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 1.   Tezin Maksadı ve Tezin Hazırlanmasında Takip Edilen  

       Yol   Haritası 

 

2.   Yeraltı Suyu Biliminin Tarihsel Gelişimi 

 

3.   Yeraltı Suyu Mevzuatı ve Uygulama Adımları 

 

4. Yeraltı Suyuna Genel Bakış; Akifer Parametreleri ve 

     Belirleme Yöntemleri 

 

• Akiferler, Kaynaklar ve Karst Hidrojeolojisi, 

• Gözenekli Ortamların Hidrostatiği Ve Gözenek Türleri, 

•   Yeraltı Suyu Akım Ağları, 

•    Hidrolik İletkenlik, Geçirgenlik, İletimlilik ve Depolama           

        Terimleri, Süzülme (infiltrasyon) 
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5. Miktarı Arttırmaya Yönelik Çalışmalara Bir Örnek: Yeraltı 

Barajları 

•   Yeraltı Sularının Yapay Beslenim Yöntemleri 

•   Ülkemizde Yeraltı Suyu Yapay besleme Çalışmaları 

•   Yeraltı Suyu-Yerüstü Suyu İlişkisi 

 

6.   Yeraltı Suyu Miktar ve Kalite Değerlendirmesi 

 

7.   Miktardaki Değişimin Kaliteye Direk Etkisinin En Bilinen Şekli: 

      Tuzlu Su Girişimi Örneği 

 

8.   Yeraltı Suyunun Sürdürülebilir Kullanımının Değerlendirmesi 

 

9. Sonuçlar ve Öneriler 
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Çalışma ile, yakın zamana kadar ülkemizde bilhassa 
miktarının ve tahsisinin çalışıldığı yeraltı suyunun, kalite 
durumunun miktar ile birlikte değerlendirilirken hangi 
hususlara dikkat edilmesinin bir değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle yeraltı suyu 
sistemlerinin geniş bir tanımlanması yapılmıştır ve 
kirletici taşınımının her bir sistem içerisindeki davranışı, 
miktardaki değişimin çevresel etkileri üzerinde 
durulmuştur. Böylelikle bu multidisipliner çalışmaların 
henüz ulusal düzeyde ilk kez yapılması açısından hem 
başlangıç aşamasında hem de ilerleyen süreçlerde 
başvurulacak bir kaynak teşkil etmesi  amaçlanmaktadır. 



Tezin Hazırlanma Yöntemi 

Yeraltı Suyu 
Sistemlerinin 

Geniş Bir 
Tanımlaması 

İlgili 
Mevzuatlar,  
SÇD  ve YSD 

Miktar Ve 
Kalitenin Birlikte 

Çalışıldığı Yerli 
Yabancı Kaynaklar 

Ülkemizdeki 
Sorunlar ve 

Uygulamalar 

Bu Çalışmalara 
Dair Öne Çıkan 

Örnekler 
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Yeraltı Suyu Biliminin Tarihsel Gelişimi 

3000-5000 yıl önce; Çin:  Pompaj Kuyuları, Maden Suyunun Sağlık Alanında 
Kullanımı, 
Milattan önce 4. Yüzyıl; Yunanistan Aristotales: Kayaçların sudaki kimyasal 
bileşiklerin kaynağı olduğundan, 
Milattan önce 1. yüzyıl; Roma-Pollio: Yağmur ve kar sularının kayaçların  içlerine 
doğru süzüldüğünden,  
Milattan sonra 1000’li yıllar; İran: Karadi: Suyun döngüsü, Su kalitesinden,  
1684; Fransa Mariotte: Süzülme, su taşıyan ve geçirimsiz tabakalardan, yağış ve 
akifer beslenmesinden  
1802; Fransa Lamarck: Hidrojeoloji terimini ilk ortaya atmıştır. 
1856; Fransa Darcy: Poroz ortamdaki suyun hareketinden, Dupuit: Yeraltı suyunun 
kuyulara doğru olan akışından,  
1902; Avusturya: Suess: Jüvenil suyun magmatik kökenli olduğundan Gofer: Fosil 
suların eski jeolojik dönemlerde kabukta oluştuğundan. 
1950’den günümüze: Yakın geçmişteki Thiem, Thies, Hantush, Yacob gibi bilim  
insanları serbest ve basınçlı akiferlerde akım koşullarından bahsetmişlerdir. 
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SÇD ve YSD Işığında Hazırlanan İlgili Ulusal Mevzuat 

 

• Yeraltı Suyu Kütlelerinin Belirlenmesi 

• Yeraltı Suyu Kütlelerinin Karakterizasyonu 

• Baskı-Etki Analizi, Parametre Seçimi 

• Eşik Değerler ve Kalite Standartları 

• Kalite Durumunun Değerlendirilmesi 

• Tedbirler Programı 
 

Su Çerçeve Direktifi 
(2000/60/EC) 

