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Yeraltısuları
• Yeraltısuyu: Yeryüzüne düşen yağışların topraktan sızıp
gözenekli yapılardan geçerek geçirimsiz bir tabakada
birikmesiyle yeraltısuları oluşur.
• Akifer: Boşlukları tamamen yeraltısuyu ile dolmuş olan, bu
suyu bir noktadan diğerine iletebilen, tabanında geçirimsiz bir
seviye ile sınırlanmış olan ve bir kaynak olarak ekonomik olarak
su verme özelliğine sahip jeolojik oluşumlardır.

Serbest akifer
(basınçsız)

Basınçlı akifer

Sızıntılı akifer

Yeraltısuları

Peki akiferin yapısını bilmek neden önemli ?

KUYULAR

• Kazma
kuyular
• Burgu ile
açılan kuyular
• Çakma
kuyular
• Enjeksiyon
metodu ile
açılan kuyular

Derin Kuyular

Sığ Kuyular

Kuyular
• Kablolu (darbeli)
sondaj metodu
• Düz Sıvı Devirli
Döner Sondaj
Metodu
• Ters Sıvı Devirli
Döner Sondaj
Metodu
• Havalı Döner
Sondaj Metodu
• Döner Darbeli
Sondaj Metodu

Kuyu açma metotları ve uygulamaları
En uygun zemin En

Metot

malzemesi

uygun

su Maksimum

tablası derinliği derinlik (m)

Çap

aralığı Muhafaza

(cm)

borusu

(m)

Burgu ile açılan Kil, silt, kum, 2
El burgusu

Verim

maksadı

(m3/gün)

Açıklamalar

malzemesi
2-9

10

5-20

Metal levha

cm’den küçük çakıl

Motorlu burgu Kil, silt, kum, 5

Kullanım

Ev ihtiyaçları,

15-250

drenaj
2-15

25

15-90

cm’den küçük çakıl

Beton, çelik

Ev ihtiyaçları,

veya yumuşak

sulama, drenaj

Gevşek

malzeme

gerekli
15-500

Gevşek

malzeme

gerekli

çelik

Çakma kuyular

Silt, kum, 5 cm’den

2-5

15

3-10

El, havalı çekiç küçük çakıl
Enjeksiyon

Silt, kum, 2 cm’den

kuyuları

küçük çakıl

Sondaj kuyuları Sert ve yumuşak
Kablolu sondaj

Sınır yok

15

450

4-8

8-60

kayalar

Düz sıvı devirli Silt, kum, 2 cm’den
döner sondaj

2-5

Sınır yok

450

8-45

küçük çakıl; sert

Standart

Ev ihtiyaçları,

15-200

Sığ su seviyelerine

ağırlıkta boru

drenaj

Standart

Ev ihtiyaçları,

ağırlıkta boru

drenaj

uygulanır

Çelik veya

Bütün

15-15.000 Gevşek malzemede

yumuşak çelik

maksatlar için

Çelik veya

Bütün

yumuşak çelik

maksatlar için

Çelik veya

Sulama, sanayi,

1.500-

Yarı

yumuşak çelik

kentsel

20.000

(pekişmiş)

olmuş

zeminlerde

büyük

uygulanır
15-150

Sığ su seviyelerine

iksa gerekir
15-15.000 İksa gerekmez

zemin, kaya

Ters sıvı devirli Silt, kum, çakıl

2-30

60

40-120

döner sondaj

konsolide

çaplar için etkili

Döner

darbeli Silt, kum, 2 cm’den

sondaj

küçük çakıl; sert
zemin, kaya

Sınır yok

600

30-50

Çelik veya

Sulama, sanayi,

2.500-

Derin su kuyuları için

yumuşak çelik

kentsel

15.000

etkili olabilir
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Sığ Kuyular

Derin Kuyular

Kollektör Kuyular

İzleme Ağında Yer Alan Kuyular

Piyezometreler
Çapı

~2 cm-3 cm

Avantaj:
Düşük maliyetli
Dezavantajı:
Dar çaplı
Numune alımına uygun
tasarlanmamakta

Gözlem Kuyuları
 Uzun filtreli, küçük çaplı, ortalama su seviyesi
Avantajları:
 Yeraltısuyu tablasına olan derinlik, in-situ
geçirgenlik testi ve akifer pompalama testleri gibi
akifer özellikleri hakkında genel bilgi elde etmek
için ucuz bir metot
Dezavantajları:
 Gözlem kuyusunun yer aldığı doymuş bölge
içinde geniş düşey gradyan varsa, olası hatalı
okumalar ve potansiyometrik koşulların yanlış
yorumlanması ile sonuçlanan ortalama koşullar
elde edilir
 Kimyasal numune alımları için uygun değil

İzleme Kuyuları
İZLEME KUYULARI

Tek Borulu

Çok Katmanlı

Derinliğe özgü
kuyular

İç içe izleme
kuyuları

Bütünleşik
derinlikli kuyular

Kümeli izleme
kuyuları

Çok seviyeli
izleme kuyuları

Kuyu türü seçimini etkileyen
faktörler:
 Saha jeolojisi
 Hidrojeoloji
 Kirletici özellikleri
 Mevcut izleme kuyularının
sayı, konum ve tasarımı

Tek Borulu İzleme Kuyuları
Derinliğe özgü kuyular

 Kısa filtre (1-3 m)
 Belirli bir derinlikteki kirletici
konsantrasyonu
 Farklı seviyedeki kirliliği tespit
edemez

Bütünleşik derinlikli kuyular






Uzun filtre (>3 m)
Düşük geçirgenliğe sahip akiferler
Geniş bir alanda dalgalan su tablası
Ayrı fazdaki sıvıların izlenmediği
durumlar

 Kirlilik seyrelmesi
 Kirlilik göçü

Uzun Filtreli Kuyu

Uzun Filtreli Kuyu
Suyun yüksek geçirgenlikli stratigrafiden uzun kuyu filtresine akışı

Yüksek Pompalama Hızı
Yüksek pompalama hızının kirletici bulutu yayılımına etkisi

Çok Katmanlı İzleme Kuyuları
İç İçe İzleme Kuyuları (Nested)
 Tek bir sondaj deliğinde birçok
kuyu
 Ekonomik
 Sızdırmazlığın sağlanmasında
zorluk

Kümeli İzleme Kuyuları (Clustered)
 Farklı sondaj delikleri, yakın
mesafe
 Farklı düşey katmanların
izlenmesi
 Sondaj sayısı, kuyu kurulum
süresi artış
 Pahalı

Çok Katmanlı İzleme Kuyuları
Çok Seviyeli İzleme Kuyuları
• Bir kuyu içinde farklı
derinliklerde birden çok filtre
aralığı
• Sızdırmazlık

Packer

Kuyu Filtreleri

Kuyu Filtreleri
İstenen kuyu filtre uzunluğunun sağlanması
izleme programının amacına bağlıdır.
 Filtre aralığı sadece numune alınacak ilgili bölgeyi
kapsamalıdır.
 Filtre uzunluğu kirletici bulutu konumu ve kirletici
konsantrasyonun karakterizasyonunu sağlamaya
yönelik yeterli maksimum düşey uzunluktan fazla
olmamalıdır.
 Pompa hızı ilgili katmandan su elde edilmesi ve ilgili
hidrodinamik etkileri en aza indirecek şekilde
ayarlanmalıdır.

