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ÖNSÖZ 

 

Su, evrenin ve yaşamın oluşum sürecinden beri canlıların yaşam kaynağı ve ekosistemin devamlılığı 

için hayati bir öneme sahip olmuş, tarih boyu birçok uygarlık su kenarında kurulmuştur. Önemli su 

kaynakları olan sulak alanlar birçok canlı türü için habitat sağlamaları ile doğal yaşama hizmet 

etmektedir. Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin Dünya’da ve ülkemizdeki su kaynakları 

üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler açıkça görülmektedir. Bununla birlikte sulak alanlar ve 

havzaların sürdürülebilirliği; günümüzde nüfus artışı sonucunda artan antropojenik baskı ile çevre 

sorunlara neden olmaktadır. Bu kapsamda su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı 

konusunda önlemler alınmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gereksinimi oluşmuş, bu konulara 

yönelik bilimsel çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bu nedenlerle zengin biyoçeşitliliği, jeolojik, 

mineralojik vb. özellikleri ile ülkemizdeki önemli su kaynaklarından biri olan Salda Gölü ve 

çevresinin mutlaka ve çok titiz korunması gerekmektedir. 

 

Bu doğrultuda Salda Gölü ve çevresi, doğal kaynakları ve sosyo-ekonomik değerlerin gelecek 

nesillere ulaştırılması, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve planlı gelişmenin sağlanması 

amaçlarıyla, bilimsel hassasiyetler göz önünde bulundurularak 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilmiş ve 

15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı yazı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece bölgedeki koruma 

alanı 5.735,33 ha’dan 29.565,22 ha'a yükseltilmiştir. Bununla birlikte Salda Gölü’nün UNESCO 

(Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmesi 

süreci UNESCO Milli Komite Temsilcileri ile koordineli şekilde yürütülmektedir. 

 

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; Salda Gölü ve çevresinin korunmasına 

ilişkin; koruma-izleme faaliyetleri, planlama çalışmaları, bilimsel ve teknik projeler vb. çalışmalar 

yürüterek alanın sürdürülebilir kullanımı ve korunarak gelecek nesillere aktarımı noktasında gerekli 

önlemler alarak önemli adımlar atılmıştır. 

 

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanından sonra bölgede yapılan çalışmalar sonucu alanda 

kontrolsüz ve plansız şekilde kafe, çadır kullanımları ile özellikle gölün kıyı kenar çizgisinin göl 

yönünde bungalov benzeri yapıların bulunduğu, taşıtların göl kenarına kadar geldiği ve doğal yapıya 

zarar verdiği tespit edilmiştir. Araçların göl kıyısına kadar girerek doğal dokuya zarar vermesini 

önlemek amacıyla araçların girişi ahşap bariyerler yapılarak engellenmiş ve kumsal korunmuştur. 

Sahilde bulunan mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırılarak görüntü kirliliğinin önüne geçilmiştir. 

Çöp konteynerleri konularak, çöp toplama araçları alınmış, sıfır atık yönetimi oluşturulmuştur. 

Atıksuların toplanmasını sağlamak amacıyla vidanjörler alınmıştır. Alanın kontrolü için 7/24 kamera 

sistemi kurulmuş, göl kıyısında dumansız hava sahası oluşturulmuştur. 

 

Salda Gölü etrafında yapılacak uygulamalarda doğal dokuya zarar verilmemesi için kullanımlar 

yaklaşık 500 metre geriye çekilmiştir. Alandaki bungalov vb. baraka tipi yapılar kaldırılarak, 

konaklamalar Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan köylere kaydırılmıştır. Alanın otopark 

ihtiyacı kıyıdan 2 km uzaklıkta sit alanı dışında çözülmüştür. Bakanlığımızca alana gelen 

ziyaretçilerin Beyaz Adalar Bölgesine ulaşımı için ücretsiz transfer hizmeti veren elektrikli araçlar 

temin edilmiştir. Bakanlığımızca Salda Gölü kıyısında ilk etapta yoğun kullanıma maruz kalan alana 

ilişkin projelendirme çalışmaları kapsamında zemine herhangi bir müdahalede bulunulmamış, 

ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarına hizmet edecek birimler; temelsiz, sökülür takılır, doğa ile 

uyumlu ahşap malzemeden seçilmiş, zemine olacak zararları en aza indirgemek amacıyla yerden 

yüksekte tasarlanmıştır. Proje çalışmaları ile sadece ziyaretçilerin, yeme-içme, duş-tuvalet ve 

dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda lavabo, duş birimleri, soyunma 

kabinleri, mescit ve kafeteryaya yer verilmiştir Alanda mevcut bulunan betonarme spor alanları 

kaldırılarak sınırları ahşap traverslerle oluşturulan, doğal ahşap malzeme kullanılarak imal edilen 

spor ve çocuk oyun elemanları kullanılmıştır. Halk plajı bölgesinde ziyaretçilerin daha önce doğal  



 

 

 

Uluslararası Katılımlı Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı, 05-07 Haziran 2022, Burdur, Türkiye 

The workshop of Salda and Burdur Lakes with international participation, 05-07 June 2022, Burdur, Turkey 

 

iv 
 

 

 

olarak kullandığı sirkülasyon sistemi kullanılmış ancak alanın önceki kullanımlarındaki karmaşanın 

önüne geçirilmesi amacıyla giriş ve çıkışlar için yönlendirme sağlanmıştır. Yürüyüş yolları ahşap 

malzemeler kullanılarak tasarlanmış, zeminin doğal olarak değişen kotuna uyum sağlayacak şekilde 

yapılmış, günübirlik birimlerin ihtiyaç duyduğu su ve elektrik altyapısı bu yolun altından 

geçirilmiştir. Bu sayede zemine müdahale edilmemiş, altyapının kötü görüntüsü engellenerek 

ekolojik ve görsel açıdan avantaj sağlanmıştır. Bakanlığımızca Salda Gölü ve çevresinde 

sürdürülebilir ulaşım politikalarını hayata geçirmek amacıyla tamamlanan “Salda Gölü Bisiklet 

yolları Projesi” ile bölgeye gelen turistlerin yoğunluk oluşturduğu alanlar tespit edilerek, bisikletin 

hem günlük ulaşım aracı olarak hem de turistik etkinliklerin gerçekleştirilmesinde kullanımının 

artırılması hedeflenmiştir. 

 

Bakanlığımızca alanın ziyaretçi taşıma kapasitesi belirlenmesine ilişkin “Salda Gölü Özel Çevre 

Koruma Bölgesinde Taşıma Kapasitesi ve Sosyo-Ekonomik Analizi” çalışmaları yürütülerek 

tamamlanmıştır. Bu çalışma sonucunda ziyaretçi sayısı Beyaz adalarda yıllık 572173 kişi ile Halk 

Plajında yıllık 280628 kişi ile sınırlandırılması hedeflenmektedir. Çalışma ile alanın temel 

demografik, ekonomik ve sosyal göstergeleri istatistiki veriler ortaya konulmuştur. Bölgede insan 

faaliyetleri çerçevesinde çevreye ilişkin tutum ve davranışların belirlenmesi, doğa koruma esasları 

üzerinde baskı oluşturabilecek konuların ortaya konulması sağlanarak bölgenin gelecekteki 

durumunda rol oynayacak koruma ve kullanma eğilimleri saptanmıştır. Bu çalışma Salda Gölü Özel 

Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planına önemli bir altlık teşkil etmiştir. 

 

Bakanlığımızca çok sayıda doğal ve endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Salda Gölü ve çevresinin 

biyolojik zenginliğinin ortaya çıkarılmasına ilişkin “Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi” 

başlatılmıştır. Bakanlığımız koordinasyonunda proje yürütücüsü Ekolog ve diğer uzman ekip ile 

(Botanik, Omurgasız ve Memeli Uzmanı, Ornitolog, Herpetolog, Hidrobiyolog, Hidrojeoloji 

Mühendisi, Beşeri Coğrafya Uzmanı, Jeoloji Mühendisi CBS Uzmanı) birlikte arazi çalışmaları 

devam etmektedir.  

 

Salda Gölü ve Havzasının atıksu kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korunmasının sağlanması için 

alanda bulunan yerleşimlerden kaynaklanan atıksuların bertarafına yönelik “Salda Gölü ve Havzası 

Arıtılmış Suyun Geri Kazanılması Projesi” çalışmaları tamamlanmıştır. Bu proje ile Salda Gölü ve 

Havzası içerisinde bulunan Yeşilova İlçesi, Doğanbaba Köyü ve Salda Köyü’nün Atıksu Arıtma 

Tesisleri Projeleri tamamlanmış olup uygulamalar devam etmektedir. Ayrıca arıtma tesisi çıkış 

sularının Salda Gölü ve Havzasına deşarj edilmesinin Salda Gölü’nün benzersiz yapısına zarar 

vermemesine yönelik; alana özgü yeni nesil ileri arıtma teknolojilerinin tespiti ve arıtılmış suyun 

%100’e yakın oranda geri kazanılması hedeflenmiştir. 

 

Salda Gölü’nün barındırdığı stromatolit oluşumlarından dolayı NASA’nın Mars’tan getireceği 

kayaçlar üzerinde yapılacak çalışmalara dayanak oluşturması hedeflenen “Salda Gölü Mikrobiyal 

Ekolojisinin İleri Moleküler Yöntemlerle (Metabarkodlama) Belirlenmesi ve Jeomikrobiyolojik 

Karakteristiklerinin Haritalanması Araştırma ve Geliştirme Projesi” Çevre Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı ve İTÜ işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Gölün farklı litolojik ve morfolojik 

bölgelerinden elde edilen örneklerin mikrobiyal topluluk yapıları ortaya konmuş; gölün mineralojik, 

jeokimyasal, hidrojeokimyasal karakteristikleri belirlenerek hidromanyezit oluşum modelleri ortaya 

konmuştur. Elde edilen tüm veriler bütüncül şekilde değerlendirilerek gölün mutlak koruma zonları 

ve haritaları hazırlanmıştır. Bu çalışmada elde edilen veri ve sonuçlar; göle ilişkin korunması gereken 

öncelikli alanların belirlenmesi kapsamında temel teşkil ederek, göl ve çevresinde sürdürülmesi 

hedeflenen proje, bilimsel araştırma vb. çalışmalar için yol haritası oluşturacaktır. Ayrıca Salda 

Gölü’nde güncel olarak oluşum gösteren hidromanyezit içerikli biyolojik yapıların oluşum koşulları 

ve ortamlarının detaylı anlaşılması, Mars’taki yaşam izlerinin tespit edilmesi ve gezegenin atmosferi, 

iklimsel özellikleri, gelişiminin neler olabileceğine ilişkin benzersiz veriler sunmaktadır. 
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Salda Gölü sahip olduğu doğal oluşumlarıyla, Dünya genelinde yapılacak çalışmalarda önemli bir 

çalışma merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda alanda yapılacak bilimsel çalışmaların tek bir çatı 

altında toplanması ve araştırmacılara teknolojik imkanların sağlanması amacıyla “Salda Gölü Bilim 

Merkezi” projesi başlatılarak tamamlanmıştır. Bilim Merkezi yapısı Salda Gölü’nün doğal yapısına 

ve alanın sürdürülebilirliğine zarar vermeyecek şekilde tasarlanarak konumlandırılacak; içerisinde 

araştırmacılar için konaklama, laboratuvar, depolama ve ofis ünitelerini barındıracaktır.  

 

Ayrıca; Bakanlığımızca çevre konularında önemli çalışmalar yapan STK'lar, önemli basın 

mensupları ve akademik üyelerin de bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu kurulmuş olup. Salda 

Gölü'ne İlişkin yapılan çalışmalara katkı sağlanmaktadır. Salda Gölü'ne ilişkin çalışmalar; Bakan-

lığımızca üst düzeydeki çevre hassasiyetiyle yürütülmektedir. 
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ÖZ 

 

Salda Gölü’nün sahip olduğu göle has mikrobiyalit yapılarının oluşum koşulları ve mekanizmaları 

ile gölün korunmasına dair yapılan bu proje, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi-Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği-

Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Laboratuvarı ile İnşaat Fakültesi-Çevre Mühendisliği Bölümleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. Salda Gölü’nün farklı bileşenlerinin (su, sediman, kayaç ve biyofilm) 

jeokimyasal, mineralojik ve mikrobiyolojik özellikleri ileri analiz yöntemleriyle ortaya konarak 

gölün bütünleşik olarak jeomikrobiyolojik haritası ilk defa hazırlanmış ve Salda Gölü’ne ait 

korunması gereken hassas bölgeler tanımlanmıştır. Elde edilen jeomikrobiyolojik veriler ile Salda 

Gölü’ne ait tür çalışmaları detaylandırılmış ve patentlenmesine imkân sağlayacak veriler üretilmiştir. 

Proje kapsamında, gölün jeolojik ve mineralojik özellikleri temelinde süregelen mikrobiyalit 

oluşumlarının korunarak devam etmesi için göle has koruma ve hassasiyet haritaları üretilmiştir. Söz 

konusu hassasiyet haritaları göle dair önemli bilimsel veriler üretmiş; gölün mutlak korunması 

gereken zonlarını belirlemiştir.  

Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan hidromanyezit içerikli karbonat oluşumları göldeki hassas jeolojik 

ve jeomikrobiyolojik süreçlerle denetlenmektedir. Biyolojik etkiler altında oluşan bu yapıların 

içerdiği güncel ve jeolojik kayıtlardaki fosil ve inorganik biyoizlerin kayıtlarının tanımlanması 

Yerküre ve Mars (Jezero Krateri) gezegenlerindeki benzer oluşumların içerdiği kayıtların deşifre 

edilmesi için önemlidir.  

Yalnızca Ülkemizin değil tüm Dünya’nın doğal zenginliği olarak görülen gölün korunarak gelecek 

nesillere aktarılması kapsamında sunulacak proje önemli bir ilk adımdır. 
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ABSTRACT 
 

In order to understand the formation and environment conditions resulting in an unique microbialite 

structures of Lake Salda and to establish a protection procedure the presented project was carried out 

as the collaboration between Republic of Turkey Ministry of Environment, Urbanization and Climate 

Change General Directorate for Protection of Natural Assets, Istanbul Technical University, Faculty 

of Mines, Department of Geological Engineering, Geomicrobiology and Biogeochemistry 

Laboratory and Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering. 

Geomicrobiological map of Lake Salda was prepared by integrating geochemical, mineralogical, and 

microbiological properties of the lake water, sediments and rocks, as well as biofilm structures with 

state-of-art techniques. According to these data, critical regions for the protection of the lake were 

identified. In addition, patentable geomicrobiological data were produced. The obtained data provide 

an opportunity to elaborate on the microbial ecology studies in Lake Salda. Site specific vulnerability 

maps were constructed to maintain the microbialite formations within the lake based on the lake’s 

specific geological and mineralogical properties. These maps enabled the production of significant 

scientific data, and identification the lake’s protection zones. 

 

Carbonate formations composed of hydromagnesite minerals within Lake Salda are controlled by 

unique geological and geomicrobiological processes. Identifying the fossil and inorganic 

biosignatures in the biologically-catalyzed formations is essential to unambiguously recognize the 

similar formations not only on the Earth and but also on Mars (Jezero Crater). This project is the first 

step towards the protecting of the lake that is considered as not only Turkey’s but also World’s natural 

beauty to hand down the next generations. 

 

 

Keywords:  Hydromagnesite, Lake Salda, Environment, Jeomikrobiyoloji 
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ABSTRACT 
 

Remotely gathered data of planetary surfaces allows to study their geological evolution. Photo-

geologic interpretations of flyby and orbiter images allowed to unveil the surface geology of Mars 

since the Mariner and Viking missions of the 1960s and 1970s. Since then the main physiographic 

features have been described, geologic maps and 3D subsurface models at a variety of scales, level 

of details and areal extents have been produced. These products allowed to highlight the overall 

Martian geologic and environmental history. 

Despite the growing body of high-resolution images gathered both from orbital systems and from 

rover/drones to date several unanswered questions still exists. Among them, is Mars a geologically 

active planet? Which is the history hidden in the Martian landforms? Has there ever been life on 

Mars? Unravelling these issue is pivotal also to understand the habitability of worlds discovered in 

other planetary systems. To this aim integrated and multidisciplinary studies that includes -among 

the others-  geology, physics and biology are fundamental. Moreover, the analysis of terrestrial 

analogues is of utmost importance.  

Mars 2020 mission and its rover Perseverance landed in the Jezero crater in February, 18th 2021 with 

the objective of seeking sign of ancient life and collect samples of rock and regolith for possible 

return to Earth. Specifically, Perseverance operations aim at i) finding rocks that formed in, or were 

altered by, (aqueous) environments that could have supported microbial life in the geological past; 

ii) finding rocks capable of preserving biosignatures; iii) drilling core samples from promising rock 

and regolith targets. 

Salda Lake in SW Turkey is recognized to be a unique analogue for the paleo-lake once hosted at the 

Jezero crater, as evidenced by its delta deposits. Salda Lake belongs to the Lake District that includes 

nine large and over twenty small lakes disseminated within elongated depressions of the Taurus 

Mountains. The origin of these lakes is mostly tectonic and karstic. The tectonic setting of the region 

where these depressions occurs relates to the northward curve of the Taurus range, known as Isparta 

Angle. This is a change in the structural trend of the Taurum Mts from east–west to nearly north-

south. Lake Salda is a deep (up to about 196 m), 45 km2 closed basin lake surrounded primarily by 

ultramafic lithologies (mainly serpentinized ophiolite), with localized outcrops of dunite and 

limestone. The water body is highly alkaline (pH>9) with waters enriched in magnesium. Microbial 

stromatolites along shorelines contain a microflora of diatoms and cyanobacteria with extensive 

associated biofilms. Together these are responsible for precipitation of hydromagnesite. Similar 

carbonates crop out at the Jazero dry lakebed and in the delta of the Perseverance landing site. 

