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Konya Ovası Çevresinde Son Yıllarda Artan Obruk Oluşumu Hakkında 

Doğu ATEŞ1 

Son yıllarda özellikle yerel gazeteler ve sıklıkla ulusal basında, Konya Ovasının çevresinde yeni yer göçmelerinin 

yaşandığı duyurulmaktadır. Adı geçen olayların pek çoğundan sonra dairesel bir şekle sahip, ortasında bir gölün 

yer aldığı “obruk” olarak anılan yer şekillerinin oluştuğu bildirilmektedir. Obruklar meselesi Türk coğrafya 

camiasının uzun zamandır yakından takip ettiği, hemen herkesin az veya çok bilgi sahibi olduğu bir konudur.  

Obruk2 kelimesi, kavramsal olarak Türkiye’de eksik bir isimlendirme biçiminde bütün karstik çökme şekillerinin 

ortak adı olarak kullanılmaktadır. İsim, öz Türkçe “opmak” fiilinden türemiştir ki bu kelime anlam olarak 

çöküntü sonucunda oluşan yer şekillerinin bütününü kapsamaktadır. Fakat günümüzde karstik çökme yapıları, 

pek çok farklı tipten meydana gelmekte, dolayısıyla da uluslararası camiada farklı adlarla anılmaktadır. 

Türkiye’de kullanılan anlamı ile obruk, “çözünebilen kayaçların yer aldığı arazilerde bulunan yer altı sularının, 

kayaçları çözündürerek taşıması sonucunda meydana gelen boşluğun, bir süre sonra çökerek ortadan kalkması 

ile oluşan dairesel şekillerdir” şeklinde tanımlanabilir.   

Obruklar, Alp-Himalaya kıvrım kuşağının bir parçası olan Türkiye’nin hemen her yerinde görülebilmektedir. 

Ancak bu ilginç yer şekillerine en çok Konya Ovasının kuzeyinde, “Obruk Platosu” olarak anılan bölgede 

rastlanılmaktadır. Yazının konusu Konya Ovasının yakın çevresinde son yıllarda artan obruk oluşumlarının 

nedenleri ve gelecekte ortaya çıkabilecek risklerdir. 

 

Türkiye’de obruk oluşumu için gerekli olan koşulları taşıyan karstik özellikteki arazilerin dağılışı 

değerlendirildiğinde3, bu tip arazilerin ülke genelinde yaygın olarak görüldüğü söylenebilir (Harita 1). Ancak 

obruk oluşumu için yalnızca karstik kayaçların bulunması yeterli değildir. Çökme dolinlerinin oluşumu için, yerel 

taban seviyesinin, arazinin topografik yüksekliğinden aşağıda bulunması gerekir. Ülkemizde bu özelliği taşıyan 

derin biçimde yarılmış yüksek düzlükler, oldukça geniş yer kaplar. Öyle ki Türkiye için kullanılan “Anatolian High 

Plateaus” adlandırması bu bağlamda önemli bir gerçeği ifade eder. Yani Anadolu Yarımadası, hemen her 

yerinde karstik özellikteki kayaçların bulunduğu, yüksek bir platodur. Bu nedenle akarsular tarafından önemli 

ölçüde parçalanmış ve yarılmış Anadolu Yarımadasının her yerinde karstik çökme şekillerine rastlamak 

mümkündür.  

                                                           
1 Ankara Lisesi Coğrafya Öğretmeni  
2 Uluslararası jeomorfoloji literatüründe karstik çökme yapıları pek çok farklı isimle anılmaktadır. Bu 
isimlendirme meselesi başka bir yazının konusu olabileceği ve bu yazının amacının çok ötesinde olduğu için 
Türkiye’deki bütün karstik çökme şekillerine “obruk” adı kullanılacaktır.     
3 Yazıda kullanılan haritalar değerli coğrafya öğretmeni Ramazan SAYGILI tarafından hazırlanmıştır.  
http://cografyaharita.com/ adlı siteden alınmıştır.  

Harita 1: Türkiye’de 

Karstik Araziler. 

http://cografyaharita.com/


 

Ülkemizde bulunan platolar haritası ile karstik arazileri gösteren bir harita birlikte incelendiğinde, Türkiye’de 

obruk oluşumu için gerekli koşulları taşıyan arazilerin oldukça geniş yer kapladığı dikkati çeker. Ancak bu tip 

yeryüzü şekillerine Konya Ovası çevresi ve Toros Dağları üzerinde daha fazla rastlanmaktadır.  Bunların dışında 

gölsel neojen yaşlı evaporit kayaçların (jips, kaya tuzu) bulunduğu Kayseri – Çankırı – Sivas arasında kalan 

bölgede de karstik çökme şekilleri görülmektedir. 