YAS İzleme Kılavuzu Kuyu Seçimi
Numune
alma
noktasının
türü

Boşalım
özelliği

Ayrık dikey
numune
alma
noktaları

Masraflar
Kantitatif
analizler

Hidrolik test

İnert
malzemeler

Sondaj

Malzeme

Numune
alma

Notlar

Mevcut yeraltısuyu numune alma noktaları
Filtre aralığı
boyunca
bütünleşik

Genelde
pompalama
nedeniyle
bozulabilir

Veri bulunabilir Hayır

Yok

Yok

Çok düşük

Genelde düşük Filtre aralığı
ve aralıklı
boyunca
bütünleşik
ancak sığ
olabilir

Bazen
pompalama
nedeniyle
bozulabilir

Veri bulunabilir Hayır

Yok

Yok

Düşük

Düzensiz olarak
kullanılan sondaj
kuyularında temizlik
sorunlu/zaman
alabilir

Yüksek ancak
aralıklı veya
mevsimsel

Filtre aralığı
boyunca
bütünleşik

Veri bulunabilir Hayır

Yok

Yok

Düşük

Genelde
aralıklı

Hayır

Pompalama
yapılmayan
dönemlerde
mümkün
Evet,
genelde

Pek mümkün
değil

Hayır

Yok

Yok

Düşük

Büyük
kaynaklar

Yüksek ve
sürekli

Hayır

Evet,
boşalım

Hayır

Malzeme
yok

Yok

Yok

Düşük

Küçük
kaynaklar

Düşük ve
mevsimsel ya
da düzensiz
olabilir

Hayır

Evet,
boşalım

Hayır

Hayır

Yok

Yok

Yok

Sondaj kuyuları
kullanılmadığında
kuyu tahliye işlemi
zaman alabilir
Kuyuda yüksek
depolama, numune
alma pompasıyla
kuyu tahliyesi zor
Su toplama alanı
büyük olabilir ve
karstik alanlarda
iyidir
Sığ, kirlenebilir akış
yolları

Devlete ait su
temini
amaçlı
sondaj
kuyusu
Özel
mülkiyetli su
temini
amaçlı
sondaj
kuyusu
Sulama
amaçlı
sondaj
kuyuları
Kazma
kuyular

Genelde
yüksek ve
sürekli

YAS İzleme Kılavuzu Kuyu Seçimi
Numune
alma
noktasının
türü

Boşalım
özelliği

Tekli
Düşük ve
piyezometre portatif
pompalara
gereksinim
duyar
Kümeli
Düşük ve
piyezometre portatif
grupları
pompalara
gereksinim
duyar

Ayrık dikey
numune
alma
noktaları

Masraflar
Kantitatif
analizler

Hidrolik test

İnert
malzemeler

Sondaj

Malzeme

Bir amaç için inşa edilen gözlem veya izleme amaçlı sondaj kuyuları
Bir tane,
Evet
Evet
Evet
Orta
Düşük
genelde
zeminin
yanında
küçük bir
filtre

Numune
alma

Notlar

Orta ama
pompaya
ihtiyaç
duyar

Birçok farklı Evet
derinlik

Evet

Evet

Oldukça
yüksek

Yüksek

Yüksek,
pompaya
ihtiyaç
duyar

Tek bir
sondaj
kuyusundak
i
piyezometre
yuvası

Oldukça
düşük ve
portatif
pompaya
gereksinim
duyar

İki ile beş
arası

Evet

Evet

Evet

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Çoklu
numune
alma
sistemleri

Oldukça
düşük ve
portatif özel
pompaya
gereksinim
duyar

Çok

Bazı türler

Bazı türler

Evet

Orta

Yüksek

Yüksek

Kurulum ve işletim
için özel teknik ve
uzmanlık ister

İZLEME KUYULARI AĞ TASARIMI

İzleme Kuyuları Ağ Tasarımı
İzleme kuyuları aşağıda yer alan nedenlerle kurulmaktadır:
 Yeraltısuyu akım yönünü etkileyen yatay ve düşey hidrolik
gradyanları belirlemek
 Akifer özelliklerine ilişkin ölçümler elde etmek
 Su kalitesindeki zamanla değişimi izlemek
 Bilinen veya şüphelenilen bir kaynaktan kirletici sızıntısını tespit
etmek
 Bir akifer içindeki iki veya üç boyutlu kirlilik dağılımını
tanımlamak
 Bir kirlilik bulutu oluşması ve yayılması durumunda potansiyel
alıcı ortamlar için erken uyarı sistemi olarak işlev görüp önlem
alınmasını sağlamak
 İyileştirme önlemlerinin etkinliğini takip etmek

İzleme Kuyuları Ağ Tasarımı
İzleme
kuyuları
yerleştirilirken/seçilirken
aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır:
İzlemenin amacı
Hidrojeolojik/jeolojik özellikler
Kuyulardan alınan numunelerin akiferi temsil etmesi
Kirletici özellikleri
Optimum sayıda kuyu kullanarak temsil edici veri
sonuçları elde etmek
Bütçe

Hidrojeolojik Özellikler
YERALTISUYU
HAREKETİ

Akış hızı

Yönü

Gradyanı

Kuyu filtrelerinin
yerleştirilmesini etkileyen
hidrojeolojik koşullar:
Su tablasına olan derinlik
Tünek akifer varlığı
Jeolojik formasyon
(pekişmemiş, ana kayaç gibi)
Çoklu yeraltısuyu bölgesi varlığı
(serbest, basınçlı akifer)
Geçirgenlik
Kırıklı yapı
Kapiler saçak

Hidrojeolojik Özellikler
Tünek akifer boyunca kirletici hareketi

Hidrojeolojik Özellikler
Kırık yapı boyunca kirletici göç yolları

Hidrojeolojik Özellikler
Karstik yapılarda izleme kuyusu yerleşimi

Hidrojeolojik Özellikler

Hidrojeolojik Özellikler

Kirletici Özellikleri
• Yeraltında oluşan üç kirletici
türü bulunmaktadır:
sulu
(yeraltısuyunda
çözünen), susuz fazlı sıvılar
(SFS) ve tanecikli maddeler
(inert veya biyolojik olarak
aktif
koloit
boyutlu
parçacıklar)

