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ÖZET
Yeraltı suları, farklı kullanıcıların aynı kaynağı paylaşmak zorunda olduğu ve
yenilenmesi uzun zaman alan ortak bir havuz olarak düşünülebilir. Yeraltı suyu
yöenetimi de sadece miktar ile ilgili sorunları değil ayrıca kullanım amacına göre
yeraltı suyunun kalitesini de sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle yeraltı suyunun her
yönüyle miktar ve kalite ile ilgili olumsuzlukları birlikte yönetilmelidir.
Bu maksatla; yeraltısuyu kaynaklarının istenilen zaman, mekan, kalite ve miktarda
teminine yönelik olarak yaşanan sıkıntılar, konuya ilişkin bölgesel ve yerel ölçekte
sürdürülebilir yönetim ilke ve kararlarının alınmasını ve uygulanmasını zorunlu hale
getirmiştir. Su kaynakları içerisinde gereksinim miktarına bağlı olarak büyükten
küçüğe; tarım, içme-kullanma, sanayi ve enerji amaçlı kullanımlarında yeraltı
suyunun payı oldukça yüksek değerlerdedir. Su kaynakları konusunda yaşanan
sorunlar, devletleri konuya ilişkin ortak stratejilerin belirlendiği politikaları üretmeye
yönlendirmiştir. Bunlardan en önemlisi, ülkemizin Avrupa Birliği‟ne (AB)
entegrasyonu sürecinde, su kaynaklarına ilişkin olarak sürekli geliştirilerek uygulama
sonuçlarıyla iyileştirilen Su Çerçeve Direktifi (SÇD)‟dir ki (WFD 2000/60/EC),
nehir havzalarının sürdürülebilir ve entegre bir şekilde yönetilmesinin gerekliliğini
vurgulamakta ve tüm sular için çevresel hedefler belirlenmektedir. SÇD ve Yeraltı
Suyu Direktifi (GWDD 2006/118/EC) ile ilgili rehber dökümanlar ışığında
hazırlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmelik” antropojenik ve doğal kirlilik riski altındaki temsili tüm yeraltı suyu
kütlelerinin kimyasal durumunun değerlendirilmesi için kriterleri ortaya koyan
konuya ilişkin ülkemiz adına en kapsamlı mevzuattır. Bu kapsamda, söz konusu
yönetmeliğin uygulama adımlarının başlangıcı olan, yeraltı suyu kütlelerinin
belirlenmesi, akabinde kullanım maksadı, miktar baskısı, antropojenik baskılar ve
doğal arka plan seviyesine (DAS) göre kirlilik eğilimlerinin belirlenmesini içeren
bütünleşik bir yaklaşım ile miktar ve kalite unsurlarının birlikte ele alınması
öngürülmektedir.
Tezin ana amacı; yeraltı suyunun bulunduğu jeolojik formasyon tip ve özelliklerinin
geniş bir tanımlaması yapılarak, miktarı değiştiren etmenler ile bu değişimin yeraltı
suyu kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu
ix

doğrultuda hazırlanan tezin içeriğinde öncelikle hidrojeolojik parametrelere
değinilmiş, daha sonra miktarı etkileyen önemli unsurlar ile kaliteyi etkileyen belli
başlı kirleticilerin davranışlarındaki değişimin yeraltı sularında oluşturduğu riskler
ele alınmış, oluşan sorunlar ile çözüm önerilerinin sunulması ile tez tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeraltı Suyu, Yeraltı Suyu Yönetimi, Su Çerçeve Direktifi,
Yeraltı Suyu Direktifi, Doğal Arka Plan Seviyesi,
ABSTRACT
Groundwater can be seen as a common pool that different users have to share it and
whose refreshing process takes long times. This groundwater resource is not only
related with groundwater quantity issues, but also groundwater quality. Thus,
groundwater should be assesed in view of quantity and quality together.
In this context, it is a must that some criterion and decisions for a sustainable
management of groundwater in the scale of regional or local should be established to
cope with the problems faced with the supplying of requested quality and quantity of
groundwater sources in a requested time and space. The contribution of groundwater
to the use of water sources in agriculture, human consumption/use, industry and
energy is quite high. The problems faced with the water sources make the
governments to develop policies on common strategies about these problems. At this
point, Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) should be seen the most
important document which has been come to the agenda of our country by the
accession of Turkey to the European Union processes. WFD requires that all inland
and coastal waters within defined river basin districts must reach at least good status
and defines how this should be achieved through the establishment of environmental
objectives and ecological targets for waters. By-law on Protection of Groundwater
Against Pollution and Deterioration including the provisions of Groundwater
Directive as well as related provisions of Water Framework Directive it a keystone
for groundwater management issues in Turkey. The By-law established criteria to
assess the chemical status of groundwater bodies that are object to natural and
anthropogenic pollution. In this scope, the initial implementations of the By-Law,
which are on determination of groundwater bodies, usage of groundwater,

x

quantitative pressures, anthropogenic pressures and determination of pollution trends
in view of natural background levels (NBL) will be approached in a complementary
way.
The main purpose of the thesis are as follows: to make the detailed definitions of
formations types and characters that contain groundwater, to present the factors that
affect the quantity of groundwater, to reveal the effects of the quantitative variations
on groundwater quality and to make some suggestions. In this point, in the thesis,
firstly hydrogeological parameters are touched on, then the risks that arise from the
behaviors of main factors that affect the quantity of groundwater and main
parameters that affect the quality of groundwater are examined. Finally some
problems and suggestions related to the subject are mention.

Key Words: Groundwater, Groundwater Management, Water Framework Directive,
Groundwater Directive, Natural Background Level
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GĠRĠġ
Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2025 yılına kadar, 1,8 milyar insan
mutlak su kıtlığı olan bölgelerde ve dünya nüfusunun üçte ikisi de su stresi
koşullarında yaşayacağı öngörülmektedir. Dünya nüfusu, genel yaşam standartları ile
birlikte yükselmeye devam ettikçe, sanayi, evsel ve tarımsal kullanım için su talebi
ve tatlı su kaynaklarına erişimle ilgili sorunların buna bağlı olarak artış göstermesi
kaçınılmazdır (Gleick, 2010).
Dünyanın geleceğini şekillendiren suyun önemi iyi bilinmesine rağmen, aşırı
derecede ve amacı dışında kullanılmasının temel nedeni tahsisinde yaşanan
zorluklardır. Küresel arz yeterliliğine rağmen, yerel kıtlık, iklim değişikliği, aşırı
tüketim ve su kaynaklarının yanlış kullanımı endişe verici gerçeklerdir.
Suyun zaman içerisinde yenilenebilir bir kaynak olması tüketilmesine karşı
en önemli özelliğidir. Ancak yerüstü sularının yenilenmesi günler içerisinde dahi
gerçekleşebilirken, yeraltı suyu rezervlerinin yenilenmesi için yüzyıllar gerekebilir.
Yeraltı suyunun yenilenmesi için uzun zaman gerektiğinden dolayı, suyun
sürdürülebilirlik konularının analizinde, yerüstü suyuna nazaran daha çok yeraltı
suyu rezervlerine odaklanılmış durumdadır.
Yeraltı suları görünmeyen su kaynaklarıdır. Bu yüzdendendir ki yeraltı
suyuna fazlasıyla ihtiyaç duyulan kurak ve yarı kurak bölgelerde dahi aşırı ve
maksadı dışında kullanımının önüne geçilmesi ve kontrolü oldukça güçtür.
Dünyadaki toplam suyun yaklaşık olarak % 96'dan fazlası tuzlu sudur. Bütün
tatlı su kaynaklarının % 68'inden fazlası buz ve buzulların içinde hapsedilmiştir. Tatlı
suyun % 30'u ise yeraltında bulunmaktadır. Nehirler, göller gibi yüzeysel tatlı su
kaynakları, dünyadaki toplam tatlı suyun yaklaşık % 1'ini oluşturur. Avrupa‟da
bilhassa içme suyu ihtiyacının %65‟i yeraltı suyundan sağlanmaktadır.
Yeraltı suyu açısından Türkiye‟de en az 500 milyar m3 dinamik rezervin, 2–3
trilyon m3 kadarda statik rezervin olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye‟nin bu olası
yeraltı suyu potansiyeli genellikle bilinmediğinden yeraltı suları yeterince
önemsenmemektedir. Özellikle Dünya Bankası raporlarında Türkiye‟nin içinde
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bulunduğu coğrafyada 400 milyar dolarlık bir su potansiyelinin olduğu ifade
edilmektedir. (Şahin vd, 2010)

ġekil-1: Dünyadaki Su Kaynakları Dağılımı
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BÖLÜM 1: YERALTI SUYUNUN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ
1. Yeraltı Suyunun Tarihçesi
Şu anda, herhangi biri musluğunu açıp çaydanlığına su doldururken, büyük
bir olasılıkla suyun geçmişi üzerinde kafa yormayacaktır. Suyun bir bölümü buhara
dönüşmekte, bir bölümü de delikten akıp gitmektedir; suyun kalanı da bir kaç dakika
içinde içip tüketilecektir. Bu kadar kısa ömürlü gibi gözüken bir şeyin, nasıl bir
geçmişi, tarihi olabilir ki? Çaydanlığı dolduran kişi, musluktan akan suyun binlerce
yıl önce, tüylü mamutlar yaşarken yağmur olarak toprağa düştüğünü bilseydi,
şaşırırdı şüphesiz. Londra'nın suyunun büyük bir bölümü Chalk akiferinden gelir;
Chalk akiferi, kentin yüzlerce metre altında bulunan devasa bir yeraltı suyu
havzasıdır. Bu akiferde depolanan suların bir bölümü, son buzul çağı kadar uzak bir
geçmişte, yeraltına inmiştir.
Suyu, akan veya buharlaşan bir şey olarak düşünmek doğaldır. Yağmur
olarak düştüğünü, nehir ve derelerde aktığını görürüz. Ama kullandığımız tatlı suyun
büyük bir bölümü göremediğimiz kaynaklardan, yerin altındaki su havzalarından
yani akiferlerden gelir. Akiferler, kum ve çakıl gibi kolayca su geçiren maddelerden
veya yeraltındaki kayalar arasındaki boşluklardan meydana gelen jeolojik
oluşumlardır. Akiferler, çok büyük miktarlarda suyu depolayabilirler; yağmur suları,
göller, nehirler, sulak alanlar ve eriyen buzullarla beslenirler. Dolayısıyla
kullandığımız suyun büyük bir bölümünü yerkürenin yüzeyinde görmeyiz. Dünyanın
sıvı halde bulunan tatlı su kaynaklarının yüzde 97'si, akiferlerde depolanmıştır.
Son elli yıl içinde küresel nüfus ve gıda talebi ikiye katlandıktan sonra,
nehirler ve dereler çevre kirliliğine maruz kaldı. Bu nedenle, içme ve sulamalı tarım
için gerekli suyu sağlamak için akiferlerden daha fazla yararlanmaya başladık; bu
süreçte de aklımızı başımıza getiren bir keşif yaptık. Akiferlerin çevre kirliliğine yol
açan maddelerden korunduğuna ilişkin yaygın izlenime karşın, bilim adamları her
kıtada çiftlikler, kentler ve fabrikaların civarında yer alan akiferlerde çevre kirliliğine
ilişkin kanıtlar bulmaya başladılar. Ayağımızın altındaki suların çevre kirliliğinden
zarar görebileceğini görmekle kalmadık, yeraltı sularının bazı açılardan yüzey
sularından daha fazla kirlenebileceğini de keşfettik.
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Bu keşfin çok ciddi sonuçları oldu. Su, dünya yüzeyinde buzullar kadar ağır
hareket ettiği için, akiferler on yıllar içinde, kirletici maddelerin biriktiği dev
lavabolara dönüştü. Bazı akiferler, içindeki suları oldukça hızlı dönüştürür ve
yenileyebilir; Chalk akiferi gibi bazı yeraltı suyu havzaları ise, suyu binlerce yıl
boyunca saklarlar. Yeraltı sularının akiferde ortalama kalış süresi yaklaşık 1400 yıl;
suyun bir nehirde ortalama kalış süresi ise 16 gündür (Payal Sampat).
Tablo-1: Dünyadaki su kaynaklarının ortalama sistemde kalış süreleri ya da
yenilenme süreleri.

Dolayısıyla denize döküldüğü veya sürekli tatlı su eklendiği için, içindeki
kirletici maddelerin oranları giderek azalan nehir sularının aksine, akiferde kirletici
maddeler birikmeye devam eder. Nehirlerin aksine, akiferlerde çevre kirliliği sürecini
geriye döndürmek genellikle imkansızdır.
İklim değişikliğinin başlamasıyla birlikte başımızın üzerindeki havanın
devasa güçlerin savaş alanı olduğunu keşfetmemiz gibi, su krizi de, çok ağır hareket
etse de yeraltı sularının güçlü bir hidrolojik sistemin parçası olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Bu hidrolojik sistemin içinde dünya, yerüstü suları, gökyüzü ve deniz
karşılıklı etkileşim içindedir; bu gerçeği göz ardı etmekle kendimizi ciddi bir
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tehlikeye atıyoruz. Birkaç sene önce insani faaliyetlerin iklimi nasıl etkilediğini
düşünmeye başlamışken, Columbia Üniversitesi'nden bilim adamı Wallace Broecker
şöyle bir uyarıda bulunmuştu: "İklim sistemi kızgın bir hayvana benziyor ve biz de
onu değneklerle dürtüp, duruyoruz". Benzer bir ifade ayaklarımızın altında duran
sistem için de kullanılabilir. Yerin altına delikler açıp, yeraltının atıklarımızı yutup
bize tatlı su vermeye devam etmesini beklersek, dünyanın en önemli su kaynağını hiç
tahmin etmediğimiz bir biçimde tehlikeye atıyor olabiliriz.

2. Yeraltı Suyunun Değerini Anlamak
İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde yeraltı sularından, yerüstü sularının
kıt olduğu kurak bölgelerde yararlanılmıştır. Yüzyıllar içinde insan nüfusu arttıkça ve
tarım arazileri genişledikçe, su o kadar değerli bir kaynak haline gelmiştir ki, bazı
kültürlerde yeraltı sularına ve su arayıcılarına özel güçler atfeden karmaşık efsaneler,
mitolojiler geliştirilmiştir. Ortaçağ Avrupası' nda su cadısı olarak adlandırılan
kişilerin çatal uçlu bir değnekle su bulabileceğine ve bu kişilerin mistik öngörü
sahibi olduğuna inanılıyordu.
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında patlayan su talebi, su cadılarının modern
çağdaki benzerlerinin büyük bir endüstriye dönüşmesine yol açmıştır. Günümüzde
her kıtada, büyük akiferlerin sularından faydalanılmaktadır; yeraltı suları dünya
nüfusunun 1.5 - 2 milyarlık kesimi için en önemli içme suyu kaynağıdır. (Bakınız
Tablo 3). Doğu Çin'de yer alan Sarı Nehir‟in debisi 2.571 m³/s ve nehrin uzunluğu
5.464 km‟dir. Nehri oluşturan Sarı Nehir Havzası ise 752.000 km2‟dir. (Türkiye‟nin
yüzölçümü 783.562 km2). Yaklaşık ülkemiz büyüklüğünde olan bu havza altında
bulunan akiferler yaklaşık 160 milyon kişinin içme suyunu temin etmektedir.
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ġekil-2: Sarı Nehir Havzası, Çin

Dakka, Jakarta, Lima ve Mexico City de dahil olmak üzere, gelişmekte olan
dünyanın en büyük kentlerinin bazıları sularının aşağı yukarı tümünü akiferlerden
temin etmektedirler. Merkezi su sistemlerinin yeterince gelişmediği kırsal
bölgelerde, yeraltı suları genellikle tek su kaynağıdır. Kırsal ABD nüfusunun aşağı
yukarı yüzde 99'u ve Hindistan'ın kırsal nüfusunun yüzde 80'i, içme sularını yeraltı
sularından temin etmektedir.

Tablo-2: Hidrojeoloji‟nin Tarihçesi
3000-5000 yıl önce; Çin

Pompaj Kuyuları
Maden Suyunun Sağlık Alanında Kullanımı

Milattan önce 5. Yüzyıl;

Miletus‟un Hikayelerinden:
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Yunanistan



Karaların su üzerinde yüzdüğünden,



Deniz suyunun rüzgarın etkisiyle yerin iç
kısımlarına girdiğinden ve kayaçlardaki
basıncın etkisiyle deniz suyunun yüzeye doğru
yükseldiğinden bahsedilmiştir.

Milattan önce 4. Yüzyıl;
Yunanistan

Aristotales:


Deniz suyunun buharlaşıp kara üzerine tekrar
yağış olarak düştüğünden,



Kayaç boşluklarındaki soğuyan havanın yeraltı
suyunu oluşturduğundan,



Kayaçların, sudaki kimyasal bileşiklerin
kaynağı olduğundan bahsetmiştir.

Milattan önce 1. yüzyıl;
Roma

Pollio:


Yağmur ve kar sularının kayaçların içlerine
doğru süzüldüğünden,


Milattan sonra 1000‟li
yıllar; İran

1674; Fransa

Suyun doğadaki döngüsünden bahsetmiştir.

Karadi:


Suyun döngüsünden,



Su kalitesinden,



Arazi deneylerinden bahsetmiştir.

Perrault:


Yağış miktarlarını ölçen aletlerden alınan
verilerden,



Sen Nehri‟nden ayrılan su miktarının ilk tespiti,
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1684; Fransa

İlk sayısal hidrolojiden bahsetmiştir.

Mariotte:


Perrault‟a benzer gözlemler,



Süzülme, su taşıyan ve geçirimsiz tabakalardan,
yağış ve akifer beslenmesinden bahsetmiştir.

1693; İngiltere

Edmond Halley:


Yeterli miktardaki suyun okyanuslardan
buharlaştığını gösteren buharlaşma deneyini
gerçekleştirmiştir.

1802; Fransa

Lamarck:


1856; Fransa

Hidrojeoloji terimini ilk ortaya atmıştır.

Darcy:


Poroz ortamdaki suyun hareketinden,

Dupuit:


Yeraltı suyunun kuyulara doğru olan akışından

Forchheimer:


Poroz ortamdaki suyun hareketinin
matematiksel ifadesinden bahsetmişlerdir.

1902; Avusturya

Suess:


Jüvenil suyun magmatik kökenli olduğundan
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Gofer:


Fosil suların eski jeoloijik dönemlerde kabukta
oluştuğundan bahsetmişleridr.

1950‟den günümüze

Yakın geçmişteki bulgular.

Yeraltı sularının daha fazla kullanılmasının arkasında, 1950 yılından bu yana
sulu tarım uygulamasının artması yatmaktadır. Her yıl kuyular ve nehirlerden çekilen
tatlı suyun üçte ikisi, sulu tarımda kullanılmaktadır. Sulu tarım yapılan toprak alanı
açısından dünya birincisi ve dünyanın üçüncü büyük hububat üreticisi olan
Hindistan'da, yeraltı sularını çıkarmak için kullanılan kuyuların sayısı 1950 yılında
3.000 iken, bu sayı 2010 yılında 9 milyona çıkmıştır. Halihazırda, Hindistan'da
sulanan arazilerin yarısından çoğunda kullanılan su akiferlerden elde edilmektedir.
Hindistan'da tarımsal üretiminin yüzde 40'ı yeraltı suları ile sulanan bölgelerden
gelmektedir; yani yeraltı sularının gayri safi milli üretime katkısı yüzde 9
civarındadır. Sulamalı tarım arazisi miktarı açısından dünya üçüncüsü olan ABD'de,
sulamalı

tarım

yapılan

tarım

arazilerinin

yüzde

43'ünde

yeraltı

suları

kullanılmaktadır.
Tablo-3: Bölgelere Göre İçme Suyunda Kullanılan Yeraltı Sularının Oranı

Yeraltı Suyunun Ġçme
Bölge

Faydalanan Ġnsan Sayısı

Suyundaki Oranı (%)
(milyon)

Asya-Pasifik

35

1000-1200

Avrupa

75

200-500

9

Latin Amerika

30

150

ABD

55

135

Avustralya

18

3

Dünya Geneli

43

2000-2500

Yeraltı sularının tüketiminde en büyük rol oynayan sektör, tarımdır; ama
diğer sektörlerin su kullanımı da çok hızlı artmakta ve su kullanımı, bu sektörlerde
çok daha yüksek kârlar getirmektedir. Endüstride kullanılan bir ton su ortalama
14.000 ABD dolarlık mal üretilmesini sağlamaktadır; bu miktar, hububat üretmek
için kullanılan aynı miktarda suyun yarattığı kârın yaklaşık 70 katıdır. Dünya
sanayileştikçe, suyun önemli bir bölümü çiftliklerden daha kârlı olan fabrikalara
kaymaktadır. Endüstrinin toplam tüketim içindeki payı % 22'ye ulaşmıştır; büyük bir
olasılıkla hızla yükselmeye de devam edecektir. Dolayısıyla içme suyu miktarını
kısıtlayan sadece kaynağın sınırlı olması değil, aynı zamanda daha güçlü rakiplerle
kullanım için yaşanan yoğun rekabet olacaktır.
Nehirler ve göller tükenme sınırlarına dayandıkça, çoğunun üzerinde barajlar
inşa edildikçe, bu kaynaklar kurudukça veya kirlendikçe, insanlar da su ihtiyaçlarını
yeraltı sularından sağlamaya mecbur kalmışlardır. Örneğin Tayvan'da yeraltı
sularının, su kullanımı içindeki oranı sekiz yılda iki katına çıkmıştır; bu oran 1983
yılında yüzde 21 iken 2000 yılında yüzde 45'ı aşmıştır. Bir zamanlar su ihtiyacını
tamamıyla nehir ve derelerden sağlayan Bangladeş'te 1970'lı yıllarda, ciddi bir
biçimde kirlenen yüzey sularının yerine temiz su bulmak adına bir milyonun
üzerinde kuyu kazılmıştır. Günümüzde Bangladeş nüfusunun yüzde 95'i, içme
suyunu akiferlerden temin etmektedir. Daha zengin ülkelerde, genellikle yeraltı
sularından sağlanan şişelenmiş kaynak suyu satışları giderek artmaktadır; ABD'de
şişe suyu satışları 1978- 2008 yılları arasında on kat artmıştır.
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Yeraltı sularına bağımlılığımız arttıkça, akiferlerin sayısı da azalmaktadır.
Aşağı yukarı her kıtada, büyük akiferlerin hepsi, dolum hızından daha yüksek bir
hızla boşalmaktadır. Yeraltı suyu havzalarının boşalması Hindistan'ın bazı bölgeleri,
Çin, ABD, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da çok ciddi bir sorun haline gelmiş, dünyada
her sene 200 milyar m3 su açığı yaşanmasına yol açmıştır. Akiferden büyük
miktarlarda su çekmek, geride kalan yeraltı sularındaki kirlilik oranını da
arttırmaktadır. Bazı vakalarda, kirlenen yüzey suları veya tuzlu okyanus suları
boşalan yeraltı sularının yerini almak üzere akifere akmakta ve akiferlerde depolanan
su miktarının daha da azalmasına yol açmaktadır. Sorunun büyümesine yol açan
başka bir unsur, hızla boşalan suların, akiferlerde sedimentlerin birikmesine yol
açarak, akiferin depolama kapasitesini düşürmesidir.
Akiferlerin depolama kapasitesindeki bu düşüş önemli boyutlara ulaşabilir ve
bu süreci geriye çevirmek mümkün olmayabilir. Örneğin California Central
Valley'deki akiferlerin yapısının değişmesi yüzünden kaybedilen su depolama
kapasitesi, eyalette bulunan insan yapımı rezervuarların % 40'ına eşittir. Biriken ve
sıkışan akifer sedimentleri, üstteki toprağın içeri göçmesine de yol açabilmektedir.
Mexico City, Pekin ve 45'ten fazla Çin kentinde bu tür "toprak göçükleri"
yaşanmıştır.
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ġekil-3: Obruk Oluşumu Winter Park, Florida (1981)

