IÇIN

37

?
Temmuz, Aðustos, Eylül 2010
BÖLÜMDEN HABERLER

SDÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü

?
Uluslararasý & Ulusal Etkinlikler

39

AJANDA

41

DERGILERDEN

Fatma Aksever

?
Cumhuriyet Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi,
Türk Kaya Mekaniði Dergisi, Environmental
Geology, Geology of Ore Deposits
Fatma Aksever

SDUGEO
e-dergi

SDUGEO

SDUGEO; Açýk Mektup
SDUGEO
Muhittin Görmüþ, SDÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Bölüm Baþkaný
muhittin@mmf.sdu.edu.tr

Bir zamanlar mektuplar vardý

e-dergi

Bilim yuvalarýnda öðretim elemanlarýmýz elinden
geldiðince eðitim ve bilim için çalýþýyor, emek
harcýyor; öðrencilerimiz, kendilerine verilenleri
yetenekleri ve çalýþkanlýklarý ölçüsünde alýyor ve
mezun olup hayata atýlýyorlar… Diðer taraftan
yöneticilerimiz en iyiyi yapmaya uðraþýyorlar…
SDU'nün kýsa geçmiþi içerisinde yöneticileri,
çalýþanlarý ve öðrencilerinin katkýlarý ile önemli bir
geliþme gösterdiði açýk ve net iken yeni bir
eðitim-öðretime girerken Türkiye'mizdeki jeoloji
eðitiminin kalitesinin tartýþýlmasý gerekliliði ortaya
çýkmaktadýr. Çünkü, üniversitelere yeni baþvuran
öðrencilerin tercih sýralamalarýnda üç önemli
faktörü dikkate aldýklarý görülmektedir. Þehir,
üniversite ve meslek üçgeni içerisinde þehir
açýsýndan büyük þehirler ön plana çýkarken
(Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, sahil kentleri),
üniversite seçiminde ODTÜ, ÝTU gibi üniversiteler
tercih edilmektedir. Meslek seçiminde ise saðlýk
sektörünün ilk tercihlerde yer aldýðý (Týp, Diþ
Hekimliði, Eczacýlýk) görülmektedir.
Öðrencilerimizin bilinçli bir tercih ile meslek
seçmemelerinin nedeninin temel eðitimimizdeki
eksikliklerden kaynaklandýðý açýktýr. Çünkü
yerbilimleri yeterince ilk, orta ve lise eðitimi
sýrasýnda tanýtýlmamakta, öðrenciler
araþtýrmadan yerbilimlerinin bölümlerini
puanlarýna göre tercih etmektedirler. Mesleklerin
üniversite sýnavýnda alýnan puanlara göre
ayrýlmasý, yeteneklerin ve mesleðe ilginin ikinci
plana atýldýðýný göstermektedir. Yerbilimlerinin
öneminin yaþanan felaketler sonrasýnda
anlaþýlmasý, ya da iþ bulma gibi bir kaygýsýyla
tercih sýralamasýnda sonlarda yer almasý
bilimsellik dýþý bir yaklaþým deðil midir?
Üniversitelerimizde “göç yolda düzülür” ilkesiyle
yola çýkýlmasý, temel fiziki alt yapýlar, öðretim
kadrolarý oluþturulmadan ekonomik bütce
gerektiren fen bölümleri açýlmasý bilimsellik ile
ölçülebilir mi?

Þehirlerarasý dolaþan…
Duygu ve düþünceleri el yazýlarý ile karalanmýþ…
Þimdi zaman deðiþti,
Kalem kaðýt yerine bilgisayarlar…
Mektuplar yerine e-mektuplar…
Çok az kaldý emeði, duyguyu ve düþünceyi
mektuba dökenler…
Biz de zamana uyuyor ve mektuplarýmýzý artýk
açýk yazmak zorunda kalýyoruz…
Bu açýk mektupta dergimiz ve jeoloji eðitimi ile
ilgili kýsa bilgileri, eleþtirileri ve isteklerimizi
bulacaksýnýz.
Açýk mektubumuz her kesime…
Öðrencilerimize,
Akademisyenlerimize,
Ýlgili okurlara…
Dergimizin tanýtýmýný tüm jeoloji camiasýna
ulaþtýramadýk.
SDUGEO1, SDUGEO2 derken,
Bu üçüncü sayýmýzla karþýnýzdayýz…
Üç ayda bir çýkardýðýmýz dergimize gösterilen ilgi
bizi memnun ediyor doðrusu.
Olumlu bakýþ için teþekkür ediyoruz.
Eleþtiriler için de…
Örneðin dergimizdeki yazýlarýn çoðunlukla ayný
kiþilerce yazýlmasý…
Bir kiþinin birden fazla yazýsýnýn bulunmasý…
Tabi olumlu olan bu eleþtiriye vereceðimiz
cevaplarýmýz açýk…
Biz çalýþýyoruz ve çalýþtýklarýmýzý da
öðrencilerimizle, dergiyi okuyanlarla paylaþmak
istiyoruz… Öðrencilerimizi bilgilendirmek,
faaliyetlerimizi göstermek istiyoruz…
Elimizde olan yazýlarla ilk sayýlarý
deðerlendirmeye çalýþmamýz, daha iþin
baþlangýcýnda olmamýz ve farklý bir bakýþla
bilimsel, popüler, magazinsel anlayýþla ortaya
çýkmamýzýn göz ardý edilmeyeceðini umuyoruz…
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Örneðin, 29 Jeoloji Bölümü'ne iki yenisi daha
eklenmiþ. Biri Atatürk Üniversitesi Oltu
Yerbilimleri Fakültesi'nde diðeri Tunceli
Üniversitesi'nde hem de gündüz ve gece eðitimi
ile. Ya da üniversitelerimizdeki iþleyiþte “kurullar
ve kurallar” iþletilmeksizin subjektif davranýþlar
bilimselliðe uyar mý?

Çünkü yüce önder Atatürk'ün de dediði gibi
…. bir tek þeye ihtiyacýmýz var: Çalýþkan olmak!
Servet ve onun doðal sonucu olan rahat
yaþamak ve mutluluk, yalnýz ve ancak
çalýþkanlarýn hakkýdýr. Yaþamak demek çalýþmak
demektir.
Ve son söz olarak þunu belirtmek istiyorum.
“Baþarýsýzlýk, çalýþkanlara yakýþmaz. Çünkü baþarý
çalýþmanýn bir deðeridir. Eðer çalýþkan insan
baþarýsýz olmuþsa mutlaka bir nedeni vardýr.
Nedeni ortadan kaldýrmaya çalýþmak da bizim
görevimizdir. Bu nedenlerdendir ki, çalýþmaktan
yüksünenler hüsran olacak sonuçlarýna
katlanmak zorundadýrlar”.

Ya öðrencilerimiz… Küçük bir alýntýnýn dahi
kendisine ait olmadýðýný bildiði halde
kendisininmiþ gibi yazmasý (resimlerin bile izin
alýnarak yayýnlanmasý gerekirken) bilimsellikle
baðdaþýr mý? Öðrencilerin ya da
akademisyenlerin jeolojik haritalama yaparken
emek isteyen iþleri örneðin fosil ve mineral
bulgularý göz ardý ederek senaristleri ön plana
çýkarmak ne kadar bilimselliktir? Derslere
devamsýzlýk, mazeret üstüne mazeret…
Çalýþmadan, yorulmadan bir þeylere ulaþmak,
küçümsemek, ben bilmiþlik bilimselliðimiz ile
baðdaþýr mý?

Açýk mektubumuzda jeoloji ile ilgili sorunlarýn bir
kýsmýný ele aldýk…
Sorunlar bitmiyor…
Düþünceler, araþtýrmalar, eleþtiriler her zaman
önemli…
Öðrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve dergimiz
ile ilgilenenlerden katkýlarýný bekliyoruz… Emin
olunuz ki her görüþ ve yazýnýz dikkate alýnacaktýr.
Öðrencilerimizin hazýrladýklarý seminer
metinlerini, bitirme ödevinden çýkardýklarý
makaleleri,
Akademisyenlerimizin araþtýrma makaleleri,
Isparta’nýn jeoloji ile ilgili sorunlarý
bizim kaynaðýmýz olacaktýr...

Batý medeniyetinin baþarýsý altýnda bilimselliðin,
temel ilkelerine baðýmlýlýðýn ve akýllý yöneticiler
tarafýndan yönetilmelerinin olduðu açýktýr. Bizde
ise yap, boz… Günlük ve kiþisel yaþam en önde…
Son yýllarda olumlu deðiþimler yaþýyoruz her ne
kadar eksikliklerimiz olsa da… Umarýz daha güzel
deðiþimler yaþarýz hep birlikte… Sözün özü,
bilimsellikten uzak olmak istemiyoruz. Yapýcý
eleþtirilere her zaman açýðýz.
Öðrencilerimizden Amerika’da eðitim görenler
olduðu gibi, akademisyenliðe baþlayanlar, kamu
kuruluþlarýnda yönetici olanlar, çalýþan
mühendisler ile özel sektörde baþarýlarýný devam
ettiren öðrencilerimiz de bulunmaktadýr. Baþarýlý
öðrencilerimiz bizler için birer gurur kaynaðýdýr.

Yeni eðitim-öðretim yýlýnda bilimsel ve etik
ilkelerine baðlý, araþtýran, sorgulayan, kendine
güvenen öðrencilere sahip bir jeoloji eðitimi
arzusu ile…

Bu nedenlerden dolayý, SDU Jeoloji Mühendisliði
Bölümü olarak öðrencilerimizden isteðimiz
çalýþkan olmalarý, bizleri çalýþtýklarý yerlerde en iyi
þekilde temsil etmeleridir…
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Güncel: Mermer Ýþletmeciliðine Üç Farklý
Bakýþ: Akdoðan Köyü (Eðirdir) Mermerleri
Zeki Tarhan
Örneði
Eðirdir Haber Ankara Temsilciliði
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zekitarhan@hotmail.com

Öz: Bu yazýda mermer iþletmeciliði üzerine durulmuþ ve Eðirdir'in yaklaþýk 15-20 km güneyinde yer
alan Akdoðan Köyü çevresindeki Hudulca Daðý'nda iþletilen mermer ocaklarý örneði verilerek konunun
önemi anlatýlmýþtýr. Çevre köylülerin (1), iþletmeci (2) ve jeoloji mühendisi (3) gözüyle mermer
iþletmeciliði ele alýnmýþ, problemler üzerinde durulmuþtur. Ýlk bakýþta çevreye zarar verdiði (yeraltý
suyunun azalmasý, orman örtüsünün kaybolmasý, yaban hayatýnýn sonlanmasý gibi) düþünülen mermer
iþletmesinin iþletmeci gözü ile ülke ekonomisine katkýsý, iþletme aþamalarý ele alýnmýþ; jeoloji mühendisi
olarak problemlerin olabilirliði tartýþýlarak, ilerde olabilecek sorunlarýn çözümü üzerinde durulmuþtur.

Giriþ
12-13 Haziran ve 8 Aðustos 2010 tarihlerinde Eðirdir Haber web sitesinde mermer iþletmeciliði üzerine
yayýnlanan haberler farklý bakýþ açýlarýný sunmaktadýr. Köylü (1) ve Ýþletmeci (2) gözüyle verilen
haberler irdelendiðinde belli baþlý problemlerin: yer altý suyunun azalmasý (1), orman örtüsünün ve
endemik floranýn kaybolmasý (2), yaban hayatýnýn, fauna topluluðunun sonlanmasý (3), patlatma ve
gürültü kirliliði (4), toz bulutu (5) ve çevredeki turizme etki (6) gibi sýralanabileceði anlaþýlmaktadýr.
Haber sonrasýnda gelen iki yorum ve ek haberler ilgili web sitesinde yayýnlanmýþtýr. Bu yazýnýn amacý
mermer iþletmeciliði üzerinde yaþanabilecek bazý problemlerin örnekleri vermek ve konunun farklý
boyutlarda deðerlendirilerek sonuca ulaþýlmasý gerekliliðini vurgulamaktýr.

Haber Metinleri
12-13 Haziran 2010 Tarihli Haberler
4 Köy mü? Yoksa mermer ocaðý mý?
Eðirdir'e baðlý Akdoðan, Tepeli, Aðýlköy ve Çay Köyü'nü tehdit eden mermer ocaðý köylerimizin içme
sularýný yok etmek üzere. Tüm yaban hayatýný ortadan kaldýrmak üzere dört köyün üzerine toz bulutu
yayýlmýþ durumda. Gürültü kirliliði yüzünden bu yerleþim birimlerinde yaþayan insanlarýn ruh saðlýklarý
da bozulmuþ durumda. Hudulca Daðý'nda açýlan mermer ocaðý yüzünden dört köyün geleceði tehdit
altýnda.
Bu köylerin yaðmur duasýna çýktýðý halk arasýnda ERENLER diye bilinen kutsal yerler var. Burada 500
yýllýk, 700 yýllýk þimþir ve ardýç ormaný var. Bu daðýn etrafý ve zirvesi etekleri ormanla kaplý. Etekleri
çam aðacý onun üstü ardýç daðýn zirvesi ise þimþir ormaný ile kaplý flora yönünle zengin. Fauna
yönünden de zengin. Mermerciler Akdoðan köyü tarafýndan girdiler. Çay köyü karþýsýndaki zirveye
dolandýlar. Mermer ocaðýnýn hemen altýnda 150 -200 metre mesafede çay köyünü içme suyu kaynaðý
var. Yine mermer çýkarýlan yerin Akdoðan köyü yüzünde Akdoðan köyünün içme suyunu saðladýðý su
kaynaðý var. Ayrýca Aðýlköy ve Tepeli Köyü'nün içme suyu kaynaklarý da burada bulunuyor. Köyümüzün
içme suyu azaldý. Ýleride yok olma tehlikesi taþýyor. Mermer madenciliðinde sondaj iþlerinde su sondajý
da yapýyorlar. 400 metre sondaj yapýlýyor. Bizim köylerin içme sularý yollarýnýn yeraltý geçitlerinin
týkanmasý riski artmakta. Mermer ocaðýndan çýkan toz bulutu. Köylerimizdeki bað ve bahçelerimize
zarar vermekte. Söz konusu mermer iþletmesine tazminat davasý da açmayý düþünüyoruz. Eðer
mermer üretimi sürdürülürse köy tüzel kiþilikleri olarak her türlü yasak haklarýmýzý kullanmaktan
çekinmeyeceðiz. Bu daðýmýzda eskiden kekliklerimiz öterdi kekiklerimiz biterdi. Þimdi bu mermer
iþletmesi yüzünden hem kekliklerimizden olduk, hemde kekiklerimizden. Bu daðýmýzda artýk yaban
hayatý da ölmek üzere. Fauna topluluðu olarak; tavþan, tilki, güvercin, ardýç kuþu, saksaðan, ala falak,
kurt hepsi yok olmakta !!!
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Mermercilerin bu dört köy yerleþim yerinde yaþayan halka verdiði zararlardan biride gürültü kirliliðidir.
Gece gündüz 24 saat çalýþan bu mermer iþletmesi baðýndan bahçesinden yorgun argýn gelen insanlarý
uyutmamakta uykularýný kaçýrmakta ve ruh saðlýklarýný bozmaktadýr. Yaban domuzlarý bile gürültüden
kaçtýlar. Þimdi devletimizin yetkililerine sesleniyoruz. Bu dört köyün yok olmasýna seyirci mi
kalacaksýnýz. Ormanýmýzý yok edenlere karþý Orman Müdürlüðümüz nerede? bitki ve hayvan
topluluðumuz yok edenlere karþý çevre müdürlüðümüz nerede? Içme suyumuzla kim ilgilenecek suyun
patronu kimdir? Hem devletimizin hem de Hükümetin temsilcisi olan sayýn Isparta Valisi bu dört köye
mi sahip çýkacak yoksa mermer ocaðýna mý? Çevre ve Orman Bakanlýðýmýz bu sese kulak verecek
mi? yoksa bizde çýrýlçýplak Ankara'ya mý yürüyeceðiz?

Aðýlköy

Akdoðan

Çayköy

Tepeli

8 Aðustos 2010 Tarihli Haber
Akdoðan Köyü'nden Çin'e dek uzanan mermerin öyküsü…
?
Mermer ruhsat sahasý, Akdoðan sýnýrlarý içinde ve 100 hektarlýk bir alaný kapsýyor…
?
Arama izni ile birlikte, mermer arama çalýþmasýna (4) yýl önce baþlandý ve (2) yýldýr da iþletme
faaliyeti sürüyor…
?
Geçen yýlki ihracat (8) milyon $ , devlete ödenen kurumlar vergisi ise, (1) trilyon 144 milyar. Devlet
hakký ise, (250) milyar.
?
Ýþletmede 87 kiþi çalýþýyor…2011'deki istihdam hedefi ise, 200 kiþiye iþ vermek…
?
Þu andaki yatýrým tutarý, (15) milyon $ . Yine, önümüzdeki yýl, iþletmenin ihracat hedefi ise, (20)
milyon $.
Akdoðan Köyü'ndeki mermer iþletmesi, her ay Eðirdir'e, (1) trilyon býrakýyor !!!
Mermer, blok þeklinde % 99 Çin'e, % 1 de Hindistan'a ihraç ediliyor…
“Bursa'da güzel bir villam var” diyordu Ahmet Bulut. Orayý býrakýp Eðirdir'e gelmiþ… Ve Altýn kum
plajýna yakýn bir ev tutmuþ madenci Bulut. “Memleket nire?...” diye sorduðumda; “Elazýð'lýyým”
diyordu…
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28 Aðustos 2010 Tarihli
Haber:
Ýlk olarak Eðirdir Haber tarafýndan
gündeme getirilen konu,
habervesaire.com sitesinde haber
olmuþ ve Atlas dergisinin
kesfetmekicinbak.com internet
sitesinde de yayýnlanmýþtýr.

Eðirdir

Çayköy
Aðýlköy

Tepeli

Akdoðan

maps.google.com
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29 Eylül 2010
Tarihli Haber:
Þükrü Kaya
tarafýndan
www.akdogankoyu.com
sitesinde yapýlan haberde
de mermer ocaðýndan
bahsedilmekte.