KİRLETİCİ
TAŞINIMI
Bağıl
çözünürlük

Yoğunluk

Viskozite
Bozulma
ve
reaksiyon

Kirletici Özellikleri
Yoğun ve çözünür bir kirleticinin yeraltında yayılımı

Kirletici Özellikleri
Düşük yoğunluklu, çözünür bir kirleticinin yeraltında yayılımı

Kirletici Özellikleri
Susuz fazlı yoğun sıvı kirleticisinin yeraltında yayılımı

Kirletici Özellikleri
Düşük yoğunluklu susuz fazlı sıvının yeraltında yayılımı

Düşey Yönlü Kuyu Yerleşimi
Düşey
gradyan

Yeraltısuyu
akım yolu
derinliği

Düşey
yönlü kuyu
yerleşimi
Kalınlığı

SFYS

SFHS

Yatay Aralıklarla Kuyu Yerleşimi
• Saha koşulları ne kadar karmaşık
olursa izleme kuyuları arası mesafe o
kadar yakın olmalıdır.

Alanın
büyüklüğü

Saha
koşulları

Aşağı
Yönlü
Kuyular

Mansap
tarafı

Jeolojik
Hidrojeolojik

Kirletici
kaynaklar

Memba
tarafı

Yukarı
Yönlü
Kuyular

Kirlilik
boyutu
Su
kaynakları

Aşağı Yönlü Kuyu Yerleşimi


Aşağı yönlü kuyular, bir akifer içinde belirli bir nokta veya
bölge içinde hidrolik açıdan veya piyezometrik yüzeyin eğimine
göre aşağı yönde yer alan kuyulardır.
 Bir kaynaktan gelen kirleticilerin yeraltısuyuna karıştığı alanlara
 Kirlilik bulutunun boyutunu tanımlamak
 Kirleticilerin göçünü izlemek
Kirliliğin gerçek boyutunu hem düşey hem de yatay yönde saptamak için:
 Yeraltısuyu akışı üç boyutlu yapısı, kirletici bulutu içinde ve dışında,
yeterli sayıda

 Kirleticilerin tercihli akış bölgeleri ve alanları (yüksek hidrolik
iletkenliğe sahip katmanlar, kırıklar, faylar) izlenmelidir
 İzleme ağı tasarımında, kirlilik kaynağının aşağı yönünde kalan su
temini kuyuları, kaynaklar ve yüzeysuları dikkate alınmalıdır.

Aşağı Yönlü Kuyu Yerleşimi
Kuyular arası uzaklık
Sık aralıklarla kuyu;
 Karmaşık hidrojeolojik koşullar,
 Çakıllı kum formasyonundan geçen bir kirlilik kaynağı hızlı bir şekilde
hareket edebildiği için dar kirletici bulutu oluşturması,
 Dik veya değişken hidrolik gradyan, yüksek akış hızı ve değişken akış yönü,
 Gömülü boru, petrol hatları gibi noktasal kaynaklı sızıntıların oluşabileceği
alanlar

Geniş aralıklarla kuyu;
 Düşük K ve yüksek difüzyon (kil-silt örneği gibi) özelliklerine sahip
katmanların geniş kirletici bulutu oluşturması
Kırıklı kayaçlarda kuyu yerleşimi oldukça zor olup, kirletici taşınımının
farklı yollardan hareket etmesini sağlayan çok sayıda bölge içerir. İzleme
kuyularının kirleticileri tespit edebilmesi için bu bölgeleri kesmesi gerekir.

Aşağı Yönlü Kuyu Yerleşimi
Farklı numune alma aralıkları içeren iç içe izleme kuyuları ve
mansap tarafı kuyusu ile izleme

Aşağı Yönlü Kuyu Yerleşimi
Gölet sızıntısı ve ilişkili su tablası tümseği

Aşağı Yönlü Kuyu Yerleşimi
SFYS’nin geçirimsiz tabaka boyunca taşınımı

Arka Plan İzleme Kuyularının Yerleşimi
 Arka plan izleme kuyuları (yukarı yönlü kuyular), kirlilik
kaynağının hidrolik açıdan yukarı yönüne yerleştirilmektedir.
 Arka plan izleme kuyuları, potansiyel kirletici kaynağına hidrolik
etki yarıçapından daha uzak mesafede yerleştirilmesi gerekir,
böylelikle kuyu tahliye veya iyileştirme işlemleri esnasında
kuyuya kirletici girişi olmaz.
Kuyu sayısı ;
 Kirlilik kaynağının büyüklüğü
 Birden çok potansiyel kirlilik kaynağının bulunması
 Arka plan yeraltısuyu kalitesinin mevsimsel ve bölgesel olarak
değişmesi

Arka Plan İzleme Kuyularının Yerleşimi

Aşağı ve Yukarı Yönlü Kuyu Yerleşimi
Tehlikeli atık yönetim sınırına
yerleştirilmiş aşağı ve yukarı
yönlü kuyular

YERALTISULARINDAN NUMUNE
ALMA

Yeraltısularından Numune Alma

Laboratuvar
Numune
alma
Araziye
gitme

Temsil
edici
numune
alma

Numune
alma
planı

Numune
alma
amacı

Numune alma planı:
•Kavramsal model
•Numuneler nerede, ne zaman ve
nasıl toplanacak
• Numune alma cihazları (bakım ve
kalibrasyonu da dahil)
• Numune kapları
• Numune-işleme prosedürleri
• Numune kayıt tutma (örneğin,
etiketleme, kayıt bilgisi, yardımcı bilgi
gereksinimleri)

SÇD’ye Göre Yeraltısularından Numune
Alma
 İzleme faaliyetlerine yönelik numune alma metotları
için uluslararası standartların veya denk bilimsel
kalite verileri elde edilmesini sağlayacak diğer ulusal
ve uluslararası standartlar
 Sularda ölçülen fiziksel ve kimyasal parametreler için
ilgili CEN/ISO standartları

Yeraltısularından Numune Alınmasına
İlişkin Teknik Dokümanlar
 Kılavuz Doküman No:7 Su Çerçeve Direktifi
Kapsamında İzleme

• ISO 5667-1

• ISO 5667-2
• ISO 5667-3
• ISO 5667-11

• ISO 5667-11
• ISO 5667-18

Numune
Alma Planı

Numune
Alma
Metotları

Numune
Depolama
ve Nakliyat

Numune
Tanımlama
ve Kayıtlar

 Kılavuz Doküman No:15 Yeraltısuyu
İzleme

 ISO 5667 serisine,
diğer uluslararası
standartlara,
Kılavuzlara
Ders kitaplarına

ve

ulusal

başvurulabileceği ifade edilmektedir.
• ISO 5667-11

İncelenen Standartlar
Tez kapsamında incelenen standartlar:
 Yeraltısularından Numune Alma Kılavuzu (TS ISO 566711)
 Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltısularından Numune Alma
Kılavuzu (TS ISO 5667-18)
 Yeraltısuyu Kontrol Kuyularından Numune Alma
Rehberi (TS 9359)
 Yeraltısuyu Kontrol Kuyularından Numune Almak İçin
Standart Kılavuz” (ASTM D4448-01),
 Yeraltısularından Numune Alma Rehber Kılavuzu
(EPA/600/2-85/104)
 Çevresel Alan Karakterizasyonu İçin Doğrudan-İtmeli
Yeraltısuyu Numune Alma Standart Kılavuzu (ASTM
D6001-05).

