
SDUGEO
e-dergi

 

Süleyman Demirel Üniversitesi 
 Jeoloji Mühendisliði Bölümü

 www.geo.sdu.edu.tr

 EKÝM-KASIM-ARALIK 2011            
ISSN 1309-6656    YIL 2, SAYI 4 



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, Durmuþ 
Yarýmpapuç, H. Rýfat Özsoy, Zeynep Demiray

Yayýn Türü
Süreli-Siyasi Deðil

Yayýn Þekli
Üç Ayda Bir

Ýmtiyaz Sahibi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliði Bölümü

Sorumlu Müdür
Muhittin Görmüþ

Sorumlu Yazý iþleri 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:

 muhittingormus@sdu.edu.tr

kubilayuysal@sdu.edu.tr

©Süreli Elektronik Yayýndýr, Tüm hakký SDÜ’ne aittir. 

fatmaaksever@sdu.edu.tr 

ISSN 1309-6656

  Dergideki Yazýlar Kaynak Gösterilerek Kullanýlabilir.                              i Yazýlarýn Sorumluluðu Yazarlarýna Aittir.

Kapak resmi: Van Gölü, http://www.resimupload.org/r-turkiye-resimleri
                                 -10-van-resimleri



SDUGEO 
e-dergi

?Maden Ýþletmelerinin Çevreye Etkisi

Simge Varol, Ebru Baþpýnar

?Ekim-Kasým-Aralýk 2011 
SDÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü

?Uluslararasý & Ulusal Etkinlikler
Fatma (Seyman) Aksever

? Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Dergisi, Journal of Geology and Mining Research

 Fatma (Seyman) Aksever

SDUGEO 
e-dergi

?Isparta Çevresindeki Diri Fay Örnekleri ve Son 
Sarsýntýlar

Muhittin Görmüs, Zakir Kanbur, Kubilay Uysal

?Ýmrezi Köyü Arazi Gezisi 

3. Sýnýf Öðrencileri

?Paleontolojik Bulmaca
Þeyda Parlar

?Güncel Bazı Teknoloji Uygulamalarında Kil 
Kullanýmý

Yusuf Ateþ

?23 Ekim ve 9 Kasým 2011 Van Depremleri
Fuzuli Yaðmurlu, Murat Þentürk, Ýbrahim 

Dumlupýnar

?Sesimizi Duyan Var mý?
Muhittin Görmüþ

ÇEVRE IÇIN 

BÖLÜMDEN HABERLER

AJANDA

DERGILERDEN

ISPARTA VE JEOLOJI

GELECEGIN MÜHENDISLERI

BULMACA

SEMINER

GÜNCEL

SDUGEO1

3

10

15

17

21

28

32

37

39

SDUGEO 
e-dergi

ÝÇÝNDEKÝLER

 EKÝM-KASIM-ARALIK 2011            
YIL 2, SAYI 4 

ii



Çoðu kez içimiz burkulur, yüreðimiz sýzlar bu 

kelimeleri duyduðumuzda... Ýnsanlarýn 
durumlarýndan bir mucize bekleriz yýðýntýlar 
içerisinde sessizce… Karanlýktan, aydýnlýða; 
ölümden yaþama; zorluklardan, güzelliklere 
çýkmanýn mutluluklarýný duyarýz bazen... Duyulan 
bir fýsýltý, bir canlýlýk hepimizi mutlu eder. Önemli 
olan da duyulmak deðil midir? Bu yazýmýz ve 
dergimizin ikinci yýlýnýn son sayýsýyla, bizler bir kez 
daha duyulmak istendik. Duyulabilmek için de 
Van Depremini güncel konu,  Isparta'daki son 
sarsýntýlarý Isparta ve Jeoloji, Killeri seminer, 
Maden iþletmeciliðinde atýklarý çevre  konularý 
olarak seçtik sizin için.

 Evet, yakýn bir zamanda Van Depremini 
yaþadýk tüm ülke olarak… Üzüldük... Arka arkaya 
gelen iki büyük sarsýntýnýn þoklarýný yaþadýk... 
Vatandaþlar olarak kenetlendik, yardým ellerini 
uzattýlar hayýrsever vatandaþlar... Ve yaþanan bu 
deprem ve öncesi depremler,  biz yerbilimcileri bir 
kez daha hatýrlattý… Yaþadýðýmýz zeminlerin, 
yapýlarýmýzýn güvenirlikleri  bir kez daha gündeme 
geldi.  Depremi  anlatan yer bilimcileri, sorunlarý 
tartýþan yöneticileri  ve  diðer bilimcileri gördük  
ekranlarda.   Yöneticilerimiz de,  halkýmýz da, 
inþaat mühendisleri de yapýlarýn güvenli 
olmadýðýndan þikayetci… Herkes birþeylerden 
þikayetci… Peki ama neden? Eðer bir sorun varsa 
hepimiz bundan sorumlu deðil miyiz?  Sorunlarý 
çözmek ise birbirimize deðer vermemizden, 
bilime, emeðe deðer vermekten  geçmiyor mu?  
Ama  bugun duyup görüp, yaþayýp;  yarin 
unutmamak kaydýyla…

Ayrýca, belediyeler  bir kez daha yeni 
yerleþimleri tartýþmaya baþladý. Hatta eski 
yapýlarýn yýkýlmasý gerekliliði vurgulandý en üst 
yöneticiler tarafýndan. Toplantýlar üstüne 
toplantýlar. Tartýþmalar üstüne tarýþmalar yaþadýk. 
Þehirlerimizin güvenirliklerini yine tartýþtýk. En 
önemli tartýþmalarýn odaðýnda ise Istanbul þehri. 
Olabilecek bir depremde ne kadarý yýkýlýr denildi. 
Araþtýrýldý. Her on binadan birinin yýklacaðý 
haberlerde belirtildi. Peki yýkýlan binalardaki can 
kayýplar... Ýnsan düþünmek dahi istemiiyor bunlarý 
ama ülkemizin acý gerçekleri bir bir çýkýyor 
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ortaya... Japonya’da, Yeni Zelenda’da 7 ve 
üstüdeki depremlerde az bir hasar ve kayýp 
olmasýna raðmen, ülkemizde bu kadar kayýbýn 
sorumlularý geçmiþe fatura ediliyor. Doðrudur, 
geçmiþte yapýlan hatalar bugune yansýdý, ama 
hatalarý yargýlamaktan çok yeni bir düzen 
oluþturmak için el ele vermek zamaný þimdi...  
Biliyoruz ki düzenli bir þehirleþmeden uzak, çarpýk 
yapýlaþmaya sahip, güvenilir olmayan zeminlerde 
standartlara uymayan çok katlý binalar tüm 
þehirlerimizde mevcut… Üç beþ kuruþ biriktirip 
baþýmý sokacak bir evim olsun diyen halkýmýzý 
yadýrgamýyorum. Yadýrgadýðým yöneticilerimiz, 
sorumlulularýmýz, biz ve ahlak. Günlük çözümler 
üretmek mümkün ama kalýcýsý önemli...

Bazen, modern þehirlerin yapýlaþmalarýný 
kýyaslarým farklý örneklerle. Örneðin tek katlý, yan 
yana dizilmiþ, hem alt, hem de üst yapýsý ile 
modern ve ahlaki þehirler aklýma geliyor. Tarihleri 
korunmuþ eski þehirler, daha modern hale 
getirilmiþ, tarihleri unutulmamýþ yeni þehirler… 
Ülkemizde de örnekleri olan bu yapýlar, insanlarýn 
gezebilecekleri güzel mekanlar oluyor. Alt ve üst 
yapýlarý planlý ve programlý yapýlmýþ þehirler...  
Yeþil alanlarý, düzenli yollarý, sanatsal görünümlü 
yapýlarý, bisiklet ve yürüme yollarý, oto parklarý ile 
modern bir þehir görüntüsü Türkiye’mizin her 
yerinde olabilir.  Son yýllarda her ne kadar tüm 
þehirlerimizde yeþil alanlarda artýþlar, modern 
görüntüye kazandýrýlmaya çalýþan yapýlar, 
otobanlar  gözlenirse de, dýþý ile içindeki 
farklýlýklar bazen ürkütüyor bizi, hatta üzüyor. 
Ekteki fotoðraf ve uydu görüntülerinde de 
gözüktüðü gibi klasik, tarihimizden uzak, üst üste 
yýðýþan apartman yapýlar bizde çok. Neden ise 
yerden tasarruf. Peki nüfüsu bizden çok ya da 
bize yakýn, yüz ölçümleri bizden küçük ülkeleri bu 
tasarrufu neden görmemiþler. Yoksa onlar 
binalarýn arasýný gereksiz yere mi düzenlemiþler. 
Çünkü biz de kim kime yakýnsa, onu koruyor, 
diðeri düþman oluyor. Çýkarlar ön plana çýkýyor. 
Yapýlan hatalar görülmüyor. Herkes daha iyi 
kendisi biliyor… Meslek bencilliði ve yönetimler 
arasýndaki koordinasyonsuzluk bu iþin asýl nedeni 
olarak gözüküyor.  
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Dergimizin bilimsel niteliðini artýrmak için de 
gerek öðrencilerimizin ve gerekse de 
bilimcilerimizin katkýlarý gerekli. Sanal 
Dünya’dan açýlabildiðimiz ancak bu kadar 
olabiliyor. Kendi yaptýklarýmýzý en azýndan 
ortaya koymaya çalýþýyoruz, bölümden 
haberlerle sesimizi duyurmaya uðraþýyoruz. 
Dergi içerisindeki yazýlarýn çoðunlukla bizim 
tarafýndan kaleme alýnmasý þüphesiz daha 
önceden de belirttiðimiz gibi eleþtirilebilir bir 
konudur. Fakat, ancak bir kaç elle bu kadarýný 
baþarýyoruz. Bilimsel niteliðin artýrýlmasýný 
isteyen arkadaþlarýmýza bilimsel deðeri yüksek 
makaleler göndermelerini, eðer SCI derdi ile 
göndermiyorlarsa ki ne yazýk gerçek böyle en 
azýndan yurt dýþýna gönderdikleri yazýlarýn kýsa 
Türkçe metinleri ile bize katký saðlamalarýný 
öneriyoruz. Öðrencilerimizden ise yaptýklarý 
bitirme çalýþmasý bulgularýný, seminer vb. 
yazýlarýný bekliyoruz. Yapýlacak her katký için 
þimdiden teþekkür ediyorum. 

 Van Depremi ile Türkiye'de yeni bir örnek 
þehir meydana getirme fýrsatý doðmuþtur. 
Gelecek nesillerimize daha güvenilir yapýlar 
býrakmamýz için þehirlerimizde yeni þehirlerin 
oluþturulma zamaný gelmiþ, geçmiþtir bile… Eðer 
bu fýrsatý yirmi, otuz yýl önce baþlatmýþ olsaydýk, 
þimdi daha güvenilir, modern þehirlerde yaþamýþ 
olacaktýk. 

Gelin meslek kavgalarýný býrakalým bir tarafa… 
Çýkarlarýmýzý düþünmeyelim bir kez olsun… 
Ülkemiz ve  geleceðimiz için  beraberce çalýþalým. 
Tarým arazilerini gereksiz yere iþgal etmeyelim. 
Saðlam zeminlere yapalým evlerimizi. Saðlam 
yerlere yapalým derken kayma, düþme, sel gibi 
felaketlerin etkileyeceði yerleri iyi bilelim. Ya ýslah 
edelim, ya da bu gibi sahalarý seçmeyelim, yeþil 
alanlara býrakalým.   Bize yerbilimci olarak düþen 
görev,  Isparta ve çevresindeki  ölü, diri ve olasý 
diri fay hatlarýný ortaya koymak, imara açýlacak 
yeni sahalar ile yenileþme gerçekleþtirilecek  
arazilerde zemin araþtýrmalarýna yönelik 
çalýþmalardýr. 
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Giriþ

23 Ekim 2011 ile 9 Kasým 2011 tarihlerinde meydana gelen 
7,2 ve 5,6 büyüklüðündeki depremler baþta Van ve Erciþ 
olmak üzere çevre il ve ilçelerde toplam 644'e ulaþan can 
kaybýna ve 30 bine yakýn binanýn hasar görmesine ya da 
kullanýlamayacak duruma gelmesine yol açmýþtýr. Bu 
depremlere ait fay çözümleri, her iki depremin birbirinden 
farklý özelliklere sahip fay sistemleri üzerinde meydana 
geldiði göstermektedir. Bu çalýþmada Van Gölü çevresindeki 
belli baþlý fay sistemleri ile bunlarýn bölgesel jeolojik yapý 
içindeki konumlarý irdelenecektir. Bunun yaný sýra, bu 
bölgede meydana gelen depremlerin daðýlýmlarý ve bunlarýn 
yöredeki fay sistemleriyle olan ilgileri deðerlendirilecektir 

Þekil 1: Van Gölü ve çevresinin jeoloji haritasý (MTA, 2002).
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Van Gölü ve Çevresinin 

Jeolojik Özellikleri

1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji 
haritasý dikkatli biçimde incelendiðinde 
Van Gölü'nün güneyinde Bitlis Masifine 
ait metamorfiklerin geniþ yayýlýma 
sahip olduðu görülür. Ofiyolitlerden 
oluþan allokton birimler, Bitlis 
metamorfiklerine ait birimleri yer yer 
tektonik olarak üstler. Gölün doðu 
bölümünde ise çoðunlukla 
ofiyolitlerden oluþan allokton birimlerin 
yaný sýra, Tersiyer yaþlý tortullar geniþ 
yayýlým gösterir. Bu bölgede Tersiyer 
yaþlý tortullarýn bazý kesimlerde 
ofiyolitler tarafýndan bindirme faylarýna 
baðlý olarak üstlendiði gözlenir. 

Van Gölü ve çevresinde yer alan 
faylar egemen olarak KB, KD ve D-B 
gidiþli olan, çoðunlukla bindirme ve 
doðrultu atým özelliðine sahip, fay 
sistemlerinden yapýlýdýr. Van 
bölgesindeki fay sistemlerinin büyük 
bölümü, Arap Levhasý ile Anadolu 
Levhasýnýn, Bitlis-Zagros kenet kuþaðý 
boyunca yakýnsamasý sonucu 
oluþmuþlardýr. Bu yakýnsama nedeniyle 
Van Gölü çevresinde oluþan faylar 
çoðunlukla bölgeyi etkileyen K-G yönlü 
sýkýþma kuvvetlerinin etkisi altýnda 
geliþmiþtir. Bölgenin genelini etkileyen 
bu sýkýþma rejimi sonucunda, 
günümüzde halen aktif olan ve deprem 
üreten KB, KD ve D-B uzanýmlý fay 
sistemleri oluþmuþtur (Þekil 1). 

23 Ekim ve 9 Kasým 2011 tarihlerinde Van çevresinde oluþan depremler, büyük can ve mal kayýplarý 
meydana getirmiþ ve bizlerin bir kez daha deprem gerçeði ile yüzleþmemize neden olmuþtur. Bu 
depremleri oluþturan faylarýn birbirini tetikleyen farklý karaktere sahip fay sistemlerine ait oluþu, bu 
bölgedeki deprem olgusunun belki de en önemli özelliklerinden birisidir. Ýlk büyük depremin ters fay; 
ikinci büyük fayýn doðrultu atýmlý faylarla ilgili olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle,  Van depremlerini 
oluþturan Doðu Anadolu'daki farklý karaktere sahip aktif fay sistemlerinin, bölgesel tektonik yapý 
içindeki konumlarýnýn yeniden deðerlendirilmesi gerekliliði ortaya çýkmaktadýr.