Fabrikalar, çiftlikler ve evler arasındaki rekabet arttıkça, lüzumlu ekolojik
hizmetler için gereken yeraltı suyu miktarını göz ardı etmek de kolaylaşmaktadır.
Yeraltı suları gezegenin hidrolojik döngüsünün önemli bir parçasıdır. Yağmur
yağdığında, yağmur sularının bir bölümü toprağın altına sızar ve akiferlerde
depolanır. Akifer, yüzyıllar içinde depoladığı suyu yavaş yavaş yüzeye ve en
sonunda denize ulaştırır. Dolayısıyla nehirler, göller ve dereler, sadece yağmur
sularıyla değil, yüzeye çıkan yeraltı sularıyla da beslenir. ABD Jeolojik Araştırma
Kurumu (U.S. Geological Survey-USGS), ABD'nin farklı bölgelerinde yer alan 54
nehirde yapılan bir çalışma sonucunda, yeraltı sularının nehirlerdeki suyun ortalama
yarısını sağladığını bulmuştur. Akiferler her gün ABD'deki yerüstü sularına 1.86 km3
su eklemektedir, bu miktar yaklaşık olarak Mississippi Nehri‟nin günlük akışına
eşittir (16.790 m3/s).
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ġekil-4: Mississippi Havzası, ABD (Havza alanı: 2.981.076 km²)
Yeraltı suları, Mississippi, Nijer, Sarı Nehir (Yangtze) ve dünyanın en büyük
nehirlerinin bazılarının kaynağına da su temin etmektedir; bu su olmazsa, nehirler
bütün yıl boyunca akmaya devam edemez. Kuşlar, balıklar ve diğer yabanıl canlılar
için önemli bir yaşam alanı olan sulak alanların suları, aşağı yukarı tümüyle yeraltı
sularından gelmektedir; sulak alanlar, yeraltı sularının sürekli olarak yüzeye
çıktıkları bölgelerdir. Yeraltı sularının aşırı kullanıldığı yerlerde, nehirler ve sulak
alanlar kurumaktadır.
Akiferler, yerüstü sularının istikrarını korumaya yetecek kadar su sağlamanın
yanı sıra, taşmasını da önlerler. Fazla yağmur yağdığında, nehirlerin altındaki
akiferler su fazlasını emer, yüzey sularının hızla yükselerek, nehrin yakınındaki
arazilere ve köylere akmasını engellerler. Sıcak mevsimin dokuz ay kadar uzun
sürebildiği ve muson yağmurlarının çok yoğun yaşanabildiği tropik Asya'da,
akiferlerin sunduğu bu ikili hidrolojik hizmet kritik önem taşır. Akiferler, çok fazla
yerüstü suyunun buharlaşma ile kaybedilmemesini ve tatlı suyun depolanmasını
sağlarlar; bu hizmet, su kaybının yüksek olduğu, sıcak ve kıtlık yaşanma eğilimi olan
bölgeler için yaşamsal önem taşır. Örneğin Afrika'da her yıl, rezervuarlardan gelen
suyun ortalama üçte biri, buharlaşma sonucu kaybolmaktadır.
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Peki bu ölçekteki dünyanın en önemli tatlu su kaynaklarına ne kadar değer
veriyoruz; 1940 yılında yani İkinci Dünya Savaşı sırasında, ABD ordusu Missouri
eyaletindeki St. Louis'de Weldon Spring ve komşu kasabalar etrafında 70 km2 arazi
almıştı. Amerikan Ordusu daha önce çiftlik evleri ve saman depolarının olduğu
yerde, dünyanın en büyük TNT fabrikasını kurmuştu. Bitkilerin bol olduğu bu
verimli bölgede inşa edilen fabrikada, patlayıcı madde üretiminde nitrik asitle birlikte
gazolinin bir bileşeni olan toluene kullanılıyordu; üretimin doruğa çıktığı dönemde
her gün binlerce ton patlayıcı üretiliyordu. Üretim sürecinin bir bölümü, TNT'nin
saflaştırılmasını gerektiriyordu. Saflaştırma işlemi için, toulene ve nitrik asitin
kimyasal

reaksiyonu

sonucunda

ortaya

çıkan

"nitroaromatik"

bileşenlerin

temizlenmesi gerekiyordu. Seneler içinde bu kırmızı renkli çamurdan milyonlarca
ton üretildi. Atıkların bir bölümü, atık işleme tesislerinde işlendi; ama büyük bir
bölümü, işleme tesislerindeki sızıntılı borulardan geçerek, yeraltına sızdı. 1945
yılında ordu bölgeyi terk ettiğinde askerler çevre kirliliğine maruz kalmış binaları
yıktılar, ama rengi hafifçe kırmızıya dönmüş toprağı ve fabrika sahasını olduğu gibi
bıraktılar. Fabrika alanı onlarca yıl boyunca terkedilmiş durumda, öylece durdu.
1980 yılında ABD Kongresi "Süperfon" yasasını kabul etti, bu yasaya göre ülke
içinde zehirli atıklarla kirlenen bir çok sahanın temizlenmesi gerekiyordu. Weldon
Spring, bu listede yer alan, yüksek öncelikli sahalardan biriydi. Ordu İstihkam
Bölüğü bölgeyi temizlemekle görevlendirildi; ancak işçilerin tespitleri, istihkam
bölüğünde görevli mühendisleri çok şaşırttı. Fabrikayı çevreleyen toprak tabakasının
ve bitkilerin, nitroaromatik maddelerle dolu olduğunu tahmin ediyorlardı; ama
kirlilik kaynağı tek ve bir yerde olduğu için, fabrikadan kilometrelerce uzaktaki
kuyular ve kasabalarda bile zehirli maddelerin mevcut olabileceğini hiç kimse
öngörmemişti. Jeologlar daha sonraki araştırmalarında TNT fabrikasının altındaki
yeraltı sularının büyük ölçüde kirlendiği sonucuna vardılar; kireç tabakasındaki
çatlaklar yüzünden kirlenen sular, 35 yıl içinde akiferin diğer bölümlerine de
sızmıştı. Kötü planlamanın, kirlenmeye duyarlı jeolojik yapılarla bir araya gelmesi
yüzünden Weldon Spring'in hikayesi, istisnai bir durum gibi gözükebilir. Ama
Weldon Spring istisna olmaktan çok uzaktır. ABD'nın her yerinde, Avrupa, Asya ve
Latin Amerika'nın kimi bölgelerinde, insan faaliyetleri yüzünden her an çevreyi
kirleten yüzlerce madde akiferlere sızmakta ve yeraltı sularını kirletmektedir. Bu
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durum, doğal olarak bütünüyle yeni bir olgu değildir. Yeraltı, ister ölüler, ister
çöpler, ister lağım suları için olsun, daima atık maddelerin biriktiği bir çöp tenekesi
işlevi görmüştür. Ama yirminci yüzyıldan önce bu uygulamalar, yeraltı sularına
genellikle ciddi bir zarar vermemiştir. Kullanılan malzemelerin hacmi arttıkça, bilim
adamları yüzyıllar önce var olmayan binlerce kimyasal keşfettikçe, durum değişmeye
başlamıştır. Yeni maddelerin çoğu, çevrede daha uzun bir süre varolmakla kalmazlar,
aynı zamanda daha önce üretilen benzerlerine göre daha da zehirlidirler. Günümüzde
kullanılan tarım ilaçlarının çoğu, 1975 yılında satılanlardan 10 ilâ 100 kat daha
güçlüdür.

BÖLÜM 2: YERALTI SUYU ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR
1. Yeraltı Suyu Tanımı
Yeraltı suyu: doygun bölgede bulunan durgun ve hareketli sular olarak
bilinmekle birlikte, geniş yayılıma sahip doğal gözenekli, kırık-çatlaklı, karstik
ortamlar olan litolojik formasyonlardaki birbirleriyle bağlantılı boşlukları dolduran
genellikle meteorik kökenli su olarak tanımlanabilir. Yeraltı suyunun hangi miktarda
bulunabileceği iklimsel, hidrolojik, jeolojik, topoğrafik, vb. dinamik bir sistem
oluşturan etkenlere bağlıdır. Bu dinamik sistemin davranışı ile ilgili kestirimler
yapmak, bir akışkan olarak suyun bu tür ortamlardaki hareketi ile ilgili fizik
yasalarının anlaşılmasını gerektirir.
Yeraltı suları en büyük tatlı su depolarıdır. Dünyada içme suyu, kullanma ve
sulama amacı ile kullanılan tatlı su kaynakları olan göller, nehirler ve baraj
göllerinden çok daha fazla miktarda su ihtiva etmektedir. Yeraltı suyu rezervuarları
yağışlar, akarsular ve göller gibi yerüstü kaynakları ile beslenir. Ayrıca yeraltı suyu
suni olarak beslendiği gibi, fazla sulama suyundan, kanallardaki sızmalarla veya
yeraltı suyu rezervuarlarını beslemek maksadı ile çeşitli yollardan verilen sular
vasıtasıyla da beslenebilir. Su yeraltında, doymamış sahada gravite etkisiyle aşağıya
doğru hareket ederken doymuş alana eriştikten sonraki hareket doğrultusu çevredeki
hidrojeolojik şartların etkisiyle gerçekleşir. Yeraltı sularının akışı yerüstü sularından
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farklı olup, piyezometrik yüzeyin eğimi doğrultusunda meydana gelmektedir. Kalker
galerileri dışında yeraltı sularının akış hızı oldukça düşük olup, yeraltı suyu sabit bir
şekilde hareket etmektedir. Büyük bir çoğunluğu doğal geçirgen ortamlardan oluşan
akiferlerde hidrolojik prensiplere göre oluşan yeraltı suyu akımının bir yerden
diğerine ulaşması geçtiği ortamın permeabilitesine bağlı olarak uzun zaman
alabilmektedir (Erguvanlı ve Yüzer).

2. Yeraltı Suyu Mühendisinin Görevi
Yaşamsal öneme sahip doğal kaynakların başında gelen yeraltı suyunun bugün
için olduğu kadar, gelecek kuşakların da ihtiyaçları dikkate alınarak yönetimi
Hidrojeoloji Mühendisinin temel hedefini oluşturur. Bu amaçla, Hidrojeoloji
Mühendisi bu hedef doğrultusunda yeraltı suyunun bulunması, geliştirilmesi,
işletilmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların “sürdürülebilir kaynak yönetimi”
anlayışına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur. Görüldüğü gibi,
Hidrojeoloji veya Yeraltı suyu Hidrolojisi, genellikle ülkemizde anlaşıldığı ve
uygulandığı gibi „yeraltında su bulmak‟ ile sınırlı değildir. Bu tür bir yaklaşım, suyu
“doğal bir kaynak”tan çok, “tüketilecek bir ürün” olarak gören/değerlendiren hatalı
ve zararlı bir anlayışın sonucudur (Ekmekci-2004).

Bu anlayış, suyun yerkürede sonsuz bir çevrim içinde olmasını suyun tükenmez,
sonsuz bir kaynak olmakla eşdeğer görür. Bu anlayış çerçevesinde tanımlanan
hidrojeoloji problemleri, suyun sonlu ve kırılgan, dolayısıyla yönetilmesi gereken
doğal bir kaynak olarak gören anlayışın tanımladığı problemlerden temelde ayrılırlar.
Hidrojeoloji Mühendisi doğru cevapları bulabilmek için doğru soruları sormak
zorundadır. Bu bağlamda, yeraltı suyu kaynaklarının bulunuşundan korunmasına
kadar her aşamayı temsil eden bir hidrojeoloji problemini doğru bir şekilde
tanımlamalıdır. Herhangi bir yeraltı suyu kaynağına ilişkin bir hidrojeoloji
incelemesi, söz konusu aşamaların gerçekleştirilmesi ölçüsünde yetkinleşir.
Hidrojeoloji ile ilgili bir problemin çözümüne ilişkin çalışmalar, hidrojeolojik
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yapının (akifer sisteminin) ortaya konmasını izleyen aşamada yeraltı suyu sisteminin
aşağıda verilen soruları yanıtlamak üzere tanımlanmasını gerektirir:


Yeraltı suyu erişebilir durumda mı?



Yeraltı suyu işletmeye uygun mu?



Yeraltı suyu potansiyeli nedir?



Yeraltı suyu kullanıma uygun mu?



Yeraltı suyu nasıl korunabilir?

Bu sorulara verilecek yanıtlar, yeraltı suyu kaynakları potansiyelinin aynı
zamanda uygun bir yönetimini sağlayacak bilgilerin de ortaya konmasına yardımcı
olacağından büyük önem taşımaktadır (Ekmekci-2004)
3. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı Korunması Hakkında
Yönetmelik
Ülkemizin yeraltı suyuyla ilgili önceki mevzuatının yeraltı suyu kalite
yönetimine ilişkin yeterince husus içermemesinden hareketle, AB direktifleriyle de
uygunluk teşkil etmesini teminen ülkemizde yeni bir yeraltı suyu kalite yönetimi
mevzuatı ve yaklaşımının oluşturulması gerekliliği hasıl olmuştur (Günhan vd.,
2013).
Yeraltı Sularına ilişkin mevzuatın yürürlüğe girmesi ile ülkemizde yeraltı
sularının miktar ve kalite açısından eş zamanlı yönetiminin sağlanmasında temel
oluşturacak olan mevzuat boşluğu büyük oranda giderilmiştir. Yönetmelikle birlikte,
yeraltı sularının kalitesinin belirlenmesine ilişkin hususlar ülkemiz mevzuatına
kazandırılmış

olup

bu

hususlar

Türkiye‟de

yeraltı

suyu

kalitesinin

değerlendirilmesine ilişkin yapılacak çalışmaları yönlendirici niteliktedir. Buna
ilaveten, söz konusu yönetmelik, ilgili AB direktifleriyle uyum içinde hazırlanmış
olduğundan bu yönetmeliğin uygulanması için rehber dokümanlar ve teknik
raporların bütününden faydalanmak mümkün ve gereklidir.
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“Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmelik”; 5 bölüm (19 madde, 4 geçici madde) ve 9 ekten oluşmaktadır.
Yönetmeliğin maksadı; yeraltı sularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi,
iyi durumda olan yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, kötü durumda olan
yeraltı sularının iyileştirilmesi için gerekli esasların belirlenmesidir (Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 2012).
Söz konusu yönetmelik aşağıdaki hususları içermektedir:
 YAS kütlelerinin belirlenmesi ve karakterizasyonu
 Risk altında olan yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi
 YAS iyi kalite durumu ve yeterli miktar durumunun belirlenmesi ilkeleri ve
eşik değerlerin belirlenmesi
 YAS miktarının ve kalitesinin izlenmesi
 Önemli ve sürekli artan kirlilik eğilimlerinin tespiti
 İyileştirmeye başlama noktasının belirlenmesi
 Tedbirler Programı‟nın oluşturulması
 YAS koruma alanlarının oluşturulması
 Yaptırımlar ve idari cezalar.

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmelik‟te yer alan tanımlamalar AB‟nin ilgili direktifleri ile uyum içinde
hazırlanmış olup bu yönetmelikle birlikte ülkemiz yeraltı suyu yönetimine ilişkin
mevzuata “eşik değer”, “yeraltı suyu kütlesi”, “kirlilik eğiliminin tersine çevrilmesi”
ve “kalite standartları” gibi birçok yeni kavram yer almıştır. Bu yönetmelik ile
özellikle yeraltı sularının kalitesinin değerlendirilmesi ve korunması açısından var
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olan eksikliklerin giderildiği düşünülmektedir. YAS yönetiminde yetki ve
sorumluluk sahibi olan kurumların belirlenmesi, idari yaptırımların oluşturulması ve
uygulama adımlarının takvimlendirilmesi gibi aşamalar söz konusu yönetmelik ile
aşılmıştır (Günhan vd., 2013).

4. Yeraltı Suyu Kütlesi Tanımı
Su kütleleri, yerüstü sularından, hassas alanlara kadar birçok su çeşidi için
belirlenmektedir. Öte taraftan her su çeşidi için farklı kütle belirleme kriterleri ve
farklı tanımlar söz konusudur. Bu çalışmanın konusu olan yeraltı suyu kalitesinin
belirlenmesinde ilk aşama olması gereken yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi
işlemi için yeraltı sularına ilişkin bazı temel kavramların bilinmesinde fayda
bulunmaktadır. (Avrupa Parlamentosu Konseyi, 2000; Yeraltı Sularının Kirlenmeye
ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 2012).
Yeraltı suyu Kütlesi, akifer ve ya akiferler içinde bulunan, belirgin bir hacmi olan,
yeraltı suyu anlamına gelmektedir.
Bozulmayı engellemek, korumak, geliştirmek ve yeraltı suyunu iyi duruma
getirmek şeklindeki çevresel hedefler sadece yeraltı suyu kütlelerine uygulanır. Buna
karşın, kirlilik yüklerinin engellenmesi ya da sınırlandırılması ve kirlilik
konsantrasyonundaki önemli ve sürekli yükselme halinde olan trendin yönünün
değiştirilmesi gibi hedeflere tüm yeraltı suları tabidir.
Bu anlamda, SÇD‟nin bu amacına ulaşılabilmesi için, önemli akış tanımı,
akuatik ve karasal ekosistem açısından önem arz eden tüm yeraltı suyu akışlarını
kapsamalıdır. Buradan hareketle, yeraltı suyunun böylesi bir akışına izin veren
jeolojik katmanın akifer olarak addedilmesi gerekmektedir.
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4.1. Su Kütlelerinin Belirlenmesinde Süreç Kriteri
Su kütlelerinin belirlenmesi sürekli olarak yenileme gerektiren, “iterativ” bir
süreç olmak durumundadır. Bilindiği üzere, nehir havzalarında yapılan her bir
karakterizasyon ya da izleme çalışmasında yeni veriler elde edilmektedir. Bu
kapsamda, ilk aşamada daha az veriyle ve bazı kabullerle belirlenmiş olan su
kütlelerinin, kütle ve havzaya ilişkin elde edilen yeni verilere ve su kütleleri üzerinde
yapılan iyileştirme çalışmalarına göre, her aşamada tekrardan gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Su kütlelerinin, söz konusu “iterativ” değerlendirme süreci
doğrultusunda, gerektiği durumlarda alt-birimlere bölünmesi ya da alt-birimlerin
benzer özellikte olanlarının birleştirilmesi suretiyle daha büyük bir su kütlesi elde
edilmesi gerekmektedir (Avrupa Toplulukları, 2003).
Söz konusu “iterativ” süreç, ilgili direktiflerde de yer almaktadır. SÇD‟ye göre, AB
üye ülkeleri, 2004 yılına kadar su kütlelerini belirleyerek 2005 yılında bu kütleleri
nehir havzalarına ilişkin raporlarla birlikte Avrupa Komisyonu‟na raporlamalıdır.
SÇD, söz konusu nehir havza raporlarının altı yılda bir güncellenerek raporlamasını
ifade etmiş olup her bir güncellemede su kütlelerinin de tekrardan gözden geçirilmesi
gerekmektedir (Avrupa Parlamentosu Konseyi, 2000).
Yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi iterativ bir süreç olduğundan ötürü, yeraltı
suyu kalite durumunun belirlenmesi prosedürü süresince, her bir aşamada yeniden
değerlendirilmesi gereken, kendini yenileyen bir süreçtir.
4.1.1 Önemli AkıĢ Terimi
Yeraltı suyu akışının önemi, SÇD‟de belirtilen hedef ve hükümler ışığında ele
alınmalıdır. Bu doğrultuda, önemli yeraltı suyu akışı, ulaştığı yerüstü suyu kütlesinin
kimyasal ve ekolojik kalitesinde önemli bir düşüş yapabilecek ya da doğrudan
bağımlı olduğu karasal ekosistemlere önemli bir zarar verebilecek derecede olan
yeraltı suyu akışlarıdır.
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4.1.2 Önemli Miktarlarda Yeraltı suyu Çekimi
SÇD Madde 7, günlük ortalama olarak 10 m3‟den fazla içme suyu çekiminde
kullanılan ya da daha kullanılması planlanan tüm yeraltı suyu kütlelerinin
belirlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Dolayısı ile, bu hacim, yeraltı suyu
bakımından önemli miktar olarak görülebilir. Buradan hareketle de, bu derecede bir
su çekimine (yerel düzeyde olsa dahi) izin verebilen jeolojik katman, akifer olarak
addedilebilir.
4.2.1 ya da 4.2.2 de belirtilen kriterleri karşılayan jeolojik katmanının akifer
olarak görülmesi gerekmektedir. Akifer olarak görülmesi yüksek önem arzeden
jeolojik katman, günlük ortalama 10m3 ya da 50 kişiden yukarısına su sağlayan
katmanlardır.

