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GİRİŞ 

 

Ankara ili Çamlıdere İlçesine bağlı Pelitcik köyü sınırları içinde kalan silisleşmiş 

fosil orman 13 Mayıs 2005 tarihinde ‘’1. Derece Doğal Sit’’ olarak koruma altına 

alınmıştır.  

 

Koruma altına alınma sürecinde; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Yönetim 

Kurulunca  fosil ormanla ilgili olarak görevlendirilen, 20. Dönem Bilimsel Teknik Kurul 

Üyesi Jeoloji Yük. Müh. Dr. Eşref ATABEY ile Paleontolog Dr. Gerçek SARAÇ’ın 04.12.2003 

tarihinde yaptıkları çalışma sonucunda, Türkiye’de bugüne dek bilinmeyen, 20-15 milyon 

yıl öncesi yaşında, zengin fosilleşmiş (silisleşmiş) bir ormanın varlığı ortaya konulmuştur.  

 

Daha sonra, Dr. Eşref Atabey ve Dr. Gerçek Saraç’ın hazırladığı makale 27 Aralık 

2003 tarihinde Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisinde yayımlanmıştır. JMO Yönetim Kurulu, 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bölgenin jeolojik koruma alanı, “jeosit” ya da “jeopark” 

olarak en kısa süre içerisinde koruma altına alınması konusunda 12.12.2004 ve 4. 6. 

2004 tarihlerinde başvurmuştur.  

 

Dr. Eşref Atabey, L. Tufan Erdoğan ve Dr. Gerçek Saraç tarafından hazırlanan 

Proje Jeoloji Mühendisleri Odası’nca 11 Haziran 2004 tarihinde Kültür ve Turizm 

Bakanlığına sunulmuştur.  

 

Taşlaşmış (silisleşmiş)  fosil ormanla ilgili olarak;  

Eşref Atabey ve Gerçek Saraç tarafından 27 Aralık 2003 Cumhuriyet  Bilim Teknik 

Dergisi,  

Eşref Atabey tarafından 20 Eylül 2004 Bilim ve Gelecek Dergisi,  

Eşref Atabey tarafından Aralık 2004 Keçi Dergisinde yayımlanmıştır.  

2004 JMO Haber Bülteni ve koruma altına alındıktan sonra 2005 Ekim ve Kasım 

ayı Atlas Dergilerinde makale olarak Eşref Atabey tarafından yayımlanmış,  

 

2004 yılı 57 inci ve 2005 yılı 58 inci Türkiye Jeoloji Kurultaylarında ve  

Ürgüp Paleontoloji Çalıştayı 2003’de Eşref Atabey tarafından konferanslar 

verilmiştir.  

 

16 Nisan 2004 ATV,  

23 Nisan 2004 TRT-2,  

19 Eylül 2004 Kanal-A,  

28 Eylül 2004 Kanal-B,  

12 Nisan 2005, Kanal-A,  

1 Haziran-2005, Kanal-B TV kanallarında canlı yayında konu Dr. Eşref Atabey 

tarafından anlatılmıştır.  

 

19 Nisan 2004 Hürriyet,  

14 Eylül 2004 Cumhuriyet,  

16 Ekim 2004 Zaman,  

13 Nisan 2005 Evrensel Gazetelerinde haber olarak yer almıştır. 

 

Dönemin Ankara milletvekili Yılmaz ATEŞ ve Iğdır milletvekili Dursun AKDEMİR 

tarafından fosil ormanla ilgili TBMM’ne iki adet soru önergeleri verilmiştir.  

 

5 defa Çevre ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğünce birlikte teknik inceleme yapılmıştır.  

 

2005 yılı Mart ayı içinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atila KOÇ fosil ormanı 

yerinde görmüş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 13 Mayıs 2005 

tarihinde 1. Derece Doğal Sit ilan edillmiştir. Bu sürecin tamamlanması tam 18 ayı 

almıştır. 
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YERİ VE KONUMU 

 

Silisleşmiş fosil ormanının bulunduğu yer; Ankara’nın 80 km kuzeybatısında, 

Çamlıdere İlçesi’ne bağlı Pelitçik Köyü 800 m güneyindedir. Koordinatlar 400 26’ 00” 

Kuzey ve 320 25’ 00” Doğu. Kuz tepe çevresi asıl alanı oluşturur. Pelitçik köyü 800 m 

güneyinde Akpınar çeşmesi, Akpınar dere, Otlu dere, İrmasekisi, Çarıklı dere arasında 

kalan alan olarak sınırlandırılabilir.  