Konya ovasının çevresinde bulunan obruklar ele alındığında, bunlardan bir kısmının Toros Dağlarının Anadolu’ya 

dönük yamaçlarında oluşmuş tipik çökme dolinleri olduğu görülür. Bunlar uluslararası literatürde “collapse 

sinkhole” olarak adlandırılan, yer şekilleridir. Bahsedilen dolinleri Konya – Karaman arasındaki bölge ile bu il 

merkezlerinin güneyindeki Orta Toros dağlarında sıkça görme ve inceleme fırsatı bulduk. Bu tip dolinler 

genellikle mağara tavanlarının çökmesiyle oluşmuştur. Ancak bu yazının konusu olan çökmeler, Konya Ovası ile 

Tuz Gölü arasında yer alan Obruk Platosu ve Konya il merkezinin batısındaki, tabanlı akarsu vadilerinde görülen 

çöküntülerdir.  

Obruk olarak anılan ve Konya Ovasının kuzeyinde yer alarak Tuz Gölü ile ovayı birbirinden ayıran platoya ismini 

veren çökme dolinleri “Obruk Platosu” olarak adlandırılan bölgeye de adını vermiştir. Buradaki obrukların 

oluşumunun, buzul çağları ve buzul arası dönemlerde ortaya çıkan “Büyük Konya Gölü ile Büyük Tuz Gölü” 

arasında yaşanan yeraltı suyu akış sistemi ile gerçekleştiği, Dr. Oğuz EROL’un4 bölgede yaptığı ayrıntılı 

çalışmalardan anlaşılmaktadır.  

    

Erol’a göre Kuvaterner içinde yaşanan buzul ve buzul arası dönemlerde bugünkü Tuz Gölü ile Konya Ovası 

arasında büyük bir yeraltı suyu akış sistemi hayat bulmuştur. Erol, çalışmasında Obruk Platosunun oluşumunu 

büyük ölçüde açıklamış, buranın Büyük Tuz pluviyal gölü ile arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmıştır. Ona göre 

Kuvaterner içinde yaşanan buzul ve buzul arası dönemlerde, Büyük Tuz Gölünden günümüzde ortadan kalkmış 

olan Büyük Konya Gölüne doğru bir yeraltı suyu akış sistemi oluşmuş, buna bağlı olarak da bölgede çeşitli 

karstik şekiller gelişmiştir.  

                                                           
4 Erol,O., 1987, Konya - Karapınar Kuzeybatısındaki Obrukların Jeomorfolojik Gelişimi ile Konya ve Tuz Gölü 
Pleyistosen Plüviyal Gölleri Arasındaki İlişkiler, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, s.7, 1990  

Şekil 1: Erol’a göre, son jeolojik 

çağda Büyük Tuz Gölü ile Konya 

Ovası arasında yaşanan büyük bir 

yeraltı suyu akış sistemi vardır. 

Buna göre 1000 m yükseklikteki 

Büyük Konya Gölü,  905 m 

yükseklikteki Büyük Tuz Gölünü 

yeraltından beslemektedir.  Bu 

sistem buzul dönemleriyle buzul 

arası dönemlerde farklı seviyelerde 

obrukların oluşmasına yol açmıştır.  

Harita 2: 

Türkiye’de Plato 

Sahalarının Dağılışı 



     

Erol’a göre bu sistem En Alt Pleistosen’den bu yana çalışmaktadır. Başlangıçta Anadolu’yu boydan boya 

kaplayan Üst Pliyosen (D III) aşınım yüzeyi üzerinde, yayvan vadiler ile belirginleşen drenaj ağıyla kuzeydeki Tuz 

Gölü havzasına bağlanan Konya Gölü havzası, Kuvaterner içinde karstlaşarak yeraltına inmiştir. Buzul ve buzul 

arası dönemlerde farklı alanlar kaplayan Büyük Konya Gölü ve Büyük Tuz Gölü, Holosen dönemde buharlaşarak 

ortadan kalkmıştır. Burada yer alan devasa iç göllerin en somut kanıtlarından biri Tuz Gölünde yer alan büyük 

tuz birikimiyle, çevresindeki irili ufaklı göllerde bulunan çeşitli mineral depolarıdır.  

