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Öz: Jips, karbonatlı kayaçlara göre çok daha yüksek çözünürlük oranına sahiptir bu nedenle jips üzerinde gelişen karst
çok daha hızlı oranda evrilebilmektedir. Bu yüksek çözünürlük, jips karstında hafif zemin oturmalarından büyük çökme
dolinlerine kadar farklı ölçekte sübsidans problemlerine yol açabilmektedir. İç Anadolu’da yer alan İnandık köyü ve
çevresinde Erken Pliyosen yaşlı jipsli birimler yüzeylemektedir. İnandık, jips çözünmesine bağlı olarak tarım alanında
çökme dolini oluşumu ve yerleşme içerisindeki yapılarda hasarlara neden olan zemin oturmaları şeklinde gerçekleşen iki
farklı sübsidans olayından etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı bu sübsidans olaylarının sebeplerini açıklamaktır. Hava
fotoğrafları, uydu görüntüleri ve arazi çalışmaları ile İnandık köyünün kuzeybatısında sekiz çökme dolini tespit edilmiştir.
İnandık deresi ve kollarının dönemsel kazma süreçleri, mağara tavanı kalınlığının azalmasına, hidrolik gradyanın
yükselmesine ve karstik boşluk oluşumunun hızlanmasına yol açarak çökme dolini gelişimi için hassas bir teras
oluşturmuştur. Bu nedenle çökme dolinlerinden yedisinin bu terasta oluştuğu belirlenmiştir. Diğer bir sübsidans olayı,
köyde son on yılda giderek artarak yapılarda hasara yol açan sübsidanstır. Yüksek hasar nedeniyle köyün taşınmasına
neden olan sübsidansın insan etkisi ile hızlandırıldığı belirlenmiştir. Köyde su tüketimi 2007 yılında kurulan şebeke suyu
sisteminden sonra artmıştır ancak 2012’de kanalizasyon sistemi kurulmuştur. 2007-2012 yılları arasında atık sular
doğrudan yer altına drene edilmiştir. Şebeke suyu ve kanalizasyon borularında meydana gelen kırık, çatlak ve bazı
yapıların atık sularının hala doğrudan yer altına drene olması karst sistemine ekstra su girdisi sağlamıştır. Bu süreç ana
kayanın çözünmesini hızlandırarak yapılarda ciddi hasarlara neden olan sübsidansa yol açmıştır.
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Abstract: Gypsum has a high dissolution rate that is greater than carbonate rocks. Therefore, karst in gypsum can evolve
at a much faster rate. Such high solubility leads to problems could cause subsidence problem in different features that
range from gentle ground subsidence to big collapse sinkhole. Early Pliocene gypsum crop around the Inandık Village,
located in central Anatolia. The village has been influenced by subsidence in two ways due to gypsum dissolution;
generation of collapse sinkholes in agricultural land and subsidence that has damaged buildings in the village. The aim
of this study is to explain reasons of these subsidence phenomena. Eight collapse sinkholes, are identified northwest of
Inandık village via aerial photos, satellite images and field study. Episodic incision processes of the inandık stream and
its tributaries formed a sinkhole-prone terrace surface leading to reduce the thickness of the cavity roof, increase the
hydraulic gradient and enhance cavity development in terrace. Hence seven of the sinkholes have formed on the terrace
surface. The other subsidence phenomena, increasing progressively last decade, is causing damage to buildings in the
village. It is determined that the subsidence, lead to relocation of the village accelerated by human impact. The water
consumption has increased with service system installation since 2007, however, in 2012 sewer system were installed in
the village. The wastewater drained directly into the ground between 2007-2012. Service and sewer pipes cracks,
breakage and some household wastewater still draining directly into the ground, supplied extra water to underground.
This processes accelerated dissolution of the bedrock and the subsidence which lead severe building damage.
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