Yeni Yeraltı Suyu Direktifi 
(2006/118/EC) 

Direktifleri Destekleyen  
AB Dokümanları 

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 
Korunması Hakkında Yönetmelik  



Yeraltı Suyu Kütlesi 
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Yeraltı suyu: 
Yeraltında 
doygun zonda 
bulunan tüm 
sular 

Akifer: Yeterli miktarda yeraltı 
suyu akışına ya da içerdiği 
yeraltı suyunun yeterli 
miktarda kullanılmasına izin 
veren gözeneklilik ve 
geçirgenliğe sahip litolojik 
birim 

YAS Kütlesi: Akifer veya 
akiferler içindeki 
belirgin miktardaki 
yeraltı suyunu, 

•Yeraltı suyu kalitesinin değerlendirilmesi, en 
küçük yönetsel birim olan yeraltı suyu kütleleri 
üzerinden yapılmaktadır. 
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Bir yeraltı suyu kütlesinden bahsedebilmek için yeraltı 
suyunun akifer içerisinde yer alması gerekmektedir.  
 
Buna karşın, akifer, sabit bir jeolojik katmana işaret ederken; 
yeraltı suyu kütlesi, akış yönü gibi hidrojeolojik özelliklerin ve 
yerüstü suyu kütlesi ve karasal ekosistemle olan bağlantı 
durumunun hesaba katılmasıyla belirlenen, baskı-etki 
analizine ya da kalite durumuna göre alt birimlere 
bölünebilen, yeraltı suyu kalite değerlendirmesi prosedürü 
süresince sınırları değiştirilebilen yönetimsel birimleri ifade 
etmektedir. 

Yeraltı Suyu Kütlesi 
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Yeraltı Suyu Kütle Çalışmaları 

Sucul ve karasal ekosistemlere bağlantı; kütle belirlemede kritik aşama 
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Yeraltı Suyu Kütle Çalışmaları 

Karakterizyon 
yapılırken 
kütlenin yeri ve 
sınırları 
önemlidir 
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Yeraltı Suyu Kütle Çalışmaları 

kütlenin yeri ve 
sınırları  
yönetilebilir 
olmalıdır 
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Hidrojeolojik Birimler 

Yukarıda sorulan sorulara doğru cevap verebilmek için sırasıyla yeraltı 

suyunun varlığını ve var olan bu yeraltı suyunun miktarını, sınırlarını ve 

hidrojeolojik karakteristiklerini doğru tanımlamak gerekmekte; 

Bu amaçla sırasıyla yeraltı suyunun bulunduğu jeolojik ortamları 

tanımlayarak sorularımızı cevaplayabiliriz 

Akifer 

suyu tutar 
ve iletir 

(çakıl, kum) 

Akitard 

suyu tutar 
ancak az 

iletir 

(killi 
kireçtaşı, 
killi kum) 

Akiklüd 

Suyu tutar 
ancak 

iletmez 

(kil,siltli kil) 

Akifüj 

Suyu ne 
tutar ne de 

iletir 

(granit, 
masif 

mermer) 
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Akifer Türleri 

serbest akifer 

basınçlı akifer 
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Akifer Türleri 
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Akifer Kavramının Göreceliği 
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Akifer Kavramının Göreceliği 
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Kaynaklar 
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Karst Hidrojeolojisi 

Karst, doğal suların etkisiyle yüksek oranlarda çözünebilen ve iyi 

gelişmiş ikincil poroziteye sahip kayaçların bulunduğu alanların 

tanımlanması için kullanılan bir terimdir. Bu tür alanlar kendilerine özgü 

hidrojeolojik ve jeomorfolojik özelliklere sahiptirler. 
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Karstik sistemler çözünebilen kayaçların çeşitli jeolojik, iklimsel, fiziksel ve kimyasal süreçlerin 

ortak etkileri sonucunda oluşmaktadır. Bu nedenle de çeşitli araştırıcılar karstı, bu süreçlerden birini ön 

plana alarak farklı tanımlamışlardır. 

Karstlaşma aşağıdaki ön koşulları gerektirir; 

  

1. Karstlaşmanın gelişebileceği uygun jeolojik ortamın bulunması, 
 

 2. Tektonik hareketler,  yüzeyde bozunma ve erozyon süreçlerin   görülmesi, 
 

 3. Çözücü ajan olan suyun bulunması 

Karst Hidrojeolojisi 
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Kireçtaşı, dolomit, jips, halit ve diğer çözünebilen kayaçlarla kaplı alanlar, uzun 
jeolojik zamanlar boyunca, çözünme ve çeşitli jeolojik süreçlerin etkisiyle 
karstlaşmanın görülebildiği alanları oluştururlar. Karstik alanlarda gözlenen morfolojik 
şekillerden en yaygın olanları dolin, düden, gölova, mağara, alıcı-verici düden, geçici 
kaynak, denizaltı kaynağı, kuru vadiler,  yeraltı nehirleri ve buna benzer yapılardır. 

