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Özet 
 
Bildirinin konusu uydu görüntüleri üzerinde Gürün bölgesinin jeolojik özelliklerinin araĢtırılmasıdır. 

Bildiride; 

 Basılı jeolojik haritalarla aynı arazi kesimlerine ait uydu görüntüleri karĢılaĢtırılarak görüntülerin jeolojik 
araĢtırmalarda, özellikle jeolojik harita çalıĢmalarında yarayıĢlılıklarını gösteren örnekler sunulması ve bu 
olgunun vurgulanması, 

 Gürün bölgesinin jeolojik haritalarda doğrudan görünmeyen kimi jeolojik özelliklerinin uydu görüntüleri ile 
görsel olarak ortaya konulması, 

 Bölgenin jeolojik özelliklerinin içerdiği potansiyellerin ve risklerin tartıĢmaya açılması, potansiyellerin ve 
risklerin planlı ve sistemli olarak araĢtırılması gereğinin vurgulanması 

amaçlanmıĢtır. 

Bu amaçla bölgenin http://www.mta.gov.tr sitesinden indirilen 1/100.000 ölçekli jeolojik haritalarıyla, 
http://wikimapia.org sitesinden indirilen esnek ölçekli uydu görüntüleri karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. 
Gürün bölgesine ait birkaç hava fotoğrafı da bu kapsamda değerlendirilmiĢtir.  Ġnternetten indirilen ham uydu 
görüntülerinin zıtlık, netlik, renk gibi teknik özellikleri görüntülerin yorumundan önce bilgisayarda resim 
iĢleme programları yardımıyla iyileĢtirilmiĢ ve görüntüler daha kullanıĢlı  hale getirilmiĢtir. 

Ġncelemeler göstermiĢtir ki,  hava fotoğraflarından ve uydu görüntülerinden yararlanılmaksızın, zaman 
baskısı altında sadece arazi çalıĢmaları ile yapılan jeolojik haritalarda eksiklikler ve kimi hatalar 
bulunabilmektedir. Hava fotoğrafları ve özellikle de uydu görüntüleri, gerektiğinde arazi çalıĢmaları 
sonrasında da değerlendirilerek, hataların giderilmesi ve haritalardaki doğruluk derecesinin artırılması 
olanaklıdır. 

Bölgenin temel jeolojik özellikleri sunumda görsel olarak ortaya konulduktan sonra, yukarıda da belirtildiği 
gibi,  bu özelliklerin taĢıdığı potansiyeller ve riskler kısaca tartıĢmaya açılacak; bu konuda daha planlı ve 
sistemli çalıĢmalar yapılması gereği vurgulanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Gürün bölgesi, hava ve uydu fotoğrafları, tortul kayalar, kırıklı yapılar, karstik yüzey 
Ģekilleri. 

 

Abstract 

The subject of this presentation is the investigation of geological features of Gürün area on satellite images. 

The goals of this work are 

 Comparison of printed geological maps to the satellite images of the same area, in order to present 
ademonstrative examples on the usefulness of satellite images in geology and to emphasize thereof. 

 To display some geological features of Gürün area, not readily seen on geological maps, 

http://www.mta.gov.tr/
http://wikimapia.org/
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 To open a debate on the geological potentials and risks of the Gürün area and to stress the necessity of 
planned and systematic work on the subject. 

For this purpose, geological maps of the area to the scale of 1/100.000 downloaded from 
http//www.mta.gov.tr,  and  satellite images of various scales downloaded from http///wikimapia.org are 
studied and compared. A few air-photos of the area are also interpreted in this connection. Techhnical 
features of the downloaded raw images such as contrast, sharpness and color are corrected before 
interpretation, using some photo editing softwares. Studying the maps and satellite images of the same area 
in comparision reveals, that the maps prepared only by fieldworks usually under time pressures and without 
using air photos and satellite images, may have some insufficiencies and errors. Evaluating air photos, and 
especially satellite images, if necessary also after fieldworks, can provide correction and more accuracy to 
the maps. 

After presenting the basic geological features of the Gürün area on images, it is aimed to open a debate on 
the geological potentials and risks of the area, and stress the necessity of planned and systematic 
investigations on the mentioned topic. 

 

___________________________________ 

(*) Orijinal baĢlık:  

GÜRÜN BÖLGESİNİN UYDU GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDE 

GÖZLENEN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

GEOLOGICAL FEATURES OF GURUN AREA 

OBSERVED  ON SATELLITE IMAGES 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giriş 

Uçaklardan çekilen hava fotoğrafları 1935’ten beri askeri amaçlar dıĢında sivil amaçlarla da 
kullanılmaktadır. Bu sivil amaçlardan önemli biri de jeoloji alanındaki çalıĢmalardır. Uydu 
görüntülerinin -günlük dilde uydu fotoğrafı kavramı da kullanılmaktadır, yine önemli biri jeoloji olan 
sivil alanlarda etkin olarak kullanılmasına ise 1972’de LANDSAT 1 uydusunun kayıtlarıyla 
baĢlanmıĢtır. Uydu ve görüntüleme teknolojilerinde, uzay çağının baĢlangıcı olan 1957’den -
Sputnik 1’in fırlatılıĢı, sonra çok hızlı geliĢmeler olmuĢ; LANDSAT 1’de 80 m olan çözünürlük 
2008’e gelindiğinde GEOEYE 1 ile 41 cm’ye kadar yükseltilmiĢtir. Bu çok yüksek çözünürlük 
dıĢında zengin renk içeriği ve artan netlik de uydu görüntülerini askeri ve bilimsel sahalar dıĢında 
hayatımızın hemen her alanında aranır ve vazgeçilmez araçlar haline getirmiĢtir. Dünyanın hemen 
her köĢesine ait pek çok nitelikli uydu görüntüsüne internet üzerinden genellikle bedelsiz 
eriĢilebilmesi ve indirilebilmesi görüntülerin kullanımını kolaylaĢtıran ve yaygınlaĢtıran çok olumlu 
bir baĢka olgudur. Uydu görüntüleri ile ilgili bu olumlu özelliklerin çoğu hava fotoğrafları için söz 
konusu değildir. 

Bir bölgede jeolojik araĢtırma çalıĢmaları ve özellikle jeolojik harita hazırlama çalıĢmaları yapılırken 
bölgenin uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları üzerindeki incelemeler 

 Arazi çalışmalarını işe hız, kolaylık ve ekonomiklik katarak  önemli oranda 
destekleyebilmektedir, 
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 Kimi durumlarda da arazi çalışmalarına göre jeolojik haritalara daha yüksek doğruluk derecesi 
kazandırabilmektedir. Arazide algılanması güç olan bazı yapılar görüntü üzerinde çok daha 
kolaylıkla belirlenip haritalanabilmektedir. 

 Arazide yapılan çalışmaların görüntüler üzerinde denetlenmesi, haritalardaki eksikleri 
tamamlayıcı ve hataları düzeltici katkılar sağlayabilmektedir. 

Evet, hava fotoğrafları ve günümüzde özellikle uydu görüntüleri üzerinde jeolojik inceleme 
yapılmasının arazi çalıĢmasına göre çeĢitli kolaylıkları ve üstünlükleri bulunmaktadır. Ancak buna 
karĢın, özellikle örtülü arazilerde kayaç birimlerinin tam olarak tanımlanması ve  sınırlarının 
çizilmesi; laboratuarlarda incelenmek üzere mineral, maden, kayaç ve fosil örnekleri alınması; 
tektonik yapıların bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için tabaka doğrultu ve eğimleri ile diğer 
ölçümlerin yapılması; zorunlu durumlarda jeolojik yapının aydınlatılabilmesi için galeri, sondaj vb 
iĢlemler gerçekleĢtirilmesi bütünüyle ve mutlaka arazi çalıĢması gerektiren çalıĢmalardır. BaĢka bir 
ifadeyle hava fotoğrafları ve  uydu görüntüleri üzerinde yapılan jeolojik çalıĢmalar arazi 
çalıĢmasının alternatifi değil, destekleyicisidir. Kaldı ki görüntü ve fotoğraflar üzerinde yapılan kimi 
yorumlar da yanılmalar içerebilir ve bunların doğruluğunun da arazide test edilmesi gerekir. 

2. Amaç 

Bu sunumun amacı aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Basılı jeolojik haritalarla aynı arazi kesimlerine ait uydu görüntülerini karşılaştırmalı şekilde 
inceleyerek, görüntülerin jeolojik araştırmalarda, özellikle jeolojik harita çalışmalarındaki 
yarayışlılıklarını örneklendirmek. 

 Gürün bölgesinin jeolojik haritalarda doğrudan görünmeyen kimi jeolojik özelliklerini uydu 
görüntüleri ile görsel olarak ortaya koymak, 

 Bölgenin jeolojik özellikleri ana hatlarıyla ortaya konulduktan sonra, bu jeolojik mirasın 
potansiyellerini ve risklerini tartışmaya açmak, potansiyellerin ve risklerin sistemli ve planlı 
olarak araştırılmasının amaç edinilmesi gereğini vurgulamak.  

3. Çalışma Araçları ve Yöntem 

Bölgesel jeolojik çalıĢmalarda ilk akla gelen araç literatür çalıĢmasıdır. 1960’lı yıllarda Darende-
Gürün Havzası’nda petrol arama çalıĢmaları yapıldığından, bunun yarattığı ilginin de etkisiyle 
Gürün ilçe arazisinin jeolojisi çoğu kesimlerde oldukça ayrıntılı biçimde çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢmalara  
ait kimi yayınları internette bulmak olanaklıdır (örneğin AkkuĢ 1971, Kurtman 1978, Atabey 1993, 
Yalçın 2001, Kaçaroğlu 2006). Ancak yukarıda da belirtildiği gibi kendi amacımız uydu 
görüntülerinin değerlendirilmesi olduğundan, internette bulunan kaynaklar dıĢında, ayrıntılı literatür 
incelemesine gidilmemiĢtir.  