The respectful investigation of the delicate environment at Salda Lake allows to better frame the 

geotectonic setting of similar key Martian sites where possible trace of life developed during the 

geological history of the red planet. 
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ABSTRACT 

 
The Mars 2020 rover investigates an ancient lacustrine environment at Jezero crater to search for 

signs of past life and cache samples for future return. Hydrated Mg-carbonate bearing deposits 

detected from orbit in the delta [1] and along possible ancient lakeshores [2] have high biosignature 

preservation potential and will be high priority targets for the rover. Understanding the nature of 

carbonate deposition at Jezero is important in constraining paleolake processes and refining search 

strategies for Mars 2020. Here we investigate a terrestrial lacustrine analog for Jezero to determine 

the distribution and mineralogy of authigenic and detrital sediments within a similar lake 

environment. In particular, we focus on characterizing clays and carbonates in various types of 

fluviolacustrine deposits based on VNIR spectral properties and XRD mineralogy, in order to better 

understand how orbital VNIR spectra at Jezero can be used to constrain the origin and biosignature 

preservation potential of various deposits. Here we present preliminary results from laboratory and 

orbital spectral analyses of lacustrine carbonate analogs for Jezero crater. 

 

 

Keywords: Mars, Hydromagnesite, Lake Salda, Microbialites, Perseverance 
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ÖZ 

 
Farklı boyutlara sahip (cm’den m’ye değişen) sulu hidromanyezit mikrobiyolitleri Salda Gölünün 

farklı derinlik ve kıyı çizgileri boyunca güncel olarak oluşmaktadır. % 95 hidromanyezit ve 

yaklaşık % 3 oranında aragonitten oluşan mikrobiyalitler birkaç cm kalınlığında, yer yer sferikal 

veya yassı hidromanyezit minerali ile kaplı filament ve diatomlar içermektedir. Hidromanyezit 

oluşumları ağırlıklı olarak bakteri ve diatomlar tarafından üretilen hücre dışı organik matrikslerle 

(EPS) ilişkilidir. Mekânsal ve zamansal farklılıklar oluşturmakla birlikte gölde tipik bir mikrobiyal 

yapı bulunmaktadır. Bu yapı sırasıyla, turuncu – sarımsı renklerle temsil edilen diatomca zengin 

tabaka ve hemen altında, koyu ve açık yeşil renklerle temsil edilen endolitik tabaka şeklinde 

kendini göstermektedir. Mikrobiyal topluluk analizleri bu mikrobiyal tabakaların siyanobakteri, 

gamma ve alfa proteobakteri şubesine ait olduğunu göstermiştir [1, 2]. Çalışma kapsamında gölde 

ilk defa mor sülfür bakterisi ve sülfat indirgeyen bakteriler tespit edilmiş; bunların pustular 

mikrobiyal tabakalarla ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Gölün farklı zonlarından elde edilen canlı 

ve fosil/subfosil mikrobiyalitlerin makro, mezo ve mikro ölçekteki morfolojik ve dokusal 

incelemeleri gölde ilk defa stromatolitik, trombolitik ve dendrolitik yapıların varlığını ortaya 

koymuştur. Göl suyu ile su havzasını besleyen kaynak ve derelerin çözünmüş inorganik karbon 

(DIC) δ13C izotop değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca, canlı ve fosil mikrobiyalitlerin benzer δ13C 

izotop değerleri (+3.2 ile 5.8 ‰ arasında değişen) gölde yaklaşık 1000 yıldır süregelen benzer 

mikrobiyal proseslere işaret etmektedir.  Salda Gölü özelinde karasal göllerde gelişen 

mikroorganizma etkili ve/veya temelli karbonat yapılarının ortaya konması, Yerküre ve Mars’ta 

Jezero kraterindeki eski bir gölün kıyılarında tespit edilen sulu Mg karbonatların kökeni ve olası 

biyoiz içermesi yüksek sıçak noktaların tespiti için anahtar niteliği taşımaktadır [3,4]. Sunulacak 

bu çalışmada ilk defa gölün değişik ölçeklerde ki morfolojik, dokusal ve yapısal özellikleri ortaya 

konacak ve biyoiz potansiyelleri tartışılacaktır. 
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ABSTRACT 

 
Modern hydrated Mg- rich microbialites form in sizes ranging from a few cm in height along the 

shoreline of the lake to 1–2 m at depths of 5–20 m below present lake level in Lake Salda (SW 

Turkey). The microbialites, consisted of > 95 % hydromagnesite, contain laminae up to a few 

centimeters thick with distinct regions of ∼5 μm spherical or bladed hydromagnesite-coated 

filaments and diatoms. Hydromagnesite is mainly associated with a thick organic matrix, 

exopolymeric substances (EPS), excreted primarily by diatoms and cyanobacteria- dominated 

microbial community in the lake. Despite spatial and temporal differences, typical microbial layers 

of a freshly growing shallow microbialite are consisted of the orange-yellowish color, organic rich, 

mm scale layer dominated by diatoms at the uppermost surface and beneath this layer cyanobacteria 

dominated layer is generally present either as endolithic or thin layers. The preliminary microbial 

diversity analysis revealed cyanobacteria -gamma and alpha-proteobacteria dominated community 

structure in the layers [1, 2]. The pustular mats recently obtained from the microbialites at water 

depths of 10-20 m show distinct purple and grey-black layers.  Following the decay of organic matrix 

hydromagnesite are revealed to be mini columnar morphologies in size ranging from a few cm to 

decimeters with a central hole and   bulbous and botryoidal. The mini columns consist of alternating 

fine and coarse layers on mm scale. Textural characteristics of the living and lithified microbialites 

revealing a discrete, discontinuous, coarse lamination along with clotted micropeloidal textures with 

cyanobacterial remnants refer to Mg precipitation reactions regulated by cycling production and 

degradation of EPS. The similar δ13C isotope values exist between the living and non-living 

microbialites may imply that a similar CO2 fixation processes and microbial processes have 

regulated microbialite formation in the lake at least for 1000 years in addition to highlighting 

biosignature potential of the fossil microbialites in the lake. Understanding these unique freshwater 

microbial symbioses and their lithified records may help to extend our understanding about the 

formation of Mg-rich carbonates present both on Earth and Mars, where hydrated Mg-carbonate 

deposits have been identified in possible paleolake deposits at Jezero crater, the landing site of the 

NASA Mars 2020 rover [3,4]. The current understanding of microbial influences on microbialite 

formation and their biosignature potential of the fossil ones will be summarized in the light of the 

recent findings.  
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ÖZ 

 
Burdur’da yer alan Salda Gölü, NASA’nın Mars 2020 misyonunda hedef aldığı Jezero Krateri’ndeki 

muhtemel eski göl ortamına jeolojik ve mineralojik içerik bakımından önemli oranda benzerlik 

sergileyen Yerküre’deki tek göldür. Salda Gölü’nde güncel olarak mikrobiyal faaliyetler sonucu oluşan 

mikrobiyalitler, Yerküre’nin bilinen en eski yaşam formlarını içeren fosillerin (3.7 Milyar yıl) güncel 

temsilcileridir. Salda Gölü’nün sahip olduğu bu mikrobiyalit yapılarının oluşum koşullarının ve 

mekanizmalarının ortaya konması ve jeolojik ortamlardaki benzer yapıların içerdiği fosil kayıtların 

deşifre edilmesine yönelik yürütülecek bilimsel ar-ge çalışmaları, Dünya'daki yaşamın kökeni ve evrimi 

ile Mars'taki Jezero Krateri'nde olası eski yaşamın izlerinin keşfi konusunda önemli veriler üretecektir. 

Bu çalışmada, yaz ve kış mevsiminde almış olduğumuz farklı bileşenlerinin (su, sediman, mikrobiyal 

mat, kayaçlardan alınan biyofilm) mikrobiyal analizleri için Salda Gölü’ne özgün 4 farklı DNA 

izolasyon protokolü geliştirilmiştir ve karakterizasyonlar moleküler düzeyde yeni nesil dizileme 

platformlarından Illumina MiseqTM kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Metabarkodlama sonuçlarına göre, 

Salda Gölü’nün biyolojik açıdan oldukça önemli bir potansiyeli olduğu ortaya çıkmıştır. Mikrobiyal 

evrim açısından oldukça önemli olan Alphaproteobacteria, Salda Gölü’nde dominant şekilde bulunduğu 

görülmüştür. Hem yaz hem de kış aylarında Salda Gölü’nün prokaryotik ve ökaryotik çeşitliliği ilk defa 

oluşturulup, patentlenmek üzere gen dizileri elde edilmiştir. Ayrıca, NASA’nın Mars üzerinde 

gerçekleştirdiği çalışmalara nitelikli veri bankası sağlanmıştır. Son olarak, Salda Gölü’ne özel bir 

koruma haritası çıkarılmış ve gölün çeşitli bölgeleri; mutlak korunması gereken, korunması gereken ve 

korunması tavsiye edilen bölge olarak derecelendirilmiştir. 
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Mikrobiyal ekoloji, Prokaryotik ve ökaryotik çeşitlilik, Salda Gölü. 
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ABSTRACT 

 

Salda Lake located in Burdur is connected to possible the old lake environment in terms of geological 

and mineralogical content in the Jezero Crater, which was targeted in the Mars 2020 mission of NASA 

because it is the only lake in the world with a significant similarity. Microbialites, which are formed as 

a result of microbial activities in Salda Lake today, are the current representatives of fossils (3.7 billion 

years) including the oldest life forms known on Earth. Scientific R&D studies for displaying the 

formation conditions and mechanisms of these microbialite structures and solving the fossil records will 

produce important data on the origin and evolution of life on Earth, and the discovery of traces of 

possible ancient life in the Jezero Crater on Mars. In this study, 4 different DNA isolation protocols 

which are specific to Salda Lake have been developed for all microbial analysis of the different 

components (water, sediment, microbial mat, biofilm from rocks) in summer and winter, and the 

molecular-level characterizations of them were studied by next-generation sequencing platform, 

Illumina MiseqTM. According to metabarcoding results, Salda Lake has a very important biological 

potential such as Alphaproteobacteria, which are very important for microbial evolution, were 

dominantly found in Salda Lake. Prokaryotic and eukaryotic diversity of Salda Lake was determined 

for the first time in both summer and winters, and gene sequences were obtained for patent purposes. 

Finally, a qualified database was provided for NASA's work on Mars. Finally, a special protection map was 

shown for Salda Lake and various regions of the lake were rated as a region that must be strictly protected, 

protected and recommended to be protected. 

 

Keywords: Illumina Miseq, Jezero Crater, Mars, Metabarcoding, Microbial ecology, Next generation 

molecular tools, Prokaryotic and eukaryotic diversity, Salda Lake. 

 

 

 

GİRİŞ  

 

Tarihte diğer gezegenlerdeki yaşamın keşfi 

birçok ulusun en büyük amacıydı ve hala da 

devam etmektedir. Bu amaçla, dünyanın her 

yerinden yeni ipuçları elde edebilmek için uzay 

araştırma araçları gönderilmektedir. 

1960'lardan bu yana, Mars'ın bileşimini bulmak 

için çeşitli görevler başlatıldı. Yeni bulgulardan 

sonra ise bilim adamları hayati soruyu sordular; 

Mars'ta yaşam olasılığı var mı, varsa varlığını 

nasıl kanıtlayabiliriz? 

 

NASA Perseverance görevi, 30 Temmuz 

2020'de Mars'ta başlatıldı. Bu görevin ana 

amacı, Mars'ta eski yaşamın izlerini aramak için 

kaya örnekleri toplamaktır. Mars'ta hidrosfer 

bulunmasa bile, Mars yüzeyinde yaşam olabilir 

(Biemann vd., 1977). Dünya'da, büyük 

miktarda magnezyum karbonat birikintileri 

nadiren bulunur. Bununla birlikte, Mars'taki en 

büyük karbonat birikintisi magnezyum 

karbonattır. Ayrıca, bazı ortamlarda 

mikroorganizmaların etkisiyle de magnezyum 

karbonatlar oluşabilmektedir (Scheller vd., 

2021). Bu biyolojik imza ile magnezyum 

karbonatların oluşumu, Mars'ta mikrobiyal 

yaşamın varlığına işaret edebilir. Magnezyum 

karbonatların Dünya'daki oluşumunu anlamak, 

Mars’daki magnezyum karbonatlar hakkında 

mailto:inceor@itu.edu.tr
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ipuçları verebilir. Yeryüzünde magnezyum 

karbonat bulunan birkaç bölge vardır. Bu 

bölgelerden biri alkali göllerdir. Magnezyum 

karbonatlar, kısa ömürlü göl yataklarında ve 

çok yıllık alkali göllerde çökelirler (Alçiçek vd., 

2009). Alkali bir göl olan Salda Gölü, Jezero 

Krateri ile önemli benzerlik gösteren 

yeryüzündeki tek göldür (Çelik Balcı vd., 

2018). Bu benzerlik, Salda Gölü'nü Mars 

hakkında araştırma yapmak için kilit bir alan 

haline getirmektedir. Bu nedenle NASA'nın 

Mars 2020 görevinde hedef alan olarak Salda 

Gölü seçilmiştir. Salda Gölü stromatolitler ve 

hidromanyezit içermektedir (Russell vd., 1999). 

Salda Gölü'nün hidromanyezit ve 

stromatolitleri, Mars'ta biyolojik imzanın 

bulunmasına analog olarak katkıda 

bulunmaktadır. (Braithwaite & Zedef, 1996). 

Örneğin, Siyanobakteriler ve diatomlar 

hidromanyezit çökeltmesi ile ilgili olduğu 

bulunmuştur (Thompson & Ferris 1990). Bazı 

ekosistemler teorik olarak sadece uygun 

kimyasal, fiziksel koşullara ve az miktarda 

suyun varlığına ihtiyaç duyan belirli 

ötegezegenlerde işlev görebilir. Bu yüzden su 

varlığı, bir ekosistemdeki yaşamın kanıt 

türlerinden biridir ve Mars yüzeyinde su 

bulunmamaktadır, ancak Mars'ta suyun 

varlığına dair işaretler vardır (Orosei vd., 2018). 

Bu nedenle, suyun varlığı bizi Mars'ta yaşamın 

varlığı sorusuna götürebilir. Mars'ta yaşam 

olduğuna dair herhangi bir kanıt varsa, Jezero 

Krateri'nin yüzeyinde mikrobiyal flora olabilir 

ve bu flora, aşırı koşullarda hayatta kalabilen 

organizmalar olan ekstremofillerden oluşmuş 

olabilir. Mikroorganizmaların var olma 

ihtimalinde, Jezero Krateri'nin mikrobiyal 

çeşitliliğini ortaya çıkarmak için Salda Gölü 

mikrobiyotasının belirlenmesi araştırmacılara 

yol gösterici olabilir.  

 

Mikroorganizmaların tanımlanması, yeni 

dizileme teknolojisi ile hızlı ve doğru şekilde 

yapılabilmektedir. Belirli bir ortamdaki 

mikroorganizmaları karakterize etmek için 

farklı metabarkodlama stratejileri vardır. 

Mikroorganizmaların sınıflandırılabilmesi için 

16S ribozomal RNA (rRNA) gen dizilimi ve 

PCR tabanlı yöntemler gibi moleküler biyoloji 

yöntemleri kullanılmaktadır. 16S rRNA, 

prokaryotlarda en çok korunan gendir, bu 

nedenle prokaryotların türleşmesi için en 

spesifik gen olarak kabul edilmektedir 

(Buszewski vd., 2017). Mikroorganizmaların 

çoğu (%99'dan fazla) doğal durumunda (in situ) 

kültürlenemediğinden (Rappe ve Guovannoni, 

2003), 16S rRNA geninin kullanılması 

kültürlenmemiş mikroorganizmaların 

tanımlanması için özellikle önemli bir işlemdir. 

Bu amaçla, yıllar geçtikçe biyoteknolojik 

yöntemler hızla gelişmiş ve 

mikroorganizmaların tanımlanması için farklı 

yöntemler keşfedilmiştir. Metagenomik, 21. 

yüzyılda uygulanan yeni bir teknik olarak 

ortaya çıkmıştır. Tıp, tarım, biyoteknoloji ve 

genetik gibi birçok önemli alanda 

kullanılmaktadır (Garrido-Cardenas vd., 2017).  

 

Bu çalışma ile Salda Gölü’nün içerdiği 

mikrobiyal toplulukların, uluslararası 

platformlarda kabul görmüş yeni nesil 

moleküler teknikler ile ilk defa ortaya 

konulması, Salda Gölü’nde farklı çevresel 

örneklerde hem prokaryotik ve hem de 

ökaryotik çeşitliliğin ilk kez değerlendirilmesi, 

Mars’daki geçmiş veya şimdiki yaşamın kanıtı 

olan biyo-imza arayışına katkı sağlanması, 

bilimsel yetkinliği kanıtlanmış yöntemler ile 

NASA çalışmalarına karşılaştırılabilir düzeyde 

veri üretilmesi ve son olarak da Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız 

öncülüğünde patentlenebilir gen dizilerinin 

literature kazandırılması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

 

Salda Gölü’nde 6 farklı bölgeden belirlenen 14 

farklı istasyondan DNA izolasyonu için örnek 

alımları yapılmıştır. Bu bölgeler Otel önü, 

Kayadibi, Işıklar, Doğanbaba, Beyaz Adalar ve 

son olarak Beyaz Adalar- Doğanbaba arasıdır. 

