
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 

KESİN RAPORU 
              

 
 
 

KARACA MAĞARASI’NDA DOĞAL ORTAM KOŞULLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 
  
 
 
 
 

Proje Yürütücüsü: 
 Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU 

 
Araştırmacılar:  

Araş. Gör. C. Erdem BEKAROĞLU 
 
 

Proje no: 
2006-0901025 

 
Başlangıç Tarihi: 
Mayıs 2006 

 
Bitiş Tarihi: 
Mayıs 2009 

 
Rapor Tarihi: 
Ekim 2009 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Ankara - 2009 

 
  



KARACA MAĞARASI’NDA DOĞAL ORTAM KOŞULLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TURİZM 

 
ÖZET 
 
Karaca Mağarası’nda ortam koşullarını belirlemeyi ve sürdürülebilir bir turizm için gerekli 

düzenlemelerin yapılmasını hedef alan bu projede mağara atmosferinin yapısı ve bunun 

serbest atmosferle olan ilişkisi araştırılmıştır. Bu amaçla mağara içerisinde ve serbest 

atmosferde otomatik ölçerler kullanılarak sıcaklık, nisbi nem ölçümleri yapılmış; arazi 

çalışmaları sırasında ise manuel gaz ve hava akımı ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

mağara atmosferiyle serbest atmosfer arasında büyük farklar olduğunu; mağara içerisindeki 

sıcaklık değişimlerinin amplitüdünün oldukça düşük olduğunu ve mağaraya yapılan turistik 

ziyaretlerden etkilendiğini ortaya koymuştur. Mağaradaki CO2 seviyesi insan sağlığı 

açısından bir risk taşımamakla birlikte, mağaradaki yoğunlaşmanın artması durumunda 

korozyon etkisi yaratması sözkonusudur. Sürdürülebilir bir turizm açısından mağara 

atmosferinin serbest atmosferle birlikte anlık olarak takip edilmesi ve ziyaretlerin gruplar 

halinde ve planlı bir şekilde yapılması zorunluluğu vardır. 

 
 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN KARACA CAVE AND SUSTAINABLE 
TOURISM 

 
ABSTRACT 
 
This project aims to investigate microclimatological nature of the Karaca Cave and to 

determine its usage in terms of sustainable tourism in which it was studied the relationship 

between cave atmosphere and external atmosphere. For this purpose both automatic 

temperature and humidity and manual gas and air flow were measured. Results show that 

there is huge difference between cave and external atmospheres and also the amplitudes of the 

variations in cave temperatures are too low and cave atmosphere is affected by touristic 

visitations. CO2 levels are not risky for human health in the cave but it can be harmful for 

speleothems if the condesation levels increase. Having a sustainable tourism plan for the cave 

depends on to monitor cave air temperature, relative humidity, gas composition and also to 

regulate cave visitations.  

 

 

 

 



II. AMAÇ ve KAPSAM 

 

II.A. Giriş 

Karaca Mağarası’nın doğal ortam koşullarıyla ilgili olan bu proje, mağara 

mikroklimatolojisini ve turistik mağaranın turizm açısından kullanımını konu almaktadır. 

Mikroklimatoloji, lokal klimatik koşulların bilimsel olarak incelenmesi ile ilgilenen bir bilim 

dalıdır. Mağara mikroklimatolojisi ise, yeraltı boşluklarını dolduran havanın fiziksel, 

kimyasal ve mekanik özelliklerini konu almaktadır. Mağaraların mikroklimatik koşulları 

aslında bulundukları yüzeyde hüküm süren makroklimatik koşulların bir fonksiyonu olarak 

gelişir. Bu bakımdan mağaraların mikroklimatolojik şartlarını etkileyen faktörler oldukça 

fazladır. Ancak en başta ele alınması gerekenler mağaranın bulunduğu yüzeyin makroklimatik 

özellikleri, mağaranın boyutu, mağara girişinin olup olmadığı ve giriş sayısıdır. Sözkonusu 

turistik mağara olduğunda ise inceleme parametreleri içerisine insan da girmektedir. Çünkü, 

özellikle yaz mevsiminde mağarayı ziyaret eden turistler mağaranın mikroklimatik 

elemanlarını önemli ölçüde değişime uğratmaktadır. 

Mağaralar yeraltında olmaları, çarpıcı speleothemleri barındırmaları, kendilerine özgü bir 

atmosfere sahip olmaları, yeraltı gölleri ve akarsuları, mağara canlıları nedeniyle turistik 

olarak çekim merkezleri olma özelliğindedirler. Bu durum mağaraların yoğun kullanımına yol 

açtığından ötürü doğal parametrelerce kontrol edilen mağara ortamı klimatik, speleolojik ve 

biyolojik olarak hızla değişime uğramaktadır. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmeye başlayan mağara mikroklimatolojisiyle 

ilgili çalışmalar (örn. Cropley, 1965; Wigley ve Brown, 1976) yaklaşık olarak yarım yüzyılda 

önemli ilerlemeler göstermiştir (örn. De Freitas ve Schmekal, 2003; Baker ve Genty, 1998). 

Erken dönem mağara mikrokliması ile ilgili çalışmalar daha çok yeraltı boşluklarındaki 

havanın karakterini anlama yönelik iken (örn. Cropley, 1965; Wigley ve Brown, 1976; De 

Freitas, 1982; De Freitas ve Littlejohn, 1987) günümüzde bu çalışmalar çeşitli perspektiflerde 

gerçekleştirilmektedir. Örneğin bu çalışmaların bir kısmı mağara atmosferindeki 

karbondioksit gazının miktarı, mevsimlik değişimi vb. konularla (örn. Ek ve Gewelt, 1985), 

bir kısmı ise turistik mağaraların çevresel yönetimiyle (örn. Cigna, 1993; De Freitas, 1998) 

ilgilidir. Mağara mikroklimasını speleolojik birimlerin gelişimi ve bunların korunması esasına 

dayanarak ele alan yayınlar (örn. Baker ve Genty, 1998; Hill ve Forti, 1997) ve mağara 

mikroklimasını, çeşitli mikroklimatik elemanlar yönünden ele alan çalışmalar da mevcuttur 

(örn. Forbes, 1998). 



 

Şekil 1. Karaca Mağarası’nın yeri. 



 Bu projenin konusunu oluşturan çalışma, Temmuz 2006-2008 yılları arasında, Gümüşhane ili 

sınırları içerisinde bulunan Karaca Mağarası’nda (40º32’39’’ K, 39º24’10’’ D) çeşitli 

sürelerde yapılan araştırmalarla gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).  

Çalışmanın amacı, Karaca Mağarası’nın mikroklimatolojik karakterini (sıcaklık, nisbi nem, 

hava akımı, CO2 miktarı) ortaya koymak; bu parametrelerin mağara içinde hem yatay 

doğrultuda değişimini, hem de dış atmosferle olan ilişkilerini saptamak ve 1996 yılında 

turizme açılan mağarada şu ana dek gerçekleşen olası ortam değişimi belirlemek ve bu 

doğrultuda mağaranın sürdürülebilir turizm açısından kullanımına yönelik öneriler 

getirebilmektir. Bu perspektifte yürütülen çalışmada mağaradaki sıcaklık, nem, rüzgar, CO2 

parametreleri ölçülmüş ve bunların hem zamansal, hem de mekansal değişimi saptanmaya 

çalışılmıştır. Mağara’nın tespit edilebilen doğal ortam koşullarının analizi ise, turistik bir 

mağara olan Karaca Mağara’nın turizm açısından nasıl kullanılması gerektiğine dair öneriler 

ortaya konmasına imkan vermiştir. 

 

II.B. Karaca Mağarası 

 

Karaca Mağarası (40º32’39’’ K, 39º24’10’’ D) Gümüşhane’nin Torul ilçesi bağlı İkisu köyü 

yakınlarında bulunur. Mağaranın denizden yüksekliği 1550 m. olup girişi GD yönüne 

açılmaktadır. Karaca Mağarası’nın toplam alanı 1890 m2, uzun ekseni 100 m., kısa ekseni 60 

m. ve en derin noktası girişten -15.5 m. derinliktedir. Mağara beş odadan oluşmaktadır (Şekil 

2). Bunların geometrik detayları Tablo 1’te belirtilmiştir. 

 

 Giriş I. Oda II. Oda III. Oda IV. Oda V. Oda Toplam 

Alan: 121 m
2
 364 m

2 
467 m

2 
200 m

2 
281 m

2 
373 m

2
  1890 m

2
  

Çevre: 58 m  95 m 105 m 60 m 77 m 95 m 370 m 

Uzun eksen: 25 m 28 m 34 m 30 m 30 m 33 m 100 m (d-b) 

Kısa eksen: 7,5 m 26,5 m 29,4 m 15 m 16 m 25 m 60 m (k-g) 

 
     Tablo 1.  Karaca Mağarası’nın geometrik özellikleri. 
 

Karaca Mağarası tek girişi olan statik bir mağaradır. Mağara turizme açılmadan önce (1996) 

baca şeklinde dar bir girişe sahipken (Nazik vd, 1990; Uzun, 1991); turizme kazandırma 

çalışmaları sırasında bu giriş genişletilmiş ve yatay doğrultuda kolaylıkla girilebilecek bir 

boyuta getirilmiştir. Mağara girişinde bulunan demir kapı (hava sirkülasyonuna imkan  



 

Şekil 2. Karaca Mağarası’nın planı (Nazik vd., 1990’dan yeniden çizilmiştir). 



vermeyen bir yapıda), mağaranın açık olduğu turizm sezonunda (Nisan-Kasım), çalışma 

saatleri içerisinde (9:00 – 19:00), ziyaret sıklığına bağlı olarak açık olmakta; bunun dışındaki 

zamanda kapalı olarak tutulmaktadır. 

Mağara, giriş kısmı dışında yatay doğrultuda gelişmiştir. Mağara kapısından sonra tabanında 

klastik mağara sedimentlerinin olduğu giriş kısmı 25 m. boyunca eğimli bir şekilde uzanır 

(Şekil 2). En derin kısmı girişe gore -4.5 m. olan I. Salon, giriş bölümüyle birlikte mağaranın 

en kuru kısmını meydana getirir ve perde şeklindeki damlataş sütunuyla II. Salondan ayrılır.  

Mağaranın geometrik merkezi olan II. Salonun (Ana Salon) en derin yeri -11 m.dir ve bu 

noktadan uzaklaştıkça eğim artar. III. Salon, yine perde şeklindeki damlataş sütünuyla Ana 

Salondan ayrılır ve en çukur bölgesinde yeralan göle doğru oldukça fazla bir eğim vardır. IV. 