Bu çalıĢmada, amaca uygun olarak MTA (http//www.mta.gov.tr) tarafından 2002 yılında 
yayımlanmıĢ renkli 1/500.000 ölçekli Sivas paftası  ve  1/100.000 ölçekli Elbistan H23 (1991) ve 
Elbistan H24 (1997) jeolojik harita paftaları ile http//wikimapia.org sitesinden indirilen esnek 
ölçekli uydu görüntüleri kullanılmıĢtır. Elde bulunan birkaç hava fotoğrafı da değerlendirilmiĢtir. Çok 
sayıda görüntü incelenmiĢ, ancak bildiri boyutu sınırlı olduğundan burada sadece seçilmiĢ örnekler 
kullanılmıĢtır. Uydu görüntülerinin kullanılmasında hiçbir ticari amaç güdülmemiĢtir. Ġlgili web 
sitesinin kuralları gereği kullanılan her görüntü üzerine (http//wikimapia.org) kaydı konulmuĢtur.  
Görüntülerin ticari amaçla kullanılması izne bağlı olduğundan, bu bildiriden alıntı yapılarak ticari 
amaçla kullanılması durumunda sorumluluk alıntıyı yapanlara ait olacaktır.  

MTA’nın web sitesine konulmuĢ 1/100.000 ölçekli jeolojik haritalar açınsama niteliklidir. Açınsama 
nitelikli haritalar eldeki bilgilere göre hazırlanmıĢ ancak yakın çevresi ile bir bütünlük sağlanmamıĢ 
haritalar olarak tanımlanmaktadır. Açınsama niteliği dıĢında, sitedeki bu haritalarda kayaç birimleri 
için kullanılan desenlerin yandaki birimler üzerine kayma Ģeklinde, haritaların kullanımına pek zarar 
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vermeyen baskı hataları görülmektedir. Kayaç birimi sınırları ile tektonik çizgi ve iĢaretlerde ise 
baskı hatası olmadığı kabul edilmiĢtir. 

Ġnternetten ham olarak indirilen görüntüler üzerinde fotoğraf iĢleme programları yardımıyla zıtlık, 
netlik ve renk gibi teknik özellikleri düzeltici iĢlemler yapılmıĢ; çoğu durumda, karĢılaĢtırmaları 
kolaylaĢtırmak için bir arazi kesimine ait görüntü, aynı kesime ait jeolojik harita parçası ile yan yana 
getirilmiĢtir. 

4. Litolojik Açıdan Bölgenin Genel Özellikleri  

1/500.000 ve 1/100.000 ölçekli haritalarla uydu görüntüleri karĢılaĢtırmalı olarak incelendiğinde 
Gürün bölgesinde litolojik açıdan kısaca Ģu özelliklerin öne çıktığı görülür ġekil 1, 2, 12-21):  

1. Ġlçe arazisinde tortul kayaçlar, bunlar arasında da kireçtaĢları egemendir. Arazinin çok büyük 
bir bölümünü kapsayan kireçtaĢları üzerinde orman örtüsü bulunmadığı gibi, tarım arazisi 
örtüsü  de yok denecek kadar azdır. Hemen her yerde kireçtaĢları üzerinde yoğun karstik 
yüzey Ģekilleri bulunmaktadır.Arazinin kabaca %70 kadarını örten kireçtaĢlarının yaĢı Triyas-
Kretase arasında değiĢmektedir (ġekil 1, 2).  

2. Bir baĢka kayaç grubu da koyu-siyah renkli, bazaltik-andezitik bileĢimli volkanik kayaçlardır. 
Göbekören ve hemen bunun kuzeybatısında Karahalka volkanik çıkıĢları bazaltik örtü ve 
akıntılardan oluĢmaktadır ve yaĢları Üst Pliyosen-Kuvaterner olarak verilmektedir. Gürün-
Suçatı arasında, Yuva Karakepez Tepesi ve çevresi ile Karadoruk Karadağ’da yine koyu renkli, 
ancak daha çok andezitik bileĢimli volkanik çıkıĢlar bulunmaktadır. Kaynaklarda bunların 
yaĢları da Alt Pliyosen olarak belirtilmektedir (ġekil 1, 2, 12, 16). 

3. YeĢildere ve Sarıca köyleri çevresinde koyu yeĢil renkli, yaĢları Maestrihtiyen öncesi olarak 
belirlenmiĢ ofiyolitik kayaçlar bulunmaktadır. Ġçlerinde kromit yatakları bulunabilen bu tür 
kayaçlar, Tepecik’teki küçük bir yüzeyleme dıĢında Ġlçe’nin baĢka bir yerinde görülmemektedir 
(ġekil 11, 19, 44).  

4. Arazi çıplak da olduğundan, görüntüler üzerinde kayaçların tür özellikleri hakkında oldukça 
ayrıntılı gözlemler yapılabilmektedir. Bazı görüntü örnekleri ve bunlarla ilgili kısa açıklamalar 7. 
bölümde verilmiĢtir (ġekil 12-21). 

5. Tektonik Açıdan Bölgenin Genel Özellikleri  

1- Görüntüler üzerinde yapılan incelemeler bölgenin yoğun tektonik etki altında kaldığını açıkça 
göstermektedir. 

2- Haritalara ve uydu görüntülerine bakıldığında bölgede kırık tektoniğinin egemen olduğu 
anlaĢılmaktadır. Bunun önemli nedenlerinden biri tektonik kuvvetler karĢısında kıvrılmaya pek 
elveriĢli olmayan, sert ve orta-kalın tabakalı kireçtaĢlarının yaygınlığı olabilir. Üç büyük kırık 
(fay) kuĢağından söz edebiliriz. Bunları a) Uzunyayla kırık kuĢağı, b) Suçatı kırık kuĢağı, c) 
Yuva kırık kuĢağı olarak adlandıralım. Bu kuĢakların geometrik konumu bölgenin yaklaĢık 
kuzey-güney doğrultulu sıkıĢma etkisinde Ģekillendiğine iĢaret etmektedir (ġekil 1, 2, 22, 29, 
37). 

3- Kuzeydoğuda YeĢildere yakınında ofiyolitik serinin güneybatı sınırı da faylıdır. Bu fay da, biraz 
daha büyük bir kırık olan Yuva fay kuĢağına paraleldir (ġekil 44). Üç büyük kuĢak dıĢında orta 
kesimde SularbaĢı-Camiliyurt köyleri arasındaki alanda da kırık hatları bulunmaktadır. 
Bunlardan büyük olanlar Uzunyayla kırık kuĢağına paraleldir (ġekil 45-48). 

4- Uzunyayla kırık kuĢağı doğrultusu kabaca KD-GB, Yuva kırık hattı doğrultusu ise KB-GD olarak 
kabul edilebilir. Suçatı fay kuĢağı tansiyon fayı olduğuna iĢaret eden özellikler göstermektedir.  
Bu özellikler bölgenin tektonik açıdan  kabaca kuzey-güney doğrultulu sıkıĢma kuvvetleriyle 
Ģekillendiğine iĢaret etmektedir  (ġekil1, 2). 
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5- KireçtaĢı alanlarının arasında ince taneli, kısmen killi ve ince tabakalı Kretase ve Tersiyer yaĢlı 
birimlerde yer yer yoğun ve karıĢık kıvrımlı yapılar gözlenmektedir. Bu kıvrımlı alanlarda çoğu 
yerde kıvrım kanatları küçük faylarla kesilmiĢtir (ġekil 49-56). 

AĢağıdaki paragraflarda sırayla genel bakıĢ ve görüntü-harita karĢılaĢtırması örnekleri, lito-
stratigrafik özelliklerle ilgili örnekler, tektonik özelliklerle ilgili örnekler, jeolojik potansiyeller, jeolojik 
riskler ve sonuç ve öneriler baĢlıkları altında görüntüler ve bunlara bağlı özet açıklamalar 
verilmiĢtir. 

 

6. Genel Bakış ve Görüntü-Harita Karşılaştırması Örnekleri 

 

 

Şekil 1- 1/500.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası  Sivas paftasından Gürün çevresini içeren 
kısım (MTA 2002; http//www.mta.gov.tr). Eskihamal-Ayvalı arasındaki açık mavi, Köroğlu ve 
Hezanlı dağlarındaki türkiz;  Kürkçü kuzeyinde ve Gürün güney-güneydoğusundaki koyu mavi 
alanların tümü değiĢik yaĢtaki kireçtaĢlarından oluĢmaktadır. Sarı, turuncu ve benzeri renkteki 
diğer alanlar Üst Kretase ve Tersiyer yaĢlı kırıntılı kayaçların alanlarıdır.Yuva, Karadoruk ve 
Göbekören’deki desenli alanlar Üst Tersiyer-Kuvaterner yaĢlı volkanik kayaçları 
göstermektedir. Haritaya tarafımızdan eklenen 1- Uzunyayla kırık kuĢağını, 2- Suçatı kırık 
kuĢağını ve 3 ise Yuva kırık kuĢağını belirtmektedir.  
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Şekil 2- Gürün bölgesinin tümünü gösteren, küçük ölçekli uydu görüntüsü (http://wikimapia.org). 
Bu Ģeklin ġekil 1 ile karĢılaĢtırılarak incelenmesi önerilir. Görüntü üzerine tarafımızdan konulmuĢ 
iĢaretler: 1- Göbekören bazaltları, 2-Karahisar  volkanitleri, 3- Karakepez volkanitleri, 4- Karadağ 
volkanitleri, 5- Karahalka bazaltları, Mavi oklar U- Uzunyayla kırık kuĢağı, S- Suçatı kırık kuĢağı, Y- 
Yuva kırık kuĢağı. Yer adları B- Bozhüyük, G- GüneĢ, M- Mağara, T-Tepecik, Y- YeĢildere. 