Karst Hidrojeolojisi 
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Karstik alanlarda gözlenen temel hidrojeolojik özelliklerden bazıları 
şöylerdir: 
  -Yağış yüzeyde çok kısa bir süre durur, hızla yeraltına süzülür. Bu nedenle karst 
alanlarında sürekli akarsu pek gözlenmez. 
 
 -Yüzeysularının çoğu mevsimseldir, 
 
 -Akarsular ve karst kaynaklarının akış rejimleri çok düzensizdir.En 
   küçük ve en büyük akımlar arasında  fark büyüktür, 
 
 -Karst polyeleri mevsimsel olarak göllenir. Kurak dönemlerde suyun düdenler 
yoluyla kaybolmasıyla kururlar, 
 
-Yüzeysularından, akarsu boyunca yeraltına süzülme görülür, 
 
 -Akarsular, kısa mesafelerde farklı hidrolojik koşullar sunar; Kuru dere yatağı, 
kısa bir mesafeden sonra önemli miktarda  su taşıyan bir dereye dönüşebilir; 
veya bunun tersi görülebilir. 

Karst Hidrojeolojisi 
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 4- Ortamda çözünebilen kayaçların (karbonat kayacı, jips, halit, vb.)varlığı. 

 5- Bu kayaçların çözünme oranı ve yeraltı suyu ile temasta olduğu süre 

 6- Yasın tatlı su beslenmesi veya farklı özellikteki su ile karışımı denetleyen 

hidrolojik süreçler 

 7- İnsan kaynaklı kirlenmeler 

 

Karst sularının kalitesini 

neler etkiler: 

 

 1- Yası besleyen atmosferik 

yağışın bileşimi 

 2- Yası besleyen 

kaynaklardan meydana 

gelen buharlaşma kayıpları 

 3-Yası besleyen kaynakların 

ve yeraltı suyunun karbonat 

kayaçlarına göre doygunluk 

durumu 

 

Karst Hidrojeolojisi 
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Gözeneklilik 

Birincil Gözeneklilik: Oluşum 
(çökelme-kristallenme) 

sırasında oluşan 
gözenekliliktir. Buna tane 

boyu ve dağılımı etki eder. 

İkincil Gözeneklilik: 
Oluşumdan sonra 

tektonizma sonucunda 
kazanılan gözeneklilik 

türüdür. Kırık-çatlak ve/veya 
doğal suların etkisiyle 

kimyasal çözünme 
sonucunda kazanılan 

gözenekliliktir. 
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Gözeneklilik Türleri 
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Suyun Yeraltındaki Dağılımı 
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Eşpotansiyeller ve Akım Ağları 
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Akifer Parametreleri 
 

Geçirgenlik: Gözenekli ortamın akışkanı geçirebilme yeteneğidir. tane 
çapı, tanelerin şekli ve dizilişine bağlıdır. 
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Akifer Parametreleri 
 

Darcy Yasası: Henry Darcy 1856 
yılında yandaki düzeneğe benzer 
silindirik kum kolonunda suyun 
hareketini inceleyerek kendi adını 
taşıyan kanunu geliştirmiştir. 

Darcy yasasının ortaya koyduğu 
orantı şekildeki doğrunun eğimi 
kullanılarak  q= K.i şeklinde 
verilen Darcy eşitliği haline 
gelmiştir. 
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Akifer Parametreleri 
 

Hidrolik İletkenlik Katsayısının Belirlenmesi 

 

Arazi yöntemleri: izleme deneyleri, kuyularda pompalama deneyleri ile  

Laboratuvar yöntemleri: darcy yasasına dayanan permeametrelerle 

Sabit seviyeli permeametrelerle ile 
geçirgenliği yüksek birimlerin 

Düşen seviyeli permeametrelerle ise 
geçirgenliği düşük birimlerin 
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Akifer Parametreleri 
 

İletimlilik: Birim hidrolik eğim altında birim alandan akiferin 
ileteceği su miktarıdır. 

Q=K.A.İ  darcy eşitliği; (A=W.b),  

  

Q=K.W.b.İ  haline gelir. 
 
