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ÖZET 
 
İnceleme alanı, Van Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan Çaldıran Ovasındaki (Van) jeotermal 
kaynakları kapsamaktadır. Bölgedeki stratigrafik istifin temelinde Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı 
metamorfik kayaçlar yer almakta olup bu birimler jeotermal sahadaki rezervuar kayaçları 
oluşturmaktadır. Bölgedeki Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar (~100 m) ve gölsel çökeller (~25 
m) ise örtü kayaç özelliği göstermektedir. Çaldıran jeotermal sahasında boşalım gerçekleştiren 

jeotermal kaynakların sıcaklıkları ve toplam iyon içerikleri sırası ile 20.3-36.2 C ve 0.45-2.30 g/l 
arasında değişmektedir. Meteorik kökenli suların boşaldığı Çaldıran jeotermal sahasındaki suların 
ortalama beslenme yükseltisi 2300-3250 m arasında hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen jeotermal 
hesaplamalar, Çaldıran jeotermal sahasında yüksek sıcaklıklı (>100°C) muhtemel bir rezervuarın 
varlığını işaret etmektedir. Bununla birlikte örneklenen suların düşük sıcaklıklı olması nedeniyle 
karışım süreçlerinden yüksek derecede etkilenmeleri, jeotermometreler ve mineral-doygunluk 
modelinden elde edilen rezervuar sıcaklıklarının düşük ve/veya birbiri ile uyumlu çıkmamasına sebep 
olmuştur. Bu durum bölgede yüzeylenen örtü kayaçlarda iyi gelişmiş ikincil gözenekliliğinin varlığından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 
13

C içeriklerine göre sulardaki karbon, denizel karbonatlı kayaçları 

işaret etmektedir. 
14

C izotop analizleri sıcak suların yeraltındaki dolaşım süresinin 25,000 yıl 
olduğunu göstermiştir. Çaldıran jeotermal sisteminde boşalan termal suların fizikokimyasal ve izotopik 
özellikleri, bu sistem içerisinde iki farklı yeraltısuyu akım sistemini varlığını işaret etmektedir. Bu 
sistemlerden birincisi Ayrancılar-Koçovası hattı, ikicisi ise Avcıbaşı-Salhane hattıdır. Her iki yeraltısuyu 
sistemi de KB-GD doğrultulu Çaldıran Fay Zonu'na paralel gelişen kırık çatlak sistemleri boyunca 
gelişmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çaldıran (Van), hidrojeokimya, izotop, jeotermal potansiyel.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study comprises geothermal springs in the Çaldıran plain at northeast of Lake Van. Paleozoic-
Mesozoic metamorphic units at the basement represent the reservoir rock in the region. Plio-
Quaternary volcanics (~100 m) and lacustrine deposits (~25 m) are the cap rocks. Temperature and 

TDS values of springs in the Çaldıran geothermal field are 20.3-36.2 C and 0.45-2.30 g/l, 
respectively. The area with recharge altitudes of 2300-3250 m is discharged by meteoric waters. 
Geothermometer calculations yield a high-temperature reservoir (>100°C). However, since sampled 
springs are low-temperature waters, reservoir temperatures estimated from the chemical 
geothermometers and mineral-saturation model are not consistent. This is attributed to well-developed 

secondary porosity in the cap rocks. 
13

C analysis indicates that carbon in waters is derived from 
marine carbonates. Radiocarbon dating analysis (

14
C) the circulation age of waters is around 25,000 

years. Physicochemical and isotopic characteristics of Çaldıran waters reveal two different 
groundwater flow systems; the Ayrancılar-Koçovası line and the Avcıbaşı-Salhane line. The both 
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systems are developed along fracture-fault structures parallel to the NW-SE extending Çaldıran fault 
zone. 
 
Key Words: Çaldıran (Van), hydrogeochemistry, isotope, geothermal potential. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Çaldıran jeotermal sahası, Doğu Anadolu bölgesi, Van ili - Çaldıran ilçesi sınırları içinde yer 
almaktadır. Çaldıran Ovasında bulunan inceleme alanı, Kuyucak, Çubuklu, Alikelle, Kilimli, Eciler, 
Avcıbaşı, Sellik ve Ayrancılar köyleri arasında yer almaktadır (Şekil 1). İnceleme alanındaki en önemli 
akarsu Bendimahi Çayı'dır. İnceleme alanının güney bölümünden itibaren Karasu, Esengöl, Soğuksu 
ve Abdalağa dereleri ve yan kollarından drene olan yüzey suları, Çaldıran ilçesinin güneyinde 
birleşerek Bendimahi Çayını oluşturmaktadır. Çaldıran Ovası çıkışından (Ayrancılar köyü) itibaren 
yaklaşık 10 m derinliğe sahip bir akarsu yatağı boyunca akışını gerçekleştiren Bendimahi Çayı, 
Muradiye Ovasını kat ederek Van Gölü’ne dökülmektedir. Bununla birlikte, Çaldıran ilçesi ile Kuyucak, 
Çubuklu, Zülüfbulak, Altyol, Koçovası, Avcıbaşı ve Sellik köyleri arasında kalan yaklaşık 126 km

2
’lik bir 

alan sulu çayır ve yer yer sazlık-bataklık karakterine sahip olup sulak alan özelliği göstermektedir 
(Şekil 1).  
 

 
 

Şekil 1. Çaldıran jeotermal alanının yer bulduru haritası. 
 
Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen arazi gözlemleri sonucunda Çaldıran jeotermal alanında çok 
sayıda sıcak su, maden suyu ve soğuksu kaynakları bulunduğu gözlenmiştir. Ayrancılar (25-36 ºC) ve 
Buğulu (36 ºC) kaynakları alandaki en önemli sıcak su kaynaklarıdır [1]. Maden Tetkik ve Arama 
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Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise Çaldıran jeotermal alanında bulunan 
sıcak ve mineralli suların sıcaklıklarının 14-60.8 ºC ve debilerinin ise 1-8 l/s arasında değiştiği 
belirtilmektedir [2]. Bununla birlikte 2008 yılında Ayrancı mevkiinde MTA tarafından 573 m derinlikte 
açılan sondaj kuyusunda (VÇA-1) üretim artezyen ile sağlanmıştır. Akışkan sıcaklığı 83°C ve debisi 
ise yaklaşık 15 l/sn olarak belirtilmektedir. Çaldıran jeotermal sahasındaki, sıcak su kaynakları, yerel 
ölçekte termal turizm amacı ile kullanılmakta olup bu kaynaklardan başka amaçlar ile 
faydalanılmamaktadır. Bu çalışma kapsamında Çaldıran jeotermal alanında yer alan sıcak ve mineralli 
suların hidrojeokimyasal özelliklerinin aydınlatılması amaçlanmıştır.  
 
İnceleme alanı içinde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) tarafından işletilen Çaldıran 
Meteoroloji Gözlem İstasyonunda (MGİ) kaydedilen aylık ortalama sıcaklık ve aylık toplam yağış 
değerlerinin değerlendirilmesi sonucunda, inceleme alanındaki yıllık ortalama sıcaklık ve yıllık toplam 

yağış değerleri sırası ile 4.4 C ve 457.6 mm/yıl olarak hesaplanmıştır. İnceleme alanında en düşük 

aylık ortalama sıcaklık -11.9 C ile Şubat ayında ve en yüksek sıcaklık ise 19.2C ortalama ile 
Temmuz ayında gözlenmiştir. Thorntwaite metodu ile gerçekleştirilen ülkemizin iklim sınıflamasına 
göre inceleme alanının yer aldığı bölge söz konusu çalışmada “yarı kurak” iklim sınıfı içinde yer 
almaktadır [3]. İnceleme alanında Doğu Anadolu Karasal İklim Tipi baskın olarak egemendir. 
 