Mermer yüzyýlýn baþýndan beri
en önemli endüstriyel hammaddelerden birisi...
(foto: http://www.teara.govt.nz/)
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Serka Mermer-Madencilik Sanayi-Ticaret Limitet
Þirketinin patronu olan Ahmet Bulut; “…Biz gibi
giriþimciler” diyor ve þöyle sürdürüyordu
konuþmasýný: “…Çok çalýþýp, istihdam alaný
yaratýp üretim yapmazsak, katma deðer
yaratmazsak, bu Çay Köyü'ne, bu Akdoðan
Köyü'ne ve Mermer Ýþletmeciliðine karþý çýkan
diðer köylerimize devlet nasýl hizmet götürür?...”
Evet, aynen böyle diyordu madencilik sektörünün
giriþimcisi Bulut. Eðirdir'in Akdoðan Köyü sýnýrlarý
içinde, 100 hektarlýk bir sahada, Mermer
iþletmecililiði faaliyetini sürdüren giriþimci Ahmet
Bulut, tuvönan cevher (=ham cevher) olarak
çýkardýðý madeni, blok þeklinde % 99 Çin'e, %1 de
Hindistan'a ihraç ediyor… Kesinlikle, iç piyasaya
satmadýklarýný, tamamýný ihraç ettiklerini söyleyen
Bulut, Mermeri Týr'larla Antalya Limanýna
naklettiklerini ve oradan da Deniz yoluyla Çin'e ve
Hindistan'a ihraç ettiklerini belirtiyordu…
****
Dört köyümüz de; “…Ýstemezük !!!”
diyordu…”…Ýçme suyu kaynaðýmýz yok oluyor,
ormanlarýmýz ortadan kalkýyor, biyolojik
çeþitliliðimiz elden gidiyor, flora ve fauna diye bir
þey kalmýyor !!!” diye isyan ediyordu…Ve bakýn,
bütün bu karþý çýkýþlara, madenci Ahmet Bulut,
nasýl yaklaþýyordu: “…Isparta Ýl Özel Ýdaresinden
Jeologlar ve Jeofizikçiler geldiler… Ýþletme
sahasýnda gerekli incelemeleri yaptýlar… Ve içme
suyuna, herhangi bir zararýn verilmediði
hususunda, “Rapor” hazýrlayýp karara vardýlar…
Ve bu karar; Çay Köyü Muhtarlýðý'na ve diðer üç
köy muhtarlýðý'na verildi… Biz, 30-50 metrelik
yüzey sondajý yaptýk… Ve bu sondajlarýmýz; kuru
sondaj ve ham cevheri kesmek için… Çalýþtýðýmýz
ruhsat alaný içerisinde, orman örtüsü yok, “çalýlýk”
var… Keklik falan yok !!! Yaban domuzu da yok o
bölgede !!! “
****
Ahmet Bulut,, Akdoðan Köyü'nün okulunu restore
etmiþ… Ve bu yüzden de, Milli Eðitimden Plaket
vermiþler kendisine. Ve sýký durun; Köyün
yararýna, her konuda yardýmcý olmayý da
“Taahhüt” etmiþ mermerci Bulut.

Isparta Orman Bölge Müdürlüðü, Mermer
Ýþletme sahasýndaki orman arazisini ölçüyor ve
bu ölçüm sonucunda, orman bedeli ile
aðaçlandýrma bedelini hesaplayýp, ödemeyi
Mermer Ýþletmesine yaptýrýyordu…
Aðaçlandýrma bedeli, orman arazisi olduðu için
mecburdu… Aðaç kesimi zorunlu olduðundan,
Mermer Ýþletmecisi tarafýndan “Aðaç bedeli”
ödeniyordu… Bu aðaç bedeli; yasal zorunluluktu
ve bir sefer ödeniyordu. Araziyi kullanma bedeli
ise, her yýl ödeniyor…
****
Ahmet Bulut'un patronu olduðu Mermer
Ýþletmesi; Isparta ve Eðirdir'e ayda (1) trilyon
býrakýyordu… Bu paranýn 350 milyarý yakýta, 100
milyarý elektriðe, 200 milyarý makine-techizat
bakým ve onarýmýna, 350 milyar da, erzak-gýda
ve diðer gider kalemleri için harcanýyordu… Ve
bakýn, Mermer iþletmecisi Bulut, ne diyordu:
“…Yurt ekonomisine, istihdam alanýnda, döviz
girdisi saðlamada, katma deðer oluþturmada
büyük iþler gördüðümüze inanýyorum…”
****
Þu andaki yatýrým tutarý, 15 milyon $' dý…
Önümüzdeki sene ise, bu yatýrým miktarýnýn
arttýrýlacaðýný söylüyordu Mermerci Bulut. Yine
bu yatýrým miktarýna paralel olarak, önümüzdeki
yýl, ihracat hedefi de 20 milyon $ olacaktý… Ve
Ahmet Bulut; “…Biz, bunun için mücadele
veriyoruz…” diyordu…
****
Þimdilik, 87 kiþi istihdam edilmiþti iþletmede.
Önümüzdeki yýl, yani 2011'deki hedef ise; 200
kiþiye iþ vermek…
****
Görüldüðü gibi, mermer arama iþine (4) yýl önce
baþlayan ve iki yýldýr da iþletme faaliyetini
sürdüren Bulut, geçen yýl (8) milyon $'lýk bir
ihracat gerçekleþtirmiþ… Devlete ödediði
Kurumlar Vergisi, (1) trilyon 144 milyar. Devlete
ayrýca, “Devlet hakký” olarak ta, 250 milyar
ödemiþ.
****
…Evet, köylülerimizi, muhtarlarýmýzý dinledik…
Onlarla elektronik ortamda haberleþtik ve de
dertleþtik… E-maillerini kamuoyu ile paylaþtýk…
Þimdi de, karþý tarafý dinledik ve yine sizlerle
paylaþtýk… Ýþte gördüðünüz gibi; tarafsýz, yansýz
bir þekilde kamuoyunu objektif olarak oluþturma
misyonumuzu da, böylece yerine getirmiþ
oluyoruz…Tabii takdir, saðduyulu kamuoyunun…

Akdoðan Köyü'nden Çin'e dek uzanan
mermerin öyküsü (2)…
Arama izni ve iþletme ruhsatýndan tutun, Ýl Özel
Ýdare izninden, orman iznine dek bütün izinler
alýnmýþtý ve Maden Ýþletmeciliðinin olmazsa
olmazý ÇED (=Çevresel Etki Deðerlendirme)
Raporu da vardý. Maden Ýþletmesi-Orman iliþkileri,
elbetteki önemliydi… Orman Ýdaresine; “araziyi
kullanma bedeli” ile “aðaçlandýrma bedeli”
ödeniyordu…
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Yerbilimci Gözüyle Problemler ve Çözümleri
Konuyla ilgili olarak SDÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜÞ,
Prof.Dr. Mustafa KUÞCU ve Yrd. Doç.Dr. Þemsettin CARAN'ýn görüþleri alýnmýþ ve ortak
deðerlendirmeleri aþaðýda özetlenmiþtir.
Yeraltý suyunun azalmasý (1): Yöre karbonatlý kayaçlardan oluþmakta olup, mermer iþletmesi de bu
karbonatlý kayaçlarda gerçekleþmektedir. Bu kayaçlardaki yeraltý suyunun beslenme alanýnýn çok geniþ
alanlar olduðu (1), açýlan mermer sahasýnýn bu beslenme alanýný etkileyecek boyutlarda olmadýðý (2)
ve bu konu ile ilgili daha önceden hazýrlanan raporlarda bilgilerin yer alabileceði örneðin ÇED raporu,
arama ruhsat raporu vb. (3) ve daha ayrýntýlý incelemelerin jeoloji-jeofizik mühendisi bilirkiþi raporlarý
ortaya konabileceði (4) düþünüldüðünde þimdilik problemin önemli boyutlarda olmadýðý görülür.
Orman örtüsünün ve endemik floranýn kaybolmasý (2): En önemli problemlerden biri olarak
gözükmektedir. Mermer iþletmesi ile kesilen bitki örtüsüne karþýlýk devlete ödenen paralar “Aðaç bedeli”
olsa dahi yeþil alanlarýn tahrip edilmesi görünüm, turizm, yaban hayatý ve oksijen kaynaklarýnýn
azaltýlmasý açýlarýndan önemlidir. Çalýlýk olarak belirtilen sahada orman örtüsünün geliþebileceði
düþünülmelidir. Çünkü orman geliþimine müsait iklim ve koþullarýn olduðu düþünülmelidir.
Bununla beraber ülke geleceði açýsýndan ekonomik katký saðlayacak böyle bir sahanýn iþletilmesi ve
açýlan sahalarýn geniþ alanlara yayýlmasý durumunda kullanýlamayacak eski sahalarýn bitki örtülerinin
yeniden hýzlý bir þekilde yenilenmesi bu açýðý kapayacaðýna inanýlýr.
Yaban hayatýnýn, fauna topluluðunun sonlanmasý (3): Yaban domuzunun bölgede olmadýðý
belirtilmiþ ise de bölgedeki bazý organizmalarýn azalmasý mümkün gözükmektedir. Konu ile ilgili bir
biyolog tarafýndan konunun aydýnlatýlmasýnýn uygun olacaðý düþünülür.
Patlatma-Gürültü kirliliði (4): Yerleþim yerlerine yakýn bölgelerde yapýlan patlatmalar küçük çapta
sismik etkilere neden olabilmektedir. Güçlü olmayan yapýlarda deformasyona neden olan bu iþlemin
kontrol altýnda tutulduðu düþünülür. Þehirlerimizde olan gürültü kirliliði ile açýk arazide olan bu gürültü
kirliliðinin insan saðlýðý üzerine etkileri araþtýrýlabilir. Bununla beraber gürültü kirliliðinin minumum
düzeyde tutulmasý için gerekli özenin gösterildiðine inanýlmaktadýr. Gürültü kirliliði deðiþik metodlar ile
incelenebilir ve çözüm önerileri getirilebilir.
Toz bulutu (5): Ýþletme sonrasý oluþan toz bulutunun ve artýklarýn çevresel etkilerinin ÇED raporu ile
incelendiði ve sonuçlandýrýldýðý düþünülür. Artýklarýn yeniden iþletilmesi ya da uygun yerlere taþýnarak
üzerinde yeþil alanlarýn geliþtirilmesi öyle umuyoruz ki iþletmeciler tarafýndan düþünülüp, yerine
getirilen önemli konulardan biridir.
Çevredeki turizme etki (6): Kutsal yerlerin ve tarihi yapýlarýn tahrip edilmediði anlaþýlmaktadýr. Bu
nedenle panaromik görünüþ açýsýndan önemli olabilecek bu yerin çevredeki turizme etkilerinin olup
olmadýðý da araþtýrýlabilir.

Sonuç
Eðirdir'in yaklaþýk 15-20 km güneyinde yer alan Akdoðan Köyü çevresindeki Hudulca Daðý'nda iþletilen
mermer ocaklarý örneði verilerek mermer iþletmeciliðinin farklý bakýþ açýlarý birlikte sunulmuþtur. Ülke
ekonomisine katký saðlayan iþletmede yaþanan sorunlarýn benzer iþletmelerde yaþanabileceði,
çözümlerin ne olabileceði verilmeye çalýþýlmýþtýr. Özellikle mermer iþletmeciliðinde fauna, floranýn yok
olmasý, yer altý sularýna etki, gürültü ve toz kirliliðinin oluþmasý, turizme etki gibi konularýn
önemsenmesi gereken konular olduðu, bölge ve ülke ekonomisine katkýlarýn bu konularýn dikkate
alýnarak ilgili gerekli çalýþmalar yapýlarak sonuçlandýrýlmasý gerekliliði ortaya çýkmaktadýr.
Teþekkür
Bu yazýnýn hazýrlanmasýnda katkýlarýndan dolayý Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜÞ'e (SDU) teþekkür ederim.
Kaynak
http://www.egirdirhaber.org/

travel.webshots.com
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Jeotermal Enerjinin Çevresel Etkileri
Ümit Memiþ
Jeotermal Enerji, Yeraltýsuyu ve Mineral Kaynaklarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
jeoumit@hotmail.com
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Öz:
Alternatif enerji kaynaklarýndan olan jeotermal enerji tükenebilen enerji kaynaklarý ile yarýþacak
düzeyde potansiyeli olmamakla birlikte yenilenebilir, uygun teknolojilerin kullanýlmasý halinde kirletici
etkisi olmayan, sürdürülebilen, yerli ve çevre dostu özellikleri ile öne çýkan bir enerji türüdür. Dünyada
ve ülkemizde nüfus artýþý, sanayileþme, yatýrýmlarýn büyümesi ve yaþam standartlarýnýn yükselmesi
enerji alanýndaki teknolojik ve bilimsel çalýþmalarý zorunlu kýlmaktadýr. Ülkelerin kalkýnma ve büyüme
hýzýna baðlý olarak enerji ihtiyaçlarý da sürekli olarak artmaktadýr. Günümüzde enerji tüketimi
geliþmiþlik düzeyi ile eþ tutulmaktadýr. Dünyadaki enerji tüketiminin yaklaþýk %90'ý fosil yakýtlar olarak
adlandýrýlan kömür, petrol ve doðal gazdan karþýlanmaktadýr. Fosil enerji kaynaklarýnýn yakýn gelecekte
tükenecek olmasý, yeni rezervlerin üretiminin oldukça pahalý olmasý ve yakýldýðýnda havaya verdiði
yüksek orandaki karbondioksit nedeniyle kirlilik yaratmasý, alternatif enerji kaynaklarýnýn devreye
girmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle son yýllarda fosil yakýtlarýn yerine geçebilecek
alternatif enerji kaynaklarýnýn araþtýrýlmasý ve yararlanýlmasý konusunda çalýþmalar hýzlanmýþtýr.
Çevreye doðrudan ya da dolaylý bazý zararlar vermeden enerjiyi kullanýlabilir bir forma
dönüþtürebilmenin herhangi bir yolu bulunmamaktadýr. Jeotermal enerji hem düþük karbondioksit
emisyon oraný ile hava kirliliði yaratmamasý ve hem de yenilenebilir olmasý nedeniyle önemli bir
alternatif enerji kaynaðýdýr.

Jeotermal Sistem
Ayrýca, yoðun radyoaktivite, sedimantasyon
sýrasýnda oluþan kimyasal tepkimelerde
jeotermal sýcaklýk deðiþiminin yükselme sebebi
olabilir. Astenosferin deðiþik tabakalarýndaki
sýcaklýk farký nedeniyle on milyonlarca yýl önce
ýsý yayýlým (konvektif) hareketi ve ýsý yayýlým
hücreleri oluþmuþtur. Çekirdekten gelen ve
radyoaktif elementlerin bozuþmasý sonucu
devamlý olarak üretilen ýsý, astenosferin oldukça
çok yavaþ hareket (yýlda birkaç cm) etmesini
saðlar (Etemoðlu vd. 2006, Toka 2008).

Yerkürenin ýsý kaynaklarýnýn baþlýcalarý; yerküre
içerisindeki radyoaktif maddelerin bozunumu,
ekzotermik kimyevi tepkimeler, yerküre
büzülmeleri, faylanmanýn ortaya çýkardýðý
sürtünme enerjisi, ergimiþ kayalarýn soðumasý ile
meydana gelen kristal ve katýlaþma gizli ýsýlarýdýr
(Etemoðlu vd. 2006). Yerkürenin merkezi çok
sýcak olduðundan, ýsý yüzeye doðru akmakta ve
dolayýsýyla yüzeyden derine doðru inildikçe
sýcaklýk artmaktadýr. Yer merkezine doðru
ortalama sýcaklýk artýþý 30°C/km'dir. Sýcaklýk artýþý
termal olmayan bölgelerde 10-40°C/km,
semitermal bölgelerde 70°C/km, hipotermal
bölgelerde ise 70°C/km deðerinden fazladýr (Lund
vd., 1998). Deprem kuþaklarý ve volkanik
bölgelerde, yerkabuðunun zayýf noktalarýnda
yüzeye yakýn kýsýmlara sokulmuþ magma
nedeniyle yukarýda bahsedilen deðerlerin çok
üzerinde bir sýcaklýk deðiþimi gözlenir.

Jeotermal akýþkaný meydana getiren sular,
genellikle meteorik kökenli olduklarýndan
yeraltýndaki rezervuarlar sürekli beslenmekte ve
kaynak yenilenebilmektedir. Bu sebeple pratikte
beslenmenin üzerinde kullanma olmadýkça
jeotermal kaynaklarýn azalmasý söz konusu
deðildir (Dickson ve Fanelli, 1995).
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Bir jeotermal sistemin oluþabilmesi için gerekli
olan parametreler; yer kabuðunun derinliklerindeki
ýsý kaynaðý, ýsýyý taþýyan akýþkan (beslenme),
akýþkaný bünyesinde barýndýran rezervuar kayaç
ve ýsýnýn kaybýný önleyen örtü kayaçtýr.
Tektonizmanýn yarattýðý kýrýk ve zayýflýk
zonlarýndan kabuk içerisinde sýð derinliklere
ve/veya yeryüzüne kadar ulaþan magma
faaliyetleri jeotermal sistemin ýsý kaynaðýný
oluþturur. Yeryüzünden kýrýk ve çatlaklar boyunca
süzülen meteorik sular derinlerde ýsýndýktan sonra
gözenekli ve geçirimli olan rezervuar kayaç içinde
birikir. Bu sularýn bir kýsmý fay hatlarý boyunca
yükselerek yeryüzüne ulaþýrlar ve jeotermal
kaynaklarý oluþtururlar. Üzeri geçirimsiz bir örtü
kaya ile kuþatýlan ve çoðu zaman yeryüzüne
ulaþamayan rezervuar kaya içerisindeki jeotermal
akýþkan sondaj çalýþmalarýyla yüzeye çýkarýlýr
(Arslan vd., 2001; Koçak 2000).

Þekil 1. Jeotermal sistemin oluþum mekanizmasý
(Arslan vd., 2001; Koçak 2000)

Büyük yatýrýmlar gerektirmeyip, yapýlan yatýrýmý
kýsa sürede geri ödeyebilmesi ekonomik
yararlýlýðýnýn bir baþka yönüdür.
·Ýhtiyaç duyduðu düþük teknoloji seviyesi
nedeniyle jeotermal enerjiye yapýlacak yatýrýmý
cazip kýlmaktadýr.
·Jeotermal enerjinin kullanýlmasý ile havaya
karbonmonoksit, azot oksitler ve kükürt oksitler
atýlmamakta ve çevre kirletilmemektedir (Can,
1994; Lund vd., 1998; Etemoðlu vd., 2006).

Jeotermal Uygulamalarýn Çevresel
Etkileri
Çevreye doðrudan ya da dolaylý bazý zararlar
vermeden enerjiyi kullanýlabilir bir forma
dönüþtürebilmenin herhangi bir yolu yoktur.
Jeotermal enerjinin kullanýmý, en az kirlilik
yaratan formlardan biri olarak kabul edilmesine
raðmen, onun da çevreye bazý olumsuz etkileri
vardýr. Geleneksel atmosferik basýnçlý ya da
yoðuþturmalý jeotermal elektrik santrallarýnda
özellikle hava kalitesi açýsýndan çevreye olan
etkiler potansiyel olarak fazladýr (Çakýn vd.,
2005). Termal sularýn bünyesindeki elementler,
çevre ve insan saðlýðý acýsýndan her zaman sýnýr
deðerlerin üzerinde deriþimlere sahiptirler. Yerel
jeolojik yapýnýn bir sonucu olarak doðal yollarla,
ya da sýð ve derin sondajlar araclýðýyla yüzeye
çýkan bu sular yerkabuðu içerisindeki
yükselimleri sýrasýnda deðerli ve sýnýrlý bir
kaynak olan tatlý yeraltý sularýna karýþarak
bunlarý kirletebilmektedirler (Doðdu vd., 2002).