 

 

 

 

Şekil 3- Harita-uydu görüntüsü karĢılaĢtırılması örneği. Suçatı batısında ve güneyindeki Karadağ 
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volkanitlerinin haritadaki (sol üst köĢe) konumu ve alan biçimleri ile görüntüdekiler birbirine pek 
uymamaktadır. Örneğin Karahisar kuzeyinde volkanitler Tohma çayına kadar uzandığı halde, 
haritada oldukça güneyde kalmıĢtır. Oysa 1/100.000 ölçeği bu boyuttaki yüzeylemelerin daha 
gerçekçi biçimde haritalanmasına elveriĢlidir. 

Şekil 4- Bir baĢka karĢılaĢtırma örneği. Ġncesu kuzeyindeki iki küçük dere arasındaki sırt görüntüye 
göre derelerin doğu ve batısındaki kayaç türleriyle (Tdb) aynı gözükmektedir. Haritada (sağ üst 
köĢe) ise dereler  arasındaki sırt  farklı (KTa) haritalanmıĢtır (simgeler için Litolojik Özellikler 
bölümüne.bkz). 

 

 

 

 

Şekil 5- Gürün’ün 3 km 
kadar kuzeyindeki alanı, 
ġekil 6’da 3 rakamı ile 
iĢaretlenmiĢ alan,  içeren 
bir jeolojik harita kesimi. 
Burada çok sık ve uzun 
kıvrım eksenleri 
gösterilmiĢtir (Ceyhan 
2001). 

 

Şekil 6- Gürün yakın çevresine ait uydu görüntüsü ve sol üst köĢede aynı arazinin 1/100.000 
ölçekli jeolojik harita bölümü (MTA 1997). Bu haritada Kavak köyünün kuzeybatısına doğru, KD-GB 
doğrultulu sık kıvrım eksenleri görümlüktedir. 

Oysa ġekil 6, 7, 8 ve 14’ten de anlaĢılacağı gibi Gürün’ün hemen kuzeyinde ġekil 6’daki  2 
rakamının ve hemen güneyinde 1 rakamının çevresinde aynı katmanlar yatay veya yaklaĢık yatay 
duruĢludur. Diğer yandan kuzeydeki kabaca D-B doğrultulu kıvrım eksenlerinin hemen 5-6 km 
güneybatısında aynı formasyon içinde o doğrultuya neredeyse dik ve sık  kıvrımların bulunmasını 
deformasyon mekaniği kuralları ile bağdaĢtırmak da zor. Uydu görüntüsü üzerinde harita 
kesimlerinde gösterilen kıvrım eksenlerinin varlığını gösteren belirtiye pek rastlanmamıĢtır. Tersine 
ġekil 10’da Kavak köyünün hemen batı-kuzeybatısında KB-GD doğrultulu eksen belirtisi 
görülmektedir. 
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Şekil 7- Gürün  ilçe merkezi kuzeyinden bir fotoğraf (gurun.gov.tr). Katmanların yatay veya hemen 
hemen yatay olduğu açıkça görülmektedir 

Şekil 8- Suçatı yönünde Gürün çıkıĢında Gürün formasyonu katmanlarının yatay veya  küçük açı 
ile kuzeye eğimli olduğunu gösteren bir baĢka fotoğraf (foto Tatar 1987). 

 

 

 

 

Şekil 9- Kavak köyü kuzeybatı alanını gösteren harita parçası (Ceyhan 2001). ġekil 6’da olduğu 
gibi, burada da kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kıvrım eksenleri haritalanmıĢtır. ġekil 10 ile 
karĢılaĢtırınız. 

Şekil 10- Kavak kuzey batı kesimine ait uydu görüntüsü. Burada kırmızı kesik eğrilerle  
iĢaretlenmiĢ kıvrım belirtisi görülmekte, ancak bunun ekseni haritadakinin tersine yaklaĢık KB-
GD’dur. 
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Şekil 11- Tepecik köyü hemen güneyine 
ait uydu görüntüsü ve aynı alana ait 
1/100.000 ölçekli jeolojik harita parçası 
(sağ üst köĢede). Haritada ve görüntüde 
Dg simgesi ile gösterilmiĢ Üst Devon 
yaĢlı kayaçların içeri doğru diĢli sınırı bu 
kayaçların daha genç yaĢlı kireçtaĢları 
(Mzm1, Jura-Kretase) üzerine bindirme 
fayı ile geldiğini, dolayısıyla Devon’un 
burada bir tektonik klip olduğunu gösterir. 
Klipler aĢınırsa altından üzerle-dikleri 
genç kayaçlar görülür. Oysa çok derin 
aĢınmaya karĢın burada böyle bir durum 

gözükmemektedir. 

 

 

7. Lito-stratigrafik Özelliklerle İlgili Örnekler 

Gürün ilçe arazisinde bulunan baĢlıca kayaç birimleri 1/100.000 ölçekli jeolojik haritalardan alınmıĢ 
ve örnek uydu görüntülerine bağlanıp gençten yaĢlıya doğru yaĢ sırasına göre, aĢağıda çok kısa 
açıklamalarla sunulmuĢtur. Birimlerin arazideki yaygınlığı için haritalara bakılması gerekmektedir. 
Haritalara göre Gürün bölgesinde en genç kayaç birimi Üst Pliyosen-Kuvaterner yaĢlı Göbekören 
bazaltları (ġekil 2, 12, 22);  en yaĢlısı da sadece Tepecik köyü güneyinde yüzeylenen Üst Devon 
yaĢlı kireçtaĢı, kumtaĢı ve Ģeylden oluĢan kayaçlardır (ġekil 2, 11). 

 

 

Şekil 12- Göbekören  

bazaltları –TQg  

Üst Pliyosen Kuvaterner. Bazalt akıntıları. 
Sol alt köĢede 1/500.000 ölçekli haritadan 
alınmıĢ kesimde Göbekören KB’sındaki 
Karahalka bazaltları da görülmektedir. 
Göbekören bazaltları Ġncesu Vadisi içinde 
15 km’den fazla akmıĢtır. Bu durum 
bazaltların yaĢının vadi oluĢumundan daha 
genç olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 13- Kangal formasyonu- Tk 

Alt Pliyosen. 

Konglomera, kumtaĢı, çamurtaĢı, 
kireçtaĢı. Genç ve daha kolay 
aĢınabilen, daha kolay topraklaĢabilen 
bu formasyon üzerinde genellikle tarım 
arazileri bulunmaktadır. Dürmepınar 
doğusuna ait bu uydu görüntüsü 
üzerinde kısa oklarla kıvrımlı katmanlar 
da iĢaret edilmiĢtir. 

 

 

 

 

Şekil  14- Gürün formasyonu-Tg1  

 Alt Miyosen-Alt Pliyosen. 

KumtaĢı, konglomera, Ģeyl, marn. 
Kopamağara üyesini göl kalkerleri 
oluĢturmaktadır. Karakepez (Yuva) ve 
Karadağ’daki (Karadoruk) “Karadağ 
volkanitleri” de bu formasyonun üyesidir. Bu 
görüntüdeki Çaybağı-Merkez arası kuzey 
yamaçtaki ve Karahisar’daki bazaltik siller de 
aynı üyeye aittir. Katman sınırları ile morfoloji 
iliĢkisi katmanların yatay veya çok az eğimli 
olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 15- Gürün(G)-Suçatı (S) arasını gösteren hava fotografı (Tatar 1978). 1- Gürün formasyonu 
tortul katmanları, 2- Gürün formasyonu içinde Karadağ volkanitleri. Küçük kırmızı ok fayı, küçük sarı 
oklar heyelan ve moloz akmasını iĢaret etmektedir (ġekil 68 ile karĢılaĢtırınız). 

 

 

Şekil 16- Yuva kuzeybatı-sında Karakepez Tepesi’nde Karadağ volkanitleri (YaĢ için bkz. ġekil 14). 
Doğu ve batı olmak üzere iki zirvesi (yaklaĢık. 1980 m) bulunan bu kütlenin iki zirvesi arasındaki 
geçitin Suçatı kırık kuĢağı içinde tansiyon geril-mesi ile oluĢmuĢ olabileceği düĢünülmektedir. ġekil 
29 ve 30’a da bkz. 
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Şekil 17- Gövdelidağ formasyonu-Tg  

Üst Eosen-Alt Miyosen.  

Konglomera, çamurtaĢı. Yaylacık Köyü 1,5 km  
GB’sı.  

Burada da görüldüğü gibi bu formasyonun 
tabakaları, çoğu yerde yoğun biçimde 
kıvrılmanmıĢ (kesik kırmızı çizgi) ve 
faylanmıĢtır (küçük oklar). Sol üstteki haritada 
kıvrım eksenleri görülmemesi, eksen 
uzunluklarının küçüklüğünden kaynaklanmıĢ 
olabilir. 

 

 

Demiroluk formasyonu-Td  

Eosen.  

Bu birim içinde  Darende üyesi (Tdd- jips, kumtaĢı, marn, kalkarenit), BaĢören üyesi (Tdb- kumtaĢı, 
marn, kalkarenit) ve Arpaçukuru üyesi (Tda- kireçtaĢı, konglomera, breĢ) ayırt edilmiĢtir (ġekil 
örneğin 4, 34).. 