 

Çamlıdere taşlaşmış (silisleşmiş) ağaçlar bölgede çok geniş bir alana yayılmış 

olmasına karşılık ilk planda, söz konusu ağaçların en yoğun şekilde yüzeylendiği yer Kuz 

tepe kuzeyindeki 20-30 m genişliğinde ve yanal yönde 2 km doğu batı uzanımlı bir zon 

(seviye) içinde bulunur. Yaklaşık 6 km2 bir alandadır. 

 

 

Taşlaşmış (silisleşmiş) fosil ormanın bulunduğu yer
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Yeşil alan: 1. ci derece doğal sit alanı 

 

ÖNEMİ 

 

Çamlıdere taşlaşmış ormanının bulunduğu alan Dünya ölçeğinde benzerlerine göre 

ayrı özellikler taşımaktadır.  

Dünyada: 

Permiyen dönemine ait (290 milyon yıl ile 245 milyon yıl arası yaşında) Brezilya, 

Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nde;  

Triyas dönemine ait (245 milyon yıl ile 210 milyon yıl arası yaşlı) Arizona-ABD, 

Brezilya, Madagaskar’da;  

Jura dönemine ait (210 milyon yıl ile 145 milyon yıl arası yaşlı) Arjantin, Çin ve 

Avustralya’da;  

Kretase dönemine ait (145 milyon yıl ile 65 milyon yıl arası yaşlı) Belçika ve Güney 

Afrika’da;  

Tersiyer dönemine ait (65 milyon yıl ile 1.7 milyon yıl arası) ABD, Kolombiya, 

Arjantin, Yunanistan, Mısır, Hindistan, Çin ve Japonya’da silisleşmiş ağaç örnekleri 

bulunmaktadır. 

 

Bunlar arasında Tersiyer döneminin Miyosen devresinde ise sadece ABD, Yunanistan 

ve Türkiye’de örnekler vardır. Çamlıdere’deki Erken Miyosen yaşlı (20-11 milyon yıl) 

taşlaşmış orman, paleoflora ve paleopopulasyon zenginlikleriyle de sayılanlardan üstün 

özelliklere sahiptir.  
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Örneğin bu taşlaşmış orman bugün Çamlıdere yöremizde yaşayan floranın atalarını 

oluştururlar ve ziyaretçiler için fosil bir ormanla kucaklaşmış güncel orman yaşamını 

kıyaslama olanağı bulacakları ve geçmişin jeolojik evrimini sorgulayabileceklerdir.  

 

Jeolojik açıdan bu yöre taşlaşmış ormanın yaşam sürecindeki paleoçevreyi ve bu 

ormanda yaşamış fauna ve bu faunanın besin zincirlerini açıklayabilecek veriler 

barındırmaktadır. 

 

Çamlıdere’nin silisleşmiş  bu orman alanı hem görsel olarak ziyaretlerini sorular 

sorarak geçmişi sorgulamaya, yerbilimlerinin bilinmeyenlerini çözmeye, yörenin ekonomik 

olarak getirilerini vb. açıklamaya yönelik özellikleri sunmakta ve gelecek nesillere gururla 

saklayabileceği bir jeosit-jeopark ya da “KORUNAKLI DOĞAL ANIT” statüsünde koruma 

özelliği taşımaktadır.  

 

AMAÇ 

  

KORUMA: Jeolojik mirasın “Korunaklı Ulusal Anıt” olarak korunarak gelecek 

nesillere iletilmesinin sağlanması. 

 

EĞİTİM: Genel olarak kamuoyunu jeoloji bilimleri ve çevre sorunları 

konusunda eğitmek, özel olarak da jeoloji bilimleri öğrencilerine, orman 

fakültesi öğrencilerine, biyoloji-botanik bölümü öğrencilerine jeolojik mirasla 

ilgili uygulamalı eğitim sağlamak. 

 

EKONOMİ: Bilimsel ve genel amaçlı turizmi canlandırarak, yörenin, tüm 

ülkenin ekonomik gelişiminin sağlanmasında yardımcı olmak.  

 

SİLİSLEŞMİŞ FOSİL ORMAN  

 

Ankara Çamlıdere ilçesi sınırları içinde kalan alanda şimdiye kadar varlığı 

bilinmeyen silisleşmiş (taşlaşmış) orman ağaçları bulunmaktadır. Taşlaşmış ağaçların 

bulunduğu yöre batıda; Bolu, kuzeyde; Çerkeş, Kurşunlu, Ilgaz, doğuda; Çankırı ve 

Şabanözü, güneyde; Beypazarı, Kazan, Çubuk yerleşim yerleriyle sınırlı çok geniş bir 

alandır.  