Salon, yaklaşık 5 m.lik bir diklikle Ana Salondan ayrılır. Burası mağaranın en nemli ve en 

serin yeridir. IV. Salonu uzunlamasına kateden sütunlar mağarayı kendi içerisinde iki kısma 

ayırır.  III., IV. ve V. Salona dağılma merkezi durumunda olan Ana Salondan baca şeklinde 

bir diklikle V. Salona geçilir. Burası mağaranın en geniş kısmıdır.  

Karaca mağarası vadoz zonda bulunan kuru bir mağaradır. Yağışlı dönemlerde mağaranın 

tavan ve duvarlarından sızan sular mağarayı nemlendirir, damlataş birikimlerinin büyümesini 

ve canlı kalması sağlar, ayrıca mağara tabanının en derin kısımlarında derinliği yer yer 1 

metreyi geçen gölcükler oluşturur (Nazik vd, 1990). Ancak mağaranın giriş kısmının yeniden 

düzenlenmesi ve turizme açılması mağara klimasını etkilemiş ve artan buharlaşma sonucu 

bazı gölcükler yokolurken, bazılarının seviyesi de oldukça düşmüştür.  

 

II.C. Jeolojik Özellikler 

 

Karaca Mağarasının bulunduğu alan Lias volkanitleri, Malm-Alt Kretase-Senomaniyen masif 

kireçtaşları, Türoniyen-Paleosen yaş aralığındaki fliş ve volkano tortullar ile Eosen volkano-

tortul serilerinden oluşmuştur. Alanın en eski birimleri olan ve bazalt, andezit lav ve 

piroklastiklerinden meydana Lias Volkanitleri GB-KD yönlü genel antiklinal yapının 

çekirdeğini oluşturur (Nazik vd, 1990, bkz. Şekil 3). 

Bu volkanik birim üzerinde Malm-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları uyumlu olarak bulunur. 

Kalınlığı yaklaşık 1000 metre olan kireçtaşları kısmen kristalize ve yer yer de dolomitiktir 

(Nazik vd, 1990). Kireçtaşları üzerine Üst Kretase yaşlı bazalt, andezit ve piroklastikleri ile 

fliş uyumlu olarak gelmiştir. Tüm bu birimler ise Eosen yaşlı bazalt, andezit lav ve 

piroklastları diskordant olarak örter. Granitoyidler ise Mezozoik istif içine post tektonik 

olarak Erken Eosen(?)’de sokulmuştur (Nazik vd, 1990). Riyolit, Riyodasit, Porfiri dasit’ten  



 

Şekil 3. Karaca Mağarası yakın çevresinin jeoloji haritası. 

 

oluşan subvolkanik-volkanik karakterli lav domu ise Mezozoik yaşlı istif içinde bulunur 

(Şekil 3; Nazik vd, 1990). 

Kireçtaşlarının kristalize yapıları ve Lias –Dogger yaşlı volkanik seri üzerinde mercekler 

halinde bulunuşu mağara oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Bölgede yapılan arazi 

gözlemlerinde kireçtaşı-volkanik seri kontağının çoğu yerde 1500-1550 metre aralığında 

olduğunu ve gerek mağaraların, gerekse de kaynakların bu kontakt hattında bulundukları 

tespit edilmiştir. Bu bakımdan bu hat bölgedeki lokal karst taban seviyesini oluşturmaktadır 

(Nazik vd, 1990).  

Karaca Mağarası, birbirine bağlı 5 salondan meydana gelmiştir. Salonlar arasındaki duvarlar 

damlataş sütunlarından oluşmaktadır (Şekil 2). Mağara freatik safhada tek bir salondan 

meydana gelmiş; vadoz safhada ise damlataş sütunlarıyla bölümlere ayrılmıştır. Karaca 



Mağarası içerisinde damlataş birikimleri bol ve canlıdır; bunda kiraçtaşının karstlaşmaya 

uygunluğu yanında mağaranın yakın zamanlarda dışarıya açılması etkili olmuştur (Nazik vd, 

1990).  

 

II.D. Klimatik Özellikler 

 

Karaca Mağarası’nın bulunduğu Gümüşhane ili ılıman kuşakta yer almaktadır. Yöre, 

Karadeniz kıyısından yaklaşık 70 km. uzaklıkta bulunmasına rağmen (Şekil 1), orografik 

ünitelerin kıyıya paralel uzanması ve bölgenin deniz seviyesinden yaklaşık 1200 metre 

yüksekte bulunması nedeniyle karakteristik Karadeniz iklimine sahip değildir. Nitekim 

Gümüşhane’nin yıllık sıcaklık ortalaması 9.5 ºC (Karadeniz  kıyı kuşağında 13 -15 ºC 

arasında) olup amplitüd 22 ºC’ye varmaktadır (Karadeniz  kıyı kuşağında 15-17 ºC). Öte 

yandan Karadeniz bölgesi kıyı kuşağında görülen termik  okyanusal karakterden farklı olarak, 

sıcaklıklar Ocak ve Şubat aylarında sıfırın altına düşer (Şekil 4). Gümüşhane’de ortalama 

yıllık yağış miktarı 451,8 mm’dir (Rize’de 2346,3 mm; Erzurum’da 450,7 mm). En yağışlı 

mevsim Karadeniz kıyı kuşağında Kasım ya da Aralık iken; yörede Nisan ve Mayıs aylarıdır 

(Şekil 5). Yağış miktarı Temmuz ve Ağustos aylarında oldukça düşer (sırasıyla 11,8 mm ve 

13,8 mm) ve Eylül ayı itibariyle tekrar artmaya başlar. 

  

Şekil 4 (solda). Gümüşhane istasyonuna ait 38 yıllık aylık ortalama sıcaklık, aylık ortalama 
maksimum sıcaklık ve aylık ortalama minimum sıcaklık grafiği. Şekil 5 (sağda). Gümüşhane 
istasyonuna ait aylık ortalama yağış ve aylık ortalama nisbi nem grafiği (Kaynak: DMİGM) 
 

Sıcaklık ve yağış yönünden yapılan bu karşılaştırma açıkça göstermektedir ki, Karadeniz kıyı 

kuşağında ve özellikle orografik birimlerin GB-KD doğrultusunda uzandığı batı ve doğu 

bölümlerde, cephesel depresyonların etkisi bölgeye nemli ve ılıman bir karakter vermektedir. 

Ancak, yukarıda ifade edilen yerel farklılıklar nedeniyle Gümüşhane hem sıcaklık, hem de 

yağış bakımından daha kurak bir özellik göstermektedir. Gümüşhane’de yıllık ortalama rüzgar 

hızı 1,6 m/s olup hakim yön GB’dir. Hakim rüzgar hızı Ocak ayında 1,2 m/s’ye düşerken; 



Temmuz ayında 2,4 m/s’ye çıkar.  Temmuz ayında Gümüşhane’de günlük ortalama 

güneşlenme süresi (10:10 saat/dk) ve günlük ortalama güneşlenme şiddeti (587.62 cal/cm2/dk) 

maksimuma ulaşır. Bunun bir sonucu olarak, bu ayda ortalama buharlaşma (240.1 mm) ve 

günlük maksimum buharlaşma (18.0 mm) ekstrem değerlere erişir. 

Bu sözü edilen faktörlerin yanı sıra denizden uzaklığın, yüksekliğin ve orografik birimlerin 

kıyı ile iç kesimler arasındaki bağlantıyı zayıflatan etkisi birlikte düşünüldüğünde Gümüşhane 

sıcak (ortalama 20 ºC), az yağışlı (10 mm), kurak bir yaz evresi geçirmektedir. 

 

III. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Karaca Mağarası’nın doğal ortam koşullarını ortaya koyabilmek için mağara içerisinde ve 

dışında sıcaklık, nisbi nem, rüzgar hızı, karbondioksit (CO2) ve oksijen (O2) ölçümleri 

yapılmıştır.  

Sıcaklık ve nisbi nem ölçümü için kullanılan alet, Gemini TinyTag Data Logger’dır. Bu cihaz 

küçük, hafif ve su geçirmeyen niteliğiyle mağara ortamında kullanılmaya elverişlidir. Ölçüm 

yapabildiği sıcaklık aralığı -25 ºC ile 85 ºC, nisbi nem aralığı ise %0-95’tir. Sıcaklığı 0.01 ºC 

kesinlikte algılamakta ve +/- 0.2 ºC hata payı bulunmaktadır. İçerisinde bulunan termistör 

aracılığıyla programlanan süreler içerisinde istenilen sıklıkta otomatik ölçüm yapabilmektedir. 

Karaca Mağarasında sıcaklık ölçümleri için 11 adet TinyTag Data Logger kullanılmıştır. 

Bunlar I. salon, II. salon (Ana salon), III. salon ve  olarak da IV. salon’daki zemin kısımlarına 

yerleştirilmiştir (Şekil 6). Ayrıca, mağara dışarısında da serbest atmosferi direkt olarak 

ölçmek amacıyla bir adet datalogger konulmuştur. Bu sayede, mağara atmosferini etkileyen 

serbest atmosfer doğrudan ölçülmüştür. Ölçümler 20 Temmuz 2007-2008 tarihleri arasında 

her saatte bir alınmıştır. 

Rüzgar hızı ölçümleri için kullanılan alet Kestral 4000 pocket weather tracker’dır. Manüel 

kullanım özelliğine sahip olan bu cihazın rüzgar hızını ölçüm aralığı 0.3 ile 40 m/s olup 

ölçümleri +/- %3 kesinlikte yapabilmektedir. Bu cihaz manüel kullanım özelliğine sahip 

olduğundan ötürü, ölçümler mağaranın açık olduğu saatlere bağlı olarak Temmuz 2007-2008 

tarihlerindeki arazi çalışmaları sırasında, günün farklı saatlerinde, 5. oda haricindeki 

kısımlarda (Şekil 6) ve hemen hemen aynı vakitlerde yapılmıştır. 

Gaz ölçümü için Accuro gaz detektör pompası ve Drager gaz ölçüm tüpleri kullanılmıştır. 