Sahada yapılan yüzey etütlerinin dışında, obruk platosunun batı kenarında yer alan “Kara Cehennem Mağarası5” 

içinde ve çevresinde çeşitli gözlemler yapılmıştır. Ankara – Konya karayolunun doğusunda, Obruk Platosunun 

batı kenarında alçak bir yassı tepenin içinde yer alan bu mağara -110 metre derinliktedir. Benzer şekilde 

Türkiye’nin en derin 31. mağarası olan Felengi Mağarası6, -245 metre derinliğiyle Obruk Platosunda yaşanan 

karstlaşmanın derinliği hakkında önemli bilgiler vermektedir. Kara Cehennem Mağarası hakkında kısaca bilgi 

vermek gerekirse, Obruk platosunda yaşanan karstlaşma hakkında net fikir sahibi olunur. “50 metre ilk dikey 

inişten sonra muazzam genişlikteki bir salona çıkılmış olur. Burada insanlar tarafından atıldığı anlaşılan, çeşitli 

boyuttaki taşlardan oluşan bir tepenin üzerine inilir. Bu tepe 40 metre yükseklikte olup, mağara salonunun 

ortasında bulunur. Yaklaşık – 90 metre derinliğindeki mağara tabanına ulaşıldığında mağara büyük salondan 

başka kuzeye doğru (Tuz gölü yönünde ) ilerleyen bir galeri halini alır. Birkaç 100 m’lik kısa bir bölümden sonra 

mağara bir insanın geçemeyeceği kadar tıkanır ve sonra erer. Günümüzde karstik açıdan “vadoz zonda” kalan 

Kara Cehennem Mağarasının oluşum şekli, Obruk Platosunda yaşanan yer altı suyu hareketinin somut 

kanıtlarından bir tanesidir.       

Plato üzerinde yer alan obruklar değerlendirildiğinde, bunlarla ilgili dikkat çekici bir husus göze çarpmaktadır. 

Örneğin eski araştırmacılar tarafından Kızören, Meyil, Çıralı, Timraş gibi tanınmış obrukların genellikle neojen 

yaşlı gölsel tortul kayaçlar üzerinde oluştuğundan buradaki karstlaşmanın bu tip kayaçlar içinde gerçekleştiği 

düşünülmüştür. Ancak burada yaşanan asıl karstik sürecin, Konya Ovasının ve Obruk platosunun derinlerinde 

Neojen formasyonlarıyla örtülmüş olan Mesozoik yaşlı karstlaşma özelliğine sahip kireç taşlarında gerçekleştiği 

anlaşılmaktadır. Şöyle ki Obruk Platosunda görülen Neojen yaşlı gölsel kireç taşları karstlaşma özelliğine sahip 

değildir. 

Bölgede çalışmalar yapan kimi bilim insanları, sahadaki obrukların oluşumunun “Karadağ, Karacadağ ve Meke-

Acıgöl” genç volkanizması ile ilişkili olduğunu iddia etmişlerdir. Günümüzden 10.000 -20.000 yıl önce yaşanan 

volkanik faaliyetlerin karstlaşmayı etkilemiş olduğu ve obruk oluşumunu şiddetlendirdiği bilinen bir gerçektir. 

                                                           
5 Doğu ATEŞ 2001-2002 yıllarında Maden Tetkik Arama Enstitüsünde görev yaparken bölgede çeşitli gözlemler 
yapmıştır.  
6 Felengi Mağarası, Obruk Platosunda yer alan ülkemizin en derin 31. Mağarasıdır(-245 m). 1735 metre 
Uzunluğu ile burada yaşanan yeraltı suyu hareketinin büyüklüğünü net bir biçimde ortaya koyar.      

Şekil 2: Kuvaterner içinde yaşanan iklim ve 

çevresel değişimler Anadolu’nun iç 

kesimlerinde iki büyük gölün oluşmasına 

yol açmıştır. Şekilde bu göllerin kapladığı 

alanlar ve iki havza arasında yer alan 

Obruk Platosu gösterilmiştir. Konya ovası 

ile Tuz Gölü arasındaki ilişki en kolay 

biçimde şu örnekle açıklanabilir. “Eş kaplar 

deneyini, herkes bilir. Buna göre birbirine 

bağlı iki kap arasında seviye farkı varsa, su 

seviyesi yüksek olandan alçak olana doğru 

hareket eder. Buna göre iki büyük kap 

olarak eski Konya gölü ve eski Tuz Gölü 

düşünülmelidir. Bu iki göl Obruk 

Platosunun altından birbirine bağlanmıştır.”  



Ancak obrukların oluşumunu “Volkanik püskürmeler esnasında kireçtaşına karşı agresif hale gelen, bol 

karbondioksit taşıyan” yeraltı sularına bağlamak eksik bir açıklamadır.     

Konya Ovasının batısında yer alan ikinci grup obruklar ise Obruk Platosu üzerindeki oluşumlardan oldukça 

farklıdır. Burada yer alan obruklar genellikle insanoğlunun hatalı arazi kullanımı sonucunda ortaya çıkan yer 

şekilleridir. Konya ovası sulama projesi kapsamında bölgede gerçekleştirilen hatalı baraj yeri seçimleri yeni ve 

Obruk Platosundan oluşum itibariyle farklı çökmelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Örneğin Konya ili May 

Barajı7 bunun tipik bir örneğidir.  1960 yılında tamamlanmış olan baraj, su tutmaya başladıktan kısa bir süre 

sonra su seviyesi 6.7 metreye ulaştığında baraj aniden boşalmıştır. Yapılan incelemeler baraj gölü sahasında 33 

tane çöküntü şeklinde gelişmiş su yutan (düden) bulunduğunu göstermiştir. Konya il merkezinin batısında 

yapılan pek çok baraj çalışması sahada hızla oluşan su yutan obruklar nedeniyle kesintiye uğramıştır. 