4.2 Yeraltı suyu Kütlelerinin Belirlenmesi
Direktifi‟in yeraltı suyu kütle tanımı, kütlelerin nasıl belirleneceği konusunda
açık bir rehber sunmamaktadır.
Yeraltı suyu kütlesinin belirlenmesi, SÇD‟nin ilgili hedeflerine ulaşılması
hususunda uygun olmalıdır. Kısacası, kütle öyle bir şekilde belirlenmelidir ki, miktar
ve kimyasal durumun düzgün bir şekilde belirlenebilmesine imkan tanıyabilmelidir.
Yeraltı

suyu

kütlesinin

belirlenmesi

yapılırken,

sürece,

yaptığımız

belirlemenin yeraltı suyu miktar durumunun belirlenebilmesine imkan tanıyabilmesi
açısından da bakılmalıdır. Bazı durumlarda, miktar durumu, uzun süreli izleme
verileri ile belirlenmektedir
Üye ülkeler, kütleleri belirlerken, jeolojik katmanların akış özelliklerini
dikkate almalıdır. Özelliklerin değişkenlik gösterebilmesi itibariyle de, kütle
belirleme işinin, devamlı ve sürekli gelişen bir süreç olduğu düşünülmelidir.
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4.2.1 Yeraltı Suyu Kütlelerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
SÇD ve YSD, yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesine ilişkin olarak net bir
metodoloji sunmamakta olup sadece genel ilkeleri belirlemiştir. Direktiflerde YAS
kütlesinin ne olduğuna dair tanımlar mevcut olup izlenecek yöntem açık bir şekilde
yer almamaktadır. Dolayısı ile üye ülkeler YAS kütlelerini belirlerken, direktifte
belirtilen genel ilkelere bağlı kalmak suretiyle, kendi koşullarına uygun olarak
hareket etmektedir.
YAS kütlelerinin belirlenmesindeki maksat ilgili direktiflerde belirtilen
çevresel

hedeflere

ulaşılıp

ulaşılamadığının

anlaşılabilmesi

için

üzerinde

değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacak temel birimleri belirlemektir. Bu
kapsamda, YAS kütlesinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken ilk husus söz
konusu YAS kütlesinin böyle bir değerlendirmeye olanak tanıyabilecek bir nitelikte
belirlenmiş olmasıdır.
YAS kütleleri sadece kalite durumunun değerlendirilmesi için değil aynı
zamanda miktar durumunun değerlendirilebilmesi için de gereklidir. YAS kütlesinin
miktar durumu genellikle su dengesinin/bütçesinin hesaplanması

ile elde

edilmektedir. Dolayısı ile belirlenen YAS kütlesinin bu hesaplamaya imkân 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:
a) bir kütleden diğerine akış, hesaplamada ihmal edilebilir derecede küçük
olmalıdır,
b) bir kütleden diğerine akış miktarı, yeterli bir kesinlikle hesaplanabilir
derecede olmalıdır (Avrupa Toplulukları, 2003).
YAS kütleleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir başka önemli 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 kompleks yapıda olduğundan ötürü bu
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özelliği gösteren YAS kütlelerine ilişkin hesaplamalar diğer yapılara göre daha
zahmetlidir (Avrupa Toplulukları, 2003; Avrupa Toplulukları, 2004).
4.2.2. Jeolojik ve Hidrolojik Sınırlar
YAS kütlesinin belirlenmesi, en basit anlatımıyla, yeraltı suyuna coğrafik
sınırlar çizmektir. Herhangi bir ülkenin idari haritasına bakıldığında, o ülkenin
illerinin hangileri olduğunu belirlenmiş olan sınır çizgilerinden anlayabiliriz: YAS
kütlelerinin belirlenmesinde de aynı mantık hâkimdir.

ġekil-5: Akarçay Havzası Yeraltı Suyu Kütleleri ve İzleme Noktaları (SYGM, 2014)
Bu kapsamda, YAS kütlesinin durumunun değerlendirilebilmesi için daha
küçük alt birimlere ayrılması gerekmedikçe, bir YAS kütlesinin coğrafik sınırlarının
belirlenmesi çalışmasında atılacak ilk adım jeolojik sınırların belirlenmesidir
(Avrupa Toplulukları, 2003; Avrupa Toplulukları, 2004). Öte taraftan, jeolojik
sınırların belirlenmesini müteakiben, aynı jeolojik yapı içerisinde yer alan yeraltı
suyunun da eş potansiyel yüksekliğinde ya da akış yönünde farklılık gösterdiği
durumda da birkaç ayrı kütleye bölümlemek gerekmektedir. Buna karşın, hem
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ülkemizde bugüne kadar yapılan YAS kütlesi belirlemesi çalışmalarında hem de AB
üye ülkelerinin benzer çalışmalarında, genellikle sadece jeolojik sınırlara göre YAS
kütlelerinin belirlendiği görülmektedir.

4.2.3. Durumdaki Farklılıkların Kütle Belirlemesine Etkisi
Yukarıda

da

belirtildiği

üzere,

kalite

ve

miktar

durumunun

değerlendirilebilmesine, yönetilebilmesine ve ilgili direktiflerde belirtilen hedeflere
ulaşılıp ulaşılamadığının anlaşılabilmesine olanak sağlayan temel birimler su
kütleleridir (Avrupa Parlamentosu Konseyi, 2000). Dolayısı ile yeraltı suyunun kalite
durumunun değerlendirilebilmesi için YAS kütlesinin, yeraltı suyu kalite durumunun
değerlendirilebilmesine

olanak

sağlayacak

gerekmektedir.
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bir

şekilde

belirlenmiş

olması

ġekil-6: Gediz Havzası Taslak Yeraltı Suyu Kütleleri (DSİ, 2014)
YAS kütleleri, mümkün ölçüde yeraltı suyu 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 yukarıda da değinildiği üzere “iterative”
bir süreçtir. Dolayısı ile alt-birimlere ayrılmış YAS kütlelerinin kalite durumu süreç
içerisinde birbirine benzediği, bir elden değerlendirilebildiği durumda, bu alt YAS
kütleleri tekrar 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 planlarında, belirlenmiş olan su kütlelerinin de gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Öte taraftan, YAS kütlelerinin alt-birimlere ayrılmasında bir denge
gözetilmelidir: Yeraltı suyu kalitesinin, YAS kütlesi bütününde belirlenmesinin
mümkün olmadığı durumlarda, YAS kütlesinin alt birimlere bölümlemek faydalı olsa
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.
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ġekil-7: Gediz Havzası‟da Oluşturulan Yeraltı Suyu Kütlelerinden Biri Olan Neojen
Kırıntılı Birimler (DSİ, 2014)
Benzer şekilde, birbirlerine benzer hidrojeolojik ve jeolojik özellikler
gösteren, benzer baskı-etkilere maruz kalan, kütlelerin boyutu birbirine yakın olan
yeraltı suyu kütleleri, yönetimsel kolaylık açısından (özellikle de tümü için ortak bir
izleme programının oluşturulabilmesi açısından) bir yeraltı suyu kütlesi çatısı altında
gruplandırılarak tek bir yeraltı suyu kütlesi olarak değerlendirilebilir (Avrupa
Toplulukları, 2003; Avrupa Toplulukları 2007).

4.2.4. Derinliğin Kütle Belirlemesine Etkisi
Baskıların daha çok yeraltı sularının sığ kısmını etkilemesine karşın, daha
derindeki yeraltı suyu akışı da yüzey ekosistemi için, özellikle de uzun vadede,
önemli olabilir. Benzer şekilde, insani faaliyetlerin yeraltı suyu akışının derin
kısmında yaptığı değişiklik, sığ yeraltı suyunu etkileyebilir ve bu durumda, ilişkili
olan yüzey ekosistemi de etkilenebilir. Ayrıca, derin yeraltı suyu, aynı zamanda içme
26

suyu kaynakları ve diğer kullanımlar için de önem arz edebilir. Buna karşın üye
ülkelerin şu durumlarda derin yeraltı suyunu yeraltı suyu kütlesi olarak belirlemekle
sorumlu değildir:


yüzey ekosistemini olumsuz olarak etkilemiyorsa,



(b) yeraltı suyu 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.
(Avrupa Toplulukları, 2004; Avrupa Toplulukları, 2003)

Su Çerçeve Direktifi, yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesinde şu seçenekleri
sunmaktadır:


dikey düzlemde birbirinin üzerine binen her bir ayrı katmandaki suyu ayrı bir
kütle olarak belirlemek



bu farklı katmanları kapsayacak tek bir yeraltı suyu kütlesi belirlemek.

Bu durum, üye ülkelere, (baskının türünü ve akiferin özelliklerini hesaba katarak)
hedeflere daha etkin ulaşabilmesi açısından esneklik kazandırmaktadır . Bu duruma
bir örnek vermek gerekirse: bir katman içerisinde, değişik derinliklerde büyük
farklılıklar varsa, her bir derinlik farklı bir kütle olarak ele alınabilir.

4.2.5 Yeraltı Suyu Kütle Belirlemesi Proses ġeması
Yukarıda bahsedilen hususlar ışığında, YAS kütlesi belirlerken izlenmesi
önerilen süreç Şekil 8‟de verilmiştir.
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ġekil-8: Yeraltı Su Kütlelerinin Belirlenmesi Konusuna Önerilen Yaklaşım Özeti
(Avrupa Toplulukları, 2004)
Şekil 8‟de de belirtildiği üzere, yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi prosedürünü
basit olarak ele almak gerekirse: YAS kütleleri öncelikle jeolojik yapılarına göre
belirlenmeye çalışılmalıdır. Bu doğrultuda, homojen bir yapı elde etmek mümkün
değilse, alt bölümlere ayrıma, akış yönünü ve yeraltı suyu eş potansiyel yüksekliğini
hesaba katarak ve gerekirse/mevcutsa karakterizasyon ve izleme verileriyle
desteklenerek, yeni YAS kütleleri belirlenmelidir.

4.3 Yeraltı Suyu Kütlelerinin Karakterizasyonu
Su Çerçeve Direktifi‟nin 5. Maddesi‟ne göre, YAS kütlelerinin belirlenmesini
müteakiben, bu kütlelerin bir karakterizasyonun yapılması gerekmektedir (Avrupa
Parlamentosu Konseyi, 2000)
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YAS kütlelerinin kalite durumunlarının belirlenebilmesi için, söz konusu
YAS kütlesinde hangi parametrelerin risk teşkil ettiğini ve doğal olarak söz konusu
YAS

kütlesinde

hangi

parametrelerin

izlenmesi

gerektiğinin

belirlenmesi

gerekmektedir. Öte taraftan, bir YAS kütlesi için eşik değer belirlenirken, söz konusu
YAS kütlesinin yer üstü sularıyla ya da karasal ekosistemle ne derecede bağlantılı
olduğunu, bu ekosistemlerle arasındaki alış verişin ne şekilde ve hangi hızda
gerçekleştiğini de bilmek gerekmektedir. Tüm bu hususların ortaya konulmasını
sağlayan aşama YAS kütlelerinin karakterizasyonudur. Örnek vermek gerekirse;
ilgili YAS kütlesini bir insana benzetirsek, karakterizasyon, o insanın endoskopi ya
da kan testlerinden psikanaliz sonuçlarına kadar bir hastanede hastalık tanısı için
yapılan bütün testlerinin sonuçlarıdır. Dolayısı ile karakterizasyon, YAS kütlesi
belirlemesinden, YAS kütlelerinin kalite durumunun tespit edilmesine uzanan
çalışmaların önemli bir köprüsüdür.
YAS kütlesinin birçok karakteristik yapısı bulunmaktadır: Bağlantılı
ekosistemlerle

etkileşiminin

analizinden

kütlenin

geçirgenliğine,

beslenme

alanındaki toprak kullanımından yıllık dolum hızının hesaplanmasına kadar birçok
husus söz konusu olabilmektedir. Yeraltı suyu kütlelerinin karakterizasyonun
yapılmasındaki maksat düşünülürse ve her bir yeraltı suyu kütlesi için detaylı bir
karakterizasyon yapılmasının fiyat-zaman-iş gücü ihtiyacı göz önüne alınırsa, her bir
YAS kütlesi için detaylı bir karakterizasyon çalışmasının yürütülmesinin
gerekmediği ortaya çıkmaktadır.
Bu kapsamda, Su Çerçeve Direktifi, YAS kütleleri için iki karakterizasyon türünden
bahsetmektedir:
a) Başlangıç Karakterizasyonu
b) Ayrıntılı Karakterizasyon
4.3.1 BaĢlangıç Karakterizasyonu
Yeraltı suyu kütlelerinin SÇD‟de belirtilen kalite hedeflerine ulaşılması
noktasında risk arz edip etmediğinin anlaşılması için bir başlangıç karakterizasyonun
yapılması gerekmektedir (Avrupa Parlamentosu Konseyi, 2000; Yeraltı Sularının
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Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 2012). Dolayısı
ile

başlangıç

karakterizasyonunun

maksadı,

YAS

kütleleri

için

risk

değerlendirmesinin yapılabilmesidir. Bu analizde mevcut hidrojeolojik, jeolojik,
arazi kullanımı, YAS tahsisi gibi veriler kullanılarak 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.



Yeraltı suyunun 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 izlenmesi/değerlendirilmesi
gereken parametreleri ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda, YAS kütlesinin kalite
durumunun değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.

4.3.2. Ayrıntılı Karakterizasyon
YAS kütlelerinin başlangıç karakterizasyonu, kütledeki risk durumunu ortaya
koymaktadır. Risk altında olduğu belirlenen kütlelerde, kalite durumunun
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belirlenmesi için yapılması gereken izleme, doğal arka plan seviyelerinin tespit
edilmesi ve eşik değerlerin belirlenmesi çalışmaları için ayrıntılı bir karakterizasyona
ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda başlangıç karakterizasyonunu takiben, risk altında olduğu
belirlenen YAS kütlesi ya da kütleleri için bu riskin öneminin daha hassas şekilde
değerlendirilmesi maksadıyla ayrıntılı bir karakterizasyonu yapılır (Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 2012). Buna
göre, bu karakterizasyon insan faaliyetlerinin etkisinin yanı sıra ilgili olan yerlerde
aşağıdaki bilgileri de içerir:


YAS kütlesinin jeolojik özellikleri, geometrisi,



Hidrolik iletkenlik, porozite ve depolama katsayısı,



Yeraltı suyunun 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,



Yeraltı

suyunun

kalite

durumunun

tanımlanmasında

insani

faaliyetlerinden gelen katkıların belirlenmesi de dâhil olmak üzere bu
YAS kütleleri için arka plan düzeyleri oluştururken yeraltı suyunu
tanımlayan özellikler.
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5. Baskı-Etkilerin Tespiti ve Kirletici Parametrelerin Belirlenmesi
Baskı ve etki analizi, insani faaliyetlerin yüzey suları ve yeraltı suları
üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu analiz insani faaliyetler nedeniyle, çevresel
hedeflere ulaşamama riski altında bulunan yüzey ve yeraltı suyu kütlelerini
tanımlamak için pek çok disiplin yaklaşımını ve farklı kaynaklardan alınan verileri
bir araya getiren bütüncül bir değerlendirmedir. Sanayi, tarım, turizm ve kentleşme
gibi insani faaliyetler “baskı” olarak adlandırılmakta iken “etki” ise su kalitesinin
bozulması, canlıların sağlığının kötü yönde etkilenmesi gibi çevre üzerindeki
sonuçlarıdır (TÜBİTAK MAM, 2010).
YAS yönetiminde, baskı ve etki analizi her ne kadar kendine ait ayrı bir
başlık taşıyorsa da aslında başlangıç karakterizasyonu çalışmaları sırasında YAS
kütlesi üzerindeki baskılar da tespit edilmiş olmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere
başlangıç karakterizasyonunda, yayılı kirleticiler, noktasal kirleticiler, YAS çekimi
ve suni beslemeye ilişkin verilerin elde edilmesi de gerekmektedir. Dolayısı ile
baskıların tespiti de başlangıç karakterizasyonuyla beraber yapılmaktadır.
Baskı analizinde, analize konu olan yeraltı suyu kütlesine sızması muhtemel
olan kirleticiler belirlenmektedir. Bunun için de YAS kütlesini etkileyebilecek sanayi
tesisleri, tarımsal faaliyetler, atıksu arıtma tesisleri, atık depolama tesisleri gibi baskı
unsurları incelenip, buralardan çıkan atık miktarları üzerinden bir değerlendirme
yapılması gerekmektedir.
Baskı analizinde, her bir baskı türünün, üzerinde çalışılan havza haritasında
(YAS kütlesini de içerecek şekilde) gösterilmesi önem taşımaktadır. Böylelikle,
havzada mevcut olan baskıların YAS kütlesi üzerinde yer alıp almadığını, YAS
kütlesinin hangi bölgelerinde yoğunlaştığını görmek mümkün olabilmektedir.
Ülkemizde ve birçok Avrupa Birliği ülkesinde, YAS kütlelerini etkileyebilecek belli
başlı baskılar şu şekildedir:


Tarım ve hayvan besiciliği (gübre bileşenleri, bitki koruma ürünleri
(pestisitler) ile biyositler, çamur (atık) ve gübre yayılımı kaynaklı kirleticiler
ile tıbbi ürünler (antibiyotikler, hormonlar, vb.),
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Endüstriyel faaliyetler (metal üretimindeki cilalama ve yağ temizleme
faaliyetleri, ambalajlar, boyalar, kumaş boyaları, deterjanlar, galvanizleme,
madencilik, hidrokarbon yakıt çıkarılması ile üretimleri, kullanımları ve
çamur yayılımları da dahil yakıt katkı maddeleri vb.),



Kentsel faaliyetler (kanalizasyon boru hatlarının yönetimi, dinlenme
alanlarının yönetimi: gübreler, bitki koruma ürünleri, biyositler, metabolitler,
kentsel çamur ve atık yönetimi vb.)



Atık imha alanları, çöplükler ve katı atık sahaları: yukarıda geçen
kategorilerden gelen sızıntılar vb.,



Ulaşımdan kaynaklanabilecek kirleticiler (egzoz gazı içindeki maddeler vb.),



Yeraltı suyunun aşırı kullanımı: tuz içeriğinde yükselme, çevredeki kirlenmiş
sulardan kaynaklanabilecek kirletici madde vb.,



Yayılı kaynaklardaki süzülme süreçleri,



Kaza sonucu dökülmeler, noktasal kaynak sebepli sızıntılar,



Akiferleri besleyen kirlenmiş yüzey suları,



Tuzlu su girişimi, atmosferik birikim.

Öte taraftan, yeraltı sularında baskı ve etki analizinin yapılmasının temel
maksadı, YAS kütlesinde hangi kirleticilerin mevcut olabileceğinin tespit edilmesi,
tespit edilen kirleticilerin izleme programına dahil edilmesi, izlenen bu parametreler
için limit değerlerin belirlenmesi ve sonuç olarak kirletici konsantrasyonları ile bu
limit

değerlerin

karşılaştırılarak

YAS

kütlesindeki

kalite

durumunun

belirlenebilmesidir.
Bu kapsamda, yukarıda değinilen baskı türlerinin tespitine ek olarak, mevcut
baskıların YAS kütlesi üzerinde ne kadar etkili olacağının ve baskılardan
kaynaklanabilecek kirletici yüklerinin ne kadarlık bir kısmının YAS kütlesine
ulaştığını tespit etmek de önem taşımaktadır. Öte taraftan, izleme yapılacak

33

parametre sayısı, baskı-etki analizi marifetiyle ne kadar aşağıya çekilirse, YAS kalite
durumunun belirlenmesindeki en masraflı faaliyet olan izleme aşaması daha maliyetli
bir hale getirilecektir.
Buradan hareketle, baskıların tespit edilmesinden sonra, söz konusu baskıların
YAS kütlesine hangi derecede kirlilik yükü getireceğini ve bir kirlilik parametresinin
değerlendirmeye alınmasının gerekli olup olmadığını temel olarak iki yaklaşımla
belirlemek mümkündür:


Baskılara ilişkin çalışma ve verinin çok olduğu durumlar için:

Bu durumda, YAS kütlesiyle ilişkili olan tüm baskı türlerinin atık üretim
miktarlarının ve emisyonlarının tespitinin yapılması, sanayilerin kapasite raporlarının
incelenerek kullanılan ve deşarj sonucu su kaynaklarına ulaşma olasılığı bulunan
kimyasal ve benzeri maddelerin envanterinin tutulması, atıksu arıtma tesislerinden
deşarj edilen atıksuyun ve içeriğinin tespit edilmesi, pestisit kullanımına ilişkin
verilerin elde edilmesi, YAS kütlesiyle bağlantılı yerüstü suları ve karasal
ekosistemlere ilişkin yapılmış olan baskı-etki çalışmaları var ise buradan elde edilmiş
olan verilerin derlenmesi suretiyle YAS kütlesi için risk arz edecek tüm kirleticilerin
belirlenmesi gerekmekte olup önemli bir kirlilik yüküne sahip olmayan kirleticiler
elenerek izlemenin daha az maliyetli hale getirilmesi hedeflenmektedir.