Gaz detektör pompası, tüpün pompanın üzerinde bulunan yuvaya her iki ucu kesilerek 

takılmasıyla çalışır. Tüp takıldıktan sonra pompa 10 kez sıkılır. Böylelikle tüp içine dolan ve 

sonra tüpten çıkan hava, tüp tarafından filtre edilerek havanın içeriğindeki CO2, O2 ve CH4 



ppm (parts per million – milyon molekülde x) cinsinden ölçülmüş olur. Tüpler 100 ila 3000 

ppm ölçüm aralığına sahiptir. Ancak, bu alet dijital bir dizayna sahip olmadığından ötürü, 

okumalar tüp üzerinde ölçeklendirilmiş seviyeler üzerinde kullanıcı tarafından belirli hata 

paylarıyla yapılmaktadır. Ölçümler Temmuz 2007 ve 2008 tarihlerinde yapılan arazi 

çalışmalarında, 5. salon hariç diğer salonlarda ve giriş bölümünde, günün farklı saatlerinde 

yapılmıştır. 

Sıcaklık ve nisbi nem ölçümleri sonucunda elde edilen değerler (8786 adet veri), saatlik 

veriler alarak listelenmiştir. Daha sonra ölçüm yapılan her lokalite için ortalama sıcaklık, 

maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, amplitüd ve standart sapma değerini hesaplanmıştır 

(Tablo 2). Mağara içindeki salon sıcaklıklarının dış atmosferle olan ilişkisini anlayabilmek 

için ise salon sıcaklıklarının her biri Pearson korelasyon (pearson product moment correlation 

coefficient) yöntemiyle değerlendirilmiştir (Tablo 2).  

 

IV. ANALİZ ve BULGULAR 

 

IV.A. Sıcaklık 

 

Mağara sıcaklığı, yüzeydeki sıcaklık rejiminin bir fonksiyonu olarak gelişir ve gerek ısı, 

gerekse de nem transferi hava akımı [air flow] sayesinde gerçekleşir (Wigley ve Brown, 1976; 

De Freitas, 1987). Mağara ile atmosfer arasındaki hava hareketi arttıkça mağaradaki sıcaklık 

ve nem değişimi de artar. Wigley ve Brown’a göre mağara içindeki hava sıcaklığının yatay 

doğrultuda değişimi şu şekilde formüle edilmiştir (De Freitas ve Littlejohn, 1987): 

T= Ta + (To – Ta) e
-x + Lv / cp . w (Tdo – Tda) X e

-x  (1) 

Burada To mağara giren havanın sıcaklığı, Ta mağaradaki kayaç sıcaklığı, e
-x sıcaklığın mağara 

boyunca değişim oranı, X mağara girişinden olan uzaklık, Lv gizli ısı [latent heat], cp havanın 

spesifik sıcaklığı, w mağanın ıslaklıklığı, Tdo mağaraya giren havanın çiğ noktası sıcaklığı ve 

Tda mağaradaki kayaçların çiğ noktası sıcaklığıdır. 

Yukarıdaki formülasyondan çıkarılacak en önemli sonuç To > Tdo, Ta > Tda olduğunda 

mağarada ısı ve nem kazanımının; parametreler tersine döndüğündeyse, yani To < Tdo, Ta < 

Tda olduğunda mağarada ısı ve nem kaybının gerçekleşmesidir. 

Ancak genel olarak hava akımı girişten itibaren birkaç 100 m. sonra mağara atmosferiyle 

dengeye kavuşur; kireçtaşı mağaralarının daha dip kısımlarındaysa mağara sıcaklığı kayaç 

sıcaklığı tarafından kontrol edilir ki, bu da hemen hemen yüzeyin yıllık sıcaklık ortalamasına 

eşittir (Moore ve Sullivan, 1997; Hill ve Forti, 1997; Smithson, 1991; De Freitas, 1982). Bu 



bakımdan, geliştirilen basit formüle göre orta enlem mağaralarının ortalama sıcaklığı şu 

şekilde tahmin edilebilir (Moore ve Sullivan, 1997): 

º C = 38 – 0,6 L – 0,002 h (2) 

Burada L mağaranın bulunduğu enlem derecesi, h ise mağaranın bulunduğu metre cinsinden 

yükselti değeridir. Genel bir ifade ile mağaraların bulunduğu enlem derecesi ve yükselti 

değeri arttıkça ortalama sıcaklıkları düşmektedir. Bu formülasyondan elde edilen değerler 

aynı zamanda mağaranın bulunduğu yüzeyin yıllık sıcaklık ortalamasına da aşağı yukarı 

eşittir. Hava akımının yokluğu durumundaysa mağarayı çevreleyen kayaçların termal ve nem 

karakteri mağara atmosferini oluşturur (De Freitas, 1982; De Freitas ve Littlejohn, 1987; De 

Freitas ve Schmekal, 2003). 

Galeri konfigürasyonu ve mağara girişinden olan uzaklık da mağaradaki sıcaklık ve nem 

karakterine önemli ölçüde etki eden faktörlerdir. Mağara girişinden mağaranın dip kısımlarına 

doğru gidildikçe dış atmosferin etkisi azalır; yapılan mikroklimatolojik çalışmalarda mağara 

girişi ile dip kısımlar arasında önemli ölçüde korelasyon farkları bulunmuştur (Gample vd, 

2000; Smithson, 2001; Cropley, 1965). Giriş bölgesindeki yüksek pozitif korelasyon dip 

kısımlara doğru azalmakta ve hatta dış atmosferin etkisinin hissedilmediği; sıcaklık ve nem 

karakterinin galeriyi çevreleyen kayaçların termal ve nem rejimi tarafından belirlendiği bir 

duruma varılır.  

Mağara sıcaklıklarını etkileyen bir diğer önemli faktör ise mağaradaki turizm faaliyeti ve 

turistik mağaralardaki ışıklandırmadır. Özellikle yaz aylarında mağaraları ziyaret eden 

turistlerin sayısı artmaktadır ve bu durum vantilasyonun iyi olmadığı mağaralarda veya 

mağara bölümlerinde sıcaklıkların yükselmesine sebep olmakta; mağara ortamını ve 

speleothemlerini görünür kılmak için kullanılan projektörler de sıcaklıkları önemli ölçüde 

etkilemektedir. Örneğin, Grotta di Castellana (İtalya) mağarasında 22 yıl aralıkla yapılan iki 

mağara sıcaklığı ölçümü (Cigna, 1993), ziyaretçilerin ve ışıklandırmanın kümülatif etkisinin 

mağaranın ortalama sıcaklığında 3 ºC’lik bir artışa sebep olduğunu ortaya koymuştur. Aynı 

mağarada Forti’nin yaptığı çalışmada ise 1 kW’lık lambanın yalnızca 50 cm. uzağında 

bulunan mağara duvarının sıcaklığı, lamba aktif hale getirildikten birkaç saniye sonra 15 

ºC’den 25 ºC’ye çıkmıştır (Cigna, 1993).  

Galerilerin mağara girişine göre yukarıda veya aşağıda bulunuşu; yükselti ve derinlik 

değerleri de sıcaklık ve nem karakterlerini etkileyen faktörlerdir. Soğuk ve sıcak havanın 

fiziksel özelliklerinin bir sonucu olarak genelde sıcak hava mağara tavanına yakın kısımlarda 

ve yüksekte bulunan galerilerde, soğuk hava ise tabana yakın ve derin kısımlarda birikir. Bu 

durum hava sirkülasyonunun etkili olmadığı, girişten yeteri kadar uzak yerler için geçerli 



olmakla birlikte, mağara içerisinde hava sirkülasyonunun mağara içi ile dışarısı arasındaki 

yoğunluk farkının dengelenmesi sonucu kesildiği süreler için de sözkonusudur.  

Yukarıda ifade edilen mağara sıcaklığını etkileyen faktörler göz önüne alındığında mağara 

içerisindeki sıcaklık paterni hem mevsimsel, hem de günlük değişimlere maruz kalmaktadır. 

Mağaralar, dış atmosferden kısmen izole olduklarından ve sıcaklık değişimleri sadece hava 

akımı ve kondüksiyon yoluyla meydana geldiğinden ötürü dışarıdaki sıcaklık değişim 

oranlarını mağara içerisinde bulmak mümkün değildir. Kış sezonunda mağara sıcaklıkları 

genellikle dış atmosferden fazladır; mağaraların giriş kısımları en soğuk bölgeyi oluştururken 

zon I’den zon III’e doğru gidildikçe sıcaklıklar artar ve en ılık ortam mağaranın en dip 

kısmında kaydedilir. Yaz sezonunda ise patern tersine döner: Dış atmosferdeki sıcaklıklar 

artarken mağaralar yaz sezonunda daha serin olurlar. Mağaraların birinci zonda yeralan 

kısımlarında en sıcak değerleri, dip kısımlarında ise en serin sıcaklık değerlerini kaydetmek 

mümkündür. Bu özellik, glasyal dönemlerde ve stadyallerde insansıların ve diğer canlıların 

neden mağaralarda barındıklarını açıklayan basit bir fiziksel durumdur. 

Karaca Mağarası’ndaki sıcaklık ölçümleri 20 Temmuz 2007-2008 tarihleri arasında otomatik 

sıcaklık ölçerler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçümler mağaranın dışında, giriş bölümü 

ve V. Salon hariç diğer bölümlerinde (Şekil 6), zeminden 5 -10 cm. yukarıda, her saat başında 

bir (günde 24 kayıt) kayıt alınarak yapılmıştır1. Böylelikle, araştırma süresi boyunca elde 

edilen 8786 adet sıcaklık verisi saatlik veriler halinde oldukça yüksek çözünürlüklü bir veri 

olarak analiz edilmiştir. Bu durum özellikle serbest atmosferdeki sıcaklık değerlerinin tespiti 

için önemli bir avantaj taşımaktadır.  

Sıcaklık kayıdı yapmak üzere mağaranın dış kısmına 2, giriş kısmına 1, I. Salona 2, Ana 

Salona 2, III. Salona 3 ve Arka Salona 4 adet sıcaklık ölçer yerleştirilmiştir (Şekil 6). Sıcaklık 

ölçerler zeminden en az 30-50 cm yukarıda, mağara atmosferindeki değişimleri ölçmek için 

rölatif olarak en uygun yerlerine konulmuş; ziyaretçiler tarafından görülmemelerine dikkat 

edilmiştir. Ancak, buna rağmen, ölçümler sırasında mağara dış kısmındaki 1, giriş kısımdaki 

ve Ana Salondaki birer sıcaklık ölçer kaybolmuştur. Geri kalan sıcaklık ölçerler ayrı ayrı 

incelenmiş, aynı salonda bulunanlar ortalama değerler kullanılarak tek bir veri haline 

getirilmiştir. 