Jeotermal Enerjinin Temel
Avantajlarý
·Jeotermal enerjinin öncelikle, birden çok
amaca gerekirse ayný anda hizmet etmesi, çevre
ve ekonomik açýdan sahip olduðu önemli
avantajlarýnýn baþýnda gelmektedir.
·Jeotermal kaynaklar, yeraltýndaki rezervuarlar
tarafýndan sürekli beslenmekte, ayrýca kullanýlan
jeotermal akýþkanýn yeraltýna tekrar basýlmasýyla
(re-enjeksiyon) kaynak yenilenebilmektedir.
·Diðer enerji kaynaklarýna göre oldukça
ekonomiktir. Doðal ve kendi kaynaðýmýz olan
jeotermal enerji dýþa baðýmlý deðildir ve politik
iliþkilerden etkilenmez.

Þekil 2. Bir su baskýn jeotermal sahada, buhar çevrimli bir
jeotermal santraldan yapýlan atýmlarýn ve ana
kimyasal kirleticilerin bir özeti (Çakýn 2003).
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Jeotermal akýþkan içinde insan ve hayvan saðlýðýný
tehdit eden arsenik, cýva, kadmiyum, kurþun, krom
ve bunun gibi aðýr metaller bulunmaktadýr. Bu
yüzden içme ve kullanma suyu temin edilen
yüzeysel ve yeraltý suyuna jeotermal akýþkanlarýn
karýþmasý halinde bu sularýn kalitesinin
bozulmasýna hatta kullanýlmaz hale gelmesine
sebep olacaktýr (Eroðlu, 2008). Öte yandan,
Türkiye'deki tatlý yeraltýsuyu kaynaklarýnýn gerek
iklimdeki kuraklaþma ve gerekse plansýz ve aþýrý
çekim nedeniyle hýzla tüketilmekte ve tarýmsal,
endüstriyel ve yaþamsal faaliyetlere baðlý olarak
gittikçe artan hýzda kirletilmekte olduðu da
gözlenmektedir. Bu durumda, Türkiye'deki termal
su kaynaklarýnýn geniþ yayýlýmý da dikkate
alýndýðýnda, bunlarýn tatlý yeraltýsuyu üzerindeki
kirletici etkilerinin özenle araþtýrýlmasýnýn öncelikli
bir sorun olduðu anlaþýlmaktadýr (Doðdu vd.,
2002). Bugün jeotermal enerji kullanýmý
sonucunda, dünya fosil yakýtlarýnýn tüketimi ve
bunlarýn kullanýmýndan doðan sera etkisi ve asit
yaðmuru gazlarýn atmosfere atýlýmýndan dolayý
meydana gelen zararlý etkilerin azaltýlmasýna
katkýda bulunmaktadýr. Jeotermal enerjiye dayalý
modern jeotermal elektrik santrallerinde CO2, NO,
SO3 atýmý çok daha düþük olup özellikle merkezi
ýsýtma sistemlerinde sýfýrdýr (Þekil 2).

Modern jeotermal enerji santralleri ile jeotermal
ýsýtma sistemlerinde jeotermal akýþkan
bünyesindeki yoðunlaþmayan gazlar ile birlikte
rezarvuara geri basýlýr. Böylece dýþarýya hiçbir
þey atýlmadýðýndan çevreye olumsuz etkisi söz
konusu deðildir. ABD enerji bakanlýðý verilerine
göre sera etkisi yaratan karbondioksit
emülsiyonunun jeotermalde sýfýra yakýn olduðu
ve diðer fosil ve alternatif enerji kaynaklarýnda
ise çok daha fazla olduðu saptanmýþtýr. Örneðin
bu deðer kömürde 850-1300 g/KWh, doðal
gazda 500-1250 g/KWh, güneþ enerjisinde 20250 g/KWh, rüzgar enerjisinde 20-50 g/K
Wh'dir (Daðýstan, 2008). Örneðin, bir
santraldan atýk suyun herhangi bir su havzasý ya
da nehre atýlmasýyla sýcaklýðýn 23°C yükselmesi,
ekosisteme zarar verir. Sýcaklýk deðiþimine son
derece hassas olan bitki ve hayvan
organizmalarý yavaþ yavaþ yok olur. Su
sýcaklýðýnýn yükselmesi balýk yumurtalarýnýn
geliþimine zarar verebilir. Eðer balýklar yeniyorsa
ve civardaki bir balýkçý topluluðu için bir geçim
kaynaðý iseler, balýklarýn yok olmasý daha geniþ
bir topluluk için kritik olabilir. Dünyada gittikçe
artan eðilim, yerel kaynaklarýn kullanýmýna olan
dönüþtür ve bu nedenle jeotermal kaynaklarýn
daha verimli bir þekilde kullanýlmasý yönündeki
çalýþmalar artmaktadýr.

Jeotermal enerji en temiz enerji kaynaklarýndan birisidir...
(foto: http://thoughtsonglobalwarming.blogspot.com)
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Tablo 1. Kaynak türlerine göre çevresel etkiler (Varýnca vd., 2006).

Kaynak
Fosil Yakýtlar

Emisyonlar Hava
Kirliliði ve Ýklim
Deðiþikliliðine
Katkýsý
+

Deþarjlar,Su
Kirliliði ve
Sulak Alanlara
Etkisi
+

Atýk
Oluþumu

Görüntü
Kirliliði

Gürültü
Kirliliði

+

-

+

Habitat ve
Canlý
Yaþamýna
Etkisi
+

Güneþ
Rüzgar
Jeotermal
Hidrojen
Deniz-Dalga

-

+
+
+

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Biyokütle

+

-

+

+

-

+

Doðdu, M. Þ., Bayarý, C. S., 2002. Akarçay Havzasýnda
(Afyon) jeotermal kökenli kirlenme 2. yeraltýsuyu kirliliði.
Yerbilimleri, 25, 35-49.
Eroðlu,V., 2008. Ülkemizde Termal, Maden Sularý
Kaynaklarý ve Kullanýmý. Termal ve Maden Sularý
Konferansý, 24-25 Nisan 2008, Afyonkarahisar.
Etemoðlu, A. B., Ýþman, M. K., Can, M., 2006. Bursa ve
Çevresinde Jeotermal Enerjinin Kullanýlabilirliðinin
Ýncelenmesi. Uludað Üniversitesi Mühendislik-Mimarlýk
Fakültesi Dergisi, cilt 11, sayý 1.
Koçak, A., 2000. Türkiye'de Jeotermal Enerji Armalarý ve
Potansiyeli, Türkiye 8. Enerji Kongresi, Cilt 2 Sayfa: 109124, Ankara.
Lund, J.W., Lienau, P.J. and Lunis, B.C. 1998. Geothermal
Direct-Use Engineering and Design Guidebook, United
States Department of Energy, Idaho.
Memiþ, Ü., 2008. Jeotermal enerji kullaným alanlarý ve
çevresel etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Semineri I, 23s.
Toka, B., 2008. Jeotermal Enerji Araþtýrmalarý Eðitim
Semineri 2008.
Varýnca, K.B. ve Gönüllü M.T., 2006. Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarýnýn Kullanýmýnýn Çevresel Olumlu Etkileri, VI.
Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu - UTES'2006, Süleyman
Demirel Üniversitesi, 25-27 Mayýs 2006, Isparta.

Jeotermal akýþkanýn kullanýldýktan sonra
atýmýnda iki temel yöntem, enjeksiyon ve yüzey
sularýna boþaltmadýr. Enjeksiyon, baþlangýçta
rezervuar basýncýnýn korunmasý açýsýndan yararlý
olmasýna raðmen, dünyada yapýlan
uygulamalarda rezervuarýn soðumasý gibi
olumsuz etkilerinin aðýr bastýðý da görülmüþtür.
Son zamanlarda enjeksiyon, yüzeye atýmla ilgili
çevresel problemlerden kaçýnmak amacýyla
uygulanmaktadýr (Çakýn, 2003; Çakýn vd.,
2005). Enerji üretiminde kullanýlan kaynaklarýn
üretim esnasýnda oluþturduklarý çevresel etkileri
Tablo 1'de görülmektedir. Tabloda kaynaðýn
belirtilen etkisi varsa “+”, yoksa veya çok az ise
“-” iþareti konulmuþtur. Etkilerde
derecelendirme yapýlmamýþ sadece etkin olup
olmadýðýna bakýlmýþtýr. Bu sebeple deðerler
izafidir (Varýnca vd. 2006).

Kaynaklar
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Jeotermal Enerji Potansiyeli, Jeotermal Enerji Doðrudan
Isýtma Sistemleri: Temelleri ve Tasarýmý. MMO Yayýn No:
MMO/2001/270
Can, M., 1994. Bursa'da jeotermal enerjinin merkezi
ýsýtma sistemlerinde kullanýlabilirliðinin incelenmesi.
Ekoloji, 13, 44-49.
Çakýn, A., 2003. Environmental effects of geothermal
applications case study: Balçova geothermal field. Yüksek
Lisans Tezi, Ýzmir Ýleri Teknoloji Üniversitesi.
Çakýn, A, Gökçen, G., Eroðlu, A., 2005. Jeotermal
Uygulamalarýn Çevresel Etlileri: Balçova Jeotermal
Bölgesel Isýtma Sistemi Örneði, Jeotermal Enerji Semineri
Kitabý, MMO Yayýn No: E/2005/393-2, 345-357.
Daðýstan, H., 2008. Yenilenebilir Enerji ve Jeotermal
Kaynaklarýmýz. Termal ve Maden Sularý Konferansý, 24-25
Nisan 2008, Afyonkarahisar.
Dickson, M.H., Fanelli, M., 1995. Geothermal Energy,
John Wiley and Sons, West Sussex, England..

Jeotermal enerji üretim döngüsü
resim: http://www.alt-energystocks.com
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mozcelik@mmf.sdu.edu.tr

Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik geliþmelere paralel olarak
mühendislik disiplinlerinin araþtýrma, geliþtirme, üretim,
uygulama ve denetim fonksiyonlarýda mekanizmalarýda pozitif
ivme kazanmaktadýr. Mühendislik tarihinin geçmiþinden
bugünlere taþýdýðý “sorunlara çözüm bulma” iþlevi, bilgi üretim
sürecinde daha alt dallara doðru yönlenen yoðunlaþmaya
uyumlu olarak, özgün alanlarda toplanmaktadýr. Bu geliþim
çizgisi, genel bir mühendis kavramýnýn terk edilerek, bunun
yerine yeni mühendislik dallarýnýn doðmasýný saðlamýþtýr.
Ancak, bu deðiþim çizgisinin yaratmýþ olduðu alt bilim dallarýna
bölünme, mühendislik disiplinlerini birbirinde uzaklaþtýmayýp
daha ziyade bilimsel bilginin üretilmesi gerekse bilginin
uygulanmasýnda ortak çalýþma kültürünü, ekip çalýþmasýný
daha da zenginleþtirmiþtir.
Genel olarak mühendislik, bilginin pratik amaçlara
uyarlanmasý; bilimsel ilkelerin en verimli biçimde mühendislik
yapýlarýna, makinalara, ürünlere, sistemlere ve süreçlere
dönüþtürülmesi sanatýdýr. Bilim adamýnýn görevi bilgiyi
geliþtirmek, mühendisin görevi ise uygulamaktýr. Bu aþamada
Jeoloji Mühendisliði de mühendislik sanatýnýn gereklerine
uygun olarak, insanlýðýn kültürel ve iktisadi zenginliðine katký
sunmayý amaçlamýþtýr. Jeoloji Mühendisleri, içinde yaþadýðýmýz
doðal çevreye yönelik her projenin ihtiyaç duyduðu ve
duyacaðý jeolojik modelin tasarýmcýlarý olarak kalmamýþ, diðer
mühendislik disiplinleriyle bir arada “doðaya müdahale ve
dönüþtürme” uðraþýna katýlmýþtýr. Bu uðraþýn sýnýrlarýnýn doðal
çevremiz olarak kabul edilen dünya ile sýnýrlý olmadýðý,
bugünkü teknoloji ile uzaydaki çevreyi de ilk algýlamanýn
jeolojik modelin verileriyle baþladýðý görülmektedir.
Mühendislik çalýþmalarý günlük yaþamýmýzý çok fazla kadar
etkilemektedir. Tüm insanlar mühendislerden teknolojik
yeniliklerle beraber, yaþamý kolaylaþtýran olumlu beklentiler
içerisindedir. Mühendislik çalýþmalarý genellikle ayný anda
birçok kiþiye hizmet verebildiði gibi, bu çalýþmalarda veya
hizmetlerde olabilecek herhangi bir mühendislik hatasýnýn
topluma veya çevreye büyük zararlar vermesi de mümkündür.
Bu nedenle, mühendislerin iyi bir teknik eðitimin yaný sýra, iyi
çevre ve iyi etik eðitimi almýþ olmalarý da gerekmektedir.

pdd.co.uk

15

SDUGEO
e-dergi

HAYATA DAÝR

Meslek ahlaký; mühendislerin yeterlilik,
güvenirlilik, tarafsýzlýk, baðýmsýz karar alabilme,
kendi kendilerini denetlemelerinin ve
dürüstlüðünün simgesidir. Meslek ahlaký kurallarý
mesleki kararda tanýmlanan meslek ahlaký
anlayýþýný benimseyen meslek mensuplarýný
yüceltecek, buna karþýlýk mesleki yaralayýcý ve
karalayýcý davranýþlara karþýda koruyacaktýr.
Mesleki ahlak ilkeleri çerçevesinde toplum;
mühendislerin belli bir yasal düzenlemeden güç
aldýklarýný anlayacak, meslek mensuplarý için
ahlaký deðer ölçülerini her þeyden önce olduðu
gerçeðini kabul edecektir. Bu baðlamda; meslek
mensuplarý için vazgeçilmez ve göz ardý edilemez
olan ahlaki deðer ölçülerinin yüceliði, mesleðe
girmek isteyenler yani aday meslek mensuplarý
için de bir rehber ve mutlak ölçü olarak kabul
edilmiþ olacaktýr.

Etik Kavramý
Etik, insanýn kendi þahsýna ve diðer insanlarýn
kiþiliklerine karþý iyi davranmasý, genel bir
anlatýmla, iyiliðe varýlmasý için kendini uymaya
zorunlu hissettiði manevi ve ruhsal görevler ve
bunlara iliþkin kurallardýr. Etik, bazen ahlak terimi
ile ifade edilmektedir. Baþka bir tanýma göre; etik,
insan iliþkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasi,
ekonomik, hukuki, bilimsel, teknolojik vb. tüm
alanlarda insanýn tutum, davranýþ, eylem ve
kararlarýnda belirleyici olan, hiç kimsenin dýþýnda
kalamayacaðý, kaçýnamayacaðý ilke ve deðerler
bütünüdür. Yani etik, bir standartlar bilimidir.
Etiði, toplumun kültürel, sosyal, siyasal,
ekonomik, hukuk vb. deðerler bütünü dýþýnda ve
onlardan baðýmsýz, ayrý bir statü veya kategori
olarak ele almak mümkün deðildir. Etik bir felsefe
disiplini olarak, sadece olmasý gereken dar bir
alanýn bilgisi olmaktan çýkmýþtýr. Günümüzde etik,
toplumsal ve bireysel her türlü tercihlerimizin,
kararlarýmýzýn, eylemlerimizin, tavýr
takýnmalarýmýzýn ve onlarý belirleyen ilkelerin,
deðerlerin bilgisi olarak yaþamýn içinde yer
almaktadýr. Etik iliþkilerin temelinde, insanýn
sosyalleþme veya toplumsallaþma sürecinde kiþilik
kazanýp, çevreye uyum saðlayýcý tutum ve
davranýþlarý yatmaktadýr.

Mühendislik Etiði
Mühendislik etiði, mühendislik faaliyetin
sürdürülmesi aþamasýnda ahlaki ve mesleki
ilkelere göre hareket etme disiplini olarak kabul
edilebilir. Herhangi bir mühendislik projesinde,
mühendisler mesleki etiðe ne kadar baðlý
kalýrlarsa o meslek toplumun gözünde o kadar
saygý ve güven kazanýr. Her mühendislik
branþýnýn kamusal açýdan gereksinimi vardýr. Bu
gereksinim etik ilkelere uyumla kurumlaþýr.
Mesleki kararlarýn etik, sosyal, teknolojik,
ekonomik ve politik yönleri olabilir. Böyle bir
yelpazenin gücünü ve konumunu belirleyen
temel öðe etik yönüdür. Etik özelliði bulunmayan
eylemler, dengeleri bozacaðý gibi yapýlan iþe
güveni ve saygýyý da azaltmaktadýr. Bu nedenle
alýnan kararlarýn deðerlendirilmesini yapacak
olanlarýn ahlaki standartlara olan ilgisi diðer
ilkelere olan ilgisinden daha fazladýr.
Mühendislerin davranýþlarý, iþe bakýþ açýlarý, iþin
yapýmýnda gösterdikleri baþarýlarýn altýnda etik
kurallara baðlýlýk ön plana çýkmaktadýr. Çünkü her
baþarýnýn arkasýnda yatan çalýþanlarýn bireysel
baþarýlarýdýr. Bireysel baþarýnýn temelinde de
çalýþkanlýk kadar etik ilkelere baðlýlýk yatmaktadýr.
Ýþ hayatýnda mühendislerin kendisine verilen bir
iþi bütün özellikleri ile kavramasý mesleki açýdan
deðerlendirerek kendisinden beklenen hizmeti
mesleðinin özelliklerine uygun olarak vermesi
meslek etiðinin gereklerindendir.

