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(Özet) .
Karapinar-Kizören (Konya) arasinda, dünyada benzerlerine ender rastla-

nan obruklar yer almaktadir. Etkileyici görüntüleri ile doga harikasi olan bu ob
ruklar korunmaya ve korumaya zorunlu oldugumuz yapilardir.

Yöredeki obruklarin olusumunda Neojen yasli gölsel çökeller, yeraltisuyu,
yeraltisuyunun akim yönü ile kimyasal bilesimi. ve Karapinar yöresindeki Pliyo
sen yasli v,-Ikanizma etkendir. Geçmiste olusan bu obruklar halen günümüzde

de olusmaya devam etmektedir. Son olarak Mayis 2000 tarihinde Karapinar'in 5
km kuzeyb8~~slnda, Üzecek Dagi güneyinde yeni bir obruk (Yavsan obrugu)
olusmustur. Yavsan obrugu ilk olusumunda yüzeyalani 46.5 m olup, su seviyesi
55 m dir. O.usumundan üç ay sonra Agustos 2000 de obrugun yüzey obrugun
olani 201 m ye ulasmistir. Su seviyesi ise 2 m. düsmüstür. Ekim 2000 tarihinde
ise obruk ortalama 17,5 m çapina ulasmis ve dairesel bir görünüm almistir. Su

seviyesi ise Agustos ayina göre O, 5 m. yükselmistir. Obruk alani 205'ye ulas

mistir. Obri'k halen olusumuna devam etmektedir. Ilginç yapisi nedeniyle yeni
olusan obruk yöre halki tarafindan bilinçsizce ziyaret edilmektedir. Olasi can

kaybinin engellenmesi için obruk çevresinde bir koruma alani olusturulmasi ve
gerekli tedborlerin alinmasi zorunludur.
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GiRis

Konya-Karapinar ve Aksarayovalarinda gölsel çÖkeller" içinde olusmus

çok sayida obruk bulunmaktadir. Farkli boyut ve derinliklerdeki bu obruklar e

gemen olarak Karapinar ilçesi ile Kizören(Konya) kasabasi arasinda yer alir.

Güzel görünümleri ve ilginç yapilari ile dikkati çeken bu obruklarin yapisi ve
olusumu ile ilgili bir çok arastirma yapilmistir. Çalik (1939), Lahn (1940),

Çörekçioglu (1985), Biricik (1992), Canik (1997). 'Yöredeki obruk olusumu gü

nümüzde de devam etmekte ve var olan obruklara yenileri eklenmektedir. Son

olarak bu obruklara Mayis 2000 tarihinde bir yenisi daha eklenmistir. Yeni obruk

Karapinar (Konya) ilçesinin 5 km kuzeybatisinda, Üzecek daginin güneyinde,

Yavsançukuni yaylanin 1 km dogusunda yer almaktadir (Sekil 1). Bu çalismada

'Yavsan Obrugu' olarak adlandirilan obrugun özellikleri, Mayis- 2000-kim 2000

tarihleri arasind.aki gelisimi açiklanacaktir.': n ..,
JEOLOJi

;.

Inceleme alaninda en alt birimi Miyosen-Pliyosen, yasli Cihanbeyli for
masyonu olusturmaktadir. Oldukça genis alanda gözlenen birim beyaz, açik gri

renkli kireçtaslari, marn, killi kireçtaslari ve tüf karisimindan olusmaktadir. Ki

reçtaslari yatay tabakali, erime boslukludur. Formasyonun kalinligi 1000 m. dir.

Bu birim Karacadag volkanitleri tarafindan kesilmektedir (Sekil 2, 3). Volkanitler

Karapinar'in kuzeybatisinda Üzecek daginda (1293 m), elips seklinde bir volkan

konisi olarak mostra vermektedir ..Bazalt akintilarindan ve etrafindaki tüf çökel

lerinden olusan elips seklindeki koni, koyu siyah renkli kompakt görünümdedir.

