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ÖZET 

 

Bu tezin amacı;  SÇD Ortak Uygulama Stratejisi Rehber Doküman No:2 

çerçevesinde yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesinde önerilen metodoloji’nin 

ülkemiz için uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve öneriler getirilmesidir.     

Bu çerçevede ilk olarak YAS kütlelerinin belirlenmesinde önerilen 

metodoloji açıklanmıştır. Söz konusu metodolojinin uygulanabilmesi için gerekli 

olan yeraltısuyu ile ilgili teknik bilgiler verilmiştir. İngiltere, İrlanda, Hollanda ve 

İspanya ülkelerinin konu ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar incelenmiştir. Son 

olarak Ülkemizin konu ile ilgili mevzuatı ve çalışmaları hakkında bilgi verilerek,  

yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar 

belirtilmiştir. 

Sonuç olarak; Rehber Doküman No:2 kapsamında belirtilen metodoloji  

ülkemiz için uygulanabilirdir. Fakat, akifer belirlemede bir kriter olan yeterli 

miktarda yeraltısuyu kullanımının (10 m
3
/gün)  ülkemiz için çok düşük bir miktar 

olduğu ve YAS kütle belirlenmesi çalışmaları için konu ile ilgili akademisyenlerin ve 

kurumların içinde yer aldığı daimi bir teknik YAS Çalışma Grubunun oluşturulması 

öngörülmektedir. 

 

 

 

 

 

  Anahtar sözcükler: Avrupa Birliği, Su Çerçeve Direktifi, Nehir Havza 

Yönetim Planları, Su Kütlesi, Yeraltısuyu, Ortak Uygulama Stratejisi, Rehber 

Doküman.  



iii 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to evaluate the feasibility of proposed methodology 

of deliniation of groundwater bodies within the frame of the the WFD CIS Guidance 

Document No:2 for our country and to make proposals.  

Within this framework, firstly the proposed methodology for the delineation 

of groundwater bodies are stated. Technical information on the groundwater is given 

for the implementation of the said methodology. Then, the related studies of 

England, Ireland, Netherlands and Spain on the subject are examined. Finally, 

providing information about the relevant legislation and studies of our country, the 

issues needed to be considered in the deliniation of groundwater bodies are indicated. 

As a result; it can be stated that the methodology indicated in the Guidance 

Document No. 2 is feasible for our country. However, the sufficient amount of 

groundwater use (10 m
3
 / day) which is the criteria set for the deliniation of an 

aquifer, is considered to be a very small amount for our country. Ensuring the 

coordination of relevant institutions together with the related academicians for the 

groundwater body deliniation, envisages the creation of a permanent technical 

Groundwater Working Group. 

 

 

 

 

 

Key Words: European Union, Water Framework Directive, River Basin 

Management Plans, Water Body, Groundwater, Common Implementation Strategy, 

Guidance Document. 
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“Bu tez çalışması, Türkiye’de Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanmadan önce 

yapılmıştır.” 
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1. GİRİŞ 

Su, yaşamın vazgeçilmez kaynaklarından biridir. Yüzyıllardır kendine 

bağımlı canlı türlerinin yaşamlarını ve nesillerini sürdürmeleri bu eşsiz kaynak 

sayesinde mümkün olabilmiştir. Ancak, 20.yüzyıldan itibaren dünya nüfusunun hızla 

artması ve buna bağlı olarak tarım ve sanayi sektörlerinin gelişmesi suyun 

yeryüzündeki nicel ve nitel özelliklerinde olumsuz etkilere neden olarak yaşamı 

tehdit etmeye başlamıştır. 

Dünyadaki toplam su miktarı yaklaşık 1,36 milyar km
3
’tür. Bu miktarın          

% 97,5’i tuzlu su, % 2,5’i ise tatlı su’dur. Şekil-1’de su kaynaklarının oransal 

dağılımı görülmektedir. Bu miktarlardan tatlı su kaynaklarının ne kadar az olduğu 

anlaşılmaktadır. (Shiklomanov vd., 2003) 

 

 

  Şekil-1 Yerküre tuzlu - tatlı su oranları (URL-1) 
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 Kullanılabilir su oranı üzerindeki artan nüfus, sanayileşme ve tarım gibi hem 

miktarı hem de kaliteyi etkileyen baskıların artması neticesinde günümüzde Entegre 

Su Kaynakları Yönetimi (ESKY-Integrated Water Resources Management-IWRM) 

yaklaşımı benimsenmiş durumdadır.  Küresel Su Ortaklığı (KSO) tarafından yapılan 

tanımlamaya göre ESKY, “hayati öneme sahip ekosistemlerin sürdürülebilirliğinden 

ödün vermeden, eşitlik ilkesi esas alınarak, ekonomik ve sosyal refahın en üst düzeye 

çıkarılması için su, toprak ve ilgili kaynakların uyum içerisinde geliştirilmesi ve 

yönetiminin teşvik edilmesi”dir. (Bilen, 2008)  

ESKY’nin uygulanabilmesi için Nehir Havza Yönetimi’nin dikkate alınması 

gerekmektedir. Avrupa Birliği, su kaynaklarının entegre yönetimi amacı ile 2000 

yılında Su Çerçeve Direktifini yayımlamıştır. Direktif temelde suyun havza bazlı 

yönetimi üzerine kurulmuştur.  Bu yönetim için de nehir havza sınırları 

belirlendikten sonra yapılması gereken ilk ve en önemli adım su kütlelerinin 

belirlenmesidir. Çünkü Direktifin temel amacı olan  “iyi su durumu”na ulaşmak için 

su kütlelerinin doğru belirlenmesi ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. 
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2. SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ 

26 madde ve 11 ekten oluşan Su Çerçeve Direktifi, Avrupa çapında entegre 

su yönetimine bir çerçeve oluşturmak amacı ile 22 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Varolan diğer direktifleri çerçevelemekle birlikte SÇD, su yönetimine yeni 

unsurlar da getirmiştir. En önemli yeni unsur, entegre nehir havzası yönetimi 

yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, nehir havzası yönetimi için nehir havza bölgeleri  bazında 

alınması gereken önlemleri içeren adım adım uygulanması gereken bir metodolojiyi 

içermektedir. Buradaki temel düşünce, nehir havzası sınırlarının genellikle idari 

sınırlardan farklı olması ve havza yönetiminin farklı bölge, il ve ülkeler arasında 

işbirliği gerektirmesidir. Esas olarak SÇD, havza yönetiminde bir rehber niteliği 

taşımakta ve uygulamada yerel durumların dikkate alınması gerektiğini 

vurgulamaktadır. (Dalkılıç vd. 2008)  

Direktifin 1. maddesinde, SÇD’nin amacı, aşağıda sıralanan hedeflerin 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak yüzey sularının, geçiş sularının, kıyı sularının ve 

yeraltısularının korunmasına ilişkin bir çerçeve oluşturmaktır.  Bu hedefler;  

a. Su kaynaklarının daha fazla tahribatının önlenmesi, korunması ve 

iyileştirilmesi,  

b. Su kaynaklarının uzun vadeli korunmasıyla sürdürülebilir su kullanımının 

teşviki,  

c. Sucul ekosistemlerin ileri derecede korunması ve iyileştirilmesi,  

d. Yeraltısuyu kirliliğinin zamanla azaltılarak daha fazla kirlenmesinin 

engellenmesi, 

e. Sel ve kuraklık etkilerinin azaltılması. 

SÇD nin ana amacı tüm Avrupa sularının miktar ve kalite açısından iyi su 

durumuna ulaşması ve bozulmaların önlenmesi olarak özetlenebilir. Bu kapsamda 

SÇD’ye göre nehirlerin ve havzalarının şimdiki ve gelecek kuşaklar için çok yönlü 

kullanımının devam ettirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla her bir 

nehir havzası için bir Nehir Havzası Yönetim Planı (NHYP) oluşturulması 

gerekmektedir.  
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2015 yılına kadar tüm üye ülkelerin SÇD’de belirlenen hedeflere ulaşmaları 

öngörülmüştür; dolayısıyla, SÇD’nin 1996’da başlayan gelişim süreci 2015, nihai 

olarak da 2027 yılına kadar devam edecektir. Bu planlamada, 2000 yılında yürürlüğe 

giren SÇD’nin 2003 yılında uygulama süreci başlamış olup, üye ülkelerin 2004 

yılında AB’ye nehir havzalarının karakterizasyonu, antropojenik etkiler, ekonomik 

analiz ve koruma alanlarının belirlenmesi konusunda raporlama yapmaları 

öngörülmüştür. 2006 yılında operasyonel izleme sistemlerinin oluşturulması ve 2009 

yılında da nehir havzası yönetim planlarının tamamlanması planlanmıştır. 2009-2015 

yılları arasında da havza yönetim planlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve 

güncellenmesi için 6 yıllık bir süre düşünülmüştür. Aday ülkelerin ise, katılım 

sürecinde SÇD gerekliliklerini yerine getirmeleri beklenmektedir. (Dalkılıç vd.,2008) 

2.1. Nehir Havza Yönetim Planı 

SÇD’nin amacına ve hedeflerine ulaşmada temel yaklaşımı bütünleşik havza 

yönetimi’dir.  Bu yönetimin sağlanması için temel araç ise Nehir Havza Yönetim 

Planları’dır. Direktife göre, her ülke kendi sınırları içerisinde kalan her bir nehir 

havzası için bu planları hazırlamak zorundadır. Direktif, nehir havzasının  

uluslararası boyutta olması durumunda havzayı paylaşan ülkelerin işbirliği yapmasını 

ve ortak bir NHYP hazırlaması gereğini belirtmektedir.  

Nehir havzası yönetim planı, herhangi bir nehir havzası için amaçlanan 

hedeflere (ekolojik, kantitatif, kimyasal ve özel koruma alanları ile ilgili) öngörülen 

zaman dilimleri içerisinde nasıl ulasılacağını gösteren bir dökümandır. Plan, akarsu 

havzalarının karakteristikleri, toplumsal aktivitelerin söz konusu olduğu havzadaki 

sular üzerindeki etkisi ile ilgili durum tespiti, mevcut yasal düzenlemelerin konan 

hedeflere ulasmadaki etkinliği, yetersizlikler veya boslukların doldurulmasına 

yönelik önlemleri de içerecektir. Ayrıca, akarsu havzasında suyun bütüncül bir 

ekonomik analizinin de yapılması gerekir. SÇD, NHYP’ lerin hazırlanmasında 

aşağıdaki unsurları gerektirmektedir; 

1. Nehir havza bölgesinin karekterizasyonu 

2. İnsan aktivitelerinin baskı ve etkilerinin özeti 
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3. Korunan alanların tanımlanması ve haritalanması 

4. İzleme ağının haritalanması 

5. Çevresel objektiflerin listesi 

6. Ekonomik analizin özeti 

7. Önlemler programının özeti 

8. Daha ayrıntılı önlemlerin listelenmesi  

9. Halkın bilgilendirilmesi ve danısmanlık önlemlerinin özeti 

10. Yetkili otoritelerin listesi  (Çiçek,N. vd., t.y.) 

Nehir havza yönetim planlarının uygulanmsı süreci Şekil-2’de gösterilmiştir. 
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Şekil-2 Nehir Havza Yönetim Planlarının uygulanması süreci (Çavuş, 2014) 

Avrupa Komisyonu tarafından 2012 yılında Su Çerçeve Direktifi’nin 

uygulanması sürecinde Nehir Havza Yönetim Planları’nın durumu ile ilgili olarak 

yayımlanan raporda; 4 ülke hariç olmak üzere üye ülkelerin ilk Nehir Havza 

Yönetim Planları’nı 2009 yılında tamamladığı ve uygulamaya aldığı belirtilmiştir. 

Planlarını tamamlamayan Belçika Krallığı, İspanya Krallığı, Yunanistan Cumhuriyeti 

ve Portekiz Cumhuriyeti ise ya bazı havzaları için planlarını bitirmiş ve uygulamaya 

almış ya da hiçbir rapor yayımlamamışlardır. 2015 yılında mevcut durumda ise bütün 

ülkelerin planları yayımlanmış ve uygulama aşamasındadır. (Şekil-3)  2012 yılında 

yayımlanan Komisyon raporuna göre Avrupa Birliği’nin sularının durumu aşağıdaki 

tablo’da gösterilmektedir. Bahse konu tablo 2015 yılında güncellenmiştir. (Avrupa 

Komisyonu Raporu, 2012) 
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 Üye 

Ülke 

sayısı 

Su Kütlesi 

sayısı 

Su kütlelerinin 

iyi su durumu ya 

da potansiyel 

yüzdesi (%) 2009  

Su kütlelerinin 

iyi su durumu ya 

da potansiyel 

yüzdesi (%) 2015  

2009-

2015 

İlerleme 

yüzdesi 

(%) 

2009 yılında 

durumu 

bilinmeyen 

su kütleleri 

yüzdesi (%) 

Yüzey sularının 

Ekolojik 

Durumu  

21 82684 43 53 10 15 

Yüzey sularının 

Kimyasal 

Durumu 

2009 yılına göre hesaplama yapmak için veri net değildir.  40 

Yeraltısuyu 

Miktar Durumu 

24 5197 85 92 7 6 

Yeraltısuyu 

Kimyasal 

Durum 
 

24 5197 68 77 9 3 

Tablo-1 Avrupa Birliği su durumu (Avrupa Komisyonu Raporu, 2012) 

 

Şekil-3 Avrupa Birliği Nehir Havza Yönetim Planları durumu (URL-2) 
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Ülkemiz ise Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanma aşamasındadır.  Söz 

konusu planların hazırlanması görevi resmi olarak Avrupa Birliği Çevre faslı Su 

Sektörü’nden sorumlu kuruluş olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü’ne verilmiş durumdadır.  Verilen yetki ve görev kapsamında “Su 

Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında 

Yönetmelik”i 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiş durumdadır. Yönetmelik çerçevesinde ülkemizin ilk Nehir Havza 

Yönetim Planları “Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim 

Planlarına Dönüştürülmesi Projesi” ile Meriç-Ergene, Susurluk, Konya ve Büyük 

Menderes havzalarında hazırlanmaya başlamıştır.  

2.2. Direktif Kapsamında Yeraltısuyu   

Su Çerçeve Direktifi yeraltısuyu yönetimi ile ilgili birçok husus içermekte 

olup, yeraltı sularının yönetimine ilişkin genel bir çerçeve sunmaktadır. SÇD 

Çevresel Objektiflerin yeraldığı Madde-4 kapsamında yeraltısuyunun kalite ve 

miktar bakımından iyi duruma getirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 

Direktifte yeraltı suları ile ilgili yapılması gerekenler; 

 Nehir havzalarında yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi, 

karakterizasyonun yapılması ve bu kütleler üzerindeki baskı ve 

etkilerin tespit edilerek, direktifin çevresel hedeflerine ulaşamama 

riskini taşıyan kütlelerin belirlenmesi, (SÇD Madde 5, Madde 13 ve 

Ek-II, Ek-III, Ek-V)  

 Koruma alanlarının kaydının oluşturulması , (SÇD Madde 6, Madde 7 

ve Ek-IV) 

 Yapılan karakterizasyonun ve risk değerlendirmesinin neticesine göre 

bir izleme ağıyla yeraltı sularının izlenmesi, (SÇD Madde 8 ve Ek-5) 

 Yeraltısuyu kütlelerindeki önemli ve sürekli olarak artan kirlilik 

eğilimlerini tespit ederek bu eğilimlerin tersine çevrilmesi için gerekli 

önlemlerin alınması, (SÇD Madde 4) 

 Yeraltısuyu ile ilgili yapılan çalışmaların nehir havza yönetim 

planlarında yer alması, (SÇD Madde 13) 
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 2015 yılında SÇD’nin çevresel hedeflerine ulaşılabilmesi için 

önlemler programının oluşturulması’dır. (SÇD Madde 11) (Günhan, 

2014)  

 

Yeraltısuyu ile ilgili olarak Direktifin 2. Maddesinde yer alan tanımlar ise 

şöyledir;   

SÇD Madde 2.2’ye göre  

Yeraltısuyu toprak yüzeyinin altında doygun( zonda) bölgede olan ve yüzey 

veya yüzeyin hemen altındaki toprakla doğrudan bağlantılı olan tüm sular manasına 

gelmektedir; 

SÇD Madde 2.11’e göre  

Akifer ya önemli bir yer altı suyu akışı yada önemli miktarlarda yer altı suyu 

çıkarılmasına izin verecek  yeterlilikte gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip yeraltı 

katmanı ya da kaya katmanları yada diğer jeolojik katman anlamındadır.  

SÇD Madde 2.12’ye göre  

Yeraltısuyu kütlesi bir akifer ya da akiferler içerisindeki yeraltı sularının 

belirgin bir hacmi manasına gelmektedir.  

SÇD Madde 2.19’a göre 

Yeraltısuyu Durumu bir yeraltısuyu kütlesinin miktar ve kimyasal durum 

açısından etkilenebilirliği ve zayıflığı olarak açıklanmaktadır.  

SÇD Madde 2.20’ye göre 

İyi Yeraltısuyu Durumu tanımı ile yeraltısuyu kütlesinin hem miktar hem de 

kimyasal durum açısından en azından “iyi” duruma ulaşılmış hali kast edilmektedir.  
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SÇD Madde 2.25’e göre 

İyi Yeraltısuyu Kimyasal Durumu ile iletkenlik ölçümlerindeki 

değişikliklerin tuz ya da diğer girişimlerin etkilerini göstermediği, kirletici 

konsantrasyonlarının kimyasal kalite standartlarını aşmadığı ve yeraltısuyu 

kütlelerine doğrudan bağımlı olan karasal ekosistemlerde önemli bir zarar vermediği 

veya yerüstü suları’nın ekolojik ve kimyasal kalitesinde bozulmaya neden olmadığı 

ifade edilmektedir. 

SÇD Madde 2.26’a göre 

Miktar Durumu ise doğrudan ve dolaylı alımlar nedeniyle bir yeraltısuyu 

kütlesinin etkilenim derecesini ifade etmektedir.  

SÇD Madde 2.27’e göre 

Kullanılabilir Yeraltısuyu Kaynağı bir yeraltısuyu kütlesinin uzun dönem 

yıllık ortalama beslenme miktarından, YAS kütlesinin bağlantılı olduğu yüzey yada 

karasal ekosistemlerinin ekolojik kalite hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan akım 

miktarının çıkarılması sonucunda bulunan miktardır. 

SÇD Madde 2.28’e göre 

İyi Miktar Durumu ile yeraltısuyu çekim miktarının yeraltısuyu kütlesinin 

uzun dönemli yıllık beslenimini aşmayacak düzeyde olduğu,  yerüstü suları için 

belirlenmiş olan çevresel hedeflere ulaşmada başarısız olmaya sebep olmadığı, insan 

faaliyetlerinden kaynaklı yeraltısuyu seviyesindeki değişiklerin doğrudan yeraltısuyu 

kütlesine bağlı karasal ekosistemlerde önemli bir bozulmaya sebep olmadığı ve 

yeraltısuyu seviyesindeki değişikliklerden kaynaklanan akım yönü değişikliklerinin 

özellikle de tuzlu su ya da diğer istenmeyen girişimlere sebep olmadığı durumu ifade 

edilmektedir.  
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SÇD Madde 2.32’ye göre 

Yeraltısuyuna doğrudan boşaltım kirleticilerin toprak ya da toprak altı 

yoluyla süzülmeksizin doğrudan yer altı suyuna boşaltılması anlamına gelir. 

Direktif bu tanımlar ile yeraltısuyu’nun yönetimi için önemli ipuçları 

vermektedir. Örneğin yeraltısuyu ile yüzey suları arasındaki etkileşimlerin önemini 

ve yeraltısuyu beslenme-boşalım ilişkilerini suya bağımlı ekosistemleri de gözeten 

bir şekilde bu tanımlar içerisinde görmekteyiz. Yeraltısuyu’nun sürdürülebilir 

yönetimi açısından söz konusu kavramların önemi büyüktür. Direktifte yer alan bu 

tanımlardan çıkan sonuç; bir yeraltısuyu kütlesinin bir akifer ya da akiferler 

içerisinde olması gerektiğidir. Çünkü bünyesinde bulundurduğu suyun kullanımına 

en iyi izin veren hidrojeolojik birim akiferdir. Ancak unutulmamalıdır ki yeraltısuyu 

yalnızca akiferlerde bulunmaz. Akitard ve akiklüd jeolojik birimleri de yeraltısuyu 

içermektedir. Fakat bu tabakalar suyu kullanabilmemiz için yeterli gözenekliliğe ve 

geçirgenliğe sahip değillerdir. Ancak akifer birimlerle bunları sınırlayan akitardlar 

arasında miktar ve kalite açısından etkileşim sözkonusu olduğunda bu birimlerinde 

önemi artmaktadır.  

2.3. Bazı Tehlikeli Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Yeraltı 

Sularının Korunmasına Dair Konsey Direktifi (80/68/EEC):  

Su Çerçeve Direktifi yayımlanmadan önce, yeraltısuyu kirliliğinin önlenmesi 

amacıyla “Bazı Tehlikeli Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Yeraltısularının 

Korunmasına Dair Konsey Direktifi” 1980 yılında yürürlüğe girmiştir. Direktifte iki 

adet kirletici listesi (öncelikli kirleticiler ve diğer kirleticiler) yer almış ve listelerde 

yer alan kirleticilerin yeraltısuyuna direk veya dolaylı deşarjlarının engellenmesi, 

sınırlandırılması veya gerekli önlemlerin alınması amaçlanmıştır. Ayrıca bu 

kirleticileri içeren atık suların direk veya dolaylı olarak yeraltı sularına deşarj 

edilebilmesi amacıyla yapılması gereken ön araştırmalar, verilecek izinler ve bu 

izinlerin içerikleri belirlenmiştir. Aslında bu direktif yeraltısuyu’nun kalitesi ile ilgili 

bir direktiftir. Direktifte yeraltı sularının kalitesi ile ilgili izleme sadece özel 

durumlar için belirtilmiş olup, bütün yeraltısuyu kütlelerini 

kapsamamaktadır.  80/68 sayılı Direktif 22.12.2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.  
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2.4. Yeraltısuyunun Kirliliğe ve Bozulmaya Karşı Korunması Direktifi 

(2006/118/EC) 

Su Çerçeve Direktifi’nde yeraltısuyu için miktar durum hedefleri açık bir 

şekilde belirtilmiştir. Amaç, yeraltısuyunun çekimi ve beslenimi arasındaki dengenin 

sağlanmasıdır. Fakat kimyasal durum kriterleri daha karmaşık olup, direktif kabul 

edildiği tarihte tam olarak çözümlenememiştir.  

Bu nedenle Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Komisyondan iyi kimyasal 

durum kriterlerini, kirlilik eğilimlerinin tanımlanması ve tersine çevrilmesine yönelik 

ayrıntıları açıklayan “kardeş” bir direktif önerisi geliştirmesini talep etmiştir. 

Yeraltısuyunun Kirliliğe ve Bozulmaya Karşı Korunması Direktifi (2006/118/EC) 

olarak adlandırılan bu yeni direktif bu nedenlerden ötürü hazırlanmıştır.   

Direktifin içerdiği 3 temel unsur: iyi kimyasal durum, kirlilik eğilimlerinin 

belirlenmesi, yükselen kirlilik eğilimleri var ise bunların tersine çevrilmesi ve 

yeraltısuyuna kirletici girdisini önlemek ve kısıtlamak için önlemler oluşturulması 

şeklindedir. SÇD’nin yeraltısuyu ile ilgili hükümlerini detaylandıran bu yeni direktif, 

nitrat ve pestisitler için AB genelinde belirlenen kalite standartları ve diğer 

kirleticiler için Üye Ülkeler tarafından belirlenecek eşik değerler temel alınarak 

yeraltısuyu kütlelerinin kimyasal durumunun değerlendirilmesine yönelik bir sistem 

oluşturmaktadır.  