İnceleme alanında Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı kaya birimleri mostra vermektedir. Her 
ne kadar tüm zaman dilimlerine ait birimler Çaldıran Ovası ve yakın dolayında bulunmasına karşın, 
inceleme alanı içinde Üst Kratese yaşlı Ofiyolitik Kayaçlar, Eosen-Miyosen yaşlı karasal kırıntılı ve 
karbonatlı kayaçlar, Pliyosen-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar ve Kuvaterner yaşlı güncel çökeller 
yüzeylenmektedir (Şekil 2). 
 
Birbirleriyle karışık tektonik ilişki içinde olan değişik kaya türündeki kütlelerden oluşan Üst Kratese 
yaşlı Ofiyolitik Melanj, bölgede Yüksekova Grubu içinde yer alan Kemertepe Karışığı olarak 
adlandırılmıştır [4-6]. Kemertepe Karışığı inceleme alanının GD’da Çubuklu, Zülfübulak, Alikelle, Kilimli 
ve Salhane köyleri ve yakın dolayında geniş alanlarda yüzeylenmektedir (Şekil 2). Bu birim, 
serpantinleşmiş peridotit, gabro, çeşitli bazik volkanit, volkano çökel, kırmızı kireçtaşı ve kumlu 
kireçtaşı türünden değişik kaya türü özellikleri gösteren blokları kapsamaktadır. Bu bloklar karmaşık 
tektonik ilişki içinde olup ayrı ayrı haritalanabilecek bir özellik göstermemektedir [5-6].  
 
Eosen-Miyosen yaşlı karasal kırıntılı ve karbonatlı kayaçlar, inceleme alanının D-KD kesiminde 
yüzeylenmektedir (Şekil 2). Genel olarak karasal kırıntılı kayaçlar, karbonatlı kayaçlar, neritik 
kireçtaşları, evaporitik kayaçlar ve ayrılmamış karasal kırıntılı kayaçlardan oluşan birim, Özalp 
dolaylarında Pekiyidere Formasyonu, Şehittepe Formasyonu’nun üst kesimleriyle, Bakışık 
Formasyonu ve Yücelendere Formasyonları ile deneştirilmiştir [5]. Eosen’den Miyosen’e kadar farklı 
zaman dilimlerinde çökelmiş karasal kırıntılı ve karbonatları kayaçlar; bölgede kumtaşı, kumlu 
kireçtaşı, marn, mikritik kireçtaşı, neritik kireçtaşı, şeyl, çamurtaşı ve breşik kireçtaşı birimleri ile temsil 
edilmektedir.  
 
Andezit, bazalt, tüf, ignimbirit, lav akıntısı ve piroklastik kayaçlardan oluşan Pliyosen-Kuvaterner yaşlı 
volkanik kayaçlar inceleme alanının GB’dan KD’na doğru geniş alanlarda yüzeylenmektedir (Şekil 2). 
İnceleme alanı ve yakın dolayında gözlenen volkanik kayaçlar, çeşitli araştırmacılar [7-8] tarafından 
Tendürek Volkanitleri olarak adlandırılmıştır. İnceleme alanının kuzeyi ile Tendürek Dağı ve yakın 
dolayındaki bazaltlar, yan püskürük evresine ait son ürünlerinden oluşan siyah renkli cüruf görünümlü 
ve pahoehoe türünde çok sayıda lav akıntısından oluşmaktadır Akıntıların kenarlarında yan setler 
üzerinde basınç sırtları ve cephelerde dilim (slab) yığılımlar görülmektedir [8, 9]. 
 
İnceleme alanındaki Pliyosen – Kuvaterner yaşlı güncel çökeller; alüvyon, yamaç molozu, eski akarsu 
çökelleri ve eski göl çökellerinden oluşmaktadır. Bu birimler Çaldıran Ovası’nın düzlük kesimlerinde ve 
akarsu vadileri boyunca yüzeylenmektedir (Şekil 2). İnceleme alanında 24 Kasım 1976’da meydana 
gelen ve büyüklüğü Richter ölçeğine göre M=7.3 olan Çaldıran merkezli deprem, Muradiye, Erçiş, 
Özalp (Van), Diyadin, Taşlıçay (Ağrı) ilçeleri arasında kalan bölgeyi önemli ölçüde etkilemiştir. Deprem 
3.840 kişinin ölümüne yol açmıştır. Doğu Anadolu fay sistemi içinde, ana faya paralel ve onun gibi 
doğrultu atımlı-sağ yönlü bir kırık zonu oluşturmaktadır (Şekil 2). Arazide çok iyi izlenebilen ve 
uzunluğu 53 km genişliği ise 10 km’yi [10] bulan KB-GD doğrultulu Çaldıran fayı, bölgedeki jeotermal 
akışkanları başka bir ifade ile yeraltı suyu hareketini kontrol etmektedir.  
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Şekil 2. İnceleme alanı ve yakın dolayının jeoloji ve hidroloji haritası. 
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İnceleme alanı ve yakın dolayında hidrojeolojik kavramsal model bakış açısı ile gerçekleştirilmiş 
herhangi bir hidrojeolojik amaçlı çalışma bulunmamakla birlikte Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü 
[11-12] ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün [13] gerçekleştirmiş olduğu yerel 
ölçekli çalışmalar bulunmaktadır. 
 
MTA tarafından gerçekleştirilen çalışmada; inceleme alanındaki birimler hidrojeolojik açıdan 
sınıflanmış ve Kuvaterner yaşlı güncel çökeller geçirimli, Eosen-Miyosen yaşlı karasal kırıntılı ve 
karbonatlı kayaçlar yarı geçirimli ve volkanik kayaçlar ise geçirimsiz birimler olarak ayırt edilmiştir [13]. 
Söz konusu çalışmada volkanik kayaçlar her ne kadar geçirimsiz birim olarak ayırt edilmiş olsalar da, 
arazi çalışmaları sırasında toplam debisi yaklaşık 2 m

3
/sn olan Soğuksu ve Yanıktaş kaynaklarının 

Tendürek Volkaniklerinden boşaldıkları gözlenmiştir. DSİ, inceleme alanı içinde yer alan Avcıbaşı ve 
Selik köylerinde içmesuyu sağlamak amacı ile sondaj çalışmaları gerçekleştirmiştir. Avcıbaşı köyünde 
80 m deriliğinde açılan sondaj kuyusunda (Kuyu No: 60791) sırası ile tüf (0-9 m), bazalt (9-49 m) ve 
tüf (49-80 m) birimleri kesilmiştir (Şekil 3a; [11]). 25 lt/sn debiye sahip olan kuyudaki statik ve dinamik 
seviyeler ise sırası ile 0.63 m ve 10.10 m olarak ölçülmüştür. 50 m derinlikte açılan Selik köyündeki 
sondaj kuyusunda (Kuyu No: 60792) ise sırası ile tüf (0-6 m) ve bazalt (6-50 m) birimleri kesilmiştir 
(Şekil 3b; [12]). Selik köyünde açılan sondaj kuyusunun debisi 27 lt/sn olup kuyuda ölçülen statik ve 
dinamik seviyeler sırası ile 2.65 m ve 4 m’dir.  
 