 

 

Şekil  18- Akdere formasyonu-KTa.  Üst Maestrichtiyen-Paleosen. 

Çörtlü marn, killi kireçtaĢı, kalkarenit, konglomera, breĢ. Kızılpınar 800 m güneyi.  Bu formasyonda 
da yoğun kıvrımlanma ve kıvrımları kesen sık faylanmalar (oklar) görülür. 
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Pınarbaşı ofiyolitleri- Mzp Maesstrihtiyen öncesi. 

Serpentinit, gabro ve diyabaz. Yer yer kromit içerir (ġekil 2, 44, 64). 

Yüceyurt formasyonu-JKy Jura-Kretase. Orta-kalın tabakalı kireçtaĢı (ġekil 21, 24, 25, 26, 40). 

Maraşlı formasyonu-Mzm Jura-Kretase. Çört, çörtlü kireçtaĢı, ince-orta tabakalı kireçtaĢı (ġekil 28). 

 

 

 

 

 

Şekil 20- Munzur kireçtaşı-Mzm1  

Jura-Kretase.  

Tepecik köyü 2 km güneybatısı. Orta-
kalın tabakalı kireçtaĢı, rudistli kireçtaĢı. 

 

 

 

Sümbüllü formasyonu-Mzs  Jura-Kretase. Resifal, kalın katmanlı kireçtaĢı (ġekil foto 28)   

 

 

 

Şekil 21- Yığıltepe formasyonu-Py  

Üst Permiyen.  

Orta-kalın tabakalı kireçtaĢı. 
Yılanhüyük 4 km kuzeydoğusu. Üst 
Permiyen olarak yaĢlandırılmıĢ 
kireçtaĢlarının çevresinde de benzer 
litolojik özellikteki kireçtaĢlarından 
oluĢtuğundan, görüntü üzerinde ayırt 
edilmeleri güç gözükmektedir. 
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Gümüşali formasyonu-Dg Üst Devon.  KireçtaĢı, kumtaĢı, Ģeyl  (ġekil 11). 

 

 

 

8. Tektonik Özelliklerle İlgili Örnekler 

 

Bölgenin ana tektonik özellikleri yukarıda özetlenmiĢtir. AĢağıda uydu görüntüleri ve karĢılaĢtırma 
amacıyla bunlardan bir kısmına bağlanmıĢ jeolojik harita parçaları kullanılarak, bu konuda bazı 
ayrıntılar verilmiĢtir. Bir kısa bildiri kapsamında yaklaĢık 2800 km2’lik bir alanın jeolojik özelliklerinin 
tüm ayrıntılarıyla ele alınması elbette olanaklı değildir.   

 

 

Şekil 22- Uzunyayla kırık kuĢağının genel görünümü. Kırmızı oklarla gösterilen ana fayda Böğrüdelik 
(B) yakınında bir çatallanma görülmektedir. ġekil 1, 2 ve 23-28’e de bkz. Kırıklar kireçtaĢları içinde 
genellikle morfolojik çizgisellik Ģeklinde tanınmaktadır. G- Göbekören bazaltları, K-Karahalka bazaltları. 
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Şekil 23- Uzunyayla kırık kuĢağının Beypınar kuzeybatısındaki bölümü. Morofolojik çizgisellik ve 
yer yer de litolojideki kesilmelerle belli olan kırık çizgileri mavi oklarla iĢaretlenmiĢtir. 

 

 

Şekil 24- Çiçekyurt köyü  4 km kuzeydoğusunda, Uzunyayla kırık kuĢağı  ana fayının net olarak 
görüldüğü bir kesimi. 
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Şekil 25- Yılanhüyük Köyü 3,5 km kuzeybatısında  Uzunyayla ana fayının morfolojideki net 
görünümünden bir baĢka örnek. 

 

 

 

 

Şekil 26- Böğrüdelik köyünün 4 km 
batısındaki bir noktadan Uzunyayla 
ana fayının çatallan-ması. Ana 
doğrultu Böğrüdelik yönünde uzan-
makta, bir kol ise daha kuzeybatıya 
yönelmektedir. 
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Şekil 27- Yeni BektaĢlı köyü doğusunda Uzunyayla kırık kuĢağı içinde kireçtaĢlarını kesen ikincil faylar. 

 

 

Şekil  28- Yazyurdu kuzeybatısında Uzunyayla kırık kuĢağı içinde kireçtaĢlarını kesen baĢka ikincil 
faylar. Sağ alt köĢedeki harita parçası ile karĢılaĢtırıldığında, fayların haritadaki yerlerinin görüntüye 
tam uymadığı anlaĢılmaktadır. Haritada yolun dirsek yaptığı kesimin ortasından geçen fay görüntüde 
gözükmemektedir. Buna karĢın dirsek bitiminde kuzeybatıdaki fay da haritada yoktur. Bu örnek uydu 
görüntülerinin haritalardaki gözden kaçmıĢ hataların düzeltilmesine katkı sağlayabileceğini gösteren 
örneklerden biridir. 
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Şekil 29- Suçatı kırık kuĢağının daha belirgin algılanması için seçilmiĢ görüntü. 1- Uzunyayla kırık 
kuĢağı, 2- Suçatı kırık kuĢağı, 3- Yuva kırık kuĢağı. Kırık kuĢağının kabaca kuzey-güney doğrultulu 
olması ve açılım etkileri göstermesi, önceden de belirtildiği gibi, bu kuĢağın tansiyon gerilmesi ile 
oluĢmuĢ olabileceğini göstermektedir. ġekil 1 ve 2’ye de bkz. 

 

 

 

Şekil 30- Suçatı kırık kuĢağının 
Yuva-Karadoruk arasındaki kesimi. 
Karake-pez (Yuva) volkanik kütle-
sinin batı kesiminde açılma belirtisi 
olarak yorumlanabilecek morfoloji ve 
ġekil 31 ve 32’de görülen damar bu 
kırık kuĢağının tansiyon gerilmesi ile 
oluĢmuĢ olabileceğini göstermek-
tedir. Kara-doruk güneyinde kireçtaĢ-
ları içinde eğri çizgi gibi görünen 
arakatkılar bölgedeki yoğun volkaniz-
maya bağlı damarlar veya kireçtaĢı 
içinde koyu sedimenter arakatkılar 
olabilir. 
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Şekil 31-  SularbaĢı’nın 1 km kadar doğusunda uzunluğu 1,5 km, geniĢliği 200 m kadar olan bazik 
bileĢimli damar. Suçatı kırık kuĢağı içindeki bu damar da kırık kuĢağının tansiyon gerilmesi etkisiyle 
oluĢmuĢ olabileceğini göstermektedir. 

Şekil 32- ġekil 31’deki damarın kuzey kesimi ile Suçatı kırık kuĢağında ana fayın net görüldüğü bir 
uydu görüntüsü . 

 

  

Şekil 33- SularbaĢı’nın 1,5 km kadar batısında Suçatı fay kuĢağı içinde olası bir ikincil fay belirtisi. 

Şekil 34- SularbaĢı’nın 4 km kadar doğusunda Suçatı fay kuĢağında  kırığın net görüldüğü bir baĢka 
kesim. 
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Şekil 35- Karadoruk 2,8 km kuzeyi. 
Suçatı kırık kuĢağı içinde ikincil 
faylar; ana kuĢağın 2,5 km batısı. 

 

 

 

Şekil 36- Karakepez kuzey batısında kireçtaĢları içinde Suçatı kırık kuĢağının ikincil kırıkları. 
KireçtaĢları üzerinde çoğu yuvarlakça koyu küçük alanlar karstik aĢınma çukurluklarıdır ve bunlar 
Gürün bölgesinde son derece yaygındır.  Sağ üst köĢede soru iĢareti bu alanla Karadoruk arasında 
kireçtaĢları içinde yaygın görülen damar biçimli koyu kayaçlardır. Karadağ ile Karakepez arasında 
yaygın volkanizmadan kaynaklanmıĢ damarlar veya kireçtaĢları içinde koyu renkli baĢka tortul 
arakatkılar olabilir. Kesin tanım için kayaçların arazide görülmesi gerekir. ġekil 30’a da bkz. 
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Şekil 37- Yuva kırık kuĢağının Yuva ile Darende Nurkuyusu köyleri arasında tamamını gösteren 
uydu görüntüsü.1- Suçatı kırık kuĢağı, 2- Yuva kırık kuĢağı. Toplam uzunluk 25 km kadardır. ġekil 
1, 2, 29 ve 38-43’e de bkz. 

 

 

Şekil 38- Yuva kırık kuĢağının Yuva köyü yakınında batı kesimi. ġekil 39’daki hava fotoğrafına da 
bkz. Burada morfolojik ve litolojik belirtilen ve birbirine paralel olan iki faydan kuzeydeki ana fay, 
güneydeki ikincil faydır. Bu durum ġekil 39 üzerinde daha açık görülmektedir. 
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Şekil 39- 1960’lı yıllarda veya 70’li yılların baĢlarında kaydedilmiĢ hava fotoğrafı Yuva köyü ve 
çevresini kapsamaktadır. Kırmızı oklar fayları iĢaret etmektedir. Köye daha yakın olan fay ana faydır. 
Fay boyunca kaynak suları ve volkanik çıkıĢlar da bulunmaktadır (Tatar 1978). A- Karakepez 
(volkanik), B- KireçtaĢları, C- Karatepe (volkanik). 

Şekil 40- Yuva köyü 5 km güney-güneybatısında kireçtaĢları içindeki yoğun kırıkları gösteren uydu 
görüntüsü. Kırıkların Yuva kırık kuĢağı içinde ikincil yapılar olduğu düĢünülmektedir. 