 



Bitlis Masifini kuzeyden sýnýrlayan Varto-Ahlat-
Edremit çizgisi,  ana çizgilerde Kuzey Anadolu 
Fayýnýn bölgedeki uzanýmýný temsil eden önemli 
bir segmenti karþýlar. Bu segmentin Gürpýnar-
Ahlat bölümü Van Gölünün güneyinden ve gölün 
altýndan geçer. Diðer taraftan, Van Gölünün 
kuzey, doðu ve güney bölümünde yer alan KD, KB 
ve D-B yönünde uzaným gösteren bindirme ve 
doðrultu atýmlý faylar büyük bölümüyle, bölgeye 
egemen olan sýkýþma rejimine baðlý geliþmiþ çok 
katlý fay sistemlerini temsil eder. 

Van Ýli ve Çevresi Depremselliði

Tarihsel Dönem

Van gölü havzasý ve yakýn civarýnda meydana 
gelen depremler, Ergin vd.(1967), Soysal 
vd.(1981), Ambressey ve Finkel (2006), Tan 
vd.(2008) tarafýndan hazýrlanan hazýrlanan 
tarihsel deprem kataloglarý taranarak elde edilmiþ 
ve tablo 1'de listelenmiþ, ayrýva tarihsel 
depremlerin episantýr noktalarý da Þekil 2'de 
verilmiþtir.

Bu veriler incelendiðinde; Van gölü havzasý ve 
yakýn civarý 1100 ile 1900 yýllarý arasýnda V-X 
þiddet aralýðýnda çok sayýda depremden 
etkilenmiþtir. 1101, 1894 ve 1900 Van depremleri 
ile birlikte, 1111 yýlýnda XI þiddetinde ve 
17.yüzyýlýn baþlarýnda meydana gelen ve bir 
deprem dizisi þeklinde 4-5 yýl sürdüðü bildirilen 

Tablo 1. Van Gölü havzasý ve yakýn civarýndaki tarihsel 
            dönem depremleri(1-Ergin vd., 1967; 2-Soysal
            vd., 1981; 3-Ambressey ve Finkel, 2006; 4-Tan
            vd., 2008)
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VII-VIII þiddetlerindeki 
depremlerin merkezüstü 
(episantýr) noktasý Van þehri 
merkezi olarak verilmektedir 
(Tablo 1, Þekil 2, lokasyon d1). 
Bu depremler hakkýnda ayrýntýlý 
bilgiye ulaþmak mümkün 
olmamýþtýr. Bunun yaný sýra 
Ahlat, Adilcevaz, Tatvan ve 
Nemrut bölgelerinde meydana 
gelen depremlerin Van 
bölgesinde de etkili olduðu, Van 
þehir merkezi güneydoðusunda 
Güzelsu(Hoþap) ve çevresinde 
16. ve 17. yüzyýlda meydana 
gelen VI ve VIII þiddetlerindeki 
depremlerin Van ve Erçiþ'te 
hasara neden olduklarý 
kaynaklarda belirtilmektedir 
(Tablo 1, Þekil 2, Lokasyon 
d2,d3,d4,d5,d6,d8,d10).

Þekil 2: Van gölü havzasý ve yakýn çevresinde meydana gelen tarihsel depremlerin
         yerlerini gösteren sayýsal yükseklik modeli (Ergin vd.,1967; Soysal vd.,1981;
         Ambressey ve Finkel, 2006;Tan vd., 2008).



Þekil 3. Van Gölü Havzasý ve yakýn çevresinde meydana gelen aletsel dönem depremleri ve son yýllarda meydana gelen 
           bazý depremlerin odak mekanizmalarý (KANDÝLLÝ, USGS, TÜBÝTAK).1998'den)
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Aletsel Dönem

Aletsel dönem kayýtlarýna göre Van Gölü havzasý 
ve yakýn civarýnda büyüklüðü 3 ile 7.3 arasýnda 
deðiþen çok sayýda deprem meydana gelmiþtir 
(Þekil 3). Van Gölü kuzeydoðusundaki sað yönlü 
doðrultu atýmlý Çaldýran Fayý 1976'da, 7.3 (USGS) 
büyüklüðünde bir deprem üreterek 55 km 
uzunluðunda bir yüzey kýrýðý oluþturmuþtur; 
Çaldýran depremi bölgede aletsel dönemde 
meydana gelen en büyük sismik aktiviteyi temsil 
eder. Van þehir merkezi ve yakýn çevresinde ise 
1988, 1999, 2000, 2001 ve 2003 yýllarýnda 
meydana gelen depremlerin odak mekanizma 
sonuçlarý yoðunlukla eðim atýmlý ters faylanmaya 
iþaret etmektedir (KANDÝLLÝ, EMSC; USGS, 
TÜBITAK). 

23 Ekim 2011 Depremi

23 Ekim 2011 Pazar günü saat 13.41' de merkez 
üssü Van'ýn 30 km kuzeyinde Tabanlý Köyü olan 
7,2 büyüklüðünde hasar verici büyük bir deprem 
meydana gelmiþtir (Þekil 4). Bu deprem 
sonucunda çoðunluðu Ercis ve Van'da olmak 
üzere toplam 604 kiþi yaþamýný yitirmiþ, 3000'e 
yakýn kiþi yaralanmýþ ve binlerce bina yýkýlmýþ ya 
da kullanýlmayacak duruma gelmiþtir. USGS 
(2011) verilerine göre 20 km derinlikte ve 7,2 
büyüklüðünde ki ana þoktan sonra yörede 
büyüklüðü 6,7'e dek ulaþan yüzlerce artçý þok 
meydana gelmiþtir. Þekil 3'de görüldüðü gibi, 
bölgede meydana gelen ana ve artçý þoklara ait 
fay çözümleri, bu depremlerin bindirme fayýna 
baðlý olarak meydana geldiðini göstermesi 

bakýmýndan önemlidir. Artçý þoklarýn yayýlýmý ve 
dizilimi, depreme yol açan bu bindirme fayýnýn 
egemen olarak KD doðrultusunda uzaným 
gösterdiðini ve Mollakasým ile Uluþar arasýnda 
kalan yaklaþýk 50 km'lik bir hat boyunca kýrýldýðýný 
göstermektedir (Þekil 5).

Bölgedeki depremlerden sonra, Mollakasým-
Meydancýk çizgisinin kuzeyinde kalan alanlarda 
deðiþik büyüklükte kütle hareketleri ve tansiyon 
kýrýklarýnýn meydana geldiði görülmüþtür.

9 Kasým 2011 Depremi 

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7,2 
büyüklüðündeki depremden 17 gün sonra,  9 
Kasým 2011 Çarþamba günü yerel saatle 21.23'de 
meydana gelen 5.6 büyüklüðündeki ikinci önemli 
deprem,  Van yerleþim alanýnda 40'a ulaþan can 
kaybýna ve önceki depremde hasar görmüþ olan 
onlarca binanýn yýkýlmasýna neden olmuþtur. 
Merkez üssü Edremit Ýlçesi olan bu depremin 



SDUGEO 
e-dergi

 6

GÜNCEL

Þekil 4. 23 Ekim 2011 depreminin yeri ve konumu (MTA, 2011, Þaroðlu ve    
           dið., 1992).

Þekil 5. Ana þok (23 Ekim 2011) ve artçý þoklarýn daðýlýmýna ait harita 
          (KOERI, 2011).

USGS verilerine göre odak 
derinliði 5 km'dir. 9 Kasým 2011 
depremine ait veriler Tablo 2'de 
sunulmuþtur. Fiziksel 
parametrelerden yararlanýlarak 
geliþtirilen fay çözümleri, bu 
depremin daha çok sað doðrultu 
atýmlý bir faylanma sonucu 
oluþtuðunu belgelemektedir. Bu 
depreme ait fay çözümlerinin yaný 
sýra, artçý þoklarýn dizilimi KB-GD 
uzanýmlý bir fayýn bu depreme 
neden olduðunu göstermektedir.

Yapýsal Deðerlendirme

Yukarýda özetlendiði gibi, Van 
yöresinde meydana gelen ve 
önemli can ve mal kaybýna neden 
olan 7,2 ve 5,6 büyüklüðündeki 
depremler, birbirinden tamamen 
farklý özellikte olabilen fay 
sistemleri üzerinde oluþmuþtur. 
Her iki depreme ait fay 
parametresi çözümleri,  7,2 
büyüklüðündeki depremin KD-GB 
gidiþli bindirme fayýna (Kasýmoðlu 
fayý) baðlý olarak geliþtiðini 
gösterir (Þekil 6).

Buna karþýn 5,6 büyüklüðündeki 
Edremit depremine ait fay 
çözümleri, bu depremin KB- 
yönünde uzaným gösteren sað 
doðrultu atýmlý bir faylanmaya 
baðlý olarak geliþtiðini yansýtýr. Bu 
depremin oluþumuna yol açan ve 
Edremit-Gürpýnar hattýndan geçen 
sað doðrultu atýmlý fayýn konumu 
ve doðrultusu, Kuzey Anadolu 
Fayýnýn konum ve özelliklerine 
benzemektedir. Bu nedenle bu 
depremin, Kuzey Anadolu Fayýnýn 
doðu bölümünü oluþturan Varto-
Ahlat-Gürpýnar segmentinin doðu 
bölümünde meydana geldiðini 
belirtmek mümkündür. 

Van Gölü çevresinde meydana 
gelen depremlerin oluþumuna yol 
açan faylarýn konumlarý Þekil.4'de 
gösterilmiþtir. Buna göre, 7,2'lik 
depremi oluþturan KD gidiþli 
bindirme fayý ile 5,6'lýk depremi 



oluþturan KB-uzanýmlý sað doðrultu atýmlý faylar, 
birbirleriyle dar açý oluþturan verev geliþmiþ aktif 
fay sistemlerini yansýtýr. Þekil 6'da önerilen 
tektonik modele göre, 7,2 büyüklüðündeki 
depremden sonra, artçý þoklarýnda etkisiyle, Varto-
Ahlat-Gürpýnar segmentinin doðu bölümünde 
giderek artan gerilme sonucunda, 5.6 
büyüklüðündeki Edremit depremi meydana gelmiþ 
olmalýdýr. Kýsacasý, KD-gidiþli bindirme fayýna baðlý 
olarak oluþan 7,2 büyüklüðündeki deprem ve buna 
eþlik eden artçý þoklar, sað doðrultu atým özelliðine 
sahip Edremit-Gürpýnar fayýný tetikleyerek 
hareketlenmesine neden olmuþtur. 

Sonuçlar

23 Ekim 2011 ve 9 Kasým 2011 tarihlerinde 17 
gün ara ile meydana gelen iki farklý deprem, Van 
ve çevresinde önemli can ve mal kaybýna neden 
olmuþtur (Þekil 5). Bu depremlere ait fay 
çözümleri, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 
büyüklüðündeki depremin, KD-uzanýmlý bir 
bindirme fayýna baðlý olarak geliþtiðini yansýtýr 
(Þekil 5). Diðer taraftan 9 Kasýmda meydana 
gelen 5,6 büyüklüðündeki depreme ait fay 
çözümleri, bu depremin KB yönünde uzaným 
gösteren sað doðrultu atýmlý bir fay üzerinde 
geliþtiðini gösterir.
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Deprem Tarih Büyüklük  Derinlik (km) Fay Çözümü Fayýn Türü 

Tabanlý / VAN 23.10.2011 7,2 20 

 

Eðim atýmlý ters 

fay 

Edremit / VAN 09.11.2011 5,7 5 

 

Doðrultu atýmlý 

 

Tablo 2: Van'ýn Edremit ilçesi ve Tabanlý köyünde meydana gelen depremlerle ilgili bilgiler

Þekil 6. Tektonik model
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Þekil 7. Van depremi ile ilgili olarak basýnda çýkan resimler ve fotoðraflar. a) Depremin ardýndan oluþan tansiyon 
çatlaklarý, b,c) fayýn bir bindirme fayý olduðunu gösteren yükselimler, d) deprem sonucu gevþek yamaçlarda 
meydana gelen heyelanlar, e,f) yumuþak kat düzensizliði sonucu çöken evler, g) tamamýyla çöken evler, h) 
evlerin yýkýlmadýðý bölgelerde meydana gelen maddi hasarlar (YTU., 2011)
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Bu veriler, her iki depremin farklý karaktere sahip 
fay sistemleri üzerinde geliþtiðini ve büyük 
olasýlýkla 23 Ekim depreminin tetiklemesi 
sonucunda 9 Kasým depreminin tamamen farklý bir 
fay sistemi üzerinde meydana geldiðini göstermesi 
bakýmýndan önemlidir.
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Endüstriyel alanda kil, insanlýðýn ilk evrelerinden beri çeþitli ve önemli alanlarda kullanýlmaktadýr. Ancak 

killerin yeni kullaným alanlarý da hýzla geliþmekte ve artmaktadýr. Bu çalýþmada kilin geleneksel kullaným 
alanlarýna kýsaca deðinildikten sonra, kilin yerbilimleri akademik programlarý çerçevesinde ilgi çekeceði 
düþünülen güncel bazý teknolojilerde kullanýmý ile ilgili örnekler verilmiþtir.

SDUGEO 
e-dergi

SEMINER

Giriþ
Kil, doðal oluþan ince-taneli minerallerden 

meydana gelmiþ, uygun su miktarlarý ile 
karýþtýrýldýðýnda genel olarak plastik yapý gösteren 
ve kurutulduðunda veya piþirildiðinde ise 
sertleþen kýrýntýlý malzemeye verilen addýr 
(Uluslararasý Kil Çalýþmalarý Komitesi-AIPEA, 
Internationale pour l'Edute des Argilles) AIPEA - 
Gugenheim ve ark., 2006). Dayanýklý, kimyasal 
olarak nötr  (saðlýk açýsýndan problemli deðil) ve 
zengin bir yapýya sahip olan kil, ayný zamanda da 
doðada bol ve ucuz olarak bulunmaktadýr. 

Kil minerallerinin çoðunlukla silis, alüminyum 
ve oksijen diziliminden oluþan tabakamsý yapýlarý 
onlarýn çeþitli þekilde dizilip katmanlar 
oluþturmalarýna, katmanlarý arasýna çeþitli 
katyonlar ile hidroksil almalarýna ve böylece çok 
çeþitli yapýsal formlar, kil minerali türleri, 
geliþtirmelerine olanak tanýr. Katmanlar arasýnda 
katyon tutabilme özelliklerinin belirlenmesi killerin 
kullaným alanlarýný geniþletmiþtir (Murray, 1999).

Endüstriyel alanda kil, insanlýðýn ilk 
evrelerinden beri çeþitli ve önemli alanlarda 
kullanýlmaktadýr. Bu alanlarda üretilen bazý ürünler 
Þekil 1'de gösterilmektedir. Ancak killerin yeni 
kullaným alanlarý da hýzla geliþmekte ve 
artmaktadýr. Yüksek mukavemetli beton 
üretiminde kil kullanýmý, kaðýt endüstrisinde yeni 
kullanýmlar, çevre korunmasý ile ilgili yeni 
kullanýmlar, nükleer atýk izolasyonu projeleri, 
nano-teknoloji ve akýllý malzeme üretiminde kil 
kullanýmý bu yeni uygulama alanlarýndan bazýlarý 
olarak sayýlabilir. Bu uygulama alanlarýnýn 
yerbilimleri akademik programlarý çerçevesinde 
ilgi çekeceði düþünülmektedir.