 
 

Şekil 3. (a) Avcıbaşı ve (b) Sellik köyleri içme suyu sondaj kuyusu logları [11-12] 
 
 
 
 
2. SU KİMYASI 
 
Bu çalışmada Çaldıran jeotermal sahası ve çevresinde yer alan su noktalarında yerinde ölçümler ve 
laboratuar analizleri için örneklemeler gerçekleştirilmiştir. Çaldıran jeotermal sahasından toplam 11 
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adet su örneği toplanmıştır. Örneklerin 6 tanesi sıcaksu kaynağını temsil ederken, 5 tanesi ise soğuk 
ve mineralli su kaynağını temsil etmektedir (Şekil 2; Şekil 4). 
 
 
2.1. Suların Fiziksel Özellikleri 
 
Can-Çaldıran jeotermal sahasından toplanan suların örnekleme tarihi, kodları, koordinatları, sıcaklık, 
pH, iletkenlik, toplam çözünmüş madde içeriği (TDS), tuzluluk, çözünmüş oksijen ve alkalinite (HCO3) 
ve CO2 konsantrasyonları Tablo 1’de topluca verilmektedir. Çaldıran jeotermal sahasından örneklenen 
soğuk suların kaynak başı sıcaklık değerleri 11.3 ile 15.9 ºC arasında değişirken sıcak suların sıcaklık 
değerleri ise 20.3 ile 36.1 ºC arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 1; Şekil 4). Bogomolov 
sınıflamasına göre, inceleme alanında yer alan sıcak su kaynaklarından, ALT (23.62 °C), AYS (25.80 
°C), BUS (20.33 °C) ve KOC-II  (25.08 °C) kaynakları epitermal (20-34 °C) sular sınıfına girerken AYR 
(36.15 °C) ve BUG (35.73 °C) kaynakları ise mesotermal (34-40°C) sular sınıfına girmektedir. 
 

 
 

Şekil 4. İnceleme alanındaki su noktalarının sıcaklık haritası. 
 
Çaldıran jeotermal alanında örneklenen suların pH değeri 5.62 ile 7.88 arasında değişmekte olup 
çoğunlukla nötr karakterdedir. Ancak soğuk suların pH değerleri sıcak sulara göre yaklaşık 2 birim 

kadar daha düşük ölçülmüştür. İnceleme alanındaki su noktalarının kaynak çıkış sıcaklıklarında 
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ölçülen elektriksel iletkenlik değerleri 73 S/cm ile 3915 S/cm arasında değişirken bu su noktalarının 

25C’deki özgül elektriksel iletkenlik değerleri ise 95 S/cm ile 3539,6 S/cm arasındadır. Alandaki en 
yüksek sıcaklığa (36.1°C) sahip Ayrancı (AYR) ve Koçovası-II (KOC-II) kaynaklarından alınan su 
örneklerinin elektriksel iletkenlik değeri diğer sulara göre oldukça yüksektir. Bu durum alandaki diğer 
kaynaklara oranla AYR ve KOC-II kaynaklarında boşalan suların belirli bir kimyasal olgunluğa eriştiğini 
göstermektedir. Başka bir ifade ile AYR ve KOC-II kaynaklarına ait rezervuarında, su-kayaç etkileşim 
süresi diğer kaynakların boşaldığı akiferlere oranla nispeten uzundur. Elektriksel iletkenlik değerleri ile 
oldukça benzer yönelim sunan toplam çözünmüş madde içerikleri (TDS) soğuk sularda 0.063 g/l ile 
1.203 g/l arasında değişirken sıcak sularda bu değer 0.446 g/l ile 2.302 g/l arasındadır. Arazide 
kaynak başında titrasyon yöntemi ile belirlenen alkalinite (HCO3) konsantrasyonları sıcak sular için 
380 – 1925 mg/l, soğuk sularda ise 60 – 1190 mg/l aralıklarında değişmektedir. Arazide aynı yöntem 
ile belirlenen CO2 konsantrasyonları soğuk ve sıcak su kaynaklarında sırası ile 1.2 mg/l – 66 mg/l ve 
24 mg/l – 72 mg/l arasında değişmektedir (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Çaldıran jeotermal sahasındaki su noktalarında yerinde yapılan ölçüm. 
 

T EC EC25 TDS Tuz. HCO3 CO2

X Y (C°) (g/l) (ppt) (%) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

1 Altıyol ALT 29.06.2010 410829 4325451 23.62 6.51 667.0 685.1 0.446 0.330 78.2 6.28 380.0 24.00

2 Avcıbaşı AVC 29.06.2010 405230 4325311 12.86 7.88 73.0 95.0 0.063 0.050 82.4 8.66 60.0 1.80

3 Ayrancı AYR 29.06.2010 401750 4330816 36.15 7.02 3915.0 3227.6 2.117 1.670 142.1 9.54 1200.0 36.00

4 Ayrancı AYS 29.06.2010 401263 4329981 25.80 6.07 1616.0 1591.7 1.013 0.780 34.3 2.78 750.0 72.00

5 Buğulu BUG 29.06.2010 411460 4318267 35.73 6.76 1607.0 1333.7 0.867 0.650 41.9 2.84 784.5 36.00

6 Buğulu BUS 29.06.2010 411496 4318351 20.33 5.85 747.0 820.2 0.533 0.400 49.1 4.38 460.0 43.80

7 Koçovası KOC-I 29.06.2010 408091 4326132 15.98 6.18 991.0 1197.3 0.778 0.600 30.7 3.02 810.0 42.00

8 Koçovası KOC-II 29.06.2010 408203 4326179 25.08 6.71 3545.0 3539.6 2.302 1.860 164.2 13.39 1925.0 54.00

9 Koçovası KOC-III 29.06.2010 408138 4326284 14.59 5.63 1482.0 1849.8 1.203 0.950 16.0 1.61 1190.0 66.00

10 Aşağıçanak YKR 29.06.2010 407096 4321241 14.16 5.62 477.0 601.5 0.391 0.290 31.9 3.28 425.0 48.00

11 Ziyaret ZYR 29.06.2010 416282 4321709 11.39 7.15 103.0 139.2 0.091 0.070 78.6 8.56 85.0 1.20

Çöz. Oksijen

(S/cm)

Sıra 

No
Kaynak Adı Kod Tarih 

Koordinat 
pH

 
 
 
2.2. Suların Kimyasal Özellikleri 
 
Suların kökenini belirlemek amacı ile kullanılan üçgen diyagramda, inceleme alanındaki tüm suların 
düşük Cl konsantrasyonlarına sahip oldukları ve HCO3 alanında yer aldıkları görülmektedir (Şekil 5). 
AYR, AYS ve KOC-II suları HCO3 köşesinden Cl alanına doğru göreceli bir yönelme sergilemektedir. 
Özellikle AYR suyunun diğer örneklere göre yüksek klor içeriğine sahip oluşu bu suyun yeraltında 
kalış süresinin başka bir ifade ile su-kayaç etkileşim süresinin daha fazla ve/veya bu kaynaktan 
boşalan suların derin dolaşım ile temsil edildiğini işaret etmektedir.  
 
Örneklerin katyon ve anyon içerikleri esas alınarak hazırlanan Langelier ve Ludwig [14] ve Dairesel 
diyagramlarında ise, ALT, AYR, AYS, KOC-II, KOC-III ve YKR kaynaklarından boşalan suların Na-
HCO3 tipinde olduğu, AVC, BUG, BUS, KOC-I, KOC-III ve ZYR kaynaklarından boşalan suların ise 
karbonat akiferi temsil eden Ca-Mg-HCO3 tipli sular oldukları görülmüştür (Şekil 6 ve 7). Şekil 7’de 
görüldüğü üzere alandaki tüm sularda baskın anyonu HCO3 oluşturmaktadır. AYR ve KOC-II sıcak su 
noktalarında baskın katyonu Na oluştururken, BUG sıcak su noktasında baskın katyonu Mg-Ca 
oluşturmaktadır. Bu durum, Çaldıran jeotermal sisteminde boşalım sağlayan kaynakların farklı 
litolojilere sahip akiferlerden ve farklı akım yollarından boşaldıklarına işaret etmektedir. Bu 
sistemlerden birincisi Ayrancılar-Koçovası hattı ikicisi ise Avcıbaşı-Salhane hattıdır. Her iki yeraltısuyu 
sistemi de KB-GD doğrultulu Çaldıran fay hattına paralel gelişen kırık çatlak sistemleri boyunca 
gelişmiştir. 
 