Numune Alma Metodunun Seçimi
• Yeraltısuyu numunelerinin toplanması için numune alma
yöntemleri, izleme programlarının en çok hataya açık unsurları
arasında yer almaktadır. Yeraltısuyu gözlemlerindeki kimyasal
analiz sonuçları, genellikle numune alma yöntemlerinin hatalı
seçimlerinden etkilenmektedir.

Diğer
metotlar

Pompa ile
numune alma
Derinliğe bağlı
numune alma

Numune Alma Cihazları
Emme Pompalar (Suction Lift Pumps)

 Dezavantajı emme gücü atmosfer basıncı ile sınırlı
 Yaklaşık 8 m yada daha düşük derinlik
 Kuyu tahliyesi için uygun olabilirler, ancak numune alma
işlemi için genel olarak tavsiye edilmezler
 En uygun olanı peristaltik pompadır. Diğer iki pompaya
nazaran, daha az karıştırma yaptığı için daha düşük bir
numune hızı sağlar.
 ABD EPA, numune alma işlemi esnasında uçucu organik
kimyasalların kaybedilebilecek olmasından dolayı
kullanımlarını tavsiye etmemektedir

Numune Alma Cihazları
Dalgıç Pompalar (Submersible Pumps)
• Diğer pompa sistemlerine göre yüksek çekme gücü sağlarlar
• 80-90 metreye kadar su pompalayabilenleri vardır.
• Numune alma işlemi sırasında tahliye tüpünde ve kuyu
içerisinde önemli derecede numune karışımı söz konusudur.
• Pompa malzemelerinden numune içerisine eser metallerinin
bulaşması olasılığı söz konusudur
• Genelde paslanmaz çelik, TFE-florokarbon ve Viton gibi inert
malzemeler imal edilirler.
• Komple temizlenmesi zor olup, cihaz kör (blank)
numunelerinin toplanması yoluyla doğrulanması gerekir
• Kuyularda genelde var olan silt ve ince kum, dâhili pompa
dişlilerinin aşırı yıpranmasına neden olabilir.

Numune Alma Cihazları
Gaz-Basma Pompaları (Gas-Lift Pumps)
• Gaz-basma (havalı) pompalar, suyu çekmek için sıkıştırılmış
hava kullanırlar
• Su, dış muhafaza borusu veya suyun altında kuyu çevresine
batırılmış küçük çaplı bir borudan yukarıya doğru çekilir.
• Numunelerin
çalkalanması
ve
karışmasına
sebep
olduklarından dolayı uçucu organik analizi ve çözünmüş
gazlara yönelik alınan numunelerde kullanılmamalıdır.

Numune Alma Cihazları
Gaz Deplasmanlı Pompalar (Gas Displacement Pump)
• Gaz deplasmanlı veya gaz tahrikli pompalar, teknik açıdan
havalı pompalardan ayrılırlar.
• Bunlar, basıncı aynı seviyede tutarak mekanik kaldırma
yoluyla suyu farklı bir sütundan yukarı doğru çeker.
• Su hücrenin içine dolmasıyla kontrol valfının kapanması için
gaz hattına pozitif bir basınç uygulanır ve böylece su numune
hattına doğru çekilir.

Numune Alma Cihazları
Diyaframlı Pompalar (Bladder)
• Diyaframlı pompalar, sert bir koruyucu ile sarılmış esnek bir
membrandan oluşan gaz operasyonlu sıkıştırma pompalarıdır.
• Diyaframlı pompaların, tahrik gazı ile temasları olmaması
bakımından gaz basan pompalara göre farklı bir avantajı söz
konusudur.
• Dezavantajları arasında ise çok büyük gaz hacimlerine ihtiyaç
duyulmasıdır.
• Bu pompa tasarımı, düşük pompa oranı veya akış hızının (0.5
L/dk) gerektiği özel kuyu tesisleri için en uygun olandır.
• ABD EPA, diyaframlı pompaları, en güvenilir numune alma
tekniği olarak göstermektedir.

Numune Alma Cihazları
 Bailer kovalar(boşaltıcı) ile emici (thief) numune alıcılar
 Bu cihazlar büyük hacimli numune alımı ve derin kuyulardan
numune alımı için uygun değildir. Zaman kaybı
 Bailer kovalarda; TFE-florokarbon, paslanmaz çelik ve PVC
imalatta kullanılan en yaygın malzemeler
 Bailer kovalar; Tek kontrol vanalı bailer kova, Çift kontrol vanalı
bailer kova, Tepeden-dolumlu bailer kova
 Tek kullanımlık TFE-florokarbon, PVC, polietilen ve propilen
bailer kovaları da mevcuttur

Numune Alma Cihazları

Tek kontrol vanalı bailer
kova

Çift kontrol
bailer kova

vanalı

Tepeden dolumlu bailer
kova

Yeraltısuyu değişkenleri a
Numune alma cihazı

a)

Derinliği

√

b)

c)

d)

√

e)

f)

g)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

h)

i)

j)

√

k)

l)

√

m)

√

ayarlanabilen/çamur
kutulu (açık) numune
alma cihazı
Derinliği

√

√

√

√

Ataletli pompa

√

√

√

Diyaframlı pompa

√

√

√

Gazla çalışan pompa

√

√

√

√

Gaz hareketli pompa

√

√

√

√

Dalgıç pompa

√

√

(√)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ayarlanabilen/çamur
kutulu (kapalı) veya
kapanabilir

numune

alma cihazları

Emmeli

(yüzey)

√

(√)

√
√

√

√
√

√

√

√

(√)

(√)

(√)

(√)

√

(√)

√
√

√

pompalar
aYeraltısuyu

değişkenleri [√ = uygun, (√) = sınırlı uygunlukta]

a)

Elektrik iletkenliği ()

h)

Çözünmüş gazlar

b)

pH

i)

Uçucu olmayan organik bileşikler

c)

Baziklik

j)

UOB (uçucu organik bileşikler)

d)

Redoks (Eh)

k)

TOK (toplam organik karbon)

e)

Başlıca iyonlar

l)

TOH (toplam organik halojen)

f)

İz metaller

m)

Mikrobiyolojik kimyasal maddeler

g)

Nitratlar

Not - Bu çizelge, sadece genel bir kılavuz bilgi sağlar. Uygun bir cihazın seçilmesi; çalışmanın hedefleri, cihazın performansı ve özellikleri ve çevre şartlarına bağlı olacaktır. Bazı koşullarda, numune
alma cihazlarının

birleştirilmesi düşünülmelidir ve bazı cihazlar tayin edilecek bütün değişkenler için uygun olmayabilir.