Bu eşitlikte hidrolik iletkenlik katsayısı ile  

akımın meydana geldiği ortamın toplam  

kalınlığının çarpımı iletimlilik; 

                             T=K.b  

İletimlilik kullanılarak akiferin bütün kalınlığı boyunca meydana 
gelen toplam akım darcy yasasının; 

Q= T.İ.W şekliyle kolaylıkla hesaplanabilir. 
Burada W, akım yönüne dik akiferin genişliğidir. 
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Depolama: (akiferin depolaması olarak da bilinir), Birim kesit alanına sahip akifer  
sütunundaki piyezometrik (basınçlı) veya su tablası (serbest)  düzeyinde  birim değişim 
meydana getirmek (düşürmek veya yükseltmek) için alınması  veya  verilmesi gereken su 
hacmi olarak tanımlanabilir.  
 
Yukarıda sözel olarak verilen tanımın matematiksel olarak gösterimi; 
 
ΔV=S.A. Δh şeklindedir. 
 
Burada; 
ΔV: depolamadaki değişim (L3) 
S: depolama katsayısı (boyutsuz) 
A: alan (L2)  
Δh: potansiyometrik düzeydeki değişim (L)  
olarak tanımlanmıştır. 
 
Yukarıda verilen tanıma göre depolama katsayısı;  
  
          S =   
 

Akifer Parametreleri 
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Homojenite- Heterojenite 
 

Akifer içerisinde herhangi bir A 

noktasında hidrolik iletkenlik 

değeri, B noktasındaki değer ile 

aynı ise homojen değil, ise 

heterojendir. 

 

 
Heterojenliği sebebini  

kabaca üç sınıfa ayırabiliriz 
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İzotropi-Anizotropi 
 

Jeolojik bir formasyon 
içerisinde her hangi bir 
noktada hidrolik iletkenlik 
değeri, ölçüm yapılan 
doğrultuya bağlı değil ise 
bu formasyonlara o 
noktada izotroptur, şayet 
bağlı ise anizotroptur 
denilmektedir. Başkabir 
deyişle; 
 
• izotrop ortamlarda 
hidrolik iletkenlik değeri 
Kx=Ky=Kz 
     
• Anizotrop ortamlarda 
hidrolik iletkenlik değeri 
Kx≠Ky≠Kz şeklindedir. 
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Adveksiyon-Dispersiyon-Difüzyon 
 Adveksiyon: 

Kirleticinin yeraltı suyu ile 
taşınarak yer değiştirilmesidir. 
Taşınım hızı ve yönü yeraltı suyu 
akım hızı ve yönüne bağlıdır. 
Kütle taşınımı şekil ve 
konsantrasyon değişikliği 
olmadan gerçekleşir, herhangi bir 
seyrelme olmaz. 

Dispersiyon: 
Moleküler difüzyon, türbülans 
gibi birden fazla taşınım 
süreçlerinin kombinasyonu olarak 
düşünülebilir. Taşınım hızı yeraltı 
suyu hızından farklıdır. Kütle 
taşınımında şekil ve 
konsantrasyon değişikliği olur.  



36 

Adveksiyon-Dispersiyon-Difüzyon 
 

Difüzyon:  
Durgun ve akıntı olmayan bir ortamda 
moleküllerin rastgele hareket ettiği çok yavaş 
bir süreçtir. 



37 

Adveksiyon-Dispersiyon-Difüzyon 
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Süzülme (İnfiltrasyon) 
 Süzülme; meteorik suların vadoz bölgeden 

sızarak doygun bölgeye ulaşma süreci olarak 
tanımlanabilir. 
  

süzülme yoğunluğu; 
 
İklimsel faktörler (atmosferik yağışlar ve 
buharlaşma değerleri arasındaki farklılıklar), 
 
Topoğrafya (drenaj ve vadoz bölge 
içerisindeki sızma ve akış eğimi ve bunların 
yağışlar ile ilişkisi), 
 
Bölgenin jeolojik yapısı (yüzeyde  ve vadoz 
bölgeda katmanlanmış kayaçların  süzme 
özellikleri ile yeraltı suyu seviyesinin 
derinliğine bağlıdır. 
 
süzülme hızı ise; bitki örtüsünün dağılımı ve 
türü, yüzeyin durumu, sıcaklık, yağışın 
şiddeti, topoğrafya, toprağın fiziksel 
özellikleri ve su kalitesi gibi birçok faktöre 
bağlıdır. 
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Süzülme (İnfiltrasyon) 
 

yağış süresince toprak yüzeyi 
doygunluğa ulaşıncaya kadar, süzülme 
oranı sabit kalır ve yüzeye uygulanan 
yağışın şiddetine eşittir. Toprak 
yüzeyinin doygunluğa ulaştığı A 
noktasında, toprağın suyu iletebileceği 
maksimum oranda (süzülme 
kapasitesinde süzülme gerçekleşir. 
Zaman ilerledikçe süzülme kapasitesi 
toprağın doygun hidrolik iletkenliğine 
(Ks) eşit oluncaya kadar azalmaya 
devam eder. Nihai süzülme oranı 
kesikli çizgiyle gösterilen Ks oranında 
gerçekleşir. A noktası yüzey akışının 
başladığı ve gerçek süzülme 
oranının(f) yağışın şiddetinden ziyade 
süzülme kapasitesine (fp) eşit olduğu 
andır.  
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Yüzeyden Süzdürme Yöntemleri 