İnceleme alanında toplanan sulardaki nitrit (NO2) ve nitrat (NO3) konsantrasyonları ise sıcak suların 
aksine sığ dolaşımlı olan soğuk sularda yüksek oranda belirlenmiştir. NO2, sadece AYS örneğinde 
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0.102 mg/l seviyesinde olup diğer sularda saptama sınırının (0.005 mg/l) altında bulunmaktadır. Bu 
durum büyük olasılıkla Çaldıran ilçesi ve çevre köylerin atıklarının deşarj edildiği Bendimahi Çayındaki 
yüzey sularının AYS su noktasına karışımından kaynaklanmaktadır. NO3 ise ALT, AVC, AYS, BUG, 
BUS ve YKR sularında <1 mg/l seviyesinde diğer örneklerde ise 1.2 – 2.5 mg/l konsantrasyon 
aralığında tespit edilmiştir. Nitrat iyonu, sularda bulunan bağlı azot bileşiklerinin en önemlisi olmakla 
birlikte, nitratın ana kaynaklarından biri insan ve hayvan atıkları olduğundan, 5 mg/l den fazla NO3 
içeriği kirlenme göstergesi olarak kabul edilmektedir [15]. Dolayısı ile inceleme alanında NO3 kirliliği 
bulunmamaktadır.  
 

  
  

Şekil 5. Çaldıran sahasındaki kaynak ve sondaj 
suları için Cl-HCO3-SO4 üçgen diyagramı. 

Şekil 6. Çaldıran sahasındaki kaynak ve 
sondaj suları için Langelier-Ludwig diyagramı. 

 

 
 

Şekil 7. Çaldıran sahasındaki kaynak sularının dairesel diyagramı. 
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Çaldıran jeotermal sisteminde yüksek bor (38.7 mg/l), flor (1.4 mg/l) ve lityum (1.97 mg/l) 
konsantrasyonları Ayrancı sıcak (AYR) ve soğuk (AYS) suları ile KOC-II kaynak suyunda saptanmıştır. 
Özellikle yüksek bor derişimleri bölgedeki güncel Tendürek volkanizması ile yakından ilişkilidir. Bu 
elementlerin diğer örneklerdeki konsantrasyonları ise <1 mg/l veya saptama sınırının altında 
bulunmuştur.  
 
Çaldıran jeotermal sularında çok sayıda iz ve nadir toprak element analizi gerçekleştirilmiştir. Ancak 
başta nadir toprak elementleri olmak üzere analiz edilen birçok elementin konsantrasyonu saptama 

sınırlarının altında (<0.01 ile <0.05 g/l arasında) kalmıştır. İnceleme alanında en yüksek sıcaklık ile 
temsil edilen AYR kaynak suyu diğer kaynak sularına oranla en yüksek iz ve nadir toprak element 
konsantrasyonuna sahiptir (Şekil 8). AYR örneğinin bazı iz ve nadir toprak element içerikleri; arsenik 

(As: 169,9 g/l), baryum (Ba: 83,3 g/l), bromür (Br: 1630 g/l), seryum (Ce: 532 g/l), krom (Cr: 33,2 

g/l), bakır (Cu: 0,9 g/l), demir (Fe: <10 g/l), mangan (Mn: 0,2 g/l), molibden (Mo: 0,7 g/l), nikel 

(Ni: 0,8 g/l), rubidyum (Rb: 642 g/l) ve stronsiyum (Sr: 1804 g/l)’dir. 
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Şekil 8. Çaldıran jeotermal sahasındaki sulara ait ana ve iz element değişim grafiği. 
 
 
 
 
3. YERALTI SUYU İLE KARIŞIM 
 
Çaldıran jeotermal alanındaki sıcak sulardaki olası karışım süreçleri doğal sularda korunumlu oldukları 
kabul edilen Cl, B ve Li konsantrasyonları ile incelenmiştir. Bu amaçla, Çaldıran sıcak ve soğuk su 
kaynakları için Cl–B ve Cl–Li grafikleri oluşturulmuştur (Şekil 9 ve 10). Bu diyagramlarda AYS, KOC-I 
ve KOC-III kaynaklarının AYR kaynağı ile soğuk su kaynakları arasında olabilecek bir karışım doğrusu 
üzerinde yer aldıkları görülmektedir. Benzer şekilde BUG kaynağı da BUS ve KOC –II suları 
arasındaki karışım doğrusu üzerinde çıkmaktadır. Grafiklerden gözlenen bir diğer bulgu da AYR ve 
BUG sıcaksu kaynakları arasındaki karışım doğrularının birbirlerinden farklı olduğudur. Bu da Çaldıran 
jeotermal alanında iki farklı sıcaksu akım sisteminin varlığını göstermektedir.  

 
ALT, BUG, BUS ve KOC-I kaynaklarının düşük Cl, B ve Li derişimlerine sahip olmaları nedeniyle bu 
diyagramlar ile karışım sürecinin aydınlatılması oldukça güçtür. Bu nedenle karışım süreçleri için 
yaygın olarak kullanılan klor-entalpi diyagramı kullanılmıştır (Şekil 11). Karışımın iki uç üyesi olarak 
ZYR (soğuk su bileşimi) ve BUG (sıcak su bileşimi) kaynak sularının seçilmesiyle oluşturulan birinci 
karışım doğrusu üzerinde BUS ve ALT sularının farklı karışım oranlarına sahip oldukları görülmektedir. 
Buna karşın ZYR (soğuk su bileşimi) ve AYR (sıcak su bileşimi) arasında çizilen bir diğer karışım 
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doğrusu üzerinde ise KOC-I ve KOC-III yer almaktadır. AYS ve KOC-II kaynak suları ise bu iki karışım 
doğrusu arasında bulunmaktadır. Cl-B ve Cl-Li grafiklerinde olduğu gibi, AYR ve BUG sıcak sularının 
farklı kökenli sular olduğu, klor-entalpi diyagramında da ortaya çıkmıştır (Şekil 11). AYS ve KOC-II 
sıcak sularının ise her iki karşım doğrusu arasında yer almaları bu iki sistemden farklı derecede 
etkilendiklerini göstermektedir. Cl-entalpi ilişkisi, AYR ve BUG kaynak sularının sıcak bir rezervuardan 
kaynaklandıklarını diğer kaynak sularının ise (ALT, AYS, BUS, KOC-I, KOC-II, KOC-III) muhtemelen 
jeotermal gradyanla ısınmış ve ara dolaşım sistemini yansıtan sular olabileceklerini göstermiştir.  
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Şekil 9. Çaldıran su kaynaklarının Cl-B ilişkisi. Şekil 10. Çaldıran su kaynaklarının Cl-Li ilişkisi. 
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Şekil 11. Çaldıran alanındaki su kaynakları için oluşturulan Cl-Entalpi diyagramı. 
 
