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TEKNİK GEZİ ve AMACI
Türkiye’nin büyük ve önemli sulak alanlarından biri olan Burdur Gölü, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve kötü arazi
kullanımı nedeniyle hidrolojik ve ekolojik olarak yok olma tehdidi altındadır. Bu durumdan ayrı olarak, jeolojik konumu ve içine
yerleştiği tektonik çöküntünün (Burdur Grabeni) aktif oluşu nedeniyle özel tortul depolanma mekanizmalarına sahiptir ve özel
araştırma yerlerinden biridir. Örneğin, 1- Grabenin farklı kenarlarındaki birikim hızı ve tortul çeşitliliği, 2- Yükselmiş kıyılar ve
tortul çeşitliliği, 3 - Plüvyal göllerin jeolojik evrimi, 4 - Göl içi ve
göl kenarlarındaki tortul çeşitliliği, 5 - Ana kaya-tortul ilişkileri, 6
- Tuzluluk tarihçesi, 7 - Volkanik arşiv niteliği, volkanik küllerin
yayılma hızı konularında veri sağlama özelliklerine sahiptir. Bu
özellikleri nedeniyle önceki yıllarda Burdur civarı çokça incelenmiş ve incelemelerin derlemesi yapılmıştır (Kazan-Kırçık 2010;
Görmüş vd 2010).
Gezinin amacı, yukarıdaki özellikleri dikkate alarak çeşitli göl
tortullarını incelemek, geçmiş ve güncel göl süreçlerini ele almak,
Burdur gölü vesilesiyle Türkiye sulak alanlarının sorunlarını tartışmaktır.

BURDUR GÖLÜ
Jeolojik Durum
Burdur Gölü, yerbilimleri literatüründe “Isparta Büklümü” adı
ile anılan tektonik yapının kuzeybatı kesiminde, Burdur Grabeni
içinde yer alır (Şekil 1). Göl, bir bakıma varlığını ona ev sahipliği
yapan Burdur Grabeni’ ne borçludur. Grabeni içinde bulunduran
Isparta Büklümü ise göreceli daha büyük tektonik olayların ürünü5

dür. Torosların yüksek kesimlerinde Denizel Erken-Orta Miyosen
yaşlı çökelleri olduğu dikkate alınırsa, günümüzdeki yükselmenin
Geç Miyosen’den bu yana, Afrika ve Arap levhalarının Anadolu
levhası altına dalması ile gerçekleşmiş olduğu konusunda görüş
birliği vardır. Bu tektonik gelişim içinde Isparta Büklümü, Afrika
levhası önündeki boynuz şeklindeki çıkıntı tesiri ile, doğu batı uzanımlı dalma-batma sınırının düzensizliği ile alakalı olması muhtemeldir (bkz. Koç vd 2016 ve buradaki kaynaklar).

Şekil 1. Göller Bölgesi ve Isparta Büklümü’nü oluşturan aktif
tektonik yapılar (Barka vd. 1999; Koçyiğit vd. 2000; Poisson
vd.2003’dan derlenmiştir).
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Isparta Büklümü ve Burdur Grabeni, oluşum mekanizmalarından bağımsız olarak, Neotektonik dönem yapılarıdır (Flecker
vd 2005). Graben dolgusunu oluşturan istiflerin en yaşlılarının
Geç Miyosen oluşu bunun açık göstergesidir (Şekil 2-4). Burdur Grabeni, Geç Kretase ofiyolitleri, Eosen kireçtaşları ve Oligosen yaşlı molasik kırıntılılardan oluşan temel kayaları keserek
oluşmuştur (Karaman, 1994; Şekil 3,4). Temel kayalar grabenin
drenaj alanında yüzeylediğinden, bunlar aynı zamanda graben
dolgusunun ana ve göl tortullarının ana-kaynak kayalarıdır ve
göldeki tortul çeşitliliğinin de sebepleridir (Şekil 3).