Numune Alma Ekipmanı Malzemeleri
ISO 5667-18:
Numune alma donanımlarının yapı malzemeleri seçilirken göz
önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:
 Numune alma şartlarını karşılayabilme özelliği,
 Kimyasal etkiye karşı direnç,
 Uygun fiziksel mukavemet,
 Yeraltısuyu numunesi üzerine asgarî etki,
 Uygun numune elde etme özelliği.

Kirletici organik bileşikleri içeren orta ile uzun dönemli
izlemeler; PTFE (politetrafloroetan) ve paslanmaz çelik gibi
malzemeler

Kirletici organik bileşiklerin bulunmadığı durumlarda ve kısa
dönemli izlemeler; PVC (polivinil klorür) ve HDPE (yüksek yoğunluklu
polietilen) tavsiye edilir.

Numune alma uygulamalarında sert malzemeler için öneriler
[Tercih sırasına göre azalan] (EPA)
Öneriler

Malzeme
Teflon

Detaylı organik analitik ihtiyaçları ile çoğu izleme durumları için önerilir.

(gömme dişli)

İnorganik kirleticileri ilgilendiren korozif durumlar için hemen hemen
mükemmel bir malzemedir.

Paslanmaz Çelik 316

Detaylı organik analitik ihtiyaçları ile çoğu izleme durumları için önerilir.

(gömme dişli)
Paslanmaz Çelik 304

Asidik yüksek toplam çözünmüş katı maddelerin sulu çözeltileri ile teması

(gömme dişli)

korozyonu yavaşlatmaya yatkındır. Korozyon ürünleri, ağırlıklı olarak Fe,
Cr ve Ni.

PVC

İnorganik kirleticileri ilgilendiren ve zararlı sızıntı suyu karışımlarının

(gömme dişli)

temasının olmayacağı sınırlı çapta izleme durumları için önerilir. Yapışık

diğer yapışık olmayan bağlantılar, kuyu muhafaza borusu veya içme suyu tesisatlar girişimlere neden olmaktadır. Zararlı sulu organik karışımlar ile
uygulamaları için sadece NSF* onaylanmış malzemeler

temas halinde olan PVC kuyu muhafaza borularından girişim ve etkileşim
olma ihtimalini tahmin etmek oldukça zordur. PVC muhafazalar detaylı
analitik programlar için tavsiye edilmez.
Korozif, asidik inorganik durumlarda inorganik kirleticileri izlemek için
önerilir. Uzun süre maruz kalma durumlarında orijinal ısı stabilizatörleri

formülasyonunda Sn veya Sb bileşikleri serbest kalabilir.

Düşük Karbonlu Çelik

Zararlı sulu organik karışımlara maruziyet açısından PVC den üstün

Galvanizli Çelik

olabilir, bu malzemeler üretim artıklarını ortadan kaldırmak için çok dikkatli

Karbonlu Çelik

bir şekilde temizlenmelidir.
Korozyon, özellikle sülfürlerin mevcut olduğu yüksek çözünmüş katı
maddelerin asidik ortamlarında oluşma ihtimali yüksektir. Zn ve Cd’ un
serbest kalabileceği galvanizli çelik dışında ağırlıklı olarak korozyon
ürünleri Fe ve Mn’ dır. Yıpranmış çelik yüzeyleri, eser organik ve inorganik
kimyasal türler için çok aktif adsorpsiyon alanına sahiptir.

Numune alma uygulamalarında esnek malzemeler için öneriler
[Tercih sırasına göre azalan] (EPA)
Öneriler

Malzeme
Teflon

En çok izleme işleri ve özellikle ayrıntılı organik analitik
programları için önerilir. Çapraz kontaminasyonu önlemek
üzere temizlenmesi kolay bir malzemedir.

Polipropilen

Aşındırıcılığı yüksek çözünmüş katıların çözeltileri için

Polietilen

kesinlikle tavsiye edilir. Analitik sonuçların içine ciddi bir
sapmanın girmesi, teflon haricinde polimer formülasyonlar
(PVC) yada diğer esnek malzemelere göre daha az

olasıdır.
PVC (esnek)

Detaylı organik analitik programlar için tavsiye edilmez.
Bazı öncelikli kirletici sınıfları ile girişimlerin olması
muhtemeldir.

Viton

Contalar, O-halkaları, diyaframlı ve boru donanımı

Silikon (yalnızca tıbbi sınıf)

uygulamaları için esnek materyallerdir. Performansı,

Neopren

maruziyet tipi ile kimyasal direncin bir fonksiyonu dur.
Sadece, belirli kullanım için daha uygun bir malzeme
mevcut olmadığı zaman önerilir.

Kuyu Tahliyesi
ISO 5667-18
 Değişkenler ölçülerek kuyu tahliyesi
– Elektrik iletkenliği (),
– pH,
– Sıcaklık,
– Redoks potansiyeli (Eh),
– Bulanıklık ve
 Kuyu hacminin en az 3 katı hacminde su temizlenmelidir.
TS 9359
 Kuyu hacminin yaklaşık 5-10 katı hacimdeki suyun kuyudan çekilerek
uzaklaştırılmasının yeterli olacağı
 pH, sıcaklık veya iletkenlik gibi belirleyici bazı fizikokimyasal parametreler
 Kuyu pompalama seviye düşüşü asgariye indirilecek nispette olmalıdır

Kuyu Tasfiyesi
ASTM D4448-01
 Kuyu tahliyesi işlemi için iki farklı bakış açısından bahsedilmektedir:
 Yeraltısuyunun belli bir hacminin temizlenmesi (3-5 hacim)
 Yeraltısuyunun hiç temizlenmemesi
 Çok derin ve büyük çaplı kuyularda, su yüzeyinin altında kuyunun belli bir
noktasına pompa indirilir ve sadece bura temizlenir. Daha sonra daha
derin bir noktaya pompa indirilerek numune alınır. Sızdırmazlık için
packer da kullanılabilir
 Bir araştırmaya göre ise 1 L/dk’dan daha düşük oranda pompalama
(düşük akışlı numune alımı) yapmak uçucu organik bileşiklerin daha iyi
analitik sonuçlar vermesini sağlamaktadır.
 Kuyu tahliyesi için bir başka alternatif ise, su numunesinin filtreli
bölgeden içinden temizleme işlemi olmadan alınmasıdır

Numunelerin Muhafazası, Kararlı Hale
Getirilmesi ve Taşınması
Yerinde ölçülecek parametreler: sıcaklık, pH, iletkenlik,
bulanıklık, redoks potansiyeli, çözünmüş oksijendir.
 Numuneleri kararlı hale getirmek için numunenin yerinde
süzülmesi tavsiye edilmektedir; Cam yünü, polikarbonat
süzgeçlere ve selüloz esaslı membran süzgeçler
 Bir gün içinde analizi yapılmayan numuneler kararlı hale
getirilir yada muhafazaya alınır. Kısa süreli muhafazalar 4C;
uzun süreli muhafazalar -20C’ye kadar soğutulur

Parametre
pH

Şişe tipi

Koruyucu

P, C

Yok, arazi ölçümleri için hızlı

Analiz için, gerekli hacim,

Depolama süresi

min. (mL)

(korumalı, uygunsa), max.