Su kimyası bölümünde yapılan değerlendirmelerde Çaldıran jeotermal sistemindeki kaynak sularının 
Na-HCO3 ve Ca-Mg-HCO3 tipinde sular olduğu vurgulanmıştır. Benzer şekilde bu bölüm kapsamında 
gerçekleştirilen karışım süreçleri dikkate alındığında, bu suların farklı litolojiler ile temsil edilen 
akiferlerden boşaldıkları ortaya konulmuştur. Bu da Çaldıran jeotermal sisteminde AYR ve BUG 
kaynak suları sıcak su rezervuarını diğer kaynak suları ise jeotermal gradyan ile ısınan soğuksu 
akiferlerini temsil etmektedir.  
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4. JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI 
 
Çaldıran jeotermal sahasındaki rezervuar sıcaklığını tespit etmek amacıyla çeşitli jeotermometre 
metotları kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla kimyasal jeotermometre hesaplamaları, Na/1000-K/100-√Mg 
üçgen diyagramı ve akışkan-mineral denge modelidir [16-24]. Jeotermometre hesaplamaları sadece 

sıcaklığı >20C olan kaynak suları (ALT, AYR, AYS, BUG, BUS ile Koçovası I, II ve III kaynak suları) 
için yapılmıştır.  
 
 
4.1. Kimyasal Jeotermometre Hesaplamaları 
 
Çaldıran jeotermal sistemindeki sıcak su kaynakları için Kuvars jeotermometresi ile hesaplanan 

rezervuar sıcaklıkları 63C (ALT) ile 155C (KOC-II) arasında değişmektedir. Kalsedon 

jeotermometresi ile hesaplanan rezervuar sıcaklıkları ise 34C ile 127C aralığında değişmekte olup 

kuvars jeotermometresi ile hesaplanan değerlerden yaklaşık 30C daha düşüktür (Tablo 2). ALT, AYR, 
BUG, BUS ve KOC-I su örnekleri için amorf silika jeotermometreleri kullanılarak elde edilen rezervuar 
sıcaklıkları yüzeyde ölçülen sıcaklık değerlerinden daha düşük (amorf silika için negatif değerler) elde 
edilmiştir.  
 

Tablo 2. İnceleme alanı sıcak suları için hesaplanan jeotermometre sonuçları (C). 
 

Örnek ALT AYR AYS BUG BUS KOC-I KOC-II KOC-III

T (°C) 23.6 36.1 25.8 35.7 20.3 15.9 25.1 14.6

SiO2 (mg/l) 19.4 102.4 129.2 132.5 106.7 68.7 134.1 118.3

Kuvarsa 62.5 138.7 152.2 153.8 141.0 117.5 154.5 147.0

Kalsedonb 33.8 110.3 124.2 125.7 112.7 88.7 126.5 118.8

Kristobalitc 13.2 87.9 101.6 103.1 90.2 66.6 103.8 96.3

Amorf Silikac -47.0 18.1 30.3 31.7 20.2 -0.7 32.4 25.6

Na-Kd 154.4 353.7 358.5 308.3 461.3 350.3 351.8 375.8

Na-Ke 159.6 373.3 378.5 323.9 492.1 369.6 371.2 397.5

Na-Kb 163.2 348.2 352.5 307.0 443.7 345.1 346.5 368.0

Na-Kf 189.9 337.9 341.1 306.9 406.2 335.6 336.7 352.5

Na-Kg 177.3 322.2 325.4 291.8 389.2 320.0 321.0 336.5

Na-Kh 207.0 342.3 345.1 314.5 402.1 340.3 341.2 355.2

K-Mgh 41.2 138.3 98.0 63.4 56.4 68.8 92.9 81.3

Na-K-Cai 60.3 295.0 174.6 92.4 69.7 93.7 170.0 121.5

Katyon Jeotermometreleri

Silika Jeotermometreleri

a [21], b [22], c [18], d [17], e [20], f  [19], g [23], h [24],  i [16]
 

 

180C’nin altındaki sıcaklıklarda silika çözünürlüğünün, amorf silika ve/veya kalsedon tarafından 
denetlendiğini ve bu nedenle, kuvars jeotermometresinin güvenilir olmayacağını yapılan çalışmalarda 
belirtilmiştir [25-26]. Kristobalit ve amorf silika jeotermometreleri ile hesaplanan sıcaklıkların yüzeyde 
ölçülen sıcaklıklara çok yakın ve hatta daha düşük olması rezervuardaki silika çözünürlüğünün 
kalsedon gibi daha duraylı bir faz ile kontrol edildiğini vurgulamaktadır. Böylece, kalsedon 
jeotermometresi ile elde edilen sıcaklıkların Çaldıran jeotermal sistemindeki suları için daha gerçekçi 
olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Çeşitli katyon jeotermometre hesaplamaları sonucunda Çaldıran jeotermal sistemi için geniş bir 
sıcaklık aralığı elde edilmiştir (Tablo 2). Farklı araştırmacılar tarafından önerilen Na-K jeotermometre 

hesaplama sonuçları arasındaki farkın 50-60C’ye kadar varabileceği belirtilmiştir. Örneğin, Altıyol 
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(ALT) kaynağı için literatürde önerilen Na-K jeotermometre eşitlikleri [17, 24] kullanılarak sırasıyla ile 

154C ve 207C sıcaklık değerleri hesaplanmıştır. K-Mg jeotermometre formülü [24] ile hesaplanan 
sıcaklık değerleri bütün örnekler için oldukça düşüktür. Çaldıran sularında Na konsantrasyonun düşük 
ve/veya potasyum (K) konsantrasyonun göreceli olarak yüksek oluşu Na-K jeotermometreleri ile 
hesaplanan rezervuar sıcaklıklarının oldukça yüksek çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle Na-K 
jeotermometre sonuçları gerçekçi değildir.  
 
K-Mg jeotermometre formülü [25] ile hesaplanan sıcaklık değerleri Na-K jeotermometre sonuçlarına 
göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. Çaldıran su örneklerindeki yüksek Mg konsantrasyonu, K-
Mg jeotermometre eşitlikleri kullanılarak elde edilen sıcaklık değerlerinin düşük çıkmasına neden 
olmuştur (Tablo 2). Yüksek Mg içerikleri bu suların soğuk yeraltı suyu ile önemli ölçüde karışmış 
olduklarına işaret etmektedir. Ca’nın Na-K jeotermometresi üzerindeki etkisini azaltmak için, Na-K-Ca 

jeotermometresi [16] kullanılmış ve Ayrancı (295C) ile kısmen KOC-II (170C) sıcak su kaynakları 
dışındaki diğer örnekler için daha düşük rezervuar sıcaklıkları elde edilmiştir.  
 
 
4.2. Na/1000-K/100-√Mg Diyagramı 
 
Katyon jeotermometrelerinin Çaldıran jeotermal sistemi sıcak sularına uygulanabilirliği, Na/1000-
K/100-√Mg diyagramı [24] üzerinde de değerlendirilmiştir. Şekil 12’de Çaldıran sıcak sularının 
hiçbirinin su-kayaç dengesine ulaşamadığı ve örneklerin tamamının “Olgun Olmayan Sular” (sığ veya 
karışım suları) alanına düştüğü görülmektedir. Diğer su örneklerinden farklı olarak Ayrancı (AYR) 
örneğinin kısmen de olsa Mg köşesinden ayrıldığı (daha düşük Mg konsantrasyonu nedeniyle) dikkat 
çekmektedir. “Olgun Olmayan Sular” alanının, Mg köşesine yakın düşen sular için K-Na, K-Mg ve 
hatta her türlü katyon jeotermometre uygulamasının anlamsız olduğunu ve bu tür sular için sıcaklık 
tahminlerinin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtmiştir [24]. 
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Şekil 12. Çaldıran sıcak suları için hazırlanan Na/1000-K/100-√Mg üçgen diyagramı. 
 