 

 

Şekil 41- Ağaçlı 2,5 km doğu-kuzeydoğusunda, Sivas-Malatya sınırında Yuva kırık kuĢağının 
görünümü. Bu kesimde fayın aynı zamanda farlı iki litolojik birimi de ayırdığı  gözlenmektedir. ġekil 
37’ye de bkz. 
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Şekil 42- Yuva kırık kuĢağı-nın Ağılyazı köyü (Darende) ile, Sivas-Malatya sınırı ara-sındaki 
orta kesimi. ġekil 37’ye de bkz. 

 

 

Şekil 43- Yuva kırık kuĢağının Darende sınırları içinde kalan doğu kesimi. Bu kesimde ana fay 
çok belirgin morfolojik ve litolojik iĢaretler vermektedir. ġekil 37’ye de bkz. 
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Şekil 44- Eskihamal 5 km doğusunda YeĢildere fayı (kırmızı ok). Doğuya doğru Sivas sınırından sonra 
1,5 km kadar çatallanarak devam eder. Bu fay ġekil 1’deki 1/500.000 ölçekli haritada gösterilmiĢtir. 
Ayrıca sol alt köĢedeki kireçtaĢlarının kuzeydoğu sınırı da faylı gösterilmiĢtir, ancak uydu görüntüsü 
üzerinde bu ikincinin bir belirtisi yoktur Cr- Küçük krom ocakları (ġekil 64’e de bkz). 

 

 

Şekil 45- Gürün kent merkezinin 10 km batısında faylar. Ġncesu Deresi güney kıyısındaki fay çok net 
görülemediğinden  paralel bir kesik kırmızı çizgi ile iĢaretlenmiĢtir. Bu faylar ve SularbaĢı-Camiliyurt 
arasında görülen diğer faylar genelde Uzunyayla kırık kuĢağına paraleldir.  
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Şekil 46- Yaylacık köyü güneyinde, ġekil 45’teki arazinin batı devamında fayın gidiĢi. 

 

 

 

Şekil 47- Göbekören bazaltları batısında, Camiliyurt-Yolgeçen köyleri arasında  görülen bu fay da 
kabaca Uzunyayla kırık kuĢağına paraleldir. 
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Şekil 48- ġekil 47’deki fayın batı kesiminin Camiliyurt köyü 1,7 km kuzeydoğusunda büyütülmüĢ 
görüntüsü. Ortadaki ana faya paralel sol üst köĢedeki ikincil fay tabakaları sağ yönde ötelemiĢtir. 

 

 

Şekil 49- Gürün bölgesinde kalın tabakalı olmayan ve yerkabuğunda deformasyon yaratan kuvvetler 
karĢısında kırılgan değil, sünümlü davranan kayaçlarda kırıklar ve faylardan çok kıvrımlı yapılar oluĢur. 
Kıvrımlanmanın ileri aĢamasında fazla sünümlü olmayan kayaçlarda kıvrım kanatlarında kırılmalar ve 
küçük faylar geliĢebilir. Burada Camiliyurt köyü 2,5 güneybatısında Akdere formasyonu içinde geliĢmiĢ, 
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eksen uzunluğu yaklaĢık 3 km olan, daha sonraki deformasyonlarla ve farklı aĢınma biçimleriyle 
düzenli yapısı bozulmuĢ bir senklinal görülmektedir.  Sol üst köĢedeki haritada tabaka duruĢ 
iĢaretlerinden de senklinalın ve bunun doğusunda da bir antiklinalin varlığı anlaĢılmaktadır, ancak 
eksenler haritaya çizilmemiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 50- Akpınar formasyonu içinde bir 
baĢka senklinal örneği. Sol üst köĢedeki 
haritada tabaka duruĢ iĢaretleri de 
senklinalin ve bunun güneydoğusunda da 
bir antiklinalin varlığını göstermektedir, 
ancak eksenler, herhalde küçük oldukları 
için haritaya çizilmemiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 51- Ġncesu köyü 2,5 km 
güneyinde eksen uzunluğu 1 km 
kadar olan bir senklinal. Kuzey 
kanadında çok sayıda sağ yönlü 
kesme fayları görülmektedir. 
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Şekil 52-  Akdere köyü 2 km güneybatısında Tersiyer katmanlarında karıĢık küçük kıvrımlar, yer yer 
kesme fayları (küçük oklar) ile kesilmiĢ durumda. 

Şekil 53- Beypınarı 2 km kuzey-kuzeybatısında  Tersiyer tabakalarında yoğun kıvrımlanma. 

 

 

 

 

Şekil 54- Akdere Köyü 3,2 km güney-güneybatısında, Tersiyer tabakalarında, çok sayıda kırıklarla 
kesilmiĢ, vadilerde tabaka izlerinin gidiĢine göre antiklinal olarak yorumlanabilecek bir baĢka yapı. 
Görüntüde tabaka duruĢu net olarak gözlenememekte; yatay olması da olasıdır. Arazinin sırt Ģekli ve 

çok sayıda küçük faylarla kesilmiĢ olması antiklinal olasılığını güçlendirmektedir. 
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Şekil 55- Kayalar köyü 1 km kadar doğusunda Tersiyer katmanlarında yoğun defor-masyon; karıĢık 
kıvrım-lanma ve faylanma bir arada. Bu gibi durumlarda görüntü-den bazı ipuçları elde edilirse de, 
deformasyonun geometrik yapısını ortaya koyabilmek için arazide inceleme yapmak ve çok sayıda 
tabaka ölçüsü almak gerekir. 

 

 

Şekil 56- Yılanhüyük 5 km güneydoğusunda Akdere formasyonu (Üst Kretase-Paleosen) içinde 
eksen uzunluğu 1,5 km kadar olan ve kuzey kanatta küçük faylarla kesimleĢ bulunan bir senklinal. 
Haritada Sivas karayolunun batısında büyükçe bir senklinal yapı gösterilmiĢtir. Ancak haritadaki 
durum görüntü üzerindeki gözlemlere tam olarak uymamaktadır. 
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9. Bölgenin Jeolojik Potansiyelleri 

Bir toplumun kalkınmasında  en önemli  etkenlerin baĢında yerel potansiyellerin doğru belirlenip, 
doğru kullanılması gelmektedir. Doğal olarak her alanda ilk ve en önemli potansiyel insan kaynağı 
potansiyelidir. Konumuza genel açıdan baktığımızda insan kaynaklarından sonra ikinci önemli 
potansiyelin bölgenin arazisi olduğunu görürüz. Her bölgede arazinin değiĢik yerel jeolojik 
potansiyelleri olduğu gibi, değiĢik derecede jeolojik riskleri de bulunabilir.  

Jeolojik açıdan bir arazinin potansiyelleri ve riskleri Tablo 1’de özetlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Ġlçe arazisinin jeolojik potansiyelleri aĢağıdaki paragraflarda çok kısa olarak irdelenmiĢtir. Bu kısa 
irdeleme daha çok konuya dikkat çekme ve potansiyellerin nasıl katma değere dönüĢtürülebileceği 
boyutunun tartıĢmaya açılması amacı taĢımaktadır. Konunun ayrıntılı irdelenmesi bu bildirinin 
amacı dıĢındadır. 

Ġrdelemede aĢağıdaki soruları temel almak yararlı olacaktır. 

 Jeolojik potansiyelimizin bilinen mevcut durumu nedir? Bilmediklerimiz neler olabilir? 

 Jeolojik potansiyelleri tam olarak belirleyici ve artırıcı yeni çalışmalar yapılabilir mi? 

 Jeolojik potansiyellerden yeterince katma değer yaratabiliyor muyuz; değilse bu yönde neler 
yapabiliriz? 

 

 

Tablo 1- Bir arazinin jeolojik potansiyelleri ve riskleri (genel tablo) 

POTANSİYELLER RİSKLER 

1 Yerüstü ve yer altı suları 1 Deprem ve  buna bağlı tsunami ve 

heyelanlar 

2 Metalik maden yatakları 2 Heyelan ve diğer kütle hareketleri 

3 Endüstriyel hammadde kaynakları 3 Yanardağ etkinlikleri 

4 Petrol ve doğal gaz 4 Jeomorfolojik etkenli sel olayları 

5 Kömür 5 Jeomorfolojik etkenli hızlı erozyon 

6 Baraj ve gölet yapılabilirliği 6 Zemin çökmeleri 

7 Yeni yerleşimler ve varolanların 

genişletilmesi için arazi ve zemin 

uygunluğu 

7 Bölgedeki jeokimyasal bileşimden 

kaynaklanan sağlık sorunları 

8 Yol, hava alanı vb üst yapılara 

uygunluk 

  

9 Turistik çekim özellikli jeolojik 

miras 
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9.1. Su Potansiyeli 

Yerüstü suları çıkıĢı açısından Gürün fakir sayılmaz. Ancak çıkıĢ noktaları ve Gürün arazisinden 
geçiĢleri dikkate alındığında, bu sulardan yeterince yararlanıldığı söylenemez. Su çok önemli bir 
potansiyeldir. Daha fazla yararlanmanın yolları aranmalıdır. 

Çoğu kesiminde karstik jeomorfolojik yapıya sahip Gürün arazisinin, kullanılandan daha fazla 
yeraltı suyu potansiyeline sahip olduğu tahmin edilmektedir.Bölgede karstik arazileri de kesen çok 
sayıda fay bulunması yer altı suyu potansiyelinin yüksek olabileceğine bir iĢarettir. Su gereksinimi 
olan noktalarda bu konuda uzman ekiplerce daha fazla ayrıntılı çalıĢmalar yapılmasının yararlı 
olacağı düĢünülmektedir. Özellikle tarımsal amaçla kullanılan arazilerde ve bunların yakınlarında 
bulunacak yeni yeraltı suyu olanakları sulu tarımı destekleyerek hem çiftçilerimizin ekonomik 
durumlarının iyileĢmesine, hem ulusal ekonomiye katkı getirecektir. 