Bu koninin Acigöl ve Meke Gölü kraterlerinin volkanik faaliyetinin son safhasin

da olusan patlama krateri oldugu ve lavlarinin bazalt, trakibazalt ve andezit

bilesimli oldugu' belirlenmistir (Bas, Ayhan, 1985). Yasi Pliyokuvaternerdir. Ta

banda Cihanbeyli formasyonunukesen KaracadaQ.volkanili üstten açili uyum
suzlukla Kuvaterner yasli alüvyon tarafindan örtülmektedir. Alüvyon inceleme

alaninin batisinda ve güneyinde gözlenmekte olup çakil, kum, kil ve silt depola

rindan olusmustyr (Sekil 2, 3).

YAPiSAL JEOLOJi

Inceleme alaninin ana tektonik yapisini KD-GB gidisli Karapinar fayi o

lusturur (Sekil 3). Inceleme alanini boydan boya k~~ eden Karapinar fayi egim
atimli normal bir faydir. Fay dogusundaki kesim i;:ökerken batisi yükselmistir.

Karapinar fayini~ batisinda ise, bu faya paralel gidisli diger bir egim atimli nor

mal fay bulunur., Karapinar fayi inceleme alaninda KB-GO gidisli bir host yapisi
olusturur. Bu faylar Kuvaterner yasli alüvyonlari kesmekte ve yöredeki obrukla-

rin büyük bir böiü.mü Karapinar fayinin batisinda yeralmaktadir. ,,~
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Sekil 1: inceleme alaninin yer bulduru harilasi.
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Sekil 3: Inceleme alaninin genellestirilmis dikme kesiti.
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Türkiyenin önemli bir bölümü Miyosenden baslayan ve Kuvaterner'de de

vam edensiddetli bir volkanizma geçirmistir. Karapinar çevresinde Kuvaterner

yasli bazalt ve andezit türde volkanik birimler yer almaktadir. Bu genç

volkaniller maar seklinde kraterler, bazaltik curuf konileri, andezitik lav tepeleri

ve lav akintilari seklinde izlenmektedir. Bazi maarlarin kraterlerinde sular birike

rek krater göllerini olustururlar. Acigöl ve Meke Gölü bunlarin en büyükleridir

(Sur 1972). Karacadag volkan grubu içinde yer alan Üzecek dagi bazaltlardan

olusmus bir volkan konisidir. Bu koni volkanik etkinligin son safhasinda olus

mustur. Yöredeki volkanitlerin yasi 3, 2 my ile 1 my arasinda degismektedir

(Keller 1973).

OBRUKLARIN OLUSUMU

Kc.;apinar ve çevresinde çalisma yapan. arastirmacilar obruklarin olusu- •

mu ile ilgili degisik görüsler ortaya atmislardir. -Çalik (1939) obruklarin olusumu

nun volkanik olaylarla ilgili oldugunu, Lahn (1940) yeraltisuyunun belirli hatlar

boyunca aktigini ve obruklarin derin faylara bagli oldugunu belirtmistir .•Çörek

çioglu (1 ::185),Biricik (1992), Canik (1997) çalismalarinda obruklarin karstlasma
ve volkanizmaya bagli oldugunu belirtmistir.

Konya-Karapinar-Kizören arasindaki obruklarin olusumunda' arazinin li

tolojik özellikleri, yeraltisuyunun akim yönü ve kimyasal bilesimi etkindir. Bu-'"

nunla beraber Üzecek dagi ve Karapinar dolayindaki volkanlarin çikarttigi CO 'i

çözerek karbonik asitçe zenginlesen yeraltisuyu obruklarin olusumunda etkili

olmustur. Asidik özellikteki bu su güneyden kuzeye dogru akim yolu. boyunca

kireçtasiiia etki ederek kireçtasini eritmektedir (Sekil 4). Böylece yükselen

karstlasma ve iç karstlasma olayi sonucu yeraltinda büyük bosluk ve magaralar

olusmaktadir ~Çetindag 1985). Bu bosluklar yeryüzüne 20-25 m. yaklasinca
magaranin marnli killi tavani üzerindeki agirliga dayanamayip çökmektedir. Böy

lece derinlere dogru yatay kesit alani büyüyen obruklar olusmaktadir. Bunlarin

agiz çaplari birkaç metre ile birkaç yüz metre, derinlikleri ise yüzeyden itibaren

birkaç metre ile 300 m. arasinda degismektedir (Canik 1997, Çörekçioglu 1985).