Her bölgeden su, sediman, ve kayaçlardan 

biyofilm örnekleri alınmıştır. Ek olarak Salda 

Gölü’nün 5 metre ve 10 metre derinliğinden de 

örnekler alınmıştır. Bu bölgelerden kışın alınan 

toplam numune sayısı 29 iken, yaz numuneleri 

ise toplam 30 tanedir. İki mevsimde de numune 

alınırken aynı istasyonlar kullanılmıştır. Bu 

çalışmada DNA izolasyon teknikleri örnek 

çeşidine (su, sediman, mikrobiyal mat, 

kayaçlardan alınan biyofilm) bağlı olarak 

optimize edilerek, Salda Gölü'ne özgün 4 farklı 

protokol geliştirilmiştir. Örnekler 16S rRNA 

Dizileme ile prokaryotik komünite, 18S rRNA 

Dizileme ile ökaryotik komünite 

karakterizasyonu yeni nesil dizileme 

platformlarında Illumina MiseqTM cihazı ile 

analiz edilmiştir. Elde edilen ham datanın 
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biyoinformatik yazılımlar ile taksonomik 

sınıflandırması yapılmıştır ve çeşitlilik 

indeksleri hesaplanmıştır. Ayrıca biyoistatistik 

hesaplar yapılarak numuneler arasındaki ilişki 

ortaya konulmuştur. Elde edilen bu veriler, 

gölün diğer jeokimyasal ve mineralojik verileri 

ile birleştirilerek jeomikrobiyoloji haritası 

verileri elde edilmiştir. Bu sayede, mikrobiyalit-

stromatolit organosedimanter yapıların Salda 

Gölü’nün farklı bileşenlerinin (su, sediman, 

mikrobiyal mat, kayaçlardan alınan biyofilm) 

jeokimyasal, mineralojik ve mikrobiyolojik 

özellikleri ileri analiz yöntemlerle ortaya 

konarak gölün bütünleşik olarak 

jeomikrobiyolojik haritası hazırlanmış ve Salda 

Gölü’ne ait korunması gereken hassas bölgeler 

tanımlanmıştır. Elde edilen veriler ile Salda 

Gölü’ne ait tür çalışmaları detaylandırılmış ve 

patentlenmesine imkan sağlayacak veriler 

üretilmiştir. Ayrıca, göl ve çevresinde 

kurulması hedeflenen bilim merkezi için de yol 

haritası oluşturulmuştur. 

 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Salda Gölü’nde 6 farklı bölge ve 14 farklı 

istasyondan su, sediman, mikrobiyal mat, 

kayaçlardan alınan biyofilm ve derinden alınan 

steril örnekler gibi farklı yüzeylerinden 

toplanan örnekler, dört farklı protokol 

kullanılarak özel DNA izolasyon teknikleriyle 

işleme tabii tutulmuştur. Daha sonra ise bu 

örnekler, uluslararası alanda kabul görmüş yeni 

nesil dizileme sistemleri ve metabarkodlama 

aracılığıyla ileri analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Farklı bölgelerden alınmış olan örneklerin 

mikrobiyolojik analizi yalnızca kendi aralarında 

değil, aynı zamanda yaz ve kış olarak ayrılan iki 

farklı mevsim koşulları da göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. Ek olarak, örnekler hem 

16S ribozomal RNA hem de 18S ribozomal 

RNA sekanslama yöntemleri kullanılarak 

sırasıyla hem prokaryot hem de ökaryot 

canlıları tespit edebilecek şekilde analiz 

edilmiştir. Böylelikle örnekler arasında tür 

ilişkileri saptanırken diğer yandan gölün sahip 

olduğu farklı jeokimyasal ortamların 

mikrobiyal çeşitliliği ve bu çeşitliliğin sezonsal 

değişimi de ortaya konmuştur. 

 

Yazın (S) ve kışın (W) alınan bütün sediman 

örnekleri prokaryotik ve ökaryotik açıdan 

incelenmiştir ve bu sonuçlar Şekil 1-2’de 

gösterilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde, yaz 

sedimanlarında genellikle Proteobacteria 

şubesi öne çıkmıştır ve Verrucomicrobia ve 

Chloroflexi şubeleri de yaz örneklerinde dikkat 

çekmiştir. Yaz örneklerinin aksine kış 

örneklerinde ise Firmicutes şubesi ön plana 

çıkmıştır. Sediman örnekleri ökaryotik açıdan 

incelendiğnde ise, yaz örneklerinde 

Opisthokonta grubu örnekleri domine etmiştir 

ve altgruplar olarak da hayvan ve mantar 

âlemleri öne çıkmıştır. Kış örneklerinde ise 

Opisthokonta grubu bazı istasyonları domine 

etse bile genel bir hakimiyeti yoktur. Ayrıca, kış 

örneklerinde Fungi âlemi öne çıkmıştır ve aynı 

zamanda Chloroplastida grubundan da 

Charales grubu dikkat çekmiştir (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 1. Yazın ve kışın alınan sediman 

örneklerindeki prokaryotik şubelerin 

karşılaştırılması. 

 

 
Şekil 2. Yazın ve kışın alınan sediman 

örneklerindeki ökaryotik altgrupların 

karşılaştırılması. 
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Yazın (S) ve kışın (W) alınan sedimanların alfa 

biyoçeşitlilik sonuçları Pielou Eşitliği, Faith 

Filogenetik Çeşitlilik, İşlevsel Taksonomik 

Birim Sayıları (OTU) ve Shannon İndeksi 

kullanılarak prokaryotik açıdan incelenmiştir ve 

Çizelge 1-2’de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre 

(Çizelge 1), yaz sedimanları prokaryotik 

çeşitlilik bakımından incelendiğinde, Pielou 

Eşitliği en yüksek olan sediman S1 (0.857763) 

olurken, en düşük S3 (0.688356) olmuştur. 

Faith Filogenetik Çeşitliliği incelendiğinde ise 

yine S1(46.16338) en yüksek değere sahip 

olurken, en düşük yine S3 (15.50986) olmuştur. 

İşlevsel Taksonomik Birim sayıları 

incelendiğinde S1 (429) en yüksek birime sahip 

iken en düşük miktar S3 (123) olarak 

görülmüştür. Biyolojik çeşitliliği gösteren 

Shannon İndeksi’ne göre de en yüksek 

mikrobiyal çeşitliliğe sahip S1 (7.500996) iken, 

S3 (4.77892) sediman örneğinin en düşük 

mikrobiyal çeşitliliğe sahip olduğu 

görülmüştür. Farklı bölgelerden alınan yaz 

numunelerin çoğunun biyoçeşitlilik açısından 

benzer sonuçlara sahip olduğu görülmüştür. 

 

Çizelge 1. Yazın alınan sedimanların 

prokaryotik açıdan alfa biyoçeşitlilik sonuçları. 

 

Yaz 
Pielou 

Eşitliği 

Faith 

Filogeneti

k 

Çeşitlilik 

OTU 

Sayısı 

Shanno

n 

İndeksi 

S1 0.858 46.16 429 7.501 

S3 0.688 15.51 123 4.779 

S5 0.802 32.28 255 6.412 

S6 0.832 33.93 256 6.655 

S7 0.856 38.28 282 6.963 

S8 0.747 30.36 329 6.246 

S9 0.811 32.54 231 6.367 

S10 0.811 44.72 387 6.967 

 

 

Çizelge 2. Kışın alınan sedimanların 

prokaryotik açıdan alfa biyoçeşitlilik sonuçları. 

 

Kış 
Pielou 

Eşitliği 

Faith 

Filogeneti

k 

Çeşitlilik 

OTU 

Sayısı 

Shanno

n 

İndeksi 

W1

2 
0.825 32.3 271 6.671 

W1

3 
0.491 11.65 80 3.102 

W1

4 
0.591 15.95 95 3.885 

W1

5 
0.656 13.63 80 4.15 

W1

6 
0.607 10.59 50 3.425 

W1

9 
0.831 39.31 312 6.888 

W2

0 
0.367 14.89 117 2.52 

 

Kış sedimanları prokaryotik çeşitlilik 

bakımından incelendiğinde, Pielou Eşitliği en 

yüksek olan sediman W19 (0.831297) olurken, 

en düşük W20 (0.366837) olmuştur (Çizelge 2). 

Faith Filogenetik Çeşitliliği incelendiğinde ise 

yine W19 (39.30717) en yüksek değere sahip 

olurken, en düşük W16 (10.59203) olmuştur. 

İşlevsel Taksonomik Birim sayıları 

incelendiğinde W19 (312) en yüksek birime 

sahip iken en düşük miktar W16 (50) olarak 

görülmüştür. Shannon İndeksi’ne göre de en 

yüksek mikrobiyal çeşitliliğe sahip W19 

(6.88763) iken, W20 (2.520304) sediman 

örneğinin en düşük mikrobiyal çeşitliliğe sahip 

olduğu görülmüştür. Farklı bölgelerden alınan 

numunelerin de biyoçeşitlilik açısından farklı 

sonuçlara sahip olduğu görülmüştür. 

 

Salda Gölü çevresindeki sedimanların yaz 

aylarında kış aylarına göre daha yüksek Pielou 

Eşitliğine, daha yüksek Faith Filogenetik 

Çeşitliliğine, daha fazla sayıda İşlevsel 

Taksonomik Birime ve daha yüksek Shannon 

İndeksi’ne sahip olduğu görülmüştür. Bu 

sonuçlar da yazın sedimanlarda hem daha fazla 

mikrobiyal çeşitlilik olduğuna, hem de miktar 

olarak daha eşit bir şekilde 

mikroorganizmaların bulunduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, sediman örneklerinin 

de alfa biyoçeşitlilik sonuçları incelenmiştir. Bu 

sonuçlara göre, yaz mevsiminde kış mevsimine 

kıyasla sedimanlarda daha fazla ökaryotik 

çeşitliliğin olduğuna ve bu çeşitliliğin daha eşit 

bir şekilde dağıldığı görülmüştür. 

 

Yazın ve kışın kayaçlardan alınan biyofilm 

örneklerinin prokaryotik ve ökaryotik DNA 

analizi ve metabarkodlama sonuçları Şekil 3-

4’te Krona grafikleri kullanılarak gösterilmiştir. 
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Bu sonuçlara göre, yaz biyofilm numunesinde 

en baskın şube Proteobacteria (%56) olmuştur 

(Şekil 3). Diğer baskın şubeler de sırasıyla 

Firmicutes (%11), Verrucomicrobia (%10), 

Bacteriodetes (%5) ve Planctomycetes (%4) 

olarak belirlenmiştir. Proteobacteria şubesi 

incelendiğinde bakterilerin neredeyse tamamı 

Alphaproteobacteria (%49) sınıfından olduğu 

fark edilmiştir. Firmicutes şubesi 

incelendiğinde bakterilerin çoğu Bacilli (%9) ve 

Clostridia (%1) sınıfından olduğu 

belirlenmiştir. Verrucomicrobia şubesi 

incelendiğinde bakterilerin büyük çoğunluğu 

Verrucomicrobiae (%9) sınıfından olduğu 

belirlenmiştir. Aile seviyesinde incelendiğinde 

ise Proteobacteria şubesindeki 

Rhodobacteraceae (%31) ve Verrucomicrobia 

şubesindeki Rubritaleaceae (%9) yaz biyofilm 

numunesindeki en çok bulunan ailelerdir.  

 

 
 

Şekil 3. Yazın alınan biyofilm örneğinin 

prokaryotik karakterizasyonu 

 

Öte yandan, kış numunesinde ise en baskın şube 

Proteobacteria (%69) olmuştur (Şekil 4). Diğer 

şubeler de sırasıyla Firmicutes (%27) ve 

Actinobacteria (%4) olarak belirlenmiştir. 

Proteobacteria şubesi incelendiğinde 

bakterilerin çoğunluğu Gammaproteobacteria 

(%44) sınıfından olduğu belirlenmiştir. Bacilli 

(%27) sınıfı da Firmicutes şubesinin ve de 

Actinobacteria (%4) sınıfı da Actinobacteria 

şubesinin en baskın sınıfı olduğu görülmüştür. 

Aile seviyesinde incelendiğinde ise 

Proteobacteria şubesindeki 

Xanthomonadaceae (%40) ile 

Rhodobacteraceae (%19) ve Firmicutes 

şubesindeki Planococcaceae (%19) W11 

biyofilm numunesindeki en çok bulunan 

ailelerdir. 

 

Yazın ve kışın alınan biyofilm örneklerinin alfa 

biyoçeşitlilik sonuçları incelenmiştir. Bu 

sonuçlar, biyofilm örneklerindeki mikrobiyal 

komünitenin yaz döneminde kış dönemine göre 

daha çeşitli ve türler arasında daha dengeli 

dağılmış olduğunu göstermiştir. Ayrıca da bu 

sonuçlar Şekil 3 ve Şekil 4’deki prokaryotik 

karakterizasyonlarından da kolaylıkla 

anlaşılmaktadır.   

 

 
Şekil 4. Kışın alınan biyofilm örneğinin 

prokaryotik karakterizasyonu 

 

Yazın ve kışın alınan mikrobiyal mat 

örneklerinin mikrobiyal çeşitliliği 

karşılaştırılmıştır ve bu sonuçlar Şekil 5’de 

gösterilmiştir.  Yazın alınan mikrobiyal mat 

örneklerinde Proteobacteria ve Firmicutes 

şubeleri ön plana çıkmıştır. S12 mikrobiyal 

matında ise Proteobacteria ciddi derecede 

baskın olduğu görülmüştür. Kış örneklerinde 

ise mikrobiyal çeşitliliğin daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Proteobacteria ve Firmicutes 

şubelerinin yanı sıra Acidobacteria ve 

Cyanobacteria şubesi de kış örneklerinde 

görülmüştür. W7 örneğinde de Cyanobacteria 

en dominant şube olarak görülmüştür.  
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Şekil 5. Yazın ve kışın alınan mikrobiyat mat 

örneklerindeki prokaryotik şubelerin 

karşılaştırılması. 

 

Mikrobiyal mat örnekleri ökaryotik açıdan 

incelendiğinde ise (Şekil 6), Opisthokonta ve 

Chloroplastida grupları baskındır. Steril 

sedimanların aksine Opisthokonta grubunda 

Metazoa (Animalia) âlemi daha baskın olduğu 

görülmüştür. Chloroplastida grubundan da yaz 

döneminde Charophyta grubu ön plandayken, 

kış aylarında Chlorophyta grubu daha baskın 

olmuştur. 

 

 
 

Şekil 6. Yazın ve kışın alınan mikrobiyat mat 

örneklerindeki ökaryotik altgrupların 

karşılaştırılması. 

 

 

Yaz ve kış aylarındaki alınan mikrobiyal 

matlarda benzer Pielou Eşitliği, Faith 

Filogenetik Çeşitliliği, İşlevsel Taksonomik 

Birimi ve Shannon İndeksi sonuçları 

görülmüştür. Bu sonuçlar da mevsimin 

mikrobiyal mat örneğinde mikrobiyal çeşitlilik 

açısından etkisinin bulunmadığını göstermiştir. 

Fakat bölgesel farklılıklar ise mikrobiyal 

matlarda mikrobiyal çeşitliliği etkilemiştir. 

 

Salda Gölü’nden yazın ve kışın alınan su 

örneklerinin prokaryotik ve ökaryotik 

karakteristik özellikleri ise çubuk grafikleri 

kullanılarak Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterilmiştir. 

Yaz mevsiminde su örneklerinde 

Proteobacteria ile birlikte Actinobacteria ve 

Verrucomicrobia öne çıkmıştır (Şekil 7). 

Derinden alınan (S27) ve kuyudan alınan (S30) 

örneklerde ise Proteobacteria ve 

Actinobacteria 'nın yanı sıra Verrucomicrobia 

yerine Planctomycetes öne çıkmıştır. Kış 

örneklerinde ise diğer tüm istasyonların aksine 

Proteobacteria üstünlüğü yoktur. 

Actinobacteria ve Bacterioidetes şubeleri 

önemli miktarlarda kış örneklerinde 

görülmüştür. Kış örneklerindeki tüm 

istasyonlarda Cyanobacteria belirli bir oranın 

üzerinde mevcut iken yaz mevsiminde 

Cyanobacteria neredeyse görülmemiştir.  

 

Su numuneleri ökaryotik açıdan incelendiğinde 

ise yaz mevsiminde alınan örneklerde, 

yoğunluk daha çok Opisthokonta'da iken 

ardından Chloroplastida gelmiştir (Şekil 8). 

Opisthokonta grubunun altgruplarında Fungi ve 

Metazoa (Animalia) eşit miktarda öne çıkmıştır. 