 

  

Şekil 57- Karstik kaynakları ve dar kanyon morfolojisi ile ünlü ġuul vadisinden bir görünüm 
(gurun.gov.tr’den alınmıĢtır). 

Şekil 58- Bir baĢka karstik kaynak Yuva köyünün 1,5 km doğusundaki Akpınar kaynağıdır. Bu 
kaynak çok eski yıllardan beri  köyün tek su değirmenini çeviren bir akım miktarına sahipken, son 
yıllarda akımın oldukça düĢtüğü belirtilmektedir. Bu konuda uzmanlarca araĢtırma yapılmasının 
yararlı olacağı düĢünülmektedir. Belki kaynağın sularının yeniden geliĢtirilmesi ve benzer bir 
durumun Ġlçe’nin diğer büyük karstik kaynaklarında yaĢanmaması için bazı ipuçları yakalanabilir 
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Şekil 59- Gürün’ün en önemli turistik çekim özelliğine sahip ve aynı zamanda kaliteli alabalık üretim 
olanağı sağlayan jeolojik potansiyeli ünlü Gökpınar kaynağı ve gölüdür. Ġlçenin diğer büyük kaynakları 
gibi, Gökpınar kaynağı da bir karstik kaynaktır. Ġlçe merkezine uzaklığı 10 km, görüntüde görüldüğü 
gibi,Yelken köyüne ise 1 km kadardır. Gökpınar’ın turizmde ve alabalık üretiminde değerlendirilmesi 
konusunda bugüne kadar yapılanlar için emeği geçenlere Ģükranlarımızı belirtip, daha fazla neler 
yapılabileceğinin üzerinde düĢünmeliyiz, örneğin suyun ĢiĢelenip pazarlanması gibi. Kaçaroğlu (2006) 
Gökpınar suyunun içme suyu standartlarına uygun olduğunu belirtmektedir.   

Şekil 60- Gökpınar Gölü’nün adını aldığı ünlü türkiz mavisi renkli sularını gösteren bir fotoğraf 
(gurun.gov.tr’den alınmıĢtır). 

 

  

Şekil 61- Güldede Köyü 2 km batısından baĢlayıp güneydoğuya Sivas-MaraĢ sınırına kadar uzanan, 
toplam 11 km kadar uzun, KB-GD doğrultulu bir fayın orta kesimi. BaĢören Köyü’nün 2 km doğusunda 
ki koyu renkler buralarda su bulunduğuna iĢaret etmektedir. Buradan hem fay, hem de karstik yapılı 
kireçtaĢlarının sınırı geçmektedir. Ġlçe arazisinin bir çok noktasında görülen benzer yerlerde uzmanlarca 
uygun çalıĢmalar yapıldığı takdirde daha fazla yeraltı suyuna ulaĢma olasılığı bulunduğu düĢünülebilir. 

Şekil 62- Benzer bir olasılık  bu görüntüde görülen,Camiliyurt Köyü 1,5 km kuzeyindeki küçük ( 1,5 km2 
kadar) karstik ova-  sağ alt köĢede üçgen biçimli koyu renkli alan-  için de düĢünülebilir. Bu minik ovanın 
hem karstik alanlarla çevrili olması, hem de batı kenarından fay geçmesi bu olasılığı akla getirmektedir 
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9.2. Metalik Maden Yatakları Potansiyeli 

Ġlçede halen iĢletilen iki metalik maden yatağı bulunmaktadır. Bunlardan biri Gökçeyazı (Otlukilise) 
demir yatağı (ġekil 63), diğeri de YeĢildere krom yatağıdır (ġekil 64). Krom yataklarının 
bulunabileceği ofiyolitik kayaçlar ilçenin sadece kuzeydoğusunda Sarıca ve YeĢildere çevresinde, 
bir küçük yüzeyleme de Tepecik’te görülür. Bu nedenle yeni krom yatakları bulunması olasılığı yok 
demektir. Ancak Gökçeyazı demir yatağının bulunduğu jeolojik ortam koĢulları ilçe arazisinin baĢka 
kesimlerinde de  bulunduğundan, titiz aramalarla yeni demir yatağı bulunması olasılığından söz 
edilebilir. Sadece bilinen demir ve krom açısından değil, baĢka metalik madenler açısından da 
bölgenin daha titizlikle yeni bir taramaya tabi tutulması yararlı olur. 

 

 

 

Şekil 63- Gökçeyazı Köyü’nün 2 km batı-güneybatısında, Jura-Kretase yaĢlı kireçtaĢları içinde 
iĢletilmekte olan demir yatağı. Yılda 200.000 ton kadar cevher çıkarılan yatağın toplam rezervinin 8 
milyon ton olduğu ifade edilmektedir. Çiftçi vd’ne (1996)  Otlukilise demir oluĢumlarının kökeni, 
volkanosedimenter oluĢumlu siderit cevherlerinin ikincil süreçler ile zenginleĢmesi bağlamında 
incelemiĢler ve bu yatağın Hekimhan’daki Deveci yatağı gibi Lahn – Dill tipi sinsedimenter - 
volkanojen ve eksalatif - sedimenter  bir yatak olduğu sonucuna varmıĢlardır. 
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Şekil 64- YeĢildere Köyü 1,2 km güneyinde serpentinitler içinde açılmıĢ kromit ocakları. Küçük boyutlu 
bu ocaklardan yaz aylarında maden çıkarıldığı;  daha küçük ocakların Sarıca köyü yakınlarında ve 
Tepecik köyünde bulunduğu kaydedilmektedir (gurun.yibo.com). 

 

9.3. Endüstriyel Hammadde Potansiyelleri 

Metalik madenler, kömür, petrol ve doğal gaz dıĢında kalan yer kaynaklarına endüstriyel 
hammadde denilmektedir. Doğal taĢlar,  yapılarda kullanılan kum ve çakıl; cam, porselen, tuğla, 
kiremit ve çimento hammaddeleri; alçı, kireç, kil ve mücevher mineralleri endüstriyel 
hammaddelerdir. 

Gürün ilçe arazisi kireçtaĢı bakımından son derecede zengin bir arazidir. Bu önemli bir 
potansiyeldir. KireçtaĢı genelde mermer adı altında doğal taĢ  olarak kullanıldığı gibi, kireç 
üretiminde ve çimento hammaddeleri arasında da yer alan önemli bir endüstriyel hammaddedir. Bu 
potansiyelin yeterince değerlendirilip değerlendirilmediği sorusu üzerinde durulmalıdır. Sadece 
kireçtaĢı değil, örneğin jips,  kil vb. diğer baĢka endüstriyel hammadde türleri açısından da, Ģimdiye 
kadar yapılanlardan daha ayrıntılı potansiyel belirleme ve değerlendirme çalıĢmaları yapılmalıdır. 
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Şekil 65- ġuul’un 3 km kadar kuzeyinde bir kireçtaĢı alanı.  

Şekil 66- Yuva Köyü 4 km güney-güneybatısında bir baĢka kireçtaĢı alanı 

Uydu görüntüsü üzerinde kireçtaĢı alanlarının doğaltaĢ iĢletmesi için elveriĢli olup olmadıklarına dair 
bazı bulgular sağlanabilir. En azından arazi incelemesini belirli noktalarla sınırlayabilmek için ümitli 
alanlar belirlenebilir.Burada soldaki alanda kireçtaĢları içinde, en azından bu ölçekte, fazla kırıklı 
yapı görülmezken, sağdaki alanda tersine çok fazla sayıda kırık bulunmaktadır. Bu yoğun kırıklı yapı 
daha küçük boyutta kayaçlarda ezilme meydana getirmiĢtir, dolayısıyla bu tür alanlar  iĢletmeye pek 
elveriĢli olmaz.  

 

 

9.4. Petrol ve Doğal Gaz Potansiyeli 

1960’lı yıllarda baĢlayan Gürün-Darende havzasında petrol arama çalıĢmaları ne yazık ki olumlu 
sonuç vermemiĢtir.  

9.5. Kömür Potansiyeli  

Gürün ilçe arazisinde kayda değer kömür yatağı bulunmamaktadır. Ancak kuzeyde ilçe arazisinin 
sınırında Kangal Turnalı köyünde, Kangal Termik Santralında değerlendirilen linyit yatağı 
iĢletilmektedir. Kömür içeren formasyonun Gürün arazisindeki uzantısında da herhalde ayrıntılı 
arama yapılmıĢ, ancak olumlu sonuç alınamamıĢ olmalı. 

9.6. Baraj ve Gölet Yapılabilirliği 

Baraj ve gölet yapımı için kimi koĢulların bir araya gelmiĢ olması gerekir. Topografik ve jeolojik 
uygunluk, su toplama havzasının ve bu havzadaki su kaynaklarının yeterliliği, yapılacak baraj veya 
göletin kültür varlıklarına fazla zarar vermemesi; enerji üretimi, sulama, içme-kullanmadan 
sağlanacak yararların baraj yapımının götürüsünden kayda değer derecede fazla olması. Bu 
açılardan bakılınca Gürün arazisinde Gökpınar ve SularbaĢı vadilerinde küçük barajlar için 
yapılabilirlik olasılığı belki tartıĢılabilir. Göletler çok daha küçük su toplama yapıları olduğundan, 
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yağıĢlı mevsimlerde yeterince kar ve yağmur suyu alabilen kuru dere havzalarında da, jeolojik ve 
topografik yapı uygunsa gölet yapılabilir. Dürmepınar çevresinin akarsu ağ yapısı bu açıdan 
incelenmeye değer gözükmektedir (ġekil.. ). 