Yeraltı Suyu Yapay Beslenimi 
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Yeraltı Suyu Yapay Beslenimi 
 Yeraltı Süzülme Yöntemleri 
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Yeraltı Suyu Yapay Beslenimi 
 

Rezervuar yeraltındaki gözenekli ortam olduğu için yeryüzünde fazla bir 
arazi işgali söz konusu değildir. Ayrıca zamanda taşkınlarla yıkılma veya 
başka bir şekilde zarar görme riski çok azdır. 
Buharlaşma kayıpları ihmal edilecek kadar azdır. 
Zeminde süzülme nedeniyle su kalitesinde iyileşme olabilmektedir. 
Biyolojik arıtma çok yüksektir. 
Arazi işgali olmadığından insanların yer değiştirmesi veya tarım alanında 
bir kayıp söz konusu değildir. 
Su sıcaklığında fazla bir değişme olmaz, 
Yöntem; çevre dostudur. Yazın toprak nemi korunmuş olur. 
Suyun depolandığı akifer ortam insan eliyle veya doğal afetlere karşı 
güvenlidir. 
Beslenim ve boşalım alanları arasında doğal bir dağıtım sistemine 
sahiptir. Bunun     için özel çaba gösterilmesine ihtiyaç duyulmaz, 
Yapay besleme ile su seviyesi yükseldiğinden suyun yeryüzüne çıkarılması  
     daha kolay ve daha ucuz olur. 
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Yeraltı Barajları 
 

Yeraltı barajları, yapım amacı: yeraltı sularını 

yapay yöntemlerle besleyerek miktarını ve 

kalitesini arttırmak  

 

İnşaa Yeri: alüvyonlarında, son yıllarda sahil 

bölgelerinde kaya akiferlerinde, 

 

Kullanım: Vadi alüvyonlarında bulunan küçük 

boyutlu yeraltı barajları çoğunlukla kırsal 

bölgelerdeki küçük yerleşimlerin içme-kullanma 

suyu ihtiyacını; son yıllarda inşa edilen büyük 

boyutlu olanlar ise daha büyük yerleşimlerin ve 

daha geniş arazilerin ihtiyacını karşılamada 

kullanılmakta, 

  

İnşaa Şekli: eski yeraltı barajları kil, beton, taş 

örme, plastik veya çelik levha gibi farklı 

malzemelerden, yenileri ise enjeksiyon perdesi 

bitişik kazık plastik beton gibi yöntemler de 

uygulanmaya başlamıştır. 
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Yeraltı Barajları 
 Yeraltı Barajlarında Başarısız Sonuçların 
Nedenleri, 
 
 Uygun olmayan yer seçimi, 
 Potansiyele yönelik hesaplamaların eksik 
    veya yanlış yapılması, 
 Su kalitesi ile ilgili örnekleme, analiz ve 
değerlendirmelerin eksik veya    yanlışlığı, 
 Araştırma sondajlarında özellikle akifer-
ana kaya dokanağının doğru belirlenmemesi, 
 Gövdenin ana kayaya oturtulmaması veya 
gövde ile yan kayanın dokanağında açıklık   
kalması, 
 Gövdenin istenen standartlarda inşa 
edilememesi ve bu nedenle geçirimsizliğin 
tam olarak sağlanamaması, 
 Topoğrafik ve hidrojeolojik yapıya göre en 
uygun projenin seçilmemesi. 
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Doğal Sistemlerin Yenilenme Süreleri 
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Yeraltı Suyu-Yerüstü Suyu İlişkisi 
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Yeraltı Suyu-Yerüstü Suyu İlişkisi 
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doğal durum 

miktar baskısı 

miktar + kalite baskısı 

Yeraltı Suyu-Yerüstü Suyu İlişkisi 
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Akiferler suyun yeraltındaki dolaşım sürelerine göre üçe ayrılırlar: 
 
Yeni (sığ) akiferler: 50 yaşından genç: hızlı beslenim, kolay kirlenme, evsel, 
tarımsal endüstriyel amaçlı kullanılabilirler. 
 