Baskılara ilişkin çalışma ve verinin yeterli olmadığı durumlar için:

Baskılardan kaynaklanan kirletici parametrelerine ilişkin yeterli bir envanter mevcut
değil ise YAS kütlelerinde yapılacak ilk izlemelerde, herhangi bir elemeye tabi
tutulmaksızın tüm baskılar göz önünde bulundurularak, parametre sayısının geniş
tutulması gerekmektedir. İlk birkaç izlemede ihmal edilebilecek konsantrasyon
değerine sahip olduğu tespit edilen kirleticilerin, bütçe miktarına göre, daha sonra
yapılacak izleme çalışmalarından çıkarılması gerekmektedir.
Yukarıda değinilen yöntemlerden ilki daha az bütçe gerektirecek olup
herhangi bir izleme ağına ihtiyaç duymamaktadır. İkinci yöntemde ise herhangi bir
ön hesaplama olmadığından ötürü daha kesin sonuçların elde edileceği açıktır. Öte
taraftan, ikinci yöntem daha maliyetli olup bir izleme ağına ve izlemeden elde
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edilecek sonuçların analiz edilmesine ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu iki yöntem,
ülkelerin mevcut verileri ve teknik imkânlarına göre revize edilebilir ya da birbiriyle
belli bir entegrasyonun yapılması suretiyle kullanılabilir.
Ülkemizde, bugüne kadar yayımlanmış 25 Havza Koruma Eylem Planı
bulunmaktadır. Söz konusu Havza Koruma Eylem Planları‟nda baskı-etki
analizlerine ek olarak kirletici yüklerine ilişkin hesaplamalar da yer almaktadır. Bu
kapsamda yeraltı sularında yapılacak baskı-etki analizlerinde söz konusu havza
koruma eylem planlarından faydalanmak mümkündür. Öte taraftan, belirtmek gerekir
ki, söz konusu havza koruma eylem planları daha çok yerüstü suyu kütlelerine ilişkin
hususlar içermekte olup bu yerüstü suyu kütlelerinin, YAS kütleleriyle ilişkisine dair
hususlar yeterli seviyede değildir.
Ayrıca, ülkemizde yerüstü suları için tespit edilen ve bu yerüstü suyu
kütlelerinin yeraltı suyu kütleleriyle bağlantısı var ise yeraltı suları için de geçerli
olabilecek kirletici parametreleri tespit etmek üzere çeşitli projeler de hâlihazırda
yürütülmektedir. Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje, Ülkemiz
Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği
Projesi, Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su
Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite
Standartlarının Belirlenmesi Projesi bu çalışmaların örneklerinden olup, söz konusu
projeler kapsamında, belirlenmiş olan pilot havzalar ve bölgeler üzerinde tehlikeli
maddelere ilişkin baskı-etki çalışmaları yürütülmektedir. Projeler kapsamında, hem
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‟nın kayıtları altında olup 1 tondan fazla miktarda
kullanılan kimyasal maddeler hem de pilot bölgelerde faaliyet gösteren sanayi
tesisleri için kapasite raporları ve bu tesislerde hammadde kullanımına yönelik olarak
yapılan anket çalışmalarının sonuçları incelenmektedir. Diğer taraftan, envanter
çalışmaları kapsamında, AB kılavuz dokümanları, BREF dokümanları ve literatürde
yer alan bilimsel makalelerden de faydalanılmaktadır. Bu incelemelerden hareketle,
hangi kirletici parametrelerinin su kaynakları için risk arz edebileceği belirlenmekte
olup literatürde var olan önceliklendirme metotlarının uygulanması ile bu
parametrelerden hangileri için çevresel kalite standardı belirlenmesi gerektiği de
tespit edilmektedir. Söz konusu önceliklendirme metotlarında, kirleticinin dirençlilik,

35

toksisite, biyobirikim, endokrin bozuculuk, sudaki yarı ömür, Henry katsayısı gibi
özellikleri dikkate alınmaktadır. Söz konusu projelerde tespit edilen kirleticilerin,
ilgili yerüstü suyu kütlesinin YAS kütlesiyle bağlantısı varsa, YAS kütlesi için de bir
risk faktörü olarak ele alınması faydalı olacaktır. Ayrıca söz konusu projeler,
kirleticilerin belirlenmesi için izlenen yöntemin bir benzerinin de yeraltı suyu
kütleleri için yapılması açısından da bir örnek teşkil etmektedir.
Ülkemizde yapılacak baskı-etki analizinde faydalanılabilecek bir diğer
kaynak da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟nın hazırlamış olduğu Nitrat Bilgi
Sistemi Veri Tabanı‟dır (NİBİS). Söz konusu veri tabanında, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı‟nın nitrat izleme noktalarından elde ettiği nitrat değerleri yer
almaktadır. Normal koşullarda, YAS kütlesi üzerinde nitrat kirliliği oluşturabilecek
kirletici unsurlarının (tarım, hayvan besiciliği vb.) tespit edilip bu noktaları nitrat
açısından “riskli” sınıfına sokup nitrat izlemesinin gerçekleştirilmesi gerekmekte
iken söz konusu veritabanı bu iş yükünü hafifletmektedir. Ancak yeraltı suyu nitrat
izlemesinin sağlıklı yapılabilmesi için öncelikle yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi
gerekmekte, taban suyundan numune almak yerine doygun bölgedeki yeraltı
suyundan numune alarak analiz yapmak ve hangi derinlikten numune alındığının da
NİBİS sistemine girilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Aynı şekilde, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülke çapında kaydı tutulan bitki koruma
ilaçlarının adları, satış miktarları, il ve/veya bölge bazında kullanım miktarları vs.
konusundaki kayıtlar da bu değerlendirme de kullanılabilmesi açısından önem
taşımaktadır.
Sonuç olarak, baskı-etki analizi ile birlikte, hangi YAS kütlelerinin risk
altında olduğu, hangi parametrelerin risk durumuna sebebiyet verdiği ve dolayısı ile
hangi parametrelerin izlenip limit değerlerinin belirleneceği tespit edilmiş
olmaktadır.
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6. Yeraltı Suyu Kütlelerinde Limit Değerler: Kalite Standartları ve EĢik
Değerler
6.1. EĢik Değer Nedir, Neden Belirlenmektedir?
Yeraltı

suyu kütlelerinin

kalite açısından değerlendirilebilmesi

için

bünyesindeki kirletici konsantrasyonlarının istenen düzeyin altında olup olmadığının
bilinmesi gerekmektedir. Söz konusu “düzeyin” ne olduğunun ortaya konması için de
limit değerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Su Çerçeve Direktifi‟nin yanı sıra Yeraltı
Suyu Direktifi‟nde (Directive 2006/118/EC) yeraltı suyunun kalite durumunun iyi,
zayıf veya belirsiz gibi tanımlarla belirlenmesinde kullanılacak olan ve üye
devletlerce tespit edilecek olan standart ve eşik değerlere vurgu yapılmaktadır
(Marandi vd., 2008).
Dolayısı ile yeraltı suyu kütlelerinin kalite durumunun belirlenebilmesi için
limit değerlerin (eşik değer/kalite standardı) ortaya konulması gerekmekte olup
yeraltı suyunda yapılan izlemelerden elde edilen kirletici konsantrasyonlarının bu
limit değerlerle karşılaştırılması gerekmektedir (Avrupa Parlamentosu Konseyi,
2006). Genel olarak, çalışma yürütülen yeraltı suyu kütlesinde, risk arz eden tüm
parametreler için yapılan izleme çalışmalarından elde edilen değerlerin, belirlenen
limit değerlerin altında kalması halinde, söz konusu yeraltı suyu kütlesinin kalite
durumunun “iyi” olduğu kabul edilmektedir.
6.1.1. EĢik Değer ve Kalite Standardı Farkı
Yeraltı suyunda kirletici konsantrasyonu limit değerlerine ilişkin iki tanım
söz konusudur: kalite standardı ve eşik değer. Her iki tanım da yeraltı suyu
kütlesinde limit değerlere işaret etmekle beraber farklı anlam taşımaktadırlar.
Yeraltı Suyu Direktifi- Ek 1‟de sadece iki madde için kalite standardı
belirlemiştir: Nitrat ve pestisit (bkz. Tablo 4). Bu iki madde için kalite standardı
belirlenmesinde temel alınan direktifler, AB Nitrat Direktifi (EU Nitrates Directive
(91/676/EEC)), Bitki Koruma Ürünleri Direktifi (Plant Protection Products Directive
(91/414/EEC)), Biocidal Products Directive (98/8/EC) gibi AB‟nin temel
direktifleridir. Yeraltı Suyu Direktifi‟nde, üye ülkelere insiyatif bırakmaksızın, her
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iki madde için de sayısal olarak bir limit değer belirtilmiştir. Dolayısıyla, verili
durumda, her iki madde konsantrasyonunun aşmaması gereken bir standart söz
konusudur.
Tablo 4: Yeraltı Suyu Direktifi Kalite Standartları

Kalite Standartları

Kirletici

Nitratlar

50 mg/L

İlgili metabolitler, bozulma ve reaksiyon 0,1 μg/L
ürünlerini

içeren

pestisitlerdeki

aktif

maddeler

0,5 μg/L (toplam)

Öte taraftan, Yeraltı Suyu Direktifi‟nde, yeraltı suyu kütlelerinin risk
durumunda olmasına sebebiyet verebilecek diğer kirleticiler için ise bir limit değer
belirtilmesi gerektiği ifade edilmiş olup bu limitlerin sayısal karşılığının belirlenmesi
üye ülkelere bırakılmıştır. Her bir üye ülkenin hidrojeolojik koşullarının, doğal arka
plan seviyelerinin, baskı-etki miktarının vb. koşullarının diğer ülkelere göre büyük
değişkenlik gösterebileceği hususu dikkate alındığından ötürü söz konusu
parametreler için genel geçer olan bir sayısal değer belirlenmemiştir. Üye ülkelerin,
kalite standardı halihazırda belirlenmiş olan kirleticiler (nitrat ve pestisit) dışında
kalan parametreler için belirleyeceği limit değerlere “eşik değer” denilmektedir. Eşik
değer, bir diğer deyişle, üye ülkelerce belirlenen kalite standartlarıdır (Avrupa
Komisyonu, 2010).
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Yeraltı Suyu Direktifi-Ek 2‟ye göre, yeraltı suyu kütlelerini en yaygın olarak
risk sınıfına sokabilecek 10 parametre için eşik değer belirlemek gerekmektedir (bkz.
Tablo 5). Her bir ülkenin, kendine özgü hidrojeolojik-jeolojik yapısına, baskı-etki
durumuna ve akifer çeşidine göre, bu 10 kirleticiye ilave olarak, Su Çerçeve
Direktifi‟nin Ek 8‟inde yer alan “Temel Kirletici Listesi”nden (bkz. Tablo 6)
seçilecek ilave parametrelerin de dikkate alınabileceği belirtilmektedir. Yeraltı Suyu
Direktifi, parametre sayısı ve çeşidi ile bu parametre konsantrasyonlarının yeraltı
suyu kütlelerinde bulunabileceği minimum değerin her ülkede aynı olmasının
mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle, eşik değer belirlemesine ilişkin olarak
oldukça esnek bir içerik sunmaktadır.

Tablo-5: Eşik Değerler Belirlenirken Dikkate Alınması Gereken Asgari Parametre
Listesi

Parametreler

Arsenik

Kadmiyum
Kurşun

Civa

Amonyum
Klorür
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Sülfat

Trikloretilen

Tetrakloretilen
İletkenlik

Tablo 5‟te verilen maddelerden:
 Arsenik, kadmiyum, kurşun, civa, amonyum, klorür ve sülfat, hem doğal
olarak oluşabilen hem de insani faaliyetler sonucunda meydana gelebilen
kirletici ya da indikatörleri,
 Trikloretilen ve tetrakloretilen sentetik kirleticileri,
 İletkenlik, klorür ve sülfat ise

Tablo 6: Temel Kirleticiler Listesi

Temel Kirleticiler
Organohalojen bileşikler ve su çevresinde bu gibi bileşikler oluşturabilecek maddeler
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Organofosforlu bileşikler.
Organotin bileşikler.
Kanserojen ya da biçim bozucu (mutajenik) özellikler ya da stroidojenik, tiroit, üreme
yada diğer endokrin bağlantılı faaliyetleri su çevresinde ya da su çevresi yoluyla
etkileyebilecek özelliklere sahip olduğu kanıtlanmış maddeler ve preparatlar yada
türevleri.
Kalıcı hidrokarbonlar ve kalıcı ve biyolojik olarak birikebilir organik toksik maddeler.
Siyanürler
Metaller ve metal bileşikleri
Arsenik ve arsenik bileşikleri
Biosidler ve bitki koruma ürünleri
Askıda katı maddeler
Ötrofikasyona katkıda bulunan maddeler (özellikle nitratlar ve fosfatlar)

Yeraltı Suyu Direktifi‟nde verilen kalite standartları ve eşik değer
belirlenecek asgari parametre listesi, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya
Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik‟te aynı şekilde yer almaktadır.

41

6.1.2. EĢik Değerlerin Belirlenmesinde Genel Hususlar
Yeraltı Suyu Direktifi ve Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı
Korunması Hakkında Yönetmelik‟e göre, eşik değerlerin belirlenmesinde dikkat
edilecek temel hususlar aşağıdaki gibidir:
 YAS ile ilişkili sucul ve karasal ekosistemler arasındaki etkileşim boyutu,
 Yeraltı suyunun mevcut ve potansiyel kullanımları (içme suyu, sulama suyu
vb.) ve fonksiyonu
 Direktif‟in Ek-2‟sinin B bölümünde yer alan kirletici listesini (bkz. Tablo 5)
göz önünde bulundurarak risk altındaki YAS kütlelerinin risk altında
olmasına sebep olan tüm kirleticileri,
 YAS üzerindeki şehirleşme, tarım, sanayi bölgeleri, madencilik faaliyetleri
gibi baskı unsurları,
 Doğal hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal süreçlerden elde edilen arka plan
konsantrasyonları ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, yeraltı suyu
kütlesinin hidrojeolojik özellikleri,
 Kirleticilerin kaynakları, kirletici konsantrasyonlarının arka plan seviyeleri,
oluşum sebepleri, zehirlilik durumları, yayılımları, artma ve azalma
eğilimleri, kalıcılıkları ve biyolojik birikme potansiyelleri ,
 Doğal hidrojeolojik nedenlerden ötürü bir arka plan seviyesi var ise, bu arka
plan seviyesi,
 Eşik değer belirlenmesinde kullanılacak verinin kalitesi ve analiz hassasiyeti.
Yeraltı suyunun içme, sulama ya da endüstriyel amaçlı kullanımına göre eşik
değer de değişkenlik göstereceğinden eşik değerler belirlenirken yukarıda ifade
edilen kriterlere ek olarak yeraltı suyunun kullanım amacı da dikkate alınmalıdır.
Ayrıca, yeraltı suyu kütlesine jeolojik nedenlerden ötürü tuzlu su girişi varsa
ya da yeraltı suyu kütlesi bir yerüstü suyu kütlesi ile bağlantılıysa, eşik değer
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belirlerken farklı değerlendirmeler de göz önüne alınmalıdır. Mesela, bir yeraltı suyu
kütlesi yer üstü suyu kütlesi ile bağlantılı ise, söz konusu yerüstü suyu kütlesi için
belirlenmiş olan çevresel kalite standardının dikkate alınması gerekli olmaktadır
(Hart v.d., 2006).
6.2. Kriter Değerin Belirlenmesi:
Yeraltı sularının birçok değişik fonksiyonu ya da kullanım maksadı
bulunmaktadır:

Bir

yeraltı

suyu

kütlesi

içme

suyu

kaynağı

olarak

kullanılabilmekteyken, bir diğeri sulama suyu kaynağı olarak kullanılmakta bazı
kütleler her iki kullanım amacına da hizmet etmekte olup bazı yeraltı suyu kütleleri
ise bağlantılı olduğu bir yerüstü suyu kütlesini besleyebilmektedir.
Bu kapsamda, içme suyu kaynağı olarak kullanılacak yeraltı suyu kütlesinin,
ideal olarak, içme suları için belirlenmiş standartları (söz konusu standartlar Avrupa
Birliği İçme Suyu Direktifi ((98/83/EC), Dünya Sağlık Örgütü‟nce belirlenmiş
standartlar ya da her bir ülkenin içme sularıyla ilişkili kendi ulusal mevzuatınca
belirlenmiş içme suyu standartları olabilir) sağlaması beklenmekteyken, yerüstü suyu
kütlesini besleyen bir yeraltı suyu kütlesindeki kirletici konsantrasyonunun da, yine
ideal olarak, söz konusu yerüstü suyu kütlesi için belirlenmiş Çevresel Kalite
Standardı‟nın aşılmasına neden olmayacak bir değere sahip olması beklenmektedir.
İçme suyu kaynağı olarak kullanılması düşünülen yeraltı suyu kütlesi için
içme suyu standartlarının “kriter değer” olarak kabul edilmesi gerekirken, yerüstü
suyu kütlesini besleyen bir yeraltı suyu kütlesi için Çevresel Kalite Standardı (ÇKS)
değeri “kriter değer” olarak kabul edilmelidir. Yeraltı suyu kütlelerinin kullanım
maksadına ve fonksiyonuna göre, kriter değer için kullanılacak ölçütler de (Örn.
sulama suyu standartları vb.) zenginlik ve değişkenlik gösterebilmektedir.
Bir yeraltı suyu kütlesi için aynı anda iki kriter değerin belirlenmesinin
gerektiği durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bir yeraltı suyu kütlesinin hem
içme suyu kaynağı olarak kullanılması planlanıyor hem de bir yerüstü suyu kütlesini
besliyor ise, içme suyu standardı ve ÇKS aynı anda “kriter değerler” olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu durumda, içme suyu standardı ve ÇKS arasından, daha sıkı değere
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sahip olanının kriter değer olarak seçilmesi gerekmektedir. Böylelikle, daha sıkı
değerin seçilmesiyle birlikte, her iki kriter değer de karşılanmış olacaktır.
Bu yaklaşım çerçevesinde, Avrupa Birliği‟nin 15 üye ülkesi, kriter değerin
belirlenmesinde, yeraltı suyu kütleleriyle bağlantılı olan sucul ve karasal
ekosistemleri, dolayısıyla ÇKS‟leri dikkate alırken, 23 ülkede ise yeraltı suyu
kütlesinin kullanım maksadı (örn. içme suyu) kriter değerin belirlenmesinde rol
oynamıştır. Bazı AB ülkelerinde, yeraltı suyu kütlesinde tuzlu su girişimi var ise, bu
durum kriter değerin belirlenmesinde dikkate alınmıştır. Bunlara ek olarak yeraltı
suyu kütlesinin sadece sanayide ya da sulamada kullanılması düşünülüyorsa, kriter
değer, bu kullanım maksadına göre belirlenmiştir (Avrupa Komisyonu, 2010).
Öte taraftan, yeraltı ve yerüstü suyu kütlesi arasındaki bağlantı konusunda
yeterince bilgi mevcut değilse, akım yönleri, akım miktarları vb. hususlar
bilinmiyorsa, yeraltı suyu kütlelerinde kriter değerlerin belirlenmesinde yerüstü suyu
kütleleriyle bağlantısını dikkate almak zorlaşacaktır. Buradan hareketle, Yeraltı Suyu
Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi‟nin tanıdığı esneklik sebebiyle, bazı AB üye
ülkeleri, yeraltı suyu kütleleriyle, sucul ve karasal ekosistemlerin bağlantısı hakkında
yeteri bilgiye sahip olmadığını belirterek, eşik değerlerin belirlenmesinde, yerüstü
suyu kütleleri için geçerli olan ÇKS‟leri dikkate alamadığını belirtmektedir (Avrupa
Komisyonu, 2010).
Bunların yanı sıra, “yeraltı suyu kütleleriyle bağlantılı karasal ekosistemler”
ifadesinden temel olarak anlaşılması gereken ise yeraltı suyu kütlesiyle bağlantısı
bulunan Natura 2000 alanları ile yine yeraltı suyu kütlesiyle bağlantısı bulunan,
ekolojik ya da sosyo-ekonomik açıdan önem arz eden karasal ekosistemlerdir
(Avrupa Toplulukları, 2003).

7. Doğal Arka Plan Seviyesi (DAS)
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmelik, doğal arka plan seviyesini, “bir maddenin, insan faaliyetleri sebebiyle
bozulmamış veya ihmal edilebilir ölçüde bozulmuş yeraltı suyu kütlesindeki
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konsantrasyonu ya da bir göstergenin değerini ifade eder” şeklinde tanımlamaktadır.
Doğal arka plan seviyesi için başka bir tanımlama ise şöyledir: “büyük oranda insani
faaliyetlerden türememiş, genelde jeolojik, biyolojik veya atmosferik kaynaklardan
etkilenmiş sudaki element, tür veya kimyasal madde derişimi” (Shand vd., 2008;
Wendland vd., 2008). Doğal arka plan seviyesi birçok nedenden ötürü
oluşabilmektedir: su-kayaç etkileşimi, vadoz zondaki kimyasal ya da biyolojik
prosesler, yağışların etkisi, yeraltı suyu kütlesinin başka akiflerle iletişimi bu
nedenlerden bazılarıdır (Avrupa Toplulukları, 2009).
Doğal arka plan seviyesi, basit anlamıyla, yeraltı suyu kütlesi herhangi bir
antropojenik baskıya maruz kalmasa dahi, bölgenin jeolojik-hidrojeolojik yapısından
ötürü

yeraltı

suyunda

sürekli

olarak

bulunan

kirletici

konsantrasyonunu

tanımlamaktadır. Bu kapsamda, herhangi bir kirletici, yeraltı suyu kütlesinde doğal
olarak meydana geliyorsa, teknik olarak, söz konusu parametre için doğal arka plan
seviyesinden daha düşük bir konsantrasyona ulaşmak mümkün değildir. Doğal arka
plan seviyesi, bu maddeler için, minimum konsantrasyon seviyesidir.

7.1. Kriter Değerle Doğal Arka Plan Seviyesinin KarĢılaĢtırılması Suretiyle EĢik
Değerin Belirlenmesi
Eşik değerlerin belirlenmesi prosedüründe son aşama kriter değerlerle doğal
arka plan seviyelerinin mukayese edilmesi suretiyle eşik değerin belirlenmesidir.
Söz konusu mukayese, BRIDGE Projesi‟nde önerilen yaklaşımla, Şekil 9‟da açık bir
şekilde özetlenmektedir.
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ġekil-9: DAS ve Kriter Değerin Karşılaştırılarak Eşik Değerin Belirlenmesi
Şekil 9‟dan de anlaşılacağı üzere doğal arka plan seviyesinin seçilen bir kriter değere
(KD) göre karşılaştırılmasıyla aşağıdaki üç durum ortaya çıkmaktadır:
1- DAS ≤ KD (DAS‟ın KD‟den küçük ve ya eşit olduğu durumlar)
2- DAS < 1/3 x KD ( DAS‟ın KD‟den oldukça küçük olduğu durumlar)
3- DAS > KD (DAS‟ın KD‟den büyük ya da eşit olduğu durumlar)

1. ve 2. durum için, doğal arka plan seviyesinin kriter değere oranla küçüklüğü farklı
olsa da bu iki durum için eşik değerin belirlenmesinde aynı yöntem izlenmektedir.
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Bu kapsamda, 1. ve 2. durum, aynı çatı altında, “1. durum” olarak nitelenebilir.
Halihazırda, BRIDGE Projesi‟nin ilk ara raporlarında 2. durum‟dan bahsedilse de,
son raporda 1. durum çatısı altına sokulmuştur. Dolayısı ile yeni denklemde iki
durum söz konusu olmaktadır:
Birinci Durum: DAS ≤ KD
İkinci Durum: DAS > KD
Yukarıda verilen birinci ve ikinci durum için ayrı eşik değer belirleme yaklaşımının
takip edilmesi gerekmektedir.
Birinci Durum:
Birinci durumda, doğal arka plan seviyesi, kriter değerden daha düşüktür. Dolayısı
ile kriter değer hedefine ulaşma şansı bulunmaktadır. Birinci durum için BRIDGE
Projesi‟nce önerilen formülasyon aşağıdaki şekildedir:
Eşik Değer = (KD+DAS)/2
Bu formüle göre, eşik değer, kriter değerle doğal arka plan seviyesinin orta noktasına
denk gelmektedir. Bu yaklaşıma göre, Arsenik için belirlediğimiz kriter değer 10
mg/L, tespit ettiğimiz arka plan seviyesi ise 6 mg/L ise, eşik değerin 8 mg/L olması
gerekmektedir.
Öte taraftan, BRIDGE Projesi‟nde yukarıdaki formülasyonun önerilmesine
karşın, buradaki temel felsefe, herhangi bir ülkenin, herhangi bir kirletici
konsantrasyonunu zaten doğal arka plan seviyesinin altına düşürmeyeceği, kriter
değeri de aşmaması gerektiği gerçeğinden hareketle eşik değeri, kriter değer ve doğal
arka plan seviyesinin arasında bir noktaya tekabül edecek şekilde belirlemesidir.
Dolayısıyla, KD ve DAS aralığında bir noktaya (bu noktalara DAS ve KD‟in kendisi
da dahildir) tekabül etmesi koşuluyla kriter değer ve doğal arka plan seviyesinin orta
noktası dışında bir noktaya denk gelecek bir eşik değer belirlenebilmektedir.
Baskıların az olduğu ve tedbirler programının güçlü olduğu durumlar için eşik değer,
doğal arka plan seviyesi ya da ona yakın bir değer olarak seçilebilirken, baskıların
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daha yoğun olduğu kütleler için ise kriter değer ya da kriter değere daha yakın
noktalar seçilebilmektedir.