Karaca Mağarası’nın yıllık sıcaklık değişim grafiğinin en büyük özelliği, serbest atmosferdeki 

sıcaklık değişim amplitüdü ile mağara içerisindeki sıcaklıklarının değişim amplitüdü  

                                                 
1 Karaca Mağarası’ndaki V. Odaya mağaracılık ekipmanının yokluğu nedeniyle inilemediğinden ötürü bu odaya ait hiçbir 
ölçüm yapılmamıştır. Ancak, bu odanın gerek girişten uzak, gerekse de girişe göre derin oluşu, mikroklimatik karakter olarak 
IV. Odaya benzer niteliklere sahip olması gerektiğini düşündürmektedir. 



 

Şekil 6. Karaca Mağarası’nda ölçüm yapılan noktalar 

 

arasındaki büyük farktır. Serbest atmosferdeki yıllık sıcaklık amplitüdü 55 °C iken, 

mağaradaki sıcaklık amplitüdü 2,16 °C ila 0,43 °C arasında değişmektedir (Tablo 2). Bu 

durum, serbest atmosferdeki yıllık, mevsimlik, aylık ve günlük sıcaklık değişimlerine 

mağaranın tepkisinin zayıf olduğunu ve daha da önemlisi mağaranın kendine özgü bir 

atmosferi olduğunu ortaya koymaktadır. 

Mağaranın hemen dışındaki serbest atmosferin 12 aylık sıcaklık ortalaması 11.5 °C’dir. Bu 

değer, mağaranın girişten en uzak kısmı olan Arka Salon’daki yıllık sıcaklık ortalamasına 

(12,82 °C) oldukça yakındır. Mağara içi sıcaklık değerleri yazın serbest atmosferden düşük, 

kışın ise fazladır. Öyle ki, yaz ve kış aylarında mağara içi ile serbest atmosfer arasında 20°C 

aşan farklar meydana gelmektedir. Bununla birlikte ortalamalara bakıldığında, serbest 

atmosferin Ocak ayı sıcaklık ortalaması -2,37 °C iken, mağara içi sıcaklık ortalaması 13,2 

°C’dir. Aynı şekilde serbest atmosferin Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 21 °C iken, mağara 

içi sıcaklık ortalaması 13,6 °C’dir. Ekstrem hava koşullarında bu fark çok daha artmaktadır. 

Bahar aylarında ise sıcaklık farkları azalmaktadır (Şekil 7). Örneğin serbest atmosferin Ekim 

ayı sıcaklık ortalaması 15,04 °C, aynı dönemde mağara içi sıcaklık ortalaması 13,41 °C’dir. 

Nisan ayında ise serbest atmosferin sıcaklık ortalaması 12,1 °C olurken, mağara içindeki 

sıcaklık ortalaması 12,99 °C olarak gerçekleşir.  

 



Temmuz 2007-08 Serbest Atmosfer I. Salon Ana Salon III. Salon Arka Salon 

Ortalama yıllık sıcaklık: 11,5 13,38 13,47 13,39 12,82 

Yıllık maksimum sıcaklık: 43,9 13,78 15,16 13,71 13,09 

Yıllık minimum sıcaklık: -11,3 12,94 13 13,15 12,66 

Yıllık sıcaklık amplitüdü: 55,2 0,84 2,16 0,56 0,43 

Standart sapma: 10,32 0,28 0,47 0,14 0,09 

Pearson korelasyon kaysayısı, 

r: tüm yıl 0,02 0,54 0,52 0,61 

Ağustos 07   -0,18 0,23 0,1 0,13 

Eylül 07   0,59 0,61 0,66 0,63 

Ekim 07   -0,27 0,43 0,32 0,21 

Kasım 07   0,5 0,47 0,47 0,31 

Aralık 07   0,52 0,56 0,52 0,41 

Ocak 08   -0,08 -0,08 -0,11 -0,25 

Şubat 08   -0,16 -0,25 -0,23 -0,08 

Mart 08   -0,47 -0,32 -0,3 0,05 

Nisan 08   0,6 0,53 0,57 0,48 

Mayıs 08   0,53 0,46 0,55 0,35 

Haziran 08   0,4 0,3 0,46 0,14 

 Temmuz 08   0,51 0,4 0,53 0,13 

 

Tablo 2. Karaca Mağarası’ndaki sıcaklık kayıtlarının basit istatistiksel analizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Karaca Mağarası’nın ve serbest atmosferin yıllık sıcaklık grafiği (saatlik veri). 

 

Genel olarak bakıldığında, yaz ve kış aylarında mağara ile serbest atmosfer arasında büyük 

sıcaklık farkları meydana gelirken, geçiş dönemlerinde bu fark azalmaktadır. 
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Mağara içi sıcaklık değerinin yıllık trendine bakıldığında, mağaranın içerisinde en düşük 

sıcaklık değerlerinin Arka Salonda kaydedildiği, en yüksek sıcaklık değerlerinin ise 

mağaranın özellikle giriş kısmına yakın bölümlerinde kaydedildiği görülmektedir (Şekil 7). 

Temmuz 2007’den Şubat 2008’e dek mağara içerisinde amplitüdü az olan bir sıcaklık 

zonunun var olduğu; giriş bölümünden mağaranın dip kısımlarına doğru gidildikçe 

sıcaklıkların azaldığı tespit edilmiştir. Bu, özellikle hava sirkülasyonun olmadığı ya da sınırlı 

ölçüde olduğu tüm orta enlem mağaraları için beklenen bir fiziksel durumdur. Nitekim, 

mağaraların serbest atmosferden uzak dip kesimlerinin sıcaklık değerleri, artık yüzeyde 

hüküm süren süreçlerden etkilenmemekte ve esas olarak yüzeyin yıllık sıcaklık ortalamasına 

yakın bir değerde kayaç sıcaklıkları tarafından kontrol edilmektedir. Bu faktör, Arka Salonda 

yapılan ölçümlerde net olarak görülebilmektedir. Arka salonda yapılan sıcaklık ölçümleri, bu 

bölümün yıllık sıcaklık amplitüdünün yalnızca 0,43 °C olduğunu ortaya koymuştur. Serbest 

atmosferdeki yıllık sıcaklık amplitüdünün 50 °C’den fazla olduğu gözönüne alındığında, 

mağaranın bu kesimindeki sıcaklık değerlerinin stabil bir yapıda olduğu ve yüzeydeki havanın 

yıllık sıcaklık ortalaması civarında geliştiği söylenebilir. Bu periyotta (Temmuz 2007-Şubat 

2008), mağaranın en sıcak bölümü beklendiği gibi girişe en yakın kısmı olan I. Salon, daha 

sonra ise girişten hemen hemen eşit uzaklıkta bulunan Ana Salon ve III. Salondur. Şubat 

2008’den Temmuz 2008’e dek olan periyotta, Arka Salon yukarıda ifade edilen özelliğini 

korumakla birlikte, mağaranın geri kalan kısmındaki sıcaklık zonu değişime uğramıştır. Bu 

değişiklik, yüzeyde hüküm süren sıcaklık değişimleriyle büyük ölçüde alakalı değildir. Bu 

yüzden, bu noktaya daha sonra değinilecektir. Yine, fizik olarak beklendiğinin tersine, yıllık 

sıcaklık amplitüdünün en fazla olduğu kısım serbest atmosfere en yakın olan I. Salon değil, 

Ana Salondur (Şekil 7, Tablo 2). Bu durum, serbest atmosferdeki sıcaklık değişimleriyle ilgili 

değildir ve daha sonra irdelenecektir. 

Mağara içi atmosferiyle serbest atmosferin doğrudan ilişkili olmadığını ya da daha farklı bir 

deyimle, mağara içi sıcaklık değerlerinin dolaylı olarak serbest atmosferdeki sıcaklık 

değişimlerine bağlı olduğunu gösteren en önemli kanıt, hem mağara içi, hem de serbest 

atmosferdeki sıcaklık minimum ve maksimumlarının eş zamanlı olarak meydana 

gelmemesidir (Şekil 7). Örneğin, serbest atmosferdeki sıcaklık minimumları, beklendiği gibi, 

kış aylarında, Aralık-Şubat arasındaki periyotta gerçekleşmiştir. Buna karşın, mağaradaki 

minimum sıcaklıklar Mart-Nisan ayında kaydedilmiştir. Bu durum, yaz sıcaklıkları için de 

geçerlidir. Mağara içerisindeki sıcaklık maksimumları 2007 yılında Eylül ayında 

kaydedilirken, serbest atmosferdeki sıcaklık maksimumları Temmuz ayında gerçekleşmiştir.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Karaca Mağarası’nın ve serbest atmosferin 20 Temmuz 2007-31 Ağustos 2007 
arasındaki saatlik sıcaklık grafiği. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Karaca Mağarası’nın ve serbest atmosferin 1 Haziran 2008-20 Temmuz 2008 
arasındaki saatlik sıcaklık grafiği. 
 

Bu bakımdan, mağara içi sıcaklıkların serbest atmosferdeki sıcaklık değişimlerine 1-2 aylık 

gecikmelerle tepki verdiği tespit edilmiştir. 

Yaz koşullarına bakıldığında, Temmuz-Ağustos 2007 tarihlerinde serbest atmosferin sıcaklık 

ortalaması 25 °C’dir ve sıcaklık değerleri 20 °C ila yaklaşık 45 °C arasında oynamaktadır 

(Şekil 8). Mağara içi sıcaklık değerleri bu periyotta serbest atmosferden daima düşüktür ve 

yaklaşık 13 °C civarında seyretmektedir. Serbest atmosferdeki sıcaklık artışlarına mağara içi 

sıcaklılar Agustos ayı başından itibaren tepki vermekte ve mağara içi sıcaklık değerleri 
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yaklaşık 0.5 °C artmaktadır. Haziran-Temmuz 2008 tarihlerindeki yaz sıcaklık rejimi ise daha 

farklı bir paterni ortaya koymaktadır (Şekil 9). Buna göre, mağara içi sıcaklıklar, serbest 

atmosferdeki ısınmaya oldukça yavaş bir şekilde tepki vermekte, sıcaklık artışları oldukça 

düşük bir amplitütte meydana gelmektedir. Yine bu dönemde, mağara içindeki sıcaklık zonu 

bozulmakta, en sıcak bölge serbest atmosfere en yakın bölüm olan giriş ve I. Salon olması 

gerekirken, Ana Salon ve III. Salon olmaktadır. Bu dönemde Ana Salondaki sıcaklık değeri 

tüm bir yıl boyunca mağaradaki en yüksek sıcaklık değerler olarak kaydedilmiştir (Şekil 9). 