Direktif, 21 Haziran 2014 tarihinde revize edilmiştir. Revize edilen 

Direktif’te eşik değerler belirlenirken bakılan parametrelere nitrit ve fosfor eklenmiş 

ve ayrıca doğal arka plan seviyeleri belirlenirken dikkate alınması gereken 

hususlurda açıklanmıştır.   

Bu kapsamda, söz konusu Direktifin doğru bir şekilde uygulanarak 

hedeflerine ulaşabilmesi için su kütlesi’nin; kütle’nin durumunun açık bir şekilde 

belirlenebilmesine izin verecek bir yöntemle belirlenmesi gereklidir. Belirlenemez 

ise Üye ülkeler Su Çerçeve Direktif’in amaçlarını gerçekleştiremezler.  (Günhan, 

2014). 
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3. SÇD KAPSAMINDA SU KÜTLESİ VE YERALTISUYU KÜTLESİ  

Direktifin ana amaçlarından bir tanesi sucul ekosistemlere doğrudan dayalı 

sulak alanlar ve kara ekosistemlerinin su ihtiyaçlarına göre sucul ekosistemlerin 

durumunu koruma ve geliştirme ve daha da kötüye gitmesini engellemektir. 

Direktifin bu amaca ve ilgili hedeflere ulaşma konusundaki başarısı en çok “su 

kütlesi” durumu ile ölçülecektir. Bu nedenle “su kütleleri” Direktifin ana çevresel 

hedeflerine uygunluk ve raporlama için kullanılacak ve yönetilecek olan birimlerdir.  

Bu kapsamda kilit bir tanımlayıcı bu kütlelerin “durumu”dur. Eğer su 

kütleleri su ekosisteminin durumunun doğru tanımlanmasına olanak vermediği 

şekilde tasvir edilirse Üye Devletler Direktifin hedeflerini doğru biçimde 

uygulayamayacaklardır. Bununla birlikte bir “su kütlesi” teriminin belirlenmesinin 

kendi başına bir hedef değil bir araç olduğunun altı çizilmelidir.  

AB Üye Devletleri ortak bir çalışmayla Su Çerçeve Direktifi’ni desteklemek 

için bir ortak strateji geliştirmiştir.  (SÇD için Ortak Uygulama Stratejisi (OUS) ). Bu 

stratejinin ana amacı Direktifin uyumlu ve düzenli bir biçimde uygulanmasına olanak 

sağlamaktır. Stratejinin kısa vadeli hedeflerinden bir tanesi Direktifin pek çok teknik 

konusuna ilişkin yasal olarak bağlayıcılığı olmayan ve pratik Rehber Dokümanlar 

oluşturulmasıdır. Bu dokümanlar nehir havzalarında Su Çerçeve Direktifini doğrudan 

ya da dolaylı olarak uygulayan uzmanlar için hazırlanmıştır.  

Yukarıda bahsedilen strateji kapsamında “su kütlesi” teriminin 

tanımlanmasına ilişkin bir Kılavuz hazırlamak için bir hazırlık grubu 2002 yılının 

Mart ayında kurulmuştur. Aynı yılın Nisan ayında Stratejik Koordinasyon grubu 

toplantısına ilişkin ilk taslak tartışılmış ve 2002 yılının Haziran ayı içerisinde ise Su 

Direktörleri toplantısı gerçekleştirilmiştir. Valencia’da gerçekleştirilen bu toplantının 

ardından Stratejik Koordinasyon grubu üyelerine hazırlanan taslak belge 

sunulmuştur. Buna ek olarak, Yeraltısuları Uzman Danışma Forumu (UDF) bu 

belgedeki yeraltısuyu bölümünün tamamlanması için iki kez tartışmalara katılmış ve 

katkıda bulunmuştur.   
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Taslak çalışma grubundaki, UDF Yeraltısuyu grubundaki ve Stratejik 

Koordinasyon Grubundaki tüm uzmanların faal ve yapıcı katkıları sayesinde Su 

Direktörlerinin Kopenhagta gerçekleştirilen toplantısında “su kütlelerine” ilişkin 

Rehber Doküman yayımlanmıştır. Dokümanın amacı su kütlesi tanımına ortak bir 

anlayış ve Su Çerçeve Direktifi altında su kütlesi tanımlaması uygulama önerileri 

geliştirmektir.  (OUS RD 2, 2003.) 

3.1. Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi Esasları 

Su Çerçeve Direktifi Madde 5’e göre belirlenecek olan yeraltısuyu 

kütlelerinin kütle belirleme esasları Ortak Uygulama Stratejisi Rehber Dokümanı 

No:2’de açıklanmıştır. Ayrıca, Yeraltısuyu Kütle Karakterizasyonu ile ilgili 2004 

yılında yayımlanan Teknik Raporda da bahse konu metodoloji ile ilgili olarak 

Avrupa Birliği ülkeleri’nin uygulamaları ve yaşadıkları tecrübeler anlatılmıştır.    

3.1.1. Tanımlar 

Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalarda sıkça yer alan 

bazı temel tanımlar aşağıdaki şekildedir; 

Yeraltısuyu; doygun alanda toprak yüzeyinin altında olan ve yüzey veya 

yüzeyin hemen altındaki toprakla doğrudan bağlantılı olan tüm sular,  

Akifer; ya önemli bir yeraltısuyu akışı yada önemli miktarlarda yeraltısuyu 

çıkarılmasına izin veren yeterli gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip yeraltı katmanı ya 

da kaya katmanları ya da diğer jeolojik katman,  

Yeraltısuyu kütlesi; bir akifer ya da akiferler içerisindeki yeraltısularının 

belirgin bir hacmi.  

3.1.2. Akiferler 

Yeraltısuyu kütlesi belirlenirken ilk adım akiferlerin belirlenmesidir. Akifer 

kavramı “Yeterli miktarda yeraltısuyu akışına ya da içerdiği yeraltısuyunun yeterli 

miktarda kullanılmasına izin veren gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip litolojik 

birimleri” ifade etmektedir. Dolayısı ile akiferin ne olduğunun daha açık bir şekilde 
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ortaya konulması ancak “yeterli miktarda yeraltısuyu akışı” ve “ yeterli miktarda 

yeraltısuyu kullanımı” nın tam olarak neye karşılık geldiğinin belirlenmesi ile 

mümkün olabilmektedir. (OUS TR 2, 2004) 

a) “Yeterli Miktarda Yeraltısuyu Akışı/Boşalımı”  

 

Yeterli miktarda yeraltısuyu akışı, ulaştığı yerüstü suyu kütlesinin kimyasal 

ve ekolojik kalitesinde önemli bir düşüş meydana getirebilecek ya da yeraltısuyu 

kütlesinin bağlantılı olduğu karasal ekosistemlere önemli bir zarar verebilecek bir 

derecedeki miktarı olan yeraltısuyu akışıdır. Buna ilaveten, yeterli miktarda 

yeraltısuyu akışı, akışın ortadan kaldırılması durumunda bağlantılı Yüzeysuyu 

kütlesinin ya da doğrudan bağlı kara ekosistemlerinin çevresel kalitesinde ciddi 

miktarda azalmaya yol açabilecek bir derecedeki miktarı olan yeraltısuyu akışı olarak 

da tanımlanabilir. Bu derecedeki bir yeraltısuyu akışına izin veren jeolojik birim 

akifer olarak nitelendirilmelidir. (OUS TR 2, 2004) 

b) “Yeterli Miktarda Yeraltısuyu Kullanımı” 

 

Günlük olarak, herhangi bir noktasından, en az 10 m
3
 ya da 50 kişiden 

fazlasına su sağlayabilen jeolojik birimlerin akifer olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Dolayısı ile yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesinde baz alınması 

gereken minimum çekim miktarı  10 m
3
/gün ya da 50 kişiden fazlasına su sağlamaya 

yetecek miktardır.  

Bu kapsamda, SÇD’ye göre a ve b kriterlerinden herhangi birisini karşılayan 

jeolojik katmanın akifer olarak addedilmesi gerekmektedir. (OUS TR 2, 2004) 
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Şekil-4 SÇD’ye Göre Akifer Belirlemede Takip Edilmesi Gereken Adımlar 

(OUS TR 2, 2004) 

3.1.3. Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi 

YAS kütleleri sadece kalite durumunun değerlendirilmesi için değil aynı 

zamanda miktar durumunun değerlendirilebilmesi için de belirlenebilmektedir. YAS 

kütlesinin miktar durumu genellikle su dengesinin/bütçesinin hesaplanması ile elde 

edilmektedir. Dolayısı ile belirlenen YAS kütlesinin bu hesaplamaya imkan vermesi 

gerekmektedir. Söz konusu duruma örnek olması açısından, birbirlerine su akışı olan 

iki ayrı su kütlesini ele alırsak, bu iki kütle öyle bir şekilde belirlenmiş olmalıdır ki:  

- bir kütleden diğerine akış, hesaplamada ihmal edilebilir derecede küçük 

olmalıdır, 

- bir kütleden diğerine akış miktarı, yeterli bir kesinlikle hesaplanabilir 

derecede olmalıdır. 

YAS kütleleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise 

akiferin karakteristik yapısıdır. Akiferin karakteristik yapısı, akışı, kirlilik yayılımını 

vb. hususları doğrudan etkileyen bir faktördür. Ayrıca değişik yapıdaki akiferlerin 

incelenmesine ilişkin zorluklar da yapıya göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin 

karstik ya da kırıklı katmanlar daha karmaşık yapıda olduğundan ötürü bu özelliği 
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gösteren YAS kütlelerine ilişkin hesaplamalar diğer yapılara göre daha zordur. (OUS 

TR 2, 2004) 

3.1.3.1.  Jeolojik ve Hidrolik Sınırlar 

YAS kütlesinin belirlenmesi, en basit anlatımıyla, yeraltısuyuna cografik 

sınırlar çizmektir. Bu kapsamda, YAS kütlesinin durumunun değerlendirilebilmesi 

için daha küçük alt birimlere ayrılması gerekmedikçe, bir YAS kütlesinin cografik 

sınırlarının belirlenmesi çalışmasında atılacak ilk adım jeolojik sınırların 

belirlenmesidir. Öte taraftan, jeolojik sınırların belirlenmesini müteakiben, aynı 

jeolojik yapı içerisinde yer alan yeraltısuyunun da eş potansiyel yüksekliğinde ya da 

akış yönünde farklılık gösterdiği durumda da birkaç ayrı kütleye bölmek 

gerekmektedir. (OUS TR 2, 2004) 

3.1.3.2.  Durumdaki Farkılıkları Hesaba Katmak 

YAS kütleleri, mümkün ölçüde yeraltısuyu kalitesini homojen bir yapıda 

gösterecek şekilde belirlenmelidir. Bir YAS kütlesi, kendi içinde, farklı noktalarında 

değişik kalite durumları sergiliyorsa, YAS kütleleri bu duruma göre alt birimlere 

ayrılmalıdır. YAS kütlelerinin belirlenmesi “iterativ” bir süreçtir. Dolayısı ile alt 

birimlere ayrılmış YAS kütlelerinin kalite durumu süreç içerisinde birbirine 

benzediği, bir elden değerlendirilebildiği durumda, bu alt YAS kütleleri tekrardan 

bütün bir YAS kütlesi olarak değerlendirilmelidir. SÇD’ye göre, bu durumu göz 

önünde bulundurmak suretiyle her 6 yılda bir revize edilmesi gereken Nehir Havzası 

Yönetim Planları’nda, belirlenmiş olan su kütlelerinin de gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. (OUS TR 2, 2004) 

Diğer taraftan, YAS kütlelerinin alt-birimlere ayrılmasında bir denge 

gözetilmelidir. Yeraltısuyu kalitesinin, YAS kütlesi bütününde belirlenmesinin 

mümkün olmadığı durumlarda, YAS kütlesinin alt birimlere bölümlemek faydalı 

sonuçlara yol açsa da, bölümlemenin fazla yapıldığı durumlarda yönetilemeyecek 

derecede fazla YAS kütlesi elde edilmiş olabilir. Dolayısı ile YAS kütlesinin 

bölümlenmesinde, kalite durumunun belirlenebilmesi ve idari olarak yönetilebilmesi 

hususları arasında bir denge gözetilmelidir. (OUS TR 2, 2004) 
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3.1.3.3 Yeraltısuyu derinliğinin kütle belirlemeye etkisi 

Baskıların daha çok yeraltısularının sığ kısmını etkilemesine karşın, daha 

derindeki yeraltısuyu akışı da yüzey ekosistemi için, özellikle de uzun vadede, 

önemli olabilir. İnsani faaliyetlerin yeraltısuyu akışının derin kısmında yaptığı 

değişiklik, sığ yeraltısuyunu etkileyebilir ve bu durumda, ilişkili olan yüzey 

ekosistemi de etkilenebilir. Ayrıca, derin yeraltısuyu, aynı zamanda içme suyu 

kaynakları ve diğer kullanımlar için de önem arzedebilir. Buna karşın üye ülkelerin 

şu durumlarda derin yeraltısuyunu yeraltısuyu kütlesi olarak belirlemekle sorumlu 

değildir: 

(a) yüzey ekosistemini olumsuz olarak etkilemiyorsa, 

(b) yeraltısuyu çekiminde kullanılmıyorsa,  

(c) içme suyu teminine uygun değilse (kalitesi uygun değilse ya da çekimi 

teknik olarak pahalıysa ya da mümkün değilse)  

(d) diğer ilgili çevresel hedefleri riske sokacak bir durum arz etmiyorsa.  

Su Çerçeve Direktifi, yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesinde bize şu 

seçenekleri sunmaktadır;  

(a) dikey düzeyde birbirinin üzerine binen her bir ayrı katmandakini ayrı 

olarak belirlemek 

(b) bu farklı katmanları kapsayacak tek bir yeraltısuyu kütlesi olarak 

belirlemek.  

Bu durum, üye ülkelere, (baskının türünü ve akiferin özelliklerini hesaba 

katarak) hedeflere daha etkin ulaşabilmesi açısından esneklik kazandırmaktadır. 

Örneğin; bir katman içerisinde, değişik derinliklerde büyük farklılıklar varsa, her bir 

derinliği farklı bir kütle olarak ele alınabilir. (OUS TR2,2004) 
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Şekil-5 Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesinde Önerilen Yaklaşım Özeti 

(OUS TR 2, 2004) 

3.1.4. Korunan Alanlar 

Korunan alanlar; içme suyu temini amacıyla kullanılan yüzey ve yeraltı suları 

koruma alanları, yüzme suları olarak belirlenen alanlar da dahil olmak üzere 

rekreasyon suları olarak belirlenen su kütleleri, nitrat direktifi kapsamında nitrat 

açısından hassas bölgeler olarak belirlenen alanlar ve ilgili Natura 2000 alanları da 

dahil olmak üzere su durumunun aynı seviyede tutulması veya iyileştirilmesi gereken 

ve içindeki habitat veya türlerin korunması için belirlenen alanlardır. (Gök, 2014) 

SÇD kapsamında, tüm korunan alanların belirlenmesinin bir NHYP parçası olarak 

ele alınması gerektiği belirtilmektedir. Korunan alanlar için, daha spesifik hedefler 

ve bir takım spesifik hüküm ve gereksinimler söz konusudur. Sonuç olarak, korunan 

bir alanın parçası olan su kütleleri için, bir takım ek hedefler düşünülmelidir. 

Buradan hareketle, YAS kütlelerini belirlerken, korunan alanlar da dikkate 

alınmalıdır. (OUS TR 2, 2004) 
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3.1.5. Sucul ve Karasal Ekosistemlerle Etkileşimler 

 

YAS kütlelerinin belirlenmesi ile bağıntılı olarak, YAS kütlelerinin 

karakterize edilmesinde önemli başlıklardan birisi de, kütlenin bağlantılı yüzeysuları 

ve karasal ekosistemle etkileşimidir. Zaten, SÇD’de yer alan iyi yeraltısuyu kimyasal 

durumu tanımı da, YAS kütlesinin, çevresindeki yüzeysularının çevresel hedeflerini 

riske sokmaması, ekolojik ve kimyasal durumunu kötüleştirmemesi ve çevreleyen 

karasal ekosisteme önemli bir zarar vermemesi gerektiğini belirtmektedir. (OUS TR 

2, 2004) 

3.2. Yeraltısuyu Kütlesi Karakterizasyonu ve SÇD Gereksinimleri 

Yeraltısuyu kütleleri belirlendikten sonra, bu kütlelerinin SÇD’nin 4. 

Maddesi’nde belirtilen hedeflere ulaşamama riskinin değerlendirilebilmesi için bir 

başlangıç karakterizasyonu’nun yapılması gerekir. Yeraltısuyu kütleleri, bu 

başlangıç karakterizasyonunun amaçları doğrultusunda sınıflandırılabilir. Bu da 

varolan hidrojeolojik, jeolojik, pedolojik (toprak bilim), arazi kullanımı, deşarj, 

çekim ve diğer veriler üzerinden sağlanabilir. Bu veriler ile aşağıdaki hususlar 

belirlenir; 



 YAS kütlesi ya da kütlelerinin yeri ve sınırları,  

 Aşağıdaki hususlar dahil YAS kütlesi ya da kütlelerinin maruz kaldığı 

baskılar:  

 Yayılı kirleticiler,  

 Noktasal kirleticiler,  

 YAS çekimi,  

 Suni besleme.  

 Yeraltısuyunun beslendiği drenaj alanında yer alan formasyonların 

genel karakteri,  

 Sucul veya karasal ekosistemlere doğrudan bağımlı YAS kütleleri.  

YAS kütlesinin başlangıç karakterizasyonu, söz konusu kütlenin maruz 

kaldığı baskı-etkileri, dolayısı ile risk durumunu ve o kütlede 
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izlenmesi/değerlendirilmesi gereken parametreleri ortaya çıkarmaktadır. Bu 

kapsamda, YAS kütlesinin kalite durumunun değerlendirilmesi açısından oldukça 

önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.  

Bu başlangıç karakterizasyonundan sonra, risk altında olduğu belirlenen 

yeraltısuyu kütlesi ve kütlelerinde bir ileri karakterizasyon gerçekleştirilmelidir. Bu 

ileri karakterizasyonun’un amacı;  risk altında olan kütlelerde, kalite durumunun 

ortaya konulması için yapılması gereken izleme, doğal arka plan seviyeleri ve eşik 

değerlerin belirlenmesi çalışmaları’dır. Böylelikle bu riskin büyüklüğünün daha 

doğru/isabetli bir değerlendirimesinin yapılması ve SÇD Madde 11’de belirtilen 

önlemlerden hangilerinin alınması gerektiği saptanabilir. Bu bağlamda, bu 

karakterizasyon, insan aktivitelerinin etkileri hakkındaki bilgilerin yanı sıra şunları 

da içermelidir: 

 YAS kütlesinin jeolojik özellikleri, geometrisi,  

 Hidrolik iletkenlik, porozite ve depolama katsayısı,  

 Yeraltısuyunun beslendiği drenaj alanında yer alan formasyonların ve 

toprak örtüsünün özellikleri, bu birimlerin kalınlığı, geçirgenliği,  

 YAS kütlesinin dinamik olarak bağlantılı olduğu sucul ve karasal 

ekosistemlerin bir envanteri,  

 YAS kütlesi ile ilişkili yerüstü su sistemleri arasındaki karşılıklı su 

akış yönlerinin ve oranlarının değerlendirilmesi,  

 Uzun dönem yıllık ortalama toplam beslenimi hesaplamaya yetecek 

veri,  

 Yeraltısuyunun kalite durumunun tanımlanmasında insani 

faaliyetlerinden gelen katkıların belirlenmesi de dâhil olmak üzere bu 

YAS kütleleri için arka plan düzeyleri oluştururken yeraltısuyunu 

tanımlayan özellikler.  

Yapılacak olan bu ileri karakterizasyon çalışmalarıyla bağlantılı olarak 

SÇD yeraltısuları ile ilgili ayrıca aşağıdaki bilgilerinde araştırılmasını 

belirtmektedir;  
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- İnsani Aktivitelerin Yeraltısuyuna Etkisinin Değerlendirilmesi  

İki veya daha fazla Üye Ülkenin sınırları içerisinde yer alan veya başlangıç 

karakterizasyonuna göre çevresel hedeflere ulaşamama riski bulunan bütün 

yeraltısuyu kütleleri için, ilgili durumlarda aşağıdaki bilgiler toplanmalı ve bu 

bilgilerin devamlılığı sağlanmalıdır:  

 Günlük 10 m
3
 daha az su çekilen veya 50’den daha az sayıda insana 

su sağlanan kuyular hariç, yeraltısuyu kütlelerindeki su çekim 

noktaları,  

 Bu noktalar için yıllık ortalama su çekim miktarı,  

 Yeraltısuyu kütlesinden çekilen suyun kimyasal bileşimi,  

 Yeraltısuyuna doğrudan deşarj yapılan noktalar,  

 Bu noktalardaki deşarj oranları,  

 Yeraltısuyu kütlelerine yapılan deşarjların kimyasal bileşimi,  

 Yeraltısuyunun besleniminin gerçekleştiği su toplama alanındaki 

toprak kullanımı (kirletici girişi ve yeraltısuyu beslenimine insani 

aktivitelerin etkisi)  

 

- Yeraltısuyu Seviyesindeki Değişikliklerin Etkisinin Değerlendirilmesi  

Yeraltısuyu kütlesinin aşağıdaki durumlara etkisi de dikkate alınarak, Üye 

Ülkeler daha düşük çevresel hedefler belirlenmesi gereken yeraltısuyu kütlelerini 

tanımlayacaktır:  

 Yüzeysuları ve bağımlı karasal ekosistemler,  

 Su düzenlemesi, selden korunma ve arazi drenajı,  

 İnsani gelişim  

 

- Kirliliğin Yeraltısuyu Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi  

Üye Ülkeler, daha düşük çevresel hedeflerin tanımlanacağı, insani 

aktivitelerin etkisi nedeniyle iyi yeraltısuyu kimyasal durumuna ulaşmanın ekonomik 

olarak mümkün olmadığı kadar kirlenmiş yeraltısuyu kütlelerini belirlemelidir. 
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Net olarak anlaşılması gerekmektedir ki, yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi, 

ilk ve en önemli unsur olarak, coğrafik ve hidrolojik unsurlara bağlıdır. Buna karşın, 

Direktif’in hedeflerine yönelik bir karşılaştırma yapılabilmesine olanak 

sağlayabilmesi açısından, su kütlelerinin belirlenmesi ve sonrasında sınıflandırılması,  

bu coğrafik alanın yeterli bir kesinlik ve açıklıkla tanımlanmış olmasını sağlamış 

olmak zorundadır. Bunun nedeni, Direktif’in çevresel hedeflerinin de, bu hedeflere 

ulaşmak için alınması gereken önlemlerin de temel nesnesinin “su kütleleri” 

olmasıdır. Bunun yanında, su kütlelerinin “durumu” anahtar bir olgudur. Su kütlesi, 

durumunun açık bir şekilde belirlenebilmesine izin verecek bir şekilde 

belirlenmemişse, üye ülkeler Direktif’in hedeflerini doğru bir şekilde 

uygulayamazlar. Ayrıca, su kütlelerinin çok fazla alt(ayrı) kütlelere ayrılmasından 

yönetimsel zorunluluğu düşünülerek kaçınılmalıdır. Buna paralel olarak bazı 

durumlarda su kütlelerinin birleştirilmesi yönetimsel zorluğu azaltmaya yardım 

edecektir. (OUS TR 2, 2004) 
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4. YERALTISUYU 

4.1. Yerküre’de Suyun Kökeni ve Hidrolojik Döngü  

Su yeryüzünde katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 farklı halde bulunmaktadır. 