 
4.3. Mineral Denge Hesaplamaları 
 
Çaldıran sıcak sularından, çökelmesi muhtemel hidrotermal minerallerin denge durumu doygunluk 
diyagramlarında incelenmiştir (Şekil 13). Çeşitli karbonat, sülfat ve silikat minerallerin doygunluk 

indeksleri (SI) 25-200C sıcaklık aralığında PHREEQC [28] yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Hesaplamalarda suların kimyasal bileşiminin sıcaklık ile değişmediği göz önüne alınmıştır (tüm 
sıcaklıklarda her örnek için aynı bileşim kullanılmıştır). Eğer bir mineral grubu belirli bir sıcaklık veya 
sıcaklık aralığında denge durumuna yakınsama gösteriyorsa (Log SI = 0), su kompozisyonun bu 
minerallerle denge halinde olduğu ve elde edilen bu denge sıcaklığının rezervuar sıcaklığını yansıttığı 
kabul edilmektedir [28-29]. 
 
Çaldıran jeotermal alanındaki AYR (Şekil 13a) ve BUG (Şekil 13b) su örnekleri için oluşturulan 
mineral-doygunluk diyagramlarında, aynı örmekler için çeşitli kimyasal jeotermometreler ile 
hesaplanan rezervuar sıcaklıkları (oklar) karşılaştırma amacıyla ayrıca gösterilmiştir. Örneklerin 

tamamı için mineral-denge hesaplamaları ile elde edilen rezervuar sıcaklıkları genellikle 100C’yi 
geçmemektedir. Aynı sular için jeotermometrelerden (özellikle kalsedon jeotermometresi) bulunan 

sıcaklıklar ise 125C civarındadır. Örneklenen suların düşük sıcaklıklı olması nedeniyle karışım 
süreçlerinden yüksek derecede etkilenmeleri jeotermometreler ve mineral-doygunluk modelinden elde 
edilen rezervuar sıcaklıklarının birbiri ile uyumlu çıkmamasına sebep olmuştur.  
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Şekil 13. (a) Ayrancılar (AYR) ve (b) Buğulu (BUG) sıcak suları için hazırlanan mineral doygunluk 

diyagramları. 
 
 
 
 
5. İZOTOP ÇALIŞMALARI  
 
Çaldıran jeotermal sahasında örneklenen sularının duraylı izotop (oksijen ve hidrojen), trityum (

3
H), 


13

CDIC ve 
14

CDIC analizleri yapılmıştır.   
 

5.1. Oksijen (
18

O) ve Hidrojen (D) İzotop Bileşimleri  
 

Çaldıran jeotermal sahasında örneklerin 
18

O değerleri, -13.56 ile 4.98‰ ve D oranları ise -89.9 ile 
9.8‰ arasında değişmektedir. 

18
O ve 

2
H bakımından aşırı derecede zenginleşmiş Altıyol (ALT) örneği 

dışında, diğer suların oksijen izotop aralığı 2.44‰ iken hidrojen izotop aralığı ise 12.1 ‰’dir (Şekil 14). 

Altıyol (ALT) kaynak suyunun toplandığı alanın sulak alan/bataklık oluşu bu örneğine ait 
18

O ve D 
değerlerinin buharlaşma nedeniyle yüksek çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle, Çaldıran suları 

arasındaki 
18

O - D ilişkisi ALT örneği hariç tutularak yapılmıştır (Şekil 14). Çaldıran jeotermal 

alanındaki sıcak ve soğuk su kaynaklarının 
18

O – D ilişkisini gösteren diyagramda örneklerin D = 8 

x 
18

O + 10 eğrisi ile tanımlanan Dünya Meteorik Su Doğrusuna (DMSD) oldukça yakın bir konumda 
oldukları görülmektedir (Şekil 24 ve 25). İnceleme alanındaki sular için oluşturulan Yerel Meteorik Su 

(a) (b) 
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Doğrusu'na (YMSD: D = 8 x 
18

O + 11.3) [30] oldukça paraleldir. Duraylı izotop değerleri suların 
meteorik bir kökene sahip olduklarını göstermektedir.  
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Şekil 14. Çaldıran jeotermal sahası 
18

O - D grafiği. 
 
BUG, AVC, YKR, KOC-II ve AYR örneklerinin izotop bileşimleri Yerel Meteorik Su Doğrusundan az da 
olsa sapmaktadırlar. Bunlardan BUG, AVC ve YKR örnekleri Yerel ve Akdeniz Meteorik Su Doğruları 
arasında yer almakta, KOC-II ve AYR örnekleri ise Dünya Meteorik Su Doğrusundan daha pozitif 
değerler sergilemektedir. Ayrancı (AYR) ve kısmen KOC-II sıcak sularının 

18
O izotopu bakımından 

diğer örneklere göre az da olsa zenginleşme gösterdikleri dikkat çekmektedir (Şekil 14). Akışkan-
kayaç etkileşimi sonucunda kayaçtaki ağır oksijen izotopunun (

18
O) sudaki hafif oksijen izotopu (

16
O) 

ile yer değiştirmesi suyun 
18

O değerinin pozitif alana doğru kaymasına neden olmaktadır [30]. Ancak 

Ayrancı örneğinde gözlenen bu değişim (1.0‰) yüksek sıcaklıklı jeotermal sularda gözlenen 
18

O 

zenginleşmesine göre (2-3‰) oldukça düşük olduğu söylenebilir [32-33]. 
 
 
5.2. 

18
O ve D ile Yükselti İlişkisi 

 
Yağışı meydana getiren atmosferik su buharının 

18
O ve 

2
H içeriği coğrafi konum, enlem vb. etkiler 

altında yükselti ile ters orantılı olarak değişmektedir. Yükselti etkisi olarak adlandırılan bu etki aslında 
yükseklikle beraber sıcaklığın da azalmasından kaynaklanmaktadır. Sıcaklığın düşmesi ile su buharı 
kütlesinden yoğunlaşma yoluyla yağış meydana gelmektedir. Yağış sırasında öncelikle 

18
O ve 

2
H 

izotopları su fazına geçmekte ve geride kalan buhar kütlesi 
18

O ve 
2
H bakımından fakirleşmektedir. 

Hava kütlesinin daha yüksek kotlara doğru hareketi sırasında sıcaklığın da düşmesi ile havanın 
taşıyacağı su buharı miktarında da azalma olur ve arta kalan buhar kütlesinden yoğunlaşma yoluyla 
yeniden yağışlar oluşur. Arta kalan buhar kütlesi 

18
O ve 

2
H izotopları bakımından ilksel yağışlara göre 

fakirleştiği için sonraki yağışların 
18

O ve 
2
H içerikleri giderek azalır. Bu nedenle son oluşan yağışlar 

18
O 

ve 
2
H içerikleri bakımından önceki yağışlara göre daha fakirdir (Rayleigh damıtma ilkesi). Genel olarak 

her 100 m’lik yükseklik artışına karşılık 
18

O içeriğindeki azalma ‰0.15 ile ‰0.50 arasında değişirken, 
2
H için bu değer ‰1.0 ile ‰4.0 arasında değişmektedir [34]. 

  
İnceleme alanında 

18
O ve 

2
H’un yükselti ile değişimi arasındaki ilişki, Van Gölü Havzası 

gerçekleştirilen çalışmadan elde edilmiştir [35]. Söz konusu çalışmada araştırmacılar, düşük debili 
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mevsimsel akış yapan kaynaklar ile kar örnekleri dikkate alınarak 
18

O ve D ilişkisini belirlenmişlerdir. 
İnceleme alanı için kullanılan 

18
O ve 

2
H yükselti arasındaki ilişki; 

 (r = 0.928) ve  (r = 0.677) 

şeklinde hesaplanmıştır. 
 