 

Tarihsel süreçler içinde bu yörelerde yaşamış olan Galat halklarının onuruna, 

jeolojik özelliklerine dayanılarak’’ Galatya Masifi’’ olarak anılmakta olan bu yöre yaklaşık 

23-11 milyon yıl önceleri oluşmuştur. Erken-Orta Miyosen yaşlı, andezitik, dasitik, yer yer 

riyolitik, bazaltik; tüf, volkanik konglomeralardan meydana gelen volkanik bir kompleks 

ve volkanik gereç içeren kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, şeyl, tüfit ve yer yer linyit damarları ve 

silis merceklerinden oluşan çok kalın sedimanter, volkano sedimanter ve volkanik bir 

istifin parçasıdır.  

 

silisleşmiş (taşlaşmış) orman ağaçlarından oluşan bulgu alanı tamamen volkanik 

ürünlerden oluşmaktadır (Şekil-3). Bu orman ilk yorumlarımıza dayanılarak Erken 

Miyosen’de (23–15 milyon yıl öncesi) gelişmiş olan çam,meşe ve ardıç ağaçlarının 

egemen olduğu karışık bir ormanın fosil kalıntılarıdır. 

 

 İlk belirlemelere göre baskın olarak kök, gövde ve dallardan oluşmuş ve bunların 

parçalanmış örnekleri 250–300 m uzunluğunda bir zonda zenginleştiği belirlenmiştir. Şu 

anda eğimli olan fosilli tabakanın eğim doğrultusunda bu orman üyelerinin eğer bilimsel 

kazılar yapılırsa tüm kök, gövde ve dallarıyla birlikte bulunabilecekleri ortadadır. Bu tür 

bulgu alanlarının dünyada benzerleri az da olsa bulunmakta olup örnek olarak, 

literatürden çok iyi bilinen ve şimdi bir açık hava müzesi olarak ziyarete açılmış 

Amerika’daki Mezozoik yaşlı silisleşmiş orman fosilleri keza son yıllarda komşumuz 
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Yunanistan’ın Midilli adasında Erken-Orta Miyosen yaşlı, yine bir açık hava müzesine 

dönüştürülmüş taşlaşmış ağaçlar bulgu alanları gösterilebilir.  

 

Fosil ormanın bulunduğu yer

Volkanoklastik gölsel çökeller 

(andezit, bazalt, tüf, volkan külü, kiltaşı, çamurtaşı) 

 

 

Fosil ormanın bulunduğu 

volkanik kül zonu
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Silisleşmiş (taşlaşmış) fosil ağaç parçala rının bulunduğu zon

   
  Saçılmış halde ağaç kök, gövde ve dal parçaları 
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Fosil ağaç kökleri 

 

   

  
 

Silisleşmiş fosil ağaç gövde ve kökleri 

 

 
Silisleşmiş fosil ağaç gövdesi 
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Lav akıntısı içinde korunmuş olan sisileşmiş ağaç dalları 

 

Yukarıda sınırları çizilen “Galatya Masifi”nin birçok yöresinde daha önceki yıllarda 

yapılan çalışmalarda birçok silisli zondan söz edilmekte olup örneğin Güvem, Yukarı Çamlı 

köyünde işletilmiş ve günümüzde terkedilmiş linyit ocağında da benzer silisleşmiş ağaç 

parçaları bulunmakla beraber hiçbir zaman bunlar Çamlıdere yöresindekiler kadar zengin 

olmamış ve açık hava müzesi olma özelliği ve niteliği taşımamıştır. 