Gaz olarak atmosferde su buharı şeklinde, sıvı olarak akarsularda, göllerde, 

denizlerde ve okyanuslarda, katı olarak ise buzullarda ve karda bulunmaktadır.  

Su molekülü bir oksijen atomunun iki hidrojen atomu ile simetrik olmayan 

bir şekilde bağlanması sonucu oluşmuştur. Bu simetrisizlik dengesiz bir yük 

dağılımına sebep olur ve su molekülüne polar yani kutuplu bir özellik kazandırır. Bu 

da suyun evrensel bir çözücü olmasını sağlamıştır.  

 

Şekil-6 Su Molekülü (Ekmekçi,2013) 

Yerküre, 4.6 milyar yıl önce oluşumundan beri sürekli olarak değişen 

karmaşık ve dinamik bir gezegen’dir. Bilim adamları genelde tekdüze bileşim ve 

yoğunluktaki ilk yerküre’nin muhtemelen soğumuş halde olduğunu ve büyük ölçüde 

silikat bileşikleri, demir ve magnezyum oksitler ile daha az miktarlarda diğer 

kimyasal elementlerden oluştuğunu düşünmekteydi. Sonrasında göktaşı 

çarpmalarının, yerçekimi sıkışmasının ve radyoaktif bozunmadan gelen ısının 

bileşkesi, Yerküre’nin sıcaklığını, içindeki demir ve nikeli eritmeye yetecek ölçüde 

arttırmış olup bu homojen bileşim ortadan kaybolmuştur. Sonuçta farklı bileşim ve 

yoğunlukta konsantrik katmanlardan oluşan farklılaşmış bir gezegen ortaya çıkmıştır. 

Bunun sonucunda yalnızca kabuk ve en sonunda da kıtalar oluşmakla kalmayıp aynı 

zamanda içerideki gaz çıkışlarına da yol açarak sonuçta okyanusların ve atmosferin 

oluşmasını sağlamıştır. 

Yerküre birçok şekilde birbirini etkileyen ve birbirine bağlı bileşenlerden 

oluşan bir sistem’dir. Yer’in başlıca alt sistemleri atmosfer, hidrosfer, litosfer, manto 
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ve çekirdektir. (Şekil-7) Bu alt sistemlerin arasındaki karmaşık ilişkiler madde ve 

enerjinin değişerek farklı biçimlere dönüştüğü dinamik olarak değişen bir kütleyle 

sonlanır. (Dirik, 2010) 

 

Şekil-7 Yerküre’nin altsistemleri (Dirik, 2010) 

Hidrosfer (su küre), yerküreyi suyun katı, sıvı ve gaz formlarında kuşatan 

katmanı’dır. Bu katman buzullar, okyanuslar, denizler, göller, ırmaklar, yeraltısuyu 

ve atmosferik su olmak üzere yerküredeki tüm suları içermektedir. Hidrosfer’in 

yerkürede’ki alt sınırı yerküre’nin kabuğu ile manto katmanı arasında olan 

Mohorovicic süreksizliği, üst sınırı ise atmosferin en üst sınırıdır. Hidrosfer 

yerküre’nin en eski katmanlarından birisidir ve 3.5 ile 4 milyar yıl önce litosfer ve 

atmosfer ile etkileşim içerisinde oluşmaya başlamıştır.   

Suyun kökeni hala tartışma konusudur. Bir grup bilim adamı suyun 

yerküre’ye kuyruklu yıldızlar ile geldiğini savunmaktadır. Bir diğer grup ise 

günümüzde de geniş kabul gören gaz çıkışı teorisini desteklemektedir. Bu teoriye 

göre hidrosfer, manto’nun erimesi ve manto’dan gaz çıkışı’nın gerçekleşmesi ile 

oluşmaya başlamıştır. Günümüzde yapılan jeolojik araştırmalar hidrosferin birçok 

jeolojik dönem de varolduğunu göstermektedir. Yürütülen çalışmalar neticesinde 

hidrosferin temel kütlesinin yerküre’nin oluştuğu milyonlarca yıl önceki ilk 

yüzyıllarda oluşmaya başladığı düşünülmektedir. Buna göre yerküre oluştuktan 50 

milyon yıl sonra gaz çıkışı sürecine girmiştir. Teori’ye göre; su buharı, karbon 
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bileşikleri CO2, CO ve CH, amonyum, sülfür ve bileşikleri H2S ve SO, borik asit, 

hidrojen, argon, HCl, HF, HBr ve diğer bazı gazlar lav çıkışı ile yerküre’nin 

yüzeyine gelmişlerdir. Bu volkanik gazların büyük bir kısmı yoğunlaşarak su’ya 

dönüşmüş ve bu suyun içinde yine yerkürede varolan gazlar çözünerek asit 

yağmurları şeklinde yerküre’ye dönüş yapmış ve hidrosfer’i oluşturmaya 

başlamışlardır. (Shiklomanov vd., 2003) 

Günümüzde yerkürede bulunan su kaynaklarını şu şekilde sınıflayabiliriz;  

 Meteorik Sular: Günümüz hidrolojik döngüsüne katılan atmosferik 

kökenli olan sulardır. Yağmur sularının zemin içerisine süzülmesiyle 

oluşurlar.  

 Fosil Sular: Çok eski dönemlerdeki yağışlardan ya da başka yollardan, 

sedimanter kayaçların boşluklarında sedimantasyon sırasında 

hapsolmuş sulardır. Sahra çölünden birkaç bin yıl önce yeraltına 

süzülmüş önemli miktardaki su, bu tip sulara örnek oluşturur.  

 Metaformik Sular: Metamorfizma sırasında, sıcaklık ve/veya 

basınçtaki değişime bağlı olarak minerallerin bileşiminde bulunan 

kristal sularının serbestleşmesi sonucu ortaya çıkan sulardır.  

 Magmatik Sular: Magmanın kristalleşmesi sırasında sistemde artık 

olarak kalan sulardır. Magmatik su, derin kabuktaki magmalarda 

bulunur. Eğer magma yerin yüzeyine veya okyanus tabanına ulaşırsa, 

magmatik su hidrolojik döngüye katılır.  

 Kozmik Sular: Uzaydan meteoritlerle gelmiş olan juvenil sulardır. 

Günümüz hidrolojik döngüsünün bir parçası değildirler. (Soytürk, 

2014)  

Yerkürede hidrosferde yer alan toplam su miktarı tablo-2’de görüldüğü üzere 

1.385.984.000 km
3
 olarak hesaplanmıştır. Bu miktarın 35.029.000 km

3
’ü

 
ise

 
tatlı su 

miktarı’dır. Yerkürede tatlı su; buzullarda, yeraltısuyunda, donmuş toprakta, 

bataklıklarda, göllerde, atmosferde ve topraktaki nem ile nehir akışlarında ve canlı 

bünyelerinde biyolojik su olarak yer almaktadır.  Tatlı su miktarı hidrosferdeki suyun 

%2,5’ini oluşturmaktadır.  (Shiklomanov, I. A. vd. 2003) Bu oran tatlı su 

kaynaklarının çok az olduğunu ifade etmektedir.  Diğer taraftan, söz konusu miktar 
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yerküredeki tüm kıtalara eşit olarak dağılmış durumda da değildir. Şekil-8’e bakıldığı 

zaman su kaynaklarının kıtalara göre dağılımı görülmektedir. Bunun sebebi su 

çevrimi’nin farklı yerlerde farklı özellik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Bir 

diğer önemli husus ise yeraltısuyu’nun tatlı su kaynakları içerisindeki önemidir. 

Tablo-2’den de görüleceği üzere buzullarda yer alan kullanılamayan tatlı su miktarı 

toplam tatlı su miktarından çıkarıldığı zaman yeraltısuları’nın tatlı su kaynakları’nın 

%96’sını oluşturduğu gerçeği ortaya çıkar.  Bu kapsamda yeraltısuyu’nun hem 

miktar açısından hem de kalite açısından sürdürülebilir kullanımı büyük önem arz 

etmektedir. 

 

Tablo-2 Hidrosfer su miktarları (Soytürk, 2014) 
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Şekil-8 Su kaynaklarının kıtalara ve nüfusa göre dağılımı  (TÜSİAD, 2008) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde 

Ülkemizin su bilançosu çıkartılmıştır. Buna göre, Türkiye`ye düşen toplam yağış 

miktarı yılda 501 milyar m
3
’dür. Bunun 274 milyar m

3
’ü buharlaşma ve terleme 

yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar m
3
’lük bölümü yeraltısuyunu 

beslemekte, 158 milyar m
3
’lük kısmı ise yüzey akışına geçmektedir. Yeraltısuyunun 

28 milyar m
3
‘ü pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. Buna ek 

olarak komşu ülkelerden ülkemize gelen yılda ortalama 7 milyar m
3
 su 

bulunmaktadır. Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 milyar m
3
 

olmaktadır. Fakat günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli 

amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt içindeki 

akarsulardan 95 milyar m
3
, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 

milyar m3 olmak üzere yılda ortalama toplam 98 milyar m
3
, 14 milyar m

3
 olarak 

belirlenen yeraltısuyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı 

su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m
3
 olmaktadır. Bu miktarında 44 

milyar m
3
’ü kullanılmaktadır.  (URL-3) 

Suyun atmosfer, karalar ve okyanuslar arasındaki sürekli döngüsüne 

hidrolojik döngü denmektedir. Hidrolojik döngü hidrosferde gerçekleşmektedir. 
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Güneş enerjisiyle desteklenen açık bir sistemdir. Bu sistemde yer alan süreçler Şekil 

9’da gösterilmektedir. Su, okyanuslar ve kara yüzeyinden buharlaşmaktadır. 

Buharlaşan su buharı kara ya da okyanuslar üzerinde yoğunlaşıncaya ve yağış olarak 

düşünceye kadar atmosferde taşınır ve yükselir. Karalar üzerine düşen yağışın bir 

kısmı bitki örtüsü tarafından tutulabilir, yüzeysel akışa dönüşebilir, yeraltına 

süzülebilir, yeraltı akışı haline geçebilir ve yüzey akışı olarak akarsulara taşınabilir. 

Bitkiler tarafından tutulan suyun ve yüzey akışının büyük bir kısmı ise atmosfere 

terleme ve buharlaşma yoluyla tekrar geri dönebilir. Yeraltına süzülen su daha 

derinlere sızarak yeraltısuyunu, akiferleri besleyebilir ve daha sonra kaynaklar olarak 

ortaya çıkabilir, akarsulara sızabilir ve son olarak denizlere boşalabilir ya da 

hidrolojik döngü devam ederken atmosfere geri buharlaşabilir. Döngünün parçası 

olan bu süreçler sürekli olarak meydana gelmektedir. (Yolcubal, t.y.)  

 

Şekil-9 Su çevrimi 

Hidrolojik döngü çok karmaşık bir olaydır. Büyük bir döngü olmasının yanı 

sıra kıtasal, bölgesel ve yerel ölçekte birbiriyle bağlantılı birçok döngüden meydana 

gelir. Küresel hidrolojik döngüde toplam su hacmi esasen sabit kalmasına rağmen 

suyun dağılımı kıtalar üzerinde, bölgeler ve yerel drenaj havzaları içerisinde sürekli 

olarak değişmektedir. 
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Hidrolojik sistem; bir sınırla çevrili olan, su ve diğer girdileri kabul eden, 

onları içerisinde yöneten ve çıktılar üreten bir yapı’dır. Hidrolojik sistem olarak su 

havzası ise belirli bir yerde akarsuya doğru drenaj olan kara alanıdır. Su havzası 

bölüm çizgisi ise drenajı belirli bir akarsuya doğru akan alanı drenajı akarsudan 

uzağa akan alandan ayıran bölüm hattıdır.  

 

Şekil-10 Havzada Su Potansiyeli Hesaplamalarının Şematik Gösterimi 

(Ekmekçi, 2013) 

Herhangi bir hidrolojik sistem için oluşturulan su bütçesi denklemi belirli bir 

zaman içerisinde, sisteme giren ve sistemden ayrılan tüm akımları ve sistemde 

depolanan su miktarını hesaba katmaktadır. Bütçe denkleminde sisteme giren akışlar 

pozitif miktarlar, sistemden ayrılan akışlar ise negatif miktarlar olarak gösterilir. Su 

bilanço analizi kütlenin korunumu prensibine dayanmaktadır ve basitçe şu şekilde 

ifade edilebilir.  

 𝑰 − 𝑸 =
𝒅𝑺

𝒅𝒕
 

 
Bu denklemde; 

I= Sisteme giren akım miktarı (m
3
/yıl) 

Q= Sistemden ayrılan akım miktarı (m
3
/yıl) 
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dS/dt = Belirli bir zamanda depodaki su miktarındaki değişim (m
3
/yıl)’dir.  

Hidrolojik döngünün ana elemanları Yağış (P), Buharlaşma (E), Terleme (T), 

Süzülme ya da İnfiltrasyon (I), Akış (R), Yeraltısuyu akımı (G) gibi süreçlerden 

oluşmaktadır. Genelde hesaplamalarda kolaylık açısından, buharlaşma ve terleme 

süreçleri tek bir terim evapotranspirasyon (ET) olarak ifade edilir. Yukarıda basitçe 

ifade edilen su bütçe denklemini Şekil 9’da ifade edilen küresel sistem için yazarsak 

genel su bütçesi denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. (Yolcubal, t.y.) 

P – R – G – E – T = ΔS (depodaki değişim) 

Süzülme (I) yüzey sisteminden ayrılarak yeraltısuyuna eklenen miktar olduğu 

için genel bütçede birbirlerini iptal ederek denklemde yer almamaktadır.  

4.2. Yeraltısuyu ile ilgili temel kavramlar 

Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesinde OUS No:2 kapsamında önerilen 

metodoloji 3.bölüm de anlatılmıştır. Söz konusu unsurların daha iyi anlaşılması ve 

yeraltısuyu kütlelerinin düzgün bir biçimde belirlenebilmesi için yeraltısuyu ile ilgili 

temel kavramların iyi anlaşılması büyük önem arz etmektedir.   

4.2.1. Suyun yüzey altındaki dağılımı  

 

Yeraltısuyu terimi genel olarak yüzeyden daha aşağıda su tablası’nın altındaki 

doygun zemin veya jeolojik formasyon içinde bulunan su için kullanılmaktadır. 

(Freeze vd., 1979) Yeraltısuları dinamik bir özellikte olan su çevriminin önemli bir 

parçasıdır ve kaynağı yağıştır.  Yüzeyaltı bölgesi vadoz zon (doygun olmayan bölge) 

ve freatik zon (doygun bölge) olmak üzere düşey yönde 2 bölgeye ayrılır. Yağış 

sonrası yeryüzünden sızan su önce doygun olmayan bölgeye gelir daha sonra 

yerçekiminin etkisiyle aşağıya doğru hareket ederek doymuş bölgeye ulaşır. Şekil-

11’ de yüzey altındaki suyun dağılımı görülmektedir.  
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Şekil-11 Suyun Yüzeyaltındaki dağılımı (Ekmekçi, 2013) 

Boşluklarda suyun hava ile birlikte bulunduğu bölgeye vadoz zon ya da 

havalanma zonu da denir. Havalanma zonu yeraltısuyu tablası ile yüzey arasında 

kalan bölgedir. Havalanma zonu genelde 3 alt zondan oluşmaktadır: Toprak suyu 

zonu, orta zon ya da vadoz suyu zonu ve kapiler ya da kılcallık saçağı. 

Toprak suyu zonu yer yüzeyine yakın bir zon olup aşağıya doğru kök zonuna 

kadar uzanır. Bu zondaki suyun dağılımı, mevsimsel ve günlük yağışlardan, yapılan 

sulamalardan, hava sıcaklığındaki ve nem oranındaki değişimlerden ve sığ bir su 

tablasından etkilenmektedir: Toprak suyu zonunda yer alan su süzülmeyle aşağıya 

doğru hareket eder. Buharlaşma ve bitkisel terleme yolu ile de yukarıya doğru 

hareket eder.  

Orta zon ise toprak suyu zonu ile kapiler zonun arasında kalan bölgedir. Bu 

bölgede peliküler su olarak adlandırılan; suyun moleküler adhezyon kuvvetleriyle 

taneye yapışan ve yerçekimi etkisiyle taneden ayrılmayan su ile yerçekimi etkisiyle 

aşağıya doğru hareket eden su yer almaktadır. Yeraltısuyu seviyesinin çok yüksek 

olduğu durumlarda bu zon mevcut değildir. Örneğin yüksek miktarlı yağışlarda, 
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geçici olarak bu zondaki toprak suya tamamıyla doygun hale gelebilir. Bu gibi 

durumlarda kapiler saçağı, toprak suyu zonuna kadar hatta yer yüzeyine kadar 

uzanabilir.  

Kapiler zon veya kılcal saçağı yeraltısuyu tablasından yukarıya doğru uzanan 

bir zondur. Bu zonda sular kapiler kuvvetler etkisi ile hareket etmektedir ve bitkiler 

tarafından kullanılabilmektedir. Kapiler saçak zonunda bulunan kapiler sular, 

yüzeysel geriliminin etkisi ile tanelerin etrafına ince bir tabaka şeklinde 

tutunmaktadır. Yüzeysel gerilimi, sıvıların yüzeylerine özgü bir olaydır. Bu zonda 

yüzey moleküllerinin birbiri arasında, sıvı kütlesinin içindeki moleküller arasında 

bulunandan daha fazla bir kohezyon mevcut olup bu nedenle sıvı yüzeyi gerilmiş 

elastik bir ince tabaka şeklinde hareket etmektedir. Kılcal saçağın içinde, su yüzey 

gerilmesi ile doygun bölgeden doygun olmayan bölgeye doğru yükselir. 

Kapiler bölgede negatif basınçlar görülür ve bu basınçların değeri yeraltısuyu 

yüzeyinden yukarıya doğru artar. (Şekil-12) Basıncın negatif olduğu kapiler ve 

doygun olmayan bölgelerde suyun basıncı atmosfer basıncından küçüktür ve bundan 

dolayı bu bölgelere açılan kuyulara yeraltından su akımı olmaz. Bu nedenle sadece 

doygun bölgedeki su kuyularla yeryüzüne çıkarılabilir. (Ekmekçi, 2013, Yolcubal, 

t.y. ) 

 

Şekil-12 Yeraltısuyu Basınç Değişimleri 
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4.2.2. Porozite (Gözeneklilik) - n 

Yerküreyi oluşturan malzemelerin önemli fiziksel özellikleri arasında yer alan 

gözeneklilik; yeraltısuyunun miktarını, hareketini ve kuyular aracılığıyla elde 

edilmesini etkilemektedir.   

Suyun yerçekimi etkisiyle yeraltına süzülmesi toprakta ya da kayaçlarda yer 

alan gözenekler (boşluklar) sayesinde mümkün olmaktadır. Gözeneklilik (n), bir 

kayacın içerdiği boşluk hacminin kayacın toplam hacmine oranının yüzdesel olarak 

ifadesidir. 

𝒏 =
𝑽𝒗

𝑽𝑻
𝒙𝟏𝟎𝟎 

n = Gözeneklilik 

Vv= Kayacın içerdiği boşluk hacmi 

VT= Kayacın toplam hacmi 

İki tür gözeneklilik mevcuttur. Birincil gözeneklilik ve ikincil gözeneklilik. 

Birincil gözeneklilik kayacın (örneğin kumtaşı, kiltaşı gibi) pekişmeden önce, 

sedimantasyon ve diyajenez sırasında taneleri arasında kalan boşluklardır. İkincil 

gözeneklilik ise sedimantasyon sonrası fiziksel (tektonik hareketler), kimyasal ve 

biyolojik unsurların etkisiyle oluşan boşluklardır. İkincil boşluklara örnek olarak 

çatlaklar, kırıklar, solüsyon boşlukları verilebilir. Toplam boşluk hacmi, birincil ve 

ikincil boşluk hacminin toplamı’dır. Bazalt, granit gibi kayaçlarda boşluklar, kırık ve 

çatlakların neden olduğu açıklıklardan oluşurlar. Kireçtaşı gibi karbonatlı kayaçlarda 

oluşan karstik boşluklar ise karbondioksitçe zengin suların karbonat kayaçlarını 

zaman içerisinde çözmesi ile oluşan cm boyutundan mağara boyutuna ulaşan 

boşluklardır. Metamorfizma süreci sonrasında da kayaçlarda ikincil boşluklar 

oluşabilir. Örneğin, kalsitin metamorfizma sonucu dolomite dönüşmesi ile kayacın 

boşluk hacminde % 5,9 azalma görülmesi gibi. (Yolcubal, t.y.) 
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Şekil-13 Birincil ve ikincil gözeneklilik (Ekmekçi, 2013) 

Jeolojik birimlerde gözlenen boşluklar mikron ölçeğinde olabildiği gibi 

karstik kireçtaşlarında olduğu gibi mağara ölçeğinde de olabilir. Doğal malzemelerin 

boşlukları genellikle malzeme içerisinde homojen bir dağılım göstermezler. 

Boşlukların bazıları birbirleri ile bağlantılıdır, bazıları ise yeraltısuyu hareketinin 

dışında kalan bağlantısız boşluklardır. (Şekil-14) Bundan dolayı gözenekli ortam 

kavramında boşlukların birbirleriyle bağlantısının olması gerekir. Bu bağlantılı 

boşlukların hacminin kayacın tüm hacmine oranı etkin gözeneklilik olarak 

adlandırılır. (Ekmekçi, 2013) 

 

Şekil-14 Ölü hacimli boşluklar (Ekmekçi, 2013) 
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Doğal malzemelerdeki gözeneklilik oranları tablo-3’te verilmiştir. Tablo 

incelendiği zaman malzeme türüne göre gözeneklilik oranlarının değiştiği 

görülmektedir.  

 

Tablo-3 Çökel ve kayaçların gözeneklilik oranları (Ekmekçi, 2013) 

Yüksek gözeneklilik oranı mevcut jeolojik birimin yüksek oranda su 

bulundurduğu anlamına gelse de, bu birimden yüksek oranda su çekimi 

yapılabileceği anlamına gelmez. Örneğin killerde gözeneklilik çok yüksektir ancak 

tane boyu çok düşük olduğu için yüzey alanı çok fazladır ve su yüzey alanı çok fazla 

olan bu tanelerin etrafında tutulur. Ancak suyun moleküler çekim kuvvetleri etkisiyle 
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tutulmasından dolayı bu suyu alabilmek için çok yüksek miktarda negatif basınca 

ihtiyaç duyulur.  

Gözenekliliği etkileyen faktörler;  tane boyu dağılımı, tanelerin yuvarlaklığı 

ve tanelerin dizilimidir. Tane boyu dağılımında; tanelerin hepsi de aynı çapta olur ise 

yani iyi derecelenmiş (iyi boylanmış) durumda ise, gözeneklilik en yüksek 

değerdedir. Tanelerin kötü derecelenmiş olduğu durumda ise, yani değişik çaplarda 

malzeme bir arada bulunuyor ise gözeneklilik en düşük değerdedir.  Tanelerin 

yuvarlaklığı da gözenekliliğe etki eden bir diğer faktördür. Yuvarlaklık arttıkça 

gözeneklilik küçülür. Son olarak tane dizilimlerindeki farklılık gözenekliliği etkiler. 