Eski (orta derinlikte) akiferler: 50-10000 yıl, beslenme daha yavaş, sanayinin ilk 
geliştiği bölgelerde kirlilik gözlenmekte, gelişmekte olan ülkelerde ise risk 
altındadır. Orta miktarda tuzluluk, sınırlı olarak evsel tarımsal ve endüstriyel 
kullanım 
 
Paleo sular: 10000 yıldan yaşlı sular, sızan sular, antropojenik kirliliğe karşı 
korunaklı, kalitesi temas halinde olduğu formasyona göre çok yüksek veya çok 
düşük olabilir. İşletme maliyeti yüksektir ancak sığ akiferler üzerindeki baskının 
artmasıyla bu akiferlerin kullanımı da artacaktır. 
 
Akiferlerin alıkonma sürelerinin biliniyor olması, kalite parametrelerinin NBL 
değerlerinin belirlenmesinde ve özellikle doğal ve insan kaynaklı baskı ve 
etkilerin ayrımlanmasında kolaylık sağlamaktadır. 

Akifer Alıkonma Süresi 
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Miktar ve Kalite Değerlendirmesi 
 

Miktar üzerindeki önemli baskılar: 
 

Arazi kullanımı, bitki örtüsünün değişimi ve havzalararası yerüstü suyu 

transferi  ile sulu tarım yapılması, 

 

Kentleşme, özellikle su şebekelerinin kaçaklar ve foseptikler ile 

olumlu/olumsuz beslenimi ile betonlaşmadan dolayı geçirimsiz alanlardaki 

artış, 

 

Yerüstü  suyu akış rejimlerindeki değişim, özellikle nehir akışının yıl 

içersindeki değişimi, 

 

Yeraltı suyu tablasının aşırı çekimlerden dolayı düşmesi ve arazi drenajı 

ile süzülme alanlarının tahrip edilmesi, 

 

İklimsel faktörler, bilhassa yağış olayları ve sıklıklarındaki bozulmalar. 
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Miktar ve Kalite Değerlendirmesi 
 

Nasa GRACE Uydusu  
2004-2009  Fırat-Dicle 
Havzası YAS Anomali 
Değişimi 

GRACE_groundwater.mp4
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Miktar ve Kalite Değerlendirmesi 
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Miktar ve Kalite Değerlendirmesi 
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Miktar ve Kalite Değerlendirmesi 
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Miktar ve Kalite Değerlendirmesi 
 

Yas kullanımını arttıran unsurlar: 
 
• yerüstü sularının artan taleplere  
yetersiz   kalması 
• temiz yerüstü sularının azalması 
• nüfus artışı 
• teknolojik gelişmeler 
• artan tarımsal ve endüstriyel talep 
• iklim değişikliği 
 

Yas üzerindeki kirlilik baskıları: 
- Atık Su Çukurları ve Havuzları 
- Kanalizasyon Çamuru Tahliyesi 
- Kanalizasyon Sızıntısı 
- Yeraltı Depolarından Sızıntı 
-Tekniğine Aykırı Terk Edilen Kuyular 
(jeotermal ve soğuk su sondajları) 

- Hayvan Atık Depoları (Hayvan gübresi çukurları) 
- Gübre Kullanımı ve Depolama 
- Tarımsal İlaç Kullanımı ve Depolama 
- Tarımdan Dönen Su 
-Silaj 
- Tekniğine Aykırı İnşa ve Terk Edilen Kuyular 
-Yeşil Alanların Gübrelenmesi 
- Yağış İçindeki Erimiş Maddeler ve Tanecikler 
- Doğal Kirleticiler 
- Tehlikeli Atık Depolaması ve Tahliyesi 
- Depolama Alanları ve Boru Hatlarından Sızıntılar 
- Kimyasalların Dökülmesi 
- Maden Atıkları (Çamur Lagünleri) 
-Enjeksiyon Kuyuları 
- Atık Yığınları 
- Petrol Alanlarındaki Tuzluluk 
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Miktar ve Kalite Değerlendirmesi 
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Doğal Kirleticiler 
 Yer altı suyu uzun dolaşım süresi boyunca çok farklı kayaç türleriyle 

sürekli temas halindedir.Bu sürede derinliğe ve içerdiği madde 

konsantrasyonlarına göre birçok çözünme çökelme tutulma, birikme  

indirgenme-yükseltgenme aşamalarından geçerek bünyesine birçok 

doğal kirletici katmaktadır.  