Mesleki Etik
Meslek; bilgi, özen, güvenirlilik olgularý ile
bütünleþmiþ, iþ disiplininin tüm özelliklerini içeren
bir uðraþ alanýdýr. Meslek mensuplarý baský altýna
alýnamaz, meslek mensuplarýnýn mesleki onur ve
ahlaký her þeyin önündedir. Mesleki etik; mesleki
faaliyetlerin sürdürülmesi aþamasýnda ahlaki ve
mesleki ilkelere göre hareket etme disiplinidir.
Meslekler, etiðe baðlýlýðýyla saygý ve güven kazanýr.
Meslek kararlarýný etik, sosyal, teknolojik,
ekonomik ve politik yönleri olabilir. Meslek
kararlarýnýn gücü ve konumunu belirleyen temel
öðe etiktir. Etik özelliði bulunmayan eylemler
dengeleri bozacaðý gibi yapýlan iþe güveni ve
saygýyý da azaltmaktadýr. Kiþilerin baþarýlarýnýn
altýnda etik kurallara baðlýlýk ön plana çýkmaktadýr.
Her baþarýnýn altýnda yatan kiþilerin bireysel
baþarýlarýdýr. Bireysel baþarýlarýn temelinde de
çalýþkanlýk kadar etik ilkelere baðlýlýk yatmaktadýr.
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Doðruluðuna inanýlan projelerin uygulanmasý
aþamasýnda ise, uygulama ve denetim sürecinde
görev alan elemanlarýn, projenin kapsamýna ve
içeriðine uymak yükümlülükleri vardýr. ACM
(Association for Computing Machinery),
mühendisler için genel etik kurallarýný aþaðýdaki
gibi sýralamýþtýr.

Mühendislik hizmetleri toplumsal yaþamýn her
alanýnda belirleyici bir yer tutmaktadýr. Toplum
mühendislerden kaliteli ve akýlcý üretim yapmasýný,
ayný zamanda mühendislerin etik kurallara uyarak
meslek ahlaklarýný korumalarýný istemektedir. Bu
nedenle etik konusu, mühendislik eðitiminde göz
önünde tutulmasý ve ihmal edilmemesi gereken
önemli bir konudur.

12345678-

Dünya Mühendisler Birliði'nin 5 Ekim 1977 günlü
toplantýsýnda son þeklini kabul ettiði Mühendislik
Etiði'nin temel ilkeleri aþaðýdaki þekilde
duyurulmuþtur:

Temel Ýlke:
Mühendisler, mühendislik mesleðinin doðruluðunu,
onurunu ve deðerini insanlýðýn refahýnýn artmasý
için kendi bilgi ve becerilerini kullanarak, dürüst ve
tarafsýz olarak halka, kendi iþverenlerine ve
müþterilerine sadakatle hizmet ederek,
mühendislik mesleðinin yeteneðini ve prestijini
artýrmaya çabalayarak, kendi disiplinlerinin
mesleki ve teknik birliðini destekleyerek, yüceltir
ve geliþtirirler.

Mühendislik Etiði Ýlkeleri:
1. Mühendisler, mesleki görevlerini yerine
getirirken, toplumun güvenliðini, saðlýðýný ve
refahýný en önde tutacaklardýr.
2. Mühendisler, sadece kendi uzmanlýk
alanlarýndaki hizmetleri vermelidirler.
3. Mühendisler, yalnýzca objektif ve gerçek resmi
raporlar yayýnlayacaklardýr.
4. Mühendisler, mesleki konularda, her iþveren
veya müþteri için güvenilir vekil olarak
davranacaklar ve çýkar çatýþmalarýndan
kaçýnacaklardýr.
5. Mühendisler, hizmetlerinin geçerliliði konusunda
mesleki itibarlarýný oluþturacak ve diðerleriyle
haksýz rekabete girmeyeceklerdir.
6. Mühendisler, mesleki doðruluðunu, onurunu ve
deðerini yüceltmek ve geliþtirmek için
çalýþacaklardýr.
7. Mühendisler, mesleki geliþmelerini kendi
kariyerleriyle devam ettirecekler ve kendi
kontrolleri altýndaki mühendislerin mesleki
geliþmeleri için olanaklar saðlayacaklardýr.

Toplum ve insanlýðýn refahý için çalýþmak
Baþkalarýna zarar vermekten kaçýnmak
Dürüst ve güvenilir olmak
Ayrýmcýlýða karþý tavýr almak
Telif ve patent haklarýna saygýlý olmak.
Entelektüel haklara saygýlý olmak
Mülk haklarýna saygýlý olmak
Gizliliðe saygýlý olmak

Mühendis Sorumluluðu ve Etik
Mühendislik, mimarlýk ve þehir plancýlýðý
hizmetleri, gerek tek tek bireylerin, gerekse
toplumun günlük yaþamýnýn her noktasýný, her
geçen gün daha çok etkilemekte, bu etki
günümüzle sýnýrlý kalmayýp geleceðimizi de
kapsamaktadýr. Bu nedenle de, mühendislerin ve
mimarlarýn topluma, doðaya ve gelecek
kuþaklara karþý sorumluluklarý da hizmetlerinin
kapsamýyla ayný oranda artmaktadýr. Ayrýca,
geliþme sürecinin sýkýntýlarýný yaþayan ülkemizde
bu toplumsal sorumluluk kendisini daha da
aðýrlýklý olarak hissettirmektedir.
16 Eylül 2004 de yapýlan TMMOB 38. Olaðan
Genel Kurulu, TMMOB Mesleki Davranýþ
Ýlkelerini, mühendislik, mimarlýk ve þehir
plancýlýðý etkinliklerinde yönlendirici ve eðitici
ilkeler olarak kabul etmektedir.Mühendisler,
mimarlar ve þehir plancýlarý, bu bilinçle, mesleki
etkinliklerinde aþaðýda tanýmlanan ilkelere
uymayý, uyulmasý için meslektaþlarýný uyarmayý
bir görev sayarlar.Bu ilkeler ana baþlýklarýyla
þöyledir:
a. Topluma ve Doðaya Karþý Sorumluluklar
b. Hizmet Verilen Gerçek ya da Tüzel Kiþilere
Karþý Sorumluluklar
c. Mesleðe ve Meslektaþa Karþý Sorumluluklar
d. Kendilerine Karþý Sorumluluklarý
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Bu sorumluluklarýn TMMOB tarafýndan yazýlý hale
getirilmesindeki amaç mesleki yaþamý boyunca
ýsrarla bu ilkeleri uygulamakta olanlarýn
desteklenmesi, yeni mühendislerin yanlýþ
yapmasýnýn önlenmesidir.

Ýnsanlarýn davranýþ kurallarý, kaynaðýný
toplumdan, yetiþtiði kültürden ve toplumu
geliþtiren üretim iliþkilerinden aldýðýndan,
toplumun deðiþimine paralel olarak bu kurallar
da deðiþmektedir. Temel amaç, mühendislik
mesleðinin ya da diðer mesleklerin insanlara
daha iyi hizmet etmesi, kýlavuzluk görevini
eksiksiz yerine getirmesidir.

Mühendislikte temel amacýn çözüm olduðu
düþünülürse, yanlýþ çözüm sunma yerine, doðru
çözümün ortaya konmasý etik gerekliliktir.
Kamunun güvenliðini, saflýðýný ve refahýný koruma
görevini üstünde barýndýran mühendisler, iþ
hayatlarýnda sýk sýk çeliþkili durumlarla
karþýlaþýrlar. Bu durumda teknik ya da ahlaki
kararlarý vermekte zorlanýrlar. Tüm deðer
yargýlarýný, tecrübelerini ortaya koyarak çözüme
ulaþmaya çalýþýrlar.

ABET 2000 yýlýndan sonra yayýmladýðý
mühendislik ölçütlerinde, etiksel sorumluluðu iki
ölçütünde vurgulamaktadýr. Bu ölçütlerden
birinde, mühendislik programlarýndan mezun
olanlarýn, profesyonel ve etiksel sorumluluðu
benimsemiþ olduklarýný kanýtlamalarý gerektiði
belirtilmiþtir. Diðerinde ise mühendislik
standartlarýnýn yaný sýra, öðrencilerin kazandýklarý
tasarým deneyimleri içinde, ekonomik, çevresel,
sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etiksel, güvenlilik,
sosyal ve politik hususlarý da benimsediklerini
kanýtlamalarý gerektiði belirlenmiþtir.

Sonuç
Bilim ve teknolojinin hýzla ilerlemesi, ayný
zamanda dünya nüfusunun hýzla artmasý
toplumlarý, daha önceden kestirilemeyen etiksel
sorunlarla karþý karþýya getirmektedir. Bu nedenle
etik konularýna bilinçli ve bilimsel yöntemlerle
yaklaþýlmasý gerekmektedir. Etik kurallarý mutlaka
bilimsel temellere oturtulmalýdýr. Her mühendislik
disiplini genel mühendislik etik kurallarýný
benimsemeli ve bu kurallara ters düþmemek
kaydýyla, kendi disiplinine öz kurallar
üretebilmelidir. Etik kurallarýnýn uygulayýcýsý, yasal
olarak diðer ülkelerde olduðu gibi mühendis
odalarý olmalýdýr.
Mühendisin yalnýz bugünkü deðil, gelecekteki
toplumun da saðlýk, güvenlik ve refahýný saðlamak
üzere, doðal ve ekonomik kaynaklarýn
sürdürülebilir þekilde kullanýmýný gözetmesi þarttýr.
Mühendisler insanlýðýn ekonomik kalkýnmasý ve
sorumlu insan iliþkileri geliþtirmek üzere ne kadar
özen göstermek mecburiyetinde iseler, ayný
þekilde doðal sistemlerin kalitesini yükseltmek,
özgün ve ender rastlanan doðal sistemleri ve
yerleri korumak, bu gibi deðerlerin bozulacaðýný
hissettiklerinde direnmek zorundadýrlar.

Kaynaklar
ABET, 2002-2003 Criteria for Accrediting Engineering
Programs.
Elektrik Mühendisleri Odasý Etik Komisyonu, Mühendislik ve
Etik, II. Elektrik Elektronik
faraday.ee.emu.edu.tr/EENG224/Papers/Muhendislikte%20
Etik.pdf(28.09.2010)
www.maden.org.tr/resimler/ekler/3a7769efbcc8310_ek.pd
f (28.09.2010)
www.mmf.selcuk.edu.tr/makina/Muhendislik_Etigi.../Sunu4
_IO.ppt ( 28.09.2010)
www.ins.itu.edu.tr/cevre/personel/talinli/dersler/Müh_etigi.
ppt(28.09.2010)
tr.wikipedia.org/wiki/Mühendislik_etiði(28.09.2010)
web.itu.edu.tr/~goksel/dersler/etik/etik_kurallar.pdf(28.09.
2010)

hkchcc.org

Bilgi birikimi ve donanýmý yüksek bireylerin, ayný
zamanda etik deðeri yüksek, bilinçli, kiþilikli
yetiþkin iyi insanlar olarak da yetiþtirilmesi gereði
ortaya çýkmaktadýr.
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Ramazan Toprakli,
Insaat Y. Mühendisi

Son 50-60 yýl içinde iyice döküp düþünmeden birçok yeradýmýzý deðiþtirdik. Bunda da son zamanda
çektiðimiz kaht-ý rical ile 18 inci asýrdan itibararen girmiþ olduðumuz savaþlarda okumuþ insan
gücümüzü kaybetmiþ olmanýn etkisi büyük olmalýdýr.
“Deðiþen Coðrafya ve Miryokefalon Savaþý” adlý kitabýmýn çalýþmalarý sýrasýnda karþýlaþtýðým bazý
yeradlarýný siz deðerli ilim camiasýyla paylaþmak istiyorum.
Çoðumuzun bildiði gibi Eðirdir'in Mahmatlar köyü ile Sarýidris arasý göl kýyýsýna “Eðerim veya Eðrim”
denilir. Gûya seyyahýn biri oradan geçerken atý göle uçasýymýþ. Seyyah atýnýn eðerinde altýn dolu olduðu
için de; “atým da atým amma illâ da eðerim dediði için orasýnýn adý eðerim olasýymýþ”. Yalvaç'ýn Kozluçay
kasabasýnýn eski adý “Gelegermi”, Özgüney'in “Gemen”, Koruyaka'nýn “Aðap”, Gelendost- Baðýllý
kasabasýnýn adý “Baðlý” olarak geçer. Barla ve Bedre halkýndan dinlediðim rivâyetlere göre Barla ile
Gelendost arasýnda çok verimli bir ova varmýþ. Ova çok verimli olduðu için de adý “Altýnova” imiþ.
Baðýllý-Çaltý- Madenli (Kötürnek) köyleri arasý, Akçapa örenindeki su kuyusuna “Sütkuyusu”,
Sütkuyusu'nun 500 metre doðusu, Yangýlýkaya'nýn batý dibindeki araziye “Kösçukuru”, Eðirdir ve Hoyran
göllerinin birleþtiði boðaza ise “Kemerboðazý” denilir.
Sütkuyusu için için þöyle bir rivâyet anlatýlýr: “Günün birinde Sütkuyusu'ndan geçmekte olan bir göçer
davarlarýný kuyudan suladýktan sonra davarlarýnýn südünün ziyadeleþtiðini görür ve oracýkta bir kurban
keser”. Þimdi hâlâ südü olmayan veya az olan gelinler için Sütkuyusu adlý kuyudan su getirilir ve gelengeçenlerin almasý için kuyunun yanýbaþýna katmer veya para gibi hediyeler býrakýlýr.
Bu yeradlarýnýn gerçek yüzlerini bilmek istersek eðer; þunlarý görebiliriz:
1- Eðerim veya Eðrim adý orada eskiden bir düden olduðu için verilmiþ olmalýdýr. “Egrim” adý DLT'ye
göre düden veya suyun burularak, dönerek aktýðý yer demektir.
2- “Altýnova” adý DLT'ye göre aþaðýova anlamýnadýr ki Kemerboðazý tarafý da yukarýova'dýr.
3- “Kemerboðazý” adý orada bulunan bir kemer köprüden gelmiþ olmalýdýr.
4- “Baðlý” adý o civarda baðlarýn çok olduðu için verilmiþtir.
5- “Gemen” adýnýn minare kitabesinde yazýldýðý gibi yay manasýna gelen kemân'dan gelmiþ olmasý
gerekir. Türkistanda bir halk kahramanýn adý Kemen'dir.
6- “Aðap” Ermenice Agop kelimesinden deðil, Türkçe “Ak-alp” adýndan gelmektedir.
7- “Sütkuyusu” ise “Sü” kuyusu yani asker kuyusu adýndan gelmiþ olmalýdýr ki; 572, M1176 savaþýnda
Selçuklu ordusunda insan ve atlar su ihtiyacýný bu kuyudan karþýlamýþtýr. Kuyunun suyu bir orduya
yetecek kadar bol ve zaman zaman sular kuyunun aðzýndan taþmaktadýr. Zaman içinde sü ve egrim
kelimeleri ortalýktan çekildiði için halk muhayyilesi eðer ve süt hikâyelerini üretmiþtir.
8- Ayný þekilde “Kösçukuru” adý da bizim adýgeçen kitabýmýzda –ilgililere nerede çalýndýðýný
sorduðumuz- orduyu galeyana getiren, coþturan davul-kösün vurulduðu yeri göstermektedir.
9- “Gelegermi” adýnýn gele (kale) ve germi (sýcaklýk) kelimelerinin birleþmesinden meydana geldiðini
düþündük. 1930'lu yýllarda Kozluçay hudutlarýnda Asarcýk adlý bir mevki olduðunu tesbit ettik. Asarcýk
denilen yerde bir kale olmalý ve bu kalede sýcak su bulunmalýydý.
23 Temmuz 2010 tarihinde Kozluçay kasabasýný ziyaretimiz esnasýnda Belediye Baþkaný Ali Buba ve
halkla yaptýðýmýz görüþmelerde güney yamaçlarýn kar tuttuðu halde bir yerde, kuz olmasýna raðmen
kar tutmadýðýný ve bunun üzerine baþkanýn kasabada sýcak su araþtýrýlmasý için MTA'ya müracat ettiðini
öðrenmiþ olduk.
Bir isimdir, bir yer adýdýr deyip geçmiyelim. Yerin kulaðý vardýr ve yer de insanlardan duyduklarý
kelimeleri yeradlarý olarak hýfzetmektedir. 26 Temmuz 2010
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SDÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü, 4. sýnýf
mustafagokhanaltinsoy@hotmail.com

3. sýnýf bittikten sonra Lisansüstü eðitim olanaklarýný araþtýrmak ve ziyaret amacý ile Ýngiltere’ye
gitmeye karar verdim. Londra'ya gitmek isteyen arkadaþlarýma yardýmcý olacaðýný düþündüðüm
izlenimleri paylaþtýðým bu yazýda size rehberlik etmeye çalýþacaðým. Ýngiltere tarihi ve kültürel açýdan
önemli bir ülke. Eðitim yönünden de dünya da ön sýralarda yer alan ülkede kendinizi geliþtirmek adýna
pek çok fýrsat var. Müze ve okullarý bunlarýn baþýnda geliyor.

Baþlarken
Londra tarihi ve jeolojik açýdan çok büyük bir zenginliðe sahip bir yer. Baþta Londraya gidiþ çok
karmaþýk gibi görünsede sistemli olduðunuz takdirde iþler epey kolaylaþýyor.
Pasaport iþlemlerinde e-pasaport dönemine geçildiðinden dolayý biyometrik resim, ikametgah vb.
(www.egm.gov.tr ) belgeleri aldýktan sonra 1 gün içerisinde iþlemleri yapmanýz mümkün ve 2-3 gün
içerisinde pasaportunuz verdiðiniz adrese ulaþmakta. Ankara ve Ýstanbul gibi büyük þehirlerde
özellikle yaz aylarýnda çok baþvuru olduðundan (sabah 7’de Emniyet Müdürlüðünün önünde sýraya
girdim, saat 10’da sýra bana geldiðinde pasaport kalmadýðý söylendi) bu iþlemleri Isparta'da halletmeniz
daha kolay olur.
Gitmeye karar verdiðinizde öncelikle seyahat acentalarý, dil okullarý veya tanýdýklar vasýtasý ile davetiye,
kalacak yer gibi önemli konularý halletmeniz gerekmekte. Ýþin biraz daha zor görünen kýsmý olan vize
almak ise önemli evraklarý tamamladýðýnýzda kolaylaþýyor. Özellikle öðrenci belgesi, davetiye yazýsý ve
kalacaðýnýz kiþilerin Ýngiliz vatandaþlýðý varsa iþler çok daha kolaylaþýyor. Ben baþvuru iþlemlerini
Ankara’da tamamladým. Web sitelerinde bulunan evraklarý tamamladýktan sonra UK Border adlý yere
baþvuruyorsunuz. Burada önemli olan gitmeden önce randevu almak ve UK Border'ýn 100 soru
civarýnda anketini doldurmanýz (evraklarý teslim ederken bu çýktý elinizde bulunmalýdýr). Bu iþlemleri
tamamlandýktan sonra randevu aldýðýnýz gün ve saatte gidiyorsunuz. Listede isminiz olduðundan
hemen içeriye alýyorlar ve herhangi bir sorun olmazsa 15 dakika içerisinde baþvurunuzu
tamamlýyorsunuz. Bu 15 dakika içerisinde bire bir görüþme yapýlýyor ve bu sýrada size ne amaçlý
gideceðiniz, nerde kalacaðýnýz soruluyor. Pamak izi ve video kaydý yapýldýktan sonra 10-15 gün
içerisinde vize kabul/red yazýnýz geliyor. Ben davetiyemi gönderenlerin Ýngiliz vatandaþý olmasý
nedeniyle ve teminat gösterdikleri için 2 gün içerisinde vizemi aldým.