Şekil 15’te aynı tane çapına sahip tanelerin kübik sistemde dizilişleri % 47,65 

gözenekliliğe sahipken, rombohedral sistemde dizilişleri ise % 25,95’lik bir 

gözeneklilik oluşturmaktadır. (Yolcubal, t.y.) 

 

Şekil-15 Tane dizilimi (Ekmekçi, 2013) 

4.2.3. Özgül Verim – Özgül Tutma 

Bir kayacın birim hacminden yerçekimi etkisi altında alınan su miktarına 

özgül verim denir. Yerçekimi etkisi ile alınamayan su miktarı moleküler çekim ve 

kapilarite kuvveti ile kayaç içinde tutulur. Tutulan bu su miktarına ise özgül tutma 

denir. (Şekil – 16) 



38 
 

 

Şekil-16  Özgül verim – tutma (Ekmekçi, 2013) 

Özgül tutma ile özgül verimin toplamı poroziteyi (n) vermektedir. 

𝒏 =
𝑽𝒗

𝑽𝑻
=  

𝑽𝒓

𝑽𝑻
+

𝑽𝒘

𝑽𝑻
= 𝑺𝒓 + 𝑺𝒚 

İnce taneli malzemelerde gözeneklilik, iri taneli malzemelere oranla daha 

fazladır ancak bu gözeneklerin büyük bir kısmı birbirleri ile bağlantılı olmadığından 

özgül verimi iri taneli malzemelere oranla düşüktür. Dolayısı ile tane boyutu 

azaldıkça özgül tutma artar. Örneğin kil % 50 gözenekliliğe sahip olup, aynı 

zamanda da % 48 özgül tutma oranına sahip olabilir. Şekil-17’de bu ilişki 

gösterilmektedir. (Ekmekçi, 2013, Yolcubal, t.y.) 
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Şekil-17 Özgül verim-özgül tutma-gözeneklilik-tane boyutu ilişkisi (Ekmekçi, 

2013) 

4.2.4. Darcy Yasası  

 Yeraltısuyu akış yasası olan Darcy Yasası, 1856 yılında Henry Darcy isimli 

Fransız hidrolik mühendisi tarafından suyun yeraltında akışını çözmek için yaptığı 

birtakım çalışmalar sonucunda bulunmuştur. Şekil-18’de Henry Darcy’nin 

çalışmalarını yaptığı deney düzeneği görülmektedir. Düzenekte iki adet 

manometre’nin yerleştirildiği içi kumla dolu ve enine kesiti A olan silindirin bir 

ucunda su giriş tüpü, diğerdinde de su çıkış tüpü vardır. Silindir içine, tüm 

gözenekler suyla dolana ve girişteki akış miktarı Q, çıkıştaki akış miktarı Q’ya eşit 

olana kadar su verilmektedir. Tüplerdeki akışkanın yüksekliği h1 ve h2 olup, 

aralarındaki mesafe ∆L’dir.  Silindir içindeki özgül debi q; 

       𝒒 =
𝑸

𝑨
 

olarak ifade edilmektedir. Darcy, yapmış olduğu deney de özgül debi’nin ∆L sabit 

tutulduğu zaman h1 ve h2 ile doğru orantılı, h1- h2 sabit tutulduğunda ise ∆L ile ters 

orantılı olduğunu bulmuştur. Ayrıca, özgül debi ile hidrolik eğim grafiğinin eğiminin 

bir katsayıyı (Hidrolik iletkenlik-K) verdiğini ortaya koymuştur.  (Freeze vd., 1979) 
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Şekil-18 Darcy düzeneği (Ekmekçi, 2013) 

 

Bu sonuçlardan sonra Darcy yasası; 

𝑸 = − 𝐊 ∙  𝐢 ∙  𝐀 

𝑸 = −𝐊 ∙  
𝐇𝟏 − 𝐇𝟐

∆𝐋
 ∙  𝐀 

olarak ifade edilmiştir. Formülde ; 

Q = Suyun debisi, [L
3
/T] 

K = Hidrolik iletkenlik, [L/T] 

 i = Hidrolik gradyan, boyutsuz 

A = Kesit Alanı [L
2
] 
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H1 , H2 = Hidrolik yük (Φ) [L] 

L = Manometreler arası uzaklık [L]’tır. 

4.2.5. Hidrolik yük 

Gözenekli ortamlarda akışkanın hareketi hidrolik gradyan (i) ile meydana 

gelmektedir. Hidrolik gradyan yeraltısuyu akış yönünde birim mesafedeki yük 

kaybıdır. Akışkan, basıncı yüksek olan yerden düşük olan yere doğru hareket 

etmektedir. Gradyanın hesaplanabilmesi için hidrolik yük’ün (Φ) hesaplanması 

gerekmektedir. Hidrolik yük birim ağırlık başına toplam enerji’dir ve ölçüm yapılan 

noktadaki suyun basıncı (basınç yükü-h) ile ölçüm noktasının yapıldığı kot 

yükü(z)’nün toplamıdır. (Şekil-19) Hidrolik yük’ün hesaplanmasında doygun olan 

ortamlarda piyezometreler kullanılmaktadır. Doygun olmayan ortamlarda ise 

tansiyometreler kullanılmaktadır. (Şekil-20) Piyezometreler su seviyesi’nin 

ölçüldüğü, tüm uzunluğu boyunca kapalı olan ve suyun girebilmesi için yalnızca alt 

ucu açık olan bir tüp veya boru’dur. (Ekmekçi, 2013) 

H = h + z 

 

Şekil-19 Hidrolik yük-Doygun ortam(Ekmekçi, 2013) 
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Şekil-20 Hidrolik yük-Doygun olmayan ortam (Ekmekçi, 2013) 

Hidrolik yük ölçümleri, yeraltısuyu akımını karakterize etmek (örneğin, 

akımın yönü ve hidrolik eğim miktarı), akiferlerin hidrolik özelliklerini (K, T, ve S) 

belirlemek ve bir bölgedeki yeraltısuyu kaynaklarının çekiminin etkilerini 

değerlendirmek için gerekli olan önemli bir bilgidir. 

Yeraltısuyu sistemlerinde hidrolik yükün dağılımı 3 boyuttadır. Akifer 

sistemine 3 boyutta (x, y ve z) birçok sayıda piyezometre yerleştirilir ise, akiferdeki 

eş hidrolik yüklerinin lokasyonları belirlenebilir. Bu yükler eş potansiyel yada eş 

hidrolik yük yüzeyi olarak tanımlanan bir yüzey meydana getirirler.  Bu yüzeylerin 

yatay bir düzlem üzerinde bıraktığı izlere eş potansiyel çizgileri, meydana getirdiği 

haritalarada potansiyometrik yüzey haritaları denir. (Şekil-21) Bu haritalardan 

faydalanılarak  bir akifer sistemindeki yeraltısuyu hareketinin doğrultusu, hızı ve 

akımın debisi hesaplanabilir. Potansiyometrik harita sadece bir akiferdeki yeraltısuyu 

akımının durumunu yansıtır. Dolayısıyla her akifer için ayrı hazırlanmalıdır. 

Potansiyometrik haritaların hazırlanışında akiferin yatay olduğu ve hidrolik eğimin 

düşey yönde bir bileşeni olmadığı varsayılmaktadır. Ayrıca yeraltısuyu akımında 

zamana bağlı olarak bir değişme olmadığı kabul edilmektedir. 
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Serbest akiferler için su tablası haritaları (Şekil-22) ve basınçlı akiferler için 

ise potansiyometrik yüzey haritaları (Şekil-23) hidrojeolojik yorumlamada kullanılan 

temel araçlardır. Bu haritalar eş yükseklik(kot) çizgili kontur haritaları gibi 

gösterilebilir. Su tablası ve potansiyometrik yüzey haritaların çiziminde kuyularda 

ölçülen su seviyesi kotları veri olarak kullanılmaktadır. (Yolcubal, t.y.) 

  

Şekil-21 Potansiyometrik yüzey haritası (Yolcubal, t.y.) 

 

Şekil-22 Su tablası haritası (Özyurt, t.y.) 
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Şekil-23 Potansiyometrik yüzey haritası (Ekmekçi, 2013) 

 

  

Şekil-24 Hidrolik yük dağılımı örneği (Ekmekçi, 2013) 
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Şekil-25 Hidrolik yük dağılımı örneği (Ekmekçi, 2013) 

 

  

Şekil-26 Hidrolik yük dağılımı örneği (Ekmekçi, 2013) 

4.2.6. Hidrolik iletkenlik (K) – Geçirimlilik (k) 

Hidrolik iletkenlik K; ortamın ve akışkanın özelliklerine bağlı bir orantı 

katsayısıdır. Darcy’nin yaptığı deney ampirik bir deney olup, gözlemlere dayalıdır. 

Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan K üzerinde ileriki yıllarda akışkanlar 

mekaniği prensiplerinden yararlanılarak çeşitli çalışmalar yapılmış ve borulardaki 

debi hesabı olan Poiseuille eşitliğinden yararlanılarak;   

𝑲 =  𝐤 ∙  
𝛒𝐠

𝛈
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𝑲 =  𝐂𝐝𝟐  ∙  
𝛒𝐠

𝛈
 

𝒌 =  𝐂𝐝𝟐  

bağıntıları elde edilmiştir. Bağıntıda; 

K = Hidrolik İletkenlik [L/T] 

k = Geçirimlilik (permeabilite) [L
2
] 

d = Etkin tane çapı, d10 [L
2
] 

C=Tane boyu dağılımı, tanelerin yuvarlaklığı, paketlenme şekilleri ile ilgili 

değişkenlik gösteren katsayı   

𝜌 = Akışkan yoğunluğu [M/L
3
] 

𝜼 = Dinamik vizkozite  [cP] 

g = Yerçekimi [L/T
2
]’dir.  

 Bu bağıntıda k; geçirimlilik (permeabilite) katsayısıdır ve sadece ortamın 

özelliklerine bağlıdır. Temel olarak akışın meydana geldiği gözeneklerin 

büyüklüğü’nün bir fonksiyonudur. Daha çok petrol endüstrisinde kullanılmaktadır. 

(Freeze vd., 1979) 

 Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bağıntılardan hidrolik iletkenliğin 

(K); hem ortamın fiziksel özelliklerine (gözeneklerin yarıçapı, tane boyutu 

dağılımına, tanelerin şekline, yüzeylerin pürüzlülüğüne, tanelerin paketlenme şekline 

vb.) hem de akışkanın özelliklerine (viskozite, yoğunluk) bağlı olarak 

değişebileceğini göstermektedir. 
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 Gözenekli ortamların hidrolik iletkenliği, akiferlerin performansını 

değerlendirmede (örneğin iletimlilik), kirleticilerin yeraltında taşınımlarının 

belirlenmesinde gerekli olan önemli bir parametredir. Örneğin, kirlenmiş akiferler ile 

ilgili çalışmalarda, kirlenmiş sahada hidrolik iletkenliğinin dağılımı hakkındaki 

bilgiler, kirliliğin yayılma hızını ve yayılma istikametinde bulunan kuyuların ve 

korunması gereken alanların kirlenmeden etkilenip etkilenmeyeceğini belirlemede 

gereklidir.  Şekil-27’de değişik malzemelerdeki hidrolik iletkenlik değerleri 

görülmektedir. (Yolcubal, t.y.) 

 

Şekil-27 Hidrolik İletkenlik değerleri (Yolcubal, t.y.) 
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4.2.7. Hidrolik İletkenlikte Homojenlik-Heterojenlik-İzotropi-Anizotropi 

 Hidrolik iletkenlik K, bir jeolojik formasyon içerisinde konumdan bağımsız 

ise formasyon homojen, bağımlı ise formasyon heterojendir.  Homojen bir 

formasyon içerisinde bir xyz koordinat sistemi oluşturursak K(x,y,z) = C olur. C bir 

sabittir. Ancak heterojen bir formasyon içerisinde K(x,y,z) ≠ C olur.  

 Jeolojik formasyonlarda heterojenliği 3’e ayırmak mümkündür. Birincisi, 

sedimanter kayaçlarda ve taşlaşmamış gölsel ve denizel çökellerde yaygın olarak 

bulunan katmanlı heterojenlik’tir. Formasyonu oluşturan tabakalar kendi içinde K1, 

K2, K3.. gibi homojn hidrolik iletkenlik değerlerine sahiptir ancak tüm sistem 

heterojen olarak düşünülebilir. (Şekil–28) İkincisi, faylar ve büyük ölçekli 

stratigrafik yapıların bulunduğu yerlerde görülen süreksizlik heterojenliği’dir. 

Süreksizlik özelliğinin her yerde bulunabildiği tipik örnek türü formasyon-anakaya 

dokanaklarıdır. (Şekil-29) Üçüncüsü ise delta, alüvyal yelpaze ve buzul çökellerini 

oluşturan sedimanter süreçlerde yaygın olarak görülen eğilimli heterojenlik’tir. 

(Şekil-30) (Freeze vd., 1979)   

 

Şekil-28 Katmanlı heterojenlik (Yolcubal, t.y.) 

 

Şekil-29 Süreksizlik heterojenliği (Yolcubal, t.y.) 
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Şekil-30 Eğilimli heterojenlik (Yolcubal, t.y.) 

 Bir formasyon içindeki herhangi bir noktada hidrolik iletkenlik ölçüm 

yönünden bağımsız ise formasyon o noktada izotrop, bağımlı ise anizotrop’tur.   

4.2.8. Depolama (S) ve İletimlilik (T)  

 Depolama ve iletimlilik katsayıları bir akiferin önemli hidrolik 

karakteristikleridir. Depolama katsayısı (S), gözenekli ortamın birim yüzey alanından 

hidrolik yükteki birim değişim altında alınabilecek su hacmidir. İletimlilik katsayısı 

(T) ise akiferin tamamen doygun oldugu kalınlığın birim genişliğinden hidrolik 

gradyanın 1 olması durumunda yatay olarak geçen su miktarı’dır. (Özyurt, N.N., t.y.) 

Depolama katsayısı akiferden ne kadar suyun drenaj veya pompajla alınabilecegini, 

iletimlilik katsayısı ise akiferde ne kadar suyun hareket edecegini gösterir.  

Depolama katsayısı (S) basınçlı akiferlerde; 

𝑺 = 𝐒𝐬 ∙  𝐛 

𝐒𝐬 = 𝛒𝐠 (𝛂 + 𝐧𝛃) 

Depolama katsayısı (S) serbest akiferlerde; 

𝑺 = 𝐒𝐲  
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İletimlilik katsayısı (T) basınçlı akiferlerde;  

𝑻 = 𝐊 ∙  𝐛 

İletimlilik katsayısı (T) serbest akiferlerde;  

𝑻 = 𝐊 ∙  𝐛(𝐭) 

olarak ifade edilmektedir. Basınçlı akiferlerin depolama katsayısı formülünde yer 

alan Ss, özgül depolama olup, gözenekli ortamın birim hacminden hidrolik yükteki 

birim değisim altında alınabilecek su hacmidir.  α akiferin sıkışabilirliği, 𝛃 akışkanın 

sıkışabilirliği, n gözenelilik, 𝜌 yoğunluk, g yerçekimi ve b ise akifer kalınlığıdır.  

 Su kaynağı olarak kullandığımız  akiferlerin karakteristiklerinin (T - 

İletimlilik ve S – Depolama gibi) tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu 

karakteristikler yeraltısuyumuzu hem miktar hem de kalite açısından yönetebilmemiz 

için bize önemli bilgiler sağlamaktadır. Örneğin bir kuyuyu açtığımız zaman bu 

özellikler kuyumuzun etki yarıçapını etkileyen faktörlerdir. Kuyu etki yarıçapı;   

pompaj esnasında kuyuya yaklaştıkça eğimi artan ve ters bir koniye benzeyen düşüm 

konisi’nin yarıçapıdır. Pompaj yapılan her kuyu etrafında bu koni meydana gelir. 

Ancak bu düşüm konisinin şekli ve boyutu; pompaj debisine, pompaj süresine, 

akiferin hidrolik karakteristiklerine, yer altı suyunun eğimine ve kuyu etki alanı 

içinde bulunan beslenme ve boşalım ilişkisine bağlı olarak değişir.  Etki yarıçapının 

önemi büyüktür. Bu konu ile ilgili olarak Thies (1935) çok önemli çalışmalar 

yapmıştır. Eğer ki, etki yarıçapının bittiği yerde ( hidrolik düşümün sıfır olduğu yer) 

hesaplanan debi değerinden daha fazla bir debiyle çekim yapılır ise düşüm konisi bir 

beslenme sınırına ulaşır ve pompajın devam etmesi halinde kuyuya gelen suyun bir 

kısmı bu beslenme sınırından oluşacak süzülme kaynaklı olacaktır. Böylelikle 

yeraltısuyunu miktar olarak koruyamaz duruma geliriz. Diğer bir önemli husus ise 

kirliliktir. Eğer üretim yapmakta olduğumuz akiferin beslenme alanı kirli ise  aşırı 

çekim sonucunda akiferimiz kirlenmeye başlar. Böylelikle kimyasal açıdanda 

yeraltısuyumuzu koruyamaz hale geliriz. Yine benzer şekilde düşüm konisinin yer 
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altısuyu boşalım bölgesine ulaşması neticesinde bu bölgeden kaynaklı kirlenmede     

(Yüzeyden boşalımın olduğu yere doğru kirlilik girişi olabilir) yeraltısuyumuzu 

kirletebilir.  Çünkü kuyumuzdan aldığımız suyun bir kısmı doğal boşalımdan olan su 

miktarı olacaktır. Sonuç olarak akifer karakteristiklerinin bilinmesi ve akiferlerimizin 

dolayısıyla yeraltısuyu kütlelerimizi bu karakteristikler çerçevesinde gruplandırarak 

belirlememiz ve yönetmemiz gerekmektedir.  

4.2.9. Akifer kavramı  

 Hidrojeolojik açıdan jeolojik birimler 4 başlık altında gruplandırılmaktadır. 

Akifer, Akitard, Akiklüd ve Akifüj. Bu gruplandırma aslında jeolojik birimlerin suyu 

bulundurma ve iletebilme özelliklerine göre yapılmıştır. Akitard, su bulunduran fakat 

suyu az ileten birimlerdir. Yarı geçirimli birimde denebilir. Örneğin killi ince kum, 

killi siltli kum, silt gibi. Akiklüd su bulunduran fakat suyu iletmeyen birimlerdir. 

Örneğin kil, siltli kil gibi. Akifüj ise su bulundurmayan birimlerdir. Örneğin granit, 

şist, diyabaz gibi.  

Akifer ise suyu depolayabilen yani gözenekliliği yüksek ve hidrolik eğim 

altında suyu bir noktadan diğerine iletebilen doygun jeolojik birim’dir.  Örneğin 

çakıl, kum, kumtaşı, karstik kireçtaşı ile çatlaklı volkanik ve magmatik kayaçlar 

yaygın olarak bulunan akiferlerdir. Hidrolik açıdan serbest, basınçlı, yarı-basınçlı ve 

tünek akifer olmak üzere 4 tip akifer türü vardır.   

Serbest akifer; Alttan geçirimsiz birimle sınırlı, üstten atmosferik koşullara 

açık ve doygun zonun üst seviyesi (su tablası) atmosferik basınca eşit olan akifer 

türüdür. Atmosfere açık olmasından ötürü akiferdeki gözeneklerde yer alan 

yeraltısuyunun basıncı atmosferik basınç ile dengededir. (Şekil-31) 
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Şekil-31 Serbest Akifer (Ekmekçi, 2013) 

Basınçlı akifer: Alttan ve üstten geçirimsiz birimlerle sınırlandırılmış 

birimlerdir. Akiferdeki gözeneklerde yer alan yeraltısuyunun basıncı atmosferik 

basınçtan büyüktür. Bu nedenle yeraltısuyunun mekanik enerjisini gösteren enerji 

düzeyi akifer tavanının üzerindedir. Bu tür akiferlerde açılan kuyularda su 

piyozometrik seviyeye kadar yükselir. (Şekil-32) 

 

Şekil-32 Basınçlı Akifer (Ekmekçi, 2013) 
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Yarı Basınçlı Akifer: Alttan ve üstten yarı geçirimli birimle sınırlanan 

akiferlerdir. Yeraltısuyu basıncı atmosferik basınçtan daha yüksektir. O nedenle su 

tablası yerine piyozometrik düzeyden söz edilir. (Şekil-33)  

 

Şekil-33 Yarı-basınçlı Akifer (Ekmekçi, 2013) 

Tünek Akifer: Vadoz zonda, yerel ölçekli kil silt mercekler üzerinde oluşan 

düşük verimliliğe sahip zonlarda olur.  (Şekil-34) 

 

Şekil-34 Tünek Akifer (Ekmekçi, 2013) 
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 Litolojik özelliklerine göre de akiferleri pekişmiş kayaç ve pekişmemiş kayaç 

(taneli) akifer olmak üzere 2 gruba ayırabiliriz. Pekişmiş kayaç akiferleri de kırıklı-

çatlaklı ve erimeli olmak üzere ikiye ayrılır. Pekişmiş kırıklı-çatlaklı kayaç 

akiferlerine örnek olarak volkanik ve metamorfik kayaçlar verilebilir. Erimeli 

kayaçlara örnek olarak karbonatlı kayaç akiferleri verilebilir. Pekişmemiş yani taneli 

akiferlere örnek olarak ova ve vadi alüvyon akiferleri örnek verilebilir.      

4.2.10. Yeraltısuyu ile akuatik-karasal ekosistem etkileşimleri 

 Su kaynaklarımızı etkili ve doğru bir biçimde yönetebilmek için hidrolojik 

çevrimin elemanları olan yeraltısuyu ile yerüstü suyu’nun birbirleri ile olan ilişkisini 

çözmek gerekir. Bu etkileşim yeraltısuyunda ya da yerüstü suyunda bazen miktar 

bazen de kalite açısından birtakım sorunlara yol açabilir. Bu kapsamda yeraltısuyu 

kütleleri belirlenirken yeraltısuyu’nun yüzey suları yani akuatik ekosistemlerle olan 

ilişkisinin önemine vurgu yapılmaktadır. Aynı şekilde, yeraltısularının karasal 

ekosistemlerle olan ilişkisinin de kütle belirlemede dikkate alınması gerekmektedir.  

4.2.10.1. Yeraltısuyu ile karasal ekosistem etkileşimleri 

 

Karasal ekosistemlerin, yeraltısuyu kütlesi tanımlamalarının bir parçası olarak 

kabul edilebilmesi için, yeraltısuyu kütlesine doğrudan bağlantılı olması 

gerekmektedir. Bunun anlamı, yeraltısuyu kütlesinin bir karasal ekosisteme 

ekosistemin devamlılığı için ihtiyaç duyduğu miktar ya da kalitede su sağlamasıdır.   

 

Yeraltısuyu kütlelerine önemli derecede bağlılık çoğunlukla yeraltısuyu, 

yeraltısuyuna bağımlı karasal ekosistem (YSBKE)’leri önemli oranda ya da yıl 

içinde önemli bir zaman dilimi süresince desteklediğinde görülmektedir. 