Serbest atmosferle mağara iklimi arasındaki ilişkiye ters düşen bu durumun temel olarak iki 

açıklaması olabilir: (1) Mağara içindeki ışıklandırmanın etkisi, (2) Mağara ziyaretçilerinin 

etkisi. Birinci faktör, potansiyel olarak değerlendirilebilecek bir faktör olmasına rağmen, 

mağaranın diğer kısımlarında da ışıklandırma olması ve ayrıca bir önceki yıla göre 

ışıkladırma etkisinin değişmemiş olması nedeniyle gözardı edilebilir. İkinci faktör ise çok 

daha önemlidir. Çünkü, Temmuz-Ağustos 2007 tarihlerinde serbest atmosferin sıcaklık 

ortalaması 25 °C iken, Haziran-Temmuz 2008 tarihlerinde sıcaklık ortalaması 19,28 °C’dir. 

Buna rağmen mağara içindeki tüm sıcaklıklar 2008 yazında, bir önceki yıla göre artış 

göstermiştir. Hatta, Ana Salondaki sıcaklık değerli tüm yılın maksimum değerine ulaşmıştır. 

Ortalama olarak daha az sıcak bir yaz olmasına rağmen 2008 yılındaki bu sıcaklık artışı, 

mağarayı ziyaret eden turistlerin neden olduğu yapay ısınmayla açıklanabilir. Bu bakımdan, 

Ana Salon’un en çok ısınan kısım olması tesadüfi değildir. Çünkü, bu bölüm, mağaranın 

turistlerce ziyareti sırasında en çok vakit harcanan yeridir. Turistler, dar giriş bölümünden 

sonra I. Salon boyunca geçerek Ana Salona gelmektedir. Bu bölüm, III. Salon ve Arka Salona 

bir dağılma merkezidir. Ayrıca, ziyaretçilere mağaranın özellikleriyle ilgili bilgiler yine bu 

bölümde aktarılmaktadır. Kısaca söylenirse, bu kısım, ziyaretçilerin mağara içerisinde en 

fazla vakit harcadığı bir yerdir. Dolayısıyla, vücut sıcaklıkları ve tenefüs, burasının 

atmosferini önemli ölçüde değiştimeye yeter bir potansiyeli taşımaktadır. Ana Salon’da 

meydana gelen sıcaklık artışı ortalama olarak 1,5 °C kaydedilmiştir. Aynı patern III. Salon 

için de söylenebilir. Burası, Ana Salon’dan sonra mağaranın en çok ziyaret edilen ve zaman 

harcanan bölümüdür. Hacmi, Ana Odayla karşılaştırıldığında daha küçüktür. Neticede, aynı 

etki, yani mağaranın turistik ziyarete konu olması, mağaranın bu kesimindeki sıcaklıkların bir 

önceki yıla göre az da olsa artmasına fakat daha da önemlisi, giriş ve I. Salon’dan Ana 

Salon’la birlikte daha sıcak bir bölge haline gelmesine neden olmuştur. Son olarak, bir önceki 

yılda, serbest atmosferdeki sıcaklık artışlarının etkisiyle, mağara içi sıcaklıkların Eylül ayında 

yıllık maksimum değerlerine ulaştığı hatırlanırsa, 2008 yaz sezonunda tespit edilen yapay 

ısınma etkisinin, ölçümlerin kesildiği 20 Temmuz tarihinden sonra da, yaklaşık 45 gün daha 



hem ziyaretçi etkisi, hem de serbest atmosferdeki sıcaklık artışlarına verilen tepki etkisiyle 

devam etmiş olduğu söylenebilir. Bu bakımdan, 2008 yaz döneminde mağara içi sıcaklıklar 

burada belirtilenden daha sıcak olmuş olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Karaca Mağarası’nın ve serbest atmosferin 1 Aralık 2007-1 Mart 2008 arasındaki 
saatlik sıcaklık grafiği. 
 

Kış sıcaklık paternine bakıldığında ise (Şekil 10), Aralık 2007-Mart 2008 tarihleri arasında 

serbest atmosferin sıcaklık ortalaması -0,78 °C’dir. Aynı periyotta mağara içerisindeki 

ortalama sıcaklık 13,17 °C’dir. Bu dönemde, mağara içi sıcaklık değerleri her zaman serbest 

atmosferden fazladır. Serbest atmosferdeki sıcaklık değişimlerinin etkisi, yazın olduğu gibi 

çok yavaş ve amplitüdü oldukça düşük bir şekilde mağara içerisinde hissedilmektedir. 

Pearson korelasyon katsayıları, serbest atmosferdeki sıcaklık değişimleriyle mağara 

içerisindeki sıcaklık değişimlerin genelde zayıf bir negatif ilişki içerisinde olduğunu 

göstermektedir (Tablo 2). Yaklaşık olarak 15 Şubat 2008 tarihine dek mağara içerisindeki 

sıcaklıklar giriş kısmından mağaranın dip kısmına doğru düşmekte; bu dönemdeki mağara içi 

sıcaklık gradyanı yaklaşık 1 °C olarak gerçekleşmektedir. 15 Şubattan sonra ise giriş 

bölümüyle birlikte I. Salon soğumakta (mağaradaki sıcaklık değişimleri serbest atmosferdeki 

değişimlere en az 1 aylık gecikmeyle tepki vermektedir) ve Şubat ayı sonunda, I. Salondaki 

sıcaklıklar III. Salon ve Ana Salon’daki değerlerin altına düşmektedir. Esasen, vantilasyonun 

olduğu orta enlem mağaraları için beklenen kış paterni, mağaranın giriş kısmından dip 

kısmına doğru gidildikçe sıcaklıkların artması şeklindedir. Bu dönemde en sıcak kısım 

mağaraların serbest atmosferden izole dip kısımları, en soğuk kısımları ise serbest 
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atmosferden en çok etkilenen giriş kısmı ve bu kısma yakın yerlerdir. Karaca Mağarası ile 

serbest atmosfer arasında doğal bir hava sirkülasyonu olmadığından, beklenen kış paterni 

farklı gelişmektedir. Mağaranın en dip kısmı en serin, girişe yakın diğer kısımlar ise en sıcak 

alanları oluşturmaktadır. Bu durum, hava sirkülasyonunun olmadığı ya da sınırlı olduğu 

turistik mağaralarda yapay ısınma sonucu artan sıcaklıkların çok kolay olarak geriye 

döndürülemeyeceğini ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Mağaradaki sıcaklık değişimlerinin, serbest atmosferdeki sıcaklık değişimlerinin yanı sıra, 

turizme açık olduğu dönemlerde turistlerin ziyaretleri tarafından da etkilendiği 

düşünüldüğünden, mağaranın turizme açık ve kapalı olduğu dönemleri (15 Nisan-15 Kasım) 

sıcaklık değişim paterni bakımından analiz etmek yararlı olacaktır. Bu bakımdan, ilk olarak 

20 Temmuz -15 Ocak 2008 arasındaki periyoda bakıldığında (Şekil 11), serbest atmosferdeki 

sıcaklık artışlarına mağaranın biraz geç tepki vererek Eylül ayından maksimum değerleri 

kaydettiği ve bu yüksek mağara sıcaklıklarının Kasım ayı başına dek devam ettiği 

görülmektedir. Kasım ayından itibaren ise mağara içi sıcaklık değerleri düşmektedir. Ancak, 

mağaranın serbest atmosfere en yakın bölümü olan I. Salon’un (ölçüm yapılamamış olmasına 

rağmen muhtemelen giriş bölümünün de) sıcaklık eğrisindeki düşüş Aralık ayı ortasından 

sonra gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, özellikle mağaranın Ana Salonu ile III. Salonundaki 

sıcaklık eğrisindeki  bu tarihten önceki düşüşler, mağaranın Kasım ayı itibarıyla turizme 

kapanmasıyla kesilen turist ziyaretleri ile mağara ışıklarının kapatılmasına bağlanabilir. 15 

Ocak 2008-20 Temmuz 2008 tarihleri arasındaki sıcaklık paternine bakıldığında ise (Şekil 

12), serbest atmosferdeki sıcaklıkların Mart ayında artmasına karşın mağara içi sıcaklıkların 

15 Nisan’da bir artış trendine girdiği gözlenebilir. Bu paternde, her ne kadar mağara içi 

sıcaklıkların serbest atmosferdeki sıcaklık değişimlerine gecikmeli tepki vermesi etkiliyse de, 

tüm mağara bölümlerinin yanı sıra özellikle Ana Salon’daki büyük artışın mağaradaki 

ışıklandırma sisteminin devreye girmesi ve en önemlisi başlayan mağara turizminin etkisi 

önemlidir. Bu dikkat çekici durum Şekil 12’de açıkça görülmektedir. Daha önce ifade edildiği 

gibi, serbest atmosferdeki 2008 yılı sıcaklık ortalaması, bir önceki yıla göre düşük olmuş 

olmasına rağmen mağara içi sıcaklıkları bir önceki yıla göre hissedilir bir şekilde artmıştır. 

Örneğin, Ana Salon’daki sıcaklıklar bir önceki yıla göre 1.5 °C artmıştır. Mağara içerisindeki 

yıllık sıcaklık değişim amplitüdünün 1 °C’den az olduğu gözönüne alındığında bu artış 

olağanüstüdür. Ölçümler, daha fazla sayıda gerçekleşen mağara ziyaretlerinin bu paternden 

sorumlu olduğunu net olarak ortaya koymaktadır. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Karaca Mağarası’nın ve serbest atmosferin 20 Temmuz 2007
arasındaki saatlik sıcaklık grafiği. Sarı renkli alan mağaranın turizme açık olduğu 
göstermektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Karaca Mağarası’nın ve serbest atmosferin 
arasındaki saatlik sıcaklık grafiği.
göstermektedir. 
 