8. Hidrojeolojik Birimler
Yukarıda sorulan sorulara doğru cevap verebilmek için sırasıyla yeraltı
suyunun varlığını ve var olan bu yeraltı suyunun miktarını, sınırlarını ve hidroeolojik
karakteristiklerini doğru tanımlamak gerekmektedir. Bu amaçla sırasıyla yeraltı
suyunun bulunduğu jeolojik ortamları tanımlayarak sorularımızı cevaplayabiliriz.
Akifer: Gözenekli olmaları nedeniyle su taşıyabilen ve taşıdığı suyun önemli bir
kısmını kuyu, galeri gibi yapılarla alınabilecek şekilde iletebilecek düzeyde hidrolik
iletkenliğe sahip olan geçirimli jeolojik birimler olarak adlandırılırlar. Akifer latince
kökenli su (aqua) ve taşımak anlamına gelen sözcükten (ferous) türemiştir. Çakıl,
kum, çakıltaşı, kumtaşı gibi jeolojik malzemeler akifer özelliği gösterirler.
Akitard: Gözenekli olmaları nedeniyle su taşıyabilen ancak taşıdığı suyu çok düşük
miktarda, gecikmeli olarak iletebilen yarıgeçirimli birimlerdir. Kil, siltli kum, ince
kum gibi jeolojik malzemeler akitard özelliğinde olan birmlerdir.
Akiklüd: Gözenekli olmaları nedeniyle su taşıyabilen ancak taşıdığı suyu verebilecek
düzeyde bir hidrolik iletkenliğe sahip olmayan geçirimsiz birimlerdir. Kil, siltli kil,
gibi jeolojik malzemeler akiklüd özelliğindedir.
Akifüj: Gözenekli olmayan, bu nedenle su taşımayan ve olmayan suyu iletemeyeceği
için su iletemeyen birmlerdir. Kırık-çatlak gibi ikincil gözenekliliğe sahip olmayan
granit, masif mermer gibi magmatik ve metamorfik birimler akifüj özelliği
gösterirler.
Tanımlardan anlaşılacağı üzere geçirimli olan her birim gözenekli iken (akifer,
akitard), gözenekli olan her birim geçirimli olmak zorunda değildir (akiklüd).
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8.1 Akifer Türleri
Hidrojeolojik birimlerden başlıcası olan akiferler, sahip oldukları hidrolik
koşullara göre iki ana sınıfta toplanabilirler. Akifer özelliğine sahip gözenekli
ortamda su tablasının bulunup bulunmamasına bağlı olarak akiferler serbest ve
basınçlı akifer olarak adlandırılırlar.

ġekil-10: Basınçlı Akifer
Üstteki şekilde (şekli koy) görüldüğü gibi basınçlı akifer, alttan ve üstten
geçirimsiz birimlerle sınırlandırılmış durumdadır. Bu tür bir akiferi kesen kuyuda su,
akifer tavanını oluşturan geçirimsiz birimin üzerindeki bir seviyeye yükselir.
Yeryüzeyinin şekline göre (topoğrafya) akifer tavanının üzerine yükselen su seviyesi
yeryüzeyine ulaşabilir veya ulaşamaz. Kuyudaki su yeryüzeyine çıkacak şekilde
yükselirse kuyuya, akan kuyu veya artezten kuyu, akifer tavanının üzerinde ancak
yeryüzeyinin altında kalırsa yarı artezyen kuyu denir. Basınçlı akiferler, gözenekli
ortamın yeryüzüne açıldığı, jeolojik terminolojiyle, yüzeylendiği alandan beslenirler.
Bu alanlar yüksek kotlarda bulunurlar. Bu alanlardan gelen su daha alçak kotlarda iki
geçirimsiz birim arasında sıkıştığından, basınçlı akiferde bulunan suyun basıncı
atmosferik basınçtan daha büyüktür. Bu nedenle bu tür akiferler “basınçlı” olarak
nitelendirilirler.
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Serbest akiferler, tabanında geçirimsiz bir birim bulunan üstten herhangi bir
geçirimsiz birimle sınırlanmayan gözenekli ortamı ifade eder. Serbest akiferlerde üst
sınır, yeraltı suyunun düzeyini gösteren yeraltı suyu tablasıdır. Üstten herhangi bir
geçirimsiz birimin bulunmaması nedeniyle, su tablasındaki basınç atmosferik basınca
eşittir. Serbest akiferler, basınçlı akiferlerden farklı olarak uzaklardan değil,
doğrudan doğruya üzerlerindeki yüzeyde yer alan sulardan ve yağışlardan beslenirler
(Bkz şekil 11).

serbest akifer

ġekil-11: Serbest Akifer

Doğada serbest veya basınçlı akiferlerin oluşmasını sağlayan ve akiferleri
üstten ve alttan sınırlayan birimler her zaman geçirimsiz olmayabilir. Akitard türü,
yarı geçirimli malzemelerden oluşan birimlerin akiferleri sınırladığı durumlarda,
akiferler alttan veya üstten belirli oranlarda su kaybederler veya kazanırlar.
Bu tür akiferler sızıntılı akiferler olarak adlandırılırlar. Akiferin su kazanması
veya kaybetmesi, yarı geçirimli katmanın üzerinde etkili olan piyezometrik düzey ile
su tablasının sahip oldukları yüke bağlıdır. Yarı geçirimli bir birim üzerinde bulunan
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serbest akifer yarı serbest akifer, üstten ve alttan yarıgeçrimli bir birimle sınırlanmış
olan basınçlı bir akifer de yarı basınçlı akifer olarak adlandırılır (Bkz şekil 12).

ġekil-12: Yarı Basınçlı Akifer
Yukarıda tanımlanan akifer türleri dışında doğada doygun olmayan (vadoz)
bölgede yerel ölçeklerde bulunan geçrimsiz malzemeler üzerinde toplanan suların
oluşturduğu küçük çapta, yerel öneme sahip suya doygun kesimlere rastlanabilir.
Asıl yeraltı suyu bölgesinin üzerinde rastlanan ve yerel akiferler oluşturan bu tür
doygun kesimler tünek akiferler olarak adlandırılırlar (bkz. Şekil 13)
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tünek akifer

ġekil-13: Tünek Akifer
8.2 Kaynaklar
Yeraltı suyunun kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere kaynak denir.
Ülkemizde kaynaklara pınar, eşme, bulak, göze, memba gibi isimler verilir.
Kaynakların oluştukları yerlere ve çıkış özelliklerine göre birçok çeşidi vardır.
Başlıca kaynak türleri;
8.1.1 Topoğrafik Kaynak
Yeraltı suyunun yüzey topoğrafyasını kestiği noktalarda oluşan kaynaklardır.
Genellikle vadi yamaçlarında görülür.

52

ġekil-14: Topoğrafik Kaynak

8.1.2 Dokanak Kaynağı
Geçirimli bir birim ile geçirimsiz bir birimin yer yüzeyinde kesiştiği yerlerde
(dokanak) oluşan kaynaklardır.
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ġekil-15: Dokanak Kaynağı
8.1.3 Fay Kaynakları
Yüzeye bir fay kırığı kanalıyla çıkan kaynaklardır.
a) Artezyen Kaynak: Basınçlı bir akiferde bir kırık kanalıyla yüzeye çıkan
kaynaklara artezyen kaynak denir.

ġekil-16: Artezyen Fay Kaynağı
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b) Taşma Kaynağı: Fay kaynağının gerisinde depolanmış su haznesi bulunur. Bu
tür kaynaklar boşalım şekli nedeniyle taşma kaynağı adını alır..

ġekil-17: Taşma Kaynağı

8.1.4 Karstik Kaynaklar
Karstik boşluklarda yeraltı suyu nehirleri vasıtasıyla ilerleyen yeraltı suyunun
çıkış yaptığı yerlerde oluşur. En önemli özellikleri beslenme ve dolaşımın yaygın
olması ve bu nedenle de genel bir yeraltı suyu tablasının bu tür akiferlerde
oluşmamasıdır.
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ġekil-18: Karstik Kaynak

ġekil-19: Karstik Akış
Kaynakların oluşum şekilleri, akiferin geliştirme ve işletme yöntemlerini
belirleyen önemli bir faktördür. Örneğin fay hattı ile oluşan taşma kaynaklarında
fayın gerisinde depolanan ve statik rezerv olarak adlandırılan su potansiyelinin
kuyularla geliştirilmesi olanaklı iken dokanak kaynaklarında kuyu ile geliştirme
mümkün değildir. Karstik kaynaklarda kuyu ile geliştirme özel hidrojeolojik
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araştırmalar gerektirir. Çünkü yeraltı suyu akımı yerel olup kanallar vasıtasıyla
gerçekleşmektedir. Kuyularla bu kanallara ulaşmak için genel hidrojeolojik
yöntemler yeterli olmadığı için özel tekniklere başvurulur.

8.3 Karst Hidrojeolojisi
Karst, doğal suların etkisiyle yüksek oranlarda çözünebilen ve iyi gelişmiş
ikincil poroziteye sahip kayaçların bulunduğu alanların tanımlanması için kullanılan
bir terimdir. Bu tür alanlar kendilerine özgü hidrojeolojik ve jeomorfolojik
özelliklere sahiptirler.
"Karst" terimi Yugoslavya'nın batısında, karbonat kayaçlarıyla kaplı bir
bölgenin morfolojisi için kullanılan ve "kayalık, eğri-büğrü, çıplak arazi" anlamlarına
gelen "Krs" sözcüğünden türetilmiştir. Kireçtaşı, dolomit, jips, halit ve diğer
çözünebilen kayaçlarla kaplı alanlar, uzun jeolojik zamanlar boyunca, çözünme ve
çeşitli jeolojik süreçlerin etkisiyle karstlaşmanın görülebildiği alanları oluştururlar.
Karstik alanlarda gözlenen morfolojik şekillerden en yaygın olanları karren, dolin,
düden, gölova, mağara, alıcı-verici düden, geçici kaynak, denizaltı kaynağı, kuru
vadiler, yeraltı nehirleri ve buna benzer yapılardır.
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ġekil-20: Karstik Oluşumlar
Karst teriminin, bir cümle ile tam olarak tanımlanması oldukça zordur.
Çünkü, karst çözünebilen kayaçların çeşitli jeolojik, iklimsel, fiziksel ve kimyasal
süreçlerin ortak etkileri sonucunda oluşmaktadır. Bu nedenle de çeşitli araştırıcılar
karstı, bu süreçlerden birini ön plana alarak farklı tanımlamışlardır.
Karstlaşma aşağıdaki ön koşulları gerektirir;
1. Karstlaşmanın gelişebileceği uygun jeolojik ortamın bulunması
2. Tektonik hareketler yüzeyde bozunma ve erozyon süreçlerinin
görülmesi
3. Çözücü ajan olan suyun bulunması

Görüldüğü gibi karst, çözünebilen kayaçların oluşturduğu bir jeoloji ortamında
gelişmekte olup, karstlaşma, jeoloji bilimlerinin alt dallarının incelediği süreçlerin
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(ekzodinamik, endodinamik, çözünme-erozyon) etkisiyle başlamaktadır. Dolayısıyla,
karst jeolojik süreçlerin bir ürünü olup karstlaşma jeolojik bir olgudur.
Suyun yüzeydeki ve yeraltındaki dolaşımı, akiferin oluşumunu denetleyen
koşullar, akiferin geometrisi, beslenme ve boşalım özellikleri de kapalı gölovaların
beslenme+boşalımları ve buna benzer birçok karstik yapının oluşumu gibi
hidrojeolojik ve jeomorfolojik olgulardır. Doğal olarak, bu olguların tümü bölgenin
jeolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Karstın oldukça karmaşık yapısı, araştırmalarda
çeşitli bilimsel disiplin ve tekniklerin bir araya gelmesini gerektirmektedir. Karst
araştırmalar-ında konuyla doğrudan ilgili disiplinlerden bazıları jeoloji, jeofizik,
hidroloji, hidrojeoloji, jeomorfoloji, mağaracılık, ekoloji, istatistik, matematik vd.'
dir.
Karst kaynaklarının geliştirilmesi projelerinin, yukarıda sözü edilen
disiplinlerden araştırıcıların biraraya geldiği bir grup tarafından gerçekleştirilmesi,
çalışmaların başarısı için zorunludur.
8.3.1 Dünyada ve Türkiye'de Karstik Alanların Yayılımı
Karstik alanlar, kabaca, dünyanın kara bölgelerinin (buzullar dışında)
%12'sini kapalmaktadır. Karbonat kayaçları kuzey yarımkürede daha yaygın olarak
bulunmaktadır. Dünya nüfusunun bir kısmı karbonat kayaçlarının kapladığı önemli
alanlarda yaşamaktadır. Dünya nüfusunun %25'inin ise su ihtiyacının büyük oranda
karst sularından karşılandığı tahmin edilmektedir.
Akdeniz havzasında yeralan ülkelerde ileri derecede gelişmiş karst yoğun
olarak gözlenir. ıte yandan güney Amerika ve ıskandinavya ülkelerinde karst ancak
yerel öneme sahiptir. Avrupa kıtasında bulunan önemli karst alanları Yugoslavya
(Dinar dağ kuşağı), Yunanistan (Helen dağ kuşağı), Türkiye (Toros dağ kuşağı),
ıtalya (Apenin dağ kuşapı), İspanya (Pirene dağ kuşağı) ve Alplerde, Karpatlarda,
Balkanlarda yeralmaktadır. Bunun yanında, ısrail, Tunus ve Libya'da da karst
oluşumları görülmektedir. Asya kıtasında Rusya ve özellikle Çin, karstın ileri
derecede gelişmiş olduğu iki ülke durumundadır. Amerika kıtasında, Birleşik
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devletler ve Meksika körfezi bölgesinde yaygın karst bulunmaktadır. Okyanusya'da
Yeni Zelanda ve Avustralya'da karst geniş alanlar kaplar.
Türkiye yüzölçümünün yaklaşık üçte biri karbonat kayaçları ile kaplıdır.
Karstlaşmalı kayaçlar karbonat kayaçlarıdır. Güneyde Toros karst kuşağı,
Güneydoğu'da Güneydoğu Anadolu Karst kuşağı, Marmara ve Trakya'da Kuzeybatı
Anadolu Karst Kuşağı ve ıç Anadolu'da ise Konya Kapalı Havzası Karst Kuşağı
bulunmaktadır.
8.3.2 KarstlaĢabilen Kayaçlar
Genel fizik yasaları ve hidroloji ilkeleri, kum gibi granüler malzemelere
uygulanabildiği gibi karbonat kayaçlarına da uygulanabilir. Ancak karstlaşmış
karbonat kayaçları kendilerine özgü hidrolojik özellikler sunarlar. Karstlaşmış
kayaçların tümünü karakterize edecek ortalama bir hidrolojik özellik bulmak
mümkün değildir. Çünkü, karstik alanlarda, ince toprak örtüsü bulunan çıplak
bölgeler olabildiği gibi kalın toprak örtüsü ile kaplı bölgeler de bulunmaktadır.
Yüksek geçirimliliğe sahip kayaçlar yaygın olduğu gibi çok zayıf geçirimliliğe sahip
kayaçlarda mevcuttur. Topoğrafya çok sarp veya çok yumuşak olabilmektedir.
Kısaca, anizotropi ve heterojenlik oldukça yüksek değerdedir. Karstik alanlarda
gözlenen temel hidrojeolojik özelliklerden bazıları aşağıda verilmiştir.

-Yağış yüzeyde çok kısa bir süre durur, hızla yeraltına süzülür. Bu
nedenle karst alanlarında sürekli akarsu pek gözlenmez.
-Yüzeysularının çoğu mevsimseldir.
-Akarsular ve karst kaynaklarının akış rejimleri çok düzensizdir.En
küçük ve en büyük akımlar arasında fark büyüktür.
-Karst polyeleri mevsimsel olarak göllenir. Kurak dönemlerde suyun
düdenler yoluyla kaybolmasıyla kuraklaşırlar.
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-Yüzeysularından, akarsu boyunca yeraltına süzülme görülür.
-Akarsular, kısa mesafelerde farklı hidrolojik koşullar sunar; Kuru dere
yatağı, kısa bir mesafeden sonra önemli miktarda su taşıyan bir dereye
dönüşebilir; veya bunun tersi görülebilir.
Karst alanlarında yaygın olarak gözlenen karstik yapılar karrenler, düdenler, kuru
vadiler, şaftlar, mağaralar, polyeler, karst kaynakları, alıcı-verici düdenler (estavella),
dolinler ve denizaltı kaynaklarıdır.
Bunların yanında, karst ovaları (Korrozyon platoları), doğal kemerler (köprü),
humlar, koni karst gibi yapılarda gözlenebilmektedir.
8.3.3 Karst Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Karst sularının kalitesini çeşitli etkenler verir. Bunlardan en önemlileri;
1- Yeraltı suyunu besleyen atmosferik yağışın bileşimi
2- Yeraltı suyunu besleyen kaynaklardan meydana gelen buharlaşma
kayıpları
3- Yeraltı suyunu besleyen kaynakların ve yeraltı suyunun karbonat
kayaçlarına göre doygunluk durumu ve asitliği
4- Ortamda çözünebilen kayaçların (karbonat kayacı, jips, halit,
vb.)varlığı.
5- Bu kayaçların çözünme oranı ve yeraltı suyu ile temasta olduğu süre
6- Yeraltı suyunun tatlı su beslenmesi veya farklı özellikteki su ile
karışımı denetleyen hidrolojik süreçler
7- İnsan kaynaklı kirlenmeler
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Karst sularının kalitesini belirleyen en önemli parametreler:

- sıcaklık
- pH
- Çözünmüş katı madde
- PCO2
- DO
- Majör iyonlar
- Sertlik
- Azot türevi kirleticiler
- Fosfat, deterjan
- Mikroorganizmalar

Bu

parametrelerin

önemi

suyun

kullanılabilirliğini

etkilemelerinden

ileri

gelmektedir.

9. Gözeneklilik ve Gözenekli Ortamlar
En genel anlamda içinde boşluklar bulunduran bütün katılar gözenekli bir
ortam oluştururlar. Bununla birlikte, örneğin içi boş bir kutu veya kazan gözenekli
bir ortam olarak tanımlanamaz. Buna göre, birbirleriyle çeşitli oranlarda bağlantıları
olan, katı madde içerisinde düzenli veya düzensiz bir dağılım gösteren boşlukları
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olan katılar gözenekli ortam olarak tanımlanırlar. Bu şekildeki bir tanıma, doğal veya
yapay maddelerin büyük bir bölümünün uyabileceği görülmektedir. Buna göre bir
parça sünger, kumaş parçası, bir kova kum, bir tutam pamuk veya bir parça ekmek
gözenekli ortamlara örnek oluşturur. Birbirleri ile bağlantılı olan gözenek boşlukları
etkin, bağlantılı veya değil tüm boşluklara da toplam boşluk adı verilir.
n = 100 ×
n = gözeneklilik
Vb = kayacın içerisindeki boşluk hacmi
Vt=kayacın toplam hacmi
Büyüklükleri göz önüne alındığında boşluklar moleküler ölçekte olabildiği
gibi , kilometrelerce büyüklükteki mağaralar ölçeğinde de görülebilmektedir. Boşluk
boyutları küçüldükçe buradaki katı ile akışkan arasında moleküler kuvvetler daha
önemli hale gelir. Mağaralar gibi büyük boşluklarda ise akışkan hareketi boşlukların
iç yüzeyinden kısmen etkilenir. Gözenekli ortamlarda boşluklar düzenli veya dağınık
olabilirler. Doğal gözenekli ortamların büyük bir kısmı düzensiz, dağınık bir boşluk
yapısı gösterirler. Yeraltı suyu taşıyan gözenekli ortamlar üç kısımlı sistemler olarak
tanımlanabilirler.


Katı kısım (litoloji-iskelet)



Sıvı kısım (su)



Gaz kısım (hava)

Katı kısım kireçtaşı, granit veya bazalt gibi pekişmiş kayaçlardan oluşabildiği
gibi, kumtaşı veya şeyl gibi yarı pekişmemiş malzemelerden de oluşabilir. Boşluk
türü ve şekli katı malzemenin türüne bağlı olarak gelişebilmektedir. Hidrojeoloji
açısından gözenekli ortamları oluşturan bu litolojik birimlerdir.
9.1. Gözeneklilik Türleri
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Birincil Gözeneklilik: Oluşum (çökelme-kristallenme) sırasında oluşan
gözenekliliktir. Buna tane boyu ve dağılımı etki eder.
İkincil Gözeneklilik: Oluşumdan sonra diyajenez sonrasında, özellikle
tektonizma sonucunda kazanılan gözeneklilik türüdür. Kırık-çatlak ve/veya doğal
suların etkisiyle kimyasal çözünme sonucunda kazanılan gözenekliliktir.
Sedimanter kayaçlar ve pekişmemiş çökeller genellikle yüksek gözenekliliğe
sahiptirler. Magmatik ve metamorfik kayaçlar ise düşük birincil gözeneklilik ve
bazen önemli sayılabilecek ikincil gözenekilik kazanabilirler
Tanelerin yuvarlaklığı gözenekliliğe etki eden bir diğer faktördür.
Yuvarlaklık arttıkça gözeneklilik küçülür. Sıkışma da gözenekliliği düşüren bir
süreçtir. Litolojik birimler üzerlerine gelen örtü birimlerin altında sıkışarak
boşluklarının bir kısmını kaybederler. Litolojik birimlerde gösterilen boşluk türleri
Şekil … gösterilmiştir.

ġekil-21: Tanelerin Boylanma Durumu ile Kayaçlardaki Birincil ve İkincil
Gözeneklilik
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9.2. Gözenekli Ortamların Hidrostatiği
Gözenekli ortamlarda su basıncı atmosfer basıncı referans alınarak
ölçülmektedir. Ölçülen basıncın atmosfer basıncından büyük olması durumunda
basınç pozitif, atmosfer basıncından küçük olması durumunda negatiftir. Su tablası
üzerinde yer alan herhangi bir noktada basınç atmosfer basıncına eşit olduğundan,
hidrojeoloji biliminde su tablası, su basıncının sıfır olduğu (üzerinde su sütunu
bulunmaması nedeniyle bir düzlemi temsil etmektedir. (bkz. Şekil 22)

ġekil-22: Pozitif ve Negatif Basınç
Su tablasının altında bulunan noktalar dikkate alındığında su basıncı pozitif olacaktır.
Çünkü, bu bölgede alınacak nokta ile su tablası arasındaki uzaklık kadar bir su yükü
olacaktır.
10. Hidrolik Yük

65

Doygun zonda pozitif basınç yükü Şekil .. de gösterilen ve piyezometre adı
verilen iki ucu açık borularla ölçülmektedir. Piyezometreler ile kuyular arasındaki
fark kuyuların filtreli olmalarıdır. Piyezometreler gözlem kuyuları olarak da anılırlar.