25

Laboratuvar ölçümleri için en
kısa sürede (≤48h)

analiz
İletkenlik

P, C

Soğuk (4°C)

100

28 gün

Alkalinite ve Bikarbonat

P, C

Soğuk (4°C)

100

14 gün

KOİ

P, C

En kısa sürede (≤48h) veya

100

28 gün

pH<2

olması

için

H2SO4

ilavesi; soğuk (4°C)
P, C

Soğuk (4°C)

100

7 gün

Toplam Askıda Katı Madde

P, C

Soğuk (4°C)

100

7 gün

Klorür

P, C

Yok

50

28 gün

Florür

P

Yok

300

28 gün

Nitrat

P, C

100

28 gün

Toplam

Çözünmüş

Katı

Madde

En kısa sürede (≤48h) veya
pH<2

olması

için

H2SO4

ilavesi; soğuk (4°C)

Sülfat

P, C

Soğuk (4°C)

50

28 gün

Amonyak

P, C

En kısa sürede (≤48h) veya

500

28 gün

HNO3

100

28 gün

pH<2

200

6 ay

100

6 ay

500

28 gün

100

6 ay

2×40 mL

14 gün

40

28 gün

250

28 gün

100

48 saat

pH<2

olması

için

H2SO4

ilavesi; soğuk (4°C)
Civa

P, C

olması

pH<2

için

ilavesi
Metaller, çözünmüş

(Ca,

P, C

Metaller, Toplam (Ca, Mg, K,

P, C

süzme;

Sahada

olması için HNO3 ilavesi

Mg, K, Na kapsayan)

Na kapsayan)

pH<2

olması

için

HNO3

ilavesi

Fenoller

P, C

H2SO4 ilavesi; soğuk (4°C)

Sertlik

P, C

pH<2

olması

için

HNO3

ilavesi
Uçucu organik bileşikler

C, TFE-astarlı kap

pH<2 olması için HClilavesi;

soğuk (4°C)
Toplam

Organik

Karbon

C, TFE-astarlı kap

Toplam

Organik

Halojen Amber cam, TFE-astarlı kap pH<2

olması

için

H2SO4

olması

için

H2SO4

ilavesi; soğuk (4°C)

(TOX)
Bulanıklık

pH<2

veya HClilavesi; soğuk (4°C)

(TOK)

P, borosilikat cam

Soğuk (4°C)

Doğrudan-İtmeli Yeraltısuyu
Numune Alma






Statik kuvvet veya darbe yöntemi ile numune alma
Sürekli kuyu izleme kurulum masrafının olmadığı ekonomik bir
metot
Kirleticinin yeraltısuyuna karışmadan
vadoz zondan izlenebilmesine olanak sağlar
Kuyu filtresi sokulabilir ve sürekli monteli
izleme kuyuları oluşturmak için
dolgu yapılabilir
Numune alınacak toprakların, numunenin
kısa bir sürede alımına imkân tanıyacak
şekilde geçirimli olması gerekir

Doğrudan-İtmeli Yeraltısuyu
Numune Alma

• Doğrudan-itmeli bir numune alma sistemi; bir uç, kuyu filtresi, haznelerden
ve yüzeye kadar uzanan tesisat kolonlarından oluşmaktadır
• İki tip numune alıcı vardır; sızdırmaz muhafazalı (kapalı) filtreli ve açık filtreli

Açık-filtreli numune alıcı

Kapalı filtreli numune alıcı

Doğrudan-İtmeli Yeraltısuyu
Numune Alma

Doğrudan-itmeli
su
numunesi
cihazlarında;
• Darbeli tahrik sistemleri,
• Penetrasyon sistemleri
• Dönerli sondaj ekipmanları

alma

Doğrudan-İtmeli Yeraltısuyu
Numune Alma
• Yüzeyden doğrudan-itmeli sistemle açılan
kuyular, zeminde kalıcı veya geçici tertibatlar
olarak bırakılabilir.
• Sondaj çukurlarına yerleştirilen kuyular için,
çukur duvarı ve tesisat boruları arasındaki
sızdırmazlığı sağlamak için sondaj çukurunun
sızdırmazlık malzemeleriyle doldurulması
gerekir. Ya çimento yada bentonit harçlar ile
tecrit edilebilir.

Numune alma
programı

Numune almanın
amacı

Arazi

Etiketleme,
Numune alma
tutanağı

Su seviyesi
ölçümü
Kuyu tahliyesi
Bailer
kova

Pompa

Taşıma, koruma,
depolama

Numune alma

Pompa

Bailer
kova

Arazi
parametrelerinin
ölçümü

Yeraltısularından Numune Alma Tebliğ
Taslağı
Amaç
• Bu Tebliğin amacı, yeraltısularından numune alınması,
taşınması, korunması ve saklanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
• Bu Tebliğ, jeotermal kaynaklar hariç, kullanım maksadına
bakılmaksızın yeraltısularından numune alınması, taşınması,
korunması ve saklanmasına ilişkin hususları kapsar.
Hukuki Dayanak
• Bu Tebliğ, 11/2/2014 tarihli ve 28910 sayılı Yüzeysel Sular ve
Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmeliğin 26 ncı
maddesinin, birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Yeraltısularından Numune Alma Tebliğ
Taslağı

•

•

•

•

•

Tanımlar
Akifer: Yeterli miktarda yeraltı suyu akışına ya da içerdiği yeraltı
suyunun kullanılmasına izin veren gözeneklilik ve geçirgenliğe
sahip litolojik birimleri,
Kuyu logu: Kuyunun açılması sırasında ve açıldıktan sonra
kuyuya ilişkin bütün bilgilerin kaydedildiği belgeyi,
Kuyu tahliyesi: Bir kuyuda yer alan durgun yeraltı suyunun
uzaklaştırılarak taze yeraltısuyu ile yer değiştirilmesinin
sağlanması işlemini,
Muhafaza borusu: Sondaj kuyusunun göçmesini, istenilmeyen
su, gaz, silt, kum vs. gibi ince malzemelerin kuyuya girişini
önlemek ve pompanın kuyu içinde kalan kısımlarını korumak
maksadıyla kullanılan kapalı boruları,
TSE: Türk Standartları Enstitüsü