Yeraltısuyunun karasal ekosistemler için temel oluşturarak YSBKE’yi oluşturduğu 

durumlar dört başlık altında toplanabilir. (OUS TR 6, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

1- Yeraltısuyu kaynağının ekosistemi doğrudan kaynak ya da sızıntılarla 

suladığı durumlar (Şekil-35) 

 

Bu türü tanımlayabilecek bir örnek, karasal ekosistemi besleyen bir kaynak 

olabilir. Bu durumda yüksek kalsiyum içeriğine sahip yeraltısuyu, karasal 

ekosistemde tüf halinde çökelir. Buna karşılık eğer kaynak bir nehir ya da gölü 

besliyorsa bu durumda karasal değil akuatik (sucul) sistem etkilenmiş olur. (OUS TR 

6, 2011) 

 

 

         Şekil-35 Kaynak ya da kırıklı bölgeden sızıntı (Yıldırım, 2015) 

2- Kil gibi geçirimsiz bir katmanda yeraltısuyu toplanması (Şekil-36) 

Bu tür karasal ekosistemler, turba olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemlerin 

karakteristik bitki örtüsü, yeraltısuyunun taşıdığı kimyasal içerikten doğrudan 

etkilenmektedir. Bu karasal sistemler, çoğu yerüstü sularına ya da yağışlara bağlı 

bataklıklarla ilişkili karasal ekosistemlerden farklıdırlar. (OUS TR 6, 2011) 

 

 

Şekil-36 Geçirimsiz bir katmanda YAS toplanması (Yıldırım, 2015) 
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3- Yüksek yeraltısuyu tablasını sürdüren mevsimsel su basması durumu 

(Şekil-37)  

Kum tepeciklerindeki yeraltısuyunun boşalımı neticesinde ıslak kum yapıları 

oluşur.  Kum tepeleriyle etkileşimi nedeniyle suyun kimyasal bileşimi ve su 

tablasının değişkenliği, bu tip karasal ekosistemlerin ekolojik işlevinin 

sürdürülmesinde hayati önem taşır. (OUS TR 6, 2011) 

 

 

Şekil-37 Kum tepeciklerinden YAS boşalımı (Yıldırım, 2015) 

4- Yeraltısuyu tablasının mevsimsel dalgalanmaları sonucu çöküntüleri ara 

ara sellemesi (Şekil-38)  

Ekolojik ve sosyoekonomik önemi olan karakteristik bitki örtüsüne sahip 

mevsimsel göller oluşabilir. Bu göllerin yeraltısuyu kaynağına bağımlı oluşu 

yeraltısularına bağlı ekosistem olarak nitelendirilmesini gerektirmektedir. (OUS TR 

6, 2011)  

 

Şekil-38 Mevsimsel göl oluşumu (Yıldırım, 2015)  
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Karasal ekosistemlerin yeraltısuyu kütlelerine doğrudan bağımlılığını tespit 

etmek pratikte çok da kolay değildir. YSBKE ile diğer su kaynaklarına bağımlı 

olanlar arasında bir süreklilik olacaktır. Şekil 34’teki gibi gözle görülür şekilde bir 

kaynak ya da sızıntı varlığında, bu sistemin doğrudan yeraltısuyuna bağımlı olduğu 

açıktır.  Bağımlılığın açık olmadığı sistemlerde, kademeli bir yaklaşımla sahaların bir 

uzman eşliğinde gözlenmesi yoluyla hidrojeolojik ve ekolojik bilgilerin 

değerlendirilmesiyle yeraltısuyu kütlelerine bağımlılık derecelendirilebilir. (OUS TR 

6, 2011)  

4.2.10.2. Yeraltısuyu ile akuatik ekosistem etkileşimleri 

 Yeraltısuları ile yüzey sularının etkileşimi akuatik (sucul) ekosistemlerin 

devamı için çok önemli’dir. İnsan aktiviteleri neticesinde bu etkileşim bozulursa 

çözünmüş oksijen, asidite ve sıcaklık gibi parametrelerde değişiklikler meydana 

gelebilir. Bu da akuatik sistemler üzerinde büyük etkiler göstermektedir. Birçok 

sulak alan mevsimsel ya da yıllık iklim koşullarına göre yeraltısularına bağımlıdır.  

Nehirlerin riperyan zonlarında yer alan sulak alanlar (sazlıklar,bataklılar,turbalar) 

buralarda yer alan habitatların yaşamlarının devam etmesinde ve yerüstü suyu’nun 

kalitesi üzerinde etkili olduğu için, sığ akiferler ile yerüstü suyu arasındaki 

etkileşimlerin riperyan zonlara etkisinin dikkate alınması çok önemlidir. 

4.2.10.2.1. Yeraltısuyu ve Akarsuların Etkileşimi 

 
Akarsular ile yeraltısularının etkileşimi üç temel yolla gerçekleşir. Birincisi; 

akarsuyun, yeraltısuyu tarafından beslenmesi ( Şekil 39), ikincisi; akarsu yatağından 

yeraltısuyunun beslenmesi yoluyla akarsuyun su kaybetmesi (Şekil 40), üçüncüsü; 

akarsuyun bazı kısımları yeraltısuyunu beslerken, diğer kısımlarının da yeraltısuyu 

tarafından beslenmesidir.  Yeraltısuyunun bir akarsu yatağına deşarjı için, su tablası 

yüksekliğinin, akarsuyun su yüzeyinin yüksekliğinden daha fazla olması gerekir. 

Diğer taraftan, yerüstü suyundan yeraltısuyuna sızma için de; su tablası 

yüksekliğinin, akarsuyun su yüzeyinin yüksekliğinden daha düşük olması gerekir. 

Akarsu civarındaki su tablası yükseklik konturları, akarsuyun beslenmesini membaa 

yönünde (Şekil 41)  ve akarsuyun beslemesini de mansap yönünde (Şekil 42) 

göstermektedir. (Winter, 1998) 
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Şekil-39 YAS-Akarsu Etkileşimi (Winter, 1998) 

 

Şekil-40 YAS-Akarsu Etkileşimi (Winter, 1998) 

 

Şekil-41 Su Tablası Haritası (Winter, 1998) 
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Şekil-42 Su Tablası Haritası (Winter, 1998) 

Akarsuyun yeraltısuyunu beslemesi durumunda; akarsu yeraltısuyu sistemine 

kesintisiz bir doygun bölge (Şekil 39) ile bağlanabilir ya da yeraltısuyu sisteminden 

bağlantısı doymamış bir bölge ile kesilebilir.(Şekil 43) Eğer akarsu ve doymamış 

bölge üzerinden beslenme miktarı, su tablası yüksekliğinden uzak olan yanal 

yeraltısuyu akım miktarından daha büyükse, akarsuyun doymamış bir bölge ile 

yeraltısuyu sisteminden bağlantısının kesildiği durumlarda, su tablası akarsu 

yüzeyinin altında fark edilebilir bir yükseklik oluşturabilir. Yeraltısuyu ile bağlantısı 

kesilmiş olan akarsuların önemli bir özelliği; akarsu yakınındaki sığ yeraltısuyunun 

pompalanmasının, pompalanan kuyuların yakınındaki akarsu akışını 

etkilememesidir. (Winter, 1998) 

 

Şekil-43 YAS-Akarsu Etkileşimi (Winter, 1998) 
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 Bazı ortamlarda, akarsu akışının beslemesi veya beslenmesi devam edebilir; 

yani bir akarsu hep yeraltısuyundan beslenebilir, ya da her zaman yeraltısuyunu 

besleyebilir. Ancak, akarsular ile yeraltısuyu arasındaki akış yönü suyun akış 

aşamasında hızlı bir artış olmasıyla akımın akarsu kıyılarına doğru hareket etmesi 

türünde gelişir.  Bu süreç, genellikle fırtına yağışları, hızlı kar erimeleri veya yukarı 

hazneden su salınımının neden olduğu kıyı depolaması olarak adlandırılır. Bu tip bir 

artış akarsu kıyısını aşmadığı sürece, akarsu kıyılarına giren su hacminin çoğu birkaç 

gün veya hafta içinde akışa dönüşür. (Şekil 44 ve 45) Akarsu seviyesindeki artış 

kıyılara ve taşkın durumunda kara yüzeyindeki geniş alanlara üstünlük sağlayacak 

yeterlilikte ise, taşkın alanı boyunca su tablasında yaygın beslenme gerçekleşebilir. 

(Şekil 46)  Bu durumda, beslenen taşkın sularının yer altı suyu akışı yoluyla akarsuya 

dönmesi için gereken zaman haftalar, aylar ya da yıllar alabilir, çünkü yeraltısuyu 

akım yolu uzunlukları, yerel kıyı depolanmasından kaynaklanandan daha uzundur. 

Fırtınaların sıklığı, büyüklüğü ve yoğunluğuna ve akarsu seviyelerindeki artışların 

göreceli büyüklüğüne bağlı olarak, bazı akarsular ve bitişik sığ akiferler kıyı 

depolaması ve taşkınlar ile ilgili etkileşimler ile sürekli bir yeniden düzenlenme 

içerisinde olabilir. (Winter, 1998) 

 

 

Şekil-44 YAS-Akarsu Etkileşimi (Winter, 1998) 
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Şekil-45 YAS-Akarsu Etkileşimi (Winter, 1998) 

 

Şekil-46 YAS-Akarsu Etkileşimi (Winter, 1998) 

Kıyı depolanmasına ek olarak, diğer işlemler de akarsular ve sığ akiferler 

arasındaki yerel su değişimini etkileyebilir. Besleme ve beslenme koşulları 

arasındaki akım değişikliklerine akarsu yakınında yeraltı sularından (Şekil 47) su 

çekimi de neden olabilir. Su çekimi; beslenen bir akarsuya deşarj olabilecek 

yeraltısuyunu engelleyebilir, ya da yüksek su çekim oranları akarsudan akifere doğru 

akışa sebep olabilir. (Winter, 1998) 



62 
 

 

Şekil-47 YAS-Akarsu Etkileşimi (Winter, 1998) 

4.2.10.2.2. Yeraltısuyu ve Göllerin Etkileşimi 

 

Göller üç temel yolla yeraltısuyu ile etkileşimde bulunurlar; bazıları tüm 

yatağı boyunca yeraltısuyundan beslenirler, bazıları tüm yatağı boyunca 

yeraltısuyunu beslerler, fakat belki de çoğu göl kendi yatağının bir kısmından 

yeraltısuyu akışı alarak diğer kısımlarından da yeraltısuyuna sızıntı yoluyla su 

kaybederler. (Şekil 48) 

 

Şekil-48 YAS-Göl Etkileşimi (Winter, 1998) 
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Her ne kadar bu temel etkileşimler göller için akarsular ile aynı ise de, 

etkileşimler çeşitli şekillerde farklıdır. Doğal, yani baraj tarafından kontrol 

edilmeyen, göllerin su seviyesi; genellikle akarsuların su seviyesi kadar hızlı 

değişmez; bu nedenle, kıyı depolaması göllerde akarsulara göre daha az önem 

taşımaktadır. Buharlaşma, genellikle göl seviyeleri üzerinde nehir seviyeleri 

üzerindekinden daha büyük bir etkiye sahiptir, çünkü genellikle göllerin yüzey alanı 

birçok akarsu kolundan daha geniş ve daha az gölgeli olmakta ve göl suyu akarsu 

kadar kolayca ve hızlı yenilenememektedir. Göller doğada birçok farklı yerde 

mevcut olabilir ve bunlarla ilişkili karmaşık yeraltısuyu akış sistemlerine sahip 

olabilir. Ayrıca, göl sedimanları genellikle akarsulardakinden daha büyük hacimde 

organik birikintiye sahiptir. Bu geçirgenliği az olan organik birikintiler, sızıntının 

dağılımını ve sudaki biyokimyasal değişiklikleri etkileyebilir ve akarsulara göre 

göllerde daha çok çözünebilirler.  

Rezervuarlar insan yapımı göller olup, öncelikle akışı kontrol etmek ve 

yerüstü suyu dağılımı için tasarlanmıştır. Çoğu rezervuarlar akarsu vadilerinde inşa 

edilir; bu nedenle hem akarsuların ve hem de göllerin bazı özelliklerine sahiptir. 

Akarsular gibi, rezervuarlar da geniş dalgalanma seviyelerine sahip olup, kıyı 

depolamaları önemli olabilir ve genellikle aralarında sürekli taşmalar meydana gelir. 

Göller gibi, rezervuarlar da buharlaşma ile önemli miktarda su kaybedebilir, 

sularında önemli miktarda kimyasal ve biyolojik maddenin çevrimi gerçekleşebilir ve 

organik sedimanlar ile çözünen maddelerin yoğun biyokimyasal alışverişi olabilir. 

(Winter, 1998) 

 

4.2.10.2.3. Yeraltısuyu ve Sulak Alanların Etkileşimi 

 

Akarsu ve göller ile benzer şekilde sulak alanlar yeraltısuyundan beslenebilir, 

yeraltısuyunu besleyebilir veya her ikisini birden yapabilir. (Şekil 49-50) 

Yeryüzünün çöküntüsünde kalan bu sulak alanların, göller ve akarsular ile benzer 

şekilde yeraltısuları ile etkileşimleri vardır. Ancak, akarsular ve göllerin aksine, sulak 

alanlar her zaman alçak noktalarda ve çöküntülerde bulunmaz, yamaçlarda ya da 

yamaç eğiminin bittiği yerlerde de bulunabilir. (Şekil 51) 
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 Turbalar (torf alanları) ya da bataklıklar genellikle yeraltısuyundan beslenir 

ve bu nedenle sürekli olarak yeraltısuyu içinde çözünmüş kimyasal bileşenlere maruz 

kalırlar.  Dik yamaçlardaki alanlarda su tablası bazen toprak yüzeyi ile kesişebilir ve 

bu da yeraltısuyunun doğrudan toprak yüzeyine deşarjı ile sonuçlanır. Bu sızma 

yüzeylerindeki sabit su kaynağı, sulak alanlarda bitkilerin büyümesini sağlar. Birçok 

sulak alan, özellikle yavaş akışlı akarsu boylarında bulunur. Bu tip sulak alanlar 

yeraltısuyu ile beslenseler de su kaynağı olarak aslında akarsulara bağımlıdırlar. 

(Winter, 1998) 

 

Şekil-49 YAS-Sulak Alan Etkileşimi (Winter, 1998)  

 

 

Şekil-50 YAS-Sulak Alan Etkileşimi (Winter, 1998) 
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Şekil-51 YAS-Sulak Alan Etkileşimi (Winter, 1998) 

Yağış, evapotranspirasyon ve yerüstü suyu’nun yeraltısuyu ile etkileşiminin 

kombine etkileri sonucu sulak alanlarda belirgin bir su derinlikleri paterni oluşur, ki 

bu da ayırt edicidir. Hidroperiyot; su seviye dalgalanmalarının genişliği ve frekansını 

ifade eden ve sulak alan biliminde yaygın olarak kullanılan bir terimdir. 

Hidroperiyot; bitki türü, besin döngüsü ve mevcut omurgasızlar, balık ve kuş türleri 

de dahil olmak üzere tüm sulak alanın özelliklerini etkiler. 

Yeraltısuyu ile etkileşimi açısından ele alındığında, göller ve sulak alanlar 

arasındaki önemli farklardan biri;  göllerin dalgaların yardımıyla çevresindeki ince 

taneli sedimanları tekrar göle taşıması neticesinde, yerüstü suyu ile yeraltısuyunun 

serbestçe etkileşimine olanak vermesidir. Diğer yandan sulak alanlarda, eğer sulak 

alan kenarına yakın olarak ince taneli ve yüksek oranda ayrışmış organik sedimanlar 

mevcutsa, yeraltısuyu ile yerüstü suyu arasında suyun ve çözünen maddelerin 

taşınımı  çok daha yavaş gerçekleşir. 

Göllere oranla sulak alanlarda yeraltısuyu ile yerüstü suyu arasındaki 

etkileşim açısında bir diğer fark da, sulak alanlardaki köklü bitki örtüsü tarafından 

belirlenir. Sulak alan topraklarındaki saçak kök, su akışı açısından son derece 

iletkendir. Bu nedenle, su yüzeyindeki bitkilerin kökleri tarafından su alımı; 

yüzeysuları ile sulak alan sedimanlarının gözenek suyu arasında belirgin bir alışveriş 

ile sonuçlanır. Sulak alanın tabanındaki sedimanda yerüstü suyu ile yeraltısuyu 

arasındaki alışveriş sınırlı olsa bile, üst toprak bölgesindeki su alışverişi gerçekleşir. 

(Winter, 1998) 
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4.2.10.2.3. Hidrojeolojik Kavramsal Model 

 

Kavramsal model, yeraltısuyu sisteminin nasıl davranış sergilediğinin 

basitleştirilmiş bir şekilde ifadesidir. Bu model hidrojeologların yeraltısuyu 

sisteminin çalışma prensibi ile ilgili düşüncelerini ifade etmektedir.  Aslında bu 

model ilk başta hidrojeolojik sistemin mevcut verilere dayanılarak hazırlanmış 

olduğu basit bir krokisi’dir. (Şekil – 52) Ancak daha sonra bu model yeni verilerle 

daha kompleks hale gelebilir. (OUS YÖR, 2005) 

 

Şekil-52 Hidrojeolojik Kavramsal Model (Igrac,2008) 

Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi ve başlangıç karakterizasyonu 

aşamalarında basit bir hidrojeolojik kavramsal modelin kullanılması büyük yarar 

sağlar. (Şekil-53) Akiferler belirlendikten sonra yeraltısuyu akım sistemi kavramsal 

modeli’nin oluşturulması; YAS kütlelerinin belirlenmesinde büyük fayda sağlar. 

(OUS YÖR, 2005) Örneğin İngiltere, yeraltısuyu kütleleri belirlenirken yeraltısuyu 

akım sisteminin kavramsal modelinin oluşturulmasını ve oluşturulmuş olan bu model 

üzerinden YAS kütlelerinin belirlenmesini önermektedir.  
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Şekil-53 YAS akım sistemi (Igrac,2008) 

Yeraltısuyu sistemlerinin ortaya konması, bu sistemler üzerinde 

gerçekleştirilecek çalışmaların daha nitelikli, gerçekçi ve bu nedenle de ekonomik 

çalışmalar haline gelmesine yardımcı olur. Örneğin bir hidrojeolojik sistemin hangi 

özelliklerde olduğuna dair bilginin varlığı, jeolojik formasyonlardaki bölgelerin 

geçirgenliklerine bağlı olarak, açılacak kuyuların lokasyonlarının hatta kuyu 

tiplerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Sistemin gereklerine yönelik doğru 

uygulamalar gerçekleştirilmesinde, bu sistemin tanımlanmış olmasının payı 

yadsınamaz.  

Hem risk değerlendirme, hem de izleme işlemleri yeraltısuyu sisteminin 

kavramsal modeline dayanıyor olmalıdır. (Şekil – 54) İzleme programlarından elde 

edilen izleme verileri kavramsal modelleri doğrulamak ve geliştirmek için 

kullanılmalıdır. Ulaşım süreleri, debi ve aktarım hızları ve/veya yeraltısuyunun yaş 

açısından dağılımı hakkında bilgiler de kavramsal modele girdi olarak kullanılabilir 

ve modellerin doğrulanmasında yararlı olabilir. (OUS 18, 2009). 
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Şekil-54 Basit bir kavramsal model örneği (OUS YÖR, 2005) 
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5. ÜLKE ÖRNEKLERİ 

5.1. Birleşik Krallık (UK)  

İngiltere, Birleşik Krallığı (UK) oluşturan 4 ülkeden biri’dir. Diğer ülkeler 

Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dır. Başkenti Londra, yüzölçümü 248.528 km² ve 

2014 yılı nüfusu 64.308.261’dir. (URL-4) 

 İngiltere’nin ortalama yağış miktarı 890 mm’dir. Bu miktarın neredeyse yarısı 

buharlaşmakta 465 mm’si ise yüzey akışı olarak nehirleri, gölleri ve yeraltısuyunu 

beslemektedir. (EAUK-2008) Ülkenin toplam yağışı  297.2 milyar m
3
,  yenilenebilir 

su kaynağı 147 milyar m
3
’tür. Yeraltısuyu miktarı ise 9.8 milyar m

3
’tür. (URL-5) 

 Birleşik Krallık’ta toplam 16 adet nehir havza yönetim planı hazırlanmıştır. 

Hazırlanan NHYP’lerde aşağıdaki tabloda sayıları görülen toplam 716 adet YAS 

kütlesi belirlenmiştir. (Avrupa Komisyonu Çalışma Raporu EK-III, 2010) 

 

Tablo-4 Birleşik Krallık YAS kütle sayıları 
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Şekil-55 İngiltere YAS Kütleleri (OUS TR 2, 2004) 

Birleşik Krallığın jeolojisi daha çok yaşlı sert kayalardan oluşan 

Prekambriyen ile paleozoik strata’dan oluşmaktadır. Bu birimler daha çok batıda ve 

kuzeyde yer almaktadır. En yaşlı birimler İskoçya’da yer almaktadır. Bu birimlere zıt 

olarak İngilterenin güneyi ve güneydoğusu ise daha genç birimler olan Jurasik, 

Kratese ve Tersiyer birimlerden oluşmaktadır. İngiltere’nin güney batısı ise 

Devoniyen ve Karbonifer şeyl, kumtaşları ve kireçtaşlarından oluşmaktadır. (URL - 

6 ) 

Birleşik Krallığın en önemli akiferleri İngilterede alçak bölgelerde yer 

almaktadır.  Özelliklede Londra ve Hampshire havzaları birincil akiferlerin en çok 

bulunduğu havzalardır. En önemli birincil akiferler, tebeşir taşı, triyas kumtaşı, jura 

kireçtaşı ve yeşilkum’dur. Bu akiferler Permiyen ile Kuvaterner jeolojik zaman 

aralığında oluşmuş olan genç örtülerdir. Devoniyen ve Karbonifer zamanlarında 

oluşmuş olan akiferler ise daha sert ve kompakt birimlerden oluştuğu için ikincil 

kaynak olarak kabul edilmişlerdir. Silüriyen, Ordovisiyen, Kambriyen ve 

prekambriyen kayaçları ise düşük geçirimliliğe sahip oldukları için geçirimsiz 

birimler olarak kabul edilmişlerdir. (URL-7)   

İngiltere ve Gallerde YAS kütleleri belirlenirken  İngiltere kılavuz dökümanı 

ve Ortak Uygulama Strateji Belgesi No:2’de belirtilen metodoloji takip edilmiştir. 

http://www.southampton.ac.uk/
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Ancak ilk olarak akifer tiplerini, hidrojeolojik özelliklerine, ekosistemler ile olan 

ilişkilerine ve havzalar ile alt havzaların hidrolojik sınırlarına göre tanımlamışlardır. 

Bunun için; İngiltere Jeoloji Kurumu’nun hazırlamış olduğu jeoloji haritalarından 

faydalanarak 15 Temmuz 2003 yılında Çevre Ajanslarında  çalışan hidrojeologların 

katıldığı bir çalıştay düzenlemişler ve bu çalıştay sonucunda 4 tip akifer tipi 

belirlemişlerdir. (EAUK, 2005)  

1- Birincil (Temel) akiferler : Bu tip akiferler önemli derecede su içeren, 

verimli ve su çekimlerinin gerçekleştiği ya da yeraltısuyuna bağımlı 

akuatik veya karasal ekosistemlerin olduğu akiferlerdir. Birincil akiferler 

İngiltere’nin alçak alanlarında yer almaktadır.   