ġekil-23: Kuyu ve Piyezometre
Piyezometrenin tabanındaki noktanın üzerinde oluşan su sütunu pozitif basınç
yükünü (h), bu noktanın belirli bir referans düzeyine olan uzaklığı ise kot yükünü (z)
göstermektedir. Toplam hidrolik yük (H), bu iki yükün toplamına eşittir. (H=h+z)
(bkz Şekil…)
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ġekil-24: Piyezometrelerde Hidrolik Yük Ölçümü

11. Suyun Yeraltındaki Dağılımı
Suyun yeraltındaki dağılımına bağlı olarak yeraltı, en genel anlamıyla,
doygun bölge veya doygun olmayan bölge şeklinde iki ana kesimde ele alınır.
Gözeneklerin tamamen su ile dolu olduğu kesim suya doygun bölge anlamında
doygun bölge veya yeraltı suyu bölgesi, gözeneklerin bir kısmının su bir kısmının da
hava gibi bir akışkanla dolu olduğu kesim ise suya doygun olmayan kesim anlamında
doygun olmayan bölge veya vadoz bölge adı verilmektedir. Yağıştan itibaren bir su
damlasının yüzeyden geçirimsiz bir birime ulaşıp bu birimin üzerinde birikerek
gözenekleri tamamen doldurduğu ve böylece yeraltı suyunu oluşturduğu doygun
bölgeye ulaşana dek süzüldüğü doygun olmayan bölgede, su-katı-hava şeklinde üç
farklı faz arasında değişik kuvvetlerin denetlediği etkileşimler söz konusudur.
Yüzeyden, su tablası olarak da adlandırılan doygun bölgenin en üst düzeyi olan
yeraltı suyu seviyesine doğru ortamın su içeriği belirgin şekilde artar. Su-hava-katı
arasında etkin olan kuvvete bağlı olarak, gözeneklerde bulunan su özel adlar alır.
Yüzeyden bitki köklerinin ulaşabileceği derinliğe kadar olan kesimde su, katı
tanelerin etrafında, moleküler çekim kuvvetleri ile tutulmaktadır. Tanelerin etrafında
çok ince bir su katmanı şeklinde bulunan bu suya film suyu veya toprak suyu, bu
bölgeye de toprak suyu bölgesi adı verilir. Moleküler kuvvetlerle (yüzeye tutulmaadsorption) tanelerin etrafında bulunan film suyunun alınması çok güçtür. Havada
kurutulmuş toprak örneğinin ağırlığı ile fırında 105 0C de kurutulduktan sonraki
ağırlığı arasındaki fark moleküler kuvvetlerle taneler tarafından tutulan su miktarını
verir. Bu miktar, higroskopik nem olarak adlandırılmaktadır. (Şekil..) Topraksuyu
bölgesinde katı iskeletin gözeneklerinde hava içeriği su (nem) içeriğinden çok daha
fazladır. (Ekmekçi, 2004)
Toprak bölgesinin altında suyun kılcal (kapiler-adhesif) kuvvetlerle taneler
arasında tutulduğu kesim bulunmaktadır. Kılcal kuvvetlerin yerçekimi kuvvetinden
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daha büyük olduğu bu kesimde su taneler arasında asılı bir halde durur. Bu nedenle
vadoz bölge içindeki bu bölge asılı su bölgesi veya aynı anlama gelen peliküler su
bölgesi adı verilir. Katı iskeletin arasındaki hava bu bölgede, su içeriğinden daha
büyüktür. (bkz Şekil-25)
Yeraltı suyu bölgesine yaklaştıkça, su içeriğinin artmasıyla birlikte yerçekimi
kuvvetinin kılcal kuvvetlere eşitlendiği veya daha büyük olduğu kesim bulunur.
Burada, su damlaları yerçekimi etkisiyle daha da derinlere doğru süzülür. Vadoz
bölge içinde bulunan bu kesimdeki su yerçekimi suyu olarak adlandırılmaktadır. Bu
kesimde gözeneklerdeki su içeriği hava içeriğinden daha büyüktür.
Yeraltı suyu bölgesinin en üst düzeyini belirten su tablasının hemen üzerinde,
kılcal kuvvetlerle yükselen suların oluşturduğu bir bölge bulunmaktadır ki bu
bölgede su içeriği hava içeriğinden çok büyüktür. Vadoz bölge içinde değerlendirilen
bu kesim kılcal saçak bölgesi olarak adlandırılmaktadır. (bkz Şekil..) Yeraltı suyunun
bulunduğu doygun bölgeden kılcal kuvvetlerle yükselen suyun oluşturduğu saçak
yüksekliği tane boyuna bağlıdır. Kılcal tüplerde, kılcallık nedeniyle yükselen suyun
yüksekliğinin tüpün çapı ile ters orantılı olduğu bilinmektedir. Gözenekli ortamlarda
kılcal tüpün yerini gözenek çapı almaktadır. Bu durumda gözenek çapını belirleyen
tane çapı ve gözeneklilik ile kılcal saçak yüksekliği arasında bir ilişki kurulabilir. Söz
konusu ilişki Polubarinova-Kochina (1962) tarafından;
hc=(0,45/d10) [(1-n)/n)]
şeklinde verilmiştir.
Burada,
hc = kılcal saçak yüksekliği (cm)
d10 = etkin tane çapı (cm)
n = gözeneklilik
şeklinde verilir.
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ġekil-25: Suyun Yeraltındaki Dağılımı
12. Gözenekli Ortamların Hidrodinamiği
Gözenekli ortamlarda akışkan akışı, tek tek gözenekler boyutunda çok
karmaşık kuvvetler ve süreçlere bağlı olduğundan, gözenekli ortam hidrodinamiği
makroskobik

ölçekte

tanımlanan

parametre

ve

kuvvetlere

dayanarak

açıklanmaktadır. Gözenekli ortamı makroskobik ölçekte ele alarak akışkan akışını
inceleyen Fransız mühendis Henry Darcy, 1856 yılında yaptığı çalışma ile gözenekli
bir malzeme içinde su akışının hidrolik gradyan ile gözenekli ortamı tanımlayan
(karakterize eden) bir K parametresine bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Darcy
tarafından kurulan düzenek (bkz. Şekil..) ampirik bir yasa olarak kabul edilmekte ve
Darcy yasası olarak bilinmektedir. Darcy Yasası‟nın matematiksel ifadesi
Q = K.İ.A
şeklindedir.
Burada;
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Q

= birim zamanda geçen su hacmi (debi), L3/T

İ

= hidrolik gradyan (su akışına neden olan kuvvet), L/L; boyutsuz

A

= akımın meydana geldiği alan, L2

K

= hidrolik iletkenlik, L3/T/L2; L/T

değerlerini göstermektedir.
Doğada ısı, elektrik, manyetik, iyon veb, akışlarda olduğu gibi su akışı da bir
gradyan sonucunda meydana gelmektedir.

ġekil-26: Darcy Tarafından Yapılan Deneyin Düzeneği
Gözenekli ortamlardaki su akışını denetleyen gradyan, “hidrolik gradyan”
veya “hidrolik eğim” olarak adlandırılır. Gradyan temel olarak iki nokta arasındaki
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enerji farkı ile ilgilidir. Akış yolu boyunca akımın değişmediği (ivmesiz) kararlı
koşullarda akışkanın birim hacminin sahip olduğu enerji,
∫

Z

şeklinde ifade edilmektedir.
Burada;
ρ

= akışkan yoğunluğu

γ

= akışkanın özgür ağırlığı

P

= akışkan basıncı

V

= akışkan hızı

g

= yerçekimi ivmesi
= enerjisi hesaplanacak olan noktanın belirli bir referans düzleminden düşey

z

uzaklığını temsil etmektedir.
Kararlı akım koşulları akım bölgesinin her noktasında akış hızının zamanla
değişmediği sabit kaldığı koşulları ifade eder. Eğer “Ev” zamanın bir fonksiyonu
değilse,
Ev = ρ

Z

(4.3)
eşitliği sabit olur.
Yukarıdaki eşitlikteki her terim, birim hacim başına enerji cinsinden verilmiştir. İlk
terim kinetik enerjiyi, son iki terim ise potansiyel enerjiyi temsil eder. Bu enerji
teoremi Bernoulli teoremi olarak bilinmektedir. Yukarıdaki eşitlikteki her terim
akışkanın özgül ağırlığı olan γ‟ya bölünürse;
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Ev =

+ +z

haline gelir.
Eşitlik 4.3‟teki terimler bu kez akışkanın birim ağırlığı başına düşen enerji cinsinden
ifade edilmiştir. Bu ifade, uzunluk cinsinden olup “yük” olarak adlandırılmaktadır.
Ew; toplam yük, V2/2g; hız yükü, P/γ; basınç yükü, z ise kot (gravite veya konum)
yükü olarak tanımlanır. (P/γ+z) toplam potansiyel yük olarak adlandırılır. Bu
durumda herahangi bir noktadaki yük sabittir.
Yeraltı suyu akımı sözkonusu olduğunda, gözenekler arasından akışı
sırasında akışkanın akmaya karşı direnci (viskozite) ve katı tanelerle temas
sonucunda oluşan sürtünme nedeniyle meydana gelen enerji kaybının da dikkate
alınması gerekmektedir. Bu şekilde oluşan enerji kaybı “yük kaybı” olarak
adlandırılır. Akışkanın ΔI gibi bir uzunluk boyunca akışı sırasında birim ağırlığı
başına meydana gelen toplam yük kaybı ΔH olarak verilirse; şekil …(aşadaki şekil)
de açıklandığı gibi 1 ve 2 nolu noktalarda enerji;
=

+ ΔH

Burada HL = ΔH akışkanın Δl boyunca birim akışkan ağırlığı başına uğradığı toplam
yük kaybını temsil eder.
i = lim
ifadesi hidrolik gradyan olarak tanımlanmaktadır.
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ġekil-27: Gözenekli Ortamlarda Bernoulli Eşitliğinin Terimleri
Hidrolik gradyan, akışkanın birim ağırlık başına enerji kaybına uğrama
oranıdır. Yüksek bir hız olarak kabul edilebilecek 30 cm/sn‟lik bir hız yalnızca 4.6
mm‟lik bir yük üretir. Bu nedenle hız yükü ihmal edilerek;
=

+ ΔH

Şeklinde yazılabilir. Bu durumda hidrolik yük,
H=

+z

Şeklinde yazılabilir.
Hidrolik yük, H; veya potansiyel Φ, basınç yükü ve yerçekimi (kot) yükünün
toplamıdır. Basınç yükü bir piyezometre veya manometre ile ölçülebilir. Su
tablasının altındaki noktalar için iki ucu açık basit bir boru piyezometre olarak
kullanılabilir. Basınç değişimlerine duyarlı basınç ileten uçların bulunduğu
piyezometrelerde kullanılabilir.
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Basınç yükü piyezometrede yükselen suyun yüksekliğin eşittir. Kot yükü ise,
bir referans düzeyinden, piyezometrenin alt ucuna kadar olan uzaklık olacaktır.
Referans düzeyi olarak istenen herhangi bir düzey alınabilir. Büyük ölçekli alanlarda
referans düzeyini deniz seviyesi almak kolaylık sağlayacaktır. Daha küçük alanlarda
ise belirlenen bir seviye referans düzlemi olarak seçilebilir. Arazi koşullarında düşey
yöndeki hidrolik gradyan, yanyana yerleştirilen piyezometrelerdeki su seviyeleri
ölçülerek belirlenebilir. Düşey yöndeki hidrolik gradayanın belirlenmesi amacıyla
ölçüm yapılacak piyezometreler aynı noktada iç içe açılabileceği gibi, uygulamada
araları 2 m‟yi aşmayacak kadar uzaklıklarla yanyana açılabilir. Gözenekli ortamlarda
yeraltı suyu akımının çok yavaş olması nedeniyle 2 m‟nin altındaki uzaklıklarda
meydana gelecek yük kaybının ihmal edilebilir düzeyde olduğu varsayılmaktadır.
Şekil-28‟de

yer

alan

piyezometrelerdeki

hidrolik

yükteki

azalmanın,

bu

piyezometrelerde belirli bir referans düzeyine (örneğin deniz seviyesi) göre ölçülen
su seviyeleri arasındaki farka eşit olduğu görülmektedir. Hidrolik gradyan, hidrolik
yük farkının, piyezometrelerin

alt uçları arasındaki farka bölünmesi ile

hesaplanabilir. Şekil-29‟da hidrolik gradyan hesabına bir örnek gösterilmiştir.

ġekil-28: Piyezometreler İçerisindeki Hidrolik Yükte Azalma
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A

B

ġekil-29: Hidrolik Yük Hesabının Şematik Gösterimi (Yatay Ortam)
ΦA = hA+zA

ΦB = hB+zB

ΦA = 20+395= 415 m

ΦB = 16+395 = 411 m

Hidrolik gradyan = i = ΔΦ/Δl
i = (ΦA - ΦB)/L = ((hA + zA)-(hB + zB))/L = (hA – hB)/L
i = (415 – 411) /500 = (20 – 16)/500 = 0,008
Yeraltı suyu akımının düşey yönde bir bileşeninin bulunmaması, başka bir
deyişle, akımın yatay olması durumunda, aynı noktada farklı derinliklerde açılmış
olan piyezometrelerde su seviyesi, dolayısıyla hidrolik yük değerleri aynı olacaktır.
Düşey yönde hidrolik yükte değişim olmaması, düşey yönde herhangi bir gradyan
oluşmaması, burda bir akımın görülmemesi anlamına gelmektedir. Bir bardak suda
veya bir kazan içinde farklı derinliklerde bulunan noktalar arasında bir akımın
meydana gelmemesi (ortamda ısı ve/veya derişim gradyanının olmadığı da
varsayılmaktadır) her noktadaki hidrolik yükün aynı değerde olmasının bir
sonucudur (bkz. Şekil 30). Dolayısıyla, düşey bileşeni olmayan yatay akım
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koşullarında hidrolik yük kaybının da ancak yatay yönde görülebileceği ortaya
çıkmaktadır.

ġekil-30: Statik Ortamda Düşey Yönde Hidrolik Yükün Eşit Olduğu Durum

Gradyan = i = ΔΦ/Δl
ΦA = 5+25 = 30 cm

ΦB = 20+10 = 30 cm

ΔΦ = ΦA- ΦB = 0
Hidrolik yük kaybının yatay yönde oluşması, gradyanın dolayısıyla da akımın
sadece yatay yönde meydana gelebileceğini göstermektedir. Yatay yöndeki yük
kaybı ve buradan hidrolik gradyan, birbirinden belirli uzaklıkta bulunan (düşey
yönde yük kaybı olmadığı için derinliklerin ne olduğu önemli olmayan
piyezometreler yardımıyla ölçülebilir. Ölçülen yük kaybının ölçüm yapılan
piyezometreler arasındaki uzaklığa bölünmesi sonucunda bu kesimdeki hidrolik
gradyan hesaplanmış olur (şekil-21).
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Φ A > ΦB

i=

ġekil-31: Homojen Ve İzotrop Ortamlarda Yatay Akım Koşullarında Hidrolik Yük
Ve Gradyan Kesit Görünümü

ġekil-32: Akış Halinde Yük Kaybı (Yatay Ortam)
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ġekil-33: Akış Halinde Yük Kaybı (Eğimli Ortam)
13. Akım Ağları (EĢpotansiyel Eğriler ve Akım Çizgileri)
Yukarıda açıklanan yatay akım koşulları dikkate alındığında, düşey yönde
akım olmaması nedeniyle bir yük kaybının meydana gelmediği, dolayısıyla düşey
yönde farklı derinliklerde belirlenen noktaların tümünde hidrolik yükün aynı değere
sahip olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, su tablası üzerinde bu noktanın
bulunduğu konumda akım yönüne dik doğrultudaki doğru üzerinde bulunan tüm
noktalarda aynı hidrolik yük değerine sahip olacaklardır. Hidrolik yük değerleri eşit
olan noktaları birleştiren doğrular eşpotansiyel eğriler olarak adlandırılır. Yüzeydeki
izdüşümlerinin oluşturduğu harita ise yeraltı suyu seviyesi veya su tablası haritası
olarak adlandırılmaktadır. Şekil 34‟de yatay akım koşullarında görülen eşpotansiyel
çizgilerin ve akım çizgilerinin kesit üzerinde görünümü verilmiştir.
Akım, hidrolik yük farkının en büyük olduğu iki nokta arasında meydana
gelir. Başka bir deyişle, hidrolik gradyanın en büyük değerde olduğu doğrultu akım
yönünü belirlemektedir. Hidrolik gradyan tanımından belirli bir hidrolik yük farkına
sahip iki eşpotansiyel doğrusu arasında gradyanın en büyük değeri alabilmesi için
akışın meydana geldiği yolun (ΔL) en kısa yol olması gerekmektedir. Paralel iki
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doğru arasındaki en kısa yol ise, bu doğruları dik kesen yoldur. (Şekil-34) Bu
durumun ancak ortam homojen ve izotrop ise geçerli olduğu unutulmamalıdır.

ġekil-34: Homojen Ve İzotrop Gözenekli Ortamlarda Eşpotansiyel Ve Akım
Çizgilerinden Oluşan Akım Ağının Plan Görüntüsü
Akımın düşey bileşeninin de bulunduğu durumlarda eşpotansiyel çizgiler
birer eğri oluştururlar. Bununla beraber, eşpotansiyel eğriler tanımları gereği birbirini
kesmezler. Homojen ve izotrop ortamlarda eşpotansiyel eğrilere dik yönde meydana
gelen akımı ifade eden çizgiler akım çizgileri olarak adlandırılır. Akım çizgilerinin
ok gösteren ucu akım yönünü (potansiyelin azaldığı yön) göstermektedir.
Eşpotansiyel eğrileri ile akım çizgilerinin birlikte gösterim ile “akım ağı” elde edilir.
Akım ağı gözenekli ortamdaki akım alanını tanımlar.
14. Hidrolik Ġletkenlik ve Geçirgenlik
Gözenekli ortamlarda akışkan akışı, ortamın akışkanı geçirebilme yeteneği ile
ölçülebilmektedir. Ortamın akışkanı geçirebilme veya iletebilme yeteneği, gözenekli
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ortamı oluşturan tane çapı, tanelerin şekli ve dizilişi gibi salt ortamın özelliklerine
bağlı olan geçirgenlik ile tanımlanmaktadır. Genellikle, etkin tane çapı (d10) gibi tane
boyutunu temsil eden bir parametrenin karesi ile orantılı olan geçirgenlik L2
boyutundadır.
k = C.d102
burada; C, tanelerin şekli ve dizilimine bağlı bir katsayıdır.
Daha çok petrol mühendisleri tarafından kullanılan geçirgenlik, salt katı
iskeletin özelliklerine bağlı olduğundan, hidrojeolojide özgül geçirgenlik olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanım, darcy yasasını ortaya koyan orantıyı eşitlik haline
getiren K, katsayısının ortamın yanı sıra akışkan olan suyun da özelliklerini içermesi
sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Darcy yasası, yukarıda görüldüğü gibi belirli bir akım kesitine dik yönde
meydana gelen akım hızının (özgüldebi/darcy hızı) hidrolik gradyanla doğru orantılı
bir şekilde değiştiğini ortaya koymaktadır.
q

i

Sözkonusu doğrusal orantının eşitliğe dönüşmesi için gerekli olan katsayı ise
doğrunun eğimi olan hidrolik iletkenlik katsayısı, K‟dır.
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ġekil-35: Darcy Yasasının Ortaya Koyduğu Akım Hızı-Gradyan İlişkisi
Darcy yasasının ortaya koyduğu orantı şekildeki doğrunun eğimi kullanılarak
q= K.i şeklinde verilen Darcy eşitliği haline gelmiştir.
Boyut analizi yapıldığında, K katsayısının L3/T/L2/L/L olduğu, sadeleştirme
yapıldığında hidrolik iletkenlik kaysayısının birimi L/T olduğu görülmektedir.
Görüldüğü gibi özgül geçirgenlikten farklı olarak bu katsayı zaman boyutuna da
içermektedir. Gözenekli ortamı oluşturan katı iskeletin geçirgenliğe ilişkin
özelliklerinin zaman boyutuyla ilintili olmadığı kabul edildiğine göre, K
katsayısındaki zaman boyutu akışkanın özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Nitekim
akışkan akısının en önemli özelliklerinden biri olan viskozite, akmaya karşı olan
direnci göstermektedir. Dolayısıyla gözenekli ortamın özellikleri aynı kalsa dahi,
akışkanın viskozitesinin değişmesi sonucunda, ortamın akışa dik bir kesitinden birim
zaman aralığında geçebilecek akışkan akısı farklı olacaktır. Görülüyorki ortamın
iletkenliği bu durumda dinamik viskoziteyle ters orantılıdır. Benzer şekilde, akışkan
akısı üzerinde etkili olan diğer bir etken akışkanın kütlesinden ileri gelen kuvvettir.
Sözkonusu kuvvet, akışkanın birim hacim ağırlığına karşılık gelen özgül kütlesi ile
yerçekimi ivmesinin çarpımı şeklinde etkimektedir. Akışkan akısı, bu kuvvetle doğru
orantılı olarak değişmektedir. Sonuç olarak, bütün bu etkiler salt katı iskeletin
özelliklerini yansıtan k da dahil olmak üzere;
K=k
şeklinde kabul edilmektedir.
Burada;
: akışkanın özgül kütlesi (M/L3)
: akışkanın dinamik viskozitesi (M/LT)
g : yerçekimi ivmesi (L/T2)
göstermektedir.
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14.1. Hidrolik Ġletkenlik Katsayısının Belirlenmesi
Hidrojeolojide, suya doygun gözenekli ortamların hidrolik iletkenlik
katsayıları arazi ve laboratuvar yöntemleriyle belirlenmektedir. Arazi yöntemleri,
başlıca izleme deneyleri, deney çukuru (auger) ve kuyularda pompalama deneyleri
gibi yöntemleri kapsamaktadır. Laboratuvar yöntemleri temelde darcy yasasına
dayanan permeametrelerle

gerçekleştirilmektedir. Hidrolik iletkenlikleri görece

yüksek, pekişmemiş kum, kumlu silt gibi malzemelerin hidrolik iletkenlik katsayıları
sabit seviyeli permeametrelerle, daha düşük iletkenliğe sahip ince kum, killi silt, silt,
ve

kil

gibi

pekişmemiş

malzemelerin

iletkenlikleri

ise

düşen

seviyeli

permeametrelerle belirlenebilmektedir. Permeametre, temelde bir darcy tüpünden
başka bişey değildir. Sabit seviyeli permeametre düzeneği şekil (altta) gösterilmiştir.