Londra...
Ýklim olarak yaz mevsiminde Türkiye'nin bahar aylarýna benzeyen bir iklimi var, bu nedenle yanýnýzda
yaðmurluk ve hýrka bulundurmanýzý öneririm. Londra da 5 tane havaalaný bulunmaktadýr.Eðer sizi
arabayla karþýlayacak biri varsa Stansed havaalanýný tercih etmeniz size zaman açýsýndan fayda
saðlayacaktýr. Eðer çok popüler olan Heatrow Havaalanýný tercih ederseniz Metro (underground) ile
Londra'nýn heryerine ulaþmanýz mümkün.
Londrada her yere metro ile ulaþabilirsiniz. Ayrýca kaybolmanýz imkansýz diyebilirim,birçok aðaç ve
direkte harita ile bulunduðunuz yeri ve en yakýn metro hattýný görebilirsiniz.
Londra da tarihe merakýnýz varsa adým baþý müze bulmanýz mümkün. Özellikle National History
Museum,National Art Museum,Ýmperial War Museum,National Maritime Museum,Science
Museum,Madamme Tusaud Museum ve Buckingam Palace kesinlikle uðramanýz gereken yerler diye
düþünüyorum…
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The Parlement

Big Ben

St. Mary Churc

London Bridge
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Kültürel miras bakýmýndan Covent Garden Ýngilizlerin uðrak yeridir. Ayrýca China Town, Soho gibi
mekanlarda ilginizi çekebilir.
Londranýn kalabalýk meydanlarýndan Piccadly Circus görülmeye deðer bir yer olup hakkýnda birçok
ingiliz atasözü söylenmektedir. Hemen yakýnýnda bulunan Trafalgar Meydaný Londra'nýn simgesi
konumundadýr. Sayýsýz turisti bu meydanda ve hemen bitiþiðinde bulunan National Art Museum da
görmeniz mümkündür.
Buradan Londra'nýn ortasýndan geçen Thames River'a doðru gittiðinde yolda kýrmýzý hatlar
göreceksiniz. Londrada tarihi önemi olan yerlerde yollar kýrmýzýlaþmaktadýr. Bu hattý takip ettiðinizde
Buckingam Palace'i görmek mümkündür. Burada Ýngiliz Kraliyet ailesi bulunmaktadýr ve özellikle yaz
aylarýnda giderseniz iðne atsanýz yere düþmeyecek kadar kalabalýk diyebilirim. Gerekli izinleri ve
randevu alýrsanýz Kraliyet sarayýnýn içerisinide gezebilirsiniz. Buraya gelmiþken yakýnýnda bulunan
baþbakanlýk konutunuda görebilirsiniz.
Londranýn diðer önemli simgeleri ise The Parlement (Parlemento Binasý) ve Bigben'di, kesinlikle
görmenizi öneririm. Bu yapýlarýn hemen karþýsýnda yer alan London Eye(Dönme dolap) ile tüm
Londra’yý ayaklarýnýz altýnda görebilirsiniz.
Özellikle Londra nýn doðusuna gittiðinizde modern zamanlarda yapýlmýþ gökdelenleri görmeniz
mümkün. Liverpool Street, Bank, Monument gibi yerlere metro hatlarýyla ulaþabilrsiniz. Buralar Londra
ve dünyanýn ekonomisinin kalbinin atýðý bölgelerdir. Ayrýca burada bulunan St.Paul's kilisesi hristiyanlýk
açýsýndan ve mimari açýsýndan oldukça önemli bir yerdir. Monument veya London Bridge duraðýnda
indiðiniz takdirde yine Londranýn simgelerinden olan açýlýr/kapanýr köprü London Bridge'i görebilirsiniz.
Londra nýn biraz daha güneydoðusuna gidildiðinde Greenwich gözlemevi(Sýfýr noktasý) adýndan da
anlaþýlacaðý üzere oldukça yeþil bir bölgedir…Ve hemen giriþinde National Maritime Museum ve
University of Greenwich'i görebilirsiniz. Ayrýca National Maritime Museumun hemen yanýnda bulunan
jet simülasyonuna binip adrenalin yaþayabilirsiniz. Greenwich gözlemevi biraz yüksekte
bulunduðundan Londra nýn önemli iþ merkezlerini bu noktada görmeniz , sýfýr yazýsýnýn bulunduðu
yerde resim çektirmeniz ve hediyelik eþya almanýz mümkün.
British Museum gerçekten görülmeye deðer bir yer…Burada birçok ulusa ait kýsýmlar bulabilirsiniz.
Alacahöyük hakkýnda bilgiler, taþlar ve Sarýkamýþ hakkýnda bilgi ve obsidiyenler bana Türkiye
bölümünden ilginç gelen kýsýmlar. Mýsýr bölümünde ki firavun iskeleti ise en ilginç bulduðum eser.
National History Museum'a gittiðiniz de tarihi mimari ve içerisinde jeoloji müzesini görebilirsiniz.
Londrada birçok müzeye girerken sýra beklemezken burada sýra bekliyorsunuz. Bu da Avrupa da
jeolojiye ve tarihe çok önem verildiðinin bir göstergesi. Ýçeride birçok farklý milliyetten gelen insanlar
jeolojik güzellikleri fotograflamakta.
12.yüzyýlda kurulan ve dünyanýn en iyi üniversitelerinden biri olan Oxford'a kolayca ulaþabilirsiniz.
Oxford þehrinini tarihinin yaný sýra, mimarisi ve üniversitesi dikkat çekmektedir. Oxford üniversitesinde
Jeoloji Bölümü Earth Science adlý kýsýmda bulunmaktadýr ve hemen bitiþiðinde bulunan Jeoloji Müzesi
eþsiz bir güzelliðe sahiptir. Bu müzede 4.5 milyar yaþýnda nantan meteoritini, 3.6 milyar yýllýk gnays larý
görmeniz mümkün. Ayrýca çeþitli dinazorlarý ve birçok mineralleri ve endüstriyel mineraller ile kullaným
alanlarýný görmeniz demümkün. Oxford Jeoloji Müzesinde 2.katý ayakta tutan kolonlarýn her birinin faklý
kökenden oluþan kayaçlardan oluþmakta. Oxford þehrini panaromik seyretmek için Saint Mary
kilisesinin çatýsýna çýkabilirsiniz.
Son olarak Ýngiltere deyince futbol severlerin aklýna Premier Lig geliyor.Londra Chelsea, Arsenal,
Tottenham, Fulham, West Ham gibi köklü klüplere ev sahipliði yapmaktadýr. Chelsea stadý tribünlerin
sahaya en yakýn olduðu stadlardandýr. Stamford Bridge(Chelsea), Emirates (Arsenal) ve Wembley
(Ýngiltere milli takýmýnýn stadý) Bunlarý ücret karþýlýðý gezebilirsiniz.
Kendi adýma geleceðe yönelik pek çok þey kazandýðým bu seyahati en kýsa zamanda eðitim amaçlý
olarak tekrarlamayý düþünüyorum. Umarým bu yazýda anlattýklarým arkadaþlarýma faydalý olur.
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Muhittin Görmüþ, Fuzuli Yaðmurlu, Enis K. Sagular, Ümran Pekuz, Murat Þentürk,
Kubilay Uysal, Suveyla Kanbur,
SDÜ Jeoloji Müh. Bölümü, Genel Jeoloji ABD

Deprem üzerine gerek Türkçe ve gerekse de farklý dillerde birçok araþtýrma yazýlarý ya da görsel
görüntüler içeren web siteleri bulunmaktadýr. Bununla beraber yaþanan her bölgenin kendine özgü yer
yapýsýnýn, deprem riskinin tartýþýlmasý önemli gözükmektedir. Bu nedenle, Isparta ve çevresinin
depremsellik özelliði açýsýndan konumu, depremsellik geçmiþi, deprem ile baðlantýlý zemin özelikleri ve
zemin sývýlaþma problemi bir jeoloji mühendisi gözüyle ele alýnmýþ ve deðerlendirilmiþtir.
Isparta ve çevresi, Isparta üçgeni (Isparta büklümü) olarak bilinen göller yöresinin üst kesimlerinde yer
almaktadýr. Yapýsal simetri ekseni durumunda gözüken Eðirdir-Kovada çöküntüsü (grabeni), Isparta açýsýný
doðu ve batý kanat olmak üzere iki farklý bölüme ayýrmaktadýr. Her iki kanatta da yerinde oluþmuþ
platformlar batý bölümünde Beydaðlarý; doðu kanadýnda ise Anamas-Akseki platformu olarak
bilinmektedir. Bu platformlarýn kenarlarýnda gözüken Burdur-Fethiye Zonu ile ilgili faylar batýda;
Sultandaðlarý ile ilgili faylar ise doðuda yer almaktadýr.
Isparta il merkezi ve çevresi için 6 ve üzerindeki deprem geçmiþinin az olmasý, yeraltý suyu ile iliþkili olarak
zemin sývýlaþma probleminin su birikinti kenarlarýndaki yerleþim yerleri ya da yer altý suyu yüzeye çok yakýn
olan yerlerdeki kadar etkili olmayacaðý avantajlar olarak gözükürken; ova ya da etek çökelleri üzerindeki
bazý yapýlaþmalarýn güvenilir olmamasý bir dezavantaj olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Yapýlaþmanýn genel
olarak çok katlýlýktan, az katlýlýða yönlenilmesinin; zemin özelliklerinin araþtýrýlarak çok katlýlýða müsaade
edilmesinin ve özellikle yeni TOKÝ alanlarýndaki gibi saðlam kayalarýn olduðu yerlere yönlendirilmesinin
faydalý olacaðý düþünülür. Konunun sadeleþtirilerek anlatýlmasýndaki amaç, öðrencilerimizin ve yöre
halkýnýn konu ile ilgili çok sorulan sorulara gerekli cevaplarý bulabilmelerine yöneliktir. Deprem konusunda
katký saðlayacak uzman deprem bilimcilerin Isparta ve çevresindeki araþtýrmalarýna ait somut verilerinin
daha sonraki sayýlarýmýzda yayýnlanmasý düþünülmektedir.
Türkiye Depremsellik Haritasý
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Giriþ
Hayatýmýzda çoðumuzun bir deprem ile ilgili anýsý
ya da geçmiþi vardýr. Bir akþam üstü ya da sabahýn
erken saatleri, ya da gece yarýsý ansýzýn gelen
sarsýntýlarýn maddi ve manevi sýkýntýlarýný
yaþamýþýzdýr çoðu kez. Sarsýntý sonrasý
koþuþturmalar… Nerede, hangi þiddette? Maddi
kayýp var mý acaba? Bir daha olacak mý endiþesi…
gibi yaþananlarý hatýrlamamak mümkün deðil…
Yeniden hatýrlamak, insana zor olsa da gerçeklerin
görülebilmesi, geleceðe biraz daha güvenle
bakabilmek umuduyla olanlarýn tartýþýlmasý
gerekmez mi?
Isparta ve çevresi de son yirmi yýl içerisinde
yaþanan orta büyüklükteki Dinar (1 Ekim 1995,
6.1 þiddetinde), Akþehir (15 Aralýk 2000, 5,8
þiddetinde), Çay-Bolvadin (Afyon) (3 Þubat 2002,
6 þiddetinde) ve Eðirdir (31 Mart 2007, 4.7
þiddetinde) depremleri (Eyidoðan ve Barka, 1997;
Koral vd. 1995; Ulusay vd. 2002, 2004; Akyüz vd.
2002; Özmen, 2002) “Isparta yöresi
depremselliði” üzerine bir çok sorunun bir
yerbilimci olarak yöneltilmesine neden olmaktadýr.
Örneðin “Deprem önceden belirlenebilir mi?
Deprem verileri nedir? Ne gibi önlemler almalýyýz?
bu sorularýn belli baþlýcalarý. Biliyoruz ki bu
sorularýn cevaplarý net bir þekilde deprem
uzmanlarý olarak bilinen bilimciler tarafýndan
verildi çoðu kez medyada. Bununla beraber,
Isparta ve çevresinde yerbilimleri ile ilgili birçok
sorun yaþanmakta ve öðrencilerimiz ve halkýmýz
hala bu sorularý bizlere yöneltmektedir. Bu
nedenle, bilimsel önceki araþtýrma bulgularý ile
ilgilenenleri bilgilendirmek amacý ile bu yazýmýzý
ele aldýk. Yazýdaki önemli konularýn dikkate
alýnacaðýný ve önemseneceðini umuyoruz.

Deprem önceden bilinebilir mi?
Tedbir, teþhis ve tedavi bir sorunun önemli
aþamalarýdýr. Saðlýklý bir yaþam için nasýl ki
tedbirli davranýlýyor, gerekli özen gösteriliyorsa,
içerisinde yaþanýlan konutlarýn güvenirliliðinin
araþtýrýlmasý ya da güvenli yapýlarýn yapýlmasý da
deprem tedbirleri arasýnda en önemli unsur
olarak gözükmektedir. Bu nedenle, belediye
imar planlarý gerçekleþtirilirken, yerleþim yeri
güvenirliliðinden tutun da binanýn en son haline
gelinceye kadar her aþamasýnda bilimsel
çalýþmalarý ve kontrolleri önemsenmelidir.
Bir olayýn sonrasýnda, olayýn teþhisi delillerle
kolay olabilmekte ve olay bazen yüzde yüz
bazen de doðruya yakýn açýklanabilmektedir.
0.2mm
Örneðin hasta bir kiþinin hastalýðýnýn ya da ölen
bir insanýn ölüm nedeninin ortaya konmasý, bir
deprem sonrasýnda o depremin nerede ve hangi
þiddette olduðunun belirlenmesi gibi. Dolayýsý ile
sorunlarý çözmede teþhis aþamasý, maddi
olanaklara baðlý olarak daha kolay
gözükmektedir. Tedavi sürecinde ise yine
tedbirlere yönelik çalýþmalar gerçekleþmekte ve
bazen alýnan iyi önlemlerle sorunun çözümüne
ulaþýlmaktadýr. Bu aþama yine maddi olanaklarla
baðlantýlýdýr.
Sonuçta depremleri þu an için önceden
belirleyebilmek, bir doktorun hastasýna ölüm
saatini söyleyememesi gibi zordur. Yaklaþýk
teþhisler bir tahminden öteye geçmemektedir.
Son çalýþmalarda elektriksel ya da sismik ön
ölçümler, gaz ölçümleri, GPS deðerlendirmeleri,
hayvanlarý gözlemlemek gibi birçok konu
üzerinde bilimsel çalýþmalar gerçekleþtiriliyorsa
da depremin þiddeti, kesin yeri, tarih ve saati
üzerinde yalnýzca tahminler yapýlmaktadýr. Þu
büyüklükte, þuralarda þu süre içerisinde
depremler olabilir gibi açýklamalar eðer yeterli
olsa idi yakýn tarihlerde olan depremlerdeki
kayýplarýn önüne geçilmeye çalýþýlýrdý. Keza,
hava olaylarýnda dahi saat ve sonuç hakkýnda
kesin yorumlar yapýlamazken, daha karmaþýk
yapýlara sahip yer olaylarýnýn kesin yeri, tarihi ve
saatini tahmin etmek daha zor görünmektedir.

http://www.kursatsenturk.com/
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Mümkün olabilir mi? Eðer akýl ölçülerinde bir çýðýr,
ýþýk açýlýrsa ve yapýlacak bilimsel çalýþmalarda
somut veriler sunulabilirse neden olmasýn!.. Hava
durumu tahminlerinde saat ve saniyeler içerisinde
ölçümler, hava hareketlerinin takibi dikkatli ve titiz
bir þekilde yapýlýrken, deprem geçmiþ öykülerinin,
yer içi hareketlerinin bilimsel çalýþmalarla titizlikle
ve sýkça yapýlmasýnýn faydalý olacaðý düþünülür.

Ne gibi önlemler almalýyýz?
Yöre zemin özelliklerinin ayrýntýlý ortaya
konmasý (1), imar ve inþaat aþamalarýnda
mimar, inþaat mühendisi, jeoloji ve jeofizik
mühendislerin ortak çalýþmalarý (2) ve her
aþamanýn kontrolü (3) deprem öncesi önlemler
olarak söylenebilir.

Isparta'nýn konumu, depremsellik
geçmiþi, zemin özelikleri ve yeraltý
suyu problemi?

Deprem verileri nedir?
Depremin tanýmý, oluþumu, þiddeti, çeþitleri vb.
konular ile ilgili bilgiler http://tr.wikipedia.org/wiki
'den, SDU deprem araþtýrma merkezi sitesinden
http://deprem.sdu.edu.tr/ ya da farklý web
sitelerinden öðrenilebilir. Sismik kayýtlar, arazi
verileri ya da laboratuar ortamýndaki çalýþma
sonuçlarý deprem verilerini oluþturmaktadýr. Sismik
kayýtlara yine deðiþik web sitelerinden
ulaþýlabilmektedir. Arazi verileri üzerinde ise jeoloji
ve jeofizik mühendislerinden deprem konusunda
uzman kiþiler çalýþmakta ve sonuçlarý araþtýrma
yazýlarýnda yayýnlamaktadýrlar. Arazi verileri
içerisinde faylarýn (kýrýk hatlarýnýn) ayrýntýlý
çalýþmalarý gerekmektedir. Bu amaç için fay
hatlarýnda açýlan trençler (yarmalar), fay ile ilgili
ölçümler, gözlemler dikkatlice yapýlýp
sonuçlandýrýlmaktadýr. Isparta yöresindeki sismik
kayýtlar ve arazi gözlemleri ile ilgili bilgiler aþaðýda
verilmeye çalýþýlmýþtýr.

Belirtilen dört önemli konu üzerinde kýsa
açýklamalar þöyle verilebilir:

Konum:
Isparta ve çevresi, Isparta üçgeni, Isparta
büklümü olarak bilinmektedir. Isparta üçgeninin
0.2mm
batýsýný Burdur-Fethiye Zonu (BFZ) ile ilgili
faylar; doðusunu Akþehir Fayý sýnýrlamaktadýr
(Þekil 1). Bu faylar birbirini çapraz kesen fay
sistemleri olarak görülür. Isparta þehir merkezi,
üçgenin üst kesimlerinde fay sistemlerinin
kesiþiminin hemen alt kýsmýnda yer almaktadýr.
Doðuda Eðirdir ve Beyþehir Gölleri, batýda
Burdur Gölü çöküntü gölleridir. Eðirdir Gölü
kuzeyinde Hoyran kesimi oblik (yan) atýmlý bir
fay ile sýnýrlanýr (Þaroðlu vd. 1992).