Yeni olusan Yavsan obrugu Karapinarin 5 km KB'da, Üzecek daginin gü

neyinde. yavsan çukuru yaylanin 1 km dogusudadir. 24 Mayis 2000 tarihinde

büyük patlama sesleri ile olustugu, patlama seslerinin yer yer tekrarlandigi ve

obruk a(i:z çapinin gittitce arttigi tarla sahibi ve köylüler tarafindan belirtilmistir.

Mayis 2000 de obrugun KD-GB kesitinde capi 8 m.KB-GD kesitinde ise 7.40 m.

olarak ölçülmüstür. Obrugun ortalama alani 46.5 m dir. Tabaninda su bulundu

ran obrLkta bu tarihteki su seviyesi 55 m dir. 18 Agustosta gidildiginde ise göç

me ve/veya C02 çikislarina bagli olarak olusan patlamalarin seyrekte olsa de-
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vam ettigi gözlenmistir. Bu tarihte obrugun KD-GB kesitinde çapi 17 m. KB-GO

kesitindeki çapi ilie 15 m ye ulasmistir. Yaklasik o'l"arakdairesel sekilli obrugun

yüzeyalaninin ortalama 201 m ye ulastigi gözlenmis~( Su seviyesi bu tarihte 2

m alçaJarak 57 O?ye düsmüstür. Obrugun KB-GO ve KD-GB yönünde tabana
dogru kesiiieri ve litoloji özellikleri sekil 5 de verilmistir.
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Sekil 4: Inpileme alani ve çevresinin yer alti su tablasi haritasi
(Caiilk, 199Tden alinmistir) .. )

KD-GB kesitinde, yüzeyden itibaren en üsUe gevsek dokulu sarimsi

kahverenkli topra~ seviyesi bulunmaktadir. Bu seviyenin kalinligi KD da 2, 60

m., GB'da ;se2.9 m.dir (Sekil 5a). Daha altta yaklasik 2 m. kalinliginda beyaz

renkli kumlu bir seViye yer almaktadir. Bu seviyeden su seviyesine kadar beyaz

sari renkli ayrisma yüzeyli Miyosen-Pliyosen yasli killi kireçt~i!' kireçtasi,çamurtasi ve marn ardalanmasi gözlenmektedir.Obruk her iki yönd~ dibe dogru

genisleyerek disa:dogru egim sunmaktadir.

KB-GO kesitinde ise yine ayni kayaçlar gözlenmektedir. KB yönünde top

rak kalinligi 2-3, GO yönündeki kalinligi ise 3, 3 m. dir (Sekil5 b). Bu dogrultuda

obrugun her iki yöndeki kesiti 12 m. ye kadar dikeyakin devam ethiekte bura-
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dan sonra asagiya dogru genislemektedir. Üç boyutlu olarak düsünüldügünde

obruk yaklasik 12 m. ye kadar dairesel ve dik kenarli olarak devam ederken
dibe dogru genislemektedir. Obrugun duvar kenarlarinda harita görünümunde

dairesel çatlak ve kiriklar gelismistir (Sekil 5c). Çatlaklar yüzeyden 6m ye kadar

harita görünür,nünde dairesel ve dik egimlidir. Daha alt seviyelerde konik durum

almaktadir (Sekil 5c). 23.11.2000 tarihinde yapilan ölçümlerde obruk çapinin

KD-GB kesitinde 17, 5 m, KB-GO kesitinde ise 16, 5 m ye çiktigi belirlenmistir.
Yüzeyalani ortalama olarak 205 m ye çikan obrukta su seviyesi yarim metre

yükselmistir ..

'Sekil 5: inceleme alanindaki sularin Schoeller diyagrami.

SU K!MvASi

Obruktan ve yakinindaki sondaj kuyusundan alinansu örneklerinin kimya

sal tahlilleri yapilmis elde edilen sonuçlara· göre sularin fizikokimyasal özeIHkleri

belirlenerek inceleme alani yakindaki diger obruklarin sulari ile denestirilmistir.