Şekil 2. Isparta Büklümü batı kesiminin tektonik yorumu
(Koçyiğit 1984).
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Şekil 3. Burdur Grabeni ve Burdur Gölü civarının sadeleştirilmiş jeoloji haritası (Kazancı ve Roberts 2019’dan).
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Şekil 4. Burdur-Isparta arasındaki birimler (Karaman 1994)
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Morfoloji
Burdur-Fethiye Zonu’nun kuzeybatı ucunu teşkil eden Burdur
Grabeni 110 km uzunlukta ve 27 km genişlikte bir çöküntü iken,
Burdur Gölü grabenin orta ve kuzey doğu kesimlerine yerleşmiş, 2021 incelemelerine göre yaklaşık 28 km uzunlukta, 8 km
genişlikte, ortalama 110 km2 yüz ölçümüne sahip oval biçimli su
kütlesidir (Şekil 5). Gölün drenaj alanı göl morfolojisine benzer.
Gölün uzun ekseni esas alınarak drenaj-akaçlama alanı kuzey
batı kesimlerde dar, güneydoğuda ise daha geniş olup 4200 km2
hesaplanmıştır. Bu durum depolanmayı etkilemiş olup güneydoğu kesimlerde geniş alüvyon yelpazelerinin oluşmasına imkân
vermiştir (Şekil 5).

Şekil 5. 2021 yılına ait uydu görüntüsü
(kırmızı çizgi ölçek, 6 km) ve gölün drenaj
alanı (Yiğitbaşoğlu ve Uğur 2010’dan)
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Burdur Gölü’nün su seviyesi son yıllarda 10 m kadar düşmüştür. Göller yöresinde ve hatta bütün göllerde tespit edilen bu su
seviyesi düşüşleri (Şekil 6), göllerin morfolojilerini olduğu kadar
batımetrilerini de değiştirmiştir. Göl kenarlarındaki sığ kesimler
kurak göl tabanlarına dönmüştür. Burdur gölü derinliği son yıllarda 60 metreye kadar düşmüş olup 8-10 metre ortalama derinlik geniş alanlar oluşturur. Burdur Gölü için geçerli olmak üzere,
derin yerler fay aktivitesinin göreceli fazla oluşuna bağlı gelişmiştir.

Şekil 6. İnceleme bölgesi ve civarındaki göllerin su seviyesi
değişimleri (Kazancı ve Roberts 2019’dan)

Hidroloji ve Ekoloji
Burdur Gölü’nün kapalı, yani dışarıya gideğeni olmadığından
suları tuzludur. Tuzluluk oranı mevsimlere ve yüzeydeki sıcaklığa bağlı olarak farklılaşır ve nispeti %0 8-16 arasında değişir. Göl
suyunun elektriksel iletkenliği 2004–2006 yılları arasında 29.880–
11.500 µS/cm arasında değişim göstermiştir. Tuzluluk bikarbonat
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ve klor ağırlıklıdır (Altınkale, 2001; Beyhan vd. 2007). Bu durum,
doğal olarak göl ve çevresinde özel bir canlı topluluğu oluşmasına yol açmıştır (Çağlan 2011). Son yıllarda durum daha da kötüleşmiş gözükmektedir, çünkü mevsimlik yağışların göle ulaşmasını engelleyecek şekilde derelerin üzerine çok sayıda bentler
inşa edilmiştir. Yeraltı suyunun fazlaca çekilmesi, göl çekildikçe
ortaya çıkan arazinin yöre halkı tarafından sahiplenilmesi kötü
kullanım örnekleridir. Burdur Gölü’nün simgesi olan Dikkuyruk
kuşlarının sayısında da azalma olduğu söylenmektedir.