Þekil 1. Türkiye ve yakýn çevresini etkileyen belli baþlý aktif tektonik yapýlar (McClusky vd. 2000'den deðiþtirilerek)
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Isparta Üçgeninin yer aldýðý Güney Batý ve Batý
Anadolu ile onun devamýný oluþturan Ege Denizi,
geniþleme rejiminin etkisinde geliþen D-B, KD ve
KB gidiþli faylar ve bunlarýn sonucu geliþen
genellikle çöküntü gölleri ve çöküntü alanlarý
içermektedir (Koçyiðit, 1984, Koçyiðit vd. 2000;
Yaðmurlu vd. ). Zanchi vd. (1990), Batý
Anadolu'daki farklý gidiþli grabenlerin
zamanlarýnýn ve geniþleme rejimlerinin
farklýlýklarýndan söz ederler. Barka vd. (2000) ile
Yýlmaz (2000), Ege bölgesinde K-G yönlü
geniþlemenin yýlda 3-6 cm'lik bir hýzla geliþtiðini
belirtirler. Ayrýca, yazarlar bu geniþleme rejiminin
Arabistan ve Anadolu levhalarýnýn çarpýþmasý
sonucu KAF ve DAF faylarýnýn kontrolünde batýya
doðru hareketiyle ortaya çýktýðýný
vurgulamaktadýrlar (Þekil 1). Barka vd. (2000)
Isparta Açýsýný oluþturan bölgenin, Batý
Anadolu'nun K-G ve GB-KD yönlü güncel
geniþlemeli tektonik yapýsýndan farklý özellikler
içeren bir bölge özelliðine sahip olduðunu da
belirtir. GPS ölçümleri ile Batý Anadolu'daki güncel
geniþlemenin daha çok KD-GB yönünde geliþtiði
belgelenmiþ, Ege bölgesinin güney bölümünde
GB'ya doðru yýllýk geniþleme hýzýnýn 30 mm.'ye
ulaþtýðý, bu geniþlemenin Isparta Açýsý içinde hiç
gözlenmediði belirtilmiþtir (Barka vd. 1995;
McClusky vd. 2000).
Isparta Üçgeninde yer alan otokton (yerinde
oluþmuþ) ve allokton (taþýnmýþ kütleler) kaya
topluluklarý yörede çalýþan önceki araþtýrýcýlar
tarafýndan çalýþýlmýþ olup, otokton kütleler batýda
Beydaðlarý, doðuda Anamas-Akseki platformlarýna
ait kaya kütleleri olarak tanýmlanmýþtýr (Poisson
1984; Þenel 1984; Poisson vd. 2003). Allokton
kütleler ise Likya, Antalya ve Beyþehir-Hoyran
Naplarý þeklinde isimlendirilmiþtir (Poisson 1984;
Þenel 1984; Dilek ve Rowland 1993; Glover ve
Robertson 1998; Robertson ve Woodcock 1984).
Paleomanyetik verilerle Isparta Açýsýnýn batý
kanadýnýn Miyosen dönemi boyunca saat
dönüþünün tersi yönde yaklaþýk 35-40 derecelik;
doðu kanadýnýn ise Eosen döneminden bu yana
saatin dönüþ yönünde olmak üzere yaklaþýk 45
derecelik bir rotasyona uðradýðý belirtilmiþtir
(Kissel ve Poisson, 1986; Piper vd. 2002).
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Deðinilen bu bilgiler ýþýðýnda nap (bindirme)
sistemleri Paleo-tektonik (eski tektonik
dönem- GD Anadolu Bindirme Zonu
oluþumundan önceki) aktiviteler ile, günümüz
depremselliði ise Neo-tektonik (yeni tektonik
dönem- GD Anadolu bindirme zonu sonrasý,
Miyosen sonu ve sonrasý) aktivitelerle
baðlantýlýdýr. Deðinilen bu bilgiler ýþýðýnda nap
(bindirme) sistemleri Paleo-tektonik (eski
tektonik dönem- GD Anadolu Bindirme Zonu
oluþumundan önceki) aktiviteler ile, günümüz
depremselliði ise Neo-tektonik (yeni tektonik
dönem- GD Anadolu bindirme zonu sonrasý,
Miyosen sonu ve sonrasý) aktivitelerle
baðlantýlýdýr.

Depremsellik geçmiþi
Isparta ve çevresinde 4'ün üzerindeki deprem
verileri Þekil 2' de sunulmuþtur. Son yüzyýl
içerisinde 1914, 1957 ve 1971 yýllarýnda
Burdur-Fethiye arasýnda büyüklükleri 6.2 ile
7.1 arasýnda deðiþen üç önemli deprem
kaydýna rastlanýlmaktadýr (Þentürk ve
Yaðmurlu, 2003). Bu depremlerin BurdurFethiye arasýnda uzaným gösteren ve Burdur
Fayý olarak bilinen kýrýk hattýndan
kaynaklandýðý açýktýr (Þekil 3). Bununla
beraber Bolvadin, Çay, Akþehir çevrelerinde
olan faylarýn ise Akþehir Fayý ile baðlantýlarý
olduðu vurgulanmaktadýr (Þekil 4).

Zemin özelikleri
Isparta þehir merkezi ve yerleþimi, yaklaþýk
50 km2 büyüklükte bir ova ve dað etekleri
üzerinde yer almaktadýr. Çökel alaný ve kaya
özellikleri açýsýndan genel bir ayýrým yapýlýrsa,
þehir merkezi ova (1), Gökçay çevresi
volkanik (2), Gölcük yolu çevresi
volkananoklastik ve geniþ bir yelpaze (3),
Kayýköy-Baðkur, Kampus çevresi ova ve etek
(4), yeni TOKÝ alanlarý saðlam sert kaya (5),
Ayazmana çevresi ova ve etek zeminler
üzerine yerleþmiþ gözükmektedir. Ovadaki
çökeller henüz taþlaþmamýþ, toprak, kum ve
çakýl özelliklerine sahiptir.
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0.2mm

Þekil 2. Isparta ve yakýn çevresinde son yüzyýlda gerçekleþen þiddeti 4’ten fazla olan deprem kayýtlarý
ile diri (kalýn çizgi) ve olasý (ince çizgi) faylar. (www.sayisalgrafik.com)

Þekil 3. Burdur-Fethiye Zonu ile ilgili faylar (A) (Koçyiðit, 1984; Þentürk ve Yaðmurlu, 2003) ve AcýgölBurdur Gölü arasýndaki son yüzyýlda meydana gelen 4 ve daha büyük olan depremlerin
episantýrlarý (www.iris.washington.edu).
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Son yýllarda doðal afetlerin özellikle güncel
çökellerde (ova, etek çökellerinde) daha fazla
hasara neden olmasý, güncel sediman
ayýrýmlarýnýn ve güncel çökellerdeki farklý fasiyes
ayýrýmlarýnýn (litoloji bütünlüðü ile ilgili) önemini
ortaya koyar. Bu nedenle haritalamada farklý
çökel alaný ve alt çökel alanlarýnýn ayýrýmlarý,
özelliklerinin belirlenmesi geçmiþ tarihi açýklamak
ve þu anki görünümü ortaya koymak açýsýndan
da önemli görünmektedir.

Zemin sývýlaþma problemi

Þekil 4. Aletsel dönemde hasar yapan depremlerin daðýlýmý
(Özmen, 2002)

Alüvyon olarak bilinen zeminin içerisinde farklý
boyutlarda geliþen çökellerin malzemelerini
genelde batýda Gölcük volkanikleri, doðuda ise
karbonatlý kayalar oluþturmaktadýr. Bununla
beraber farklý zamanlarda meydana gelmiþ kýrýntýlý
çökel ve ofiyolitik malzemelere de
rastlanýlmaktadýr. Gölcük yolu üzerindeki zeminler
volkanoklastik özellikte olup, bunlar hafif bir
þekilde tutturulmuþlardýr. Pomza seviyelerinin de
yer aldýðý bu kesimler, farklý boyuttaki volkanik
küllerin oluþturduðu, birkaç milyon yýl öncesinden
birkaç on bin yýl öncesine kadar etkili olmuþ
volkanik küllerin zeminleri þeklindedir. Buradaki
sismik hýzlarýn daha hýzlý olduðu ortaya konmuþ ise
de depremlerde hasar açýsýndan ova çökellerine
göre daha avantajlý olup olmadýðý kesin olarak
belirtilmemiþtir. Geniþ bir yelpaze üzerine
yerleþmiþ Gölcük yolu üzerindeki evlerin pomza ve
volkanik kül seviyeleri üzerinde olmasý
tartýþýlmaktadýr. Yeni TOKÝ konutlarýnýn yapýldýðý
Eðirdir Yolu üzerindeki zemin sert kayalardan
oluþmakta olup, bu zeminler daha saðlam
zeminlerdir. Kampus çevresinin ise vadi
bitimlerindeki yelpazeler üzerine kurulu olduðu,
saðlam zemine daha yakýn olmasýna karþýlýk, dað,
ova geliþimindeki faylardan etkilenebileceði
düþünülebilir. Gökçay çevresindeki tiyatro alanýnýn
kayma özelliði gösterebilen kýrýntýlý ve ofiyolitik
malzemelerden oluþmuþ zeminde olduðu dikkat
çekicidir. Daðlardan gelen vadilerin kontrolü
saðlanmadýðý takdirde biriken sularýn þehir
merkezinde, Çay yolu boyunca etkili olabileceði
düþünülmelidir.
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Isparta merkez ve çevresindeki ova, etek ve sert
kayalardan karbonatlý zeminler su
bulundurabilen özelliktedirler. Ova kalýnlýðý,
büyüklüðü dikkate alýndýðýnda yer altý suyu
seviyesinin en az yüz ya da yüz elli metre
aþaðýlarda olduðu yapýlan sondaj çalýþmalarýnda
0.2mm
ortaya konmuþtur. Bu nedenle Isparta
zeminindeki zemin sývýlaþmasýnýn Dinar, Yalova
ve Burdur'da gözüken zemin sývýlaþmasý
özelliðinin farklý olacaðý, hatta olmayacaðý
düþünülmektedir. En büyük hasarlarýn zemin
sývýlaþmasý olan alanlarda olduðu Dinar ve
Burdur depremlerinde görülmüþtür.

Önemli konular
Fay sistemlerinin etkinliði, yaþlandýrmalarý, öncü
ve artcý sarsýntýlar üzerindeki önemli hususlar
þöyle özetlenebilir:

(1) Þiddet: Depremlerin en þiddetlileri aktif
(etkin) çarpýþma kuþaðý olarak bilinen (Alaska,
Amerika batý kýyýlarý, Þili batýsý, Endonozya,
Japonya kesimleri- çünkü bu kesimlerde okyanus
altýndaki yer parçasýnýn kýta kara alanlarýnýn
altýna daldýðý ortaya konmuþtur) yerlerde
meydana gelmektedir. Türkiye'de ise bu
çarpýþma kuþaðýna benzer yerlerdeki depremler
(GD Anadolu bindirmesi-GD Anadolu-Doðu
Anadolu sýnýrý boyunca gözlenir) son beþyüz yýl
içerisinde biraz daha az þiddetlerde görülmüþtür.
Çünkü son beþyüzyýllýk kayýtlarda çarpýþma
kuþaklarýndaki etkinlikte olan bir deprem
varlýðýndan söz edilmemektedir. Türkiye'deki en
þiddetli depremler Kuzey Anadolu Fayý (KAF),
Doðu Anadolu Fayý (DAF), Ecemiþ Fayý olarak
bilinen doðrultu atýmlý fay sistemlerinde
kaydedilmiþtir.
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Göller bölgesi graben sistemi olarak bilinen
sisteme sahip olup, KAF çevresindeki
depremlerden daha az þiddette depremler (5-6
þiddetlerinde) yaþanmýþtýr. Bu bir avantaj gibi
gözükse de Burdur-Fethiye Fayý'nýn doðrultu
bileþeni olmasý nedeni ile daha þiddetli
depremlerin Burdur çevresinde olmasý olasý
görünmektedir.

geliþmiþ olmasý, yamaç döküntülerinden önceki
tarihlerde oluþmuþ depremlerle iliþkilidir (Þekil 6).

(2) Fay izleri ve yaþ: Güncel kara çökellerinde

(4) Fay sistemi iliþkileri: Her ne kadar bir iliþki

fay izlerinin belirlenmesi, trenç (kýrýk hatlarýnda
açýlan yarmalar) çalýþmalarý (Þekil 5), faylarýn
tarihlendirmesi açýsýndan önemli olmaktadýr.
Isparta þehir merkezi çevresinde ancak birkaç fay
izine rastlanýlmýþ olup, Eðirdir yolu üzerinde
gözlenen faylarýn yamaç döküntüleri altýnda

tam olarak ortaya konmasa da KAF ya da DAF
hareketliliðinde güney bölgelerde de belirli bir
süre sonra etkin olmasý, ya da þiddetli bir
depremin arkasýndan ona yakýn bir ya da birkaç
büyük þiddetli deprem yaþanmasý dikkate deðer
konular olduðu düþünülür.

(3) Ötelenme miktarý: 20-30 cm.lik düþüþlerin
5-6 þiddetindeki depremlerle iliþkilendirilebileceði
düþünülür. Keza, Afyon-Çay ve Dinar
depremlerinde 30 santimetrelik düþüþler
ölçülmüþtür (Koral vd. 1997; Özmen, 2002).

(5) Öncü, artçý sarsýntýlarýn önemi: Dinar
0.2mm
depremi öncesinde yaþanan öncü depremlerin
arkasýnda ani þiddetli deprem olmasý her zaman
görülmeyen bir olaydýr. Öncü depremlerin zaman
içerisine gözükmesi ani þiddetli depremin
þiddetini azalttýðý söylenmektedir. Özellikle
graben sistemine sahip bölgelerde öncü
depremlerin þiddetli depremlerin þiddetini
azaltmasý bir avantaj olarak gözükmektedir.
Genellikle þiddetli bir depremden sonra ona yakýn
bir ya da bir kaç artcý depremin gözükmesi,
tedbirlerin önemsenmesi gerekliliðini ortaya
koyar.
Þekil 5. Burdur fay zonunda açýlan Trençten görünüm

Þekil 6. Eðirdir-Isparta karayolu 12. km sinde yol kenarýnda gözlenen güncel faylanmalar
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Sonuçlar
Isparta þehir merkezi ve çevresi aktif depremlerin
yer aldýðý üçgenin içerisinde yer almaktadýr. 6 ve
üzerindeki deprem aktivitelerinin görüktüðü Dinar,
Burdur ve Akþehir dolaylarýna 30-40 km'den fazla
olan uzaklýktadýr ve yer altý suyu 100-150
metreden daha derinlerde bulunmaktadýr. Zemin
sývýlaþma olma olasýlýðý, batýda Fethiye-Burdur
fayý, merkez kesimde Eðirdir-Kovada graben
sistemleri ile doðuda Sultandaðlarý faylarýna
uzaklýk bir avantaj olarak düþünülebilir. Bilindiði
gibi 6 ve üzerindeki depremlerde hasarlara karþý
zemin incelemelerine verilecek önem ve yapýlaþma
güvenirliliði ön plana çýkmaktadýr. Yapýlaþmanýn
çok katlýlýktan, az katlýlýða ve özellikle yeni TOKÝ
alanlarýndaki gibi saðlam kayalarýn olduðu yerlere
yönlendirilmesinin faydalý olacaðý düþünülür.
Ancak zemin özelliklerinin araþtýrýlarak çok katlýlýða
müsaade edilebileceði açýkça görülmektedir. Çok
katlý yapýlaþmalarda ilgili tüm mühendislik
birimlerinin onayladýðý bir etüdle planlý ve
programlý yapýlaþmalarýn yapýlmasý önerilir.
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G

PS-Küresel yer bulma sistemleri (Global Positioning System), teknoloji geliþtikçe yerbilimlerinde de

geniþ kullaným bulmuþtur. Teknolojik cihazlara geçilmeden öncede yerini bulmak ve bilmek durumunda
olan yerbilimciler, çalýþmalarýný çoðunlukla açýk arazide gerçekleþtirdikleri için sürekli olarak bulunduðu
konumu tesbit etmek zorundadýr. Topoðrafik haritalar üzerinde UTM ve WGS84 koordinat sistemlerine göre
enlem ve boylamlar iþaretlenmiþtir. Sahada bu koordinat sistemleri, nirengi noktalarý ve jeolog pusulasý
yardýmý ile bulunduðumuz yeri saptayabilmekteyiz. Ancak ortalama bir yer bulma iþlemi birkaç dakikadan
onlarca dakikaya kadar sürebilmekte ve metrik ölçekte kesin yer bulma çoðunlukla mümkün olmamaktadýr.
Bu nedenle uydulardan faydalanarak yerimizi tesbit etmemize yarayan GPS cihazlarý 1980 lý yýllarda sivil
kesimde ve jeolojide de kullanýlmaya baþlanmýþtýr. GPS cihazlarýda hýzlý tekonlojik deðiþimlere paralel olarak
günden güne geliþmekte ve yeni özellikler kazanmaktadýr. Basitçe tek bir tuþa dokunarak yerimizi bulmaya
yarayan bu ölçüm cihazlarýnýn, yakýn gelecekte kullanýmýnýn giderek artacaðý cep telefonlarýna kadar
girmesi ile açýða çýkmýþtýr. GPS cihazlarý, halen mühendislik uygulamalarýndan (uzay araþtýrmalarý, jeodezi,
jeodinamik, fizik, inþaat, biliþim, ziraat vb.) askeri, ticari-eðlence uygulamalarý (istihbarat, silah-mühimmat
yönlendirme, iletiþim hizmetleri, araç-personel takibi, arama-kurtarma, coðrafi bilgi sistemleri, yatçýlýk,
daðcýlýk, tracking vb.) kullanýlmakta ve kendi sektöründe yaklaþýk 2.5 - 3 milyar ABD $ deðerinde bir
piyasaya hitap etmektedir.