9.7. Yeni Yerleşimler ve Varolanların Genişletilmesi İçin Arazi Uygunluğu 

YerleĢim merkezi olarak arazi seçiminde dikkate alınması gereken çeĢitli kriterler bulunmaktadır.  
Bunlardan en önemlisi seçilecek yerin sel, heyelan, deprem gibi doğal afet etkilerinden uzak 
olmasıdır. Arazi zemininin yapılacak yüksek binaları taĢıyabilecek sağlamlıkta olması da önemlidir. 
Su ve ulaĢım olanağı kolaylıkları, nüfus arttıkça merkezin geniĢlemesine uygun çevre arazisi 
bulunması da göz önünde tutulan kriterlerdendir. 

Gürün ilçe merkezi küçük bir yerleĢim merkezi sayılır. Binalar Tohma vadisi içinde biraz da dağınık 
yerleĢtirilmiĢtir. Merkez nüfusunun kayda değer oranda artması durumuyla karĢılaĢılırsa ya vadi 
içinde seyrek yerleĢim sıklaĢtırılacak ve yer yer çok katlı yapılaĢmaya gidilecek,veya vadinin 
güneyinde topografyası görece uygun olan arazi kullanılacaktır. Köylerin çoğunun nüfusu 
artmamakta tersine sürekli azalmaktadır. Bu nedenle büyüme amaçlı yapı arazisi gereksinimi 
köyler açısından yok demektir. Ancak sel ve heyelan gibi doğal afet riski bulunan köylerde yer 
değiĢtirme amaçlı arazi gerekebilir. Böyle bir durumda da yeni yerin uzmanlarca belirlenmesi önem 
taĢımaktadır. 

9.8. Yol, Hava Alanı vb Üst Yapılara Uygunluk 

Gürün ilçesinin karayolu ulaĢım gereksinimi varolan durumla karĢılanmaktadır. Tren yolu yapımı 
için Ģimdilik pek geçerli bir neden gözükmemektedir. Merkezin en yakın tren istasyonuna (Kangal 
Karanlık Ġstasyonu) uzaklığı 85 km kadardır. Buranın kullanılması ancak çok yoğun yük 
taĢımalarında gündeme gelebilir. Merkeze en yakın hava alanı Sivas hava alanıdır (145 km). 
Gökpınar’ın turistik çekim özelliğini artırmak için kaynak yakınında uygun bir yere helikopter pisti 
yapılması düĢünülebilir. 

9.9 Turistik Çekim Özellikli Jeolojik Miras 

Ürgüp’teki peri bacaları, Pamukkale travertenleri, Munzur kaynakları,Tortum ġelalesi gibi oluĢuklar 
bulundukları arazinin sıra dıĢı ve turistik çekim özelliği taĢıyan jeolojik potansiyelleridir. Dünya’nın 
baĢka yerlerinde de benzer oluĢuklar bulunur. Gürün’ün ünlü Gökpınar ve ġuul kaynakları da bu 
nitelikte bir jeolojik mirastır. Bunlardan yararlanılması için bugüne kadar kimi çalıĢmalar yapılmıĢtır. 
Yapanlara minnetlerimizi belirtelim, ama daha fazla neler yapılabileceği üzerinde de düĢünelim. 

 

10. Bölgenin Jeolojik Riskleri 

 

10.1. Deprem ve  Buna Bağlı Tsunami ve Heyelanlar 

Bilindiği gibi belli bir büyüklüğün üzerindeki depremler can ve mal kaybına neden olan doğal 
afetlerdir. Ayrıca denizlerde oluĢan depremler tsunami adı verilen dev dalgalar yaratarak sahillerde 
çok büyük can ve mal kaybına sebep olabilmektedir. Bunun dıĢında depremler heyelana yatkın 
arazilerde heyelan tetiklemesi de yapabilir. 

Türkiye bir deprem ülkesi olmakla birlikte Gürün arazisi deprem riski en düĢük bölgelerimiz 
arasındadır.  Türkiye’nin yeni deprem bölgeleri haritasına göre  Ağaçlı-Yuva-Eskihamal çizgisinin 
doğusunda kalan ilçe arazisi 3., diğer kısım ise 4. derece deprem bölgesi olarak belirlenmiĢtir. Bu 
belirleme bölgenin ciddi bir deprem riski taĢımadığı anlamına gelmektedir. 
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Şekil 67- önemli can ve mal kayıpları yaratan büyük 
depremlerin yaĢandığı bir bir deprem ülkesi olan Türkiye’de 
Gürün Ģanslı bir konumdadır ve ilçe arazisinin tamamına 
yakını 4. derece deprem bölgesinde kalmaktadır, yani 
ilçede deprem riski yoktur. 

 

 

10.2. Heyelan ve Diğer Kütle hareketleri 

Kütle hareketleri bir yerde bir miktar toprak, kaya, ya da toprak-kaya karıĢımı malzemenin doğal 
veya yapay nedenlerle dengesinin bozulması sonucu, yeniden denge sağlanıncaya kadar kayması, 
akması veya düĢmesi Ģeklindeki olaylardır. En yaygın olanı kayma Ģeklindeki heyelanlardır. Büyük 
heyelanlar araziye, yol ve diğer yapılara önemli zararlar verebildiği gibi, can kaybına da neden 
olabilmektedir.  

Gürün ilçesinin jeomorfolojik yapısı çok fazla heyelan riski taĢımamaktadır ama risk hiç yok da 
değildir. Sarp yamaçlarda heyelan, moloz akması ve kaya düĢmesi riskleri vardır. Bilinen heyelan 
risklerinden biri Suçatı beldesinin merkezi ile ilgilidir;  1950’li yıllarda Malatya-Kayseri karayolu 
yapımı sırasında dikkat çekmiĢtir. Belde kumtaĢı, konglomera, Ģeyl ve marn içeren Gürün 
formasyonu üzerindedir. Beldenin 300 m batısında eğik atımlı bir fay da yavaĢ kayma hareketini 
etkilemektedir (ġekil 68).   
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Şekil 68- Gürün Çaybağı mahallesi ile Suçatı beldesi arasında kalan arazinin uydu görüntüsü. 
Arazide görülen kütle hareketleri hakkındaki açıklamalar için metne bkz. 

 

Uydu görüntüsü üzerinde kolayca gözlenebilen bir baĢka kütle hareketi de Ġlçe merkezinin 5,5 km 
kadar doğusunda, kuzey yamaçtan Tohma vadisi yönünde oluĢmuĢ  ve vadiye kadar ulaĢmıĢ 
moloz akmasıdır (ġekil 68). Karayolu ve vadideki bağ-bahçe için tehdit oluĢturan bu akmanın 
boyutu, basit mühendislik önlemleriyle durdurulabilecek niteliktedir. 

Çamlıca köyünde, köyün doğu kenarında sarp yamacın alt kenarına yakın kısma yapılmıĢ evler 
görülmektedir (ġekil 69). Yamaç moloz örtüsü ile kaplıdır, yamacın en üst kenarında da kayalık 
bulunmaktadır. Buradaki evler için hem moloz akması, hem kaya düĢmesi riski olabilir. Köyün ana 
gövdesi ise vadi içindedir ve dolaylısıyla yoğun yağıĢta sel riski altında bulunmaktadır. Benzer 
riskler Bahçeiçi köyü için de söz konusu olabilir. Ufak boyutlu heyelan riskleri taneli, killi yumuĢak 
kayaçların bulunduğu, örneğin Ġncesu vadisinin kuzey yamacı gibi pek çok yerdeki küçük 
yamaçlarda da olabilir. 

 

  

Şekil 69- Çamlıca  Köyü’nde sel ve kütle hareketleri riski bulunduğunu açıklamak için seçilmiĢ 
uydu görüntüsü. Daha fazla açıklama için metne bkz. 

Şekil 70- Arazinin morfolojik yapısına bağlı olarak Bahçeiçi Köyü’nde de sel ve kütle hareketleri 
riski bulunduğu söylenebilir. 

 

10.3. Yanardağ Etkinlikleri 

GeçmiĢ yakın jeolojik dönemlerde Türkiye’nin pek çok yerinde ve Gürün bölgesinde de yanardağ 
etkinlikleri olmuĢtur. Ancak günümüzde ülkenin ne baĢka bir yöresinde ne de Gürün bölgesinde 
etken durumda bir yanardağ bulunmadığından, bununla ilgili bir risk de söz konusu değildir. 

10.4. Jeomorfolojik Etkenli Sel Olayları 

Bilindiği gibi sel olayları dere yataklarına yoğun yağıĢlarla kısa sürede yatağın taĢıyabileceğinden 
daha fazla miktarda su gelmesi sonucu oluĢur. YağıĢ olayı meteorolojinin konusu bir olaydır. Son 
zamanlarda dile getirilen küresel ısınma ve iklim değiĢikliği etkisiyle beklenmedik zamanlarda,  
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beklenmedik yerlerde bile sel olayları yaĢanabilmektedir.YağıĢ dıĢında arazinin jeomorfolojik yapısı 
ile, orman örtüsünün bulunup bulunmaması da sel oluĢumunda önemli etkenlerdir. Gürün ilçesinde 
ne yazık ki orman örtüsü yoktur. Jeomorfolojik yapıya baktığımızda Tohma vadisinde ve kollarında 
ki yerleĢimlerin ve tarım arazilerinin sel riski taĢıdığını görürüz. Bu riskleri önleme yönünde 
yeterince çalıĢma yapılıp yapılmadığı sorusu üzerinde durulması gereken bir soru niteliğindedir. 