Chloroplastida ve SAR grubu da yaz 

mevsiminde görülmüştür ve öne çıkan bir 

altgrubu yoktur. Kış örneklerinde ise yaz 

mevsiminin aksine örnekleri Opisthokonta 

domine etmemiştir ve mikrobiyal çeşitliliğin 

yüksek olduğu görülmüştür. Yaz mevsimindeki 

örneklerde neredeyse hiç bulunmayan 

Haptophyta burada öne çıkmıştır ve Isochrysis 

altgrubu öne çıkmıştır. Opisthokonta grubunda 

altgruplar olarak Fungi ve Cryptomycota ön 

plana çıkmıştır. SAR grubunda ise öne çıkan 

altgrup görülmemiştir. Chloroplastida ise bazı 

istasyonlarda dominant olsa da diğerlerinde çok 

az miktarda görülmüştür. 
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Şekil 7. Yazın ve kışın alınan su örneklerindeki 

mikrobiyal çeşitliğin karşılaştırılması. 

 

Yazın alınan su örnekleri prokaryotik alfa 

biyoçeşitlilik bakımından incelendiğinde 

(Çizelge 3), Pielou Eşitliği en yüksek olan S27 

kuyu suyu (0.920818157) olurken, en düşük 

S18 (0.228825466) olmuştur. Faith Filogenetik 

Çeşitliliği’ne göre S27 kuyu suyu 

(51.75249968) en yüksek değere sahip olurken, 

en düşük S15 (7.572357332) olmuştur. İşlevsel 

Taksonomik Birim sayıları incelendiğinde S27 

kuyu suyu (576) en yüksek birime sahip iken en 

düşük miktar S15 (59) olarak görülmüştür. 

Shannon İndeksi’ne göre de en yüksek 

mikrobiyal çeşitliliğe sahip S27 kuyu suyu 

(8.443833436) iken, S18 (1.378071118) su 

örneğinin en düşük mikrobiyal çeşitliliğe sahip 

olduğu görülmüştür. Farklı bölgelerden alınan 

su numunelerin de biyoçeşitlilik açısından farklı 

sonuçlara sahip olduğu görülmüştür. 

 

 
Şekil 8. Yazın ve kışın alınan su örneklerindeki 

ökaryotik altgrupların karşılaştırılması. 

 

 

Çizelge 3. Yazın alınan su örneklerinin 

prokaryotik açıdan alfa biyoçeşitlilik sonuçları. 

 

Yaz 

Pielou 

Eşitliğ

i 

Faith 

Filogeneti

k 

Çeşitlilik 

OTU 

Sayıs

ı 

Shanno

n 

İndeksi 

S14 0.858 46.16 429 7.501 

S15 0.688 15.51 123 4.779 

S16 0.802 32.28 255 6.412 

S17 0.832 33.93 256 6.655 

S18 0.856 38.28 282 6.963 

S19 0.747 30.36 329 6.246 

S20 0.811 32.54 231 6.367 

S22 0.811 44.72 387 6.967 

S27 

(Kuyu

) 

0.921 51.55 576 8.444 

S30             

(10m) 
0.528 13.81 78 3.317 

 

Çizelge 4’de gösterilen kış su örneklerinin alfa 

biyoçeşitlilik sonuçlarına göre, Pielou Eşitliği 

en yüksek olan su örneği W21 (0.819778492) 

olurken, en düşük W24 (0.449579304) 

olmuştur. Faith Filogenetik Çeşitliliği’ne 

bakıldığında yine W21 (55.35118522) en 

yüksek değere sahip olurken, en düşük W26 

(15.65507846) olmuştur. OTU  sayıları 

incelendiğinde W21 (608) en yüksek birime 

sahip iken en düşük miktar W26 (106) olarak 

görülmüştür. Shannon İndeksi’ne göre de en 

yüksek mikrobiyal çeşitliliğe sahip su örneği 

W21 (7.581252072) iken, W24 (3.283628667) 

su örneğinin en düşük sonuca sahip olduğu 

görülmüştür. Aynı zamanda, farklı bölgelerden 

alınan su numunelerin biyoçeşitliliklerinin 

farklı olduğu anlaşılmıştır. 

 

Çizelge 4. Kışın alınan su örneklerinin 

prokaryotik açıdan alfa biyoçeşitlilik sonuçları. 

 

Kış 
Pielou 

Eşitliği 

Faith 

Filogeneti

k 

Çeşitlilik 

OTU 

Sayısı 

Shanno

n 

İndeksi 

W2

1 
0.820 55.35 608 7.581 

W2

2 
0.791 37.49 328 6.610 
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W2

3 
0.641 17.80 138 4.559 

W2

4 
0.450 20.60 158 3.284 

W2

5 
0.704 17.05 122 4.883 

W2

6 
0.683 15.66 106 4.597 

W2

8 
0.677 21.75 167 4.999 

W2

9 
0.636 17.53 139 4.525 

 

Salda Gölü çevresinden alınan su örneklerinin 

çoğunlukla kış aylarında yaz aylarına göre daha 

yüksek Pielou Eşitliğine, daha yüksek Faith 

Filogenetik Çeşitliliğine, daha fazla sayıda 

İşlevsel Taksonomik Birime ve daha yüksek 

Shannon İndeksi’ne sahip olduğu anlaşılmıştır. 

Bu yüzden, kış mevsiminde Salda Gölü’nün 

suyunda hem daha fazla mikrobiyal çeşitlilik 

olduğu, hem de miktar olarak daha eşit bir 

şekilde bu mikroorganizmaların bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

 

Salda Gölü’nün 5 metre ve 10 metre 

derinliğinden alınmış yosun örneklerinin 

prokaryotik karakteristik özellikleri çubuk 

grafiği kullanılarak Şekil 9’da gösterilmiştir. 

Yaz aylarında derinden alınmış yosunlarda 

Proteobacteria ile birlikte Verrucomicrobia 

şubesi de görülmüştür. Derinlere inildikçe 

Verrucomicrobia miktarı azalmıştır. Kış 

örneklerinde ise Firmicutes ön plana çıkmıştır 

ve Verrucomicrobia miktarı yaz örneklerinin 

aksine çok aşırı düşük olmuştur (Şekil 9). Aynı 

zamanda derinlik arttıkça kışın alınan 

numunelerde Pielou Eşitliği, Faith Filogenetik 

Çeşitlilik, İşlevsel Taksonomik Birim Sayıları 

(OTU) ve Shannon İndeksi düşmüştür. Bu da 

yosunlarda derinlere inildikçe daha düşük 

miktarda mikrobiyal çeşitlilik olduğunu bize 

göstermiştir. Ayrıca, 10 metre derinden alınan 

yosunların ökaryotik içeriği incelendiğinde ise 

Chloroplastida grubundan Chlorophyta baskın 

olarak görülmüştür. 

 

 
 

Şekil 9. Yazın ve kışın 5 metre ve 10 metre 

derinden alınmış yosun örneklerinin 

prokaryotik karakterizasyonundaki şubelerin 

karşılaştırılması 

 

Sonuç olarak, Salda Gölü’nden alınan örnekler 

İTÜ - BÜ Mikrobiyal Ekoloji Grubu (MEG) 

tarafından genel bir çerçevede 

değerlendirildiğinde her ne kadar 

Proteobacteria şubesinin çoğu istasyonda öne 

çıktığı görülmüştür ve bu sonuçlar Türkiye’de 

diğer göller için yapılan çalışmalarla tutarlıdır 

(Özbayram vd. 2020; Özbayram vd. 2021). 

Ayrıca, Firmicutes, Actinobacteria, 

Verrumicrobiae gibi pek çok şubeden 

mikroorganizmanın tespit edilmiş olması, bu 

bölgedeki yoğun biyoçeşitliliği gösterir 

niteliktedir. Bununla birlikte gerek 

Alphaproteobacteria gibi mikrobiyal evrimde 

önemli ipuçları barındırdığı düşünülen 

familyanın yoğun şekilde görülmesi, gerekse de 

hâlihazırda tanımlanmamış pek çok sınıf, hatta 

takson olduğu gibi faktörler göz önüne 

alındığında; Salda Gölü’nün biyolojik açıdan 

oldukça önemli bir potansiyeli olduğunu bir kez 

daha ortaya çıkmıştır. Ayrıca farklı mevsim 

koşullarının kesin bir davranış modeli 

belirlenemese de sediman ve mikrobiyal mat 

örneklerinde nispeten düşük oranlarda değişime 

neden olmuşken su örneklerinde daha önemli 

farklılıklara yol açabildiği görülmüştür. 

Mikrobiyal çeşitlikte mevsimlere göre 

değişiklikler görülse bile özellikle su ve 

sediman örneklerinin öne çıktığı görülmüştür. 

Dolayısıyla bu bölgede gelecekte yapılacak 

bilimsel çalışmaların ve kurulması planlanan 
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bilim merkezinin hem ülkemiz ve tüm 

Dünya’ya hem de bilimsel literatüre büyük 

katkılarda bulunacağı aşikârdır. 

 

Elde edilen veriler ışığı altında, İTÜ-BÜ 

Mikrobiyal Ekoloji Grubu (MEG) tarafından 

Şekil 10’da sunulan Salda Gölü’ne özel bir 

koruma haritası çıkarılmış ve gölün çeşitli 

bölgeleri; mutlak korunması gereken bölge, 

korunması gereken bölge ve korunması tavsiye 

edilen bölge olarak derecelendirilmiştir. 

Mikrobiyolojik çeşitliliğin oldukça yüksek 

seviyelerde olduğu gözlemlenen Işıklar, Beyaz 

Adalar ve Otel Önü bölgeleri, bu nedenle kesin 

olarak korunması gereken bölgeler kategorisine 

alınmıştır. Bunda aynı zamanda özellikle Işıklar 

ve Beyaz Adalar bölgesinde Enterobacter ve 

Aspergillus gibi insan bünyesinde çeşitli 

hastalıklara neden olabilen mikrobiyolojik 

canlıların olduğunun tespit edilmesi de önemli 

bir rol oynamıştır (Cabral, 2010; Patel vd., 

2016). Öte yandan biyolojik çeşitliliği nispeten 

daha düşük olarak belirlenen Kayadibi ve 

Doğanbaba bölgeleri korunması gereken 

bölgeler olarak tespit edilirken Beyaz Adalar ve 

Doğanbaba arasında kalan bölge ise korunması 

tavsiye edilen bölge olarak sınıflandırılmıştır. 

 

 
 

Şekil 10. Mikrobiyal çeşitlilik ve patojenlere 

bağlı olarak Salda Gölü risk haritası (İTÜ-BÜ 

Mikrobiyal Ekoloji Grubu (MEG)) 

 

 

KATKI BELİRTME 

 

İTÜ-BÜ Mikrobiyal Ekoloji Grubu olarak bu 

projenin yürütülmesine imkan sağlayan, Çevre 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve 

bu projenin yürütülmesinde moleküler 

mikrobiyal ekoloji laboratuvarlarının kullanım 

imkanlarını sağladıklarından dolayı İTÜ Çevre 

Mühendisliği Bölümü’ne ve Boğaziçi 

Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’ne 
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ÖZ 

 
K40oD uzanımlı, sismik olarak aktif Burdur Grabeni (115 x 28 km) içine yerleşmiş olan kapalı 

Burdur Gölü, 2021 ölçümlerine göre, yaklaşık 27 km boyunda ve 8 km genişlikte, 120 km2’ lik 

oval su kütlesidir. Su derinliği, merkezi kesimlerde 60 m’ye yaklaşmasına karşın, ortalama 8-10 

m arasındadır. 4150 km2 lik drenaj alanında Kretase ofiyolitik kayaları, Senozoik molasik 

çökelleri, Neojen gölsel tortulları ve Isparta-Gölcük volkanizmasının ürünleri bulunmaktadır. 

Burdur Gölü, Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı evaporitli göl çökelleri üzerinde açılmıştır. Drenaj 

alanındaki kayaçların hemen hepsi kolay aşınabilir nitelikte olduğundan güncel Burdur Gölü’nde 

tortullaşma göreceli hızlı, tortul fasiyesleri de çeşitlidir. İncelemeye konu Burdur Gölü tortulları, 

tektonik tesirlerle yükselmiş olarak kuzeybatı ve güneydoğu kıyılarda dar uzun şeritler halinde ve 

gölün çekildiği uçlarda ise bataklık alanlar ve kuru göl düzlükleri olarak belirgindir. Yükselmiş 

kıyılardaki tortullar göreceli kaba kırıntılı, delta ve yelpaze—delta (fan-delta) oluşukları iken, 

suyun çekildiği kuzeydoğu uçta ince tuz örtüsü bulunduran gölsel çamurlar, GB uçta ise göl 

tortulları tarımsal faaliyetlerle deforme olmuş, drenaj kanallarının tesiriyle iyice kurumuş, eski göl 

tabanı halindedir. Bu iki uçta yapılan yarmalarda tortullar, yer yer ince kum seviyeleri ile bölünen, 

silt ve kil egemen gölsel çamurlar olarak görülürler. Kum seviyeleri sellenme ürünleri, diğerleri 

asıltıdan çökeltilerdir. Kuzeybatı kıyılarda çok sayıda, hemen her derenin önünde deltalar bulunur. 

En belirginleri Kocadere ve Soğanlı (Kumluca) yelpaze-deltaları olup bunların istif özellikleri 

yarıntılar ve kum ocaklarında açık gözlenmektedir. Güneydoğu kıyılarda, buralar gölün göreceli 

derin tarafı olması nedeniyle, sınırlı yayılımlı, dalga-kontrollü, kaba kırıntılı tortullar çökelmiştir. 

Burdur Gölüne ait tortulların kalınlığı, DSİ sondajlarındaki log verilerine göre, kıyılarda 70 m’yi 

bulurken havza içinde yer yer 4 metreye kadar düşmektedir (Gölün güneyinde yan yana bulunan 

Suludere, Burdur, Yassıgüme ve Gökçebağ alüvyon yelpazeleri grabenin havza-kenarı 

oluşuklarıdır ve göl çökellerine dahil edilemez). Kırıntılı göl çökelleri bolca tatlı su Dreissena 

kavkıları içermektedir. Radyometrik yaşlandırmalarda tortullarının en eskileri 28-27 binyıl olarak 

tespit edilmiştir. Burdur gölünün 12 bin yıl önce büyük bir transgresyonu olmuş ve bütün önceki 

deltalar boğulmuştur. Son transgresyon ise 1960-70 arasında olmuş, bundan sonraki dönemde göl 

çekilmeye devam etmiştir. Şimdilerde daha önce çökelen göl tortullarının aşınması söz konusudur. 

 
Anahtar Kelimeler: Burdur Gölü, Göl tortulu, Fan-delta, Geç Pleyistosen, Holosen
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ABSTRACT 

 
The closed Burdur Lake, which is located in the N40oE trending Burdur graben, is an elongate 

water body with ca 28 km long and 8 km wide and totally 120 km square surface area according 

to measurements in 2021. The mean water depth is between 8-10 m even it reaches 60 m in the 

central parts. It receives sediments from a drainage area of 4150 km2 consisted of Cretaceous 

ophiolitic rocks, Cenozoic molass deposits, Neogene lacustrine sediments and products of the 

Isparta-Gölcük volcanism. Lake Burdur was emplaced on an evaporitic lacustrine sequence Late 

Miocene-Pliocene in age. Since almost all the rocks in the drainage area are erodible, 

sedimentation rate is relatively high recently forming various sedimentary facies. They are 

prominent as narrow long belts on the uplifted northwest and southeast coasts, and as swamps 

and dry lake plains at the northern and southern ends of the lake. While the sediments on the 

uplifted coasts are relatively coarse clastic delta and fan-delta (fan-delta) formations, lacustrine 

muds with a thin salt cover are visible at the northeast. They were deformed by agricultural 

activities, particularly effects of drainage channels at the southwest ends. Thanks to trenches for 

observations at these two ends, the sediments are seen as fine silt- and clay-dominated lacustrine 

muds, which are divided by sand layers in places. Sands are derived by fluvial influx, others are 

deposited from suspension in the lake. The characteristics of the northwest coasts are ephemeral 

streams and there are deltas in front of almost every stream here. The significant ones are the 

Kocadere and Soğanlı (Kumluca) fan-deltas. On the southeastern shores, small few deltas and to 

a limited extent, wave-controlled coarse clastic sediments could be deposited as water is relatively 

deep here dependent on activity of the Burdur fault. Overall, thickness of the Lake Burdur deposits 

reaches 70 m on the shores but decreases to 4 meters in the basin centers according to the log 

records of DSI drillings. (It should be noted that alluvial fans on lands, i.e Suludere, Burdur, 

Yassıgüme and Gökçebağ alluvial fans located in the southern flank of the graben are terrestrial 

formations and cannot be included into the lake sediments). The clastic lacustrine deposits contain 

abundant freshwater Dreissena shells. The age of sediments by radiometric method using 

Dresissena shells have been determined as 28-27 ka. There was a great transgression of Burdur 

lake in 12-10 ka and all previous deltas were drowned by this water-level rise. The last and a 

small transgression was realized in between 1960-70 and after this event water level started to 

fall and lake continued to recede. Presently, erosion rate seems to be accelerated in the graben 

and even older lake sediments have been re-transported into the lake. 