Jeolojide GPS Kullanýmý
Jeoloji mühendisleri arazide yerini bulmak durumundadýr. GPS cihazlarý yer bulmanýn ötesinde de faydalar
saðlarlar. Arazi çalýþmalarýnda gerçekleþtirilen yapýsal ölçümler, fotoðraf çekimleri, numune alýmlarý,
sondajlar, haritalama gibi çalýþmalarýn tam koordinatlarýnýn belirlenmesinde ve ofis çalýþmalarýnda doðru
olarak deðerlendirilmesinde büyük fayda saðlarlar. GPS cihazlarýnýn entegre olarak çalýþabildikleri yazýlýmlar
sayesinde tüm bu kayýtlar kolaylýkla deðerlendirilebilir. Büyük ölçekte tektonik harekeretlerin
belirlenmesinde de GPS ten yararlanýlýr. Yeryüzüne yerlerþtirilen GPS alýcýlarýn hareketleri günlük, aylýk ve
yýllýk zaman dilimlerinde kaydedilerek kýta hareketleri belirlenir. GPS ile alýnan veriler mekanlarýn farklý
düþünceler ile deðerlendirilebilmesi açýsýndan büyük önem taþýrlar. Farklý araþtýrýcýlarýn ayný mekaný coðrafi
bilgi sistemleri üzerinden deðerlendirebilmeleri için, sahadan koordinatlandýrýlmýþ veriler GPS ile toplanýr. 3
boyutlu yer altý modellemelerinde sondaj verilerinin doðru olarak koordinatlandýrýlmasý çok önemlidir.
Teknolojiye parallel olarak GPS kullanýmý, Jeoloji mühendisliðinde de yaygýn olarak kullanýlmakta ve farklý
uygulamalara açýk bir araç olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

Önemli Uygulama Alanlarý
Askeri: GPS sistemin ilk kullanýmý askeri alanda olmuþtur. 1980 lerde sivil kullanýma açýlmýþtýr. Askeri alanda
uzak menzilli hedeflerin tesbit ve yönlendirmelerde kullanýlýr.
Havacýlýk: Uçaklarda yön bulma aygýtlarýna yardýmcý olmak üzere kullanýlýr. Destinasyon belirleme ve anlýk
konum bilgisinin seyir sistemine kaydýnda kullanýlýr.
Denizcilik: Denizde seyreden tüm araçlarda yaygýn olarak kullanýlýr. Balýk avcýlýðýnda, mesafe bulmada ve
konum belirlemede diðer yön ve haritacýlýk araçlarýna yardýmcý olarak kullanýlmaktadýr.
Araþtýrma: Baþta haritacýlýk, mühendislik, yol yapým çalýþmalarýnda kullanýlmaktadýr. Biyolojik araþtýrmalar,
canlýlarýn takibi gibi konularda da faydalanýlmaktadýr.
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Lojistik: Kargo þirketlerinin ve yolcu taþýmacýlýðý yapanlarýn ürün ya da araç bilgilerini anýnda tesbit
edebilmesi amacýyla kullanýlýr.
Doða sporlarý: Daðcýlýk, maðaracýlýk, trekking gibi açýk arazilerde gerçekleþtirilen faaliyetlerde kullaným
bulmaktadýr.

GPS ile koordinat belirleme nasýl gerçekleþir?
Kullanýcýnýn elindeki GPS alýcýsý anteninin yeryüzünde
bulunduðu yerin 3 Boyutlu koordinatlarýnýn (X,Y,Z)
veya (Enlem Boylam, Elipsoid Yüksekliði) veya Askeri
Grid Referans Sisteminde (Saða – Yukarý deðerler),
uydu ve alýcý arasýndaki frekans farklarýndan meydana
gelen zaman hatasýný düzeltmek ve tam konumun
belirlenebilmesi için eþ zamanlý olarak en az 4 uydudan
sinyal alýnmasý gerekmektedir [1].

Alýnan koordinatlarýn doðruluklarýný
deðiþtirecek þekilde GPS uydularý üzerinde
sistematik uygulamalar yapýlabilir mi?
GPS sisteminde uydu konumlarý ile oynanmak suretiyle, kasten duyarlýk düþürülmesi yapýlabilmektedir.
Bu tüm uydulara olabileceði gibi bölgesel olarak da uygulanabilir. ABD Savunma Bakanlýðý 5 Mayýs 2000
tarihinde uygulamadan kaldýrdýðý “Selective Availability (SA)” adýyla anýlan seçimli duyarlýk düþürmesi
kapsamýnda;
a. Uydu yörünge koordinatlarýný (Epsilon Etki)
b. Uydu saat katsayýlarýný (Dither Etki)
c. Uydu Sinyalini (Jitter etki)
sistematik olarak deðiþtirebiliyordu. Bu durumda elde edilen konumlar en az 100 m.den baþlamak
suretiyle hatalý olarak elde edilebiliyordu. Ancak, GPS uygulamalarý dâhilinde diferansiyel GPS (DGPS)
yönteminin geliþtirilmesiyle anlamsýz kalan bu duyarlýk düþürmesi faaliyetinden ABD Senatosunun
kararýyla yukarýda belirtilen tarihte vazgeçilmiþtir. ABD'nin uydular üzerinde yaptýðý diðer bir uygulama
da duyarlý kod olarak bilinen P kodunun aldatmaya karþý korunmasýdýr (AS-Anti-Spoofing). Bu iþlem, P
koduna bilinmeyen bir W kodunun eklenmesi suretiyle, sonuçta Y olarak adlandýrýlan farklý bir kodun
oluþturulmasýdýr. Bu uygulama, müttefik (NATO) kuvvetlerine saðlanan kripto bilgileriyle, hükümetler
arasý yapýlan anlaþmalar kapsamýnda (MOU) temin edilen özel askeri alýcýlarýna yüklenmek suretiyle
aþýlmaktadýr. Bu alýcýlarý satýn alan müttefik ordu birimleri P koduna ulaþabilmekte ve duyarlý
konumlama olanaðý elde edebilmektedirler.
1990 ve 2003 Körfez Harekâtlarý kapsamýnda ABD, bölgesel olarak uydu manevralarý kapsamýnda;
1990 tarihinde belirli bölgede yörünge hareketi yapan uydularda SA etkisini kaldýrmýþtýr. Bu iþlem
ABD'nin istenilen zaman ve yerde uydular üzerinde oynama yapabildiðini göstermektedir. 2003 yýlýnda
da GPS ile elde edilebilecek duyarlýklarý geliþtirecek nitelikte, bir anlamda uzaydan DGPS uygulamasý
olarak anýlan “Wide Area Augmentation System (WAAS)” olanaðýný sunmuþ, harekât sýrasýnda farklý
uydular (jeosenkron) ile WAAS sinyallerini (GPS L1 sinyali üzerinden) yayýmlayarak, konumlama
yeteneklerini arttýrmýþtýr.
GPS sinyalleri karýþtýrýlmaya (Jamming) hassas bir yapýya sahiptir. Bununla birlikte karþý-giriþim
(karýþtýrma önleyici) tedbirleri alýnmaktadýr. En saðlam tedbir ise GPS'in, karýþtýrýlma etki sahasýna
girilmeden önce, karýþtýrýlmadan etkilenmeyen Ataletsel Ölçü Sistemleri (Inersiyal Navigation SystemsINS) ile birlikte kullanýlmasýdýr [1].
Kaynak:[1] Harita Genel Komutanlýðý
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Aðýr metal, periyodik cetvelin (öðeler çizelgesi), üçüncü ya da daha yüksek periyodunda bulunan
metaller için kullanýlan ve bilimsel olmayan bir deyimdir. Genel olarak zehirli ve çevre kirliliðine neden
olan tüm metaller aðýr metal olarak adlandýrýlmaktadýr. Aðýr metal tanýmý fiziksel özellik açýsýndan
yoðunluðu 5 g/cm3' ten daha yüksek olan metaller için kullanýlýr. Bu gruba kurþun, kadmiyum, krom,
demir, kobalt, bakýr, nikel, civa ve çinko olmak üzere 60' tan fazla metal dahildir. Metallerin ekolojik
sistem üzerine etkilerinden bahsederken aslýnda metalin ait olduðu grubun ele alýnmasý ve bu özelliðin
vurgulanmasý biyolojik etki açýsýndan çok daha anlamlýdýr (Kahvecioðlu vd., 2004).

Aðýr Metallerin Doðada Bulunuþu ve Yayýlýmý
Antik çaðlarda metallerin cevherleri iþlenmeye baþlandýðýndan beri metaller insan faaliyetleri sonucu
olarak doðal çevrimler dýþýnda atmosfere, hidrosfere ve pedosfere yayýlmaya baþlamýþlardýr. Her gün
yüzlerce kirletici doðaya deþarj edilmektedir. Ýnsanlýðý tehdit eden kirleticilerin en önemlileri; petrol, yað,
klorlu hidrokarbonlar, radyoaktif atýklar, sentetik deterjanlar, pestisitler, yapay ve doðal tarýmsal gübreler,
aðýr metaller, bakteri ve virüs gibi hastalýk yapýcý canlýlardýr. Bu kirleticilerin içinde yer alan aðýr metallere
alýcý ortamlarýn en ciddi kirleticileri gözüyle bakmak gerekmektedir. Çünkü aðýr metal içeren kirleticiler
sucul ortamlarda veya sucul canlýlarda birikim gösterebilirler (Harte et al, 1991; Schüürmann and
Markert, 1998; Sunlu ve Egemen, 1998).
Aðýr metaller, su kaynaklarýna, endüstriyel atýklar veya asit yaðmurlarýnýn topraðý ve dolayýsý ile
bileþimde bulunan aðýr metalleri çözmesi ve çözünen aðýr metallerin ýrmak, göl ve yeraltý sularýna
ulaþmasýyla geçerler. Sulara taþýnan aðýr metaller aþýrý derecede seyrelirler ve kýsmen karbonat, sülfat,
sülfür olarak katý bileþik oluþturarak su tabanýna çöker ve bu bölgede zenginleþirler. Sediment
tabakasýnýn adsorpsiyon kapasitesi sýnýrlý olduðundan dolayý da sularýn aðýr metal konsantrasyonu
sürekli olarak yükselir. Ülkemizde de baþta tuz ihtiyacýmýzý karþýladýðýmýz tuz gölü olmak üzere kapalý
göllerimizde yeterli çevresel önlem almadýðýmýz ve su havzalarýnda kontrolsüz sanayileþmeye izin
verdiðimizden dolayý aðýr metal konsantrasyonu sürekli yükselmektedir (Kahvecioðlu vd, 2004).
Aðýr metallerin çevreye yayýnýmýn da etken olan en önemli endüstriyel faaliyetler çimento üretimi, demir
çelik sanayi, termik santraller, cam üretimi, çöp ve atýk çamur yakma tesisleridir. Çizelge 1' de temel
endüstrilerden atýlan metal türleri genel olarak gösterilmiþtir. Havaya atýlan aðýr metaller, sonuçta karaya
ve buradan bitkiler ve besin zinciri yoluyla da hayvanlara ve insanlara ulaþýrlar ve ayný zamanda hayvan
ve insanlar tarafýndan havadan aeresol olarak veya toz halinde solunurlar. Aðýr metaller endüstriyel atýk
sularýn içme sularýna karýþmasý yoluyla veya aðýr metallerle kirlenmiþ partiküllerin tozlaþmasý yoluyla da
hayvan ve insanlar üzerinde etkin olurlar (Þener, 2007).
Çizelge 1. Temel endüstrilerden atýlan metal türleri (Kahvecioðlu vd., 2004).
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Aðýr metallerin etkileri
Metallerin ekolojik sisteme ve özellikle insan
vücuduna etkileri oldukça önemlidir. Bu nedenle
aþaðýda öncelikle en yüksek yayýnýma sahip olan
kurþun, toksikolojik olarak en büyük hasara yol açan
kadmiyum, yaþamsal özellik göstermesine raðmen
aldýðý deðerliðe göre kanserojen özellik gösteren
krom ve diðer aðýr metaller araþtýrýlmýþtýr.

Kromun kayalardan ve topraktan suya,
ekosisteme, havaya ve tekrar topraða olmak üzere
doðal bir dönüþümü vardýr. Ancak yýlda yaklaþýk
olarak 6700 ton krom bu çevrimden ayrýlarak
denize akar ve okyanus tabanýnda çökelir.
Laboratuar denemelerinde kromun kanserojen
özelliði tespit edilmiþtir ve kanserojen etki özellikle
bronþ sisteminde etkindir (Walter, 1987).

Bakýr (Cu)
Kuþun (Pb)
Kurþun, periyodik tablodaki elementlerden biri olup,
simgesi Pb ve atom numarasý 82' dir. Kurþun insan
faaliyetleri ile ekolojik sisteme en önemli zararý
veren ilk metal olma özelliði taþýmaktadýr. Kurþun
madenleri ve metal endüstrileri, akü ve pil
fabrikalarý, petrol rafinerileri, boya endüstrisi ve
patlayýcý sanayi atýk sularýnda da istenmeyen
konsantrasyonlarda kurþun kirliliðine rastlanýr. Tek
hücreli canlýlarýn ve balýklarýn 0,04 – 0,198 mg/l
inorganik kurþun içeren sularý tolere edebildikleri
ancak daha düþük miktarlarda kurþunun besin
yoluyla alýnmasýnda akut zehirlenme gösterdikleri
bilinmektedir (CEC, 1980).

Kadmiyum (Cd)
Kadmiyumun simgesi Cd ve atom numarasý 48' dir.
Kadmiyumun doðada tek baþýna bulunduðu
minerali yoktur. Normal olarak vücudumuzda 40 mg'
a kadar kadmiyum bulunabilmektedir ve günlük
olarak da 40 g'a kadar kadmiyum vücuttan atýlabilir.
Bu seviyeler, kadmiyumun çoðunu topraktan yani
yiyecekler yoluyla almasý nedeniyle bölgelere göre
deðiþiklik gösterebilmektedir. Endüstri bölgelerinde
havadaki kadmiyum oraný kýrsal alanlara oranla çok
daha yüksektir (Kahvecioðlu vd., 2004).

Bakýr, 1B geçiþ grubu elementidir ve atom
numarasý 29'dur. Bakýra tarihte ilk defa Kýbrýs'ta
rastlandýðýndan tüm dillerdeki isimlerinin Cyprium
kelimesinden türediði tahmin edilmektedir.
Doðada 200'den fazla bakýr minerali bulunmakla
beraber sadece 20 tanesi bakýr cevheri olarak
endüstriyel öneme sahiptir (Kartal vd., 2004).
Bakýrýn bitkiler ve canlýlar üzerindeki etkisi,
kimyasal formuna ve canlýnýn büyüklüðüne göre
deðiþir. Küçük ve basit yapýlý canlýlar için zehir
özelliði gösterirken büyük canlýlar için temel yapý
bileþenidir. Bu nedenle bakýr ve bileþikleri fungusit,
biosit, anti bakteriyel madde ve böcek zehiri olarak
tarým zararlýlarýna ve yumuþakçalara karþý yaygýn
olarak kullanýlýr. Pestisidlerde yeralan bakýr iyonlarý
saðlýk açýsýndan çok tehlikelidir. Az miktarda bakýr
iyonu alýnmasý vücudun bakýr dengesini bozmakta,
enzim aktivitesini engellemekte, karaciðer, beyin
ve böbreklerin normal çalýþmasýný bozmaktadýr.
Ayrýca bakýr iyonu bitkilerde uzun süre kalabilir.
Örneðin; elma aðaçlarýnda giderek azalmakla
birlikte 12 hafta varlýðýný sürdürdüðü tesbit
edilmiþtir (Sayýlý ve Akman, 1994).

Krom (Cr)
Krom, metalik bir element olup, atom numarasý 24,
atom aðýrlýðý 51.996'dýr
(http://
tr.wikipedia.org/wiki/Krom). Ekonomik olarak
iþletilen tek krom minerali kromittir (FeCr2O4).
Krom içeren minerallerin endüstriyel oksidasyonu
ve fosil yakýtlarýn, aðaç ve kaðýt ürünlerin yanmasý
neticesinde doðada altý deðerlikli krom
oluþmaktadýr. Okside krom havada ve saf suda
nispeten kararlý iken ekosistemdeki organik
yapýlarda, toprakta ve suda üç deðerliðe geri
redüklenir.

Kurþun

Kadmiyum

Krom
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Kobalt (Co)

Civa (Hg)

Kobalt 1735 yýlýnda keþfedilmiþ olup, Atom numarasý
27 simgesi ise Co'dur. Yeryüzünde 25 mg/ton
ortalama ile kobalt en az sýklýkla bulunan elementler
grubundadýr. Kobalt ve kobalt bileþiklerinin insanlar
üzerinde kansere neden olduðuna dair henüz kesin
bulgular olmamasýna raðmen, kobalt bileþikleri risk
teþkil etmektedirler ve kanserojen madde gibi
muamele görürler (Kartal, vd., 2004).

Civa, atom numarasý 80 olan kimyasal bir
elementtir. Element, hava, su ve toprakta birkaç
þekilde bulunur. Bunlar, elementel cýva, inorganik
ve organik cýva bileþikleri þeklindedir.

Nikel (Ni)
Nikel ilk olarak Axel Cronstedt (1751) adlý bir Ýsveçli
minerolojist tarafýndan, gersdorfit (NiAsS) cevheri
araþtýrýlýrken bulunmuþtur. Atom numarasý 28'dir.
Nikelin organik formu, inorganik formundan daha
zehirleyicidir. Deriyi tahriþ etmesinin yanýnda kalpdamar sistemine çok zararlý ve kanserojen bir
metaldir. Zararlý etkilerine raðmen nikel ve tuzlarýyla
zehirlenme nadir rastlanan bir vakadýr (Kartal vd.,
2004). Nikelin toksikolojik etkileri temel olarak 3
grupta incelenebilmektedir. Bunlar; (1) Kanserojen
etki, (2) Solunum sistemine etki, (3) Dermatolojik
(alerjik) etkidir (Þener, 2007).

Çinko (Zn)
Çinko, mavimsi açýk gri renkte, kýrýlgan bir metaldir.
Elementlerin periyodik tablosunda geçiþ elementleri
grubunda yer alýr. Düþük kaynama sýcaklýðý dikkat
çekicidir
( h t t p : / / t r. w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
%C3%87inko). Çinko metali ve birçok bileþiði diðer
aðýr metallerle karþýlaþtýrýldýðýnda düþük zehirlilik
etkisi gösterirler. Çinko tuzlarýnýn toksikliði çinkodan
daha fazla, yapýsýnda bulunduðu bileþiðin anyonik
kýsmýnýn toksikliðine baðlýdýr. Örneðin; çinko
kromatýn (ZnCrO4) yüksek zehirleyici ve kanserojen
özelliði Zn2+ yüzünden deðil anyonik CrO4 2bileþeni sebebiyledir (Habashi, 1997).