Güncel Bazý Teknoloji Uygulamalarýnda 
Kil Kullanýmý SDUGEO 

e-dergi
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Kaliteli Beton Üretimi

Kaliteli (yüksek mukavemetli) beton üretmek 
süregelen bir uðraþý alanýdýr.  Beton yapýmýnýn 
ana maddelerinden biri çimento olup kil ise 
geleneksel uygulamalarda kalkerden sonra 
çimentonun ikinci önemli ham maddesini 
oluþturur. Ancak, bunun ötesinde beton 
yapýmýnda çimento yerine metakaolin 
kullanýlmasý önemli bir geliþme olarak 
görülmektedir. Metakaolin kaolinin 650-800 
derece arasý kalsinasyonu sonucu üretilmektedir 
(Þekil 2).

Oldukça reaksiyoner bir pozolen olup yüksek 
miktardaki yüzey alaný onun betonda iyi bir 
çimento görevi görmesini saðlar. Ayrýca, 
metakaolin parçaçýklarýnýn çimento 
parçacýklarýndan 10 kat daha küçük olmasýndan 
dolayý daha yüksek yoðunlukta ve daha az 
geçirgen bir beton elde edilir. Metakaolin 
kullanýmý ile beton maliyetinin düþeceði, betonun 
bu þekilde basma ve bükme (flextural strength) 
mukavemetinin  %20-30 civarýnda artacaðý ve 
atmosfere verilen CO2 miktarýnda %55 daha az 
olacaðý belirtilmektedir (Johnston, 2006).

 

Kaðýt üretiminde geliþmeler

Kaolin gurubu mineralleri kaðýt endüstrisinde 
oldukça kullanýlmaktadýr. Bunun ötesinde 
Amerika 'Silika-bazlý lifli dolgu malzemeleri' 
kullanýlarak kâðýttan 2020 ye kadar ton baþýna 
50 dolar tasarruf yapýlacaðý belirtilmektedir 
(Thorp, 2005). Birleþik Devletleri orman ve kaðýt 
endüstrisi özel projelendirmeler çerçevesinde 



Þekil 1. Üretimi sýrasýnda kil kullanýlan veya içerisinde kil bulunan bazý ürünler
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Þekil 2. Metakaolin üretim tesisleri (Johnston, 2006)
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kaðýt kalitesini geliþtirmenin yanýnda dolgu 
malzeme oranlarýný arttýrmak için çalýþmalar 
yapmaktadýr.  Bu projelerde hedef kalker oranýný 
düþürmektir.

Jeosentetik Kil Döþemeler
(Geosynthetic Clay Liners)

Jeosentetik Kil Döþemeler (JSKD) bentonit kili 
içeren ve ticari olarak üretilmekte olan bir ürün 
türüdür. Bentonit, imalatçýsýna baðlý olarak, ya iki 
jeotekstil malzeme içine sandviç biçimi 
yerleþtirilmiþ, ya da bir jeomalzemeye 
(geomembrane) yapýþtýrma þeklinde 
tutturulmuþtur. 
JSKD panel þeklinde, 5-7 mm kalýnlýðýnda, 

yaklaþýk 4-5m eninde ve 30-60m uzunluðunda 
hazýrlanýp halý rulosu benzeri rulolar þeklinde 
pazarlanýrlar. JSKD'ler arazi dolgu uygulamalarýnda 
taban ve tavan döþeme olarak, yakýt deposu 
tesislerinin ikincil bariyeri olarak ve diðer birçok 
bariyer gerektiren tesislerde (örneðin atýk 
tesislerinde) kullanýlmaktadýrlar. 
Hazýr ürünlerin hidrolik geçirgenliði çok azdýr. 

Uygulamalarda bunlarýn 60cm kalýnlýðýnda 
sýkýþtýrýlmýþ kilin geçirgenliði olan 1X10-7 cm/sn 
olduðu görülmüþtür. Dolayýsýyla sýkýþtýrýlmýþ kil 
bariyer döþemelere (SKBD) karþý popüler bir ürün 
olmaktadýrlar. SKBD'lerin özelliklerine sahip fakat 
daha az yer kaplarlar. Bu ise atýk deposu tesisleri 
sahip ve çalýþtýrýcýlarý için tercih edilen bir 
durumdur (McGrath ve Creamer, 1995). 

Ayrýca bu malzemeler fabrikada üretildiklerinden 
fabrika çýkýþý ürün özellikleri iyi bilinmektedir. Bu 
durum ise mühendise daha güvenli tasarým 
yapmasýný saðlamaktadýr.

JSKD - Uygulamalar 

?Toulaouse-Blagnac hava alanýnda ve yaný 
baþýndaki Fransa Havayollarý tesisinde JSKD 
pistin kaplamasýnda kullanýlmýþtýr. Yapýlan bu 
kaplama sistemi hava trafiði çalýþmalarýndan 
dolayý kirlenen drenaj suyunun yeraltý suyunu 
kirletmesini önlemektedir (Geosynthetics, 2006).

?Altýn madeni atýk arýtma suyunu tutmakta 
üzere, Suudi Arabistan'ýn Qaseem eyaletindeki 
Sukhaybarat Altýn madeninin yeni atýk su havuzu 
bölgesinin (220m) jeosentetik malzeme ile 
kaplanmasý öngörülmektedir (Geosynthetics, 
2006).

?Petrol ve benzeri maddelerin boru hatlarýndan 
çevreye sýzmalarý ile ilgili duyarlýlýklar arttýkça, 
bentonit içerikli ürünler petrol boru hatlarýnýn 
çevrelerinde de kullanýlmaya baþlanmýþlardýr. Bu 
ürünlerin fonksiyonlarý sýzýntýlarýn çevreyi, 
özellikle de yer altý suyunu, kirletmesini 
önlemektir (Herlin ve Von Maubeuge, 2002).

Nükleer atýk izolasyonu 

Yapýlan araþtýrmalar bazý tür killerin nükleer 
atýklarýn izolasyonu depolarýnda öncelikli 
malzeme olarak kullanýlmasý gerektiðini ön plana 
çýkarmýþtýr (Ateþ, 2007). Killerin þiþme, þiþme 
sonucu basýnç yaratabilme, oluþabilecek 
çatlaklarý kapayabilme, hidrolik geçirimsizlik ve 
mineralojik duraylýlýk gibi özellikleri, onlarý bu 
uygulamada tercih edilmesinin nedenini 
oluþturur. 

Depolarda kilin ya yeraltý galerilerinde yerinde 
sýkýþtýrýlmýþ olarak ya da önceden hazýrlanmýþ 
bloklarýn/briketlerin galerilere yerleþtirilmesi 
(Dixon ve ark., 2007, Karnland ve ark., 2007) 
þeklinde kullanýlmasý öngörülmektedir. Ancak 
geliþen teknolojik ürünler, örneðin geliþtirilmiþ 
GSL, zamanla bu alanda da kabul görecektir. Kil 
çeþidi olarak bentonit tercih edilmektedir (Ateþ, 
2007). 

Þekil 3. Birleþtirildiklerinde kompozit bir malzeme 
oluþturan, kompozit özelliklerin (mukavemet, 
elastisite gibi) kýsýmlarýn özelliklerinden çok daha 
arzulanan durumda olan, yapýsal malzeme ailesi 
(S: seramik, M: metal, P: polimer).
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Nanoteknolojide kullaným 

Herhangi bir malzemenin gözlemlediðimiz, 
ölçtüðümüz veya deneylerle anlamaya çalýþtýðýmýz 
davranýþ biçimi o malzemenin içyapýsý ile doðrudan 
ilgilidir. Bu düþüncenin bir adým ileriye götürülmesi 
insan yapýmý malzeme geliþtirilmesine yol açtý. 
Dolayýsýyla, bugün temel malzeme (basic 
materials) çaðýndan ayrýlýp, tasarlanarak yapýlmýþ 
malzeme (engineered materials) çaðýna girmiþ 
bulunuyoruz (Swartz, 2006).

En büyük en iyisidir' modelinden 
'en akýllýsý en iyisidir' modeline 
geçiþ

Yeni olanýn çoðu potansiyel ve yaratýcý teknolojiyi 
kontrol etmekten ibarettir; yani malzemelerin 
nano ve molekül seviyesine inerek ve onlarý 
yaratma, iþleme, ve nihayet kullanmaktýr.  
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Nano-büyüklükteki kil parçacýklarýný kontrol ve 
manipule etmeyi baþardýðýnýz an, kilin yapýsal 
desteði ile organik moleküllerin (boyalar, 
enzimler, proteinler, and polymerler) fonksiyonel 
özelliklerini birleþtirip akýllý malzeme 
yaratabilirsiniz (Martin 2003). Amerikan ve 
Belçikalý araþtýrmacýlar, bir kristal üzerinde nano 
büyüklükteki kil parçaçýklarýný tutabilen bir 
metotla, ultra-ince bir film yarattýklarýný ve bu 
filmin týp, mühendislik, ve elektronik alanlarda 
yeni malzemeler geliþtirilmesine yol açabileceðini 
iddia etmiþlerdir (Martin, 2003). Ayný 
araþtýrmacýlara göre bu film daha iyi kimyasal 
sensörler yapmada ve uzay araçlarýnda ve ev 
bilgisayarlarlarýnda kullanýlmak üzere süper 
güçlü, kendi kendini tamir edebilen maddeler 
yapýmýnda kullanýlabilir.

Nanokil 

Nano-boyutlu malzemeye ilgi, bu materyallerin 
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin büyük boyutlu 

Þekil 4. Nano kil kullanýlan ürünler
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durumlarýna göre dramatik ölçüde farklý özellikler 
göstermelerinden doðmaktadýr (Liu ve Erhan, 
2005). Nanokompozitler en az bir boyutu 10 
nanometre den küçük nano boyutlu (10-9 mm) 
malzemeler içerir. 

Nanokil ise nano boyutta kil olup ABD, Avrupa 
ve Japonya'da ticari olarak pazarlanmaktadýr. 
Tabakalý yapýlarý, zengin iç kimyasý ve ucuz 
bulunmalarýndan dolayý kil mineralleri, 
polymerlerin nanoparçacýklar kullanýlarak  
güçlendirilmesiyle, ucuz, hafif, ve yüksek 
performanslý nanokompozit üretimi konusunda 
umut vermektedirler (Zeng ve ark., 2005).

Bazý nanokil kullanma alanlarý 

Kullaným alanlarý Þekil 4 de gösterilmiþtir. 
?Otomobil parçalarý (örnek: zamanlama kayýþ 
örtüsü, motor kapaðý, yakýt hortumlarý 
kaplamasý) 
?Bazý kamyon ve dolmuþlarda merdivenler, aðýr 
fonksiyonlu elektrik iþleri kapaklarý
?Ambalaj (kozmetikler, yiyecek, týbbi, elektronik) 
?Bariyer filmi.
?Uçak parçalarý
?Pet su þiþeleri
?Çok katlý filmler, kaðýt kaplama
?Alev geciktirici malzemeler

Sonuç

Günümüzden ileriye doðru bakýldýðýnda kilin 
endüstrinin çeþitli kollarýndaki kullaným talebi 
artacaktýr. Örneðin toplumun endüstride kullanýlan 
malzemelerin doðal, çevre-dostu, ve kimyasal 
olarak nötr olma isteði artacak, çevrenin çeþitli 
kirliliklerden korunmasý ve kirlenen çevrelerin 
rehabilitasyonu toplum tarafýndan giderek artan 
oranda talep edilecektir. Diðer yandan, madencilik 
teknolojisi ve arýtma/rafine etme ve teknikleri 
geliþtikçe daha çok geliþtirilmiþ (farklý, kaliteli, 
beklenen özellikleri taþýyan) kil minerali ürünleri 
pazarlanabilecektir. Dolayýsýyla kil kullanýmýnýn bu 
çalýþmada sözü edilen teknoloji uygulamalarýnda 
daha da artmasý beklenmelidir. 
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Paleontolojik Bulmacalar

Saða doðru
1. Gastropodlarda aðýz açýklýðý
4. Bivalvlerde ve brakiyopodlarda kavkýlarýn 

bileþtiði ve diþ/diþ çukurlarýný bulunduðu 
kýsým

5. Graptolitlerde kollar
8. Krinoidlerde taç kýsmýný kollarla birlikte 

oluþturun kýsým
9. Bivavlerde kavký büyürken ilk oluþan kýsým
11. Graptolitlerde her kol üzerinde sýra 

halinde dizilmiþ kýsa tüpler
12. Mercanlarda birey tiplerinden biri
13. Mollusklarda solungaçlarýn yer aldýðý ve 

kabuðu salgýlayan kýsým
15. Ekinidlerde aðzýn olduðu taraf
16. Gastropodlarda iki turun geçiþi
17. Bivalvlerde kavkýlarýn bileþtiði taraf

Aþaðý Doðru
1. Gastropodlarda kavkýnýn tepesi, sivri 

kýsmý
2. Mercanlarda aðýz / anüs açýklýðýnýn 

etrafýný çevreleyen kollar
3. Bivalvlerde dorsal tarafta yer alýr ve 

kavkýlarýn açýlmasýný saðlayan elastik, 
boynuzumsu maddeden oluþur.

6. Mercanlarda korallitlerin altýgen þekilli 
olduðu ve korallit duvarlarýnýn mevcut 
olmadýðý koloni tipi

7. Bivalvlerde eþit boyutlu çift kas isi
10. Mercanlarda korallum duvarýna dik, 

ýþýnsal düzenlenmiþ bölümler
14. Gastropodlarda canlý içine çekildiði 

zaman kavkýnýn açýklýðýný örter

Bulmaca’nýn cavebý bir sonraki sayýda 
verilecektir. 

Bulmaca 1
Konu: Morfoloji 
EclipseCrossword 
programý ile 
oluþturulmuþtur
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Bulmaca 2
Konu: Morfoloji 
EclipseCrossword 
programý ile 
oluþturulmuþtur

Saða doðru
2. Deniz lalelerinde (Krinoidlerde) kollar ve 

kaliksten oluþan kýsým
3. Mercanlarda korallitlern altýgen þekilli ve 

korallit duvarlarýnýn mevcut olduðu koloni 
tipi

5. Mercanlarda korallit içinde tablaya 
yakýn,içe ve yukarý doðru dýþbükey küçük 
kavisli plaka

7. Süngerlerde merkezi bir açýklýk ve bunu 
çevreleyen sikonlardan oluþan gövde tipi

8. Mercanlarda korallit iskeletini ayýran yatay 
bölüm veya taban

10. Bivalvlerde sapýn bulunduðu büyük kavký
12. Mercanlarda koloniniyi oluþturan her bir 

birey
13. Graptolitlerde ilk oluþan kýsým
14. Gastropodlarda turlar gevþek sýrlýrsa 

eksen bölgesinde oluþabilecek boþluk
15. Bivalvlerde farklý boyutlu çift kas izi

Aþaðý Doðru
1. Gastropodlarda kavkýnýn bir eksen 

etrafýnda ama bir düzlem üzerinde sarýlým 
tipi

4. Gastropodlarda kavkýnýn saða doðru 
sarýlmasý

6. Süngerlerde gövdeyi oluþturan 
malzemelerden olan karbonatlý veya silisli 
küçük iskeletsel elementler

9. Brakiyopodlarda kavkýlarýn ön-arka 
doðrultusunda geçen bir düzleme göre 
gösterdiði simetri tipi

11. Graptolitlerde proteinli isleket

Bulmaca’nýn cavebý bir sonraki sayýda 
verilecektir. 
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Tarihsel Jeoloji dersi kapsamýnda Dereboðazý-Ýmrezi çevrelerinde gerçekleþtirilen arazi gezisi süresince 

anlatýlan konular özetlenmeye çalýþýlmýþtýr. Triyas zamanýndan Günümüze kadar farklý zaman aralýklarýný 
ve çökelme ortamlarýný gösteren kaya birimleri, aralarýndaki iliþkiler gözlemler halinde aktarýlmýþtýr. 
Jeolojik dikme ve enine kesitlerle kaya birimleri gözlemlenmiþ ve jeolojik öykü verilmeye çalýþýlmýþtýr. 
Triyas kaya birimleri (Ispartaçay formasyonu) üzerine uyumsuzlukla gelen denizel Miyosen çökellerinin 
alttan üste doðru Karabayýr formasyonu, Güneyce formasyonu ve Gökdere formasyonu çökellerinden 
oluþtuðu ve bir transgresif seriden regresif seriye kadar tam bir seri özelliðinde geliþtiði görülmüþtür. 
Miyosen sonrasýndaki karasal Gölcük volkaniklerine ait volkanoklastikler ve eski taraça çökellerinin en 
genç çökeller olduðu vurgulanmýþtýr.  