Schoeller diyagramina göre iyonlarin siralanisi söyledir:

Vavsan Obrugu rCa>rMg>rNa+K, rHC03>rS04>rCI

Meyil Obrugu rNa+K>rMg>rCa, rHCOa>rCI>rS04

Çirali Obrugu rMg>rCa>rNa+K, rHCOa> rS04>rCI

Sondaj rCa>rMg>rNa+K, rHCOa> rS04>rCI
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(bL

KB

Toprak örtüsü

GB

f=L~-:~q Kireçtasi, mami i i .Kinklar 1•••••••. kil, çamuruisi

(a)

KD

(c)

Sekil 6: Yavsan obrugunun Agustos 2000 tarihinde a: KD-GB, b: KB-GO

yönündeki kesiti c: Yavsan obrugunun harita görünümü.

Yavsan Obrugu ile Sondaj kuyusu na ait sular ayni kökenlidir (Sekil 6).

Piper diyagramina göre Yavsan Obrugu suyu 9. bölgede yer almakta olup i

yonlarinin hiç biri %50'i geçmeyen karisik kökenli sular sinifinda, sondaj suyu

ise 5. Bölgede karbonat sertligi %50'den fazla sular s!nifindadir (Sekil 7). Wilcox
diyagramina göre Meyil Obrugu iyi kulanilabilir sular sinifinda digerleri ise çok

iyi, iyi katilede sular sinifindadir (Sekil 8). Tuzluluk dlyagramina göre ise Yavsan

Obrugu C2S4 sinifinda olup orta derecede tuzlu fazla sodyumlu sular sinifinda

dir. Özel hallerin disinda sulama suyu olarak kullanilamaz (Sekil 9).

Tablo 1: Inceleme alanindaki obruk sularinin kimyasal tahlil sonuçlari.

Ivonlar (ma/lll Yavsan Obru· uMevil Obruauirali ObruauSonda'Kuvusu
Mali

mea%meaMa/Imeq%meaMali·meq%meqMgIImeq%meq
Ca

68.03.437.932.01.68.252.02.635.37203.652.1

Mg
36333.591.207.6039,338.43·.2043,426.42.231.8

Na
57.7'2.5128.0193.28.4043,532.21.4019.0224.61.0715.5

K
1.60.040.4466.301.708,806.240.162,171.20.030.4

CI
67.51.921.2228.66.4433,429.840.8411,5739.11.115.9

SO,
146.43.0534262.15.4628,296.9 •2.0227,867.21.420.2

HCO,
2440 444.6451.47.4038.4268.44.4060,6268.44.463.7

CO,
OOOOO O OO

PH
7.76 8.297,937.55

Kondükllvite EC
722 1484678556

Sertlik dH
32 462929
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• Mey',i abrugu
• Çi,'oli obrugu

, Yavson obrugu
• Sende;

Sekil 7: Inceleme alanindaki sularin Piper diyagraml.

SONUÇlAR
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~
Karapinar'in KB'da ve 5 km uzagin Yavsan obrugu Miyosen-Pliyosen""

yasli göl çökelleri içinde olusmustur. Olusumu büyük patlama sesleri ile basla
mistir. Olusumundan 7 gün soraki yapilan ölçümlerde obruk alaninin 46.5 m, su
seviyesinin 55 m oldugu belirlenmistir. Ölçümler sirasinda yan duvarlarin göç- '
mesi sonucu ol Jsan sesler obrugun olusumuna devam ettigini göstermektedir.

Agustos 2000 pe obruk alaninin 201 m ye ulastigi, su seviyesinin ise 2m
alçaldigi belirlenmistir. Ekim 2000'de ise obruk alaninin 205 m'ye ulastigi, su
seviyesinin ise 0,5 m. yükseldigi belirlenmistir. Yapilan gözlemlerde obrugun
olusumuna devam edebilecegi, kis aylarinda yagislardan sonra çökmelerin
olabilecegi, obrLktaki su seviyesinin ise yükselecegi düsünülmektedir.

Obruk olusumunu tamamlamadigindan can kaybina neden olmamasi içi
obrugun çevresiuyarici levhalar konularak tel örgüye alinmalidir. Böylece kisile
rin meydana gelebilecek muhtemel kazalardan korunabilmesi saglanacaktir.
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Sekil 9: Inceleme alanindaki sularin ABD tuzluluk laboratuvaridiyagrami.
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