Yeraltısularından Numune Alma Tebliğ
Taslağı
Numune Alma, Taşıma, Saklama ve Korumaya İlişkin Genel
Hükümler
(1) Yeraltısuları numune alma, taşıma, saklama, koruma işlemleri TSE
standartlarına ve uluslararası kabul görmüş standartlara göre yapılması ve
bu Tebliğde bahsi geçen TSE standartlarından herhangi birisi
güncellendiğinde, güncellenen standart veya muadilinin güncellendiği
tarihten itibaren geçerli olması,
(2) Yeraltısularından numune alınması, taşınması, saklanması, korunması
arazi çalışmaları öncesinde, “TS EN ISO 5667-1 Su Kalitesi - Numune Alma Bölüm 1: Numune Alma Programlarının ve Numune Alma Tekniklerinin
Tasarımına Dair Kılavuz” kapsamında numunelerin alınması ile ilgili tüm
hususları içeren numune alma programlarının oluşturulması,
(3) Yeraltı sularından alınan numunelerin saklanmasının, taşınmasının ve
korunmasının “TS EN ISO 5667-3 “Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm 3: Su
Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz”una göre
yapılması,

Yeraltısularından Numune Alma Tebliğ
Taslağı
(4) Yeraltısularından alınan numunelerin analizden önce
gerekli koruma önlemleri alınarak laboratuvara getirilmesi ve
taşınma esnasında kirletilmemesine dikkat edilmesi,
(5) Yeraltı sularından alınan her numune için, bu Tebliğin
Numune Alma Etiket ve Tutanakları başlığı altında yer alan
etiketin hazırlanması ve numune kabının üzerine
yapıştırılması,
(6) Yeraltı sularından numune alınması esnasında bu Tebliğin
numune alma etiket ve tutanakları başlığı altında yer alan
numune alma tutanağının doldurulması ve imza altına
alınması, tüm numune alımlarında bu tutanağın kullanılması,
(7) Kimyasal analiz amacıyla alınan numuneler için doldurulan
numune alma tutanağının numune alma sertifikası bulunan en
az bir kişi tarafından imza altına alınması,

Yeraltısularından Numune Alma Tebliğ
Taslağı
Yeraltısuyundan Kimyasal Analiz İçin Numune Alma Şartları
(1) Yeraltısuyundan genel amaçlı numune alınmasına ilişkin
işlemler “TS ISO 5667-11 Su Kalitesi -Numune Alma - Bölüm 11 Yeraltı Sularından Numune Alma Kılavuzu” ile “TS 9359 Su kalitesi
- Yeraltı Suyu Kontrol Kuyularından Numune Alma Rehberi”ne
göre yapılır.
(2) Kirlenmiş sahalardaki yeraltı sularından numune alımına ilişkin
işlemler “TS ISO 5667-18 Su Kalitesi - Numune alma - Bölüm 18:
Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Suyundan Numune Alma
Kılavuzu”na göre yapılır.
(3) Yeraltısuyu kaynak ve kaptajlarından beslenim alanlarını
karakterize edecek noktalardan numune alınır.

Yeraltısularından Numune Alma Tebliğ
Taslağı

a)
b)
c)

d)

(4) Yeraltısuyu kuyularından numune alımı işlemi aşağıdaki ilkelere göre yapılır:
Kuyu loglarındaki jeolojik formasyon geçişleri dikkate alınarak numune alınır.
Sürekli kullanılan yeraltısuyu kuyularında, numune alımı öncesinde kuyu
tahliyesine ihtiyaç yoktur.
Numune alımı ve kuyu tahliye işlemine başlamadan önce, kuyuda stabil halde
bulunan suyun seviyesi ölçülür. Su yüzeyine kadar olan derinlik ölçülürken,
kuyu muhafaza borusu iç kısmının üst noktasından su yüzeyine kadar olan
derinlik ölçülür ve kaydedilir. Kuyu log bilgilerinin olmadığı durumlarda,
toplam derinliği hesaplamak için kuyu muhafaza borusu uzunluğu ölçülür ve
kaydedilir.
Sürekli kullanımı olmayan yeraltı suyu kuyularında, zamanla oluşabilecek
muhtemel kimyasal ve biyokimyasal değişiklik akiferi temsil etmeyeceği için
numune alımına başlamadan önce kuyu tahliyesi yapılmalıdır. Yeraltı suyu
kuyularında, kuyu muhafaza borusundaki durgun suyun boşaltılması için 5
kuyu hacminde su tahliye edilir. Kuyu içindeki durgun su hacmi, kuyu derinliği
ve kuyu muhafaza borusu iç çapı ölçümlerine göre hesaplanır. Bu hesaplamayı
gösteren formül aşağıda yer almaktadır.

Kuyu Tasfiyesi
Pompalar için

Bailer kova için

Numune Alma Tutanak ve Etiketi
• YERALTISULARINDAN NUMUNE ALMA
TUTANAĞI.docx
• ARAZİ KULLANIM FORMU.docx

Sonuç ve Öneriler
• Yeraltısuyundan numune alınması, ölçüm ve analiz sonuçları
suyun sadece kimyasal yapısı hakkında bilgi vermekle kalmaz;
yeraltısuyu hareket ve akış modellerinin anlaşılması, yeniden
dolum ve boşalım mekanizmasının değerlendirilmesi, kirletici
taşınımının tespiti konularında da bilgi sağlar.
• Temsil edici numunelerin alınabilmesi için izleme ağları
oluşturulurken numune alınacak kuyuların seçiminde
kavramsal model bilgileri dikkate alınmalıdır. İzleme ağı
kuruluşunda hangi amaçla, nereden ve nasıl numune alınacağı
belirlenmelidir.

Sonuç ve Öneriler
• Amerika’da yaygın bir şekilde kullanılan doğrudanitmeli (direct-push) yeraltısuyu numune alma
yöntemi, özellikle vadoz bölgeden (doymamış)
numune alımını kolaylaştırması, kirliliğin yeraltısuyuna
ilerlemeden tespit edilmesi, akiferin kirlenmeden
önlemler alınması açısından oldukça kullanışlıdır.
• Bu doğrultuda, yeraltısularından numune alımından
sorumlu ilgili kurumların, deneme amaçlı doğrudanitmeli yeraltısuyu numune alma teknolojisini pilot
çalışma olarak kirlenme ihtimali yüksek sahalarda
kullanması teşvik edilmelidir.