2- İkincil akiferler : Bu tip akiferler önemli derecede su içeren fakat hidrolik 

özelliklerinden dolayı çok fazla verimli olmayan ve belirli limitlerde 

çekimlerin yapılabildiği akiferlerdir. Ancak akuatik ya da karasal 

ekosistemleri destekledikleri için kirlilik baskıları neticesinde risk altında 

olabilecek olan akiferlerdir. İki tipe ayrılmışlardır. Birinci tipte olanları 

yerel ölçekte öneme sahip olan ve nehirleri besleyen akiferlerdir. İkinci 

tiptekiler ise düşük verimliliğe sahip olan akiferlerdir.  

3- Verimsiz tabakalar : Günlük 10 m
3
’lük bir çekime izin vermeyen ve 

herhangi bir ekosistemi desteklemeyen, dolayısıyla da ileri araştırma 

yapılmaksızın risk altında olmayan kil tabakalarıdır.   

4- Sınıflandırılmamış akiferler : Bu tip akiferler ise kayaçların değişken 

özellikleri sonucunda farklı lokasyonlarda ikincil ya da geçirimsiz akifer 

özellikleri göstermesinden dolayı herhangi bir sınıfın içine dahil 

edilememişlerdir. (GP3, 2013) 

Akifer tiplerini belirledikten sonra komşu olan akiferleri hidrolik 

özelliklerine bakarak gruplamışlardır ya da iki ayrı akifer olarak 

belirlemişlerdir. Daha sonra yeraltısuyu kütlelerini belirlemeye 

başlamışlardır. Bunu yaparken; 

- Minimum YAS kütlesi büyüklüğü 10 km
2
 olarak kabul edilmiştir. Ancak, 

SÇD’nin belirttiği günlük 10 m
3
’lük ya da 50 kişiye içme suyu sağlayan 
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ya da herhangi bir ekosistemi günlük 10 m
3
’den daha fazla bir miktarda 

destekleyen bir YAS kütlesi mevcut ise bu kütle 10 km
2
’den daha küçük 

olabilir.  

- Bir akiferdeki YAS kütlelerini jeolojik sınırlara, yeraltısuyu ayrım 

çizgilerine ve yeraltısuyu akım çizgilerine göre gruplamış ya da 

birbirlerinden ayırmışlardır. (Şekil-56-57-58-59) 

- Bir YAS kütlesinde antropojenik baskılar fazla ise ve bu baskı sonucunda 

YAS kütlesi, kendi içinde, farklı noktalarda değişik kalite durumları 

sergiliyorsa, YAS kütlelerini bu duruma göre alt birimlere ayırmışlardır.  

- Bir YAS kütlesi birden fazla ekosistemi destekliyor ise o YAS kütlesini 

bağımlı olan ekosistemlere göre alt kütlelere ayırmışlardır. 

- Tünek akiferleri ayrı bir YAS kütlesi olarak değil, bir YAS kütlesinin 

içinde kabul etmişlerdir.  

- Bir akiferin yüzeyden derinliğini dikkate alarak, çok derinde olan 

akiferlerde YAS kütlesi belirlememişlerdir. Çekimin yapılabildiği ya da 

akuatik veya karasal ekosistemleri destekleyen akiferlerde YAS kütlesi 

belirlemişlerdir.   

- Bir YAS kütlesinden çekim yapıldığı zaman oluşacak kapma zonunu da o 

YAS kütlesine dahil etmişlerdir. (Allen vd., 2002, UKTAG, 2011) 

 

Şekil-56 YAS Kütleleri ve akım çizgileri (Allen, vd., 2002) 
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Şekil-57 YAS Kütle Belirleme (Allen, vd., 2002) 

 

Şekil-58 YAS Kütle Belirleme (Allen, vd., 2002) 
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Şekil-59 YAS Kütle Belirleme (Allen vd., 2002) 

Yukarıda bahsedilen metodoloji takip edilerek İngiltere ve Galler’de toplam 

356 adet yeraltısuyu kütlesi belirlenmiştir. İngiltere Karakterizasyon çalışmalarında, 

OUS’ni yaygın olarak kullanmıştır. İngiltere ve Gallerde birçok noktasal kaynak için 

mevcut ulusal veri setleri bulunmaktadır. (ör. dolgu alanları, petrol istasyonları, kök 

izinleri vb.) Bu noktasal kaynakların çoğu mevcut izinler kapsamındadır. Yayılı 

kaynaklar arazi kullanımı ve hassasiyet verileri referans alınarak değerlendirilmiştir. 

İngiltere ve Galler'in tamamı için 1:100 000 ölçekli yeraltısuyu hassasiyet haritaları 

bulunmaktadır. Nitrat ve pestisid kaynaklı  yeraltısuyu risklerin değerlendirilmesi 

için de araçlar mevcuttur. Potansiyel kentsel yayılı kirlilik kaynaklarının çokluğu 

nedeniyle, kentsel arazi kullanım örtüsü bu gibi kaynakları temsilen kullanılmaktadır. 

İngiltere’nin YAS kütlelerinin belirlenmesinde önerdiği ve uyguladığı 

metodoloji, Kretase tebeşir taşı’nın yaygın olarak bulunduğu bir havzada yapmış 

olduğu örnek uygulama ile daha iyi anlaşılabilir. (Şekil-60)  
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Şekil-60 YAS Kütle Belirleme Örnek Uygulama (Allen vd., 2002) 

Bahse konu alanın doğusunda paleojen kum taşı ve kil taşı formasyonları 

tebeşir taşı formasyonunun üzerinde yer almaktadır. Kil taşı tebeşir taşının üst 

kısmını oluşturmaktadır. Vadi’nin tabanında nehir kumu ve çakılları(teras) ile 

birlikte alüvyon da yer almaktadır. Tebeşir taşı altında ise kil tabakası mevcuttur.  

Havza da yer alan nehir, yerüstü suyu kütlesi olarak belirlenmiştir. Bu 

kütlenin tebeşir taşı akiferi, nehir kumu, çakılları ve alüvyon ile hidrolik olarak 

bağlantısı mevcuttur. Paleojen killerden nehire önemli derecede bir akım mevcut 

değildir. Nehirdeki ekolojik ihtiyaçlar için gerekli olan akım Çevre Ajansı tarafından 

hesaplanmıştır. Nehrin membası olan alanın batısı düşük ekolojik statüye sahiptir. 

Çünkü burada YAS çekimleri nedeniyle düşük mevsimsel akım oluşmaktadır.  

Nehrin geri kalan kısmı ise şehirden gelen kirlilik nedeni ile iyi kimyasal statüyü 

sağlayamayacak durumdadır. Bu kirlilik aynı zamanda şehrin altındaki 

yeraltısuyunuda etkilemektedir. Yeraltısuyu havza sınırları içerisinden 

beslenmektedir. Tebeşir taşında ortalama olarak 100 metreden daha fazla derinlikte 

yeraltısuyu kullanılabilecek kalitede değildir. Basınçlı tebeşir taşında yeralan 

yeraltısuyu, tebeşir taşının mostra verdiği kenardan itibaren 8 km boyunca 
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kullanılabilecek kalitede’dir. Bu mesafeden sonrası kullanılamaz durumdadır.  

Tebeşir taşından, paleojen kiltaşından ve kumtaşından su çekimleri mevcuttur. 

Tebeşir taşı ile tebeşir taşı üzerinde yer alan paleojen kum, nehir kum ve 

çakılı ve alüvyon arasında hidrolik olarak etkileşim olduğu için bu birimler tek bir 

akifer olarak belirlenmiştir. Paleojen kiltaşı birimide yerel ölçekte düşük çekimleri 

karşıladığı için ayrı bir akifer olarak belirlenmiştir. Alanın doğusunda yer alan nehir 

kum ve çakıllarındaki YAS akımı paleojen kiltaşından daha fazla olduğu için bu 

birimlerde ayrı bir akifer olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak 3 akifer belirlenmiştir.  

Akiferler belirlendikten sonra ise herbir akifer için akım sistemlerinin 

kavramsal modelleri oluşturulmuştur. Ardından kavramsal modellerin yardımı ile 

belirlenen akiferlere 4 adet YAS kütlesi atanmıştır.  

Tebeşir taşı ile tebeşir taşı üzerinde yer alan paleojen kum, nehir kum, çakılı 

ve alüvyon akiferi’ne iki farklı kütle atanmıştır. Bunun sebeplerinden bir tanesi 

akiferin çok büyük olması ve bununda yönetimsel açıdan zorluk çıkaracağının 

düşünülmesidir. Diğer önemli bir sebep ise akiferin doğusunda yeraltısuyundan 

çekimlerden dolayı meydana gelen mevsimsel akımların az olması nedeni ile nehrin 

zayıf ekolojik durum’da olması, batıda ise şehirden gelen kirlilikten dolayı nehrin su 

kalitesinin Direktifin iyi kimyasal durum hedefine  ulaşmasının zor olmasıdır. Yani 

YAS kütlesi üzerindeki baskılar farklıdır. Bu sebeplerden ötürü YAS akım yönlerine 

bakılarak bu akiferde 2 farklı YAS kütlesi belirlenmiştir. Ayrıca, havzanın batısında, 

tebeşir taşının yamaçlarından kaynaklar şeklinde boşalımların olduğu küçük bir alan 

yer almaktadır. Bu küçük alanın da yönetimsel amaçlarla 1 numaralı YAS kütlesine 

dahil edilmesi uygun bulunmuştur. Ardından, Paleojen killerden oluşan akifer ile 

nehir kum ve çakıllarından oluşan akifere de ayrı ayrı bir YAS kütlesi atanmıştır. 

Sonuç olarak 4 YAS kütlesi belirlenmiştir. (Allen vd., 2002) 
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5.2. Hollanda Krallığı 

Ülke topraklarının çoğu deniz seviyesinin altında olan Hollanda’nın başkenti 

Amsterdam, yüzölçümü 41.540 km
2
 ve 2014 yılı nüfus’u 16.829.289’dur. (URL-8) 

 Hollanda’nın ortalama yağış miktarı 778 mm’dir. Ülkenin toplam yağışı  

32.29 milyar m
3
,  yenilenebilir su kaynağı 91 milyar m

3
’tür. Yeraltısuyu miktarı ise 

4.5 milyar m
3
’tür. Hollandaya ülke dışından toplam 80 milyar m

3
’lük yüzeysel akış 

mevcuttur. (URL-9) 

 Hollanda’da toplam 4 adet nehir havza yönetim planı hazırlanmıştır. 

Hazırlanan NHYP’lerde aşağıdaki tabloda sayıları görülen toplam 23 adet YAS 

kütlesi belirlenmiştir. (Avrupa Komisyonu Çalışma Raporu EK-III, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Tablo-5 Hollanda YAS kütle sayıları 

Hollanda’nın birçok bölümü pekişmemiş Kuvaterner ve Tersiyer sedimandan 

oluşmaktadır. Pekişmiş kayaçlar ülkenin güney kısmında yer almaktadır. 

Hollanda’nın başlıca akiferleri kireçtaşları, kum ve kil-turba tabakalarından 

oluşmaktadır. Hollanda YAS kütlelerini belirlerken hidrolik özelliklere, tuzluluğa ve 

akifer kullanımına dikkat etmiştir. (OUS TR 2, 2004) 

Hollanda da Ren nehir havzasında 82.000 ha alana sahip Waterschap Groot 

Salland su yönetimi alanı yer almaktadır. Bu alanda Natura 2000 alanı olarak 

Nehir Havza 
Bölgeleri 

Hollanda 

Alan 
(km²) 

Alan 
% 

YAS Kütle 
sayıları 
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belirlenmiş çok önemli iki adet yeraltısuyuna bağımlı karasal ekosistem yer 

almaktadır. Bu alanlar Boetelerveld (173 ha) ve Olde Maten & Veerslootlanden (993 

ha)’dır. Boetelerveld karasal ekosisteminin altında kum tabakalarından oluşan ve 100 

metre kalınlığa sahip akiferde yer alan yeraltısuyu kütlesi mevcuttur. Olde Maten & 

Veerslootlanden karasal ekosisteminin altında ise kum tabakalarının üzerinde kil-

turba tabakasından oluşan akiferde yer alan bir yeraltısuyu kütlesi mevcuttur. Şekil-

61’e bakılacak olursa söz konusu su yönetimi alanı 2 farklı yeraltısuyu kütlesinin 

üzerinde yer almaktadır. Hollanda bu iki YAS kütlesini belirledikten sonra alanda 

bulunan karasal ekosistemleri de YAS kütlelerinin için de belirtmiştir.  (OUS RD 18) 

 

Şekil-61 Hollanda YAS Kütle gösterimi (OUS RD 18) 
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5.3. İrlanda Cumhuriyeti 

İrlanda adası’nın altıda beşini kaplayan İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti 

Dublin, yüzölçümü 69.797 km
2
 ve 2014 yılı nüfus’u 4.604.029’dur. (URL-10) 

 İrlanda’nın ortalama yağış miktarı 1.118 mm’dir. Ülkenin toplam yağışı  

78.57 milyar m
3
,  yenilenebilir su kaynağı 52 milyar m

3
’tür. Yeraltısuyu miktarı ise 

10.8 milyar m
3
’tür. (URL-11) 

 İrlanda’da toplam 7 adet nehir havza yönetim planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 

NHYP’lerde aşağıdaki tabloda sayıları görülen toplam 757 adet YAS kütlesi 

belirlenmiştir. (Avrupa Komisyonu Çalışma Raporu EK-III, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Tablo-6 İrlanda YAS kütle sayıları 

 İrlanda’nın jeolojik yapısı Prekambriyen şist ve kuvartzlardan, Devoniyen 

kumtaşlarından, Karbonifer kireçtaşları ve diğer küçük formasyonlardan 

oluşmaktadır.  Taneli akiferleri Kuvaterner çökellerden meydana gelmektedir. 

İrlandanın akiferleri genelde sığ ve yatay boyutta küçüktür. Ülkenin batı kısımlarında 

karstik akiferler yer almaktadır. (URL-12) 

 İrlanda YAS kütlelerini Ortak Uygulama Strateji Belgesi No:2 temelinde 

belirlemiştir.  Kütleler belirlenirken uygulanan metodoloji ve akifer karakterizasyonu 

İrlanda Jeoloji Kurumu ve Kuzey İrlanda Jeoloji Kurumu işbirliğinde 

Nehir Havza 
Bölgeleri 

Alan  

(km
2
) 

Alan  
(%) 

YAS kütle 
sayıları 

İrlanda 
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oluşturulmuştur. Kütlelerin belirlenmesinde uygulanan metodoloji aşağıdaki 

adımlardan oluşmuştur.  

 1- Akiferlerin tanımlanması ve belirlenmesi : 

a-) İrlanda Jeoloji Kurumu tarafından hidrojeolojik özelliklere bakılmaksızın ülke 

genelinde toplam 1137 adet jeolojik formasyon belirlenmiştir. Daha sonra bu 

formasyonlar gruplanmış ve 27 adet kayaç grubu belirlenmiştir. Örneğin saf 

kireçtaşı, saf olmayan kireçtaşı, yaşlı kırmızı kumtaşları gibi. (GD GW2, 2005)    

 

Şekil-62 Kayaç grupları (Williams, t.y.) 

b-)  Kayaç grupları belirlendikten sonra her bir grup için hidrojeolojik özellikler bir 

tabloda derlenmiştir.  

c- ) Bir kayaç grubu içerisindeki hidrojeolojik özellikler farklı formasyonlarda eğer 

önemli farklılıklar gösteriyor ise bu formasyonlar belirlenmiş ve ayrılmıştır. Örneğin 
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yaşlı kırmızı kumtaşları grubunda yer alan konglomeralar ile kum taşları ve silt 

taşları arasında bu tip farklılıklar belirlenmiştir.    

d- ) Bölgesel olarak farklı hidrojeolojik özelliklere sahip olan kayaç grupları 

belirlenmiş ve farklılıklar açıklanmıştır. Örneğin yaşlı kırmızı kumtaşları ve 

tabakalanmamış saf kireçtaşları ülkenin güneyinde, ortasında ve kuzeyinde yer 

almaktadır. Ancak güneyde yer alan kayaç grubu’nun akış karakteristikleri  orta ve 

kuzeyde yer alanlara göre farklılık göstermiştir.   

e- ) Daha sonra ülke genelinde tüm kayaç grupları için akifer sınıflaması yapılarak 

bunlar haritaya işlenmiştir. Ayrıca hassasiyet haritaları da hazırlanmıştır. (GD GW2, 

2005)    

 

Şekil-63 Akifer haritası (Williams, t.y.) 

2- YAS kütlelerinin belirlenmesi : 

a-) İlk olarak bir nehir havzası bölgesi içerisinde hidrolojik sınırları kullanarak alt 

havzaları dikkate almış ve akış rejimlerine göre 4 tip akifer tipi belirlemişlerdir.   

- Karstik akiferler 

- Alüvyon akiferleri 



82 
 

- Verimli kırıklı-çatlaklı kayaç akiferleri 

- Az verimli pekişmiş kayaç akiferleri 

 

 

Şekil-64 İrlanda YAS Kütleleri (Williams, t.y.) 

b-) Hidrolojik sınırları kullanarak akifer tiplerini alt havzalarda dahil olmak üzere bir 

harita üzerinde göstermişlerdir. Bu haritada yeraltısuyu izleme noktaları, karasal 

ekosistemlerle YAS’ın etkileşimi gibi özellikler de gösterilmiştir.  

c-) Akiferlerini belirledikten sonra YAS kütlelerini aşağıda sıralanan hiyerarşiye göre 

belirlemişlerdir. 

- Akımın olmadığı ya da çok düşük olduğu jeolojik tabaka sınırları 

- Havza ya da alt havzaların sınırlarını dikkate alarak yeraltısuyu yüksekliği 

(hidrolik sınırlar)  

- Farklı akım sistemlerinin sınırları (Karst ve konglomera gibi) 

- Akım çizgileri (Farklı statüdeki yeraltısuyu kütlelerini ayırmak için akım 

çizgilerini kullanmışlardır) 
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İrlanda, YAS kütlelerini yukarıda bahsedilen metodoloji çerçevesinde 

belirlemiştir. Belirledikleri YAS kütleleri’nin büyüklükleri 6.5 km
2
 ile 1867 km

2 

arasında değişmiştir. (GD GW2, 2005)    

3- İrlanda başlangıç karakterizasyonunda aşağıdaki bilgileri dikkate almıştır; 

- Hidrometrik alan, ilgili yerüstü suyu kütlesi ve su toplama havzası 

- Yeraltısuyuna bağlı karasal ekosistemler 

- Topoğrafya 

- Jeoloji ve akiferler (temel litolojiler, yapılar, özellikleri ve kalınlıklarını 

içeren) 

- Üzerindeki katman (kalınlık ve hassasiyeti içeren) 

- Beslenme 

- Çekim/Boşalım (kaynak sistemleri, çekimler) 

- Yeraltısuyu akım güzergahları 

- Yeraltısuyu ve yerüstü suyu etkileşimleri 

- Temel bilgileri özetleyen kavramsal Model 

- Tüm izleme noktalarının tanımlanması (kalite, seviyeler, ölçüm istasyonları) 

Yukarıda belirtilen veriler kapsamında kütleleri için risk değerlendirmesi 

yaparak risk altında olan ve olmayan YAS kütlelerini belirlemişlerdir. Daha sonra da 

izleme noktalarını belirlemeye ve ileri karakterizasyon işlemlerine başlamışlardır.  
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5.4. İspanya Krallığı 

İspanya Krallığı’nın başkenti Madrid, yüzölçümü 505.970 km
2
 ve 2014 yılı 

nüfus’u 46.507.760’dır. (URL-13) 

 İspanya’nın ortalama yağış miktarı 636 mm’dir. Ülkenin toplam yağışı  321.6 

milyar m
3
,  yenilenebilir su kaynağı 111.5 milyar m

3
’tür. Yeraltısuyu miktarı ise 29.9 

milyar m
3
’tür. (URL-14) 

 İspanya’da toplam 25 adet nehir havzası bulunmaktadır. Şu ana kadar 18 

havza için nehir havza yönetim planı hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Ancak 7 

havza için hazırlanan planlar henüz uygulanmamaktadır. Hazırlanan NHYP’lerde 

aşağıdaki tabloda sayıları görülen toplam 699 adet YAS kütlesi belirlenmiştir. 

(Avrupa Komisyonu Çalışma Raporu EK-III, 2010) 

 

 

Şekil-65 İspanya YAS Kütleleri (Nora vd t.y.) 
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Tablo-7 İspanya YAS kütle sayıları 

 

Nehir Havza 
Bölgeleri 

Alan  

(km
2
) 

Alan  
(%) 

YAS kütle 
sayıları 

İspanya 
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İspanya, akifer açısından zengin bir ülkedir. Akiferler tüm ülke boyunca geniş 

bir yayılım göstermektedir. Bu yayılım düzensiz bir şekilde her bölgenin jeolojisine 

bağlı olarak değişmektedir. Sedimanter, karbonatlı ve volkanik kayaçlar en iyi 

akiferlerdir. (Nora vd. t.y.) İspanya, YAS kütlelerini belirlerken aşağıdaki kriterleri 

dikkate almıştır. 

1- Nehir Havza sınırları 

2- Geçirimsiz sınırlar (jeolojik) 

3- Hidrolik sınırlar 

4- İnsan etkileri  

5- Riskin (Aşırı çekim, tuzluluk vb. ) yeraltısuyu kütlesini etkilediği kısmın 

belirlenerek YAS kütlesinin alt kütlelere ayrılması 

6- Dikey düzlemde farklı özellikler sergileyen akiferlerin farklı YAS kütlesi 

olarak belirlenmesi,  

7- Minimum YAS kütlesi alanının 50 km
2
 ile 100 km

2
 arasında değişmesi. 

(Moro vd. 2015)    
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6. TÜRKİYE’DE YAS KÜTLESİ İLE İLGİLİ MEVZUAT VE YAS KÜTLESİ 

BELİRLEME ÇALIŞMALARI 

Ülkemizde yeraltısularına ilişkin ilk mevzuat 23/12/1960 yılında 

yayımlanmış olan 167 sayılı “Yeraltısuları Hakkında Kanun”dur. Bu kanuna göre, 

yeraltısuları ile ilgili çalışmalar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 

yer almaktadır. Kanun, yeraltısularının araştırılması, kullanılması, korunması ve 

tescili ile ilgili hükümleri içermektedir. Ancak, bahse konu kanunda YAS kütle 

belirleme çalışmaları ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Avrupa Birliği’ne aday ülke konumunda olan Ülkemiz, 2009 yılında Çevre 

Faslı’nın açılması ile su sektörü başlığı altında fasıl’ın kapanış kriterleri olan 

SÇD’nin mevzuatımıza uyumlaştırılması ve Nehir Havza Yönetim Planları’nın 

hazırlanması hususlarında taahhütü’nü belirtmiştir.  

Bu kapsamda Yeraltısuları ile ilgili olarak “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 

Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 07/04/2012 tarihli ve 28257 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Yönetmelik 19 madde, 4 

geçici madde  ve 9 ekten oluşmaktadır. Yönetmeliğin amacı Madde-1’de; “iyi 

durumda olan yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı sularının 

kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu suların iyileştirilmesi için gerekli 

esasları belirlemektir.” şeklinde ifade edilmiştir. YAS kütlelerinin belirlenmesi ise 

Yönetmelik Madde-6(1)’de; “DSİ tarafından ülke genelindeki bütün YAS kütleleri 

belirlenir, haritalanır ve bu bilgiler SYGM’ye düzenli olarak 

gönderilir.Başlangıç karakterizasyonu ve ayrınıtılı karakterizasyon SYGM’nin 

koordinasyonunda, Ek-4’te yer alan kriterlere göre, ilgili kuruluşların da görüşleri 

alınarak DSİ tarafından yapılır veya yaptırılır.” şeklinde ifade edilmiştir. Ek-4 ile de 

YAS kütlelerinin başlangıç ve ileri karakterizasyon çalışmaları tanımlanmıştır. 