Giriþ
Tarihsel Jeoloji ders kapsamýnda gerçekleþtirilen 
arazi çalýþmasýnda anlatýlanlar duraklar halinde 
verilmiþtir. Notlarýn verilmesindeki amaç, ayný 
sahaya yapýlacak gezilerde saha kullaným notu 
hazýrlamaktýr. 

Gözlemler 
Durak 1:  Savköy'den yaklaþýk 7-8 km Antalya 
Yolu üzeri

Eski vadiye dolmuþ Pliyo-Kuvaterner yaþlý 
karasal volkanoklastikler (Gölcük Volkaniklerine 
ait volkanoklastikler) ve bunlarla dokanak 
halindeki Miyosen kýrýntýlý çökeller (Güneyce 
formasyonu) gözlendi (Þekil 1-2). Anlatýlanlar 
aþaðýdaki gibidir:  

Karasal volkanik ya da denizel kýrýntýlýlar olarak 
yorumlanmasýnda dikkat edilen kriterler þunlardýr: 
1) Geometri: Bilindiði gibi her birikim alanýnýn 
belirli bir geometrisinin olmasý, kaya birimleri 
arasýndaki iliþki ortam yorumlarýnda dikkat 
edilecek bir özelliktir. Bu nedenle, 
volkanoklastiklerin dar ve uzun bir vadi boyunca 
yayýlýmlarý, alttaki birim ile olan uyumsuzluk 
iliþkisi birimin karasal ortam ürünü olduðunu; 
kýrýntýlý çökellerin jeoloji haritalamadaki geniþ 
yayýlýmlarý denizel ortamý iþaret etmektedir. 2) 
Litoloji: Kayalarýn çeþitleri, renkleri de ortam 
yorumunu destekler. Litoloji ayrýntýlarý not edilerek 
ortam yorumlarý yapýlmaktadýr. Özellikle klastik 
çökellerde bileþenler, oranlarý, þekilleri kaynak 
kayayý, taþýnma uzaklýðýný belirtmesi açýsýndan 
önemlidir. Baðlayýcý malzeme oraný, tane destekli 
olup, olmama, boylanma maksimum, ortalama 
tane büyüklükleri de diðer not edilebilecek 
gözlemlerdir. Çok ayrýntýlý yorumlar yapýlmamýþ 
olup, kabaca gözlemler þu þekildedir: 

Þekil 1. Güneyce formasyonu ve Gölcük volkanikleri
           (volkanoklastikler) arasýndaki uyumsuz 
           dokanak iliþkisi 

Arazideki volkanoklastiklerin iki seviye halinde 
geliþtiði görülür. Alttaki 1-2 metre kalýnlýðýndaki 
beyaz renkli, ince-orta taneli küller üste doðru 
ignimbirit türü sarý renkli kaynaþmýþ tüflere (kum 
boyutunda volkanoklastikler) – aglomeralara 
(çakýl boyutunda volkanoklastikler) geçmektedir. 
Volkanoklastikler pomza, andezit gibi çakýllar 
içermektedir. Denizel kýrýntýlýlar farklý boyutlarda 
malzeme bulundurduklarýndan kumtaþý, 
çamurtaþý ardalanmasýndan oluþmakta olup, 
bazen çakýltaþý ara düzeylerine de 
rastlanýlmaktadýr. Yeþilimsi renkli, orta 
tabakalanmalýdýr. Tabakalanma kalýnlýklarý 5-20 
santimetre arasýnda deðiþmektedir (Þekil 1). 
Bileþenler temelde yer alan karbonatlar ve 
ofiyolitik kayalardan oluþmaktadýr. 3- Fosiller: 
Denizel kýrýntýllar içerisinde bitki kýrýntýlarýnýn 
bulunmasý, bentik foraminiferlerin çokca 
gözükmesi (ince kesitlerde) 



Þekil 2. Eski vadi’yi doldurmuþ volkanoklastikler ve 3. sýnýf öðrencileri.

ve az oranda planktik forminiferler açýk bir sýð bir 
deniz ortamýný iþaret etmektedir. 4- Sedimenter 
yapýlar: Denizel kýrýntýlar içerisinde 
derecelenmeler, yük kalýplarý, çapraz 
laminasyonlar gibi sedimenter yapýlar 
gözlenmektedir. 5- Paleoakýntý izleri: 
Tabakalardaki çarpma izleri, yönlenmeler akýntý 
yönlerinin ortaya konmasýnda önemlidir.

Durak 2: Ýmrezi Köyü Yolu giriþi
Triyas-Jura yaþlý derin denizel çökeller 
(Ispartaçay formasyonu) üzerine açýsal 
uyumsuzlukla gelen Miyosen yaþlý karbonatlar 
(Karabayýr formasyonu) gözlendi (Þekil 3).
Triyas-Jura yaþlý radyolarit, çört, killi kireçtaþý, 
kireçtaþý ardalanmalarýndan oluþan litolojiler 
(Ispartaçay formasyonu, üye 1) temelde 
gözükmektedir.  Yeþilimsi ve kýrmýzýmsý renkler ve 
10-20 santimetre kalýnlýklardaki orta 
tabakalanmalar egemendir. Orta, kalýn 
tabakalanmalar sunan, içlerinde silis ara 
tabakalarý içeren koyu gri renkli türbiditik 
kireçtaþlarý (Ispartaçay formasyonu-üye 2) ara 
düzeyler olarak gözlenir. Türbiditik kireçtaþlarýnýn 
kalýnlýðý 5-30 metre arasýnda deðiþir. Ispartaçay 
formasyonu'na ait plaketle kireçtaþý üyesi de 
Tünellere varmadan Darýören yolu giriþinin 
çevresinde net olarak  gözükmektedir. Ispartaçay 
formasyonu çökelleri Daonella ve Halobia gibi 
açýk denizi iþaret eden bivalv fosilleri içermektedir. 
Formasyon'un üzerine gelen Miyosen çökelleri 
birkaç metre kalýnlýktaki kaba kýrýntýlýlarla gelir. 

Taban konglomeralarý arasýndaki Algli düzeyler 
ve üzerine gelen karbonatlar Karabayýr 
formasyonu'na ait çökellerdir. Bu kesimdeki 
ölçülü kesit ayrýntýlarý için Görmüþ ve Hançer’e 
(1997) bakýnýz. 

Þekil 3. Karabayýr formasyonu ile Ispartaçay 
formasyonu arasýndaki açýsal uyumsuz 
dokanak, konglomera ve algli seviyeler 

Durak 3: Ýmrezi Köyü Yolu üzeri
Ispartaçay formasyonu ile Karabayýr formasyonu 
arasýndaki açýsal uyumsuzluk gözlendi. Ayrýca, 
Ispartaçay formasyonuna ait çökellerde 
(türbiditik) silis yumrularý, metre ölçeðinde 
kývrýmlar görüldü ve  Karabayýr ile Güneyce 
formasyonu arasýndaki farklýlýklar anlatýldý. 
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Ispartaçay formasyonu ile Karabayýr formasyonu 
arasýndaki açýsal uyumsuzluk verileri  kýsaca 
þunlardýr: 
– Açýsal uyumsuzluk (Radyolarit, çört- üye 1 ve 
Turbiditik kireçtaþý -üye 2 litolojileri ile Miyosen 
kayalarý arasýndaki açýsal farklýlýklar net birþekilde 
gözlenmektedir (Þekil 4-5). Miyosen tabakalarý 
yatay, yataya yakýn, alttaki kayalar kývrýmlýdýr. 
– Taban konglomerasý: Birkaç metre kalýnlýktaki 
taban konglomeralarý alttaki kayalarýn kýrýntýlarýný 
içermektedir. 
– Oksidasyon: Kaba kýrýntýlýlardaki kahverengi 
geliþim açýkca gözlenmektedir. 
– Zaman boþluðu: Alttaki kayalarýn yaþlarý Triyas-
Jura, üstteki kayalar Miyosen yaþlý olup, arada bu 
sahada Kretase, Paleosen-Eosen ve Oligosen 
çökelleri gözlenmemektedir. 
– Ortam farký: Temeldeki kayalar derin deniz, 
üstteki kayalar çok sýð ortamlarý göstermektedir.

Karabayýr formasyonu ile  Güneyce 
Formasyonu farklýlýklarý da belirgin olup, renk ve 
bitki örtüsündeki deðiþiklikler açýk ve net olarak 
gözükmektedir. Gri renkli, makili birim Karabayýr 
formasyonu karbonat çökelleri, yapay bitki 
topluluðuna sahip birim Güneyce formasyonuna 
ait kýrýntýlý çökelleri göstermektedir. 

Ayrýca jeolojik haritalamadaki V kuralý iliþkisi de 
bu kesimde net bir þekilde izlenmektedir. Yataya 
yakýn tabakalanmalarýn eþ yükseklik eðrilerini 
takip eden sýnýrlarý belirgin olup, Ýmrezi Köyü'ne 
doðru vadi ile V oluþturmalarý haritalamada dikkat 
edilecek bir özelliktir. 

Durak 4: Ýmrezi-Kýþla Yolu üzeri
Alttan üste doðru tüm Miyosen birimleri 
(Karabayýr formasyonu, Güneyce formasyonu, 
Gökdere formasyonu) gözlendi, allokton 
(taþýnmýþ kütller) ve otokton (yerli) kütllerin 
oluþum ve yerleþim yaþlarý anlatýldý.  
Basitleþtirilmiþ bir jeoloji enine kesiti çizildi ve 
jeolojik öykü özetlendi (Þekil 6). 
Jeolojik kesitten de görüleceði üzere Akdaðýn 
bulunduðu yerde bir bindirme yani yaþlý kütleler 
genç kayalarýn üzerine itilmiþ durumdadýr. Bunlar 
literatürde Lisiyen naplarý olarak bilinmekte olup, 
altta ofiyolitleri üste doðru Akdað kireçtaþlarýný 
içermektedir. Lisiyen naplarýnýn altýnda Miyosen 
yaþlý birimler yer almaktadýr. Jura-Kretase yaþlý 
bloklar içeren ofiyolitlerin oluþum yaþlarý 
içerisindeki bloklara göre en genç olanýna yakýn 
olmalýdýr. Bu da muhtemelen Kretase'dir. 
Yerleþimleri ise Miyosen kayalarýnýn üzerinde 
olduklarýndan Geç Miyosen'dir. 

Þekil 4. Ispartaçay formasyonu, radyolarit-çört-killi kireçtaþý 
üyesindeki metre ölçeðinde gözlenen kývrýmlar, 

           Ýmrezi Köyü yolu üzeri 

Þekil 5. Ispartaçay formasyonu ve üzerine açýsal 
uyumsuzlukla gelen Karabayýr formasyonu 
çökelleri, Ýmrezi Yolu kuzey ve güney yamaçlarý  
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Durak 5: Isparta-Antalya yolu üzeri 
Ispartaçay boyunca karayolu üzerinde gözüken 
bu seviyeler eski taraçalar olup, bu kesimde 
volkanoklastikler üzerinde gözükmektedir (Þekil 6)

Gezilen sahanýn basitleþtirilmiþ jeolojik öyküsü 
þöyledir;
(1) Triyas-Jura zamanýnda açýk deniz 
özelliðindeki okyanusta (Tetis) radyolarit-çört-
kireçtaþý litolojileri çökeldi, 
(2) Kretase sonunda yöre yükseldi ve aþýnma 
dönemi gerçekleþti  (Laremiyen orojenez 
safhasý)
(3) Bu arazide gözlenmese de Savköy, Kampüs 
çevresinde görülen Paleosen-Eosen çökelleri bir 
denizel ortamda çökeldi 
(4) Tekrar bir yükselim ile aþýnma gerçekleþti  
(5) Miyosen transgresyonu ve regresyonu ile tam 
seri özellikte bir istif geliþti 
(6) Lisiyen naplarý yerleþti, bindirmeler geliþti, 
(7) Gölcük volkanizmasý kara ortamýnda etkili 
oldu, 
(8) Açýlma sistemine baðlý olarak diri faylar 
geliþti, dýþ olaylarla günümüzdeki jeomorfolojik 
görünüm kazandýrýldý.

Daha ayrýntýlý bilgilere aþaðýda belirtilen birkaç 
referansta ve makalelerin kaynaklar bölümünden 
ulaþýlabilir. 
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Þekil 7. Akdað- Ýmrezi Köyü arasý yaklaþýk B-D doðrultlu 
basitleþtirilmiþ þematik jeolojik enine kesiti   

Þekil 8. Akdað kesiminden bir görünüþ, Ýmrezi Köyü 
çevresinden doðuya bakýþ   

Sonuç
Tarihsel jeoloji dersi kapsamýnda gerçekleþtirilen 
arazi gezisi ile Triyas yaþlý Ispartaçay formasyonu 
ve üyeleri, Miyosen yaþlý denizel Karabayýr, 
Güneyce ve Gökdere formasyonlarý ile Pliyo-
Kuvaterner yaþlý karasal Gölcük volkanikleri ve 
günümüz çökelleri gözlemlenmiþ, ortamlarý, 
yaþlarý ve iliþkileri üzerinde durulmuþtur. Jeolojik 
harita alýmý, þematik kesit ve dikme kesitler 
üzerinde çalýþýlmýþ, zamanlarýn renk ve simgeleri, 
formasyonlarýn kýsaltmalarýnýn da örneklerle 
açýklamasý yapýlmýþtýr.   
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Ekim ve Kasým aylarý içerisinde Isparta ve 

çevresinde oluþan son sarsýntýlar, halk arasýnda bir 
tedirginlik oluþturmuþtur. Yerel basýnda çýkan 
deprem tahminleri de tedirginliði artýran unsur 
olmuþtur. Bu nedenle en üst düzey yöneticilerimiz 
arka arkaya toplantýlar gerçekleþtirmiþler ve 
sorunlarý tartýþmýþlardýr. Toplantýlarda özellikle 1) 
Zeminlerin güvenirlikleri, 2) Eski yapýlarýn 
yenilenmesi, 3) Oluþabilecek sarsýntý þiddeti ve 4) 
Deprem sonrasýnda kurtarma faaliyetleri ele 
alýnmýþtýr. En çok tartýþýlan konular ise eski  
yapýlarýn kontrolü, yeni yapýlaþmalar ve kurtarma 
faaliyetleri olmuþtur. Yeni yapýlaþmalarýn tüm 
Isparta þehri çevresinde gerçekleþtirilmesi Vali 
tarafýndan vurgulanmýþtýr.  