ġekil-36: Sabit Seviyeli Permeametre
Bu düzenekten de anlaşılacağı gibi, örneğe giren ve örnekten çıkan akımlar
birbirine eşitlenmiş, böylece akımın zamandan bağımsız (kararlı akım koşulları)
olması sağlanmıştır. Buna bağlı olarak darcy yasasından hidrolik iletkenlik K,
Q = K.A.i

K=

, ve
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Q = ; i = olduğuna göre
K=
eşitliğinden hesaplanabilmektedir.
Burada;
K : hidrolik iletkenlik katsayısını (L/T)
V : t süresince örnekten geçen ve bir kapta toplanan su hacmi (L3)
t : deney süresi (T)
L : deney yapılan örnek boyu (L)
A : deney yapılan örneğin kesit alanı (L2)
Δh : deney süresi sonunda örneğin girişi ile çıkışı arasındaki yük farkı (L)
Görüldüğü gibi hidrolik iletlenlik katsayısı darcy yasası ile hesaplandığında yine L/T
boyutunda bulunmaktadır.
Düşen seviyeli permeametrede ilke aynı olmakla birlikte burada zamana bağlı
olarak değişen (kararsız) akım koşulları söz konusudur. Deney düzeneği şekilde
(aşada) gösterilmiştir. Burada gözenekli ortamı besleyen su, içi boş olan tüpten
gelmektedir. Deney başında belirli bir seviyede bulunan su, deneyin başlamasıyla
birlikte örneğe doğru akmakta ve tüpteki su seviyesi düşmektedir. Akım miktarının
su seviyesine bağlı olarak değişmesi, kararsız akım koşullarının oluşmasına neden
olmaktadır. Düşen seviyeli permeametre deney düzeneği görüldüğü gibi gözenekli
ortamı oluşturan bir örnek ile içi boş bir borudaki akışı temsil eden bir tüpten
oluşmaktadır. Dolayısıyla burada örnekten geçen akım ile tüpte meydana gelen akımı
farklı eşitliklerle ifade etmek gerekmektedir.
Örnek gözenekli ortamı temsil ettiğinden burada akım gözenekli ortamlardaki
akımı ortaya koyan darcy yasası ile; tüpteki akım ise hidrolikte kullanılan debi = alan
x hız veya hacim / zaman bağıntısı ile ifade edilmektedir. Tüpten geçen akım,
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örnekten geçen akıma eşit olacağından, iki ortam için ayrı ayrı oluşturulan eşitlikler
maddenin korunumu yasası gereği birbirine eşitlenebilir (süreklilik eşitliği).
Örnekten geçen akım darcy eşitliğinden
Q = A.K.i

Q=

K

Tüpten geçen akım ise debi = hacim x zaman
Hacim = alan x yükseklik

V = a Δh

V=

. Δh ve ölçüm aralığındaki süre

Δt
Burada t=0 iken h = h0, t = t iken h = h olmak üzere Δh = (h0-h)
Diferansiyel olarak verildiğinde debi;

olarak gösterilebilir.

Bu durumda hacim; dV = - a dh olacaktır.
Maddenin korunumu yasasına uygun olark örnekten geçen akımın tüpten geçen
akıma eşitlenmesi için süreklilik denklemi;
=
Eşitlik düzenlenirse;
-

∫

=

-lnh =

=∫

+ C elde edilir.

t = 0 ve h = h0sınır koşullarında integral sabiti C = -lnh; bu durumda eşitlik;
K=

ln

olarak bulunur.
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ġekil-37: Düşen Seviyeli Permeametre
15. Ġletimlilik (Transmissivite) Katsayısı
Darcy yasasını ifade eden eşitlikte toplam akım miktarı (Q), ortamın hidrolik
iletkenlik katsayısı (K), hidrolik gradyan (İ), ve akımın meydana geldiği akıma dik
kesit alanının (A) ile çarpımı şeklinde verilmektedir. Bu eşitlikte alan, genişlik (W)
ile kalınlık (b) çarpımı olarak yazıldığında (A=W.b), darcy eşitliği;
Q=K.W.b.İ haline gelir.
Bu eşitlikte hidrolik iletkenlik katsayısı ile akımın meydana geldiği ortamın toplam
kalınlığının çarpımı iletimlilik;
T=K.b
olarak adlandırılır ve ortamın bu özelliği akımın meydana geldiği toplam kalınlık (L)
boyunca birim hidrolik gradyan (L/L) altında birim zamanda (T) meydana gelen
akım miktarını (L3) ifade eder. Buna göre boyutu L3/T/L/L/L veya sadeleştirilince
L2/T „dir. Hidrojeolojide yaygın olarak kullanılan birimi ise m2/s ve m2/gün‟dür.
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İletimlilik kullanılarak akiferin bütün kalınlığı boyunca meydana gelen toplam akım
darcy yasasının;
Q= T.İ.W şekliyle kolaylıkla hesaplanabilir.
Burada W, akım yönüne dik akiferin genişliğidir.
İletimlilik, akımın meydana geldiği bütün kalınlığı içeren bir katsayı olması
nedeniyle, genellikle basınçlı akiferler için kullanılmaktadır. Çünkü basınçlı
akiferlerde akım, akiferin bütün kalınlığı boyunca meydana gelmektedir. Akım,
akiferin taban ve tavanı arasında sıkışmış durumda meydana geldiği için akiferin
kalınlığı akımın meydana geldiği kalınlık olarak alınabilmektedir. Basınçlı
akiferlerde kalınlığın uniform olması (akım yönünde kalınlığın önemli oranlarda
değişmemesi) bu tür akiferler için tek bir iletimlilik katsayısı tanımını olanaklı kılar.
İletimlilik katsayısı serbest akiferler için de aynı eşitlikle ifade edilebilirse de
burada durum biraz daha farklıdır. Serbest akiferlerde akım, akifer tabanı ile su
tablası arasında kalan doygun kalınlık boyunca meydana gelir. Başka bir deyişle,
akımın meydana geldiği ortamın kalınlığı akifer kalınlığı (b) ile değil, doygun
kalınlık (h) ile belirlenmektedir. Buna bağlı olarak, su tablasının akım yönünde
değişmesi nedeniyle akımın meydana geldiği kalınlık da değişmektedir. Başka bir
deyişle akım kalınlığı doygun kalınlığa bağlı olarak akım yönünde değiştiğinden
serbest akiferleri temsil eden tek bir iletimlilik katsayısı atayabilmek olanaklı
değildir. Dolayısıyla, serbest akiferlerde iletimlilik katsayısı;
T(x)= K.h(x) şeklinde ifade edilen x‟in bir fonksiyonu olacaktır.
Bu nedenle, iletimlilik, serbest akiferler için de kullanılabilirse de akım
hesaplamalarında genellikle akiferi temsil eden bir parametre olarak tanımlanabilen
hidrolik iletkenlik katsayısı tercih edilir.
16. Depolama
Boyutsuz bir katsayı olan depolama katsayısı (akiferin depolaması olarak da
bilinir), potansiyometrik düzeyde (piyezometrik düzey veya su tablasında) meydana
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gelen değişime bağlı olarak akiferde depolanan su hacmindeki değişim arasındaki
ilişkiyi ifade eder.
Birim kesit alanına sahip akifer sütunundaki piyezometrik (basınçlı) veya su tablası
(serbest) düzeyinde birim değişim meydana getirmek (düşürmek veya yükseltmek)
için alınması veya verilmesi gereken su hacmi olarak tanımlanabilir. Bir akiferin
depolaması genellikle S ile gösterilmektedir. Yukarıda sözel olarak verilen tanımın
matematiksel olarak gösterimi;
ΔV=S.A. Δh şeklindedir.
Burada;
ΔV: depolamadaki değişim (L3)
S: depolama katsayısı (boyutsuz)
A: alan (L2)
Δh: potansiyometrik düzeydeki değişim (L) olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda verilen tanıma göre depolama katsayısı;
S=
Şeklinde verilebilir ve şekilde verilen garfikte görülen doğrunun eğiminden elde
edilebilir. Grafik, potansiyometrik düzeyde (su tablası veya piyezometrik düzey)
meydana gelen değişime karşılık, akiferdeki depolamada meydana gelen değişimin
noktalanmasıyla elde edilmiştir.
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ġekil-38: Depolama Katsayısının Potansiyometrik Düzey-Depolamaki Değişime
Bağlı Olarak Grafiksel Gösterimi
Gözenekli ortamlarda depolama, ortamın serbest veya basınçlı olmasına bağlı olarak
farklı şekillerde meydana gelir. Sözkonusu fark, serbest ve basınçlı akiferlerde, su
seviyesi ile enerji dzüzeyi arasındaki ilişkilerin farklı olmasından kaynaklanır.
Serbest akiferlerde akiferin doygun kalınlığını gösteren ve atmosfer basıncına eşit bir
basınçta olan su tablasının düzeyi aynı zamanda suyun enerji düzeyini de gösterir.
Başka bir deyişle, suyun enerji düzeyi ile fiziksel olarak su düzeyi çakışır haldedir.
Basınçlı akiferlerde ise, su akımı iki geçirimsiz birim arasında buluna akiferde
meydana gelir. Bunun anlamı, suyun fiziksel olarak üst sınırı, akiferin tavanı (veya
akiferi üstten sınırlayan geçirimsiz katmanın tabanı) ile temsil edilir. Oysa,
akiferdeki suyun enerjisi, atmosferik basınçtan büyük olduğundan, piyezometrik
düzey suyun fiziksel düzeyinden her zaman daha yüksektedir ve bu iki düzey (su
düzeyi ile enerji düzeyi) çakışmaz.
Akiferlerin depolama düzeyleri enerji (potansiyometrik) düzeyindeki değişime bağlı
depolamadaki değişim şeklinde tanımlandığına göre serbest ve basınçlı akiferlerde
depolama farklı mekanizmalarla açıklanabilir.
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16.1. Serbest Akiferlerde Özgül Verim ve Depolama Katsayısı
Serbest akiferlerde, ortamdan çekilen (veya ortama verilen) su doğrudan doğruya
gözeneklerde depolanan suyun boşalımından elde edilir. Başka bir deyişle,
depolamadaki su çekildiğinde taneler arası boşluklar boşalarak yeniden hava ile
dolar, veya serbest akifere su eklendiğinde , hava ile dolu olan taneler arası boşluklar
verilen su ile dolar. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi serbest akiferlerde meydana gelen
seviye değişimine karşılık akiferden, yerçekimi etkisiyle meydana gelen serbest
akışın sonucunda su alınmaktadır. Akiferin birim hacminden yerçekimi ile alınabilen
su hacminin “etkin gözeneklilik veya özgül verim (S y) olarak tanımlandığ bilindiğine
göre , depolama katsayısı (S), tanım gereği, serbest akiferler için özgül verime eşit
(S=Sy) olmaktadır.
Şekil… (aşada) görülen serbest akiferde Δt süresince meydana gelen beslenme
sonucunda, su tablası, t anındaki konumunda t+Δt konumuna gelmektedir. Birim
kesit alanı göz önüne alındığında, su tablasının bu iki konumu arasındaki akifer
hacmi toplam hacim (Vt=A.Δh) ve su tablasının t anındaki konumundan t+Δt
konumuna gelmesini sağlayacak beslenme (su) hacmi de Vw olduğuna göre akiferin
özgül verimi Sy= Vw/Vt olur.
Öte yandan, birim kesit alanına sahip akifer sütunundaki su düzeyinde birim değişim
meydana getirmek (düşürmek veya yükseltmek) için alınması veya verilmesi gereken
su hacmi olarak tanımlanan depolama katsayısı (S)‟nin S =

fomülünde ΔV, birim

düşüme karşılık alınan su hacmi olup özgül verimdeki VW hacmine eşittir.
Yine depolama katsayısı eşitliğindeki toplam hacim Vt = A. Δh olduğundan;
Sy=

=

=S

olur.
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ġekil-39: Serbest Akiferlerde Depolamanın Açıklanmasında Kullanılan Şematik
Kesit
16.2. Basınçlı Akiferlerde Özgül verim ve Depolama Katsayısı
Basınçlı akiferlerde ise durum daha farklıdır. Bilindiği gibi, basınçlı akiferde akım
akiferi üstten ve alttan sınırlayan geçirimsiz birimler arasında meydana gelir ve bu
kesimde akifer sürekli suya doygun durumdadır. Suya doygun olan basınçlı akiferde
depolanan suyun basıncı atmosfer basıncından daha büyüktür. Bu nedenle akiferdeki
suyun enerji düzeyini temsil eden piyezometrik düzey akifer tavanının üzerindedir.
Basınçlı akiferden su çekildiği zaman piyezometrik düzeyde belirli bir düşüş
gözlenir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, düşüş veya alçalmanın bir enerji
düzeyi olan piyezometrik düzeyde meydana geldiği, akiferdeki su seviyesinde ise
herhangi bir değişim olmadığıdır. Başka bir ifadeyle, akiferden su çekilmesine
karşın, su akımı yine tavan ile taban geçirimsiz katmanları arasında bulunan akifer
kalınlığı boyunca meydana gelmektedir. Suyun enerjisi düşmekte ancak fiziksel
olarak suyun seviyesinde herhangi bir değişim olmamaktadır. Basınçlı akifere su
verilmesi durumunda da aynı olay gözlenir. Bu kez iki geçirimsiz katman arasında
sıkışmış olarak bulunan ve suya tamamen doygun olan akifere su eklendiğinde,
akiferin suyu alması sonucunda piyezometrik düzeyde (yani enerji düzeyinde)
yükselme olurken, su seviyesi fiziksel olarak değişmemektedir. Su bu durumda da
iki geçirimsiz birim arasında akış göstermekte üst sınırı akiferin tabanını oluşturan
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geçirimsiz birimin tabanıdır (bkz. şekil 40). Serbest akiferlerde boşalan gözenek
hacmi kadar suyun çekilmesi veya boş olan gözenek hacmi kadar su verilebilmesi
anlaşılabilir bir durumdur. Ancak basınçlı akiferde suyun depolanması ile ilgili
olarak açıklanması gerekem bir ikilem bulunmaktadır. Basınçlı akiferden su
çekildiğinde, akiferi oluşturan ortamdaki gözenekler boşalmamakta, suya doygun
kalabilmektedir. Bu durumda akiferden çekilen su nereden gelmektedir? Benzer
şekilde gözenekler suya doygun iken akifere nasıl su verilebilmektedir? (suya
tamamen doygun olan ortamda beslenme nasıl meydana gelmektedir?). Meinzer
tarafından 1925 yılında ortaya atılan bu ikilem yine Meinzer tarafından 1928 yılında
açıklanmıştır. 1925 yılına kadar, basınçlı akiferde suyun sıkışabildiği ancak katı
iskeletin (gözenekli ortamın) sıkışmadığı; akışkan basıncındaki değişmeye bağlı
gözenek hacminde herahangi bir değişmenin olmadığına inanılmaktaydı.

ġekil-40: Basınçlı Akiferde Depolamanın Açıklanmasında Kullanılan Şematik Kesit
Meinzer (1925-1928) Dakota (ABD) kumtaşı akiferinde yapmış olduğu çalışmalar
sonucunda gözenekli olan katı iskeletin , gözenek suyu basıncında meydana gelen
değişimlere karşı tepki gösterdiğini ve gözeneklerin basınç değişimi yönünde
bulgular elde etmiştir. Meinzer (1928)‟ den sonra özellikle Theis (1940) ve Jacob
(1940) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda basınçlı akiferde depolama suyun ve
gözenekli ortamı oluşturan iskeletin sıkışabilirliğiyle açıklanmıştır.
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17. Etkin Gerilme ve Gözenekli Ortamın SıkıĢabilirliği
Suya doygun gözenekli bir ortama uygulanan gerilme ortamın belirli ölçüde şekil
değiştirmesine (sıkışmasına) neden olur. Gözenekli ortamın hacminde meydana
gelen sıkışma;


Gözeneklerdeki suyun sıkışması



Ortamı oluşturan tek tek katı taneciklerin sıkışması,



Ortamı oluşturan katı taneciklerin birbirine yaklaşarak daha sıkı bir şekilde
yeniden dizelmeleri

sonucunda gerçekleşmektedir. Gözeneklerdeki suyun sıkışması, suyun sıkışabilirliği
β‟ye bağlı olark değişir. Katı taneciklerin tek tek sıkışma özellikleri ihmal
edilebilecek düzeydedir. Ancak taneciklerin yeniden dizilmeleri sonucu ortamın
birim hacminde meydana gelen şekil değiştirme önemli bir etkiye sahiptir. Bu etkinin
büyüklüğünü ortaya koyabilmek için öncelikle Terzaghi (1925) tarafından irdelenen
etkin gerilme kavramının tanımlanması gerekmektedir. Bu amaçla, suya doygun
gözenekli bir ortamda, belirli bir derinlikteki bir düzlem ve bu düzlem üzerinde
denge halinde gerilme bileşenleri irdelenmektedir. (Şekil.. Aşada)

ġekil-41: Doygun Bir Gözenekli Ortamda, Toplam Gerilme, Etkin Gerilme Ve
Gözenek Suyu Basıncı Arasındaki İlişki
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Bu düzlem üzerindeki toplam gerilme σT, düzlem üzerindeki suya doygun gözenekli
ortamın hem katı kısmının hem de içerdiği suyun ağırlığından kaynaklanmaktadır.
Toplam gerilme σT, düşey yönde ve aşağıya doğru etki etmektedir. Düzlemin
dengede kalabilmesi için aşağı doğru yönlenmiş bu toplam gerilmenin bir kısmı
ortamın katı iskeleti tarafından, geri kalan kısmı dagözenek suyu basıncı tarafından
karşılanmaktadır.
Toplam gerilmenin gözenek suyu basıncı tarafından karşılanmayan ksımına etkin
gerilme σe, adı verilmektedir. İşte gözenekli ortamı oluşturan katı taneciklerin
ortamın sıkışmasıyla sonuçlanacak şekilde yeniden dizilmelerini sağlayan toplam
gerilme değil, burada tanımlanan etkin gerilme σe, olmaktadır. Toplam gerilme ile
etkin gerilme arasındaki ilişki;
σT = σe + p şeklinde verilmektedir.
Değişimler cinsinden yeniden yazılırsa;
dσT = dσe + dp
Sistemedeki her nokta üzerindeki kayaç ve gözenek suyunun ağırlığının zaman
içinde değişmediği varsayılarak toplam gerilmede değişmenin olmadığı, dolayısıyla
dσT = 0 alındığında,
dσe = -dp olur.
Bu eşitlikte su basıncında meydana gelen değişim kadar bir değişimin etkin
gerilmede aynı miktarda ancak ters yönde gerçekleşeceğini göstermektedir.
Diğer bir deyişle, gözenek suyu basıncının bir birim artışı durumunda, etkin
gerilmede de bir birim azalma; gözenek suyu basıncında beş birim azalma
durumunda etkin gerilmede beş birim artma olmaktadır.
Buna göre, toplam gerilmenin değişmediği sistemlerde herhangi bir noktadaki etkin
gerilme ve bunun sonucunda birim hacminde meydana gelen şekil değiştirme, bu
noktadaki gözenek suyu basıncı tarafından denetlenmektedir.
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P = ρgh olduğuna göre,
dσe = -dp = -ρgdh olacaktır.
17.1. Suyun SıkıĢabilirliği
Akışkan üzerinde gerilim, akışkan basıncı p ile ilişkili olarak gelişir. Basınçta dp
artışı, akışkan (su) kütlesinib hacminde (VW) belirli bir oranda azalmaya neden olur.
Gerilme ile hacim azalması (veya daha genel ifadeyle hacimsel şekil değiştirme)
arasındaki ilişki gerilmedeki değişim bağımsız değişken, hacim değişimi bağımlı
değişken olmak üzere
𝛼 dp şeklinde verilmektedir.
Bu eşitlikte sabit sıcaklık koşullarında doğrusal bir ilişki olup aşağıdaki şekilde..
görüldüğü gibi eğimi b olan bir doğru ile ifade edilebilir.

ġekil-42: Gerilmedeki Değişim İle Hacimsel Şekil Değiştirme Oranı İlişkisi
Bu doğrunun denklemi
= β dp

şeklindedir.

Orantı katsayısı β, suyun sıkışabilirlik katsayısı olarak tanımlanır ve üstteki eşitlikten
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Β=

⁄

şeklinde verilebilir.

Buradaki (-) basınç artışı ile hacim azalışı meydana geldiğini göstermektedir. Üstteki
eşitlikten suyun sıkışabilirlik katsayısının birimi, basınç veya gerilmenin biriminin
tersi olduğu (m2/N veya m.s2/kg) anlaşılmaktadır.
Doğal suların bulunduğu sıcaklık aralığında β = 4.4 x 10-10 m2/N alınabilir.
17.2. Gözenekli Ortamın SıkıĢabilirliği
Suyun sıkışabilirliğğine benzer olarak gözenekli ortamın şekil değiştirme oranı
arasındaki ilişki;
= 𝛼 dσe şeklinde verilebilir.
Buradan, ortamın sıkışabilirlik katsayısı olarak da bilinen 𝛼,
𝛼=

⁄

elde edilir.

Doğada yaygın olarak bulunan jeolojik formasyonların oluşturduğu gözenekli
ortamlar için ölçülen sıkışabilirlik (𝛼) değerleri 10-6 ile 10-11 m2/N arasında
değişmektedir. Bkz tablo…)
Tablo-7: Doğal Malzemelerde Sıkışabilirlik Katsayısı Değerleri Aralığı
Sıkışabilirlik katsayısı
(𝛼 ) m2 / N

Malzeme

Kil

10-6 – 10-8

Kum

10-7 – 10-9

95

Çakıl

10-8 – 10-10

Eklemli kayaç

10-8 – 10-10

Eklemsiz (sağlam) kayaç

10-9 – 10-11

Gözenekli ortamlar, katı iskelet ve akışkanla dolu olmak üzere iki fazdan oluştuğuna
göre toplam hacim;
VT = Vs + Vb

olmaktadır.

Burada;
VT : toplam hacim
Vs : ortamı oluşturan katı taneciklerin hacmi
Vb : boşluk hacmidir.
Etkin gerilmede

artışı toplam hacimde dVT

kadar bir şekil azalmasına

(sıkışmaya) neden olur. Katı taneciklerin sıkışma özellikleri ihmal edilebilecek
düzeyde olduğundan, toplam hacimdeki azalma (sıkışma), yukarıdaki eşitliğe göre
tanelerarası boşluk hacmindeki azalmadan kaynaklanmaktadır.
Bu durumda,
dVT =d Vs + dVb ve dVs = 0 olduğuna göre
dVT = dVb
Gözenekli ortamın suya doygun olduğu koşulda 𝛼 =

⁄

ve dVT

=

dVb

eşitliklerinden, etkin gerilmedeki artışa karşılık akiferin sıkışması sonucunda buradan
alınabilecek su miktarı;
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dVW = -dVT = 𝛼 VT dσe

olarak bulunur.