(Yönetmelik-1,2012) Yönetmeliğe göre, Yönetmeliğin yayımlanma tarihinden 

itibaren 5 yıl içerisinde YAS kütlelerinin belirlenmesi ve karakterizasyon 

çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Yönetmelik’te yer alan tanımlamalar 

AB’nin ilgili direktifleri dikkate alınarak hazırlanmış olup, bu yönetmelikle birlikte 

ülkemiz yeraltısuyu yönetimine ilişkin mevzuata “eşik değer”, “yeraltısuyu kütlesi”, 
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“eğilimin tersine çevrilmesi” ve “kalite standartları” gibi birçok yeni kavram 

girmiştir. 

Yönetmelik yayımlandıktan sonra, çalışmaların etkin bir şekilde ve 

zamanında yapılabilmesi amacı ile 2013-2024 yılları arasında yapılacak faaliyetlerin 

bir programlanmasını daha doğru bir ifadeyle yol haritasını içeren “Yeraltısuyu 

Yönetimi Eylem Planı” 2013/5 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Genelgesi ile 

11/07/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Genelge 18.06.2012 tarihinde 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarlık oluru ile kurulan ''Yeraltısuyu Yönetimi 

Yönlendirme Grubu'' tarafından takip edilecektir. Genelge’ye göre SÇD 

kapsamında yeraltısuyu yönetiminde sorumlu kurum/kuruluşların görevleri ve 

yapılacak faaliyetlerin takvimi aşağıdaki tabloda görülmektedir.  (Genelge, 2013) 
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Tablo-8 YAS Eylem Planı (Genelge, 2013) 

 

 

Yönetmelik Konuları Görevli Birimler 

Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi   DSİ  

Yeraltısuyunun karakterizasyonu  SYGM koordinasyonunda, ilgili diğer 

kuruluşların görüşleri alınarak DSİ tarafından 

yapılacaktır. 

Yeraltısuyu kütlelerine insan faaliyetlerinin 

etkisinin değerlendirilmesi  
SYGM tarafından gerekli tüm bilgi, belge ve 

envanter ilgili kurumlardan sağlanarak 

hazırlanır/hazırlatılır.   

YAS seviyelerindeki değişikliklerin 

etkilerinin değerlendirilmesi  
DSİ 

Risk altında olan yeraltısuyu kütlelerinin 

belirlenmesi  
SYGM ve DSİ 

Kütle bazında kirleticilerin ve tehlikeli 

maddelerin tanımlanması  
SYGM 

İzleme programlarının yapılması  SYGM’nin görüşünü alarak  DSİ tarafından 

yapılacaktır.  

Yeraltısuyunun miktar ve kalite açısından 

izlenmesi  
DSİ 

Yeraltısuyunun miktar konusundaki izleme 

verilerinin değerlendirilmesi ve SYGM’ye 

bildirilmesi  

DSİ 

Yeraltısuyunun kimyasal durumu 

konusundaki izleme verilerinin 

değerlendirilmesi ve değerlendirme 

raporunun yayımlanması   

SYGM tarafından DSİ’ nin görüşü alınarak 

yapılacaktır. 

Eşik değerlerin belirlenmesi  SYGM   

Yeraltısuyunun artan kimyasal durum 

bozulmasının tespit edilmesi  
SYGM 

Önemli ve artan kirlilik eğilimlerinin tespiti   SYGM 

İyileştirmeye başlama noktalarının tespiti   SYGM 

Yeraltısuyu koruma alanlarının belirlenmesi;  

Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri, vb. 

bazında koruma alanlarının belirlenmesi 
DSİ 

Gerekiyorsa yeraltısuyu kütlesi bazında 

Koruma Alanı ve Özel Planlama Esaslarının 

Belirlenmesi  

SYGM 

Yeraltısuyu kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi 

için stratejilerin geliştirilmesi  
SYGM 

Önlem programlarının belirlenmesi ve 

uygulanması 
SYGM koordinasyonunda, ilgili kurum ve 

kuruluşların katılımı ile yapılacaktır. 

Denetim ve Yaptırım  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DSİ 
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EYLEM ÖNCELİKLER TAKVİM 

Yeraltısuyu kütlelerinin 

belirlenmesi ve 

başlangıç 

karakterizasyonu 

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2013-2014 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2014-2015 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2015-2016 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2016-2017 

Yeraltısuyu kütlelerine 

insan aktivitelerinin 

etkisinin 

değerlendirilmesi 

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2013-2014 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2014-2015 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2015-2016 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2016-2017 

Kütle bazında olası 

kirleticilerin ve tehlikeli 

maddelerin belirlenmesi  

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2013-2014 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2014-2015 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 
2015-2016 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2016-2017 

 

DSİ Genel 

Müdürlüğü’nün 

yeraltısuyu  miktar ve 

kalite izleme 

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2013-2014  
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altyapısının gözden 

geçirilmesi  (Mevcut 

izlemelerin ve 

laboratuvar 

kapasitelerinin tespit 

edilmesi) 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2014-2015 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2015-2016 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2016-2017 

İzleme altyapısının 

yönetmeliğe uygun hale 

getirilmesi 

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2014-2015 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2015-2016 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2016-2017 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2016-2017 

Yönetmeliğin şartlarına 

uygun miktar ve kalite 

izleme çalışmalarına 

başlanması 

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2014 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2015 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2016 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2017 

Risk altında olan 

yeraltısuyu kütlelerinin 

belirlenmesi 

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2016-2017 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2017-2018 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2018-2019 
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Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2019-2020 

Yeraltısuyu kütlelerinin 

ayrıntılı 

karakterizasyonu  

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2017 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2018 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2019 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2020 

Kütle bazında nihai 

kirleticilerin ve tehlikeli 

maddelerin belirlenmesi 

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2017-2019 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2019-2020 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2020-2021 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2021-2022 

Eşik değerlerin 

belirlenmesi 

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2020-2021 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2020-2021 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2021-2022 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2021-2022 
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Yeraltısuyunun miktar 

ve kimyasal durum 

izleme verilerinin 

değerlendirilmesi ve 

değerlendirme 

raporunun 

yayımlanması 

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2020-2021 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2020-2021 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2021-2022 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2021-2022 

Tedbir programlarının 

oluşturulması 

Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Sakarya, Susurluk, Akarçay, 

Meriç-Ergene, Küçük Menderes, 

Gediz, Kızılırmak Havzaları 

2022 

Kuzey Ege, Antalya, Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, 

Yeşilırmak Havzaları 

2023 

 

Seyhan, Ceyhan, Asi, Burdur 

Göller Havzaları 

2023 

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, 

Aras, Çoruh, Fırat-Dicle, Van Gölü 

Havzaları 

2024 

Tablo-9 YAS Eylem Planı Takvimi (Genelge, 2013) 

Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmeliği, 22/05/2015 tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeraltı 

Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bazı tanımlarda ve bazı maddelerde 

birtakım değişiklikler yapılmıştır.  

Yeraltısuyu kütlesi’nin belirlenmesinin belirtildiği diğer mevzuat çalışması 

ise “Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Hakkında Yönetmelik”tir. Yönetmelik, 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik ile ilk kapanış 

kriteri karşılanmıştır. Ülkemiz ikinci kapanış kriteri olan Nehir Havza Yönetim 
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Planları’nın hazırlanması sürecindedir. Yönetmelik 19 madde’den oluşmaktadır. 

Yönetmeliğin amacı Madde-1’de; “yüzeysel sular ve yeraltı sularının bütüncül bir 

yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunması ve su 

havzaları yönetim planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” 

şeklinde ifade edilmiştir.  ŞÇD kapsamında Nehir Havza Yönetim Planları 

hazırlanırken SÇD Madde 5 EK-II’ye göre su kütlelerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda, su kütlelerinin belirlenmesi Yönetmelikte Havza 

Karakterizasyonu ile ilgili olan Madde 9’da ve Havza Yönetim Planının 

Hazırlanmasında Uyulacak Esasları belirten EK-II’de tanımlanmıştır. Ancak söz 

konusu Yönetmeliğin 9.Maddesi’nin f bendinde; “Yetkili idareler, her bir su havzası 

bölgesinde, günde ortalama 10 metreküpten fazla veya 50’den fazla kişiye hizmet 

veren insani tüketim maksatlı suyu temin eden bütün yüzey suyu kütlelerini, 

havzaların hidrojeolojik ve su kullanım özellikleri dikkate alınarak belirlenecek 

yeraltısuyu kütlelerini ve gelecekte benzeri maksatla kullanılacak su kütlelerini 

tanımlar.” ifadesi yer almaktadır. (Yönetmelik-2,2012) Söz konusu ifade’nin sehven 

yanlış yazıldığı düşünülmektedir. Çünkü 10 m
3
 ya da 50 kişi sınırı YAS kütlelerinin 

belirlenmesinde ilk adım olan akifer belirleme için kullanılmaktadır. Yerüstü suyu ile 

ilgili olarak böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Bu sebepten ötürü bu tanımın 

değiştirilmesi gereklidir.   

 Ülkemizde yukarıda bahsedilen mevzuat çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü 

tarafından YAS kütleleri belirleme çalışmaları Yeraltısuyu Yönetimi Eylem Planı 

programı kapsamında 2013 yılında başlatılmıştır. Şu ana kadar Meriç-Ergene, Gediz, 

Küçük Menderes, Akarçay ve Konya Kapalı Havzalarında başlangıç YAS kütleleri 

belirlenmiş durumdadır. Bu kapsamda Meriç-Ergene Havzasında 3, Akarçay 

Havzasında 5, Gediz Havzasında 8, Küçük Menderes Havzasında 2, Konya 

Havzasında 32 adet başlangıç YAS kütleleri belirlenmiştir. (Şekil 66-67-68-69-70) 

Büyük Menderes, Sakarya, Susurluk ve Kızılırmak Havzalarında kütle belirleme 

çalışmaları halen devam etmektedir. Ayrıca, Büyük Menderes Havzasında, 2007 yılı 

Aralık ayı ile 2009 yılı Aralık ayı arasında  “Türkiye'de Su Sektörü İçin Kapasite 

Geliştirilmesi” Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında YAS kütleleri 

belirlenmiştir. Ancak bu YAS kütleleri veri yetersizliği  nedeni ile daha çok uzman 

görüşü neticesinde belirlenmiştir.     



95 
 

 

Şekil-66 Akarçay Havzası Başlangıç YAS Kütleleri (DSİ Gn. Md., 2015) 

 

 

Şekil-67 Küçük Menderes Havzası Başlangıç YAS Kütleleri (DSİ Gn. Md.,2015) 
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Şekil-68 Gediz Havzası Başlangıç YAS Kütleleri (DSİ Gn. Md.,2015) 

 

 

Şekil-69 Meriç-Ergene Havzası Başlangıç YAS Kütleleri (DSİ Gn. Md.,2015) 
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Şekil-70 Konya Kapalı Havzası Başlangıç YAS Kütleleri (DSİ Gn. Md.,2015) 

  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ilk 

olarak daha önceden yapılmış olan araştırmalardan (hidrojeoloji raporları), eldeki 

mevcut tanımlamalardan ve haritalardan (Türkiye jeoloji ve hidrojeoloji haritaları) 

faydalanılmıştır. İlk olarak jeolojik sınırlar göz önünde bulundurulmuştur. 

Sonrasında hidrojeolojik özellikler, topoğrafya, mevcut ve potansiyel kullanım, 

koruma alanları ve ekonomik önem dikkate alınmıştır. (Yiğitler, 2015) Yapılan 

çalışmalar sonucunda YAS kütleleri için oluşturulan karakterizasyon tabloları Ek-

I’de sunulmuştur. Bu çalışmaların ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışması neticesinde YAS kütleleri için 

Akarçay Havzası için 47, Meriç-Ergene Havzası için 90, Gediz Havzası için 138 ve 

Küçük Menderes Havzası için 15 adet taslak izleme noktası belirlenmiştir. Konya 

Kapalı Havzası için izleme noktalarının belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.  

Ülkemizde YAS kütlelerinin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan 

çalışmalardan bir diğeri Avrupa Birliği IPA bileşeni kapsamında finanse edilerek 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan 



98 
 

“Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi 

Projesi” ile Meriç-Ergene, Susurluk, Konya ve Büyük Menderes havzalarında 

yapılan çalışmalardır. 2014 yılı sonunda başlamış olan bahse konu proje ile Meriç-

Ergene ve Konya Kapalı havzalarında DSİ Gn. Md. tarafından belirlenmiş olan 

başlangıç YAS kütleleri tekrar gözden geçirilecektir.  Susurluk ve Büyük Menderes 

havzaları için de kütle belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Proje, Avrupalı uzmanlar 

eşliğinde Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’nin YAS kütle belirlemede önerdiği 

metodoloji dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.    

Bir diğer çalışma ise Kalkınma Bakanlığı’nca ulusal fonlarla desteklenen ve 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülmekte olan “Yeraltısularının miktar ve kalite özelliklerinin ortaya konması ve 

değerlendirilmesi konusundaki uygulamalar: Gediz havzası örnek çalışması” projesi 

kapsamında yapılan çalışmalardır. Söz konusu proje kapsamında Gediz havzası  

yeraltısuyu kütle belirleme çalışmaları devam etmektedir. Bu proje de Avrupa Birliği 

Su Çerçeve Direktifi’nin YAS kütle belirlemede önerdiği metodolojiyi dikkate 

almaktadır.  
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7. TÜRKİYE AKİFERLERİ 

 Avrupa-Asya ve güneyde Afrika kıtaları arasında bulunan ülkemizin jeolojisi, 

bu kıtaların sürekli hareketlerine ve bu kıtalar arasında yeralmış olan Tetis denizinin 

jeoteknik evrimine bağlı olarak gelişmiştir. Yerkabuğu’nun milyarlarca yıl süren 

jeolojik evriminde başlıca dört büyük dağ oluşumu (orojenez) dönemi ve çok sayıda 

dağ oluşumu evreleri birbirini izlemiştir. Ülkemiz Alpin orojenez dönemi içerisinde 

yer almaktadır. Bu dönemde, Kuvaterner dışında kalan tüm stratigrafik seriler, 

Paleozoyik,Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı birimler, son 70-80 milyon yıl boyunca 

çeşitli orojenik safhalar geçirmişler ve bundan dolayı birkaç kez kıvrılmış, kırılmış 

ve ileri derecede deforme olmuşlardır. Ülkemizde daha az deforme olmuş Neojen 

tabakaları bile yer-yer kıvrılmış, kırılmış ve faylanmışlardır ancak yatay durumda 

oldukları bölgeler de vardır. Daha yaşlı formasyonlar ise çoğunlukla diskordanslı, 

dik tabakalı, devrik durumlu veya bindirmelidir. Plütonizma ve volkanizma şeklinde 

magmatik olaylar da meydana gelmiştir. Diğer taraftan Kuzey Anadolu, Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu fay zonları ile Batı Anadolu-Marmara graben 

sistemleri de Ülkemizin jeolojisine özgü özelliklerdir. (Şekil-71) (Ketin, 1983) 

 Ülkemizin yeraltısuyu kaynağı olarak en önemli ve verimli akiferleri;  

alüvyonlu ova akiferleri ve yüksek karstlaşmanın görüldüğü karbonatlı kayaç 

akiferleri’dir. (Şekil 72-73) Kıyı alanları boyunca uzanan alüvyonlu akiferler 

genellikle düşük verimlidir ve tuzlanma tehlikesi ile tehdit altındadırlar. 

Tektonizmanın kontrolü altında olan faylanmanın görüldüğü havzalarda yer alan 

alüvyonlu ova akiferleri yüksek verimlidir. Karstik alanlar ise ülkemizin neredeyse 

üçte birini oluşturmaktadır. (Ekmekçi vd. 2003 ) 

 Ülkemizdeki akiferlerin verimlerine bakılacak olur ise özgül debisi 2 lt/sn/m 

ya da daha fazla olan pekişmiş ya da pekişmemiş(taneli) akiferler verimli akiferler 

olarak nitelendirilmektedirler. Özgül debisi 0,5 lt/sn/m ile 2 lt/sn/m arasında olan 

akiferler orta verimliliğe sahip akiferlerler olarak nitelendirilmektedir.  Özgül debisi 

0,1 lt/sn/m ile 0,5 lt/sn/m arasında olan akiferlerimiz düşük verimliliğe sahip 

akiferlerimizdir. Özgül Debisi 0,1 lt/sn/m’den düşük olan akiferlerimiz ise verimliliği 
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çok düşük olan ya da su içermeyen akiferler sınıfındadır. Söz konusu akiferler ve 

Ülkemizdeki yayılımları Şekil-74’te görülmektedir. 

 Su Çerçeve Direktifi’ne göre bir jeolojik formasyonun akifer olarak 

nitelendirilebilmesi için belirtilen minimum 10 m
3
/gün’lük çekim miktarı (0,12 lt/sn) 

Ülkemiz akiferleri için düşünüldüğü zaman çok düşük bir miktardır. Bu kıstas 

uygulanır ise düşük verime sahip birimlerin de akifer olarak ve dolayısı ile de YAS 

kütlesi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu durum çok fazla sayıda YAS 

kütlesi’nin ortaya çıkmasını ve böylece yönetimsel zorunluluğun meydana gelmesini 

sağlayacaktır.    
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Şekil-71 Türkiye Jeoloji Haritası (Ekmekçi, 2013) 

 

 

 



102 
 

 

Şekil-72 Türkiye Karbonatlı Kayaç Akiferleri (Ekmekçi, 2013) 
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Şekil-73 Türkiye Alüvyon Akiferleri (Ekmekçi, 2013) 

 



104 
 

 

 

Şekil-74 1/500.000 ölçekli Türkiye Hidrojeoloji Haritası (DSİ Gn. Md.) 
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8. DEĞERLENDİRME ve ÖNERİLER  

 

Tez kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde YAS kütle belirleme 

çalışmalarında jeolojik, hidrojeolojik, hidrolik vb. gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiği 

tespit edilmiştir. Akiferlerin belirlenmesi ne kadar önemli ise akiferlerdeki YAS kütlelerini 

belirlemekte ayrı bir öneme sahiptir. Akiferleri gruplandırmak ya da ayırmak ilk adım’dır. 

Ardından jeolojik sınırlar, YAS akım yönleri ve YAS’ın kimyasal durumundaki  

değişiklikleri dikkate alarak akiferler içerisinde YAS kütlelerini belirlemek gereklidir. 

Ardından kütleler için başlangıç karakterizasyonu’nu yapmak ve burdan gelen sonuçlarla 

risk altında olan ya da olmayan kütleleri belirlemek bir diğer önemli husustur. Çünkü risk 

altında olan kütleler için ileri karakterizasyon çalışmaları yapılmaya başlanır ve eşik 

değerler belirlenmeye başlar. Tez kapsamında örnekleri verilmiş olan Ülke örneklerine 

bakıldığı zaman  belki de en önemli husus YAS ile ilgili eldeki mevcut verilerin çok ve 

güvenilir olmasıdır. Çünkü sağlıklı bir şekilde hem YAS kütle sınırlarını belirlemek hem 

de kütlenin risk altında olup olmadığını anlayabilmek ancak düzgün bir izleme ağı 

sonucunda elde edilecek olan verilerle mümkün olabilmektedir.  Diğer taraftan, verilen 

ülke örneklerinde özellikle İngiltere ve İrlanda eldeki mevcut YAS verilerine göre 

hidrojeolojik kavramsal modellerin gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

Bugüne kadar Avrupa Birliği ülkelerinde yapılmış olan YAS kütle belirleme 

çalışmalarında bazı farklı yaklaşımlar benimsemiştir. Örneğin Direktifin Yeterli Miktarda 

Yeraltısuyu Akışı kavramı ülkeler arasında farklı miktarlarda değerlendirilmiştir. Bir diğer 

farklılık ise bazı ülkelerin tüm YAS kütlelerini içme suyu kullanım amaçlı olarak 

belirlemesi ve tüm kütleler için YAS koruma alanlarını belirlemiş olmasıdır. Yine YAS 

kütlelerinin büyüklüklerinde de ülkeler arasında farklılıklar mevcuttur. 

Ülkemizin karmaşık jeolojik yapısından ötürü YAS kütle belirleme çalışmalarında 

dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir. YAS kütle sınırlarını belirlerken ortamın 

hidrojeolojik kavramsal modeline bağlı olarak alt havza sınırlarını dikkate almak önemli 

bir husustur.  
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Tez kapsamında yapılan incelemeler neticesinde ülkemiz için aşağıdaki öneriler 

getirilmiştir. 

- Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesinin önemi düşünüldüğü zaman, konu ile 

ilgili kurum-kuruluşların ve Üniversitelerden ilgili uzmanların katılım 

sağlayacağı çalıştayların belirli aralıklarla düzenlenmesi büyük yarar 

sağlayacaktır. Konu ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde 

kurulmuş olan Yeraltısuyu Yönlendirme Grubu girişimlerde bulunabilir ve bu 

süreci yönetebilir. 

- Bakanlık koordinasyonunda; konunun uzmanı ve paydaşı olan kurumlar 

arasında eşgüdüm sağlanarak ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden 

akademisyenlerin de katılımıyla belli periyotlarda düzenli olarak toplanan bir 

teknik YAS Çalışma Grubu oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Söz konusu çalışma grubunun, YAS kütlelerinin belirlenmesine ilişkin her türlü 

teknik çalışmayı yürütmesi ve ulusal ölçekte havza bazında bir rehber doküman 

hazırlaması gerekli görülmektedir.  

- SÇD’nin akifer belirlemede belirtmiş olduğu 10 m
3
/gün’lük çekim miktarının 

ülkemiz akiferleri için çok düşük bir miktar olduğu görülmektedir. Bu kıstas 

uygulanır ise ülkemizin bütün birimlerinin akifer olarak ve dolayısı ile de YAS 

kütlesi olarak belirlenmesi söz konusudur. Böyle bir durumda YAS kütlelerini 

yönetebilmek idari ve ekonomik olarak mümkün görülmemektedir. SÇD’ye 

göre de YAS kütleleri ister gruplansın ister alt bölümlere ayrılsın yönetilebilir 

birimler olmalıdır. Bu kapsamda akifer üzerindeki kullanımlar (çekimler) ve 

ekosistemler ile korunan alanlarla olan ilişkiler dikkate alınarak her havza için 

ayrı bir limit getirilmesi daha uygun görülmektedir. YAS Çalışma Grubu 

tarafından konunun detaylı olarak çalışılması ve her havzaya özgü limitlerin 

belirlenmesi doğru olacaktır.    

- Hidrojeolojik kavramsal modellerin çalışma yapılan alanlar için oluşturulması 

hem kütle belirleme çalışmalarında hem de izleme faaliyeleri sırasında büyük 

fayda sağlayacaktır. Oluşturulan bu kavramsal modeller zamanla daha da 
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geliştirilerek yönettiğimiz YAS kütlelerinin yer aldığı hidrojeolojik sistemi 

doğru anlamamıza ve yorumlamamıza yardımcı olacaktır.  

- YAS kütleleri belirlenirken, akiferin su tablası veya potansiyometrik yüzey 

haritalarının oluşturulması ve bu doğrultuda akım yönlerine dikkat edilerek 

gerektiği takdirde YAS kütlesinin alt kütlelere ayrılması sağlanmalıdır. 

- YAS kütlesinin korunan alanlarla ilişkisi dikkate alınmalı ve YAS kütle 

haritalarında gösterilmelidir.  