Göl Tortulları
Burdur Gölü tortullarının tümü kaba ve ince taneli kırıntılılar
olup, sularının tuzlu oluşuna karşılık eski tortullar içinde hemen hiç kimyasal çökel yoktur. Göl kıyılarında delta, fan-delta
tortulları, merkezi kesimlerde ise gölsel çamur ve çamurtaşları
görülür. Suyu çekilen yerlerde yapılan yarmalarda göl içi
tortulların durumu açık gözlenmektedir ve tümü gri renkli
çamurlar olarak tespit edilmiştir (Gözükara vd.2021). Kıyılardaki çökellerin bir bölümü kum ocaklarında ve tuğla malzemesi
alınan yarmalarda iyi gözükür. Bunlardan deltayik olanlar açık
renkli silt, kum ve ince çakıllı tortullardır. Sedimantolojk özellikleri önceki çalışmalarda tanıtılmıştır (Kazancı, 1988, 1990;
Kazancı ve Erol, 1987). Bunların ekseriyetle delta ve fan-delta
şeklinde çökeldikleri, göl seviyesindeki oynamalara bağlı olarak
zaman zaman boğuldukları anlaşılmıştır (Şekil 7, 8).
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Şekil 8. Kocadere fan-delta istifinin enine kesiti (Kazancı ve Erol
1987’den).

Şekil 9. Göl kenarı tortulları.
Göl çökellerinin içinde rastlanan Dreissena sp kavkılarının
tatlı su formları olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, göl sularının
karaya savrulması sonucu, çok genç alüvyon yelpazelerinin ince
taneli düzeyleri arasında tuz kalıntıları tespit edilmiş ve buradan
Burdur Gölü sularının Geç Pleyistosen’de dışa akışı olan tatlı sulu
göl iken Orta Holosenden itibaren tuzlanmaya başladığı yorumu
yapılmıştır (Kazancı ve Kazancı 1988).
Burdur Gölü tortulları çeşitli yöntemlerle yaşlandırılmıştır.
Elde edilen en eski tortul yaşı 27000 yıldır (Kış vd., 1989; Platevoet vd. 2008). Tortullar seki oluşturabilmiştir. Bu durum ve göl
13

salınımları ile birlikte tektonizmanın depolanmaya tesirlerini işaret ederler.

Değinilen Belgeler
Altınkale, 2001. Süleyman Demirel Ün. Fen Bil. Ens. YL Tezi, Isparta, 78 s.
Beyhan vd. 2007. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, 11-2,173-179.
Çağlan, DC, 2011. Burdur MAKÜ Fen Bil.Enst. YL tezi, Burdur, 96 s.
Görmüş vd., 2010. İç: I. Burdur Sempozyumu Bildirileri, Burdur, s. 568578.
Gözükara vd., 2021. Pedosphere 31, 882-891.
Flecker vd. 2005, Sedimentary Geology 173, 277-314.
Karaman, E., 1994. Türkiye Jeoloji Bülteni 37, 119-134.
Kazan-Kırçık, 2010. İç: I. Burdur Sempozyumu Bildirileri, Burdur, s. 14791492.
Kazancı, N. ve Erol, O., 1987, Zeit. Geomorphology 31, 261- 275.
Kazancı, N., 1988. In: Fan Deltas: Sedimentology and Tectonic Setting (Ed.
by W. Nemec and R.J. Steel) Blackie and Son, Glasgow, 186-196.
Kazancı, N., 1990, In: Coarse Grained Deltas (Ed. by A. Colella and D.B.
Prior), Intern. Assoc. Sediment. Spec. Pub. 10, 185-198.
Kazancı, N. ve Kazancı, M., 1988, İç: ÇEVRE-88 (Ed. O. Uslu, M.M. Evirgen ve A. Müezzinoğlu), Çevre Müst. - DEÜ, İzmir, C. II, K. 1-9.
Kazancı, N., Roberts,N. 2019. In: Landscapes and Landforms of Turkey
(Eds. Kuzucoğlu et al) Springer, s. 325-337.
Kış vd., 1989. Journal of Islamic Academy of Sciences 2:1, 37-40.
Koç vd. 2016. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 105, 369-398.
Koçyiğit, A. 1984. İç: Geology of Taurus Belt (Eds. Tekeli ve Göncüoğlu),
s 53-67.
Platevoet vd. 2008. Quaternaire 19, 147-156.
Yiğitbaşoğlu, H., Uğur. A, 2010. Ankara Üniv. Çevre Bilimleri Dergisi 2,
129-143.