 

Özellikle derin akiferlerdeki yaşlı sularda temas süresinin 

artmasından dolayı tuzluluk yüksektir. Sığ yer altı sularının aşırı 

çekimlerden dolayı tükenmesi, derin akiferlere yönelmemize neden 

olmuştur. Ancak derin akiferlerdeki bu tuzluluk hem tarımsal 

sulamada hem de içme suyu olarak kullanıldığında gerekli önlemler 

alınmadığı takdirde sağlımızı tehdit etmektedir. 
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Arsenik Kirliliği 

Arseniğin Kaynağı: 

 

Doğal olarak; volkanik kayalar, kaplıcalar, ılıcalar, tortul kayaları 

başkalaşım kayaları, deniz suyu, mineral çökelleri, volkanik 

hareketler, kaya erozyonu 

 

Antropojenik Olarak: metal ve alaşım imalatı, petrol rafinesi, fosil 

yakıtların yanması, gübre ve atıklar 

 

Yeraltı suyundaki varlığı: mineral çözünme/çökelme, adsorbsiyon/ 

desorbsiyon, yükseltgenme/indirgenme reaksiyon mekanizmaları 

ile kontrol edilir. 

 

Kanserojenik bir maddedir; deri rahatsızlıklarına, iç organların 

tahribatına yol açmaktadır. 

 

Önlenmesi: Yer seçimi, arıtım, kuyu inşaası 
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Arsenik Kirliliği 
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Arsenik Kirliliği 



61 

Tarımsal Tehditler 
 

Yeraltı sularının tarımda kullanılması 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren başlamış ve sürekli 
bir artış trendi göstermektedir. Gelişmiş ülkeler tarımda kullanılan yeraltı suyu oranı 
Avrupa’da %20 iken Kuzey Amerikada %60lardadır. iken gelişmekte olan ülkelerde %70 
oranında kullanılmaktadır. Ülkemizde özellikle ova akiferlerinde yoğun miktarda yas çekimi 
söz konusudur ve örneğin Küçük Menderes Havzasında yas seviyesi yılda 1 metre 
düşmektedir. Tarımsal sulamanın en yoğun olduğu Konya Havzasında bazı yas işletme 
sahaları çekime kapatılmıştır.  
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Örneğin Hindistan’da 

1980 lerde tarımsal 

sulama amaçlı açılan 

kuyu sayısı 3000 iken 

bu sayı günümüzde 6 

milyona ulaşmıştır. 

Tarımsal faaliyetin 

yoğunlaşması ile inorganik 

gübrelerin ve sentetik 

pestisitlerin geniş bir 

yelpazede gelişigüzel 

kullanımı yeraltı suyu 

rezervi üzerinde yaygın 

yayılı kirlilik kaynağı 

olmuştur. Birçok ova 

akiferinin başlıca beslenme 

alanları şimdi neredeyse 

tamamen yoğun tarım  

alanı olarak 

kullanılmaktadır. 

Tarımsal Tehditler 
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Yer altı suyunun tarımsal sulamada aşırı kullanımı: 
• miktarın hızla tükenmesine,  
• suyun ve toprağın tuzlanmasına, bitki kalitesini düşmesine,  
• sığ ova akiferlerinin tarımsal kirliliğe açık hale gelmesine neden 
olmaktadır. 

Tarımsal Tehditler 
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Tarımsal Tehditler 
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Nitrifikasyon-Denitrifikasyon 
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Kentsel ve Endüstriyel Tehditler 
 

Kentleşme ve nüfus artışı ile:  
•büyük miktarlarda artan temiz su 

ihtiyacı ve kent merkezleri etrafında 

aşırı yeraltı suyu çekimi, 

•Şehirlerin genişlemesi ve verimli 

ovalara kurulması, 

•Betonlaşma ile süzülmede azalma  

akiferlerde lokalize basınç kayıpları 

arazi çökme sorunları  

•Kıyı şehirlerinde tuzlu su girişimi 

•Sanayileşme ile artan su talebi 

 

•kanalizasyonlardan kaynaklanan 

sızma ve kaçaklar,  

•yarı kurak bölgelerde kısmen 

arıtılmış atıksu ile yapılan suni 

beslenme ve kentsel deşarjlar 

•gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde endüstriyel kirlilik ve  

deşarjı,  



67 

Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi 
 Dünya nüfusunun%50’si deniz kıyısında yaşıyor 

Artan nüfus ile tarımsal üretimin artması 

İçme ve kullanma suyu talebini artması, 

Endüstriyel faaliyetlerin artması ile yeraltı suyu talebi de artmaktadır. 

 

Artan talep ile özellikle irili ufaklı delta ovalarında aşırı yer altı suyu çekimi deniz 

suyu yer altı suyu arayüzeyinden akifer içerisine doğru ilerlemesine sebep 

olmaktadır. 