- YAS kütlesinin sucul ya da karasal ekosistemlerle olan ilişkileri dikkate 

alınmalıdır. Ayrıca karasal ekosistemlerin belirlenmesinde uzman görüşünden 

yararlanılması yararlı olacaktır.  

- Bir akiferde yer alan YAS farklı kısımlarda farklı statü’ye sahip ise farklı olan 

bu kısımlar ayrı bir YAS kütlesi olarak belirlenmelidir. 

- Bir akifer bazı kısımlarında serbest, bazı kısımlarında basınçlı akifer özelliği 

gösteriyor ise bu kısımlar ayrı bir YAS kütlesi olacak şekilde belirlenmelidir.  

- YAS kütleleri belirlendikten sonra benzer baskı altında olan (aşırı 

çekim,tarım,sanayii vb.) ve benzer akifer karakteristiklerine sahip YAS kütleleri 

gruplanarak yönetilebilir.     

- YAS kütlesi belirlenirken, çok derinde olan ve bu yüzden ekonomik olarak 

kullanılamayan ya da herhangi bir ekosistemi desteklemeyen akiferlerin dikkate 

alınmaması gereklidir.      

- Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında 

Yönetmelik’te tanımlar açısından revizyon yapılması gerekmektedir.  
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9. SONUÇ 

2000 yılına kadar su ile ilgili birçok mevzuata sahip olan Avrupa Birliği, su 

kaynakları’nın yönetiminde entegre bir yaklaşımın gerekliliğinden ötürü 22 Kasım 2000 

tarihinde Su Çerçeve Direktifi’ni yürürlüğe koymuştur.  Direktif, su yönetiminde havza 

bazlı yönetim yaklaşımını getirmiştir. Direktifin temel amacı Avrupa Birliği’ne üye olan 

ülkelerin tüm su kütlelerinde “iyi su durumu”na ulaşmaktır. Bu amaç için Nehir Havza 

Yönetim Planları temel araç olarak tanımlanmıştır. Bu planların temeli ise su kütlesi 

kavramıdır. Su kütlesi yönetilebilir en küçük birimdir. Direktif kapsamında hem yüzey 

suları için hem de yeraltısuları için su kütleleri belirlenmeli’dir.   

Su kütlelerinin belirlenmesi ile ilgili olan Su Çerçeve Direktifi Ortak Uygulama 

Stratejisi Rehber Doküman No: 2 kapsamında YAS kütlesi belirleme çalışmalarında 

önerilen metodoloji ülkemiz açısından uygulanabilir bir metodolojidir. Ancak akiferlerin 

belirlenmesinde getirilen 10 m
3
/gün’lük yeraltısuyu çekim limiti ülkemiz için uygulanamaz 

bir limittir. Çünkü bu limit uygulanır ise çok fazla sayıda YAS kütlesi tanımlanacak olup, 

bu kütleleri SÇD hedeflerine ulaştırmak açısından yönetmek hem iş yükü hem de 

ekonomik olarak mümkün olmayacaktır.  

Ülkemizde konu ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılan çalışmalar neticesinde 5 havzamızda başlangıç YAS kütleleri belirlenmiştir. Ancak 

söz konusu başlangıç YAS kütleleri üzerinde daha ayrıntılı çalışmaların yapılması ve kütle 

sınırlarının yeniden gözden geçirilerek yenilenmesi büyük önem arz etmektedir.  

YAS kütlelerinin başlangıç karakterizasyonunda ülkeler mevcut olan izleme 

verilerine dayanarak bir değerlendirme yapmış ve kütlenin risk altında olup olmadığını 

kararlaştırmıştır. Ardından risk altında olan kütleler için yeniden izleme noktalarını 

belirleyerek ileri karakterizasyona geçmişlerdir. Bu kapsamda izleme faaliyetlerinin rolü 

çok büyüktür.  Ancak, etkin bir izleme sisteminin kurulması, ülkelerin gelişmişlik düzeyi 

ve kurumsal kapasitesi ile doğrudan ilişkili olup, belli bir standartta güvenilir, güncel ve 

sürekli veri akışının sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.  Bu da belirlenmiş 

olan yeraltısuyu kütlelerinin yönetilmesi ve iyi yeraltısuyu amacına ulaşılması açısından 

hayati önem taşımaktadır.  
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YAS kütlelerinin belirlenmesi iteratif bir süreç olup, sürekli olarak yenilenmesi 

büyük önem arz etmektedir. Bu tez çalışması ile YAS kütlelerinin belirlenmesinde dikkat 

edilmesi gereken hususlar ülke örnekleri ile zenginleştirilerek ortaya konmuştur.  
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     Tablo-10 Akarçay Havzası Başlangıç Karakterizasyonu Tablosu (DSİ Gn. Md.)      

 

Akifer Tipi

(Kayaç,Taneli)

Litolojik

Yaş

YAS11-001 Akarçay 11 1 Taneli(Kil,Kum,Çakıl) Kuvaterner yaygın serbest, basınçlı 0-200 0 220 0-30 63 51 24 1-3 1-6 60-1250 Var - Akarçayla ilişkili Sincanlı Ovası

Akarçay 11 4 Taneli(Kil,Kum,Çakıl) Kuvaterner yaygın serbest 10-110 0 20-40 0.1-1.5 0.02-2 20-180 Var - Kali çayı ile ilişkili

Akarçay 11 4 Kayaç(Kireçtaşı) Üst Miyosen yerel serbest 40-120 0-50 20-40 0.2-1 0.1-1 10-80 -

YAS11-003 Akarçay 11 9 Taneli(Kil,Kum,Çakıl) Kuvaterner yaygın serbest 100-150 0 92 30-70 12 9.5 3 0.1-0.5 0.01-0.2 2-40 - Karaadilli Ovası

YAS11-004 Akarçay 11 10 Taneli(Kil,Kum,Çakıl) Kuvaterner yaygın serbest 0-200 0 143 0-20 24 9 2.5 1-3 0.01-1 4-20 - Karamık Ovası

Akarçay 11 2,3,5,6,7,8 Taneli(Kil,Kum,Çakıl) Kuvaterner yaygın serbest, basınçlı 0-250 0 0-50 1-2 0.25-15 50-3000 Var - Akarçayla ilişkili

Akarçay 11 2,3,5,6,7,8 Kayaç(Andezit) Miyosen yerel serbest 0-200 0-20 60-80 0.5-1 0.05-0.5 10-50 -

Açıklamalar:

1- Litoloji tanımı mümkün olduğu kadar sade/basit ifade edilmelidir.

2- Yaygın ile yerel anlamından kasıt akiferin tamamından (yaygın) veya belirli bir alandan (yerel) su alınabilmesidir.

3- Doygun Kalınlık:  Akiferdeki su tablası ile akiferin tabanı arasındaki mesafedir.

4- YAS kütlesinin alanıdır.

5- Su tablası derinliği statik seviyeyi ifade eder.

6- Belirlenen herbir YAS Kütlesinin farklı litolojileri için beslenim ve çekim ayrı yazılacaktır. Ayrı ayrı belirlenemiyorsa toplam bir değer verilecektir.

7- Çekim, sayaçlar takılıp kesin sonuç alınana kadar tahsis değerlerini ifade eder.

8- Su kütlesine ait tanımlanan bir isim varsa yazılacaktır. Yoksa bu bölüm boş bırakılacaktır.

9- YAS kod numaralandırılması ve sıralanmasında litolojik yaşlara göre gençden yaşlıya doğru olmalıdır.

10- Örn.: YAS_5_001    YAS: yeraltısuyunu, 5: havza numarasını, 001: en genç birimden oluşan yaeraltısuyu kütlesinin ifade etmektedir.

Akarçay Havzası YAS Kütleleri Genel Özellikleri
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Rezerv 

(hm
3
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3
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Tablo-11 Gediz Havzası Başlangıç Karakterizasyonu Tablosu (DSİ Gn. Md.) 

Akifer Tipi

(Kayaç,Taneli)

Litolojik

Yaş

YAS_5_001 Gediz 5 1-2-3-4-5-6-7 Taneli Birimler (kil,kum,çakıl) Kuvaterner yaygın serbest 3-100 (44) 3087,3 10-50 (23) 0.1-16 (3.4) 0-75(9)  Gediz, Alaşehir, Kumçayı ile illişkili

YAS_5_002 Üst Havza 5 1-2-3-4-5-6-7 Karstik Kayaç (kireçtaşı,killi kireçtaşı) Neojen yerel serbest, basınçlı 10-100 (40) 1234,7 1-33 (8.5) 0.02-240 (34) 0-2400 (540) 50-15000 (2800)

YAS_5_003 Gediz? 5 1-4-5-6-7 Kaya (kumtaşı-çakıltaşı-konglomera) Neojen yerel serbest 6-78 (30) 5466,6 1-66 (21) 0.01-80 (5.8) 0-300 (20)

YAS_5_004 ? 5 1-4-5-7 Çatlaklı Kayaç (andezit,tüf) Neojen yerel serbest, basınçlı 20-70 1101,8 1-140 (25) 0.1-1.33(0.2) 0.07 2

YAS_5_005 ? 5 1-3-4-5-6 Karstik Kayaç (kırıklı çatlaklı kireçtaşı) Mesozoyik yerel serbest, basınçlı 40-90 (70) 709,0 1-130 (30) 0.6-130 (29) 630-11300 (4300)

YAS_5_006 ? 5 1-3-4-5-6-7 Kayaç (Kumtaşı-Şeyl) Mesozoyik yerel serbest, basınçlı 1-90 (20) 875,2 1-93 (23) 0.005-3 (0.4)

YAS_5_007 ? 5 1-4 Karstik Kayaç (mermer) Paleozoyik yerel serbest, basınçlı 12-110 (60) 268,8 1-115 (26) 0.2-50 (10) 2000-50000

YAS_5_008 ? 5 1-2-3-4-6 Kayaç (Şist, Gnays) Paleozoyik yerel serbest, basınçlı 12-100 (30) 4263,8 1-100 (17) 0.05-7 (0.5) 15-300 (90)

Açıklamalar:

1- Litoloji tanımı mümkün olduğu kadar sade/basit ifade edilmelidir.

2- Yaygın ile yerel anlamından kasıt akiferin tamamından (yaygın) veya belirli bir alandan (yerel) su alınabilmesidir.

3- Doygun Kalınlık:  Akiferdeki su tablası ile akiferin tabanı arasındaki mesafedir.

4- YAS kütlesinin alanıdır.

5- Su tablası derinliği statik seviyeyi ifade eder.

6- Belirlenen herbir YAS Kütlesinin farklı litolojileri için beslenim ve çekim ayrı yazılacaktır. Ayrı ayrı belirlenemiyorsa toplam bir değer verilecektir.

7- Çekim, sayaçlar takılıp kesin sonuç alınana kadar tahsis değerlerini ifade eder.

8- Su kütlesine ait tanımlanan bir isim varsa yazılacaktır. Yoksa bu bölüm boş bırakılacaktır.

9- YAS kod numaralandırılması ve sıralanmasında litolojik yaşlara göre gençden yaşlıya doğru olmalıdır.

10- Örn.: YAS_5_001    YAS: yeraltısuyunu, 5: havza numarasını, 001: en genç birimden oluşan yaeraltısuyu kütlesinin ifade etmektedir.
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Tablo-12 Küçük Menderes Havzası Başlangıç Karakterizasyonu Tablosu (DSİ Gn. Md.) 

Akifer Tipi

(Kayaç,Taneli)

Litolojik

Yaş

YAS_6_001 YAS Kütle1 6 1, 2, 3, 4 Taneli (kil,kum,çakıl) Kuvaterner yaygın serbest 20-100 10-80 1120 10-30 180 140 180 4 15
Menba bölümlerinde  YÜS, YAS'ı beslemekte, mansap 

bölümlerinde YAS, YÜS'ü beslemektedir.

YAS_6_002 YAS Kütle2 6 3, 4 Kayaç (kireçtaşı) Mesozoik yerel serbest, basınçlı 60-300 0-50 290 0-50 51,2 40 10 50 400 Kaynak boşalımları olarak YÜS beslenmektedir.

Açıklamalar:

1- Litoloji tanımı mümkün olduğu kadar sade/basit ifade edilmelidir.

2- Yaygın ile yerel anlamından kasıt akiferin tamamından (yaygın) veya belirli bir alandan (yerel) su alınabilmesidir.

3- Doygun Kalınlık:  Akiferdeki su tablası ile akiferin tabanı arasındaki mesafedir.

4- YAS kütlesinin alanıdır.

5- Su tablası derinliği statik seviyeyi ifade eder.

6- Belirlenen herbir YAS Kütlesinin farklı litolojileri için beslenim ve çekim ayrı yazılacaktır. Ayrı ayrı belirlenemiyorsa toplam bir değer verilecektir.

7- Çekim, sayaçlar takılıp kesin sonuç alınana kadar tahsis değerlerini ifade eder.

8- Su kütlesine ait tanımlanan bir isim varsa yazılacaktır. Yoksa bu bölüm boş bırakılacaktır.

9- YAS kod numaralandırılması ve sıralanmasında litolojik yaşlara göre gençden yaşlıya doğru olmalıdır.

10- Örn.: YAS_5_001    YAS: yeraltısuyunu, 5: havza numarasını, 001: en genç birimden oluşan yaeraltısuyu kütlesinin ifade etmektedir.
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Tablo-13 Konya Kapalı Havzası Başlangıç Karakterizasyonu Tablosu (DSİ Gn. Md.) 

Akifer Tipi

(Kayaç,Taneli)

Litolojik

Yaş

YAS_16_001 Beyşehir-Kaşaklı 16 1 Taneli (kil,kiltaşı,kum,çakıl) Kuvaterner yerel serbest 5-20 0 840 3-10 0,2-4 0,47 66 Yok

YAS_16_002 Beyşehir-Kaşaklı 16 1 Kayaç (andezit,tüf) Neojen yerel serbest 90-250 10-30 790 4-10 1-8 8,2 1976 Yok

YAS_16_003 Beyşehir-Kaşaklı 16 1 Kayaç (kireçtaşı,killi kireçtaşı) Neojen yaygın serbest 150 4-30 515 2-15 1-9 46 1897 Yok

YAS_16_004 Beyşehir-Kaşaklı 16 1 Taneli-Kayaç(Şist-Gnays-Mermer Karışığı) Paleozoyik yerel serbest-basınçlı 270 1-50 380 2-10 25 0,58 163 Yok

YAS_16_005 Çumra - Karapınar 16 2 Taneli (kil,kiltaşı,kum,çakıl) Kuvaterner yerel serbest 170 0 4000 15-60 3-30 450 Yok

YAS_16_006 Çumra - Karapınar 16 2 Kayaç (andezit,tüf) Neojen yerel serbest 150 0 720 7-15 1-4 1-73 150-4200 Yok

YAS_16_007 Çumra - Karapınar 16 2 Kayaç (kireçtaşı,killi kireçtaşı) Neojen yaygın serbest 250 5 1875 12-60 12 4000 Yok

YAS_16_008 Çumra - Karapınar 16 2 Kayaç (kireçtaşı) Mesozoyik yerel serbest 200 0 1187 50 4-9 9 527 Yok

YAS_16_009 Çumra - Karapınar 16 2 Kayaç(Mermer) Paleozoyik yerel serbest 400 0 600 47 1,1 1,73 133 Yok

YAS_16_010 Karaman - Ayrancı 16 3 Taneli (kil,kiltaşı,kum,çakıl) Kuvaterner yerel serbest 300 0 500 1-10 1 300-1976 Yok

YAS_16_011 Karaman - Ayrancı 16 3 Kayaç (andezit,tüf) Eosen yerel serbest 100-400 0 90 10 5-8 34-48 2400-4216 Yok

YAS_16_012 Karaman - Ayrancı 16 3 Kayaç (kireçtaşı,killi kireçtaşı) Neojen yaygın serbest 300 0 820 30-70 8 2000-2900 Yok

YAS_16_013 Karaman - Ayrancı 16 3 Kayaç(Mermer) Paleozoyik yerel serbest 90-120 0 180 70 10-25 2250-3000 Yok

YAS_16_014 Ereğli - Bor 16 4 Taneli (kil,kiltaşı,kum,çakıl) Pliyosen-Kuvaterner yaygın serbest 5-10,290 0-10 1-10 0,4-15,5 340-6500 Var - İvriz Çayı

YAS_16_015 Ereğli - Bor 16 4 Kayaç (kireçtaşı,killi kireçtaşı) Neojen yaygın serbest 30-230 0 30-70 5-10 1000-2000 Yok

YAS_16_016 Ereğli - Bor 16 4 Kayaç (andezit,bazalt,tüf) Eosen yerel serbest 200 0 30-50 0,4-15,5 340-6500 Var - İvriz Çayı

YAS_16_017 Ereğli - Bor 16 4 Kayaç(Mermer) Paleozoyik yerel serbest 500 Yok

YAS_16_018 Sultanhanı - Obruk 16 5 Taneli (kil,kiltaşı,kum,çakıl) Kuvaterner yerel serbest, basınçlı 90-200 0 1820 5-20 0,3-12 16 1100-2400 Yok

YAS_16_019 Sultanhanı - Obruk 16 5 Kayaç (kireçtaşı,killi kireçtaşı) Neojen yaygın serbest-basınçlı 30-230 0 4470 30-70 5-25 11-62 1856-6600 Yok

YAS_16_020 Sultanhanı - Obruk 16 5 Kayaç (andezit,bazalt,tüf) Neojen yerel serbest 120-160 0 2170 4-20 1,5-2,5 2-21 197-1580 Var - Melendiz Çayı

YAS_16_021 Sultanhanı - Obruk 16 5 Kayaç (kireçtaşı) Paleozoyik yerel serbest 220 30 370 40 Yok

YAS_16_022 Altınekin 16 6 Taneli (kil,kiltaşı,kum,çakıl-kireçtaşı) Pliyosen yaygın serbest 50-70 0 400 13-110 Yok

YAS_16_023 Altınekin 16 6 Kayaç (kireçtaşı,killi kireçtaşı) Neojen yaygın serbest-basınçlı 30-130 0 870 20-60 0,22-33 500-7330 Yok

YAS_16_024 Altınekin 16 6 Kayaç (kireçtaşı) Paleozoyik yerel serbest 90-200 20 60 50 105 8000 Yok

YAS_16_025 Kulu - Cihanbeyli 16 7 Taneli (kil,kiltaşı,kum,çakıl) Kuvaterner yerel serbest 20-30 0 2-13 0,2-1 Yok

YAS_16_026 Kulu - Cihanbeyli 16 7 Taneli (kil,kiltaşı,kum,çakıl) Pliyosen yerel serbest 80-100 0 1-10 0,3-4,5 100-650 Yok

YAS_16_027 Kulu - Cihanbeyli 16 7 Kayaç (kireçtaşı,killi kireçtaşı) Neojen yaygın serbest 90-125 0 600 6-50 0,8-2,5 Yok

YAS_16_028 Kulu - Cihanbeyli 16 7 Kayaç (andezit,bazalt,tüf) Oligosen yerel serbest 100 10 300 10-20 0,2-4,5 Yok

YAS_16_029 Şereflikoçhisar 16 8 Taneli (kil,kiltaşı,kum,çakıl) Kuvaterner yerel serbest, basınçlı 90-200 0 355 5-20 01-2,35 1-10-35 30-650-3000 Var - Peçeneközü deresi

YAS_16_030 Şereflikoçhisar 16 8 Taneli (kumtaşı,kiltaşı,çakıtaşı) Neojen yaygın serbest, basınçlı 130 0 680 5-20 Yok

YAS_16_031 Şereflikoçhisar 16 8 Kayaç (Granit) Mesozoyik yerel serbest, basınçlı 50-100 50 19 15-20 3 18 600 Yok

YAS_16_032 Misli 16 9 Kayaç (andezit,bazalt,tüf) Neojen yerel serbest 260 0 20-40 154,85 154,85 44,45 1-30 150-9000 Yok

Açıklamalar:

1- Litoloji tanımı, mümkün olduğu kadar sade/basit ifade edilmelidir.

2- Yaygın ile yerel anlamından kasıt, akiferin tamamından (yaygın) veya belirli bir alandan (yerel) su alınabilmesidir.

3- Doygun Kalınlık:  Akiferdeki su tablası ile akiferin tabanı arasındaki mesafedir.

4- YAS kütlesinin alanıdır.

5- Su tablası derinliği, statik seviyeyi ifade eder.

6- Belirlenen herbir YAS Kütlesinin farklı litolojileri için beslenim ve çekim ayrı yazılacaktır. Ayrı ayrı belirlenemiyorsa toplam bir değer verilecektir.

7- Çekim; sayaçlar takılıp kesin sonuç alınana kadar tahsis değerlerini ifade eder.

8- Su kütlesine ait tanımlanan bir isim varsa yazılacaktır. Yoksa bu bölüm boş bırakılacaktır.

9- YAS kod numaralandırılması ve sıralanmasında litolojik yaşlara göre gençden yaşlıya doğru olmalıdır.

10- Örn.: YAS_5_001    YAS: yeraltısuyunu, 5: havza numarasını, 001: en genç birimden oluşan yeraltısuyu kütlesini ifade etmektedir.

11- İlgili DSİ Bölge Müdürlüğünü gösterir.
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Tablo-14 Meriç-Ergene Havzası Başlangıç Karakterizasyonu Tablosu (DSİ Gn. Md.) 

Akifer Tipi

(Kayaç,Taneli)

Litolojik

Yaş

YAS_1_001 Meriç 1 Meriç Taneli (kil,kum,çakıl) Kuvaterner yerel serbest 30-37 0 508,55 3-10 2,29 2-25 8-20 130-800 var - Meriç nehri ile illişkili

YAS_1_002 Ergene 1 1..7-Meriç-Silivri-Enez Taneli (kil,kumtaşı,kum,çakıl) Miyosen Pliyosen yaygın serbest, basınçlı 380-470 0-160 9276,8 10-100 499,81 0,1-6,8 0,4-2,5 51-706 yok.

YAS_1_003 Soğucak 1 1-2-3-5-6-Meriç Kayaç (kireçtaşı) Eosen yerel serbest, basınçlı 174-279 0-163 445,47 21-126 6,29 0,04-1,91 0,1-1,5 10-202 yok.

435,2 435,2

Açıklamalar:

1- Litoloji tanımı mümkün olduğu kadar sade/basit ifade edilmelidir.

2- Yaygın ile yerel anlamından kasıt akiferin tamamından (yaygın) veya belirli bir alandan (yerel) su alınabilmesidir.

3- Doygun Kalınlık:  Akiferdeki su tablası ile akiferin tabanı arasındaki mesafedir.

4- YAS kütlesinin alanıdır.

5- Su tablası derinliği statik seviyeyi ifade eder.

6- Belirlenen herbir YAS Kütlesinin farklı litolojileri için beslenim ve çekim ayrı yazılacaktır. Ayrı ayrı belirlenemiyorsa toplam bir değer verilecektir.

7- Çekim, sayaçlar takılıp kesin sonuç alınana kadar tahsis değerlerini ifade eder.

8- Su kütlesine ait tanımlanan bir isim varsa yazılacaktır. Yoksa bu bölüm boş bırakılacaktır.

9- YAS kod numaralandırılması ve sıralanmasında litolojik yaşlara göre gençden yaşlıya doğru olmalıdır.

10- Örn.: YAS_5_001    YAS: yeraltısuyunu, 5: havza numarasını, 001: en genç birimden oluşan yaeraltısuyu kütlesinin ifade etmektedir.
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