Bu eşitliklerin kullanılması sonucunda inceleme alanında örneklenen su noktaları için hesaplanan 
ortalama beslenme yükseltileri, δ

18
O-yükselti ve δ

2
H-yükselti eşitliklerinin değerlendirilmesi sonucunda 

sırası ile 2071-3256 m ve 2320-2872 m arasında hesaplanmıştır. Su örneklerinin kararlı izotop 
içerikleri ile yapılan hesaplamalar, AYR, BUG ve KOC-II sıcak su kaynaklarının sırası ile 2377-2808 
m, 2872-3256 m ve 2313-2644 m arasında değişen yükseltilerden beslendiğini göstermektedir. Söz 
konusu beslenme alanlarını ise inceleme alanının kuzey sınırında yer alan Tendürek Dağı ve Çaldıran 
Ovası çevresinde bulunan yüksek alanlar oluşturmaktadır.  
 
 
5.3. Trityum (

3
H) Bileşimleri  

 

Çaldıran jeotermal alanında örneklenen suların trityum içerikleri < 0.71 ile 13.80.40 TU arasında 
değişmektedir (Şekil 15). Ilık veya sıcak suların trityum değerleri genel olarak soğuk sulara göre daha 
düşüktür. Örneğin, alandaki en yüksek sıcaklıklı sular olan AYR ve BUG kaynaklarının trityum 

değerleri sırasıyla 0.90.15 ve 0.710.15 TU olarak saptanmıştır. Buna karşın, soğuk suların trityum 
değerleri ise 0.75 ile 13.8 TU arasındadır. Bu sonuçlar Çaldıran jeotermal sahasında AYR ve BUG 
sıcak sularının sahadaki derin dolaşımlı akışkanı temsil ettiğini ve jeotermal rezervuarın nispeten uzun 
geçiş süresine sahip sular ile beslendiğine işaret etmektedir. Şekil 15’de ki 

3
H - Cl grafiğinde Çaldıran 

jeotermal  alanında iki farklı su dolaşım sistemi olduğu görülmektedir. Ayrancı (AYR) örneği yüksek Cl 
konsantrasyonu ve düşük 

3
H değeri ile sistemin derin dolaşımlı (yaşlı) suyuna karşılık gelmektedir. 

Buna karşın, diğer sular düşük Cl konsantrasyonları ve düşük 
3
H değerleri ile sistemin ara (sığ) yeraltı 

suyu dolaşım (genç sular) sistemini yansıtmaktadırlar.  
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Şekil 15. İnceleme alanındaki kaynak suları için hazırlanan 
3
H - Cl grafiği. 
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5.4. Karbon İzotop (
13

C) Bileşimleri  
 

Sulardaki karbonun kökenini belirlemek için Çaldıran jeotermal sistemindeki sularının 
13

C içerikleri 

analiz edilmiştir. 
13

C analizleri çözünmüş inorganik karbon (DIC) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
13

C 
değerleri -14.78 ile 6.73‰ arasında değişmektedir (Şekil 16). Sulardaki çözünmüş inorganik karbonun 
(DIC) ana kaynağı, topraktaki organik malzemenin bozunmasından ve karbonatlı kayaçların 
çözünmesinden ortaya çıkan CO2’tir. Buna karşın atmosferik CO2’in katkısı ihmal edilebilir derecede 

düşüktür. Denizel kökenli kireçtaşı toprağı ve biyojenik toprak karbondioksitinden elde edilen 
13

C 

değeri -12‰ civarındadır. pH değerinin 7,5’in altına düştüğü ortamlarda biyojenik karbondioksit 
13

CDIC 
oranını, daha negatif değerlere (-14±2‰) indirebilmektedir. Silikat kayalarının asidik ortamlarda 

(atmosferik CO2) ayrışması da karbonun bir diğer kaynağıdır ve bu gibi koşullarda ortaya çıkan 
13

C 
değeri atmosferik CO2’inkine (-6 ile -7‰ arasında) oldukça yakındır.  
 

 
 

Şekil 16. Çaldıran sularının δ
13

C değerleri ile HCO3 konsantrasyonları arasındaki ilişki. 
 

Avcıbaşı (AVC: -14,78‰) ve Ziyaret tepe (ZYR: -11,04‰) örneklerinin karbon izotop bileşimleri 
oldukça negatif değerler göstermektedir. Bu sular en düşük sıcaklık, en düşük TDS, en düşük 
alkalinite (HCO3) ve en yüksek pH değerleri ile temsil edilmektedir (Tablo 1). Bu değerler biyojenik 

(veya organik) bir kökene işaret etmektedir. Diğer örneklerin 
13

C değerleri ise 3.90 ile 6.73‰ arasında 
daha dar bir aralıkta seyretmektedir. Bu pozitif değerler denizel kireçtaşları için önerilen karbon izotop 

aralığına (-3 ile +3‰) oldukça yakındır [34]. Beklendiği üzere, suların alkalinitesi (HCO3) arttıkça 
13

C 
değerleri de genel bir artış yönelimi sergilemektedir (Şekil 15). Diğer sulardan daha yüksek sıcaklığa 
sahip olan AYR ve KOC-II su örnekleri bünyesindeki karbon, basit kayaç çözünmesi işlevi ile 
rezervuardaki karbonatlı kayaçlardan türemiştir.  
 
 
5.5. 

14
C Tekniği ile Suların Yaşlandırılması  

 
İnceleme alanında örneklenen sulardan sadece Ayrancı (AYR) ve Buğulu (BUG) kaynakları için 

14
C 

izotop analizleri ve yaş hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. AYR ve BUG kaynak sularındaki modern 
karbon yüzdesi (pmC) değerleri % 0.9 pmC ve %0.8 pmC olarak belirlenmiştir. Bu örneklerin görünür 
14

C yaş hesaplamaları için kullanılan yöntem aşağıda açıklanmıştır. 



    ________________________  87 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 

 

t
0t e.aa   (1) 

 
a0 Ana radyonüklitin ilksel aktivitesi  
at Ana radyonüklitin t zaman sonraki aktivitesi (ölçülen değer) 
λ Bozunma sabiti (

14
C için: 5730 yıl)  

 
Eşitlikten t çekilirse: 
 
















Ca

Ca
ln.8267t

14
0

14
t    (2) 

  
şekline dönüşmektedir. Bu denklemden, görünür 

14
C yaşlarının hesaplanması için ilksel 

14
C 

aktivitesinin (a0) bilinmesi gerekmektedir. İlksel 
14

C değeri 100 pmC kabul edilirse [34] örneklerin 
görünür (düzeltilmemiş) 

14
C yaşları; Ayrancı (AYR) kaynağı için 38942 yıl ve Buğulu (BUG) kaynağı 

için ise 39916 yıl olarak hesaplanmıştır. Daha anlamlı yaş sonuçları elde etmek amacı ile bu örneklere 

ait 
13

C değerleri kullanılarak düzeltme uygulanmıştır. Daha önce belirtildiği üzere, 
14

C değerleri 
çözünmüş inorganik karbonat (DIC) üzerinde ölçülmüştür. Bu nedenle, çözünmüş karbonat kaynağına 
karbon eklenmesi, karbon uzaklaştırılması veya karbon değişimi gibi süreçler aynı zamanda suyun 

13
C 

bileşimini de etkileyecektir. Bu husus göz önüne alınarak, karbon izotop kütle dengesinden q faktörü 
hesaplanmıştır: 
 

Kayaç.Karb
13

Toprak
13

Kayaç.Karb
13

DIC
13

CC

CC
q








  (3) 