 
Keywords: Burdur Lake, Lake deposits, Fan-delta, Late Pleistocene, Holocene
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ÖZ 

 
Bu çalışma, Salda Gölü’nün Geç Holosen dönemi süresince (son 4 bin yıl) iklim ve su seviyesi 

değişimlerini çoklu parametre yöntemler ile ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar için 

gölden alınan sediment karotunda sedimentolojik ve jeokimyasal analizler ile birlikte göl boyunca 

yüksek çözünürlüklü sığ-sismik çalışma ve arazi gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Salda Gölü’nde 

yapılan yüksek çözünürlüklü sığ-sismik yansıma çalışmaları sintetik sismogramlar yardımı ile karot-

sismik eşleşmesi yapabilmemizi sağlamıştır. Bu şekildeki karşılaştırmalar hem karotta ve hemde 

sismik yansıma verilerinde çok kesin kronolojik kontrolü oluşturmamıza olanak vermiştir. İncelenen 

karottaki radyokarbon yaşlara göre son 1.2 bin yılını kapsamakta ancak sığ-sismik yansıma 

görüntülerinde belirlenen çökel birimlerinin G.Ö. son 4 bin yıla gidebildiğini göstermektedir. Bu 

dönem içerisinde karotta önemli iklim değişimleri XRF ve çoklu karot tarayıcısı analizlerine 

dayanarak saptanmıştır. Karottaki kayıtların yanı sıra, gölün çevresinde arazi gözlemleri sonucunda 

ortaya çıkarılan iki ayrı fan deltanın varlığı gölün kıyısı boyunca aktif tektonizmanın meydana 

geldiğini gösterirken, bunların oluşumu gölde Geç Holosen’de önemli su seviyesi değişimleri 

olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, gölün yaklaşık bir batimetrisi sığ sismik yansıma 

verilerinde göl tabanı konturlaması yöntemi ile elde edilmiştir.  

 

Çalışma kapsamında Salda Gölü’nden elde edilen sismik verilerde farklı çökel birimlerin akustik 

yansıma özelliklerine dayanarak ayırtlanması ve bu seviyelerin sediment karotu ile yaşlandırılması 

sayesinde günümüzden 1600 yıl önce gölde stromatolit oluşumlarının başladığı gözlenmektedir. Bu 

dönem Roman Sıcak Dönemine karşılık gelip, gölde su seviyesinin günümüzden daha düşük 

olduğunu göstermektedir. Sığ-sismik verilere göre, gölde su seviyesinin yükseldiği bir döneme geçiş 

G.Ö.1690 ila 1050 yılları arasında olup, bu ılıman iklim dönemini daha sonra gölde yaygın delta 

oluşumlarının takip ettiği gözlenmektedir. Çalışılan karotun litolojik, jeokimyasal ve fiziksel 

özelleklerine göre Karanlık Çağ döneminde göl çevresinde iklimin soğuk ve kurak olduğunu ve 

gölde su seviyesi azalmasına neden olmuş olabileceği ortaya çıkmaktadır. Karotta bu dönemi 

üzerleyen Medival İklim Anomalisi G.Ö.1.2 ila 0.7 bin yılları arasında yaşanmış olup gölde organik 

üretimi de etkilemiş olan sıcak ve nemli bir iklimin yaşandığını göstermektedir. Salda Gölü ve 

civarında ılıman iklimin devam ettiği ve su seviyesinin giderek yükseldiği aynı şekilde sığ-sismik 

yansıma verilerinde yeni delta seviyelerinin kıyıda gerileyerek oluşumundan anlaşılmaktadır. 

Küçük Buzul Çağı başında Salda Gölü ve çevresinde iklim sıcak ve kurakken, bu durum soğuk ve 

kurak olarak devam eder. Karottan elde edilen çoklu iklim verileri, bölgede son 200 yıldaki 

dönemde iklimin ılıman ve soğuk geçtiğini göstermektedir. 
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ÖZ 

Göl çökelleri, geçmiş ortam ve iklimlerin yeniden yapılandırılması için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bozulmamış göl çökellerindeki yüksek çözünürlüklü çoklu vekil veri analizleri, 

yıllık ila mevsimsel ölçeklerde iklim değişiklikleri hakkında bilgi sağlayabilir. 

Salda, 1200 m rakımda tektonik bir göldür ve Türkiye'nin güneybatısında Burdur ilinin batısında 

yer almaktadır. Yoğun stromatolit oluşumları ve hidromanyezit çökelim süreçlerinin gözlendiği 

alkali bir göldür. Gölün hemen hemen tamamı ofiyolitik kayaçlar ve batıda küçük bir dolomitik 

kireçtaşı alanı ile çevrilidir. Kapalı bir göl olan Salda, mevrimlik dere ve yeraltı suları ile 

beslenmektedir. Bölgenin iklimi Akdeniz olarak sınıflandırılır. Burdur Meteoroloji istasyonu 

verilerine göre 1971-1988 yılları arasında; yıllık ortalama minimum ve maksimum sıcaklıklar 

sırasıyla 1°C ve 20°C'dir. Ortalama yağış; 435 mm ve evapotranspirasyon; 637 mm'dir. 

Batı Anadolu'nun Holosen iklim değişimini anlamak amacıyla, Salda Gölü'nden sırasıyla 22 m ve 

30 m derinlikten 370 cm ve 480 cm uzunluğunda piston (çakma) yöntemi ile karotlar alınmıştır. 

Karotlar, µXRF element ve Manyetik Duyarlılık (MS) ölçümleri için 1 mm çözünürlükte taranmış, 

TOC/TIC (Toplam  Organik-İnorganik Karbon), diatom, polen, mollusk ve duraylı oksijen-

karbon (ostrakod kabukları) analizi için 5 cm çözünürlükte örneklenmiştir. karotların yaş 

modelleri, AMS-14C tarihleri ve tefrakronoloji temelinde oluşturulmuştur. Yaklaşık 300 cm 

derinlikte gözlenen tefra çökelinin major element cam analizlerinin sonuçları, karada G.Ö. 

~3560±15 cal yılda tarihlenen Thera yanardağından (Santorini) Minos patlaması olduğunu 

göstermiştir. Uzun karotta 64 cm’de bulunan odun kalıntısı (G.Ö. 1740±30 kalib. yıl) ve ostrakod 

kavkılarından (G.Ö. 2400±30 kalib. yıl) alınan C-14 tarihlendirmelerinin sonuçlarına göre Salda 

Gölü sert su etkisi 660±42 yıl olarak hesaplanmıştır. Elde edilen tarihlere göre uzun karot son 3800 

yılı kapsamaktadır. MÖ.1000-1700 arası nispeten daha kurak ve soğuk, MÖ. 1000-MS 1500 arası 

daha ılıman ve yağışlı, MS 1500’den günümüze kadar soğuk ve kurak olduğu görülür.  Roma Ilık 

Dönemi’nin (MÖ.250 – MS 450) başlangıçta nispeten soğuk ve kurak olduğu, Milat ve MS 300 

arasında ılıman koşulların mevcut olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Karanlık Çağ Soğuk 

Dönemi’nin (MS 450-950) ilk evresinin nispeten yağışlı/ılıman MS 900-620 yılları arasında 

kurak/soğuk olduğu görülür. Ortaçağ İklim Anomalisi ’ne (MS 1250-950) denk gelen dönemin 

yağışlı ve ılıman olduğu, Küçük Buz Çağı’nda (MS 1850-1400) ise önce soğuk/kurak olduğu fakat 

MS 1800-1650 arasının daha ılıman/yağışlı olduğu görülür. MS 1800’den günümüze daha 

soğuk/kurak bir ortamın oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) no.lu proje tarafından 

desteklenmiştir. 113Y408. 
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ABSTRACT 

 
Lake sediments are commonly used for environment studies and reconstruction of past climates. 

High resolution multiproxy analyses in undisturbed lake sediments can provide information about 

climatic changes on annual to seasonal scales. 

Salda is a tectonic lake at 1200 m altitude and located in the western Burdur province, SW Turkey. 

It is an alkaline lake, where high precipitation of stromatolites and hydromagnesite processes are 

observed. The lake is almost completely surrounded by ophiolitic rocks and by a small area of 

dolomitic limestones in the west. The terminal Salda Lake is fed only by ephemeral streams and 

ground water. The climate of the region is classified as Mediterranean. According to the Burdur 

Meteorology station data, between 1971 and 1988; the average annual minimum and maximum 

temperatures are 1°C and 20° C, respectively, and the average precipitation and evapotranspiration 

are 435 mm and 637 mm. For the purpose of understanding the Holocene climate variability of 

Western Anatolia, a 370 cm and a 480 cm long undisturbed piston core were recovered from Lake 

Salda at a water depth of 22 m and 30 m, respectively. Cores were scanned at a 1 mm resolution for 

XRF relative elemental composition and Magnetic Susceptibility (MS) measurements, and sampled 

at 5 cm resolution for TOC/TIC, diatom, pollen, mollusk and stable oxygen and carbon (ostracod 

shells) analysis. XRD, SEM, major and trace elements were also analyzed from different levels of the 

cores. Age models of the cores were established on the basis of AMS-14C dates and 

tephrachronology. The results of major element glass analyses of a visible tephra layer in 

approximately 300 cm depth identified the Minoan tephra from Thera volcano (Santorini), which is 

dated on land at ~3560±15 cal yr BP .A wood remain and ostracod shells at 64 cm from the other 

core dated as 1740±30 14C BP and 2400±30 14C BP, respectively, allowing the estimation of a 

reservoir age in Lake Salda of ca. 660±42 years. 

According to the dates, the long core covers the last 3800 years. Between 1000-1700 BC, it is 

relatively arid and cold, between 1000-AD 1500, is warmer and wetter and finally from 1500 AD 

until today, it is cold and dry. It is seen that the Roman Warm Period (250 BC - 450 AD) was 

relatively cold and dry at the beginning, and mild conditions existed between BC/AD 0 and AD 300. 

Similarly, the first phase of the Dark Age Cold Period (450-950 AD) appears to be relatively 

wetter/warmer. And it is cold/dry between 900-620 AD. It is seen that the period corresponding to 

the Medieval Climate Anomaly (1250-950 AD) was wetter and warmer. During the Little Ice Age 

(1850-1400 AD) period it was cold/arid first, but between 1800-1650 AD it was wetter/warmer. It is 

understood that a colder/drier environment has occurred since 1800 AD to today. 

This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey 

(TUBITAK) project no. 113Y408. 
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ÖZ 

 

Ülkemizin ve göller Yöresi’nin en önemli tuzcul sulak alanlarından olan Burdur ve Salda gölleri, 

coğrafik ve hidrojeolojik özelliklerinin yanında sahip oldukları biyolojik çeşitlilik yönüyle de özgün ve 

özel ekosistemlerdir. Günümüzde, Dünya’nın çok farklı coğrafyalarında yer alan, birçok sulak alan 

özellikle insan baskısından kaynaklanan; kuruma/çekilme, siltasyon, kirlilik, ötrofikasyon, 

asidifikasyon ve yabancı tür istilası gibi sorunların neden olduğu biyolojik çeşitlilik kaybı ile karşı 

karşıya gelmiştir. Aslında ekosistemlerde yaşanan biyolojik değişimler, uzun bir sürecin sonunda ortaya 

çıkan buz dağından sorunlarının sadece görünen kısmını oluşturmaktadır.  

Kapalı havza gölleri olan Burdur ve Salda, hidrobiyolojik açıdan özellikle endemik balık ve omurgasız 

türleri ile iyi bilinmekte iken, biyo-ekolojik özelliklerinin bir sonucu olarak önemli bir kuş 

popülasyonuna da ev sahipliği yapmaktadır. Burdur Gölü 2000’li yıllara kadar oligotofik özelliğini ve 

geçmişin biyolojik miraslarını koruya gelmiş, ancak özellikle su seviyesindeki sürekli azalış eğilimi ve 

kirliğe bağlı nütriyent yüklemesi gölün bu karakterini değiştirmiştir. Salda Gölü ise günümüzde 

oligotrofik su kalitesi niteliğini ve biyolojik özgünlüğünü hala korumakta olup, hidrolojik bütçe dengesi 

bu gölün geleceğinin belirleyicisi olacaktır. 

Sunumumuzda, Burdur ve Salda göllerinin biyo-ekolojik özellikleri yakın geçmişten günümüze gözden 

geçirilerek; çevresel etmenlerin biyota üzerindeki etkileri ile olası tehdit ve tehlike durumları 

değerlendirilecektir. 
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ÖZ 
 

Türkiye, coğrafik konumu itibari ile üç kıta arasında geçiş teşkil etmesi, topoğrafik, jeolojik, toprak ve 

iklimsel farklılıkların yanı sıra Akdeniz, İran-Turan ve Avrupa-Sibirya bitki coğrafyası bölgelerinin 

kesişim noktasında yer alması nedeni ile bitki çeşitliliği açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden 

birisidir. 

Salda Gölü, Burdur ili, Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde ve Davis’in kareleme sistemine göre C2 

karesinde yer almakta olup, bitki coğrafyası yönünden Akdeniz ve İran-Turan bitki coğrafyası 

bölgelerinin etkisi altındadır. 

Literatür ve arazi çalışmalarımız ile Salda Gölü çevresinde 351 damarlı bitki taksonu tespit edilmiştir. 

Bu taksonlardan 86’sı alandan ilk kez tespit edilmiştir. Tespit edilen taksonların 28’i endemiktir. LC 

kategorisinde 6, NT kategorisinde 9, CD kategorisinde 3, VU kategorisinde 6, EN kategorisinde 3, CR 

kategorisinde 4 bitki taksonu bulunmaktadır. 

Salda Gölü çevresinde alkali bataklıklar bir bant şeklinde gölü çevrelemektedir. Endemik bakımından 

zengin bir yapı sergileyen bu habitat dışında alan yaygın olarak, serpantin ve kalker ana kayaçları 

üzerindeki Pinus nigra ve P. brutia ormanları ile kaplıdır. Ayrıca Quercus ve Juniperus türlerinin hâkim 

olduğu topluluklar özellikle dağlık kesimde dikkati çekmektedir. Orman ve garig habitatlarının arasında 

ve yüksek kesimlerde kurak çayırlar yayılış göstermektedir. 
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ÖZ 

 

Ramsar Sözleşmesi sulak alanların ekolojik işlevlerinin yanı sıra su rejimi açısından düzenleyici 

işlevlerini vurgular. Ramsar tarafından sulak alan yönetim planlarının hazırlanmasına yönelik olarak 

güncelleştirilen ve onyedi bölümden oluşan rehber döküman, temelde iki ana bölüm altında ele 

alınabilir. Sulak alan yönetimini de kapsayacak şekilde nehir havzaları ölçeğinde çevresel yönetim planı 

hazırlanması ve bir eylem planı hazırlanması. Türkiye’de sulak alan yönetim planı “eylem plan”ları ile 

sınırlı kalmaktadır. Yönetim planlarını temelinde hazırlanmadığından, eylem planları kapsamında 

tanımlanan eylemler, genellikle olumsuz sonuçların nedenleri konusunda eksik ve yetersiz 

değerlendirmelere dayanmaktadırlar. Olumsuz sonuçları problem olarak gören yaklaşım, soruna neden 

olan asıl süreçleri gözden kaçırmaktadırlar. Bu nedenle, çoğu sulak alanda, eylem planlarında yapılan 

güncellemelere karşın sorunların etkin çözümleri elde edilememektedir.  

 

Sulak alanlar, sucul ekosistemler barındırırlar. Doğaları gereği sucul ekosistemlerin suya tam 

bağımlılıkları söz konusudur. Bu nedenle, sucul ekosistemin sürdürülebilirliği, sucul ekosistemi 

oluşturan su kaynaklarının varlığı, potansiyeli ve sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bununla birlikte, su 

kaynaklarının sürdürülebilirliği hidroloji/hidrojeoloji açısından çeşitli anlamlar taşır. Sulak alanlar söz 

konusu olduğunda, suyun miktarından çok ekosistemin geliştiği ve kendini sürdürebildiği sucul koşullar 

önemlidir. Bu nedenle, sulak alanlar genelinde ve göller özelinde havza su potansiyelinin belirlenmesi 

çalışmaları, su kaynaklarının “geliştirilmesi” kapsamında yapılan çalışmalardan farklı bir yaklaşımla 

gerçekleştirilmelidir. Sulak alan su kaynakları potansiyeline yönelik genel su bütçesi çalışmalarının 

sağladığı genel bilgi, sulak alan yönetimi açısından en fazla bir ilk adım çalışması olarak kabul edilebilir. 

Bu çalışmalar, genellikle ölçümler yerine tahminlere ve ampirik ilişkilerle elde edilen ortalama değerleri 

kullandıklarından yönetim ve eylem planları açısından kullanılabilir bilgi sağlamamaktadırlar.   