14

GEZİ GÜZERGAHI VE DURAKLAR
Gezi Burdur merkezden başlayacak, göl çevresini saat ibresi
yönünde dolaşarak aynı yerde tamamlanacaktır. Durakların çoğunluğu gölün batı kıyılarında olup her biri aşağıda tanımlanmıştır.
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DURAK 1. ÇENDİK. Burdur merkeze yaklaşık 7 km mesafede
olan durak önceki yıllarda halk plajı ve rekreasyon alanı olarak
kullanılmıştır. Burada çakıllı ve bloklu, temel kayaların aşındırılması ile ortaya çıkan kırıntılılar bulunmak olup gölün seviyesinin
dalga oluşturacak kadar yüksek olduğu durumu gösterir. Katılımcılar, kaba kırıntılı tortulları inceleyeceklerdir.

DURAK 2. HACILAR HÖYÜĞÜ. Öncekinden yaklaşık 10 km
güneybatıda olan durak, Türkiye’nin Göbeklitepe’den sonra en
eski, erken Neolitik dönem yerleşimi olan Hacılar Höyüğü’dür.
Göl seviyesinin yüksek olduğu dönemde göl kıyısında kalan höyüğün konumu dikkat çekicidir ve olasılıkla göl suyunu kullanmışlardır. Durakta göl-yerleşim alanı ilişkileri tartışılacaktır.
DURAK 3. SOĞANLI FAN-DELTA İSTİFİ. Durak 2’den yaklaşık 6 km batıda yer alır. Önceki yıllarda adı Soğanlı olan lokalite adı Müslümler ve Kumluca olarak değişmiş olmakla birlikte,
bölgenin kum kaynağıdır ve kesit sürekli değişmektedir. Önceki
yıllarda elde edilen kesit aşağıda verilmiştir.
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Fay bloku gerisinde biriken tortullar ile fay bloku önünde (göl
tarafı) birikenler tane boyu bakımından önemli farklar sunarlar.
Gölün en az üç kez transgresyon yaptığı ve önceki deltaları boğduğu depolanma mekanizması tartışılacaktır.
DURAK 4. PAMUKLUDÜZÜ-ÜVEYİK TEPE. DALGA AŞINIM SARPLIĞI. Kıyı boyunca önceki duraktan yaklaşık 10 km
kuzeydoğuda yer alan Üveyik Tepe, göle ulaşan temel kayadır.
Burada gölün yüksek zamanlarını temsil eden iki ayrı seviye halinde dalga aşındırma sarplığı bulunur. Göl süreçleri ile bu morfolojik elemanın ilişkileri ve dalga aşındırmasının olası sebep ve
sonuçları tartışılacaktır.
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DURAK 5. KOCADERE FAN-DELTA. Önceki duraktan 4 km
kuzeybatıda yer alan Kocadere Yelpaze deltası, Burdur gölünün
en belirgin tortul deposu oluk K-G yönlü temsili kesiti Şekil 8’de
verilmiştir. Mevsimlik Kocadere vasıtasıyla kesilen istifin iç yapısı açık gözükür. Alüvyon yelpazesi ile ayrılan, üst üste yerleşmiş
iki delta istifi bulundurur.
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Durakta delta istiflerinin iç yapıları incelenecek ve olası depolanma mekanizmaları tartışılacaktır.
DURAK 6. SENİR. Önceki duraktan yaklaşık 10 km sonra
gelen ve göl kıyısında olan durakta yüzeylemiş göl tabanı
çökelleri incelenecektir. Beyaz tuz örtüsü ile belirgin olan tortullar
göl çamurları olup, halkalar halinde, mevsimlik-yıllık kuruma
ve/veya göl çekilme evrelerini ortaya koymaktadır. Durak 2’deki
drenaj kanalları vasıtasıyla kurutulmuş göl tabanı tortulları ile bu
duraktakiler karşılaştırılacak ve süreçler tartışılacaktır.
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