Þüphesiz her mühendislik mesleðinin ya da diðer 
mesleklerin bu konularý ilgilendiren bilimsel 
araþtýrmalarý bulunabilir. Ýlgili araþtýrma 
makalelerine farklý yurt dýþý ve yurt içi bilimsel 
dergilerde rastlanýlabilir. Buna ek olarak, SDUGEO 
e-dergisinde Isparta’nýn yerbilimlerini konu edinen 
bölümünde de konu ele alýnmýþ ve tarihi 
depremler ile Isparta’nýn depremselliði verilmeye 
çalýþýlmýþtýr (Görmüþ vd. 2010a). 

Bu yazýnýn amacý,  yaþanabilecek tedirginliklerini 
en aza indirgeyebilecek bilimsel bulgularý 
özetlemek, halký ve öðrencilerimizi bilgilendirmek 
ve problemler ile ilgili çözümler önermektir. Bu 
amaçlar doðrultusunda öncelikle aktif fay kavramý 
yöredeki örneklerle ele alýnmýþ, son sarsýntýlar ile 
ilgili bulgular sunulmuþ ve çözüm önerileri 
üzerinde durulmuþtur.   

Yaþanan Van Depremleri sonrasýnda Isparta ve çevresinde meydana gelen küçük depremler, gerek 

yöneticiler ve gerekse de Isparta halký tarafýndan önemsenmiþ, konu ile ilgili açýklamalar kýsa süreli de 
olsa bir tedirginlik meydana getirmiþtir. Bu yazýnýn amacý, depremlerin nedeni olan aktif faylar hakkýnda 
bilgi vermek ve Isparta çevresinde yaþanan depremlerin nedenlerini tartýþmaktýr. Son yaþanan 
sarsýntýlarýn KD-GB gidiþli aktif fay sistemleri ile baðlantýlý olduðu düþünülmektedir. Ayrýca, daha þiddetli 
olabilecek muhtemel bir depremin ne zaman, hangi fay sistemiyle baðlantýlý olabileceðinin araþtýrýlmasý 
gereken bir konudur. Bu nedenle, depremin tahmininden daha çok, zemin özelliklerinin ortaya konmasý, 
güvenilir yeni yapýlarda kontrollerin sýkýlaþtýrýlmasý, eski yerleþimlerin ise öncelikle kamu binalarýndan ve 
çok katlý binalardan baþlanarak yenilenmesi gerekliliði vurgulanmýþtýr.  

Deprem ve Fay

Bilindiði gibi “yer sarsýntýsý” olarak bilinen 

depremlerin nedeni, ötelenmesi (kayma 
hareketinin gözlendiði) olan fay (kýrýk) 
sistemleridir.  Sarsýntýlar, rijit yapýda olan yer 
kabuðunun (ortalama 70-130 km kalýnlýkta) daha 
derinlerdeki mantonun üst bölümü olan akýcý  
Asteonesfer üzerinde konveksiyon akýmlarý (daha 
yoðun olan kesimden, daha az yoðun kýsýma 
hareket) nedeniyle hareket etmesi sonucu 
oluþurlar. Týpký bir ocaðýn üzerinde kaynayan su 
gibi. 

Yerkabuðu bir yap-boz gibi deðiþik levhalara 
sahiptir. Kýtalar ve okyanuslar büyük levhalardýr. 
Bu levhalar zaman içerisinde birbirlerine göre 
sýkýþmakta,  açýlmakta  ya da kaymaktadýr. Binler, 
milyon ve milyar seneler içerisinde bu olaylar 
tekrarlanmýþtýr. Yer kabuðu aynen bulutlar gibi 
hareket etmiþtir. Kýtalarýn kayma teorisi olarak 
ortaya atýlan Levha tektoniði ile biz, günümüz 
yeryüzü jeomorfolojisinin geliþimini, depremleri, 
tsunamileri daha iyi anlamaktayýz.   

Milyar seneler geçmiþine sahip yer küremiz,  
insana ait verileri, ancak binli yýllardaki 
kalýntýlarda bulundurmaktadýr. Dolayýsýyla insanlýk 
tarihi ve insanlýk öncesi jeolojik tarihte yaþanan 
depremleri, geliþme zamanlarý ve zaman 
içerisindeki  aktivitelikleri düþünülerek 
sýnýflandýrmasý da yapýlmaktadýr 
(http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/ActiveTect
onics.pdf). 



Bu sýnýflandýrmaya göre faylar dört gruba 
ayrýlmaktadýr. Bunlar;

1) Diri (Aktif) fay
2) Diri olmaya yatkýn fay
3) Potansiyel diri fay
4) Ölü fay
Belirtilen bu faylarýn tanýmlarý 

(http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/ActiveTecto
nics.pdf)  biraz deðiþtirilerek aþaðýdaki gibi 
sunulabilir.   

(http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/ActiveTecto
nics.pdf).

(http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/ActiveTecto
nics.pdf).

(http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/ActiveTecto
nics.pdf). 

Türkiye’de aktif tektoniði her yönüyle araþtýran, 
tartýþan Aktif Tektonik Araþtýrma Grubu 
(http://www.atag.itu.edu.tr/v3/index.php) 1997 
yýlýndan günümüze kadar onbeþ toplantý 
gerçekleþtirmiþ ve sunum bilgilerini  ilgili web 
sayfasýna koymuþlardýr.

Ayrýca, 1987 yýlýnda hazýrlanan ve 1992 yýlýnda 
MTA tarafýndan yayýnlanan 1:1.000.000 ölçekli 
“Türkiye Diri Fay Haritasý” Türkiye’nin diri faylarýný 
ve depremsel kayýtlarý gösteren bir fay haritasýdýr 
(Þaroðlu vd. 1992)

Diri Fay, insanlýk tarihinde etkili olan (Holosen 
dönemi-10 bin yýldan günümüze kadar olan 
sürede) ve en az bir kez  deprem üretmiþ olan fay 
olarak bilinir. Bununla beraber bu sürenin 35 bin 
yýl öncesine kadar çekildiði de belirtilmektedir 

Diri olmaya yatkýn faylar, insanlýk tarihine 
yakýn fakat biraz daha yaþlý çökeller içerisinde 
gözlenen faylar olup, geçmiþ 50.000 yýl içinde en 
az bir kez, ya da geçmiþ 500.000 yýllýk
zaman dilimi içinde birden çok hareket etmiþ ve 
deprem üretmiþ olan faylar olarak belirtilmektedir 

 
Potansiyel diri faylar, Kuvaterner zamanýnýn 
baþlangýç süresi dikkate alýndýðýnda (Kazancý, ) son 
2.5 milyon ile 500.000 yýllarý arasýndaki çökeller 
içerisinde (Pleistosen)  gözlenen faylar olarak 
tanýmlanabilir. 
Ölü faylar, Kuvaterner öncesi jeolojik zamanlarda 
gözlenen, Kuvaterner çökelleri tarafýndan uyumsuz 
örtülen eski çökel ya da kayalardaki faylardýr. 
Ancak, zaman içinde, hýzlý depolanma, 
barajlarda su birikmesiyle hidrostatik basýncýn 
artmasý, ya da çok yakýndaki aktif bir fayýn
tetiklemesinin yaþlý ve aktif olmayan faylarý aktif 
hale getirbileceði belirtilmektedir 
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Aktif Faylarýn Belirlenmesi
Faylarýn yaþlarý genellikle göreceli olarak 
verilmektedir. Göreceli yaþ verilirken de kesen 
kesilen iliþkileri (1), varsa  tabaka konumlarý (2), 
varsa çökeller içerisindeki birincil yapýlarýn 
görünümleri (3) dikkate alýnmaktadýr. Çökellerin 
yaþlandýrmalarý ve kýrýk hattýnda gözlenen dolgu 
malzemelerin (kömür, fosil kavkýlarý, insan artýk 
ve kalýntýlarý, bitkiler, toprak vb.) yaþlarý 
radyometrik yöntemlerle kesine yakýn verilmiþ ise 
gözlenen fayýn yaþýný tahmin etmek daha kolay 
olmaktadýr. Tüm bunlar, faylarýn aktif olup 
olmadýðýný ortaya koymak için, fay hattý gözlenen 
yerdeki çökellerin ya da verilerin yaþ açýsýndan 
öncelikle deðerlendirilmesi gerekliliðini ortaya 
koymaktadýr. 

Fay zonu olarak düþünülen kesimde fay 
aramak, fay hakkýnda yorumlar yapmak farklý 
yöntemlerle gerçekleþtirilmektedir. Bunlar;

1. Jeolojik gözlemlere
2. Jeofiziksel gözlemlere  ve
3. Aletsel diðer gözlemlere
dayandýrýlmaktadýr. 

Jeolojik gözlemler: Gerek arazi ve gerekse de 
trenç çalýþmalarý ile faylar ortaya konmaktadýr. 
Gerektiðinde sondaj verileri ile de yorumlar 
yapýlabilmektedir. Trenç çalýþmalarýnýn 
ayrýntýlarýna ve örnek gözlemlere farklý notlarda 
rastlanýlabilir ( http://yunus.hacettepe.edu.tr
/~kdirik/ActiveTectonics.pdf). Burada ana fay 
zonunun etkilediði alanýn geniþliðine, kuvvetin 
büyüklüðüne baðlý olarak farklý büyüklükte ve 
görünüme sahip kýrýk yapýlarý görmek 
mümkündür. Büyük bir diri fay ile birlikte bu ana 
fayla eþ zamanlý oluþmuþ diðer küçük faylar fay 
etki zonunda geliþebilir. Diri faylarý arazi 
çalýþmalarýnda faylarýn tanýnma verileri ile ortaya 
koyabiliriz. Bunlardan fay düzlemi 
karakteristikleri (fay aynasý, çizikler) ile çökel  
tabakalanmalarýndaki ötelenmeler en belirgin 
veriler olarak gözükmektedir. Bunlarýn yaný sýra 
insan yapýlarýndaki ötelenmeler, jeomorfolojideki 
ani deðiþiklikler, çizgisellikler (bitki, kýrýk, su 
kaynaklarý, yelpaze çizgisellikleri), jeolojik 
yapýlarýn devamsýzlýðý, tekrarlanmasý (kývrým, 
tabaka) diðer verilerdir. 

Kuvaterner çökellerinin genellikle yarý 
pekleþmiþ, pekleþmemiþ çökelleri içerdiði 
görülmektedir. Çünkü, günümüzde karalarda 
(dað eteklerinde, ovalarda, göllerde, nehirlerde, 
çöllerde), denizlerde sahil ve plajlarda ve deniz-



kara geçiþlerinde gözlenen çökeller, taþlaþmýþ 
çökeller ya da kayalar üzerindedir. Dolayýsýyla en 
üstte görülen  yarý pekleþmiþ ya da pekleþmemiþ 
bu çökeller içerisindeki her türlü kýrýk görünümü 
diri ya da potansiyel diri fay olarak belirlenebilir. 
Kesen, kesilen iliþkisine ve pekleþme derecesine 
göre faylarýn hangilerinin önce ya da sonra 
olduklarý da ortaya konabilir.

Uzaktan algýlama verileri (hava fotoðraflarý ve 
uyfu görüntüleri ile)  kullanýlarak diri fay hatlarý 
net bir þekilde belirlenebilmektedir. Arazi verileri 
ile desteklenmesi gerekmektedir. 
Jeofiziksel gözlemler: Sismograflar ile 
belirlenen deprem odaklarý, sismik kesitler ve 
jeoradar verilerle ortaya konan diri fay hatlarý 
aletsel ölçümler gerektirmektedir. Türkiye'de son 
50 yýldýr, Amerika Birleþik Devletleri'nde son 200
yýldýr, Çin'de ise son birkaç bin yýldýr aletsel 
yöntemler (sismograflar) kullanýlarak depremlerin 
büyüklüklerinin belirlenebildiði belirtilmektedir 
(http://yunus.hacettepe.edu.tr
/~kdirik/ActiveTectonics.pdf). Aletsel dönem 
öncesi faylarýn araþtýrýlmasý ise Paleosismoloji 
bilim dalýnýn konusudur. 
Diðer aletsel veriler: GPS gibi aletsel ölçümler, 
elektriksel veriler ile de diri fay hatlarý ve fay 
hatlarýndaki hareket mekanizmasý ortaya 
konabilmektedir.

Isparta Yöresindeki Diri Faylar ve 
Örnekler 
Göller yöresindeki Burdur, Eðirdir, Beyþehir, 
Kovada göllerinin aktif tektonizma ile grabenleri 
dolduran göller olduðu bilinir (Þekil 1, Koçyiðit, 
1984; Koçyiðit & Özacar, 2003; Koçyiðit vd. 
2000)). Ayrýca Dinar, Senirkent gibi graben 
sistemlerinin de yine aktif tektonizma ile baðlantýlý 
olduðu açýktýr. Dolayýsýyla bu graben havzalarýný 
kontrol eden fay sistemlerinin diri ya da potansiyel 
diri faylar olduklarý görülür. Çünkü güncel ovalarýn 
kenarlarýnda dað, ova geçiþlerinde geliþtikleri, 
güncel sedimanlarý kestikleri görülür. Görmüþ vd. 
(2010a) Isparta ve çevresindeki fay sistemlerini ve 
depremsellik bilgilerini içerdiði için buarada 
yalnýzca bir kaç diri fay örneði verilerek, diri fay 
belirlemedeki kriterleri gösterilmiþtir. 

Örnek 1: Burdur Þehir merkezi 

yakýnlarýndaki diri faylar: Muhtemelen Burdur-
Fethiye hattý ile baðlantýlý bu fay eski Burdur Gölü 
çökellerini kesmektedir. Göle doðru normal ve ters 

Þekil 1. Isparta çevresindeki fay sistemleri (Koçyiðit, 1984)

fay görüntüleri içeren (Þekil 2-3) bu faylarýn 
muhtemelen 1971 Burdur Depremi ile baðlantýlý 
geliþtiði düþünülebilir. Oblik bir bileþene sahip 
olup olmadýðý araþtýrýlabilir. Burdur Gölü tarafýnýn 
çöktüðünü açýkca gösteren bu iki fayda atýmlar 
santimetre, metre ölçeðindedir. Eski göl plajý ve 
düzlüðü çökelleri (Dreissenia ve Gastropod 
fosilli) tam taþlaþmamýþ olmasý, binler yýl ile ifade 
edilebilecek bir süre önce bu çökellerin geliþtiðini 
göstermektedir. Varsa fay kýrýklarýna dolan 
malzemelerin ayrýntýlý incelemeleri, 
yaþlandýrmalarý fayýn yaþýný daha dar bir zaman 
aralýðýna çekebilir hatta 1971 depremi ile 
baðlantýlý olup, olmadýðý ortaya konabilir. Eðer bu 
ya da buna benzer mostralar korunabilirse, 
bloklar içerisine çakýlabilecek yarým ya da bir 
metrelik uzun sopalarýn aralarýndaki mesafeler 
aylýk ve yýllýk gözlemlerle takip edilebilir ve 
bloklarýn hareketi izlenebilir. Yumuþak, 
birbirinden ayrýlabilen özellikte olmasýndan dolayý 
bloklarýn en alt, orta ve üst düzeylerine 
sistematik çakýlmýþ sopalar diðer bloklara da 
karþýlýklý olarak çakýlmalý ve yaklaþýk 30-40 
santimetrelik bir mesafe, milimetre ölçeðinde 
hassas bir þekilde ölçülerek, takip edilmelidir. Bu 
fayýn Burdur-Fethiye hattýný kontrol eden büyük 
fay sisteminin bir parçasý olduðu, Burdur 
Gölü’nün çökmesini kanýtlayabilecek faylar 
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olduðu düþünülür. Yine  üzeri kapatýlmýþ ve 
yapýlaþmaya açýlmýþ eski kum ocaklarý çevresinde 
gözükendiri faylarýn da Burdur-Fethiye fay hattý ile 
iliþkili olduðu görülür. Bozcu vd. (2007) tarafýndan 
verilen fay hatlarýnýn güncel sedimanlarý kesmesi 
diri faylarla iliþkilendirilmesi gerekliliðini ortaya 
koyar. 