IV.B. Nisbi nem 

 

Nisbi nem, havada bulunan su buharı miktarının havanın doymuşken alabileceği nem 

miktarına oranını yüzde cinsinden ifade eden bir terimdir (Erol, 1991). Nisbi nem, havada 

mevcut bulunan su buharı miktarı (mutlak nem) değişmediği durumlarda da, sıcaklığın a
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arasındaki saatlik sıcaklık grafiği. Sarı renkli alan mağaranın turizme açık olduğu 

Karaca Mağarası’nın ve serbest atmosferin 15 Ocak 2008-
arasındaki saatlik sıcaklık grafiği. Sarı renkli alan mağaranın turizme açık olduğu periyodu 

Nisbi nem, havada bulunan su buharı miktarının havanın doymuşken alabileceği nem 

miktarına oranını yüzde cinsinden ifade eden bir terimdir (Erol, 1991). Nisbi nem, havada 

mevcut bulunan su buharı miktarı (mutlak nem) değişmediği durumlarda da, sıcaklığın a
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-20 Temmuz 2008 
renkli alan mağaranın turizme açık olduğu periyodu 

Nisbi nem, havada bulunan su buharı miktarının havanın doymuşken alabileceği nem 

miktarına oranını yüzde cinsinden ifade eden bir terimdir (Erol, 1991). Nisbi nem, havada 

mevcut bulunan su buharı miktarı (mutlak nem) değişmediği durumlarda da, sıcaklığın azalıp 
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çoğalmasına göre değişebilir. Havanın sıcaklığı ile havanın alabileceği nem miktarı arasında 

pozitif bir ilişki olduğundan ötürü hava ısındığında nisbi nem oranı azalır, soğuduğunda ise 

artar. Hava sıcaklığının ifade edilen şekilde değişmesi sonucu nem açığı artan havada 

buharlaşma; soğuyarak doyma noktasına erişen havada ise yoğunlaşma gerçekleşir (Hill ve 

Forti, 1997). Dolayısıyla hava sıcaklığı ile birlikte ele alındığında nisbi nem, mağara 

mikroklimatolojisi ve speleothem gelişimi yönünden önemli süreçler olan buharlaşma ve 

yoğunlaşmayı doğrudan kontrol eden bir süreçtir. 

Mağara atmosferinde nisbi nem oranları mağara sıcaklıkları ve hava akımıyla yakın bir ilişki 

içerisindedir. Çoğu mağaranın havası hemen hemen su buharına doygundur; çünkü sızan ve 

damlayan sular mağara tavanını, duvarını ve zeminini ıslatarak nemlendirir; mağara 

içerisindeki hava bu yüzeylere temas ettiğindeyse nemce zenginleşir (Moore ve Sullivan, 

1997). Ancak, dış atmosferle mağara atmosferi arasında gerçekleşen hava sirkülasyonu 

mağara sıcaklıklarında ve dolayısıyla da nisbi nem oranlarında değişiklikler yaratır. 

Dolayısıyla mağara atmosferinin sıcaklık paterni, nisbi nem profillerini de belirler. 

Vantilasyonun iyi olduğu mağaralardaki nisbi nem oranlarının mevsimlik paterni ile ilgili 

olarak şu temel sonuçlara ulaşılabilir (Wigley ve Brown, 1976): 

1. Mağara atmosferiyle dış atmosfer arasında nisbi nem bakımından her mevsim 

ciddi farklar vardır. Bu fark kış ve geçiş mevsiminde artar. 

2. Yaz mevsiminde mağara havası hiçbir zaman doygun hale gelmezken; diğer 

mevsimlerde mağara havası nisbi nem yönünden %100 ulaşır. 

3. Mağara girişinden dip kısımlara doğru her zaman nisbi nem miktarları artar. 

4. Yaz mevsiminde mağara içine giren sıcak havanın nem açığı fazla olduğundan 

mağara içerisinde buharlaşma oranlarını arttırarak nisbi nemi düşürür. Diğer 

mevsimlerde ise düşük sıcaklıktaki hava mağara içerisinde göreceli olarak kısa 

mesafelerde doyma noktasına erişerek yoğunlaşır. 

Mağaralardaki nisbi nem oranlarının değişimi, mevsimlik sıcaklık rejimine ayak uydurduğu 

gibi aynı zamanda günlük sıcaklık değişimine de tepki verir. 

Gün içerisinde değişen sıcaklık değerleri, mağara atmosferini hava akımı sayesinde etkiler ve 

bunun sonucunda nisbi nem oranları gündüz vakitleri azalırken geceleyin artar. 

Mağaraları ziyaret eden turistlerin solunum yoluyla mağara sıcaklıklarını değiştirdiği daha 

önce belirtilmişti. Bu faktör, sıcaklık kontrollü bir mekanizmaya tabi olmasından ötürü nisbi 

nem oranları için de geçerlidir. 

Hava sirkülasyonunun olmadığı ya da kısıtlı olduğu mağaralarda veya mağara galerilerinde 

mağara havası dikey yönde sıcaklık bakımından olduğu gibi nisbi nem yönünden de  



 

Şekil 13. Karaca Mağarası’nın ve serbest atmosferin yıllık sıcaklık ve nisbi nem grafiği 
(saatlik veri). 
 
 
tabakalanır. Forbes’un (1998) New Meksiko’daki Torgac Mağarasında yaptığı çalışmalar 

sonu elde edilen dikey nisbi nem profiline gore zemine yakın katmanlarda fazla olan nem 

miktarı, tavan kısmına doğru çıkıldıkça azalmaktadır. 

Dikey nisbi nem grafiğinde, yerden yaklaşık 1 – 1.5 metre yukarıda kaydedilen minimum nem 

oranlarının bu zondaki maksimum hava akımı nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir (Forbes, 

1998). Son olarak, yapılan ölçümler maksimum buharlaşmanın tavandan, zeminden ve 

mağara duvarlarından uzak olan kısımlarda gerçekleştiğini ortaya koymuştur. 

Karaca Mağarası’ndaki nisbi nem ölçümleri 20 Temmuz 2007-2008 tarihleri arasında 

otomatik nisbi nem ölçerler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nisbi nem ölçerler, sıcaklık 

ölçümleri yapan cihazla aynıdır. Bu alet, çift kanallıdır ve aynı anda hem sıcaklık, hem de 

nisbi nem verisi kaydedebilmektedir. Ölçümler mağaranın dışında, giriş bölümü ve V. Salon 

hariç diğer bölümlerinde, zeminden 5 -10 cm. yukarıda, her saat başında bir (günde 24 kayıt) 

kayıt alınarak yapılmıştır2. Böylelikle, araştırma süresi boyunca toplam 8786 adet saatlik nisbi 

nem verisi elde edilmiştir. Bu durum özellikle serbest atmosferdeki nisbi nem değerlerinin 

tespiti için önemli bir avantaj taşımaktadır.  

                                                 
2 Karaca Mağarası’ndaki V. Odaya mağaracılık ekipmanının yokluğu nedeniyle inilemediğinden ötürü bu odaya ait hiçbir 
ölçüm yapılmamıştır. Ancak, bu odanın gerek girişten uzak, gerekse de girişe göre derin oluşu, mikroklimatik karakter olarak 
IV. Odaya benzer niteliklere sahip olması gerektiğini düşündürmektedir. 
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Nisbi nem kayıdı yapmak üzere mağaranın dış kısmına 2, giriş kısmına 1, I. Salona 2, Ana 

Salona 2, III. Salona 3 ve Arka Salona 4 adet alet yerleştirilmiştir. Nisbi nem ölçerler 

zeminden en az 30-50 cm yukarıda, mağara atmosferindeki değişimleri ölçmek için rölatif 

olarak en uygun yerlerine konulmuş; ziyaretçiler tarafından görülmemelerine dikkat 

edilmiştir. Ancak, buna rağmen, ölçümler sırasında mağara dış kısmındaki 1, giriş kısımdaki 

ve Ana Salondaki birer sıcaklık ölçer kaybolmuştur. Geri kalan ölçerlerden mağara dışına 

konulan tüm bir yıl boyunca kayıt yapmıştır ancak mağara içerisindeki nem ölçerlerin 

hepsinde arızalar meydana gelmiştir. Nedeni şu an için bilinmeyen bu teknik nedenden dolayı, 

bu bölümde yalnızca serbest atmosferdeki nisbi nem verisi irdelenecektir. 

Karaca Mağarası’nın bulunduğu yüzeydeki atmosferin ölçüm süresi içerisindeki yıllık nisbi 

nem grafiği, yıllık sıcaklık grafiği ile birlikte Şekil 13’te gösterilmektedir. Bu grafikte en 

dikkat çeken özellik, nisbi nem değerlerinin sıcaklık değerleriyle ters orantılı olmasıdır. 

Nitekim, nisbi nem verisinin sıcaklık verisiyle olan korelasyonu (pearson korelasyon 

katsayısı, r=) -0,6’dır. Yani, nisbi nem değerleriyle sıcaklık değerleri arasında negatif bir ilişki 

vardır ve bu ilişki orta-yüksek düzeydedir. Genel olarak söylenirse, nisbi nem değerleri kışın 

artmakta (ortalama %61), yazın ise düşmektedir (ortalama %44-52). Yıllık ortalama nisbi nem 

ise %55 olarak kaydedilmiştir. 

 

IV.C. Karbondioksit ve diğer gazlar 

 

Karbondioksit’in (CO2) atmosferdeki normal seviyesi 300 ppm (% 0,03) dir. Mağara 

havasının CO2 içeriği ise bu miktardan çok daha fazladır ve oranlar yaklaşık olarak 340–

10000 ppm arasında değişmektedir (Hill ve Forti, 1997; Baker ve Genty, 1998). Dünyanın 

birçok yerinde insan sağlığı açısından CO2’in kabul edilen güvenlik üst sınır değeri 5000 

ppm’dir (Dragovich ve Grose, 1990; De Freitas ve Banbury, 1999; Baker ve Genty, 1998; 

Smith, 1993). Bu seviyedeki artış, hızlı solunuma ve süratli kalp atışına yol açarak insan 

sağlığı için tehlikeli bir durum yaratır. CO2 konsantrasyonunun 10000 ppm seviyesine 

ulaşması halindeyse birkaç dakika içerisinde ölüm gerçekleşir (Smith, 1993). 