 


13

CDIC  Su örneğinde ölçülen karbon izotop bileşimi 


13

CToprak  Toprak CO2’nin 
13

C değeri (genellikle -23‰ civarında) 


13

CKarbonat  Çözünen karbonatlı kayacın 
13

C değeri (genellikle 0‰ civarında)  
 
Bu durumda, yaş denklemi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  
 

DIC
14

0

DIC
14

Ca.q

Ca
.ln8267t   (4) 

 
Yukarıdaki kabullenmeler yapılarak, AYR ve BUG kaynaklarına ait sıcak suları için düzeltilmiş yaşlar 
sırası ile 28782 ve 25537 yıl olarak hesaplanmıştır. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Çaldıran (Van) jeotermal sahasında, Çaldıran fayı kırık zonu boyunca boşalan ılık sıcaklığa sahip bir 
dizi sıcak su kaynağından mevcuttur. Son olarak 24 Kasım 1976’da meydana gelen ve büyüklüğü 
M=7.1 olan Çaldıran merkezli deprem ile hala diri olduğunu gösteren Çaldıran fayı yaklaşık 10 km’lik 
bir genişliğe sahiptir. Bu fay zonundan çıkan sular Na-Ca-HCO3 tipinde olup maksimum 36.1°C 
sıcaklığa sahiptirler. Sıcaklığı >20°C olan sular (ALT, AYR, BUG, BUS ve KOC-I örnekleri) için 
kimyasal jeotermometreler kullanılarak elde edilen rezervuar sıcaklıkları geniş bir aralıkta 
seyretmektedir. Amorf silika jeotermometresi yüzey çıkış sıcaklıklarından daha düşük sıcaklıklar 
öngörmektedir. Ancak diğer silika fazlarına ait jeotermometrelerden inceleme alanında yer alan KOC-II 
örneği için 127°C (kalsedon jeot.) ile 155°C (kuvars jeot.) arasında sıcaklık değerleri bulunmuştur. 
Ayrancı (AYR) ve Buğulu (BUG) örnekleri için kuvars jeotermometresi ile 139–154°C ve kalsedon 
jeotermometresi ile 110–126°C arasında sıcaklık değerleri hesaplanmıştır.  
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Katyon jeotermometrelerinden Na-K jeotermometresi ile hesaplanan rezervuar sıcaklıkları oldukça 
yüksek sıcaklık değerleri vermektedir. Sodyum ve potasyum iyon konsantrasyonları oranlarının (Na/K) 
bu elementlerden oluşan silikat minerallerinin dengesini sağlayamayacak ölçüde yüksek oluşu 
(göreceli olarak yüksek potasyum içerikleri) nedeniyle 380°C’ye kadar varabilen rezervuar sıcaklıkları 
ortaya çıkmıştır. İnceleme alanında bu kadar yüksek sıcaklık elde etmek mümkün gözükmemektedir. 
Çaldıran jeotermal sistemi sularının yüksek kalsiyum konsantrasyonlarının Na-K jeotermometresi 
üzerindeki etkisini azaltmak için uygulanan Na-K-Ca jeotermometresi ise Ayrancı örneği için yüksek 
(295°C), Buğulu (BUG) ve Koçovası (KOC-II) örnekleri için 92 ile 170°C arasında değişen sıcaklıklar 
vermektedir. K-Mg jeotermometresi ise maksimum 138°C (Ayrancı örneği için) olacak şekilde daha 
makul bir sıcaklık değeri öngörmektedir. Sonuç olarak kimyasal jeotermometrelerden hesaplanan 
sıcaklık değerlerinin birbirleri ile uyumlu olmadıkları söylenebilir. Jeotermometre sonuçları arasındaki 
uyumsuzluk mineral doygunluk diyagramlarından elde edilen sonuçlara da yansımıştır. Suların Mg 
konsantrasyonlarının yüksek olması, karışım süreçlerinden etkilendiklerini göstermekte ve bu da 
rezervuar sıcaklık tahminlerinden elde edilen değerlerin oldukça değişken bir aralıkta seyretmesine 
neden olmaktadır. 
 
Oksijen – hidrojen izotop bileşimleri Çaldıran sularının meteorik kökenli olduklarına işaret etmektedir. 
Çalışma bölgesindeki sular iki farklı yeraltı dolaşım sistemine sahiptirler. Yüksek Cl konsantrasyonu ve 
düşük trityum (

3
H) değeri ile Ayrancı örneği sistemin derin dolaşımlı (yaşlı) suyunu temsil etmektedir. 

Buna karşılık, alandaki diğer sular düşük Cl konsantrasyonları ve düşük trityum değerleri ile 
sistemdeki sığ yeraltı suyu dolaşım (genç sular) sistemine karşılık gelmektedir.  
 
Ayrancı (AYR) ve Buğulu (BUG) suları için hesaplanan düzeltilmiş 

14
C yaşları sırasıyla 28782 ve 

25537 yıldır. Bu değerler Çaldıran sularının yeraltı dolaşımını oldukça uzun bir süre kapsamında 
gerçekleştirdiklerine işaret etmektedir. Avcıbaşı (AVC: -14.78‰) ve Ziyaret tepe (ZYR: -11.04‰) 
örneklerinin karbon izotop bileşimleri oldukça negatif değerler göstermekte ve organik bir kökeni 

yansıtmaktadır. 3.90 ile 6,73‰ arasında daha dar bir aralıkta seyreden diğer örneklerin 
13

C değerleri 
ise denizel karbonatlı kayaçlar için önerilen karbon izotop aralığına (-3 ile +3‰) oldukça yakındır.    
 
Ayrıca her ne kadar literatürde, Çaldıran Ovası içindeki Çaldıran Fayı’nın devamı belirtilmiş 
olmamasına karşın bu çalışma kapsamında yapılan değerlendirmeler, Çaldıran jeotermal sisteminde 
boşalan suların iki farklı yeraltısuyu akım sistemini temsil ettiğini göstermiştir. Bu sistemlerden birincisi 
Ayrancılar-Koçovası hattı ikicisi ise Avcıbaşı-Salhane hattıdır. Her iki sistemde yeraltı suları, KB-GD 
doğrultulu Çaldıran fay hattına paralel gelişen kırık çatlak sistemlerini ve/veya Çaldıran Fayının 
devamı olan kırık hattı boyunca akışını gerçekleştirmektedir.   
 
Bu rapor kapsamında değerlendirilen veriler Çaldıran jeotermal sahasında yüksek sıcaklıklı (>100°C) 
muhtemel bir rezervuarın varlığını göstermektedir. Fakat gerçekleştirilen jeotermometreler ve mineral-
doygunluk modelinden elde edilen rezervuar sıcaklıklarının düşük ve/veya birbiri ile uyumlu 
çıkmamasının nedeni, örneklenen suların düşük sıcaklıklı olmaları ve soğuksu karışım süreçlerinden 
yüksek derecede etkilenmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çaldıran jeotermal sahasındaki 
soğuksu karışım sürecini denetleye en önemli bileşenlerden birini, bölgede yüzeylenen örtü 
kayaçlarda iyi gelişmiş ikincil gözenekliliğinin varlığı teşkil etmektedir. Dolayısı ile yüksek sıcaklığa 
sahip olduğu düşünülen Çaldıran jeotermal sisteminde, söz konusu rezervuarın derinliği, yayılımı ve 
rezervuardaki akışkan sıcaklığına yönelik detaylı bilgi elde etmek amacı ile Çaldıran fayı boyunca ve 
inceleme alanında jeofizik çalışmalar (DES, SP, vb…) gerçekleştirilmedir.   
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