 

Sulak alan yönetim planlarında kullanılabilecek hidro/jeo/lojik bilgiler, sulak alan ana sistem olarak 

merkeze alınarak havza ölçeğindeki tüm bileşenleri tanımlamalı, aylık, hatta günlük ölçekte 

sayısallaştırılmalı, ve daha da önemlisi bileşenlerin birbirleri ile olan etkileşimleri tür, büyüklük ve 

zaman açısından ortaya koyabilmelidir. Bu bilgiler, yine de sulak alan yönetimi açısından yapılması 

gereken hidro/jeo/lojik çalışmaların birinci aşamasını kapsar. İkinci aşamada, hidro/jeo/loji ile 

ekoloji/biyoloji (veya Salda Gölünde olduğu gibi farklı jeobiyolojik, biyofiziksel, biyokimyasal 

sistemler söz konusu ise) ile ilgili disiplinlerin birlikte çalışmaları gerekmektedir. Bu aşamada, 

hidro/jeo/lojik sistem açısından önem taşımayan sistemin bazı özellikleri ekolojik sistemin 

sürdürülebilirliği açısından yaşamsal önem taşıyabilmektedir. Su kaynakları potansiyeli açısından 

“hacim”deki değişim önemli iken ekosistem açısından “yüzey alanı”ndaki değişimler çok daha büyük 

önem taşır. Hacim ile yüzey alanı birbirlerine sulak alanın morfometrik ve hidromorfik özellikleri ile 

bağlıdırlar. Bu nedenle, örneğin sulak alan hidro/jeo/lojisi çalışmalarında öncelikle sulak alanın ayrıntılı 

batimetrisi ve bağlı bulunduğu havzanın akım rejimini denetleyen havza karakteristiklerinin ayrıntılı bir 

şekilde tanımlanması ve yorumlanması gerekir.  Sulak alana gelen su miktarında değişim, morfometrik 

yapısına bağlı olarak sulak alanın herhangi bir bölgesinde bir etki yaratmazken, başka bir yerinde su 

derinliğine karşı hassas bir ekosistem açısından yokedici etkiye sahip olabilmektedir. Bu nedenle, son  
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yıllarda gelişen ve sulak alanların hidrolojik döngü içinde ekoloji ile hidroloji bileşenlerinin karşılıklı 

etkileştikleri temel varsayımına dayanan ekohidrolojik yaklaşım uygulanmalıdır.  Bu kapsamda, 

hidrolojik sistem ile ekolojik sistemlerin “esneklik, toparlanabilirlik, duyarlılık/kırılganlık” 

özelliklerinin ayır ayrı tanımlanması gerekir. Disiplinler arasında uzamsal-zamansal analiz ve 

değerlendirme ölçeklerinde farklılıklardan dolayı bu “transdisipliner” çalışma pratiği kolay 

olmamaktadır. Ancak, bugün bilinen en etkili yaklaşım olması nedeniyle denenmeli ve geliştirilmelidir. 

 

Sunulan bildiride, yukarıda özetlenen yaklaşımlar aynı zamanda Salda Gölü özelinde tartışılmaktadır. 

Salda Gölü, hidro/jeo/lojik açıdan kendine özgü bazı özelliklere sahiptir. Ekosistemler açısından ise 

sucul biyolojik sistemlerin yanı sıra ve belki daha da önemli olmak üzere Salda Gölü bir 

“hidrobiyojeokimyasal” sistem de barındırmaktadır. Dünyanın ilgisini çeken daha çok bu 

hidrojeobiyokimyasal sistemdir. Bu sistem su miktarının yanı sıra hidrojeokimyasal özelliklerindeki 

değişimlere çok hassastır. Sucul ekosistemler için su kalitesi kirleticiler, organik madde içeriği ve 

oksijen düzeyi açısından önem taşırken, hidrobiyojeokimyasal sistem açısından mikrobiyal aktivite ile 

sıcaklık ve pH gibi fiziko-kimyasal özelliklerdeki ve başta magnezyum olmak üzere iyon içeriklerindeki 

değişimler daha ön plandadır. Bu anlamda, Salda Gölü Yönetimi, sucul ekosistemin sürdürülebilirliğinin 

yanı sıra hidrobiyojeokimyasal sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik eylem planlarını 

kapsamalıdır. Korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gereken bu iki sistemin de su miktarından 

çok su derinliği, su kalitesi ve fiziko-kimyasal özellikler ve mikrobiyolojik aktivitelere karşı hassas 

oldukları anlaşılmıştır.  

 

Bununla birlikte, bu özellikler ve aktivitelerin su derinliğine, su akım hızına, göl hidrolik ve kıyı 

dinamiklerine karşı hassasiyetleri konusunda hala bilgi eksiklikleri olduğu görülmektedir. Bu bilgiler 

elde edilmeden göl ve havza su döngüsü içinde yağış, yüzeysel akış, yeraltısuyu akımı ve buharlaşma 

başta olmak üzere arazi kullanımı ve iklim değişikliklerine bağlı parametrelerin hangisinde ne oranda 

ne tür değişiklikler olursa, sistemlerin hangi oranda etkilenebilecekleri ortaya konamayacaktır. 

“Yönetim” sistemlerin hangi bileşenlerinde ne zaman ne tür ve hangi boyutta etki/baskıya karşı nerede 

ne zaman ne tür ve hangi boyutta tepki göstereceklerinin kestirimine dayanır. Bu gerçekten hareketle, 

sulak alanlar genelinde ve Salda Gölü özelinde genel bilgilere, tahminlere ve ortalamalar kullanılarak 

yapılan ve su bütçesi ile sınırlı kalan çalışmaların Salda Gölü Yönetim/eylem Planı açısında yararı 

olmamaktadır. Salda Gölü özelinde de yukarıda özetlenen yaklaşım uygulanmadan ve yaklaşımın 

sağlayacağı bilgiler elde edilmeden örneğin koruma alanı sınırları belirlenmesi, alanda su kuyusu 

açılması/açılmaması, gölet inşaatına izin verilmesi/verilmemesi, halka açık alanların belirlenmesi ve 

“taşıma kapasitesi” hesabı ile gibi kararların verilmesi olasılıkla yanıltıcı ve dolayısıyla istenmeyen 

sonuçlar doğurabilecektir.    

 

Son olarak, bu tür çalışmaları “akademik” olarak niteleyerek “pratikte” pek de gerekmeyen” çalışmalar 

şeklinde gören anlayıştan en kısa zamanda uzaklaşmak gerekir. Çünkü “ iyi uygulamalar” ancak bu 

çalışmalarla elde edilebilir.  
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ABSTRACT 

 

 

Ramsar Convention emphasizes the fundamental ecological functions of wetlands as well as their role 

as water regime regulator. The guide issued by Ramsar for preparation of wetland management plan 

contains seventeen chapters which focuses on two main topics: integrating the weland management into 

a broader scale river basin environmental managment plan and preparation of an action plan. Apparently, 

the practice of preparation of wetland management plans are limited to documentation of an “action 

plan”. Since the action plans are not based upon an integrated managment plan, the recomended actions 

in most cases do not address the correct reason of the adverse consequence, and therfore they do not 

provide an effective solution. This misleading approach has a misconception of problem definition: it 

considers the consequence as the problem, ignoring the true reason of the adverse consequence. In many 

cases, this is the reason for the fact that the action plansa do not provide an effective solution in spite of 

the regular updates.  

Wetlands host aquatic ecosystems. Bay their nature, aquatic ecosystems are entirely water-dependent 

systems. The sustainability of the aquatic ecosystem, therefore relies on the existence, potential and 

sustainability of the water resources on which it depends. However, sustainability of water resources 

may have different hydro/geo/logical meaning. As for wetlands, aquatic/hydrological conditions that it 

evolves may have greater sginificance than the amount of water in terms of water potential. Therefore, 

hydro/geo/logical studies for wetlands in general and lakes in particular should not only focus on 

calculating the water resources potential as it is done for studies on “water resources development”, but 

should follow a different approach to quatify the aquatic conditions in which the ecosystems evolve. 

The generic information obtained from rough calculation of hydrological budget should be regarded 

only as the first and rough estimate of the water potential of the wetland. This sort of calculations are 

based upon generic conceptualization of the system, rough estimates of avarage values of parameters by 

empirical approaches in stead of measured values. They should not be used in managment and/or action 

plans. Hydro/geo/logical information and data that should be used in wetland managment plans should 

consider the wetland itself as the main system in the basin and the rest surrounding the wetland as the 

adjacent systems providing input and output elements. In a basin scale study, these components need to 

be well defined and quantified on monthly, even daily basis. Furthermore, the interactions among these 

components should also be quantified in terms of type, magnitude and temporal behavior. It should be 

noted that these studies outlined above make only the first stage of the hydro/geo/logical studies for 

wetland managment. 

The second step requires cooperative collaboration of hydr/geo/logy and ecology/biology (or different 

systems of geobiology, biophysics, biochemistry or hydrobiogeochemsitry as it is the case in Salda lake). 

In this stage, it becomes important to realize the fact that some characteristics and variables that are not 

significant from the standpoint of hydro/geo/logical system may well be very significant and essential 

for the ecological system. While the change of water “volume” is regarded as the main issue from the 

standpoint of hydro/geo/logical system, the change in “surface area of water body” may be extremely 

significant for the survival of a particular ecosystem. The surface area of the water body is related to 

volume through morphometry of the wetland itself. Therfore, it is essential to define the bathymetry of 

the wetland and the basin characteristics which control the hydrological regime in the basin, in some 

detail. The level of detail should be chosen on the basis of the vulnerability and fragility of the system.  
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The change in the amount of water input does not affect the wetland everywhere in the samye way. The 

effect depends of the morphometry of the wetland. If the ecosystem is sensitive to the depth of water, 

the variation in water volume may be fatal to ecosystems at shallow depths, while the effect is 

insignificant in steeply sloped morphometry. The ecohydrological approach which is recognized as 

useful in recent years should be employed. The approach is based on the basic assumption that the 

hydrology and biology interacts in both directions, that is hydrologic system alters the biological system 

and the vice versa. In this context, the “resilience, vulnerability and tolerence” of both hydrological and 

ecological systems need to be defined and characterized. Having said that, it should also be noted that  

it is not an easy task to homogenize the work done by two different disciplines which work on the same 

“transdisciplinary” problem at different spatio-temporal scales. But, this is the known best practice and 

should be tried for further progress.  

 

The paper presented herein discusses the issues and the approach summarized above in the context of 

the particular case of management of Lake Salda. Lake Salda has some specific and unique 

characteristics. In addition to the ecosystem, the Lake Salda has a very specific and unique 

hydrobiogeochamical system, which attracts a global attention. This is system is apparently vulnerable 

against hydrogeochemical properties of lake water as well as the amount of water. For aquatic 

ecosystems, the water quality in terms of organic matter content, contaminants and oxygen has a 

significant effect on the health of the biodiversity. For the hydrobiogeochemical system in Lake Salda, 

the physico-chemical properties such as water temperature, pH value, ions and particularly the 

magnesium content as well as microbial activity is more important. Based on this fact, it is essential to 

consider the healt and sustainability of these biotic and abiotic systems in hydro/geo/logical studişes 

conducted for lake managemnt plan.  Because, these characteristics are very much affected by the water 

depth, flow rate, lake and coastal hydrodynamics as well as water chemistry, which are lacking in the 

studies conducted so far. Without these data, it is almost impossible to predict the future of Lake Salda 

in terms of survival of these systems. We need to know how these systems will respond to any change 

in meteorological parameters like precipitation, evaporation, surface runoff, groundwater inflow, and 

landuse which will be affected by climate change. Once the response of the system is predicted, the 

necessary precautions or actions will be more realistic and effective. Because, actions taken on the basis 

of these predictions is known as “managment”. Otherwise, water budgets based on generic approaches, 

estimates and empirical equations will not provide the necessary information for an effective 

management. On the contrary, if these generic information is used to delineate protection zones, 

permitting or preventing borehole drillings or cunstruction of reservoirs in the basin will be misleading 

and will have adverse consequences.  

  

As a final quote, the studies outlined above, should not be regarded “pure academic” and over detailed 

for “practical concerns”. Because the “best practice” can only be achieved by studies.   
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ÖZ 

Bu çalışmada, Türkiye’nin güneybatısında Burdur Kapalı Havzası içerisinde yer alan ve Türkiye’nin en 

derin ve alkali göllerinden biri olan Salda Gölü havzasının hidrojeolojik özellikleri incelenmiştir. Salda 

Gölü havzasında geniş alanlarda allokton konumlu Marmaris peridotiti yüzeylemektedir. Havzada 

alüvyon en önemli akifer birimlerdir. Ayrıca, çalışmada Salda Gölü suyunun ana ve iz element içerikleri 

de analiz edilmiştir. Göl suyu örnekleri yüzeyde, 10 m ve 20 m derinlikte alınmıştır. Göl suyunun pH 

ve EC değerleri sırasıyla 9.08 - 9.34 ve 1690 ila 2124 µS/cm arasında değişmektedir. Göl suyunun 

baskın su türü Mg-CO3-HCO3'tır. Göl suyundaki yüksek Mg içeriği, göl havzasında bulunan ultramafik 

kayaçların ayrışmasından kaynaklanmaktadır. Kurak dönemde yüzey numunelerinin tamamında Ca, Cl 

ve SO4 içeriklerinde artış tespit edilmiştir. Göl suyunun Mg, Na ve K içerikleri her iki dönemde de 

derinliğe bağlı olarak artarken, CO3 ve HCO3 içerikleri sadece kurak dönemde derinliğe bağlı artışlar 

göstermiştir. Salda Gölü suyu yönetmeliklerine göre T, DO, NH4 ve NO2 parametreleri açısından 

genellikle Sınıf I olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak su farklı dönemlerde pH, EC, NO3, BOİ, As ve Cr 

açısından Sınıf II, III, IV ve V'dedir. As ve Cr konsantrasyonlarındaki artış jeojenik kökenli olup, gölün 

dibi ve çevresi ile etkileşime giren litolojik birimlerle ilgilidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hidrojeoloji, Hidrojeokimya, Salda Gölü  
 

 

HYDROGEOLOGY OF SALDA LAKE BASIN AND HYDROGEOCHEMICAL 

CHARACTERISTICS OF SALDA LAKE 

 

ABSTRACT 

 
In this study, the hydrogeological characteristics of the Salda Lake basin, which is located in the Burdur 

Closed Basin in southwestern Turkey and is one of the deepest and alkaline lakes of Turkey, were 

investigated. Allochthonous Marmaris peridotite crops out in large areas in the Salda Lake basin. 

Alluvium is the most important aquifer units in the basin. In addition, the main and trace element 

contents of Salda Lake water were also analyzed in the study. Lake water samples were taken at the 

surface, at 10 m and 20 m depths. The pH and EC values of the lake water varied from 9.08 to 9.34 and 

from 1690 to 2124 µS/cm, respectively. The dominant water type of the lake water was Mg-CO3-HCO3. 

The high Mg content in the lake water is due to the weathering of ultramafic rocks in the lake basin. An 

increase in Ca, Cl and SO4 contents was detected in all of the surface samples during the dry period. 

While the Mg, Na and K contents of the lake water increased depending on the depth in both periods, 

the CO3 and HCO3 contents increased only in the dry period depending on the depth. According to the 

Salda Lake water regulations, it is generally classified as Class I in terms of T, DO, NH4 and NO2 

parameters. However, water is in Class II, III, IV and V in terms of pH, EC, NO3, BOD, As and Cr at 

different periods. The increase in As and Cr concentrations is of geogenic origin and is related to the 

lithological units interacting with the bottom of the lake and its surroundings. 

 

Keywords: Hydrogeology, Hydrogeochemistry, Salda Lake 

mailto:aysendavraz@sdu.edu.tr


30 

Uluslararası Katılımlı Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı, 05-07 Haziran 2022, Burdur, Türkiye 

The workshop of Salda and Burdur Lakes with international participation, 05-07 June 2022, Burdur, Turkey 

 

 

GİRİŞ  
 

Tatlı su gölleri, habitatın %46'sını sağladıkları 

için sosyoekonomik kalkınmada ve sağlıklı bir 

ekosistemin korunmasında önemli bir rol 

oynamaktadır (Johnson vd., 2001). Tatlı su 

göllerinin sayısı ile kıyaslandığında az sayıda 

alkali göl bulunmasına rağmen önemli 

ekosistemlerdir. Alkali göller yüksek 

konsantrasyonda çözünmüş tuzlar içerir. Alkali 

göller çoğunlukla kapalı havzalarda bulunur ve 

oluşumları iklimsel (yağış, buharlaşma), 

jeolojik/topoğrafik ve jeokimyasal (su-kaya 

etkileşimleri) faktörlerin kombinasyonuna 

bağlıdır (Pecoraino vd., 2015). Salda Gölü, pH 

değerleri 9 ile 12 arasında değişen Türkiye'nin 

iki alkali gölünden biridir. Salda Gölü havzası, 

Neojen sonunda ortaya çıkan tektonizma 

etkisiyle oluşmuş, kapalı havza özelliği taşıyan 

bir çöküntü havzasıdır. Yaklaşık olarak 207.14 

km2 drenaj alanına sahip olan havzada 

Türkiye’nin en derin göllerinden birisi olan 

Salda Gölü bulunmaktadır (Şekil 1). Salda Gölü 

beslenme havzası genel yapısı itibariyle havza 

dışına akışı olmaması ve havza dışından da 

herhangi bir akışı olmaması sebebi ile kapalı 

havza özelliği taşımaktadır. Gölün beslenimi 

göl aynasına ve havza geneline düşen yağışlar, 

sürekli ve mevsimsel akışlar, kaynak suları ve 

yeraltısuyu akımı ile sağlanmaktadır. Gölün 

boşalımı ise sadece buharlaşma ile 

gerçekleşmektedir. Salda Gölü, baskın çökeltici 

minerallerin sulu Mg karbonatların olduğu 

birkaç modern ortamdan biri olarak özel bir 

öneme sahiptir. 

Bu çalışmada, Salda Gölü kimyasını etkileyen 

jeolojik birimler ve bu birimlerin hidrojeolojik 

özellikleri tanımlanarak göl suyunun fiziksel 

parametreleri ile ana ve iz element içerikleri 

değerlendirilecektir. 

 

JEOLOJİ 

 

Salda Gölü havzasında bulunan otokton 

birimler Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Çameli 

formasyonu ile güncel sedimanların 

oluşturduğu alüvyon ve yamaç molozudur. 