Mağara atmosferindeki CO2 dengesi bilançonun 2 unsuru tarafından belirlenir: Mağaraya 

giren CO2 miktarı ve mağaradan çıkan CO2 miktarı. Kendi başına ele alındığında 

mağaralardaki CO2’in başlıca 5 kaynağı vardır (De Freitas ve Banbury, 1999): 

1. Topraktaki CO2’in damlayan sularla mağara ortamına girmesi 

2. Organik maddelerin oksidasyonu ve mikro-organizmaların solunumu 

3. Mağarayı kateden akarsuyun mağaraya CO2 salması 



4. Hava sirkülasyonuyla dış atmosferdeki CO2’in mağaraya girmesi 

5. İnsan solunumu 

Mağara ortamındaki CO2 seviyesindeki azalma ise şu 3 yolla gerçekleşir (De Freitas ve 

Banbury, 1999): 

1. Hava sirkülasyonu 

2. Mağara duvarının boşuklarından/gözeneklerinden dışarıya yayılma 

3. Doymamış mağara suyunda erime 

Topraktan filtre olup karbonik asit içeriği artan su, mağara ortamındaki CO2’in en önemli 

doğal kaynağıyken, yaz aylarında yoğunlaşan mağara turizmi ortamdaki CO2’in en önemli 

yapay kaynağıdır. Hava akımının olmadığı mağaralarda CO2 konsantrasyonu suyun giriş 

yaptığı tavan kısımlarında ve fissürlerde daha fazla miktarlarda bulunabilir (Ek ve Gewelt, 

1985; Baker ve Genty, 1998). Ancak CO2, oksijen ve nitrojenden daha ağır bir gaz 

olduğundan ötürü (CO2, oksijenden 1.38, nitrojenden ise 1.57 kat daha ağır bir gazdır ve 

ortamda CO2 konsantrasyonu arttığında O2 oranı azalır, N2 ise sabit kalır), belirli bir süre 

sonunda CO2 çekim etkisinde mağaranın derin bölümlerinde ve taban kısımlarında birikir; ki 

böylelikle mağara atmosferinde gaz kompozisyonu bakımından bir stratifikasyon gerçekleşir 

(Hill ve Forti, 1997). CO2 oranları, mağara içerisinde yatay mesefede de değişik bir dağılım 

gösterir. Genel bir kural olarak, girişten mağaranın dip kısımlarına doğru CO2 miktarı artar 

(Ek ve Gewelt, 1985). Bu durum, mağara girişi ve civarının diğer kısımlardan daha iyi 

havalanmasının bir neticesidir. Öte yandan mağara atmosferindeki CO2 miktarında mevsimsel 

bir değişimden de söz edilebilir. Çünkü topraktaki biyojenik aktivite yaz sezonunda 

maksimuma ulaşırken, kış sezonunda minimum olur. Bu bakımdan, Belçika’daki Ste-Anne 

Mağarası’nın CO2 miktarında 3 katlık bir mevsimlik değişim gözlenmiştir (Baker ve Genty, 

1998). Bu doğal döngüye yaz aylarında yoğunlaşan turistik ziyaretleri de eklediğimizde 

mağaralardaki CO2 miktarlarının yaz sezonunda önemli ölçüde arttığı söylenebilir. Çünkü 

insan vücudu ortalama koşullar altında %21 O2, %0.03 CO2 içeren havayı solur. Solunan hava 

dışarıya ~ %15 O2, %5.6 oranında CO2 halinde çıkar. Normal bir insan bu işlemi dakikada 6 

litre havayı soluyarak gerçekleştirir; ancak kaygı, heyecan vb faktörlerin etkisiyle bu oran 

dakikada 100 litreye kadar çıkabilir (Smith, 1993). 

Mağara atmosferinin gaz kompozisyonu bakımından stratifikasyonunu bozan ve aşırı 

miktarda gaz birikimini önleyen en önemli parametre mağaradaki hava akımının derecesidir. 

Özellikle dinamik mağara sistemlerinde vantilasyon daha fazla olur; bu yüzden hem yaz, hem 

de kış mevsimlerinde iyi havalanan mağarada aşırı CO2 birikimi gerçekleşmez (Baker ve 

Genty, 1998). Dolayısıyla, mağara atmosferindeki gazların stratifikasyonu ile mağara ve dış 



atmosfer arasında hava akımının yokluğu ya da zayıflığı arasında pozitif bir ilişkinin 

varolması gerekir. 

Mağara üzerindeki arazi parçasının kullanım özellikleri mağara ortamı açısından CO2’i daha 

da önemli kılmaktadır. Arazi kullanımına bağlı değişimler, topraktan filtre olan suyun 

içeriğindeki karbonik asit oranını etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda, tarımsal aktivitenin 

sürdürüldüğü bir yüzeyden süzülerek mağaraya giriş yapan suyun bünyesindeki kalsiyum 

(Ca) iyon yükünün fazla olduğu; çayırlık alan altında bulunan mağaralara giriş yapan suyun 

Ca iyon içeriği tarımsal alan altındakilere göre önemli ölçüde düşük değerler gösterdiği; 

üzerinde konutların bulunduğu mağaralarda analiz edilen suyun Ca iyon konsantrasyonunun 

ise speleothem oluşumu için gereken ortalama değerlerden az olduğu tespit edilmiştir (Baker 

ve Genty, 1998).  Ca iyon konsantrasyonu bakımından fakir olan su, mağara atmosferine 

girdiğinde eğer ortamda aşırı miktarda CO2 varsa bu gazı bünyesine katarak agresif bir 

duruma geçmekte ve temas ettiği speleothem yüzeylerini aşındırmaktadır. Yüzeyden mağara 

boşluklarına doğru sızan suyun içeriğindeki Ca iyon miktarı, yalnızca yüzey özelliklerine göre 

değil, ayrıca suyun mağara tavanına gelinceye kadar kattettiği yolun uzunluğuna göre de 

değişir. Genel bir ifadeyle, suyun kireçtaşı mağarası tavanına dek kattettiği yolun uzunluğu 

arttıkça bünyesindeki Ca iyon miktarı da artmış olmaktadır ki, bu haliyle doygun durumda 

olan su speleothem gelişimi için uygun koşulları hazırlamış olmaktadır. Oysa Ca iyon 

konsantrasyonu bakımından doymamış olan su, mağara atmosferindeki CO2 miktarının fazla 

ve sıcaklık derecesinin düşük olmasıyla korozif bir etki yaratmaktadır (Baker ve Genty, 

1998). Mağara ortamına giren ve Ca iyon konsantrasyonu bakımından doymamış durumda 

olan suyun korozif bir etki yaratması için ortamdaki CO2 miktarının ne olması gerektiği, kesin 

olmamakla birlikte cevabı verilmiş bir sorudur. Örneğin, Dragovich ve Grose (1990), 

sözkonusu eşik değerinin 2400 ppm olduğunu ifade etmektedir. Yeni Zelanda’daki 

Glowworm Mağarası’nda CO2’in mağara yönetimi bakımından izin verilen maksimum 

erişebileceği sınır 2400 ppm’dir ve bu sınıra erişildiğinde mağara kapıları kullanılarak mağara 

içerisinde vantilasyon sağlanmaktadır (De Freitas ve Banbury, 1999). 

Yukarıda ifade edilen sürece benzer olarak, mağara havası içerisindeki moleküler su yüksek 

seviyede CO2 ile dolar ve speleothemlerin dış yüzeyinde yoğunlaşarak onları aşındırır. Bu 

sürece literatürde ‘yoğunlaşma-korozyon’ (condensation-corrosion) adı verilmekte ve bu 

süreç nedeniyle speleothemler donuk, aşınmış ve pullu bir görünüm sergilemektedirler (De 

Freitas ve Schmekal, 2003; Hill ve Forti, 1997).  

Karaca Mağarası’nda iki ayrı yaz döneminde (2007 ve 2008) manuel gaz ölçümleri 

yapılmıştır. Her iki dönemde de CO2 oranları 3000 ppm değerinin üzerinde ölçülmüştür. 



Bununla ilişkili olarak O2 seviyesi CO2 seviyesine bağlı olarak değişmektedir. Özellikle 

mağara ziyeretlerinin yoğunlaştığı dönemlerde CO2 seviyesi artarken O2 seviyesi düşmektedir. 

Mağara içerisinde ölçülen O2 oranı %5’tir. Karaca Mağarası’nın hiçbir yerinde metan gazı 

tespit edilmemiştir. 

Karaca Mağarası’ndan elde edilen az sayıdaki gaz ölçümleri, mağara atmosferinin kimsayal 

kompozisyonunun mağaradaki oluşumların, mağara havasının nisbi nem oranı arttıkça ve 

mağara giriş yapan su miktarı arttıkça korozyona uğrama riskinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. CO2 değerleri insan sağlığı açısından bir risk taşımamakla birlikte kontrol 

edilme zorunluluğu taşımaktadır. 

 

IV.D. Hava akımı 

 

Karaca Mağarası’nın giriş kısmı  açık değildir ve bir kapı aracılığıyla kapalı tutulmaktadır. Bu 

nedenle, normalde olması gereken hava akımı Karaca Mağarası içerisinde tespit 

edilememiştir. 

 

V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Karaca Mağarası’nda sürdürülen mikroklimatolojik çalışmalar, mağara’daki sıcaklık rejimi, 

bu sıcaklık rejiminin serbest atmosferle ilişkisi ve mağara atmosferinin kimyasal 

kompozisyonuna dair önemli bulguların elde edilmesini sağlamıştır. Bu bakımdan, mağara 

içerisindeki atmosferle serbest atmosfer arasında büyük farkların olduğunu ve mağara 

varlığını korumanın mağara atmosferini kontrol altında tutmakla gerçekleşebilieceği ifade 

edilebilir. Örneğin, kış aylarında mağara atmosferi serbest atmosferden çok daha sıcak 

olurken, yaz aylarından daha serin olmaktadır. Serbest atmosfere göre mağara atmosferi nisbi 

nem bakımından daha doygundur. Karbondioksit oranları ise serbest atmosferdeki orandan en 

az 10 kat fazladır. Mağarada bir hava akımının olmaması ise, mağara atmosferinin daha 

hassas bir özellik kazanmasına neden olmaktadır. Genel olarak bakıldığında, serbest 

atmosferdeki sıcaklık ve nem değişimlerinden mağara atmosferinin etkilenmemesi açısından 

çok büyük boyutlarda olmayan Karaca Mağarası’nın kapısının kapalı olması ve bu nedenle de 

mağara içerisinde herhangi bir hava akımının olmaması yerindedir. Ancak, aynı zamanda 

gittikçe artan turistik mağara ziyaretleri, mağara atmosferinin kimyasal kompozisyonunu 

değiştirme potansiyelini taşımaktadır (Çünkü, insan solunumu yoluyla fazla miktarda 

karbondioksit mağara atmosferine bırakılmakta; bu iş için ise mağara atmosferindeki oksijen 



kullanılmaktadır). Mağara atmosferindeki CO2 değerlerinin >3000 ppm olduğu gözönüne 

alındığında, yoğunlaşma değerlerinin artması durumunda bu değerler mağara oluşumlarının 

korozyona uğraması neticesini doğuracaktır. 

Sürdürülebilir bir turizm, ancak turizme konu olan varlığın korunmasıyla mümkün 

olacağından ötürü, Gümüşhane ilinin en önemli turizm kaynağı olan Karaca Mağarası’nın 

mikroklimatolojik parametreler yönünden daha detaylı olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Bu iş için mağara içerisindeki salonların her birinin ve de serbest atmosferin anlık olarak 

sıcaklık, nem ve gaz ölçüm cihazlarıyla donatılması ve verilerin takip edilmesi gerekmektedir. 