 

Jeolojik özellikler ve güzellikler  taşıyan Çamlıdere yöresinin bu silisleşmiş orman 

florası örnekleri bol miktarda bulunmaları, ayrıca nadir olarak bu denli zengin bulunmaları 

nedeniyle onlara bir açık hava müzesi olma sıfatını kazandırmaktadır. Diğer taraftan bu 

orman florası 2863 sayılı yasanın jeolojik devirlerde oluşmuş olması ve özellik ve 

güzellikler bulundurmaları nedeniyle, değinilen yazıya dayanılarak koruma altına alma 

özelliği de göstermektedir. Bu alan dar kapsamda jeolojik koruma alanı (Jeosit) ya da 

geniş alanları kapsayacak tarzda jeoloji parkı (Jeopark) olma özelliğindedir. 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar bağlamında fosil ormanın bulunduğu Çamlıdere 

(Ankara) yöresindeki bualanın bir açık hava müzesi olarak korunmak üzere koruma altına 

alınarak ve bu alanda oluşturulacak bir proje kapsamında kazılar yapılarak tüm ağaç, 

gövde ve köklerinin tüm görkemiyle ortaya çıkarılması vebu örneklerin yerinde korunarak 

dünyadaki diğer örnekleri gibi bir açık hava müzesi niteliğinekavuşturulması 

gerekmektedir.Yaşlı bir ağacın büyümesinin ve hayatının kayıtlarını tutması gibi, yerküre 

de geçmişinin ve anılarınınkaydını tutar. Bu kayıtlar hem yüzeyinde hem de 

derinliklerdedir, kayalarda ve kırlardadır, bu kayıtlarokunabilir ve dilimize çevrilebilir. 

 

Milyonlarca yıl önce volkanik faaliyetlerle oluşan silisce zengin volkanik göller içinde ve 

çevresinde ya da volkanizmaya bağlı yoğun silis getiriminin olduğu ortamda silisleşen 

ağaçların (Örneğin: Ankara, Çamlıdere’deki silisleşmiş ağaçlar) nasıl silisleştikleri 

(taşlaştıklarıyla) ilgili günümüzde deneyler yapılmıştır.  

 

Ağaçların silisleşmesi (fosilleşmesi) 

 

Japonya Tateyama Sıcak Su Kaynağı’ndaki sıcak bir kaynak su gölü yüksek oranda 

silis içermektedir. 
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Akahane ve diğerleri, 2004 yılı Haziran ayında yayımlanan makalelerinde bu sıcak 

su gölünde silis kürecikleri ile opal birikimleri tesbit ettiklerinden ve gölün akış kısmında 

bol miktarda silisce doygun ağaç parçası bulunduğundan bahsetmektedirler. Bu 

silisleşmeler, ağacın ayrılmış yüzeyleri ya da  hücre çeperlerine silis küreciklerinin 

çökelmesinden kaynaklanmıştır. Özellikle kaplıca suyu göl yatağına silis küreciklerinin 

depolanmasıyla opal oluşturmakta ve ağacın kendi dokusu üzerine aynı küreciklerin 

depolanmasıyla silisleşme gelişmektedir.  

 

Silisin ağaç dokusunun damarlarının yüzeyi ve damarları arasındaki boşluklarda 

depolandığını göstermiştir. Ağaç dokularının yapıları milyonlarca yıl önceleri jeolojik 

geçmişteki (Ör: Çamlıdere’deki 23-15 milyon yaş arası silisleşmiş ağaçlar gibi) volkanik 

bölgelerin yakınında oluşan doğal silisleşmiş ağaç dokularıyla aynı olduğu saptanmıştır. 

Bu sonuçlar bize sıcak kaynak suyunda bulunanlar olmak üzere aynı koşullar altında 

oluştuğu görülen belli doğal silisleşmiş ağaç parçalarının oluşum mekanizmasını 

açıklamaktadır.  

 

Silisleşme (taşlaşma) sürecini doğrulamak amacıyla Akahane ve diğerleri (2004) 

tarafından taze KIZILAĞAÇ parçaları sıcak sulu dereye yerleştirilmiştir. Deneysel ağaç 

parçaları 7 yıllık bir dönemde ağaç dokusu hücresinde şekilsiz silis küreciklerinin 

depolanmasıyla ağırlıkça yaklaşık % 40 silisleşmiştir (taşlaşmıştır). Uzmanlara göre 

Japonya Tateyama sıcak su gölünde yapılan çalışma; silisleşmiş ağacın onlarca-yüzlerce 

yıl gibi kısa zaman dönemlerinde uygun koşullar altında oluşabildiğini gösterirken 

silisleşmiş (taşlaşmış) ağacı oluşturan mekanizmaların anlaşılmasına katkıda bulunur.  