Sonuç ve Öneriler
• Bu
tez
çalışması
kapsamında,
ülkemizde
yeraltısularından temsil edici numune alımına ilişkin
bir tebliğin olmadığı saptanmış olup, bu kapsamda
hazırlanan tebliğ taslağı ile yeraltısularından numune
alımında ülkemiz mevzuatında eksik kalan yönlerin
tamamlanacağı düşünülmektedir.

AB Müktesebatına Göre
Kuyu
Seçimi

Tespitler/Öneriler

Mevcut Durum

Su Çerçeve Direktifi, kirleticilerdeki uzun Ülkemizde hâlihazırda içme suyu,
dönemli

antropojenik



eğilimlerin kullanma suyu gibi birçok amaçla

artan

varlığının tespitine yönelik her bir nehir kullanılan

Mevcut

içinden,

kuyular

izleme

programında yer almak üzere numune

belgesiz

almaya uygun kuyuların belirlenebilmesi

havzası için yeraltısuyu kimyasal durumunun binlerce kuyu bulunmaktadır. Ancak

maksadıyla ülke genelinde bir envanter

değerlendirilmesini sağlayacak izleme ağının bu

çalışmasının

belgeli

kuyuların

veya

birçoğu

yeraltısuyu

yapılması

gerekmektedir.

kurulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. izlemesine uygun değildir. Yeraltısuyu

Envanter çalışması kapsamında, izlemeye

ŞÇD’ye

ilgili

uygun görülen kuyulara bir künye verilerek

izleme

diğer kuyulardan ayrılması sağlanmalıdır.

gerçekleştirilen izlemesi

uygun

yapan

karakterizasyon ve etki değerlendirmesine kurum/kuruluşların

kendi

dayalı olarak, Üye Devletler nehir havzası faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla

İzlemeye

uygun

olduğu

yönetim planının uygulandığı her bir dönem açtığı kuyular bulunmaktadır. Ancak

kuyuların

diğer

kuyularla

için gözetimsel izleme programı hazırlamak bu kuyular genelde aynı anda birden

önlemek için renk kodlaması yapılmalıdır

zorundadır.

izleme çok akiferi kesen yada bir akifer

(yeşil/kırmızı) böylece, izleme programları

planın boyunca uzun filtrelerin kullanıldığı

oluşturulurken

Gözetimsel

programlarının

sonuçlarına

göre,

geriye kalan periyodu için uygulanmak üzere kuyulardır.Bu tarz kuyuların kullanımı
operasyonel

izleme

kalitesinin

Bu kapsamda, sistemli bir izleme ağının kirletici

anlaşılmasında

yada

edilen

karışmasını

üzerinde numune

harita

almaya uygun olan kuyuların seçiminde

programları ise akiferi temsil eden yeraltısuyu

hazırlanmalıdır.

tespit

kolaylık sağlanacaktır.



Her havza için gerçekleştirilen envanter

konsantrasyonunun

çalışması sonucunda numune alımına uygun

kurulabilmesi için yeraltısuyu izlemesine belirlenmesinde sağlıklı veriler elde

kuyu bulunmayan yeraltısuyu kütleleri için

uygun kuyuların seçilmesi yada izlemeye edilmesi için uygun değildir.

temsil

yönelik

açılması gerekmektedir.

yeni

gerekmektedir.

kuyuların

açılması



edici

İzlemeye

yeni

uygun

izleme

kuyuların

kuyularının
seçimi

ve

kurulumuna yönelik yasal olarak sorumlu
kurum/kuruluşlar

tarafından

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

bilimsel

AB Müktesebatına Göre
Numune

Su

Alma

izleme

Çerçeve

yönelik

Tespitler/Öneriler

Mevcut Durum

Direktifi, Türkiye’de birçok kurum/kuruluş tarafından yeraltısuyu



faaliyetlerine miktar ve kalitesinin izlenmesine yönelik numune alma

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune

Alma

ve

Metodları

Analiz

Tebliği

alma faaliyeti gerçekleştirilmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü,

yeraltısularından temsil edici numuneler

metotları için uluslararası 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün

alınmasına yönelik ihtiyaçları tam olarak

standartların

karşılayamamaktadır. Bu bağlamda, Su

numune

denk Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 167 Sayılı

veya

bilimsel kalite verileri elde Yeraltısuları

Kanunu’nun

verdiği

Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Su

yetkiyle

edilmesini sağlayacak diğer yeraltısularının miktar ve kalite açısından izlenmesi
ulusal

uluslararası çalışmalarını yürütmektedir. Buna ilaveten,

ve

Çerçeve

Sağlık

Direktifi

yeraltısuyu

izleme

gerekliliklerini karşılamak üzere yeni bir

standartların

Bakanlığı içme suyu elde etmek üzere kullanılan

numune

kullanılabileceğini

yeraltısularının kontrolü amacıyla; Gıda Tarım ve

çalışmalarına başlanmıştır. Taslak tebliğ ile

belirtmektedir.

Hayvancılık Bakanlığı ise tarımsal kirliliğin etkilerini

temsil

araştırmak amacıyla yeraltısularından numune alıp

alınması amaçlanmaktadır.

Ayrıca,

“Su

Kapsamında

Direktifi
İzleme”

Çerçeve

(No:7)

Kılavuz

Dokümanı ile “Yeraltısuyu
İzleme” (No:15) Kılavuz
Dokümanında
yeraltısularından
alımına

ilişkin

numune
detaylı

bilgiler yer almaktadır.



analiz etmektedir.
Yeraltısularından numune alımına ilişkin, 10.10.2009
tarihli

ve

27372

sayılı

“Su

Kirliliği

alma

edici

yeraltısuyu

hazırlama

numunelerinin

Alınan numunelerden elde edilen analiz
sonuçlarının

Kontrolü

tebliği

amacıyla

sürekli
Ulusal

takip

edilebilmesi

Veri

Tabanına

Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları

kaydedilmesi

Tebliği” bulunmaktadır.

kontrolünün

AB müktesebatının su ile ilgili en önemli direktifi olan

yapılması verilerin doğruluğunun kontrolü

Su

Çerçeve

Direktifinin

ülkemiz

mevzuatına

uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında, Orman ve Su

gerekmektedir.
merkezi

bir

Verilerin
sistemden

açısından oldukça önemlidir.



Yeraltısuyu

numune

alma

işlemleri,

İşleri Bakanlığı tarafından yeraltısularının izlenmesine

numune alma sertifikası olan personel

yönelik 11.02.2014 tarihli ve 28910 sayılı “Yüzeysel

tarafından

Sular ve Yeraltısularının İzlenmesine Dair Yönetmelik”

kapsamda, numune alacak personel için

yayımlanmıştır.

yeraltısuyundan numune alma eğitimi

gerçekleştirilmelidir.

Bu