Bakýr külçesi

Civa

Çinko (sfalerit minerali)
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Elementel Civa: Elementel yada metalik civa
parlak, gümüþ beyazý bir metaldir ve oda
sýcaklýðýnda sývýdýr. Özgül aðýrlýðý 13,6 gr/cm3,
atom numarasý 80, atom aðýrlýðý 200,61'dir. Sadece
ýsýtýldýðý zaman deðil, oda sýcaklýðýnda da
buharlaþýr. Civa buharý zehirlidir. Civanýn en önemli
minerali Zinober'dir (HgS).
Civa Tuzlarý: Ýnorganik civa bileþikleri yada daha
çok bilinen adýyla civa tuzlarý genel olarak beyaz
toz ya da kristal halde bulunur. Sadece civa sülfür
bileþiði kýrmýzý renklidir. Civanýn ergime noktasý
38.8 0C, kaynama noktasý 356.58 0C'dir. Isý
iletkenliði kötü olmasýna raðmen elektrik iletkenliði
oldukça iyidir. Civa, diðer metallerle kolayca alaþým
yapar. Bu alaþýmlara amalgam adý verilir (http://tr.
wikipedia.org).Fosil yakýtlarýn yanmasý, madencilik
sektöründe civa içeren kayaçlarýn kýrýlmasý, katý
atýk depo sahalarýndan sýzma, atýk pillerin rastgele
atýlmasý, diþ hekimliðinde kullanýlan amalgam
dolgular ve evde kullanýlan civa içeren aletlerin
kýrýlmasý gibi insan faaliyetleri sonucunda yýlda 20
000 ton civa çevreye yayýlmaktadýr. Böylece,
havada ve suda ki civa oranlarý yükselmektedir.
Kirlenmemiþ yüzey sularýnda ölçülen civa deðeri
0.001 mg/l'den daha düþüktür. Ancak, civa
kirliliðinin sözkonusu olduðu sularda ölçülen civa
konsantrasyonun 0.03 mg/l ve daha yüksek
olduðu görülmektedir (Gray, 1994). Bir diðer
önemli kirletici kaynak metilcivadýr. Suya karýþan
civanýn bakteriler ve organizmalar tarafýndan
metilcivaya çevirilmesi ile meydana gelir.
Planktonlar, onlarý yiyen küçük balýklar ve midyeler
ve küçük balýklarla beslenen büyük balýklar ve
deniz memelileri ile besin zincirine karýþýr. Civa ile
ilgilli endüstri kollarýnda, civa içeren atýklarýn
bulunduðu sahalarda, termik santrallerde
çalýþanlar ve bu tür tesislerin yakýnlarýnda
oturanlar ile civa konsantrasyonu yüksek sularda
yaþayan deniz canlýlarýný sýklýkla tüketen (Deniz
canlýlarýn vücudundaki civa konsantrasyonu 1
p p m ' d e n y ü k s e k i s e ye n m e s i s a k ý n c a
yaratmaktadýr.) kiþilerin bünyesindeki civa
miktarlarý tehlikeli sýnýrlar üzerine çýkabilir (Güven
vd., 2004).
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Metalik ve metil civa vücuda alýndýðýnda kana
karýþarak beyine kadar gider ve beyinde akümüle
olur. Buna karþýn inorganik civa bileþiklerinin
alýnmasý durumunda bu bileþikler beyine gidemezler
ancak bunlarda böbreklerde akümüle olarak
böbreklerin çalýþmasýný engellerler. Kýsa süre yüksek
dozlarda maruz kalýnmasý durumunda civanýn
ciðerler, aðýz ve boðaz ile solunum yollarýnda hasar
yarattýðý tespit edilmiþtir. Bunun yanýnda civa
konsantrasyonun vücutta yükselmesi, tansiyon
yükselmesine, kalp krizine, derilerde kýzarlýk ve
yararlarýn oluþmasý ile gözlerin zarar görmesine
neden olabilir (Güven, vd., 2004).

Arsenik (As)
Toksik ve kanserojen olarak bilinen Arseniðin, Atom
numarasý 33 olup, simgesi As'dir. Endüstride
arseniðin en bilinen uygulamalarý yarý iletken
teknolojilerinde ve laser üretimindedir. Bunun
yanýnda antik çaðlardan beri bilinen bir kullaným
alaný daha vardýr: Zehir. Ýnorganik arsenik bileþikleri
60 ppm üzerindeki konsantrasyonlarda oral yolla
vücuda alýndýðýnda insanlar için sonuç ölümdür
(Habashi, 1997). Madencilik, demir-dýþý metallerin
ergitilmesi ve fosil yakýtlarýn yanmasý gibi büyük
endüstriyel prosesler arseniðin hava, su ve topraða
yayýlarak kirletmesine sebep olmaktadýr. Arsenik
içeren tarýmsal ilaçlarýn kullanýlmasý ve kereste
muhafazasýnda arsenik kullanýlmasý çevre kirliliðine
neden olmaktadýr (WHO, 1996, ATSDR, 2000)
Arseniðin kronik olarak artýþý kromozom ve genler
üzerinde negatif deðiþimlere neden olmaktadýr.
Aslýnda düþük miktarlardaki arsenik (yetiþkinler için
20 ìg/gün (WHO, 1996)) insan vücudu için gerekli
bir mineraldir (www.healty.net). Ýçme suyundaki
arseniðin (≤ 50 ìg As/l) uzun süreli etkileþimi
sonucunda deri, akciðer ve böbrek kanserine
yakalanma riski çok yüksek olup ayný zamanda deri
görüntüsünün deðiþimi görülmektedir. Mesleki
arsenik alýnýmý büyük oranda soluma yoluyla olup
genelde akciðer kanseri ile sonuçlanmaktadýr
(ATSDR, 2000, www.epa.gov).
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SDÜ Jeoloji Mühendisligi Bölümü

Kadro Deðiþikliði
Fen bilimleri enstitüsü kadrosunda bulunan
bölümümüz Araþtýrma Görevlilerinden Kubilay
Uysal, Þehnaz Þener ve Süveyla Kanbur
Mühendislik Mimarlýk Fakültesi kadrosuna
atanmýþlardýr. Arkadaþlarýmýzýn kadrolarýnýn
deðiþikliði nedeni ile bölüm baþkanlýðýnda küçük
bir kutlama gerçekleþtirilmiþtir.

Yeni Araþtýma Görevlimiz
Bölümümüze Fen Bilimleri Enstitüsü üzerinden
açýlan Araþtýrma Görevlisi kadrosu sýnavýný 2009
mezunu öðrencilerimizden H.Rýfat Özsoy
kazanmýþtýr. Arkadaþýmýza yeni görevinde ve
akademik hayatýnda baþarýlar diliyoruz.

Mutluluklar
Bölümümüz Araþtýrma Görevlilerinden ve
dergimiz editörlerinden Fatma Aksever ile Yzb.
Nedim Aksever 31.07.2010 tarihinde
gerçekleþtirdikleri düðün töreni ile dünya evine
girdirler. Çifte mutluluklar diliyoruz.

Bologna Süreci II
2010-2011 eðitim öðretim yýlýndan itibaren
yenilenen ders programlarý, ilgili kurullardan
geçirilerek yürürlüðe konmuþtur. Ayrýca, ders
içerikleri revize edilmiþ, kurum stajý, harita
kampý, jeoloji mühendisliðinde projelendirme,
bitirme ödevi ve seçimlik dersler ile ilgili ilkeler
bölüm kurullarýnda görüþülerek programa
uyarlanmýþtýr.

2010-2011 Dönemi
Yeni eðitim öðretim dönemi baþlarken 1. sýnýf
öðrencileri ile yapýlan geleneksel tanýþma
toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýda ülkemizin
deðiþik yerlerinden gelen öðrencilerimiz ve
öðretim elemanlarýmýz biraraya getirilerek, Jeoloji
mühendisliði mesleði, eðitim iþleyiþi, bölüm
tanýtýmý, üniversite ve Isparta hakkýnda bilgiler
verilmiþtir.
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Mezunlarýmýz (Temmuz-Eylül 2010)
LÝSANS
No
0411003043
0411003051
0511003013
0621003007
0511005041
0311003039
0511003018
0511003030
0511003044
0611003001
0521003013
0521003044
0621003001
0521003006
0521003010
0511001089
0511003029
0611004002

Öðrenci
Mezuniyet
Sabri ÞENER
06.07.2010
Seval SOLAKOÐLU
06.07.2010
Cengiz AYDIN
06.07.2010
Mert OLKAN
13.07.2010
Zeynep ERDOÐAN
20.07.2010
(Çift Anadal, Jeofizik Bl. öðrencisi)
Osman KILIÇ
24.08.2010
Deniz GÜNGÖR
24.08.2010
Gökçen ULUDAÐ
24.08.2010
Mithat Emre KIBRIS
24.08.2010
Elçin DOÐRUÖZ
24.08.2010
(Çift Anadal, Jeofizik Bl. mezuniyet tarihi)
Hakverdi ÖZDEMÝR
24.08.2010
Murat SEVER
24.08.2010
Ahmet SARI
24.08.2010
Buðra SARPBELLÝ
26.08.2010
Erdem TIRPAN
01.09.2010
Turan HATÝPOÐLU
13.09.2010
(Çift Anadal, Ýnþaat Müh. Bl. Öðrencisi)
Gökçe HAKÝ
28.09.2010
Mehmet KALMAZ
28.09.2010
(Çift Anadal, Maden Müh. Bl. Öðrencisi)

LÝSANSÜSTÜ
Yüksek Lisans
Öðrenci
Ümit MEMÝÞ

Danýþman
Mezuniyet
Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR
07.07.2010
Tez Konusu: Afyon Sandýklý Hüdai Jeotermal Alanýnýn Hidrojeokimyasal
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Ýz Element Kirliliðinin Ýncelenmesi

Deniz ERTÜRK

Prof. Dr. Ali BÝLGÝN
21.07.2010
Tez Konusu: Bursa Ýli Jeotermal Potansiyeli

Seval ÇAMLILAR

Doç. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK
29.09.2010
Tez Konusu: Antalya Boðaçay Alüvyonlarýnýn Mühendislik Özellikleri
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Fatma (Seyman) Aksever, SDÜ Jeoloji Mühendisligi Bölümü, Isparta
fatma@mmf.sdu.edu.tr

7th International Symposium On Eastern Mediterranean Geology, Cukurova University, On 18th-22nd October
2010, Adana, Turkey,
Contact

: Dr. Saziye BOZDAG
Organizing Secretary
Department of Geological Engineering,
Engineering and Architecture Faculty,
Cukurova University,
01330, Balcalý-Adana, TURKEY
: +90-322-3387046 or 3386635 or 3386715
: +90-322-3386715
: jeosempozyum@cu.edu.tr

S
e
m
p
o
z
y
u
m
Phone
Fax
E-mail

Preliminary registration
Abstract submission
Notification of abstract acceptance
Latest registration forms and registration fee

:
:
:
:

30
15
20
15

October 2009
February 2010
April 2010
June 2010

Çalýþtay

The International Conference on Geological Sciences and Engineering (ICGSE 2010), 24 November 2010, Venice,
Italy
Paper submission
Notification of acceptance
Final paper submission and authors' registration
Conference Dates

:
:
:
:

July 31, 2010
August 31, 2010
September 30, 2010
November 24-26, 2010

Seminer

Contact : Organized by: World Academy of Science, Engineering and Technology
Web
: http://www.waset.org/conferences/2010/venice/icgse/

Kongre

1st International Conference on the Geology of the algerian Sahara : Mineral Resources, in hydrocarbons and in
water, 05, 06 & 07 December 2010 , University Kasdi Merbah – Ouargla
Contact

:Dr. M. HACINI.
Faculty of Nature and Life Sciences
and the Earth and Universe Sciences
Kasdi Merbah, Ouargla – Algeria Univ.
Phone
: +213 (0)30 36 32 66
Phone/Fax
: +213 (0)33 86 23 29
Mob
: + 213 (0)6 62 12 31 36
Email
: geolcol2010@yahoo.fr
Deadline for submission of abstracts: May 31, 2010

Fuar

Panel
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Fatma (Seyman) Aksever, SDÜ Jeoloji Mühendisligi Bölümü, Isparta
fatma@mmf.sdu.edu.tr

I. Ulusal Sarýgöl Ýlçesi ve Deðerleri Sempozyumu (17-19 Þubat 2011)
Ýletiþim :Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY, Sempozyum Sekreteri (SDÜ Orman Fakültesi)
Telefon
: 0.246.2113952
Cep
: 0.542.5921044
Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 4 Kasým 2010
Bildiri Tam Metin Son Gönderme Tarihi: 4 Ocak 2011
Bildiri Özetleri ve Bildiri Tam Metinleri atolunay@orman.sdu.edu.tr adresine gönderilmelidir.
web: http://www.sarigolsempozyumu.com

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJS 2010), 11-12-13 Ekim 2010, Afyonkocatepe Üniversitesi, Afyon
Kontak
Tel
Fax
E-mail
Web

: Prof. Mehmet Ali ÖZDEMÝR
: 0 (272) 228 13 39
: 0 (272) 228 12 35
: akucografyablm03@gmail.com
: http://www.ujs.aku.edu.tr

:

II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algýlama Kongresi (JEUZAL 2010), 04-05 Kasým 2010, MTA Genel Müdürlüðü,
Uzaktan Algýlama ve CBS Koordinatörlüðü, Ankara

Ýletiþim

Tel
Faks
E-mail
Web

: Dr. B. Taner SAN
MTA Genel Müdürlüðü,
Uzaktan Algýlama ve CBS Koordinatörlüðü,
06800 Çankaya/ANKARA
: (+90) 312 201 2914
(+90) 312 286 2038
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: jeouzal@mta.gov.tr
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Özetlerin Gönderilmesi
Deðerlendirilme ve Taslak Program Ýlan
Sempozyum Tarihi
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Fatma (Seyman) Aksever, SDÜ Jeoloji Mühendisligi Bölümü, Isparta
fatma@mmf.sdu.edu.tr

Cumhuriyet Üniversitesi
Yerbilimleri Dergisi

Türk Kaya Mekaniði
Dergisi

(Earth Science)

(Turkish Journal of Rock Mechanics)

ISSN
: ISSN 1016-7625
Editörler : Prof. Dr. Orhan TATAR
Yayýmcý : Cumhuriyet Üniversitesi
URL
: orhantatar@cumhuriyet.edu.tr

ISSN
: 1304-3544
Editörler : Reþat ULUSAY, Hasan GERÇEK
Yayýmcý : Türk Ulusal Kaya Mekaniði Derneði
(TUKMD), Öncü Basýmevi
URL
:
ditörlüðünü Reþat ULUSAY ve Hasan GERÇEK'in
yürüttüðü Türk Kaya Mekaniði Dergisi Türk
Ulusal Kaya Mekaniði Derneði tarafýndan
yayýnlanmaktadýr.

Editörlüðünü Prof.Dr. Orhan Tatar’ýn, yardýmcý
Editörlüðünü ise Doç. Dr. Kaan Þevki KAVAK
Yrd.Doç.Dr. Levent MESCÝ
Cumhuriyet Üniversitesi Yer Bilimleri Dergisi
jeoloji, maden, jeofizik, hidrojeoloji, jeomorfoloji,
deprem, jeoteknik, petrol vb. konularý
içermektedir. Dergide yerbilimleri alanýnda
bilimsel yöntemlerle yapýlmýþ, özgün makaleler
yeralmaktadýr.

Türk Kaya Mekaniði Dergisi'nde kaya mekaniði
ve kaya mühendisliði ile ilgili konular yer almakta
olup, dergi özgün ve bilimsel yayýnlarý
içermektedir.
Derginin yayýn dili Türkçe ve Ýngilizcedir.

Yerbilimleri Dergisinde yayýn dili olarak Türkçe,
Ýngilizce ve Fransýzca olan dergi yýlda 2 kez
basýlmaktadýr.
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Environmental Geology

Geology of Ore Deposits

(Çevre Jeolojisi)

(Cevher Depozitlerinin Jeolojisi)

Editors
ISSN

Editors
ISSN

: J.W. LaMoreaux; G. Dörhöfer
: ISSN: 0943-0105
(Basým versiyonu)
ISSN: 1432-0495
(Elektronik versiyonu)
Publisher
: Springer Berlin / Heidelberg
Journal No : 254
Impact Factor: 2008 1.026
URL
: http://www.springer.com

: Nikolai S. Bortnikov
: ISSN: 1075-7015
(Basým versiyonu)
ISSN: 1555-6476
(Elektronik versiyonu)
Publisher
: Springer Berlin / Heidelberg
Journal No : 11477
Impact Factor: 2008 1.026
URL
: http://www.springer.com

Baþyazarlýðýný J.W. LaMoreaux; G. Dörhöfer
Enviromental Geology (Çevre Jeolojisi), Springer
Berlin / Heidelberg tarafýndan yayýmlanan
uluslararasý bir dergidir.

Editörlüðünü C Nikolai S. Bortnikov'nin yaptýðý
Geology of Ore Deposits (Cevher Depozitlerinin
Jeolojisi Dergisi) Springer Berlin / Heidelberg
tarafýndan yayýmlanan uluslararasý bir dergidir.
1959 yýlýnda yayýmlanmaya baþlayan dergi, o
teorik ve uygulamalý bilim sorunlarýný ortaya
koyan ve geniþ bir yelpazede özgün bilimsel
makaleler içermektedir.
Genel olarak dergi Maden Yataklarý jeolojisi
metalik ve metalik olmayan mineral kaynaklarý ve
onlarýn oluþum ve daðýtým koþullarý, metalojenik
bölgeleri ve maden yataklarýnýn daðýlýmý,
jeodinamik süreçler ve cevher oluþumu, derin
yapýsý gibi sorunlara odaklanýr jeoloji ve metalik
ve metalik olmayan yataklarýnýn mineralojisi;
fizikokimyasal parametreleri , izotopik ve
cevherleþme jeokimyasal çevre; cevher oluþturan
sistemlerin evrimi; radiogeology ve
radiogeoecology, maden bölgeleri ve mevduat
geliþme ekonomik sorunlar gibi bir çok konuyu
içermektedir.

Genel olarak dergi insan, ekosistemler ve toprak
arasýndaki etkileþimleri tüm yönleriyle ortaya
koymakta ve yeryüzündeki yaþam için çevreyi
geliþtirmeyi amaçlamaktadýr. Ýçeriðinde su ve
toprak kirliliði, ulaþým ile ilgili çevre sorunlarý;
jeolojik süreçler, biyosistem ve insan, insan
yapýmý ya da jeolojik tehlikelerin iyileþtirme;
endüstriyel mineraller, kömür madenciliði ve
soyutlama faaliyetleri ile ilgili çevre sorunlarý ve
petrol gibi konular olan dergi multidisipliner
özelliðe sahiptir.
Derginin yazým dili Ýngilizcedir.
Derginin arþivine internet üzerinden ve
kütüphanelerden ulaþmak mümkündür

Dergilerden bölümünde ulusal ve uluslararasý hakemli bilimsel dergilerin tanýtýmýna yer
verilmektedir. Tanýtýlmasýný istediðiniz dergileri lütfen iletiþim bölümünden bize ulaþtýrýn.
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