 

Bir başka araştırmada ABD Yellowstone Parkındaki ağaçlarda yılda 0,1 ile 0,4 mm 

silis çökelimi saptanmıştır.Yapılan deneysel sonuçlar bize Ankara-Çamlıdere’deki 

silisleşmiş ağaçların nasıl silisleşebildiklerine ilişkin ipucu vermektedir. Çamlıdere’deki 

silisleşmiş ağaçlar 23-15 milyon yıl öncesi faaliyet gösteren andezitik ve dasidik lav ile 

volkan külü, tüf, tüfit üreten volkanizma malzemesiyle iç içe olan silisce doygun göl içinde 

ve silisce zengin volkanik getirimlerin etkisiyle asidik hidrotermal döngü sonucunda, 

ağaçların hücreleri çeperlerine ve hücre boşluklarına silis küreciklerinin birikmesiyle, 

yerleşmesiyle silisleşmiştir. Taşlaşan bu ağaç ormanı daha sonraki evrelerde oluşan 

volkan patlaması ürünü volkan külleri, tüfleri, lavları ile örtülmüş ve bu volkanik örtü 

silisleşmiş (taşlaşmış) ağaç fosillerinin milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar 

korunmalarını sağlamıştır. 

 

TIPKI DİNGE BİLDİRGESİNDE İFADE EDİLDİĞİ GİBİ, ÇAMLIDERE SILISLEŞMIŞ 

AĞAÇLARI DA GEÇMIŞIN KAYDINI BÜNYESINDE TUTMAKTADIR. BIZE DÜŞEN 

GÖREV BU KAYITLARI OKUMAK VE ANLAMINI BILMEKTIR. 
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Büyüme halkaları yönünde yapraklanmış fosil ağaç gövdesi 

 

 
Sisisleşmiş ağaç gövdesi (büyüme halkaları görülmektedir) 
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Atabey, E. ve Saraç, G., 2003, Ağaç fosil ormanı jeoloji parkı olmalı, Cumhuriyet Bilim  

 Teknik, 875/16. 
Atabey, E., 2003. Çamlıdere fosil ormanı, Konferans, 6. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı,  

 Ürgüp 

Atabey, E., 16 Nisan 2004, ATV Televizyonunda Çamlıdere taşlaşmış ağaçlarla ilgili  

 röportaj 

Atabey, E., 23 Nisan 2004 TRT-2 Kanalında Yurttan Haberler kuşağında Çamlıdere  



 12 

 taşlaşmış ağaçlarıyla ilgili canlı yayın. 

Atabey, E., 2004, Çamlıdere taşlaşmış ağaç fosil ormanı, TMMOB Jeoloji Müh. Odası  

 Haber Bülteni, 2004/3, 80-82. 

Atabey, E., 19 Nisan 2004 ‘’23 Milyon yaşında’’ Hürriyet Gazetesi haber demeç 

Atabey, E., 2004, Cumhuriyet,  Ankara’daki Doğa Harikası Fosil Orman, 14 Eylül 2004  

Cumhuriyet, Haber 

Atabey, E., 2004, Cumhuriyet Ankara Eki, 20 Eylül 2004,  Çamlıdere’de tarih yatıyor 

Atabey, E.  Çamlıdere’de 20 Milyon yıl yaşında fosil orman, Bilim ve Gelecek Dergisi,  

 2004 Eylül sayısı 

Atabey, E., Çamlıdere taşlaşmış fosil ormanla ilgili KANAL-B’de canlı yayın program, 28  

 Eylül 2004, Saat:19.00,Ankara 

Atabey, E., Zaman Gazetesi; ‘’Koruma altına alınmayan 23 milyon yıllık taşlaşmış orman,  

 talan ediliyor’’ Haber, 16 Ekim 2004. 

Atabey, E., 19 Ekim 2004, Kanal-A televizyonu, Saat: 20.30 haberlerde, ‘’Çamlıdere fosil  

 ormanla ilgili reportaj’’ 

Atabey, E., 2005. Çamlıdere fosil ormanı, Keçi Dergisi, Haber, Ankara 

Atabey, E. 13 Nisan 2005 Evrensel Gazetesi, Çamlıdere Fosil ormanı koruma altına  

 alınıyor. Haber. 

Atabey, E., Saraç, G. ve Sakitaş, A., 2004, Çamlıdere taşlaşmış ağaç ormanı, Ankara, 57  

Türkiye Jeoloji Kurultay Bildiri Özleri, 242-243. 8-12 Mart 2004 Ankara 

Erdoğan, L. T., Çamlıdere fosil ormanıyla ilgili TRT-2 Televizyonu Akşam Kuşağı  canlı  

 yayın 

 

 

 

 

 

 

NOT: Kaynak göstermeden alntı yapmayınız.  