Günümüzde burada yer alan pek çok küçük baraj, kullanılamadan kendi kaderine terk edilmiştir. 

Konya Ovasının kuzeyinde yer alan, Obruk platosunda görülen obruklar son buzul çağında yaşanan pluviyal 

göller arasındaki yer altı suyu hareketinin doğal bir sonucudur. Bu bakımdan obruk oluşumu günümüzde de 

devam etmektedir8. Bu oluşumlar genellikle yerleşim merkezlerinin uzağında oluştuğu için toplum için somut 

bir risk oluşturmamaktadır. İkinci grup obruklar ise “Konya Ovası Projesi” kapsamında yapılan baraj sahalarında 

ortaya çıkan suyutan (düden) karakterindeki obruklardır. Bunların da yerleşim yerlerinin uzağında olması 

nedeniyle toplumsal bir risk taşıdıkları söylenemez.  

Neden obruk oluşumu günümüzde hızlanmıştır? Sorusunun cevabı şudur. Konya Ovası ülkemizin tahıl deposu 

olmasının dışında son yıllarda hızla artan bir “şeker pancarı üretim sahası” halini almıştır. Bu ürünün üretimi 

esnasında ihtiyaç duyulan bol miktarda suyun temini için ovanın her tarafında, değişik derinliklerden su çeken 

20.000 artezyen sondajı yapıldığı dile getirilmektedir. Dolayısıyla bu kadar çok ve aşırı su kullanımı, yeraltı 

sularının içinde bulunduğu karstik boşlukların artmasına yol açmaktadır. Konya ovası için yerel taban seviyesi 

görevi yapan yeraltı suyu hızla daha derine doğru çekilmektedir. Bu durum, yani yeraltında ortaya çıkan 

boşlukların içinde bulunan suların zamanla tüketilmesi, bölgede yeraltı suyu dengesinin şiddetle bozulmasına 

yol açmaktadır. Dolayısıyla Konya ilinde yaşanan obruk oluşumlarının önümüzdeki süreçte de artarak devam 

edeceği söylenebilir. Ayrıca, Konya Ovasının su ihtiyacını Beyşehir gölünden çekerek karşılama düşüncesi kulağa 

yakın vadede hoş gelse de uzun vadede bu gölün yok olmasına neden olacaktır. Çünkü göl, sularını yeraltı 

sularından özellikle de karstik göl altı kaynaklarından almaktadır. Gölün yüzeyden beslenme alanı, göl sahasının 

büyüklüğüne oranla oldukça azdır. Dolayısıyla günlük 50 m³ su alımının gerçekleştiği göl, yakın zamanda büyük 

bir tehditle karşı karşıyadır. Diğer bir taraftan gölden alınan suların Konya Ovası yakın çevresinde biriktirileceği 

küçük baraj sahalarının da geçirgen karstik kayaçlardan oluştuğu unutulmamalıdır.      

Konya il merkezi ve çevresindeki durum açıklandıktan sonra, sahadaki başlıca risklere karşı alınması gereken 

önlemlerden bahsedilebilir. Bunlardan ilki, iş ve konut yeri seçiminde mutlaka arazinin rezistivite ve jeofiziksel 

zemin etütleri yapılmalıdır. Böylece altında büyük karstik boşlukların bulunduğu yerlere, işyeri veya konutların 

yapılmasına engel olunabilir. İkinci ve daha önemli bir diğer nokta ise ovada yer alan binlerce artezyen 

sondajından fazla su çekiminin önüne geçilmesidir. Bunun yolu çiftçiyi sulama konusunda bilinçlendirmek ve 

damla sulama yöntemini yaygınlaştırmaktır. Son olarak da obruğa dönüşecek yerlerde, göçük ve oturmalar 

(sübsidans) oldukça yaygın olduğundan, buralarda ayrıntılı saha etütleri yapılarak problem taşıyan yerlerin 

büyük ölçekli bir harita üzerinde belirlenmesi gereklidir. Böylece gelecekte yapılabilecek kadastro çalışmaları 

için uygun bir temel harita elde edilmiş olur.     

 

 

   

                                                           
7 Ateş D., May Barajına Üç Göktaşı Düştü, Mavi Gezegen JMO Popüler Bilim Dergisi, 7. S.f , Ankara, 2003  
8 Tapur, T., Bozyiğit R., Konya İlinde Güncel Obruk Oluşumları, Marmara Coğrafya Dergisi, S. 31 İstanbul, 2015  