İkinci husus, mağara içerisinde kesinlikle etrafına ısı veren klasik ışıklandırma sistemlerinin 

kullanılmaması gerekmektedir. Mağarayı ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin sayısı kontrol 

altında tutulmalıdır. Genel olarak söylenirse, mağaraya giren ziyaretçiler Ana Salon’a 

ulaşmakta ve burada mağaranın özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu durumun 

özellikle mağaranın en can alıcı kesimlerinden olan Ana Salon’un sıcaklık rejimini bozduğu 

ve burasını mağaranın en sıcak yeri haline getirdiği yapılan ölçümlerle ortaya konulmuştur.  

Bu bakımdan Ana Salon tehdit altındadır. Bu durumun önüne geçmek için: 

a) Ziyaretçiler mutlaka gruplar halinde (<50 kişi) mağaraya alınmalıdır. Mağara 

hakkında tanıtıcı bilgiler mağaranın dışında verilmeli ve mağaranın dış kısmına 

turistlerin mağarayı tanımalarını sağlayabilecek görsel ve yazılı bilgiler konulmalıdır.  

b) Mağarayı ziyaret eden gruplara bir rehber eşlik etmeli ve ortalama mağara turu 20 

dakikayı geçmemelidir.  

c) Özellikle yaz aylarında artan turistik mağara ziyaretleri mağaranın mikroklimatik 

yapısını tehdit etmektedir. Bunun önüne geçebilmek için mağara kapısı geceleyin, 

serbest atmosferdeki sıcaklık değerleri mağara içerisindeki sıcaklık değerleriyle 

dengeye geldiğinde ya da bu değerlerin altına düştüğünde açılabilir. Bunun 

gerçekleştirilebilmesi için mağara atmosferinin ve de serbest atmosferin anlık ölçüm 

yapan cihazlarla kontrol altında olması gerekmektedir. 

Diğer yandan mağaranın 1990 yılında çizilen orijinal planıyla güncel durumu arasında mağara 

içerisindeki havuzların durumu bakımından farklar vardır. Örneğin, I. Salondaki havuzlardan 

biri bütünüyle kurumuştur ve bugün tabanında bütünüyle kuru klastik sedimentler 

yeralmaktadır. İkincisiyse yalnızca nemli bir zemine sahiptir, bu yüzden bir su seviyesinden 

bahsetmek mümkün değildir. Ana Salon’daki havuzlardan biri küçük iki kısma ayrılmıştır, 

diğeri ise zaman zaman mağara görevlileri tarafından kaynak suyuyla doldurulmaktadır, 

ancak doğal haliyle ıslak – çamurlu bir zemine sahiptir. III. Salondaki havuzlardan biri 

bütünüyle kurumuştur ve tabanında yine ince taneli klastik sedimentler vardır. Diğeri ise 



küçülerek iki kısma ayrılmıştır. IV. Salondakiler ise mağarada en iyi korunan havuzları 

oluşturmaktadır. Bunların alanlarında yalnızca ufak değişimler gerçekleşmiştir. 

Karaca Mağarası 1996 yılında turizme açılmıştır. Turizme açma çalışmaları sırasında aslında 

baca şeklinde olan ve zaman zaman kapanan mağara girişi genişletilerek mağara yatay 

doğrultuda kolaylıkla erişilebilecek bir hale getirilmiştir. Mağara 1996 yılından günümüze 

kadar ise yılın Nisan – Kasım ayları arasında turizme açık kalmıştır. Dolayısıyla mağaradaki 

havuzların kuruması ya da alanlarının daralmasını sağlayan faktörler şu şekilde sıralanabilir: 

1- Mağaraya giriş yapan su miktarındaki azalma (Yeraltı suyunun rotasındaki değişim, 

tıkanma) 

2- Giriş kısmının genişletilmesi ve gelişen hava akımı nedeniyle artan buharlaşma 

3- Turistlerin solunum yoluyla mağara atmosferindeki sıcaklık değerlerini arttırması ve 

artan buharlaşma 

4- Suyun mağara çatlaklarından sızması 

Yukardaki faktörlerden birinin ya da birkaçının birlikte etkisiyle mağaradaki havuz varlığında 

gerçekleşen azalma, mağara atmosferinin turizm öncesi dönemden daha az nemli olmasını 

sağlıyor olmalıdır. Havuzlardaki değişimin minimum olduğu Arka Salonun, mağaranın en 

nemli kısmı olması bu yüzden bir tesadüf değildir. Bununla birlikte, havuzların kuruduğu ya 

da alansal olarak daraldığı yerlerin daha çok turistlerin ziyaret ettiği salonlarda bulunması 

yukarda ifade edilen 3. faktörün ağırlığını da arttırmaktadır. Mağaradaki buharlaşma 

derecesini düşürmek için eski havuzların temiz kaynak sularıyla yeniden doldurulması 

ihtimali üzerinde düşünülmelidir. 

Karaca Mağarası, Heaton’ın tasnifine gore (Cigna, 1993) bir düşük enerji seviyesi ortamıdır. 

Bu seviyedeki mağaralarda, tek bir su damlasının damlama hareketi bile ortamın en çok enerji 

barındıran olayıdır. Dolayısıyla, bu tip mağaralar çok ciddi ve asla geri dönüşümü olmayan 

ortam değişimi potansiyeline sahiptir. Mağara’nın sıcaklık değerlerinin ve CO2 miktarının 

artması, nisbi nem oranının azalması ya da havuzların tümüyle kuruması mağaranın fiziki 

dengesini bozmaktadır. Mağaranın mikroklimatolojik elemanlarının anlık olarak ölçülmesi ve 

elde edilecek sonuçlara göre bir mağara kullanım planı hazırlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 



VI. KAYNAKLAR 

 

Baker, A., Genty, D., (1998), “Environmental pressures on conserving cave     

      speleothems: effects of changing surface land use and increased cave tourism”,   

      Journal of Environmental Management 53, 165 – 175. 

Cigna, A. A., (1993), “Environmental management of tourist caves”, Environmental 

      Geology 21, 173-180. 

Cropley, J. B., (1965), “Influence of surface conditions on temperatures in large cave  

      systems”, Bulletin 27, 1-10. 

De Freistas, C. R., (1998), “Cave monitoring and management: The Glowworm  

     Cave, New Zeland”, Cave and Karst Management in Australia, XII.  

     Proceedings of the twelfth Australasian conference on cave and karst  

     management, Waitomo, Victoria, 55-66. 

De Freitas, C. R., Banbury, K., (1999), “Build up diffusion of carbon dioxide in cave  

     air in relation to visitor numbers at the Glowworm Cave, New Zeland”, Cave 

     Management in Australia, XIII. Proceedings of the thirteenth Australasian  

     conference on cave and karst management, Mount Gambier, South Australia, 84-    

     91. 

De Freitas, C. R., Schmekal, A., (2003), “Condensation as a microclimate processes:  

      Measurement, numerical simulation and prediction in the Glowworm Cave, New 

      Zeland”, International Journal of Climatology 23, 557-575. 

DeFreitas C. R., Littlejohn, R. N., (1987): “Cave climate: Assessment of heat and  

     moisture Exchange”, Journal of Climatology 7, 553 – 569. 

DeFreitas, C.R.,vd (1982): “Cave climate: Assessment of airflow and ventilation”,  

     Journal of Climatology  2, 383 – 397. 

Dragovitch, D., Grose., J., (1990), “Impact of tourists on carbon dioxide levels at  

     Jenolan Caves, Australia: an examination of microclimatic constraints on tourist  

     cave management”, Geoforum 21, 111-120. 

Ek, C., Gewelt, M., (1985), “Carbon Dioxide in cave atmospheres. New results in  

     Belgium and comparison with some other countries”, Earth Surface Processes  

     and     Landforms 10, 173-187. 

Erol, O., (1991), Genel Klimatoloji, Gazi Büro Yayıncılık, 4. Baskı. 

Forbes, J., (1998), “Air temperature and relative humidity study: Torgac Cave, New  

     Mexico”, Journal of Cave and Karst Studies 60, 27-32. 



Ford, D., Williams, P., (1989), Karst Geomorphology and Hydrology, Unwin  

     Hyman, London. 

Gample, D. W., Dogwiler, J. T., Mylroie, J., (2000),”Field assessment of the  

     microclimatology of tropical flank margin caves”, Climate Research 16, 37-50. 

Hill, C., Forti, P., (1997), Cave minerals of the World, National Speleological  

     Society, Inc, Secons Edition. 

Koçman, A., (1993), Türkiye İklimi, E.Ü, Edebiyat Fakültesi Yayınları No:72. 

Moore, W. G., Sullivan, N., (1997), Speleology: Caves and the Cave  

      Environment, Cave Books, Revised Third Edition. 

Nazik, L., Güldalı, N., Aksoy, B. (1990): Karaca Mağarası (Torul – Gümüşhane) 

      ön etüd raporu, MTA Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara. 

Smith, G. K., (1993), “Carbon dioxide, caves and you”, Australian Caver 133, 20- 

      23. 

Smithson, P. A., (1991), “Inter-Relationships between cave and outside air  

      temperatures”, Theoretical and Applied Climatology 44, 65-73. 

Uzun, A., (1991), “Karaca Mağarası”, Coğrafya Araştırmaları, Atatürk Kültür, Dil  

      ve Tarih Yürksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Sayı: 3, 15-25. 

Wigley, T. M. L., Brown, M. C., (1976), “The Physics of caves”, Ford, T. D.,  

      Cullingford, C. H.P (ed), The Science of Speleology, Academic Press, Chapter 9,  

      329-350 içinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 

Alınan Malzeme, Hizmet: Tutarı: 

Otomatik sıcaklık ve nem ölçerler 8850.00 TL 

Dell Latitude D810 Notebook 3327.60 TL 

Lazermetre 837.80 TL  

Manuel Atmosferik parametre ölçer 354 TL 

Kondüktivite Ölçer 1227.20 TL 

Gaz dedektör pompası ve gaz ölçüm tüpleri 6,018.00 TL 

Araç Kirası 2289,2 TL 

Yolluk 1006,5 TL 

 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Mağara içerisinde otomatik ölçüm yapılması amacıyla yerleştirilen otomatik 
ölçerlerden 3 tanesi kaybolmuştur. Geriye kalan malzemeler iyi durumdadırlar. 

Bu projede kullanılmak üzere alınan malzemeler, daha sonraki araştırmalarda da 
kullanılma özelliğine sahiptir. 

d) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  

Bu projeden elde edilen bulgular yayına hazırlanmaktadır. 

 
 
 