Allokton birimler ise; Kretase yaşlı Marmaris 

peridotiti, Dunit üyesi ile İğdir metamorfitleri, 

Üst Senoniyen yaşlı Kızılcadağ ofiyolitli melanj 

ve olistostromu, Jura-Kretase yaşlı Orhaniye 

formasyonu ve Orta Triyas-Liyas yaşlı Dutdere 

kireçtaşlarıdır. Gölsel kireçtaşı, kumtaşı, marn, 

çakıltaşı vb. kaya türlerinden oluşan Çameli 

formasyonu Salda Gölü havzasının güney 

sınırında, Niyazlar köyünün güney doğusunda 

oldukça küçük bir alanda yüzeylemektedir 

(Şekil 2). Çameli formasyonunun havzada 

Marmaris peridotiti ve Kızılcadağ ofiyolitli 

melanj ve olistostromu birimleri ile arasındaki 

ilişki uyumsuzdur. 

 

 
Şekil 1. Salda Gölü havzası yer bulduru haritası 

(Varol vd., 2017) 

 

 
Şekil 2. İnceleme alanının jeoloji haritası (Varol 

vd., 2017) 

 

Salda Gölü havzasında çok geniş alanlarda 

yüzeyleyen Marmaris peridotitinin egemen 

kaya türünü harzburjit ve serpantinleşmiş 

harzburjitler oluşturmaktadır. Marmaris 

peridotitinin alt ve üst ilişkisi tektonik olup 

kalınlığı 0-1000 m arasında değişmektedir 

(Şenel vd., 1997). Marmaris peridotitinin bir 

üyesi olarak haritalanan dunitler Marmaris 
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peridotiti içinde harzburjitlere oranla daha düz 

topoğrafyalarda gözlemlenmektedir (Şenel vd., 

1997). Özellikle Salda Gölü güneyinde 

Niyazlar ve çevresinde yoğun olarak 

yüzeylemekte iken Salda Gölü kuzeyinde ve 

Salda köyü çevresinde birkaç küçük mostra 

vermektedir. Havzada Salda köyü kuzeyi ile 

Doğanbaba köyü batısında küçük bir alanda 

mostra vermekte olan İğdir metamorfitleri 

amfibolit, amfibolit şist, mermer, kuvarsit, 

metabazalt vb. kaya türlerinden oluşmaktadır.  

 

İğdir metamorfitleri Marmaris peridotiti 

tabanında veya bazen de içinde tektonik 

dilimler halinde bulunmaktadır. Kızılcadağ 

ofiyolitli melanjı, serpantinit bir hamur 

içerisinde Permiyen, Triyas, Jura, Kretase yaşlı 

karbonatlar, yaşı belirlenememiş olan 

radyolarit-çört, çörtlü kireçtaşı, neritik 

kireçtaşları ile bazalt, spilit, tüf, gabro, diyabaz 

vb. blokları kapsar (Bilgin vd., 1990). Fazla 

tektonik hareketlere maruz kaldığı için mekanik 

deformasyona uğramış bazik ve ultrabazik 

yüzeylenmelerdir (Şenel vd., 1997).  

 

Kızılcadağ ofiyolitli melanjının alt dokanağı 

tektonik olup, Marmaris peridotitinin üzerine 

bindirmiştir. Doğanbaba köyü doğusunda 

oldukça küçük bir alanda yüzeyleyen Orhaniye 

formasyonu radyolarit ve çört ara seviyeli çörtlü 

mikritlerden oluşmuştur. Havzada en yoğun 

olarak Kayadibi köyü ve çevresinde 

gözlemlenen Dutdere kireçtaşları yersel 

megaladonlu rekristalize kireçtaşlarından 

oluşmaktadır. Dutdere kireçtaşının alt ilişkisi 

tektonik olup yaklaşık 700 metre kalınlığa 

ulaşmaktadır (Şenel vd., 1997). 

 

HİDROJEOLOJİ 

 

Çalışma alanında bulunan jeolojik birimler su 

bulundurabilme özellikleri açısından 

değerlendirildiğinde en önemli akifer birimlerin 

alüvyon olduğu görülmektedir. İnceleme alanı 

içindeki stratigrafik birimler farklı hidrojeolojik 

özelliklere sahiptir. Bu birimler niteliksel olarak 

geçirimli-1 (granüler akifer - alüvyon ve yamaç 

molozu), geçirimli-2 (karstik akifer - Dutdere 

kireçtaşı), yarı geçirimli (Çameli ve Orhaniye 

formasyonları, Marmaris peridotiti ve dünit 

üyesi) ve geçirimsiz (Kızılcadağ melanjı ve 

olistostrom ve Iğdir metamorfitleri) olarak 

gruplandırılmıştır. Peridotit ve dünit birimleri 

genellikle geçirimsiz kabul edilir. Ancak bu 

birimler, yayılımlarına ve kırık-çatlak 

yoğunluğuna bağlı olarak önemli miktarda 

yeraltısuyu içerebilir. Havzada Marmaris 

peridotit ve dünit birimlerinin kırık ve 

çatlaklarından çok sayıda kaynak boşalımları 

gözlenmektedir. Bu kaynakların büyük bir 

çoğunluğu göl kıyısında olup Salda Gölü'nü 

beslemektedir. Bu nedenle Salda Gölü 

havzasındaki Marmaris peridotit ve dünit 

birimleri yarı geçirimli olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Yeraltısularında beslenme, akifere ulaşan ve 

yeraltısuyu haznesini oluşturmak için yerçekimi 

kuvveti ile derinlere doğru akan su olarak 

tanımlanabilir. Doğrudan beslenme, noktasal ve 

alansal olmak üzere iki şekilde de gerçekleşir. 

Zemin nemi fazlası suyun doğrudan yeraltısuyu 

haznesine süzülmesiyle (alansal) veya çöküntü 

yapılarıyla yada kırık-çatlak sistemi ile 

(noktasal) akifere karışmasıdır (Demiroğlu, 

2008). Salda Gölü havzasında yeraltısuyunun 

beslenimi Neojen birimlerinde etken olan 

alansal beslenimdir. Havzada yaklaşık 34.84 

km2'lik bir alana sahip olan alüvyon birim, kötü 

boylanmalı, zayıf pekleşmiş çakıl, kum ve 

çamurtaşı düzeylerinden oluşmaktadır. Birim 

bu özelliği ile gözenekli bir yapıya sahip olup 

iyi bir akifer özelliği taşımaktadır. Yeşilova 

civarında açılan kuyularda akifer kalınlığının en 

fazla 100 m'ye ulaştığı görülmektedir. 

Kuyularda alüvyon altında Kızılcadağ melanjı 

ve Marmaris peridotiti birimleri kesilmiştir.  

 

Havzada Mayıs-Ekim 2015 döneminde yapılan 

ölçümlere göre yeraltı suyu seviyesi 0-13.20 m 

arasında değişmektedir (Varol vd., 2017). 

Şubat-2021 ve Mayıs-2022 arasında yapılan 

ölçümlere göre ise yeraltı suyu seviyesi Salda 

köyü çevresinde 0.5-4.65 ve Yeşilova’da 13.27-

19.86 m olarak tespit edilmiştir. Havzada 

yeraltsuyu akım yönü Salda Gölü'ne doğrudur. 

 

SALDA GÖLÜ SULARININ 

HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

 

Majör iyon içerikleri 

 

Salda Gölü sularının hidrojeokimyasal 

özelliklerinin tespit edilebilmesi için 

TÜBİTAK-114Y088 nolu proje kapsamında 

göl yüzeyinden, 10 m ve 20 m derinliklerde göl 

suyu örnekleri alınmıştır. Salda Gölü suyundaki 

göreceli katyon bolluğu Mg>Na>K>Ca, 

anyonlarınki ise HCO3>CO3>Cl>SO4 

şeklindedir. Göl sularının magnezyum 
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içeriklerinin yağışlı ve kurak dönemlerde 

sırasıyla 305-338 mg/l ve 326-348 mg/l 

arasında değiştiği tespit edilmiştir (Varol vd., 

2017). Mg+2, Fe ve Ca+2 genellikle gabro, 

peridotit ve serpantin gibi ultrabazik kayaçlarda 

bol miktarda bulunur. Bu kayalardan çıkan suda 

magnezyum iyonu baskındır (Şahinci, 1991). 

Göl suyundaki yüksek Mg+2 iyonu, göl 

çevresinde birçok alanda bulunan Marmaris 

peridotiti ve Kızılcadağ ofiyoliti ile ilişkilidir 

(Davraz vd., 2019). 

 

Göl sularının Na+ ve K+ içerikleri yağışlı 

dönemde 164-202 mg/l ve 25 -28 mg/l, kurak 

dönemde 200-208 mg/l ve 24-30 mg/l arasında 

tespit edilmiştir (Varol vd., 2017; Davraz vd., 

2019). Sudaki Na+ ve K+ genellikle magmatik 

kayaçların, kil minerallerinin ve evaporitlerin 

(albit, potasyum-feldspat, mika, diğer silikat ve 

alüminosilikat mineralleri) bozunma 

ürünlerinden kaynaklanır. Göl suyunun Mg+2, 

Na+ ve K+ içerikleri her iki dönemde de 

derinliğe bağlı olarak artmıştır. 

 

Kalsiyum içeriği, yağışlı ve kurak dönemlerde 

3.5- 4 mg/l ve 4.7- 8 mg/l arasında değişmiştir. 

Göl suyunun Ca+2 içeriği derinliğe bağlı lokal 

olarak artmasına rağmen yağışlı dönemde 

akarsuların göle deşarj noktalarına yakın göl 

suyu yüzey örneklerinde Ca+2 değerleri daha 

yüksek tespit edilmiştir. Kurak dönemde yüzey 

örneklerinde tüm Ca+2 içeriğinin yüksek olması, 

gölü besleyen akarsuların gölün Ca+2 içeriğine 

katkıda bulunmada diğer kaynaklardan daha 

etkili olduğunu göstermektedir (Davraz vd., 

2019). 

 

Bikarbonat (HCO3
-) yağışlı dönemde 744 - 817 

mg/l ve kurak dönemde 775-915 mg/l 

aralığında tespit edilmiştir. Karbonat (CO3
-2) 

içerikleri yağışlı dönemde 522-576 mg/l ve 

kurak dönemde 540-564 mg/l arasında 

değişmiştir. Göl suyunun CO3
-2 ve HCO3

- 

içeriğinin yağışlı dönemde derinlikle değişim 

göstermediği ve sabit kaldığı belirlenirken, 

kurak dönemde bu parametrelerde derinliğe 

bağlı artışlar tespit edilmiştir (Varol vd., 2017; 

Davraz vd., 2019). 

 

Salda Göl sularının Cl- konsantrasyonu, yağışlı 

dönemde 165-193 mg/l ve kurak dönemde 193-

210 mg/l arasındadır. Doğal sudaki klorür 

kaynakları yağış, su-kayaç etkileşimi ve 

kanalizasyon, hayvan atıkları, sentetik gübre, 

kimyasallar ve diğer endüstriyel kaynaklar gibi 

insan kaynaklarıdır (Khatri ve Tyagi, 2015). 

Salda Gölü suyunun Cl- içeriği kurak dönemde 

artmıştır. Genel olarak Salda Gölü suyunda Cl- 

iyonlarının varlığı su-kayaç etkileşimlerinden 

ve sentetik gübreden kaynaklanmaktadır. Salda 

Gölü su örneklerindeki SO4
-2 içerikleri 15 -19 

mg/l arasında değişmiştir. Sülfat, sülfür içeren 

minerallerin ayrışması ve buharlaşma 

tortularının doğrudan çözülmesi yoluyla doğal 

sulara girebilir (Mallick, 2017). Ayrıca SO4
-2 

kaynakları arasında gübreler ve atık sular da yer 

almaktadır (Khatri ve Tyagi, 2015). Yağışlı 

periyotta Cl- ve SO4
-2 içeriklerinin derinlikle 

arttığı belirlenmiştir. Ancak gölde 10 m 

derinlikten alınan örneklerde azalan veya artan 

değerler gözlenmiştir. Kurak dönemde tüm 

lokasyonlarda  yüzey  numunelerinde Cl- ve 

SO4
-2 içeriklerinin yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Kurak mevsim içeriğindeki bu 

artış, Salda Gölü havzasındaki tarımsal 

faaliyetlerden (sulama dönüş akışı) ve hayvan 

atıklarından kaynaklanmaktadır (Varol vd. 

2017; Davraz vd., 2019). 

 

Salda Gölü suyunun jeokimyasal 

değerlendirmesi için Piper (1944) diyagramı 

kullanılmıştır. Haziran-Kasım 2015 

dönemlerinde alınan örneklerde de baskın su 

türü Mg-CO3-HCO3 olarak belirlenmiştir (Şekil 

3). Göl suları alkali toprak elementlerinin 

(Ca+2+Mg+2), alkali elementlere (Na-+K-) göre 

daha fazla olduğu, zayıf asit köklerinin (CO3
-2 

+HCO3
-) güçlü asit köklerinden (SO4

-2+Cl-) 

fazla olduğu, karbonat sertliği % 50’den fazla 

olan suları temsil etmektedir. 

 

Fiziksel-inorganik-kimyasal parametreler 

 

Salda Gölü sularının pH değeri yağışlı dönemde 

(Haziran-2015) 9.08- 9.15 arasında, kurak 

dönemde (Kasım-2015) ise 9.24 – 9.34 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Yağışlı dönemde pH 

değerleri derinliğe bağlı olarak artmasına 

rağmen kurak dönemde pH sabit kalmıştır. 

Karbonatlar, bikarbonatlar, hidroksitler, 

fosfatlar, silikatlar ve boratlar sudaki hidrojen 

iyonlarının (H+) sayısını azaltır ve su bazik bir 

karakter kazanır. Salda Gölü suyu, karbonat 

kayaçlarının su kütlesi ile etkileşimi nedeniyle 

yüksek bir pH değerine sahiptir.  
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Şekil 3. Piper diyagramı (Davraz vd., 2019) 

 

Suyun elektriksel iletkenliği (EC), sudaki 

çözünmüş katıların konsantrasyonu ile ilgilidir. 

Salda Gölü sularının EC değerleri yağışlı ve 

kurak dönemlerde 1690 - 2124 µS/cm ve 1844 

-1925 µS/cm arasında değişmektedir (Varol vd., 

2017). Göl sularının EC değerleri her iki 

dönemde de yüzey numunelerinde (0 m) 

yükselmiştir. Bu artış, drenaj ağları yoluyla göle 

ulaşan yüzeysel akıştan kaynaklanmıştır 

(Davraz vd., 2019). Göl suyunun sıcaklığı (T) 

Haziran 2015'te 10-20.9°C ve Kasım 2015'te 

15.1-15.6°C arasında değişmektedir. Salda 

Gölü'nün su sıcaklığı derinliğe bağlı olarak 

azalmaktadır (Varol vd., 2017). 

 

Aerobik ortamlarda yaşayan organizmaların 

çoğalması ve enerji üreten metabolik 

aktiviteleri için çözünmüş oksijene (ÇO) ihtiyaç 

vardır. Doğal su ve atık sulardaki ÇO 

konsantrasyonu fiziksel, kimyasal ve 

biyokimyasal faaliyetlere bağlıdır. Salda Gölü 

suyunun ÇO değerleri göl yüzeyinde 6.9 – 8.7 

mg/l, yağışlı mevsimde 10 m derinlikte 6.65 – 

8.25 mg/l ve 20 m derinlikte 6.8 -9.9 mg/l 

arasında değişmektedir. Yüzey örnekleri için 

ÇO dağılım haritası Haziran-2015 için 

hazırlanmıştır (Şekil 4a). ÇO'nin en yüksek 

değerleri yağışlı dönemde en derin 

numunelerde belirlenmiştir. Kurak dönemde, 

ÇO içerikleri göl yüzeyinde 8.07 – 8.24 mg/l, 

10 m derinlikte 7.12 –8.14 mg/l ve 20 m 

derinlikte 7.11–8.07 mg/l arasında 

değişmektedir (Şekil 4b). Salda Gölü suyunun 

ÇO değerleri kurak mevsimde yüzey 

örneklerinde en yüksek olmuştur. En yüksek 

ÇO değerleri gölün yüzeyinde ve güney 

kesimlerinde gözlenmiştir. 

 

Göl sularının NH4 ve NO2 içerikleri her iki 

dönemde de (Haziran-Kasım 2015) 0.06 mg/l 

ve 0.01 mg/l'nin altında ölçülmüştür. Suların 

NO3 içeriği ise göl yüzeyinde 0.4 – 5.9 mg/l, 10 

m derinlikte 0.5–6.6 mg/l ve yağışlı dönemde 

20 m derinlikte 0.7–6.8 mg/l arasında 

değişmektedir. Göl suyunun NO3 içeriği kurak 

mevsimde 0.3–10.1 mg/l arasında 

değişmektedir. Göldeki en yüksek NO3, gölün 

kuzeybatısındaki iki noktada ölçülmüştür. Göl 

suyundaki NO3 artışları tarımsal faaliyetler 

kaynaklı olup antropojenik kökenlidir. NO3, 

yaygın olarak gübre uygulaması, evsel atıklar, 

septik sistemler ve hayvan atıkları gibi insan 

faaliyetlerinden kaynaklanan bir kirletici olarak 

kabul edilmektedir (Li vd., 2016; Khatri ve 

Tyagi 2015).  