Selin büyüklüğüne bağlı olarak taĢma sonucu tarım arazilerini ve binaları su basar, sel buralara ve 
önüne gelen her Ģeye önemli hasarlar verebilir. Daha da ağırı sele kapılan insanlar hayatlarını 
kaybedebilirler. Sele kapılan hayvanlar da telef olabilir.  

Yoğun yağıĢlarda oluĢan bir baĢka zarar da tarım arazilerindeki ince dereciklerin geniĢleyerek 
toprak kaybı meydana getirmesidir. 

Selin baĢka bir zararı ise düz araziye açılan derelerin getirdiği kum ve çakıl birikintilerinin vadi 
çıkıĢında düzlüklerde tarım arazisini örterek kullanılmaz hale getirmesidir. Bunun örnekleri 
ReĢadiye çevresinde. görülmektedir (ġekil 71). 

 

 

Şekil 71- Daha yüksek arazilerden gelen derelerin yoğun yağıĢlarda taĢıdığı kum ve çakıllar 
alçaktaki düzlük arazide suların dağılması ile birikip kalır ve bu örnekte görüldüğü gibi örneğin 
tarım arazilerini kullanılmaz hale getirebilir. ReĢadiye köyünün kuzeybatısından köy evlerinin 
yakınına kadar gelen kum ve çakıllar oldukça geniĢ araziyi örtmüĢ gözükmektedir. Bu örnek 
tarım arazisini ve yapılarımızı korumak amacıyla  lüzumlu yerlerde önlemler alınması 
gerektiğini göstermektedir. 
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Şekil 72- Yoğun yağıĢların ve 
sellerin bir zararı da küçük 
derelerle kesilmiĢ tarım arazilerinde 
hızlı erozyonla bu dereleri 
geniĢletip derinleĢtirerek araziyi 
kullanılmaz hale getirmesidir. 
Örneğin bu görüntüde görülen 
Külahlı köyü kuzeyindeki arazi için 
böyle bir riskten sözedebiliriz. Bu 
tür risklerin saptanıp ortadan 
kaldırılması veya en aza indirilmesi 
için çalıĢmalar yapmamız gerekir. 

 

 

10.5. Jeomorfolojik Etkenli Hızlı Erozyon 

Erozyon toprak aĢınmasının bilimsel adıdır. AĢınmayı esas  olarak yağmur suları yapar, ancak çok 
kurak bölgelerde, örneğin Konya Karapınar’da olduğu gibi,  rüzgar erozyonu da görülür. Gürün 
bölgesinde rüzgar erozyonundan pek bahsedilemez. Ancak arazi çıplak ve engebeli olduğundan 
kimi alanlarda akarsu erozyonu görülür. Arazinin çoğu kesimi, üzerinde toprak da bulunmayan sert 
kireçtaĢları ile kaplı olduğundan, ilçedeki erozyon çok yoğun değildir. Erozyon riski en yüksek olan 
yerler Tohma vadisi ve kollarının eğimi fazla olan yamaçları ile, örneğin SularbaĢı doğusundaki gibi 
yumuĢak kayaçların bulunduğu eğimli arazilerdir (ġekil 34). Yukarıda değinilen, tarlalardaki küçük 
dereler ve ince derecikler de  erozyon riski taĢıyan yerlerdir. 

10.6. Zemin  Çökmeleri 

Yeni inĢaatlarda binanın ağırlığına ve zeminin yapısına bağlı derecede, ancak binaya zarar 
vermeyen çökme-oturmalar gözlenir. Bir bölgedeki binalar zengin yer altı suyu bulunan bir zemin 
üzerine yapılmıĢsa ve zeminden kuyularla fazlaca su çekilirse, oluĢabilecek zemin zayıflığı 
binaların fazlaca çökmesine ve zarar görmesine yol açabilir. Zeminde alçıtaĢı gibi, ağırlığın ve yer 
altı sularının etkisiyle erimesi hızlanan kayaçlar varsa, böyle durumlarda da ciddi bina çökmeleri 
görülebilir. Örneğin Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi YerleĢkesinde kimi binalarda bu durum 
gözlenmiĢtir.  

Gürün ilçe arazisinde köyler için, köy evleri az katlı olduğundan,  bu tür bir riskten pek söz 
edilemez. Ancak Tohma vadisi gibi yeraltı suyu bol olan alüvyon zeminlere yapılan çok katlı 
binalarda bu duruma dikkat etmek gerekir. 

10.7. Bölgedeki Jeokimyasal Bileşimden Kaynaklanan Sağlık Sorunları  

Dünyanın baĢka yerlerinde de, ülkemizde de toprağın, akarsuyun ve yeraltı suyunun bileĢimi yerel 
boyutlarda değiĢiklikler gösterir. Bazı yerlerde bileĢimde insan sağlığına zarar veren elementler ya 
da mineralcikler bulunur. Bunlar solunum yoluyla, ya da suların içilmesi ile, veya topraktan ve 
sudan yediğimiz besinlerle bünyemize geçer ve bünyemizde ciddi hastalıklar yaratabilir. Örneğin 
Ürgüp’ün Karain köyünde, yine NevĢehir Ġli, GülĢehir Ġlçesi Tuzköy  beldesinde zeolit mineralcikleri 
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içeren topraktan kaynaklı yoğun kanser hastalıkları görülmüĢ ve sorunun aĢılması için değiĢik 
çalıĢmalar yapılmıĢtır (örneğin Atabey 2009). Bir baĢka örnek Kastamonu çevresinde topraktaki 
iyot yetersizliğine bağlı guatr hastalığı yaygınlığıdır.   

Gürün ilçesi dahilinde bu tür risklerin olup olmadığı hakkında bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Ancak 
konunun sağlık bilimcilerle jeoloji mühendisleri için ortak bir araĢtırma konusu olduğunu belirtmekte 
yarar bulunmaktadır.. 

11. Sonuç ve Öneriler 

Gürün ilçe arazisine ait 1/100.000 ölçekli jeolojik haritalarla, esnek ölçekli uydu görüntülerinin 
karĢılaĢtırılması ve bu yolla uydu görüntülerinin jeolojik çalıĢmalara katkısının örneklendirilmesi 
amacıyla yapılan çalıĢmadan özetle Ģu sonuçlar çıkarılmıĢtır: 

1- Ġnternetten indirilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin çoğu üzerinde bölgenin jeolojik 
özelliklerine ait ayrıntılı gözlemler ve yorumlar yapılabilmektedir. 

2- Bu gözlemler ve yorumlarla, bölgenin büyük ölçekli jeolojik haritaları üzerindeki kimi 
noksanlıkların tamamlanmasına, kimi hataların da düzeltilmesine yarayacak veriler elde 
edilebilmektedir. 

3- Bölgenin jeolojik potansiyellerini ve risklerini belirleme; potansiyellerin değerlendirilmesi ve 
risklere karĢı önlemler geliĢtirilmesi konularında uydu görüntülerinin yararlı oldukları 
anlaĢılmaktadır. 

4- Ġncelemeler Gürün bölgesinde katma değere dönüĢtürülebilecek su ve  endüstriyel 
hammadde potansiyelinin varlığını teyit etmektedir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi konusu 
üzerinde durulması önem taĢımaktadır. 

5- Bildiride jeolojik potansiyellerin ve risklerin planlı ve sistemli çalıĢmalarla ele alınması 
gerektiği vurgulanmıĢ; bu çalıĢmalarda da uydu görüntülerinden yararlanılabileceği olgusu 
örneklendirilmiĢtir. 

6- Ülkemizin her köĢesinin jeolojik potansiyellerinin ve risklerinin tam olarak belirlenmesi; 
potansiyellerin değerlendirilmesi, risklerin azaltılması için çözüm yollarının ortaya konulması 
kalkınma ve geliĢmemize büyük ivme kazandıracaktır. Bilindiği gibi yeraltı kaynaklarımızla 
yerüstü ve yeraltı sularımızı araĢtırmak ve değerlendirmek için kurulmuĢ MTA, DSĠ, EĠEĠ gibi 
büyük kuruluĢlarımız bulunmaktadır. Bugüne kadar bu kuruluĢlarımız pek çok önemli ve 
yararlı iĢler yapmıĢlardır. Ancak bunların akademik kuruluĢlarımızla yeterli bir iĢbirliği içinde 
bulunmamıĢ olmaları önemli bir eksiklik sayılmalıdır. Konunun üzerine programlı ve sistemli 
Ģekilde gidilmesi düĢüncesi üniversitelerimizin yerbilimleri bölümlerini akla getirmektedir. 
Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendisliği bölümlerimizin, ilgili kamu kuruluĢlarımızla verimli 
iĢbirliğine girerek, kendi bulundukları ilin arazisinden baĢlayıp, bölgelerine ait arazilerin 
jeolojik açıdan potansiyellerini ve risklerini planlı çalıĢmalarla ortaya çıkarmada kamu 
kuruluĢlarımızın çalıĢmalarına mesleki  ve akademik destek vermeyi, hatta  fikir temelinde 
öncülük etmeyi amaç edinmeleri gerekir kanaatindeyiz.  Bölümlerin öncelikli araĢtırma 
projeleri bu yönde oluĢturulursa, bu projeler hem yerel, hem de merkezi olanaklarla, gerekli 
durumlarda da uluslararası  fonlarla desteklenmelidir.  

Böyle bir atılım hem ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak, hem de projelerde 
çalıĢacak öğretim elemanlarının kendilerini daha fazla geliĢtirerek, daha nitelikli genç 
kuĢaklar yetiĢtirmelerine ve uluslararası alanda niteliği ve niceliği yüksek bilimsel çalıĢmalar 
ve yayınlar yapmalarına destek verecektir. 
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