Þekil 2. Burdur Þehir Merkezi’ne yakýn gözüken normal ve 
ters faylar 

Þekil 3. Burdur kum ocaklarý kesimindeki diri fay  

Örnek 2: Yol Yarmasýndaki faylar: Isparta-

Ankara karayolunun yaklaþýk 12-15 km. sinde eski 
çökeller içerisinde gözüken çok sayýda fay sistemi 
(Þekil 4, Görmüþ vd. 2010b) Söbüdað ya da 
Demirci Faylarý ile iliþkili geliþmiþ faylar olarak 
düþünülmektedir. Eosen kayalarý içerisinde 
gözüken fay kýrýklarýnýn güncel sedimanlarý da 
kesmiþ olmasý, oluþumlarýnýn aktif tektonizma ile 
iliþkili olabileceðini düþündürtmektedir. Senirce 
kesiminin düþüme devam edip, etmediði; faylarýn 
diriliði, fay açýklarýnýn kenarlarýna çakýlabilecek 
çivilerin aralarýnýn milimetre hassasiyetinde takibi  
ile mümkün olabilir. 

Þekil 4. Söbüdað Fayý ve Eosen kayalarýndaki (Yol yarmasý 
batý yamacý) santimetre, metre ölçeðinde atýmlara 
sahip faylar

Örnek 3: Kampüs faylarý: Söbüdað Fayýný 

yaklaþýk verevine kesen bu faylarýn Kampüsün 
üzerinde bulunduðu birikinti konisi ile ova 
geliþimini kontrol ettiði düþünülür (Þekil 5). 
Jeofizik verilerle desteklenen bu faylarýn KD-GB 
gidiþli olduklarý ortaya konmuþtur (Kanbur vd., 
2008). Faylarýn arazi verisi  olarak, Sabancý Yurdu 
önündeki yol yarmasýnda yol dolgusu yapýlmadan 
önce gözüken sel çökellerindeki tabakalanmalarýn 
ötelenmesi, ova-alüvyal yelpaze yükseklik farký 
söylenebilir. 

Þekil 5. Kampüs çevresindeki olasý diri faylar (Kanbur vd. 
2008) (harita açýklamalarý için ilgili referansa 
bakýnýz). 

Örnek 4: Eðirdir-Isparta Yolu üzerindeki 

faylar: Yatay tabakalnma sunan tüf, toprak-
çamur ardaþýmýnda gözüken bir seri fay (Þekil 6, 
Uysal 2011) muhtemelen Eðirdir ana faylarý ile 
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ilþkilendirilebilir. Günümüze yakýn bir tarihte 
oluþmuþ (Holosen) eski bir kapalý bataklýk-göl 
alaný muhtemelen volkanoklastik çökel gelimleri ve 
bataklýk toprak geliþimleri ile mevsimsel 
deðiþimlerin kontrolünde topoðrafyanýn düz olmasý 
nedeniyle yataya yakýn çökelmiþ ve Eðirdir ana 
Faylarýnýn etkisinde kalarak bir seri kýrýlmalara 
uðramýþtýr. Horst-graben görünümlüdürler.  

Þekil 6. Eðirdir- Isparta Yolu üzerindeki olasý diri faylardan 
bir görünüm. 

Örnek 5: Eðirdir faylarý: Eðirdir Kemik 

Hastahanesi yakýnlarýnda oblik bileþene sahip bir 
fay aynasý dikkat çekicidir (Þekil 7). Mesozoyik 
karbonatlarýnda gözüken fay aynasýnýn Eðirdir 
Gölü kenarý boyunca (Barla-Eðirdir arasý) uzantýlarý 
gözükmekte olup, güncel sedimanlarý 
kesmesinden dolayý diri ya da potansiyel bir diri 
faydýr.  Keza, Isparta- Barla karayolu üzerindeki 
fay (Þekil 8) ve Barla çevresinde etek çökellerinde 
gözüken küçük fay sistemlerinin (Þekil 9) Eðirdir  
ana fay sistemleri ile iliþkilendirilebileceði görülür. 

    

Þekil 7. Eðirdir Kemik Hastanesi yakýnlarýndaki Mesozoyik 
karbonatlarýnda gözüken fay aynasý (oblik bileþenli, 
Görmüþ vd. 2001)  

Þekil 8. Isparta- Barla Yolu üzerindeki fay aynasý kýrýklardan 
bir görünüm

Þekil 9. Barla-Senirkent  Yolu üzerindeki kýrýklardan bir 
görünüm (Uysal, 2011). 

Ölü Fay Örneði
Hekimhan yöresinde gözlenen bir ölü fay örneði 
konunun öðrenciler tarafýndan anlaþýlmasý için 
verilmiþtir (Þekil 10). Þekilden de görüleceði gibi 
fay hattý Miyosen çökellerini kesip çýkmadýðý için 
ölü bir fay özelliðindedir. Fayýn göreceli yaþý 
Eosen-Miyosen arasý olup, 2.5 milyon yýldan önce 
þekillendiðinden ölü fay niteliðindedir.   

Þekil 10. Ölü bir fay örneði, Hekimhan yöresi (Görmüþ, 
1990). 

l
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Kampüs ve çevresi Google Earth’den
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Son Deprem Kayýtlarý
Isparta Þehir Merkezi ve çevresinde 2005-2012 
yýllarý arasýnda meydana gelmiþ mikrodepremler 
ile ilgili GoogleEarth görüntüsü Þekil 11’de, 
deprem episantýr ve magnitüdleri içeren liste ise 
Çizelge 1’de sunulmuþtur. Þekil ve listeden de 
görüleceði üzere hesaplanan en küçük deprem 
magnitüdü 2.5, en büyüðü 4.2’dir.  Deprem 
episantýrlarý dikkate alýndýðýnda Isparta Þehir 
Merkezi’nin KB’ sýnda birbirine paralel gözüken 
KD-GB gidiþli bazý kýrýk hatlarýnýn varlýðý dikkat 
çekicidir. Bunlardan Kayýköy-Çünür arasýndaki 
kýrýðýn büyük ihtimalle ova, yelpaze- dað arasýnda 
geliþtiði görülür. Deregümü’nde geçtiði düþünülen 
diðer kýrýk hattýnýn ise Isparta Ovasý altýnda 
olabileceði düþünülür. Bu hatlarýn Burdur-Fethiye 
Fay gidiþine  paralel olmasý, bölgenin genel 
tektonik yapýsýna uygundur. Bu faylarýn geniþleme 
rejimi altýndaki sahada düþey, normal faylarla 
iliþkilendirilebileceði varsayýlýr. Tarihi depremlerde 
bu bölgedeki en büyük depremlerin Burdur-
Fethiye Fay Zonu’nda olmasý nedeniyle bu 
verilerin de dikkate alýnmasý gerekliliði ortaya 
çýkmaktadýr.       

Þekil 11. Isparta Þehir Merkezi ve çevresinde 2005-2012 yýllarý arasýnda meydana gelen mikrodepremler

Sonuç
Deprem, yerkabuðunda denge unsurunun 
saðlanmasý açýsýndan her zaman olagelen bir 
olaydýr. Bu ve benzeri olaylarda insanlýðýn 
etkileneceði þiddette depremler için güvenilir 
yapýlar ve saðlam zeminlerin seçilmesi önemli 
gözükmektedir. Geçici mesken alaný oluþturarak, 
yýkýlmasý ya da yenilenmesi düþünen yeni alanlar 
ile yerleþime açýlacak yeni sahalarda farklý 
bilimciler tarafýndan ortak araþtýrmalar 
gerçekleþtirilebilir. Diri fay hatlarýnýn ayrýntýlarýnýn 
belirlenmesinde, zemin parametrelerinde  aletsel 
ve gözlemsel çalýþmalarýnda her yerbilimcinin bir 
görüþü, katkýsý olabilir. Tüm öðretim elemanlarýnýn 
fikir ve çalýþmalarýyla katký saðlayacaðý bölüm 
ortak görüþü diðer bölüm ortak görüþleriyle 
birleþtirilebilir ve sonuca gidilebilir.  Böylece 
yerbilimleri, inþaat, mimarlýk, çevre ve yönetim 
kordinasyonu saðlanmýþ bir ortak çalýþma 
sonrasýnda oluþturulacak yeni kentleþmeler 
gelecek nesiller için bir çözüm olacaktýr. Isparta 
Çevresinde gözlenen son depremlerin KD-GB 
gidiþli kýrýk hatlarýyla iliþkilendirilebileceði 
düþünülür.   

4.2
3.6
3.0
2.4

Eðirdir Gölü
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Çizelge 1. Isparta Þehir Merkezi ve çevresinde 
              2005-2012 yýllarý arasýnda
              meydana gelen mikrodeprem listesi

Kaynaklar

Isparta yerleþim 
alaný kuzey kesiminin sýð S-Dalgasý kesitinin 
çýkarýlmasýnda Kýrýným-Mikrotitreþim Tekniðinin (ReMi) 
kullanýlmasý. Yerbilimleri, 29 (2), 77–86

Bozcu, M., Yaðmurlu, F., Þentürk, M. 2007. Fethiye-Burdur 
Fay Zonunun Bazý Neotektonik ve Paleosismolojik 
Özellikleri, GB-Türkiye. Jeoloji Mühendisliði Dergisi, 
31(1), 25-48. 

Görmüþ, M., 1990. Stratigraphy and Foraminiferal 
Micropaleontology of Upper Cretaceous in 
Hekimhan, NW Malatya, Turkey. Hull Üniversitesi, 
Doktora Tezi, Hull-Ýngiltere, 429s.

Görmüþ, M., Caran, Þ., Çoban, H., Yýlmaz. K. 2001. Bedre-
Barla (Eðirdir Gölü Batýsý) Arasýnda Kýyý Kenar 
Çizgisi. 1. Eðirdir Sempozyumu, 31 Aðustos-1 Eylül 
2001 Eðirdir, Bildiriler kitabý, 387-402.

Görmüþ, M., Yaðmurlu, F., Sagular, E.K., Pekuz, Ü., Þentürk, 
M., Uysal, K., Kanbur, S., 2010a. Isparta ve 
Çevresinin Depremselliði Üzerine. SDUGEO, 1(3), 
23-30. 

Görmüþ, M., Uysal, K., Kanbur, S., Uysal, B., Özdemir, A., 
Bayýr, M., 2010b. Söbüdað-Çünür (Isparta) Arasýnýn 
Jeolojisi. SDUGEO, 1(2), 27-41. 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/YJ_faylar_2.pdf
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/ActiveTectonics.pdf
http://www.atag.itu.edu.tr/v3/index.php
Kanbur, Z., Görmüþ, M., Kanbur, S., 2008. 

 

Tarih               Magnitüd
20.03.2004 2.9
11.12.2004 3.3
08.01.2005 2.9
14.03.2005 3.2
18.01.2007 4.2
03.10.2007 2.9
07.10.2007 3.0
17.11.2007 3.5
11.12.2007 3.6
16.02.2008 2.8
14.03.2008 3.0
06.06.2008 3.0
19.06.2008 2.8
08.08.2008 2.7
10.08.2008 2.8
19.09.2008 3.0
10.10.2008 2.5
21.01.2008 2.9
05.06.2010 2.9
18.11.2011 2.9
23.11.2011 2.9

Koçyiðit, A., 1984. Güneybatý Türkiye ve yakýn dolayýnda 
levha içi yeni tektonik geliþim. TJK Bülteni 27(1), 1-16.
Koçyiðit, A., Özacar, A., 2003. Extensional Neotectonic 

Regime through the NE Edge of the Outer Isparta 
Angle, SW Turkey: New Field and Seismic Data. 
Turkish Journal of Earth Sciences 12, 67-90.

Koçyiðit, A., Ünay, E., Saraç, G., 2000. Episodic graben 
formation and extensional neotectonic regime in west 
Central Anatolia and the Isparta Angle: a case study 
in the Akþehir-Afyon Graben, Turkey. Geological 
Society of London, Special Publication 173, 405-421.

Þaroðlu, F., Emre, Ö. Kuþçu, Ý., 1992. Türkiye Diri Fay 
Haritasý, MTA Enstitüsü, Ankara.

Uysal, K. 2011. Eðirdir-Burdur gölleri arasýnýn uydu 
görüntüleri yardýmý ile haritalama, sedimantolojik ve 
bazý tektonik özellikleri. Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi,  
272s. (yayýnlanmamýþ).
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Giriþ 

Yerkabuðunun içerisinde kayaçlarýn bileþiminde 
yer alan mineral topluluklarý olan madenler büyük 
ölçüde yerin jeolojik yapýsýna, o yapýnýn oluþum 
zamanýna ve yaþýna baðlý olarak oluþmaktadýr 
(Þekil 1). Bir maden yataðýnýn bulunmasý ile 
bulunmuþ maden kaynaðýnýn geçerli ekonomik 
koþullarda ve bilinen teknolojilerle iþletilebilir 
nitelik ve niceliðe sahip olmasý halinde, en uygun 
nasýl iþletilebileceðine karar verilebilmesi için 
gerekli tüm inceleme ve deðerlendirmeleri 
kapsayan faaliyetler ise maden arama olarak 
tanýmlanabilmektedir. 

