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Pek özel karekteristikleri nedeniyle, karst akife ri, şüphesiz inceleme güçlükleri sunan akifer türüdür. 
Suların yeraltı akım biçimlerinin karmaşıklığı, lidro Jeologların çoğunu detay incelemeye girmeden yüzey
sel incelemeye zorlamıştır. 

Sularda mevcut doğal izleyiciler, bünyelerinde çift bilgiye sahiptirler: bu bilgilerin birincisi, fizik 
ve kimya yasalarıyla belirlenmiş, bizzat kendi davranışlarına ilişkin olanıdır, ikincisi ise, suyun asıl ken
di öyküsünü ilgilendiren bilgidir. 

AMferin işleyişinin bilinmesine, bu izleyicilerin davranışlarının iyice öğrenilmesi ölçüsünde erişilir. 
Sulardaki doğal kimyasal izleyiciler veya izotoplar, çeşit ve tamamlayıcılık bakımından seçimli bir 

araç olarak kendilerini gösterirler. Karaburun yarım adası'ndaki eriyebilen karbonatlı kayaçlarda gelişen 
karst örneğinde, izleyiciler sadece bu tür akif erin işleyişi ve oluşumu hakkında değil, fakat aynı zaman
da, onu karekterize eden şekillerin oluşumu hakkında da bilgi vermektedirler. İşte bu nedenle, Karabu
run yarımadası'nm karst hidrojeolojisi hakkında takip edilen bu araştırmalar dolaylı bîr yaklaşım çer
çevesini oluştururlar. 

Karstic aquifers, on account of tlıeir so distinctive features, are unquestionably the most difficult 
aquifers to study. Water flow processes are so comp licated tackled the subject. 

The natural tracers contained in water bring out a double set of data: the first one deals with the 
own behavior of these tracers as determined by physical or chemical laws, and the second one the his-
tory of water itself. A good knowledge of water movements in the karstic aquifer can eventually be re-
ached önce the behavior of these tracers is fully understood. 

The natural chemical tracers, solut.es or isotopes, appear to be excellent tools, because of their varied 
and complementary characteristics, in karst research of Karaburun Peninsula (İZMİR), which. deals with 
leachable rocks, they give information not only on structure of karstic aquifers and their water drainage 
processes but also on the origin of their specific forms. Tlıat's why the indirect approach has been 
chosen to conduct these hydrogeological karst inves tigations in Karaburun Peninsula. 