 



68 

Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi 
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Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi 
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Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi 
 

Gyben-Herzberg Eşitliği eşitliğe göre burada;  
ρf = Tatlı suyun yoğunluğu  
ρs = Tuzlu Suyun yoğunluğu  
hf = Tatlısuyunun deniz seviyesinden 
yüksekliği  
hs = Tuzlu- tatlı su ara yüzeyi 
derinliği  
Tuzlusuyun Yoğunluğu ps = 1025 
kg/m³  
Tatlısuyun Yoğunluğu pf = 1000 
kg/m³  
Buna göre değerler formülde yerine 
konulduğunda; hs = 40 hf olur.  
Yani tatlısuyun denizden 1.00 m 
yükseklikte olduğu bir alanda 
tatlısu-tuzlu arayüzeyinin derinliği 
40 m olur. 
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Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi 
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Değerlendirme ve Sonuçlar 
 
 Miktarı bozulan yer altı suyunun durumunu düzeltmek mümkün olsa da kalitesi 

bozulduğunda geri dönüşü nerdeyse imkansızdır. Bu yüzden alınacak en iyi önlem 

varolanı korumaktır. 

 

uygun koruma önlemleri alınmadan ve uygulanmadan önce yeraltı suyu kirliliği ile kirletici 

kaynaklar belirlenmeli ve çevre kirliliğine karşı olan hassasiyeti değerlendirilmelidir. 

 

Yer altı suyu taşıyan sistemlerimizin yer ve sınırlarının doğru belirlenmesi akiferlerimizin 

miktar ve kalitesini korumada en önemli adımdır. Doğru tanımladığız sistemi rahatlıkla 

yönetebiliriz. 

 

Tanımladığız bu sistemler üzerinde tüm baskıların envanteri çıkarılmalı, izleme noktaları 

suyun ve kirleticinin taşınım süreçleri dikkate alınarak seçilmelidir. 

 

Sığ akiferlerde vadoz bölgede izleme kuyuları açılarak kirliliğin etkisi önceden 

saptanabilir. Bu durumda kirlenmeye erken müdahale etmiş oluruz. 

 

Miktar baskısını azaltmak için belgesiz kuyuların mutlaka önlenmesi gerekir. Ne zaman ne 

kadar su çekimi yapıldığının bilinmediği bu kuyuların varlığı havzalarda bütçe hesabı 

yapılmasını da zorlaştırmaktadır. 
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Yeraltısularını korumak için, sulama projeleri gözden geçirilmelidir. Daha az su 

kullanımı sağlamak için sulama yöntemleri iyileştirilmeli, borulu, damlama gibi 

sulama sistemleri yaygın hale getirilmelidir. Kritik havzalarda, gerekirse sulama 

projeleri alanlarında ekilen bitki deseni değiştirilmeli, toprak ıslahı  

yapılmalıdır. 

 

Yeraltı suyu rezervinin arttırılması için, yapay yöntemler ile yeraltı suyunun 

beslenimi sağlanabilir. bu tür çalışmalar yapılmadan önce mevcut yeraltı suyu 

kalitesi ile yapay beslenim yapılacak yerüstü veya arıtılmış atıksuyun kalitesi 

arasında önemli ölçüde farklılıklar olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Su kalitesindeki doğal ve insan kaynaklı değişimlerin ayırt edilebilmesinde 

yeraltısuları kalite parametrelerinin doğal konsantrasyonlarının kesin tespitine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Akılcı, bütünleşik ve tüm paydaşların korumacı bir bakış açısıyla su 

kaynaklarının sürdürürülebilirliğine katkı sağlamalıdır. 

Değerlendirme ve Sonuçlar 
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Yeraltı sularında tarımsal kaynaklı kirliliğinin kontrol edilebilmesi için, iklim 

toprak, akifer ve arazi kullanım faktörlerinin birlikte ele alındığı bütünsel bir 

yaklaşıma gereksinim vardır. Azotlu gübre ve pestisit uygulamasının 

zamanlanması tarımsal kirliliğin önüne geçilmesinde son derece kritik bir 

faktördür. 

 

İyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalı, gübreleme planlarının çiftlik düzeyinde 

yapılması ve kayıtlarının düzenli tutulması sağlanmalıdır. 

 

Tarımsal faaliyetler için çiftçilere gübre ve pestisit kullanımı ile ilgili düzenli 

eğitimler verilmeli, aşırı gübre ve pestisit kullanımı sonuçları açısından 

bilinçlendirilmelidir. 

 

Kıyı akiferlerinin efektif yönetimi, talepler arasındaki dengeyi,saha araştırmalarını, 

yerel yönetimler ve diğer ilgili kurumlar ile önerilen yönetim seçenekleri üzerine 

bir ortak kararı gerektirir. Yine yeraltı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için 

su kullanıcıları mutlaka eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir.  

 

Sonuç olarak yeraltı suyu kaynaklarının dinamik yapısı gereği kirlilik etkilerine 

uzun zamanda tepki vermesinden dolayı, uygulanan kısa vadeli çözümlerin 

aksine, uzun vadeli hedeflerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Değerlendirme ve Sonuçlar 
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Arz Ederim… 