Þekil 1. Maden iþletmeleri tarafýndan iþletmeye 
uygun farklý endüstriyel hammaddeler 
(www.dpt.gov.tr)

nitelendirilmektedir. Türkiye çeþitli maden 
kaynaklarý bakýmýndan zengin bir ülkedir. Bunun 
baþlýca nedeni Alp orojenik kuþakta yer almasý 
nedeniyle gerek tektonik gerekse volkanik ve 
metamorfik olaylara uðramasý sonucu belli 
minerallerin bir araya gelerek toplanmasýdýr. 
Ülkemizin jeolojik yapýsýnýn bir eseri olan 
madenlerin çýkarým iþlemi eskiçaða hatta tarih 
öncesi döneme kadar iner. Bu nedenle 
madencilikle ilgili temel bilgiler diðer ülkelere 
Anadolu'dan yayýlmýþtýr. Ülkemizde madenler uzun 
yýllar modern yöntemlerle yapýlmamýþ ancak batý 
dünyasýnýn 19. yy.da madenlere olan 
gereksiniminin artmasý üzerine yabancý iþletmeler 
kurulmuþtur (www.forumdas.net). Teknolojideki 
geliþmelere ayak uyduran maden iþletmeciliðinde 
günümüzde artýk farklý yöntemler kullanýlarak 
madencilik faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Bilindiði gibi maden iþletmeciliði dinamik bir 
yapýya sahiptir. Ýþletme faaliyetleri sýrasýnda gerek 
yeraltýnda ve gerekse yerüstünde iþletmenin 
boyutuyla baðlantýlý olarak belli bir zaman dilimi 
içinde onlarca-milyarlarca metre küp malzeme yer 
deðiþtirmektedir (www.jmo.org.tr). Bu faaliyetler 
sýrasýnda, doðal kaynaklar olan madenler ve 
mineraller, insan refahý için bir taraftan ekonomiye 
kazandýrýlýrken, diðer taraftan ekolojik çevreye 
verilen büyük tahribat ve zararlarý çoðu zaman 
göz ardý edilmektedir. Faaliyetlerin yapýldýðý 
alanlarda ve özellikle açýk iþletme yöntemi ile 
çalýþýlan sahalarda, çalýþmalar bittikten sonra 
topoðrafya, jeolojik yapý, rölyef, su rejimi, iklim ve 
peyzaj tamamen deðiþmekte ve bitki örtüsünün 
de tahrip olmasýna neden olmaktadýr. Çevrede 
oluþan bu tahribat türünü iki grupta toplamak 
mümkündür.

Dünyada ve Türkiye'de madencilik faaliyetlerinin 
geçmiþi oldukça eski tarihlere dayanmaktadýr. 
Öyle ki Türkiye'de madencilik çalýþmalarýnýn M.Ö. 
7000 yýlýna kadar uzandýðý arkeolojik verilerden 
bilinmekte ve Anadolu, madenciliðin beþiði olarak 

Gerek metalik maden,  gerekse de endüstriyel hammadde iþletmeciliði günümüzde farklý zararlý 
atýklarýn çevremizde görülmesini saðlamýþtýr. Yeraltý, yerüstü ve cevher iþleme sonrasýnda ortaya çýkan 
atýklarýn çevreye verdikleri zararlar ele alýnmýþ ve insan yaþamý için önemleri vurgulanarak 
gerekli önlemler üzerinde durulmuþtur. Ýnsan ve çevrenin korumasýnýn maden iþletmeciliði
sýrasýnda dikkate alýnmasý gerekliliði, disiplinler arasý bir çalýþma ile planlý bir organizasyonun yapýlmasý
vurgulanmýþtýr.   
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1. Doðrudan Bozulma: Maden ocaklarý çalýþma 
sahalarýndaki örtü ve atýk yýðýnlarý ile madencilik 
binalarýnýn inþa edildiði diðer alanlardaki toprak 
ve bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana 
gelir.
2. Dolaylý Bozulma: Eski maden hafriyat yerleri, 
örtü ve atýk yýðýnlarý, maden binalarý ile mineral 
zenginleþtirme tesislerinin bulunduðu yerlerde 
toprak yapýsý, su iliþkileri, kimyasal özellikler, 
toprak ve bitki örtüsü, yerel iklim, insan ve 
hayvan saðlýðýnýn deðiþime uðramasý gibi olaylar 
görülebilir (www.cevreciyiz.com).

Yerüstü Madenciliðinin çevreye 

etkisi

Jeolojik yapý, rölyef ve su rejimindeki doðrudan 
deðiþiklikler açýk maden iþletmelerinde çok daha 
belirgindir. Bu tür iþletmelerde çok miktarda 
toprak çýkarýlarak dýþ kýsma yýðýlýr. Hafriyat 
yerlerini çoðu zaman su basar ve dýþarýya yýðýlan 
topraklar çok geniþ alanlarý kaplar. Ayný zamanda 
tarým ve orman alanlarý da engellenmiþ olur. 

Þekil 2. Yerüstü madenciliðinin çevreye etkisi
            (www.aksugroup.com,www.thehindu.com)

Açýk iþletmelerin zararlý etkilerinin boyutu; 
jeolojik yapýya, hidrolojik özelliklere, ocak alaný 
ve derinliðine, mevcut toprak, bitki örtüsü ve 
iklim þartlarýna baðlýdýr. Dýþ kýsýmdaki yüksek 
yýðýnlar, toprak ve bitki örtüsünü önemli ölçüde 
bozarlar (Þekil 2). Yýðýnlarda toplanan kayaçlar 
bozulmaya fazlasýyla direnç gösterirler ve bitki 
örtüsüne zehirli bileþikler verebilirler. Ýþletme 
sonrasý hafriyat yerleri, derinlikleri, eðimlerin 
dikliði ve kayalýk olmasý, su erozyonu ve su 
basmasý gibi sebeplerden dolayý, bu alanlarýn 
yeniden kullanýlmalarý çok güçtür 
(www.cevreciyiz.com).

Yeraltý Madenciliðinin çevreye 

etkisi

Açýk iþletmelere göre yeraltý maden iþletmeciliði 
çok daha pahalý ve zor olmasýna raðmen, 
madenin cinsine ve bulunduðu derinliðe baðlý 
olarak uygulanan bir metot olup, bu tür metotla 
yapýlan maden iþletmeciliði büyük miktarlarda 
arazi bozulmalarýna sebep olabilmektedir (Þekil 
3).

Yeraltý madenciliðinin doðrudan deðiþiklikleri 
atýk yýðýnlarý ve yeraltýndan çýkartýlan maden ve 
maden dýþý malzemelerle (pasalarla) olduðu gibi 
üretim ve iþletme tesisleri tarafýndan da 
meydana gelmektedir. Rölyef, su rejimi, ekolojik 
ve ekonomik þartlardaki en büyük bozulmalar, 
çökmüþ ocaklarda görülmektedir. Bu tür maden 
iþletmelerinde kayaçlarýn birkaç metreye varan 
yatay veya dikey hareketleri meydana gelebilir. 
Bu durum ise, sel basmasý veya topraðýn 
daðýlmasýna neden olur. 

Þekil 3. Yeraltý madenciliðine bir örnek
           (www.phongpo.com)
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hale gelerek kullaným deðeri düþer. Toprak 
çöküntüleri ve kaymalar ayrýca hizmet binalarý, yer 
altý ve yerüstündeki tesislerin tamamý için tehlike 
kaynaðý oluþtururlar (www.cevreciyiz.com).

Cevher Hazýrlama ve Çevre

Yeraltýndan çeþitli metotlarla çýkarýlan madenler, 
mineral atýklarýyla beraber çýkarýldýðý için mineral 
dokusuna ulaþýncaya kadar kýrma, öðütme ve eleme 
iþlemine tabi tutulurlar. Eleklerden geçirildikten 
sonra silolarda depolanýr. Buraya kadar tüm 
madenlerde ayný iþlemler uygulanýr. Bundan sonra 
zenginleþtirme iþlemine geçilir. Cevherin yapýsýna 
göre önce sulu sistem zenginleþtirme ile mineral 
atýklarý temizlenir. Her deðiþik tür cevheri 
zenginleþtirmek için farklý metotlar uygulanýr. 
Örneðin, demir cevherinin zenginleþtirilmesi yüksek 
ýsýda olur. Sonuç olarak zenginleþtirme; yeraltýndan 
çýkarýlan maden cevherinin fiziksel, kimyasal ve 
minerolojik iþlemlere tabi tutularak cevherin 
pasadan ayrýlmasýdýr (www.cevreciyiz.com).

Sulu sistem zenginleþtirme sonucu ortaya çýkan 
sývý atýklar ise sedimentasyon havuzlarýnda 
bekletilirler ve bu nedenle pasa barajlarýnda 
toplanýrlar. 

Etkilenen maden alanlarý tümüyle iyileþtirilemez 

Þekil 4. Cevher hazýrlama sýrasýnda ortaya çýkan atýk sývýlarýn yüzey sularýna karýþmasý 
           (www.sciencebuzz.org)

Sývý atýklarýn depolanmasý çoðu zaman su 
iliþkileri ve tuzlanmada etkili olurlar ve tarýmsal 
zehirli metallerin veya maden cevherini iþlemede 
kullanýlan kimyasal atýklarý bulundurabilirler.

Aþýrý dolu sedimentasyon havuzlarý oldukça 
zararlý ve tehlikelidir. Bunlarýn etkileri ile 
hidrostatik basýnç artar ve atýk baraj duvarlarýnýn 
çökmesi veya sýzýntý olmasý durumunda çevrede 
doðrudan büyük tehlike oluþturabilirler. Genellikle 
yüksek düzeyde tuzun ve bitki örtüsü için zararlý 
diðer metallerin bulunmasý, atýk barajýndaki 
drenajla ilgili güçlükler nedeniyle, sulu pasa 
çamurunun iyileþtirilmesi iþleri oldukça sorunlu 
bir durum meydana getirilebilir 
(www.cevreciyiz.com) (Þekil 4). Madencilik 
faaliyetlerinin yol açtýðý olumsuz sonuçlarý 
gidermek, bozulan araziler ile ekolojik ve 
ekonomik iyileþtirmeler için geri kazanma 
çalýþmalarý yapýlýr. Geri kazanma çalýþmalarýyla; 
ziraat (tarým, bahçe, çayýr, mera v.s.), orman 
(ticari ve ticari olmayan), rekreasyon (eðlence ve 
dinlenme yerleri, parklar, halka açýk alanlar), su 
kullanýmý (balýkçýlýk, toplumsal ihtiyaçlar için), 
inþaat (hafif endüstriyel binalar, konut ve hizmet 
binalarý), yaban hayatý (doðal koruma alanlarý 
olarak ayrýlabilir) gibi faaliyetler için sahalar 
yeniden kazanýlabilir.
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Madencilik faaliyetleri esnasýnda ve sonrasýnda 
sebep olunan çevresel olumsuzluklarýn giderilmesi 
veya yeniden kazanýmýna yönelik iyileþtirme ve 
kullaným için planlar yapýlmalý ve ocaðýn iþletmeye 
açýlmasýyla beraber bu plan programlý olarak 
uygulanmalýdýr (www.cevreciyiz.com).

Sonuçlar 

Sonuç olarak, sanayinin pek çok alanýnda 
endüstriyel hammadde olarak kullanýlan maden 
ve minerallerin büyük bir kýsmý yeryüzünü 
þekillendiren jeolojik yapýlarýn bileþiminde 
bulunmakta ve buralardan saðlanmaktadýr. Ticaret 
anlayýþýnda giderek artan hammadde ihtiyacý ve 
buna ek olarak madencilik sektöründeki teknolojik 
geliþmeler, madencilik faaliyetleri ile iliþkili 
alanlarýn giderek geniþlemesine ve dolayýsý ile 
düþük tenöre sahip maden yataklarýnýn da 
iþletilmesini zorunlu hale getirmektedir. Ortaya 
çýkan bu durum çevre üzerindeki etkilerini de 
arttýrmakta ve yaygýnlaþmaktadýr.

Madenciliðin çevre üzerindeki doðrudan etkisi, 
toprak ve bitki örtüsünü yok etmesidir. Madencilik 
yapýlan alanlarda çoðu zaman peyzajda önemli 
olumsuzluklar meydana geldiði görülmektedir. 
Ayný zamanda madenciliðin dolaylý etkileri de 
vardýr. Bunlar cevher, bitki örtüsü ve atýk yýðýnlarý 
ile madencilik binalarý ve tesislerinin bulunduðu 
arazilerde meydana gelmektedir 
(www.cevreciyiz.com).

Özellikle son yýllardaki mermer iþletmeciliði ve 
artýklarý farklý sorunlarýn yaþanmasýna neden 
olmuþtur. Batý Akdeniz Bölgesinde mermer 
iþletmeciliðinin neden olduðu görsel kirliliði 
(Mutlutürk & Altýndað, 2010), fauna, flora 
etkileþimi ile sosyal sorunlarý konu edinen 
(Tarhan, 2010) çalýþmalar, iþletmecilikte neler ile 
karþýlaþýlabileceðini anlatan güzel örneklerdir.  

Madenciliðin çevrede yarattýðý etkileri en aza 
indirgemek için tüm bu faaliyetlerin baþýndan 
sonuna kadar iyileþtirme ve yeniden kazanma 
çalýþmalarý planlanmalýdýr. Bu þekilde geri 
kazanma çalýþmalarý daha ekonomik olabilmekte 
ve minimum zaman kaybý ile iyileþtirme 
gerçekleþtirilebilmektedir. Ýyileþtirme çalýþmalarýna 
baþlamadan önce jeolojik, hidrojeolojik, 
meteorolojik, klimatolojik, arazi kullaným gibi ön 
araþtýrmalara gerek vardýr.

Hiçbir þey insan ve çevre korumasýndan daha 
önemli deðildir. Çevremizi ve insanýmýzý 
koruyabildiðimiz sürece madenler ayakta kalýr. 
Madenler iþletildiði ve doðayý koruduklarý sürece 
insanlýðýn ilerlemesi artar (www.cevreciyiz.com).

Kaynaklar

Mutlutürk, M. & Altýndað, R. 2010. Terk Edilmiº Mermer 

Ocaklarıve Çevre Etkileºimi:  Burdur – Isparta -

Antalya Örnekleri. SDUGEO e-dergi, 1 (4), 25-30.

Tarhan, Z. 2010.  Mermer Ýþletmeciliðine Üç Farklı Bakıþ: 
Akdoðan Köyü (Eðirdir) Mermerleri Örneði. 

SDUGEO e-dergi, 1(3), 5-10. 

www.cevreciyiz.com/akademi

www.forumdas.net

www.jmo.org.tr

www.phongpo.com

Ýlgili web sitelerine son eriþim tarihi: Aralýk 2011

www.aksugroup.com

www.dpt.gov.tr

www.sciencebuzz.org

www.thehindu.com

 Çevreye duyarsýzca yapýlan kontrolsüz

 Madenciliðe Hayýr!
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Yapýsal Jeoloji Arazi Gezisi
Bölümümüz Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Muhittin 
GÖRMÜÞ ve Araþ. Gör. Dr. Kubilay UYSAL tarafýndan 10 
Ekim 2011 tarihinde Söbüdað doðusunda yer alan Isparta-
Ankara Karayolu’nun yaklaþýk 10 km kuzeybatýsýndaki yol 
yarmasý ve çevresine gezi düzenlenmiþtir. Gezi kapsamýnda 
anlatýlan konular  web adresinde 
yayýnlanan SDUGEO e-dergi’nin 1. volume, .. sayýsýndaki 
Isparta ve Jeoloji kýsmýnda anlatýlmýþtýr. Kýsaca anlatýlan 
konular,
— Tabakalanma
— Eklem sistemleri
— Faylar
— Kývrýmlar ve bunlar ile ilgili pusula ölçümleri.
Ayrýca, stratigrafik, sedimantolojik ve paleontolojik 
bulgulara da deðinilmiþtir.   

www.geo.sdu.edu.tr

http://www.geo.sdu.edu.tr


BÖLÜMDEN HABERLER

33

Ýzmir-Ödemiþ Gezisi
Bölümümüz Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Nevzat 
ÖZGÜR tarafýndan Ýzmir-Ödemiþ çevresine Ekim 
2011 ayý içerisinde Metamorfik Kayaç Petrografisi 
dersi kapsamýnda gezi düzenlenmiþtir. Ýkinci ve 
üçüncü sýnýf öðrencilerinin katýldýðý gezide 
öðrencilere bölge, bölge kayaçlarý ve oluþumlarý 
hakkýnda bilgiler aktarýlmýþtýr. Özellikle metamorfik 
kayaçlarýn tanýtýldýðý gezi Menderes Masifi’nin 
yüzeylendiði farklý sahalarda gerçekleþtirilmiþtir.  