 

Organik parametreler 

 

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), özellikle evsel 

veya endüstriyel kirlilik açısından suyun kalite 

özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir 

gösterge parametresidir. KOİ, kirlenmemiş 

suda genellikle 20 mg/l'den azdır (Joseph ve 

Jacob, 2010). Salda Gölü'nün Haziran-2015 

KOİ değerleri <10 mg/l olarak ölçülmüştür. 

Kurak dönemde (Kasım -2015) KOİ değerleri 

11- 19 mg/l arasında değişmiştir. Biyokimyasal 

oksijen ihtiyacı (BOİ), aerobik koşullar altında 

organik maddelerin ayrışmasında bakteriler 

tarafından tüketilen oksijen miktarıdır. 

Kirlenmemiş doğal suyun BOİ 5 mg/l veya daha 

az olmalıdır (Al-Othman, 2015). BOİ değerleri 

yağışlı dönemde 0.5 -2.9 mg/l ve kurak 

dönemde 4.3 -4.8 arasında değişmektedir.  

 

İnorganik kirletici parametreleri 

 

Salda Gölü sularının Hg, Cd, As, Pb, Cr, Ni, Zn, 

F, Fe, Mn, B ve Al incelenmiştir. Göl suyunun 

Hg içeriği her iki dönem için de 0.1 µg/l'nin 

altındadır. Göl suyunun Cd içeriği yağışlı 

dönemde <0.05 – 1.01 µg/l arasında ve kurak 

dönemde <0.05-0.4 µg/l arasında 

değişmektedir. Göl suyundaki Ni içeriğinin 

yağışlı dönemde 1.6 -19.1 µg/l arasında, kurak 

dönemde ise 1.1 -6 µg/l arasında olduğu 

belirlenmiştir. Zn içeriği yağışlı dönemde 1 -

77.9 µg/l arasında ve kurak dönemde 0.7 – 29.7 

µg/l arasında değişmektedir. Fe içeriği, yağışlı 

dönemde 29 -97 μg/l ve kurak dönemde 15 -94 

μg/l arasındadır. F içeriği, yağışlı dönemde 40 -

630 μg/L ve kurak dönemde 70 - 820 μg/l 

arasında değişmektedir. Göl suyunun Mn 

içeriği yağışlı dönemde 1.1 -4.71 µg/l arasında 

ve kurak dönemde 0.94 -4.71 µg/l arasında 

değişmektedir. Göl suyunun B içeriği yağışlı 

dönemde 92 -134 µg/l arasında ve kurak 

dönemde 4.3 -162 µg/l arasında değişmektedir. 

Göl suyundaki Al içeriğinin yağışlı dönemde 
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<1-3 µg/l arasında, kurak dönemde ise <1-109 

µg/l arasında olduğu belirlenmiştir. Pb içeriği 

ise yağışlı dönemde <1 -0.8 µg/l arasında, kurak 

dönemde <0.1-16.4 µg/l arasında tespit 

edilmiştir. 

 

Salda Gölü sularının As içerikleri, yağışlı 

dönemde 6.4 –30.4 µg/l arasında ve kurak 

dönemde 2-19.3 µg/l arasında belirlenmiştir. 

Haziran-2015 için hazırlanan As dağılım 

haritasına göre en yüksek As içerikleri yüzey 

suları ile ilişkili olan iki lokasyonda 

ölçülmüştür (Şekil 5a). Göl yüzeyinde ve 10 m 

ve 20 m derinlikte As analizi sonuçlarını 

yansıtan Kasım 2015 için başka bir dağılım 

haritası hazırlanmıştır (Şekil 5b). Buna göre, As 

içeriğinin gölün dibine doğru arttığı açıktır. Bu 

sonuç, gölün yüzey deşarjının yanı sıra yeraltı 

deşarjı ile de beslendiğini ve As içeriğindeki 

artışın gölün dibi ve çevresi ile etkileşime giren 

litolojik birimlerle ilişkili olarak jeojenik 

olduğunu göstermektedir (Davraz vd., 2019).  

 

Göl suyundaki Cr içeriğinin yağışlı dönemde 19 

- 61.4 µg/l arasında, kurak dönemde ise 0.37 -

35.6 µg/l arasında olduğu belirlenmiştir. 

Haziran -2015 için hazırlanan Cr dağılım 

haritasında en yüksek Cr dört lokasyonda 

ölçülmüştür (Şekil 6). Göl yüzeyi ile 10 m ve 20 

m derinlikte Cr analizi sonuçlarını yansıtan 

başka bir dağılım haritası hazırlanmıştır (Şekil 

5b). Marmaris peridotiti içerisinde Cr yatakları 

bulunmakta olup Salda Gölü sularındaki Cr 

artışı Marmaris peridotiti ile ilişkili olarak 

jeojenik kökenlidir. 

 

Su kalitesi değerlendirmeleri 

 

Su kalitesi değerlendirmesinin temel amaçları, 

su kalitesinin farklı kullanımlar için uygun olup 

olmadığını belirlemek ve su kalitesini bölgesel, 

ulusal veya uluslararası ölçekte tanımlamaktır. 

Farklı ülkeler için çok sayıda su kalitesi kriteri 

ve standardı bulunmaktadır. Türkiye'de 

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği'nde verilen iç 

su kaynakları kalite kriterleri uygulanmaktadır. 

Bu düzenlemelerde, iç yüzey su kaynaklarına 

ilişkin kalite kriterleri üç başlık altında 

toplanmıştır. Bunlar fiziksel-inorganik-

kimyasal parametreler, organik parametreler ve 

inorganik kirlilik parametreleridir. Bu 

çalışmada Salda Gölü suyunun kalitesi bu 

başlıklara göre araştırılmıştır. Türkiye Yüzeysel 

Su Kalitesi Yönetmeliği'nde (Anonim, 2015) su 

kalitesi açısından dört sınıf belirlenmiştir. Sınıf 

I yüksek kaliteli su, Sınıf II daha az kirli su, 

Sınıf III kirli su ve Sınıf IV çok kirli sudur.  

 

Salda Gölü suları bu yönetmelik kriterlerine 

göre genellikle sıcaklık, KOİ, NH4, NO2, Hg, 

Cd, Ni, F, Fe, Mn, B, Ba, Al, ve Zn 

parametreleri açısından Sınıf I olarak 

sınıflandırılır. Ancak, çözünmüş oksijen, As, 

Cr, Pb, BOİ parametreleri için Sınıf I ve II, NO3 

için Sınıf II, III ve pH ve EC parametreleri 

açısından Sınıf V’de yeralmaktadır.  

 

Salda Gölü sularına ait analiz sonuçları içme 

suları standartları açısından 

değerlendirildiğinde, genel olarak içilebilir 

özelliklerde olduğu belirlenmiştir. Ancak, bazı 

parametreler açısından içme suyu olarak 

kullanıma uygun değildir. İçme Suyu Elde 

Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 

Suların Kalitesine Dair Yönetmelikte belirtilen 

değerler ışığında Haziran-2015 örneklerinde 

göl sularının pH, sodyum, arsenik ve toplam 

krom parametreleri bakımından içme suyu 

olarak kullanıma uygun olmadığı 

görülmektedir. Kasım-2015 örneklerinde ise 

göl sularının pH, Na, As ve Pb parametreleri 

bakımından içme suyu olarak kullanıma uygun 

olmadığı görülmektedir. Göl sularından alınan 

tüm örneklerin pH ve Na parametreleri için 

belirlenen sınır değerlerin üzerindedir. Ancak 

As ve Pb parametrelerine ait limit değerlerin 

gölün 10 m ve 20 m derinliğinden alınan su 

örneklerinde aşıldığı belirlenmiştir. Göl 

yüzeyinden alınan göl suyu örnekleri As ve Pb 

bakımından içmesuyu kullanımına uygundur. 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Salda Gölü, dünyadaki ender alkali göllerden 

biridir. Havzada, Salda Gölü kenarlarında 

yüzeyleyen Kuvaterner yaşlı alüvyon ve yamaç 

molozu su bulundurabilen en önemli ortamları 

temsil etmektedir. Havzada yeraltı ve yüzey 

sularının akım yönünün Salda Gölü’ne doğru 

olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 4. Salda Gölü çözünmüş oksijen dağılım haritası a:Haziran-2015, b:Kasım-2015 (Varol vd., 2017) 

 

 
Şekil 5. Salda Gölü As dağılım haritası a:Haziran-2015, b:Kasım-2015 (Varol vd., 2017) 

 
Şekil 6. Salda Gölü Cr dağılım haritası a:Haziran-2015, b:Kasım-2015 (Varol vd., 2017) 
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Bu çalışmada, Salda Gölü suyunun ana ve iz 

element içerikleri değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmelerde göl yüzeyinden, 10 m ve 20 

m derinliklerde göl suyu örnekleri alınmıştır. 

Göl suyunun pH ve EC değerleri sırasıyla 9.08 

ile 9.34 ve 1690 ile 2124 µS/cm arasında 

değiştiği tespit edilmiştir. Göl suyunun baskın 

su türü Mg-CO3-HCO3'tır. Göl suyundaki 

yüksek Mg içeriği, göl havzasında bulunan 

ultramafik kayaların ayrışmasından 

kaynaklanmaktadır. Kurak dönemde yüzey 

örneklerinde Ca+2, Cl- ve SO4
-2 içeriklerinin 

tamamının yüksek olduğu görülmüştür. Göl 

suyunun CO3
-2 ve HCO3

- içerikleri derinlikle 

değişmemiş ve yağışlı dönemde sabit kalmıştır. 

Göl suyunun Mg+2, Na+ ve K+ içerikleri her iki 

dönemde de derinliğe bağlı olarak artarken, 

CO3
-2 ve HCO3

- içerikleri sadece kurak 

dönemde derinliğe bağlı artışlar göstermiştir. 

Kurak dönemde Cl- ve SO4
-2 artışları, göl 

havzasındaki tarımsal faaliyetlerden (sulama 

dönüş akışı) ve hayvan atıklar ile ilişkilidir. Göl 

sularında As ve Cr konsantrasyonlarındaki artış 

jeojenik kökenli olup gölün tabanı ve çevresi ile 

etkileşime giren litolojik birimlerle ilgili olduğu 

düşünülmektedir. 
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ÖZ 

 

Göller, mevsimsel ve iklimsel değişiklikler ile birlikte arazi örtüsü/arazi kullanımı ve su kullanımındaki 

değişiklikler gibi antropojenik etkiler sonucunda alansal ve zamansal olarak değişime uğrayan önemli 

doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, göl suyu dinamiklerinin izlenmesi sürdürülebilir 

su kaynakları yönetimi için son derece önemlidir. Uydu bazlı uzaktan algılama teknikleri göller gibi 

yüzey sularının alansal-zamansal değişikliklerinin izlenmesi ve analizinde en yaygın kullanılan bilgi 

kaynakları arasındadır. Bu çalışma, Göller Bölgesi’nde bulunan on altı gölün alanlarındaki zamansal 

değişimin uydu tabanlı uzaktan algılama teknikleriyle izlenmesini ve göl alan değişimlerindeki olası 

eğilimlerin meteorolojik değişkenler ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Göller Bölgesi’nin 

içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağı iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi beklenen bölgelerden 

birisi olmakla birlikte hızlı nüfus artışı nedeniyle göl su kütlelerinin uzun dönemli izlenmesi büyük 

önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında LANDSAT (5TM, 7ETM+, 8OLI) ve Sentinel-2 görüntüleri 

kullanılarak 1984-2018 dönemi için göl alanı zaman serileri oluşturulmuştur. Analizler Google Earth 

Engine® bulut platformunda Normalize edilmiş Fark Su İndeksi’ne (NDWI) eşik değer belirlenmesi ile 

gerçekleştirilmiştir. Göl alanlarındaki mevsimsel değişiklikler ve uzun dönemli eğilimler ortaya 

konmuştur. Akşehir Gölü ve Burdur Gölü gibi bazı göllerin alanlarında uzun dönemli azalım eğilimleri 

tespit edilmiştir. Göl alanlarındaki zamansal değişimler, göl su seviye ölçümleri ve göl batimetri verileri 

kullanılarak doğrulanmış ve meteorolojik değişkenler ile birlikte incelenerek göl alanlarındaki 

değişimlerin olası sebepleri araştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Göl, Göller Bölgesi, Türkiye, uzaktan algılama  
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ABSTRACT 
 

Lakes are among the important natural resources that undergo spatial and temporal changes as a result 

of seasonal and climatic changes, as well as anthropogenic effects such as changes in land cover/land 

use and water use. Therefore, monitoring lake water dynamics is extremely important for sustainable 

water resources management. Satellite-based remote sensing techniques are among the most widely 

used information sources for monitoring and analyzing spatio-temporal changes of surface waters such 

as lakes. This study aims to monitor the temporal changes in the areas of sixteen lakes in the Lakes 

Region with satellite-based remote sensing techniques and to reveal possible relationships between 

trends in lake area changes and meteorological variables. Since Lakes Region is located in the 

Mediterranean climate zone, which is expected to be most affected by climate change and further 

experiencing rapid population growth, long-term monitoring of lake water bodies in this region is of 

great importance. Within the scope of this study, time series of lake areas for the period 1984-2018 were 

created using LANDSAT (5TM, 7ETM+, 8OLI) and Sentinel-2 imagery. The analyzes were carried out 

by determining the threshold value for the Normalized Difference Water Index (NDWI) on the Google 

Earth Engine® cloud platform. Seasonal changes and long-term trends in lake areas were revealed. 

Long-term decreasing trends have been detected in the areas of a number of lakes, including Akşehir 

and Burdur lakes. The temporal changes in the lake areas were verified using lake water level 

measurements and lake bathymetry data, and the possible causes of the changes in the lake areas were 

investigated by examining together with the meteorological variables. 

 

Keywords: Lake, Lakes Region, Turkey, remote sensing. 
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ÖZ 

Yerkabuğunun yapısını ve geçirdiği değişimleri açıklayan tipik yerler (lokaliteler), görsel yanı büyük 

olan jeoloji elemanları, kendisi iyi bilinen olay veya süreçlerin güzel temsilcileri, ender rastlanan 

oluşumlar, her biri korunmaları gereken “jeolojik miras” parçalarıdır. Bu çalışmanın amacı Salda 

Gölü’nün jeolojik miras olarak bir değerlendirmesini yapmaktır. 

Salda Gölü, GB Anadolu’da, Göller Bölgesi’nde, Burdur ili Yeşilova ilçesi yakınlarında, deniz 

seviyesinden 1100 m yüksekte yer alır. 45 km2 lik bir alan kaplayan gölün derinliği derinliği ortalama 

80 m’dir. Gölün temelini ve çevresini Likya Napları içinde yeralan ultrabazik kayaçlar ile değişik 

boyutlardali Mesozoyik kireçtaşı blokları oluşturur. Göl suyu aşırı bazik (pH≈ 9) olup Mg elementi 

bakımından zengindir. Göl kıyısında beyaz renkli mikrobiyal hidromanyezit çökel birikimleri 

(stromatolit) gözlenir.    

Salda Gölü, konumu, görsel cazibesi ve ender jeolojik özellikleri ile ulusal ve uluslararası ölçekte bir 

jeolojik mirastır. Bugüne kadar ciddi bilimsel çalışmalara da konu olmuştur. Koruma-kullanma 

dengesi gözetilerek, gölün sahip olduğu özellikleri kaybetmemesi sağlanmalı, bilimsel kriterler 

dikkate alınarak yönetilmelidir. 

Burdur’da, Salda Gölü ile birlikte sahip olduğu diğer doğal-jeolojik, arkeolojik ve kültürel değerlerini 

birlikte ele alarak Unesco kriterlerine uygun bir jeopark kurulabilir. Böylece hem sahip olunan bu 

değerler korunur, hem de bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulmuş olur.     

 

Anahtar Kelimeler: Salda Gölü, stromatolit, jeolojik miras, jeopark, sürdürülebilir kalkınma.
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ABSTRACT 

 
Typical places (localities) that explain the structure of the earth's crust and its changes, geological 

elements with a great visual aspect, beautiful representatives of well-known events or processes, rare 

formations, are pieces of "geological heritage", each of which needs to be protected. The aim of this 

study is to make an evaluation of Lake Salda as a geological heritage. 

Salda Lake is located in SW Anatolia, in the Lakes Region, near the Yeşilova district of Burdur 

province, at an altitude of 1100 m above sea level. The depth of the lake, which covers an area of 45 

km2, is 80 m in average. The base of the lake and its surroundings are composed of ultrabasic rocks 

in the Lycian nappes and accompanied Mesozoic limestone blocks in different sizes. The lake water 

is extremely basic (pH ≈ 9) and is rich in Mg element. The white colored microbial hydromagnesite 

deposits (stromatolite) are observed along the lake shore.    

Lake Salda is a national and international geological heritage with its location, visual appeal and 

rare geological features. It has been the subject of serious scientific studies until today. It should be 

ensured that the lake does not lose its characteristics by considering the protection-use balance, and 

it should be managed by taking into account scientific criteria. 

In Burdur, a geopark could be established considering Lake Salda and other natural-geological, 

archaeological and cultural values, in this way, these values are protected and contribute to the 

socio-economic development of the region. 

 

Keywords: Lake Salda, stromatolite, geological heritage, geopark, sustainable development. 
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