Ýmrezi Arazi Gezisi
25 Ekim 2011 tarihinde Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜÞ 
ve Arþ. Gör. Suveyla KANBUR tarafýndan Tarihsel 
Jeoloji ders  kapsamýnda teknik gezi 
düzenlenmiþtir. Gezi kapsamýnda anlatýlanlar, 
Savköy- Dereboðazý- Ýmrezi Köyü çevrelerinde 
farlý yerlerde gerçekleþtirilen gözlemler 3. sýnýf 
öðrenci notlarý þeklinde bu sayýda yayýnlanmýþtýr.

Stratigrafi Arazi Gezisi
Ekim 2011 ayý içerisinde Söbüdað batýsýna ve 
Dereboðazý Ýmrezi çevresine Stratigrafi dersi 
kapsamýnda geziler düzenlenmiþtir. Prof. Dr. Fuzuli 
YAÐMURLU ve Öðr. Gör. Murat ÞENTÜRK 
tarafýndan organize edilen geziye 2. sýnýf 1 ve 2. 
öðretim öðrencileri katýlmýþlardýr. Gezi 
kapsamlarýnda stratigrafi birimleri uygulamalý bir 
þekilde anlatýlmýþtýr. Ayrýca, arazide gözlenen çökel 
birimler hakkýnda bilgiler aktarýlmýþtýr. Söbüdað 
batýsýndaki Kretase-Tersiyer geçiþi gösterilerek 
sýnýr özellikleri üzerinde de durulmuþtur. 
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2010-2011 Mezunlarý
2.Öðretim

Seminer 
Bölümümüz öðretim üyelerinden Prof. Dr. Fuzuli 
YAÐMURLU 5 Ekim 2011 tarihinde "Doðu 

Akdeniz'de Antalya Körfezi ve Yakın Çevresinin 
Doðalgaz Potansiyeli” konulu bir seminer vermiþtir. 
Seminer kapsamýnda petrol ve doðalgaz 
potansiyeli olabilecek Miyosen çökelleri içerisinde 
hazne, örtü ve ana kaya olabilecek formasyonlarýn 
yayýlýmlarý ve doðu Akdeniz ülkelerinin 
araþtýrmalarý üzerinde durulmuþtur. Özellikle son 
günlerde gündeme gelen Kýbrýs yakýnlarýndaki 
petrol ve doðalgaz aramalarý için ülkemiz 
açýsýndan ne yapýlabilirliði tartýþýlmýþ, Akdeniz’de 
Ýsrail, Mýsýr, Suriye, Kuzey Kýbrýs Rum Kesimi ile 
Yunanistan’ýn hangi sahalarda aramalar yaptýklarý 
sayýsal verilerle ortaya konmuþtur. Ayrýca, Kemer 
çevresindeki Çýralý-Yanartaþ üzerinde de durularak 
yýllarca yanan ve bindirmeli bir yapýya sahip 
ultrabazikler altýndaki potansiyelin araþtýrýlmasý   
gerekliliði vurgulanmýþtýr. Miyosen karbonatlarýnýn 
potansiyel bir hazne kaya niteliðinde olduðuna 
deðinilmiþ, araþtýrmalarýnýn bu konuda 
yoðunlaþtýrýlmasý önerilmiþtir. 

Gölcük Arazi Gezisi
Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR tarafýndan Ekim ayý 
içerisinde Gölcük çevresine Jeokimya dersi 
kapsamýnda 2. sýnýf 1. ve 2. öðretim öðrencileri 
için gezi düzenlenmiþtir. Gezi süresince kayaç-su 
etkileþimi, Gölcük volkanizmasý ve sulardaki flor 
içeriði üzerine bilgiler aktarýlmýþtýr.  

Seminer 
Bölümümüz öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Enis Kemal SAGULAR 2 Kasým 2011 tarihinde 
Tortul Kayaç Stratigrafisinde yaþlandýrma Sorunu: 
Nanno Fosillerle Örnek Çözümler" konulu bir 
seminer vermiþtir. Seminer kapsamýnda fosillerde 
taþýnma üzerinde durularak yaþlandýrma 
problemlerine deðinilmiþtir. Probleme ait örnekler 
Isparta çevresinden verilmiþtir. Söbüdað batý 
yamacýndaki Kretase-Tersiyer geçiþi, Savköy-
Ýmrezi arasýndaki Eosen-Miyosen kayalarý için 
önceden gerçekleþtirilen çalýþmalardaki çeliþkiler 
vurgulanarak, taþýnma probleminin verilere 
dayandýrýlmasý, birimlerin yaþlandýrýlmasýnda 
taþýnma verilerinin dikkate alýnmasý gerekliliði 
belirtilmiþtir. 
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Jeoloji Kulubu Yönetimi
Öðretim Görevlisi Murat ÞENTÜRK 
danýþmanlýðýnda yürütülen SDU Jeoloji Kulubü 
yönetimi Ekim ayý içerisinde yapýlan seçimlerle 
yenilendi. Yeni yönetimde bulunan arkadaþlar 
þunlardýr: 
Yönetim Kurulu:

Baþkan: Ahmet Akyüz
Bþk. Yrd: Ebru Beler
Bþk. Yrd: Tahir Koldemir
Yazman: Emine Doðan
Üye : Zülal Dorukoðlu

Denetim Kurulu:
Üye: Fatih Bayramoðlu
Üye: Sinan Kahveci
Üye: Cem Geçiþli
Üye: Serhat Metin Eren
Üye: Ahmet Tansu Beþer

Yeni yönetimdeki arkadaþlarýn amaçlarýnýn kulüp 
üyelerinin artýrýlmasý, sosyal, kültürel ve bilimsel 
faaliyetlerin yapýlmasý olduðu belirtilmiþtir. Bu 
amaçlar doðrultusunda tanýnmýþ bilimciler için 
konferanslar düzenlenmesi, Kula çevresine gezi, 
yurt içi ve yurt dýþý katýlýmlý jeoloji öðrencilerine 
yönelik doða eðitim projesi hazýrlamak planlanan 
düþünceler arasýndadýr.   

Eski yönetimde bulunan arkadaþlara 
yaptýklarýndan dolayý teþekkür ediyor, yeni 
yönetimdeki arkadaþlara baþarýlar diliyoruz. 

Kadro Atamasý
OYP Programý kapsamýnda ODTU’de doktorasýný 
bitiren Dr. Durmuþ YARIMPAPUÇ bölümümüz 
uygulama jeoloji anabilim dalýna 27 Ekim tarihinde 
Araþtýrma Görevlisi olarak atanmýþtýr. Arkadaþýmýza 
çalýþmalarýndaki baþarýlarýnýn devamýný dileriz. 

Seminer 
9 Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliði Bölümü
Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa 
ERGÝN tarafýndan "Kula Yöresinin Kültürel 
Jeolojisi: Yanık Ülke (Katakekaumene)" konulu bir 
seminer verilmiþtir. 6 Aralýk 2011 tarihinde 
gerçekleþen bu seminer Jeoloji, Jeofizik ve Maden 
Mühendisliði Bölümlerince ortak düzenlenmiþtir. 
Seminerde yer isimleri ve kökeni, geçmiþteki 
sosyal yaþantý, depremler ve yaþanan volkanizma 
etkinleri üzerinde durulmuþtur. 

 

Gerçekleþtirilen seminer kapsamýnda Kula 
Volkanizmasýnýn farklý zaman aralýklarýnda 
faaliyet gösterdiði, en son faaliyetler sýrasýnda 
meydana gelen insan ayak izlerinin bazýlarýnýn 
MTA Müzesinde koruma altýna alýndýðý, diðer 
izlerin korunmasý gerekliliði vurgulanmýþtýr. 
Ayrýca, jeofizik ölçümler ile kalýntýlarýn nasýl 
bulunabileceðinin örnekleri verilmiþtir. Kula 
Yöresi ve benzeri yerbilimleri açýsýndan önemli 
olan sahalarýn jeopark yasa ve yönetmelikleri ile 
korunmasý gerekliliði ortaya çýkmaktadýr.  
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Mezunlarýmýz 
(Ekim, Kasým, Aralýk 2011) 
LÝSANS
No  Adý Soyadý Mezuniyet Tarihi 
0721003044          Emrah Þakar 13.12.2011

LÝSANSÜSTÜ
YÜKSEK LÝSANS 
Adý Soyadý       Danýþman     
Tuðba A. ÇALIÞKAN  Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR 
Mezuniyet Tarihi: 14.12.2011
Tez Konusu: Isparta ve Çevresinde Eosen Yaþlý Kil Yataklarýnýn Mineralojik 
Jeokimyasal Olarak Ýncelenmesi

DOKTORA 
Adý Soyadý       Danýþman     
Cemile Öztürk-AKÇA   Prof. Dr. Fuzuli YAÐMURLU 
Mezuniyet Tarihi: 12.10.2011
Tez Konusu: Antik Yerleþim Alanlarýnda Uygulanan Jeoarkeolojik - Yeni 
Arkeojeofizik Teknikler: Psidia Antiocheia Örneði  
 
Simge VAROL   Doç. Dr. Ayþen DAVRAZ 
Mezuniyet Tarihi: 16.11.2011
Tez Konusu: Tefenni (Burdur) Ovasý Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal 
Özelliklerinin Týbbi Jeoloji Açýsýndan Deðerlendirilmesi    

Jeoloji Gecesi 
SDU Jeoloji Kulubü ilk 
faaliyeti olarak bir tanýþma 
toplantýsý düzenlemiþtir. 
Aralýk 2011 içerisinde 
gerçekleþen tanýþma 
toplantýsýna farklý sýnýflardan 
öðrenciler ile Bölüm Baþkaný 
ve Baþkan Yardýmcýsý 
katýlmýþlardýr. 



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

E-mail :
    

International conference of the Geology of the Arabian Plate and the Oman Mountains, 07 Jan 2012-09 Jan 2012, 
Muscat, Oman

       Weblink : 

      DMG Short course 'High-pressure experimental techniques and applications to the Earth's interior, 13 Jan 2012 -
17 Jan 2012, Bayreuth, Germany 

Weblink : 

33rd Indian Geographers' Meet and International Seminar on Population, Development and Disaster 
Management, 08 Feb 2012 → 11 Feb 2012, Agartala, India

 
Weblink : 

IAVCEI - IAS — 4th International Maar Conference: a multidisciplinary congress on monogenetic volcanism 
Dates 20 Feb 2012 → 24 Feb 2012, Auckland, New Zealand

Weblink : 

ASEG2102 — Australian Scociety of Exploration Geophysicists 22nd International Confernce and Exhibition, 26 
Feb 2012 → 29 Feb 2012, Brisbane, Australia 

Weblink : 

FRESH (FRontline Earth Science researcH) @ St Andrews: The Pulse of Earth Processes, 16 Mar 2012, St. 
Andrews, United Kingdom

Weblink : 

GI Zeitgeist 2012, 16 Mar 2012 → 17 Mar 2012, Münster, Germany 

Weblink : 

LPSC 2012 — 43rd Lunar and Planetary Science Conference, 19 Mar 2012 → 23 Mar 2012,The Woodlands, United 
States 

Weblink : 

Geographical Association Annual Conference and Exhibition 2012: Geographies of Difference, 12 Apr 2012 → 14 
Apr 2012, Manchester, United Kingdom 

Weblink :

Seismological Society of America Annual Meeting, 17 Apr 2012 → 19 Apr 2012, San Diego, California, United 
States 

Weblink : 

European Geosciences Union General Assembly, 22 Apr 2012 → 27 Apr 2012, Vienna, Austria 

Weblink :

 info@34igc.org

http://www.geoman2012.com

http://www.bgi.uni-bayreuth.de/ShortCourse2012

http://www.tripurauniv.in

http://www.iavcei.org/IAVCEI.htm

http://www.aseg2012.com.au

http://earthsci.st-andrews.ac.uk/seminars.html

http://gi-zeitgeist.uni-muenster.de

http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2011/?view=general

 http://www.geography.org.uk/cpdevents/annualconference/manchester2012

http://www.seismosoc.org

 http://meetings.copernicus.org/egu2012/home.html
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65. Türkiye Jeoloji Kurultayý, 2-6 Nisan 2012, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý,  
Ankara

Weblink : 

Jeoloji Mühendisliði Bölümü 30. Yýl Sempozyumu, 10-13 Eylül 2012, Cumhuriyet  
Üniversitesi  Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Sivas

Weblink :

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2012,  4-6 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, 
Fen Edebiyat Fakültesi, Coðrafya Bölümü,  Hatay

Weblink :

V. Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayýs 2012, Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji  
Mühendisliði Bölümü, Denizli

Weblink : 

IESCA-2012, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, 1-5 
October 2012, Dokuz Eylül University, Ýzmir

Weblink :

II. Uluslararasý Mermer ve Doðaltaþlar Kongresi, 05-07 Þubat 2013, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, ÝZFAÞ, Ýzmir

Weblink : 

Processing of Industrial Minerals '10, The President Hotel, Istanbul, Turkey
February 4-5, 2010

Weblink :

ZMTM, Zemin Mekaniði ve Temel Mühendisliði 14. Ulusal Kongresi, 4-5 Ekim 2012, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Weblink : 

http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay

http://jeoloji.cumhuriyet.edu.tr/sempozyum.htm

http://www.ujes.org

http://pau.edu.tr/jeokimyasemp/default.aspx

 http://web.deu.edu.tr/iesca

http://www.mermer.jmo.org.tr

http://www.min-eng.com/pim10/paps.html

http://sempozyum.sdu.edu.tr/zm14
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AJANDA



Journal of Geology 

and Mining Research

 (JGMR)

ISSN : 

Editors : 

Publisher : 

URL : 

2006-9766

Prof. M. I. Odigi
  

Academic Journals

http://www.academicjournals.org

 Editörlüðünü Prof. M. I. Odigi’ nin yaptýðý Jornal 
of Geology and Mining Research (JGMR) 
uluslararasý bir dergidir. 

Dergi Academic Journals tarafýndan 
yayýmlanmaktadýr. Yayým dili ingilizce olan bilimsel 
derginin araþtýrma konularý özellikle jeoloji ve 
maden ile ilgilidir. Dergi yýlda bir cilt olarak 
basýlmakta, makaleler aylýk olarak 
düzenlenmektedir. Makaleler elektronik ortamda 
mail yoluyla online olarak kabul edilmektedir.
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Editörlüðünü Prof.Dr. Harun TAÞKIN  tarafýndan 
yürütülen SaÜ Fen BÝlimleri Enstitüsü dergisi 
1997 y?l?ndan bu yana Türkçe ve Ýngilizce 
makalelerle yay?n hayat?na devam etmektedir. Bu 
süreçte ULAKBÝM Mühendislik ve Temel Bilimler 
Veri Taban? taraf?ndan taranan dergi, yazarlar 
taraf?ndan gönderilen makaleler, çift yönlü olarak 
hem hakemlerin hem de yazarlar?n birbirlerini 
bilmeden (double blind), en az iki hakemli olarak 
deðerlendirilmektedir. 

 Özellikle derhgide lisansüstü tezlerden haz?rlanan 
yay?nlar veya bu tezlerin bir alt çal?smas? olarak 
yap?lan özgün bilimsel çal?smalar teþvik 
edilmektedir. 
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