Birim yük düşümünde (dh=-1) birim hacimdeki (VT=1) sıkışmaya karşılık akiferden
alınabilecek su miktarı (dσe = σg)
dVw= 𝛼 σg olur.
Yük düşüşü sonucunda gözenek suyu basıncında düşme olacaktır. Başka bir deyişle
sıkışma katsayısı β‟ ya bağlı olarak sıkışmış su genleşecektir.
Sıkışmış suyun genleşmesi oranında da akiferden su alınabilecektir. Suyun
genleşmesinden dolayı akiferden alınabilecek su miktarı β =

⁄

eşitliğinden;

dVw = -β dVw dp olacaktır.
Toplam hacim, VT „ de bulunan su hacmi ortamın

gözenekliliği n, oranında

olacağından Vw = n VT ‟ dir. Yine birim yük düşüşü (dh=1) ile akiferin birim
hacimdeki (VT = 1) suyun genleşmesi sonucunda elde edilecek su miktarı, dp = ρgdh eşitliğinden
dVw = β n ρg olacaktır.
Dolayısıyla basınçlı akiferde, birim yük düşüşüne karşılık birim hacimden ortamın
sıkışması ve suyun genleşmesi sonucunda alınabilecek toplam su miktarı; dVw = -β
dVw dp ve dVw = β n ρg verilen miktarların toplamı olacaktır.
Bu miktar akiferin özgül depolaması (SS) olarak adlandırılmaktadır ve
SS = SS𝛼 + SSβ şeklinde ifade edilmektedir.
Burada;
SS𝛼 : özgül depolamanın akiferin sıkışmasından türeyen bileşeni
SSβ : Suyun genleşmesinden türeyen bileşimini göstermektedir.
Buna göre, basınçlı akiferlerde özgül depolama;
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SS = ρg (𝛼 + n β) şeklinde ifade edilebilir.
Boyut analizi yapıldığında;
ρ : özgül ağırlık (M/L3)
g : yerçekimi ivmesi (L/T2)
𝛼 : akiferin sıkışma katsayısı (LT2/M)
β : suyun sıkışma katsayısı (LT2/M)
n : gözeneklilik (boyutsuz)
SS = (M/L3) (L/T2) ((LT2/M) + (LT2/M)) = 1/L olur.
Görüldüğü gibi depolama (S) boyutsuz iken, Özgül depolama (SS), 1/L boyutundadır.
Buna göre özgül depolamanın birimi genellikle m-1 olarak alınır. Özgül depolamanın
birim hacimden (m3) birim yük düşümüne (m) karşılık alınan su miktarı, (m3)
(hacim) şeklindedir. Şeklindeki tanımı da (m3/m3/m) terimin m-1 biriminde ifade
edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Oysa depolama, akiferin birim kesit
alanından (m2), birim yük düşümüne (m) karşılık alınabilen su miktarı (m3) olduğu
tanımından, depolamanın (m3/m2/m) = (m3/m3) biriminde olduğu görülür. Bu
tanımda akiferin birim hacmi değil, akiferin kalınlığı boyunca birim alanı dikkate
alınmış olmaktadır. Dolayısıyla, depolama ile özgül depolama katsayısı arasında b,
basınçlı akiferin kalınlığı olmak üzere;
S = SS . b şeklinde bir ilişki bulunmaktadır.
Açıktır ki, ortamın elastisitesi ve suyun sıkışabilirliğine bağlı olarak alınan su
miktarı, yerçekimi etkisiyle gözeneklerin boşalması sonucunda alınabilen su
miktarından çok daha küçüktür.
Bunun anlamı, birim miktarda su çekildiği durumlarda, basınçlı akiferin
piyezometrik düzeyinde meydana gelebilecek düşüm, serbest akiferde su tablası
düzeyinde görülecek düşümden çok daha büyük olacaktır.
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Doğal suların bulunduğu sıcaklık aralığında suyun ve litolojik formasyonların
sıkışabilirlik

katsayıları

dikkate

alındığında

basınçlı

akiferlerin

depolama

katsayılarının, depolamanın özgül verime eşit olduğu serbest akiferlerdekine oranla
çok küçük olduğu açıktır. Örneğin; gözenekliliği 0,20 olan bir kumtaşı akiferinin
serbest koşullardaki depolama katsayısı 0,15 dolayında iken özgül depolamasının ise
yukarıdaki eşitlikler ve yukarıdaki tablo… daki veriler kullanılarak 0,001 ve 0,00001
arasında değerler alacağı görülür.

18. Homojenite-Heterojenite
Jeolojik

formasyonların

hidrolik

iletkenlikleri

lokasyona

göre

değişiklik

gösterebilirler. Eğer K‟nın değeri jeolojik bir formasyon içerisinde lokasyona göre
değişmiyor ise bu formasyonlara homojen formasyonlar, değişiyor ise de heterojen
formasyonlar denilmektedir. Akifer içerisinde herhangi bir A noktasında hidrolik
iletkenlik değeri, B noktasındaki değer ile aynı ise homojen değil ise heterojendir.
Jeolojik ortamlarda görülen heterojenlikleri üç büyük sınıf içerisinde toparlayabiliriz:


Heterojenliğe ilk örnek, yaygın olarak sedimanter kayaçlarda ve konsolide
olmamış, gevşek malzemelerde görülen tabakalanmadır.

ġekil-43: Sedimanter Birimlerde Tabakalanma Yapısı
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K değerlerinde gözlenen bu derecedeki farklılığa bir örnekte faylanmanın
yada büyük ölçekli stratigrafik yapıların neden olduğu süreksizlik
heterojenliğidir. En yaygın olarak görülen bir süreksizlik yapısı sokulum
kayaçlarının kontağıdır.

ġekil-44: Sokulum Kayaçları ve Fayların Heterojenliğe Etkisi


Sıkça görülen bir diğer heterojenlik, jeolojik bir formasyonun kendi
içerisinde yanal olarak değişim göstermesidir. Bu tür yapılar, alüvyon
yelpazelerini ve deltaları oluşturan sedimantasyon olaylarının bir sonucudur.

ġekil-45: Formasyonların Yanal Değişimi
19. Ġzotropi-Anizotropi
Jeolojik bir formasyon içerisinde her hangi bir noktada hidrolik iletkenlik değeri,
ölçüm yapılan doğrultuya bağlı değil ise bu formasyonlara o noktada izotroptur,
şayet bağlı ise anizotroptur denilmektedir. Başkabir deyişle izotrop ortamlarda
hidrolik iletkenlik değeri Kx=Ky=Kz; Anizotrop ortamlarda ise Kx≠Ky≠Kz
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şeklindedir. Çoğu kayaçların doğasında doğrultusal nitelikler mevcuttur. Metamorfık
kayaçlarda görülen şistozite yapıları, sedimanter kayaçlardaki yatay tabakalanmalar,
bazaltlardaki sütun yapıları bu niteliklere örnek olarak verilebilir. Bu gibi
kayaçlardan alınan örneklerden elde edilen hidrolik iletkenlik değerleri tüm
doğrultularda eşit olmayacaktır.

ġekil-46: İzotrop ve Anizotrop Ortamlarda Yeraltı Suyu Akımı
Okların uzunluğu akımın kolaylılık derecesini (hidrolik iletkenliği) ifade etmektedir.
Arazi ölçeğinde anizotropluk ise tabakalanma, çapraz tabakalanma, kil mercekleri
gibi büyük ölçekli heterojenliklerin ölçüm yapılan sahada bulunmasından
kaynaklanmaktadır.

ġekil-47: Hidrolik İletkenliğin Doğrultuya Göre Değişimi (Anizotropi)
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Matematiksel olarak anizotopi, kısaca yatay hidrolik iletkenliğin( Kx) düşey hidrolik
iletkenliğe (Kz) oranıdır. Sonuç olarak heterojenlik ve anizotropi aşağıdaki şekilde
özetlenebilir.

ġekil-48: Heterojenlik ve Anizotropi
20. Adveksiyon
Kirleticinin yeraltı suyu ile taşınarak yer değiştirilmesidir. Taşınım hızı ve yönü
yeraltı suyu akım hızı ve yönüne bağlıdır. Kütle taşınımı şekil ve konsantrasyon
değişikliği olmadan gerçekleşir, herahangi bir seyrelme olmaz. (Tezcan, 2004)
21. Dispersiyon
Molekürler difüzyon, türbülans gibi birden fazla taşınım süreçlerinin kombinasyonu
olarak düşünülebilir. Taşınım hızı yeraltı suyu hızından farklıdır. Kütle taşınımında
şekil ve konsantrasyon değişikliği olur. (Tezcan, 2004)
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ġekil-49: Dispersif ve Advektif Hız
Difüzyon: Durgun ve akıntı olmayan bir ortamda moleküllerin rastgele hareket ettiği
çok yavaş bir süreçtir.

ġekil-50: Konsantrasyon-Konum Grafiği
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22. Süzülme (Ġnfiltrasyon)
Süzülme; meteorik suların vadoz bölgeden sızarak doygun bölgeye ulaşma süreci
olarak tanımlanabilir. Süzülme ile yeraltı suyunun beslenimi infiltrometre adı verilen
aletler ile belirlenmektedir. Yüzeyde yer alan ve mümkün olduğu kadar düşük nem
içeriğine sahip toprağa yerleştirilerek izotop dataları ve hidrojeolojik gözlemler
yapılır. Yeraltı suyuna süzülme yoğunluğu;


İklimsel faktörler (atmosferik yağışlar ve buharlaşma değerleri arasındaki

farklılıklar),


Topoğrafya ( drenaj ve vadoz bölge içerisindeki sızma ve akış eğimi ve

bunların yağışlar ile ilişkisi),


Bölgenin jeolojik yapısı (yüzeyde

ve vadoz bölgeda katmanlanmış

kayaçların süzme özellikleri ile yeraltı suyu seviyesinin derinliğine bağlıdır.

ġekil-51: Süzülmenin Farklı Pekişme Derecesindeki Kayaçlarda İlerleyişi
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Süzülme yeratı suyu besleniminin belirlenmesi için kullanılan ana proseslerden
biridir. Yerçekimi etkisi altında gözenekler vasıtasıyla aşağı doğru olan akışı
tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Süzülme suyu yağışlardan, yerüstü
sularından, sulamadan dönen sulardan gelir. Yeraltı suyuna süzülme kayaçların
yapısında bulunan su molekülleri ve gözeneklerin doygunluk oranına da bağlıdır.
Toprağın üst bölgesinin veya vadoz bölgenin tamamen kuru olduğu kabul edilir ise,
süzülmenin başlangıcında sıkıca sedimente olmuş, derecelenmiş veya boylanmış
kayaç tanelerinin süzülen bu su ile nemli hale gelmesi (örnek vermek gerekirse suya
yatırılmış pirinç tanelerinin şişmesi gibi) için bir süreç gerekir. Bu süreç, toprağın
nem ile havalandırılarak akışın kesintisiz gerçekleşmesi olarak tarif edilebilir.
Sadece bu süreçten sonra gravitasyonel olarak akışa geçen su yeraltı suyunu
besleyebilir. Süzülme miktarı tabiki kayacın süzme özellikleri ile birlikte vadoz
bölgenin kalınlığı, yağış ve buharlaşma miktarının bilinmesi ile belirlenebilir.
Süzülme, belirli bir hacimdeki suyun belirli zaman periyotları ile

yeraltı suyuna

ulaşan yüksekliği ile ölçülür. Bunun en çok bilinen formu su dengesi eşitliğidir;
W=P–E–R±S

Burada :
W: süzülme,
P: atmosferik yağış,
E: buharlaşma, terleme
R: yerüstü akışı,
S: vadoz bölgenin nem içeriğini ifade etmektedir.
Nispeten daha düz arazilerde pekişmiş geçirgen kayaçlarda süzülme, kırık-çatlak
sistemler vasıtasıyla gelişir. Yeraltı suyu seviyesinin beslenim periyotlarında pik
yaptığı noktalar genelde yeraltı suyu seviyesinin en sığ olduğu, kırık-çatlak
sistemlerin geliştiği ve geçirgenliğin yüksek olduğu çukurlaşmış topoğrafyalardır.
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Vadoz bölgedeki hava dolu gözenekler kısmen ya da büyük ölçüde silt ya da kil
boyu malzemeden oluşuyor ise süzülme gerçekleşmeyebilir. Süzülmesi gereken su
üst kotlardaki 2-3 metrelik derinliğe kadar ilerleyerek buharlaşabilir. Bu durumda
yeraltı suyu beslenimi daha çok yağışın buharlaşmayı aştığı dönemlerde olur. Nemli
bölgelerde süzülme ile beslenim daha çok ilkbaharda eriyen kar ve buzullar ve bazen
sonbaharda bazen de uzayan yaz yağışları dönemlerinde de oluşabilir.
Yağışların yeraltı suyuna katkıda bulunduğu oran süzülme katsayısına bağlıdır.
Farklı bölgelerde bu oran, yıllık yağışların % 5‟den 40‟ ına veya efektif yağışların %
20‟si ila 28‟i arasında miktara denk gelebilir. (Örneğin düşük buharlaşma
dönemlerindeki yağışlar).
Yağışların toprak tarafından emilimi moleküler ve kapiler kuvvetler ile gerçekleşir.
Yağışlar toprağın emme kapasitesini aştığı zaman yerüstü akışına geçer veya
çukurlarda birikir. Emme kapasitesi toprağın yapısı, dokusu, tabakalanması vs. gibi
özellikleri ve onun nem içeriği verileri kullanarak belirlenir. Daha az nem içeriği
daha çok beslenme kapasitesi anlamına gelir.

ġekil-52: Süzdürme Havuzu
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Süzülme, buharlaşma ve terleme yoğunluğuna da bağlıdır. Terleme ve buharlaşma
hem yüzeyde hem de vadoz bölgeda bitki köklerinin uzanabildiği derinliğe kadar
etkilidir. Yeraltı suyu seviyesinin azalması terlemeyi de azaltır.
Buharlaşmanın yağış miktarını aştığı kurak bölgelerde süzülme tüm alanda
gerçekleşebilir. Ancak asıl yeraltı suyu beslenimi vadilerdeki nehirlerden, dere
yataklarından, göllerden ve yağışın birikebileceği çukur alanlardan ve bitki
örtüsünün olmadığı kumul alanlardan gerçekleşir. (Yolcubal)

Süzülme; yağışın yer yüzeyinden yeraltına doğru hareket ettiği, toprak suyunu
yenilediği, akiferleri beslediği, ve kurak periyotlar boyunca akarsu akışlarını
desteklediği bir süreçtir. Süzülme oranı, bir sahada yüzey akışının gerçekleşmesi için
gerekli yağış girdisinin büyüklüğünü ve belli bir kanal sistemine olan yüzey akış
girdisinin zamanlamasını etkiler. Dolayısıyla, süzülme hidrolojik modelin önemli bir
bileşenedir. süzülme hızı; bitki örtüsünün dağılımı ve türü, yüzeyin durumu, sıcaklık,
yağışın şiddeti, topoğrafya, toprağın fiziksel özellikleri ve su kalitesi gibi birçok
faktöre bağlıdır. Suyun yüzey tabakası içerisinde iletilme oranı yüzeyin koşullarına
çok bağlıdır. Örneğin, ince daneli malzemelerin yıkanması yüzeyi sızdırmaz
yapabilir, öyle ki süzülme oranları onun altında yer alan zemin oldukça geçirgen olsa
da az olur. Su ara yüzeyi geçtikten sonra aşağı doğru hareket hızı yeni ortamın iletme
özellikleri tarafından kontrol edilir. Yerin altında mevcut depolama hacmi ayrıca
süzülme oranını etkileyen diğer bir faktördür.

107

ġekil-53: Düşük ve Yüksek Gözenekli Vadoz Bölgede Süzülme
Belirli bir drenaj havzası içerisinde, zeminin süzülme kapasitesi genellikle hem
lokasyona hem de zamana bağlı olarak değişim göstermektedir. Alansal değişimler
zemin türlerinin ve bitki örtüsünün farklılığından kaynaklanmaktadır. Bu tip
değişime yer vermek için kullanılan genel prosedür toplam alanı yaklaşık olarak
uniform toprak ve bitki örtüsü özelliklerine sahip alt bölgelere ayırmaktadır.
Şekil 54‟de görüleceği gibi yağış süresince toprak yüzeyi doygunluğa ulaşıncaya
kadar, süzülme oranı sabit kalır ve yüzeye uygulanan yağışın şiddetine eşittir. Toprak
yüzeyinin doygunluğa ulaştığı A noktasında, toprağın suyu iletebileceği maksimim
oranda (süzülme kapasitesinde süzülme gerçekleşir. Zaman ilerledikçe süzülme
kapasitesi toprağın doygun hidrolik iletkenliğine (Ks) eşit oluncaya kadar azalmaya
devam eder. Nihai süzülme oranı Şekil 54‟de kesikli çizgiyle gösterilen Ks oranında
gerçekleşir. Şekil 54‟deki A noktası yüzey akışının başladığı ve gerçek süzülme
oranının(f) yağışın şiddetinden ziyade süzülme kapasitesine (fp) eşit olduğu andır.
Bu noktaya gelinme süresi belirli bir zemin türü için başlangıçtaki zeminin nem
içeriğine ve yağışın şiddetine bağlıdır. Bu noktadan sonraki zamanda süzülme
eğrisinin şekli bu faktörler tarafından ayrıca etkilenir. Resmedilen bu süzülme süreci
ideal toprak koşullarına dayanmaktadır. Maalesef bu gibi koşullar doğal sistemlerde
yinelenmez.
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Süzülme süreci kompleks bir olaydır. Pratikte nadiren rastlanılan en ideal koşullarda
dahi (uniform toprak özellikleri ve bilinen akışkan özellikleri) süzülme sürecini
karakterize etmek zordur. Bundan dolayı süzülme prosesleri üzerine önemli
sayılabilecek sayıda derecede çalışma vardır. Bu çabaların çoğu arazi gözlemlerine
ve gözenekli ortamlarda doygun akış mekanizmalarına dayanarak ampirik
denklemler ve bu denklemelerin çözümlerini geliştirmek ile ilgilidir.

ġekil-54: Belirli Bir Yağış Şiddeti İçin Süzülme Oranının Zamana Göre Değişimi
Horton süzülme kapasitesini belirlemek için geliştirdiği modelde aşağıdaki ilişkiyi
geliştirmiştir.

fp= fc + (f0 –fc) e-kt

Burada;
fp = Belirli bir t zamanında süzülme kapasitesi (m/sn)
k = Süzülme kapasitesinin azalma oranını temsil eden bir sabit katsayı (sn-1)
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fc = Dengedeki süzülme kapasitesi(m/sn)
f0 =Başlangıçtaki süzülme kapasitesi (m/sn)
t = Süzülmenin başlangıcından itibaren geçen zaman (sn)

Horton modeli, yağış miktarı süzülme kapasitesini aşarsa, süzülmenin üstel bir
fonksiyonla azalma eğiliminde olduğunu göstermektedir (Şekil 55). Basit bir
denklem olmasına karşın f0 ve k değerlerinin belirlenmesindeki zorluklar bu modelin
kullanımını sınırlamaktadır.

Herhangi bir zaman aralığında eğrinin altındaki alanın büyüklüğü o zaman aralığında
süzülmeye uğrayan suyun derinliğini temsil etmektedir. Bazen bir alanda meydana
gelen süzülmeyi tanımlama da süzülmenin yağışa olan oranı yani süzülme katsayısı
kullanılsa da:

[süzülme (f) / Yağış (P)] x 100 = süzülme katsayısı

infiltrasyonu mm cinsinden kullanmak daha doğrudur. İnfiltrasyon oranı genellikle
mm/dakika cinsinden ifade edilir.
İnfiltrasyonun zamana bağlı olarak değişimi gözlemlenerek ve Şekil 55‟de
gösterildiği gibi f-t grafiği geliştirilerek f0 ve k değerleri tahmin edilebilir. Eğriden
iki farklı f ve t veri seti seçerek ve Horton eşitliğinde yerine koyarak parametre
değerleri hesaplanabilir.
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ġekil-55: Horton Süzülme Eğrisi Ve Hiyetograf

22.1. Süzülme oranının belirlenmesi
Toprağın süzülme kapasitesini belirlemede yaygın olarak kullanılan metotlar
hidrograf analizi ve süzülme çalışmalarıdır. Süzülme genellikle yağmur simülatörü
olarak sınıflandırabilirler. Yağmur simülatörlerinde, yapay yağmur belli bir küçük
test alanı üzerine uygulanır ve süzülme, yağış ve yüzey akışı gözlemlerinden
hesaplanır. (Yüzeyde ve çukur alanlarda su birikimini dikkate de alarak).
İnfiltrometreler, yer yüzeyinin altına yerleştirilen halka veya silindirik kaplardır
(Şekil 56).
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ġekil-56: İnfiltrometre

Su üzerlerine uygulanır ve sabit derecede tutulur. Süzülme hızı ile ilgili gözlemler, su
miktarının eklenme oranına bakılarak yapılır. Bu ölçümler sadece yapılan alan için
doğru

sonuçlar

vermekle

birlikte

tüm

kullanılmamalıdır.
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alan

için

genelleme

yapmakta

ġekil-57: Mavi Boya İle Kayacın Süzülme Yeteneğinin Saptanması

Hidrograf analizlere dayanan süzülme tahminleri infiltrometreler üzerinde avantajları
vardır. Fakat bu tahminlerin doğruluk derecesi yağış ve yüzey akışının ölçüldüğü
doğruluk derecesinden daha iyi değildir. Çoğu durumlarda asıl yağış ile doğrudan
akış miktarı arasındaki fark süzülmeye uğramış su miktarı olarak düşünebilir. Φ
indeks metodu olarak bilinen bu yöntem, süzülmenin yağış boyunca uniform
olduğunu varsaymaktadır. Bu metot yeraltı drenajının fazla olduğu ve ileri derecede
bitki örtüsünün su yakalama potansiyelinin olduğu alanlarda uygulanamaz.

BÖLÜM 3: YERALTI BARAJLARI
Yeraltı sularını yapay yöntemlerle besleyerek miktarını ve kalitesini arttırmak
amacıyla değişik teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de yeraltı barajlarıdır.
Yeraltı barajları çoğunlukla vadi alüvyonlarında inşa edilmekte, ancak son yıllarda
sahil bölgelerinde kaya akiferlerinde de inşa edilmeye başlandığı görülmektedir.
Vadi alüvyonlarında bulunan küçük boyutlu yeraltı barajları çoğunlukla kırsal
bölgelerdeki küçük yerleşimlerin içme-kullanma suyu ihtiyacını; son yıllarda inşa
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edilen büyük boyutlu olanlar ise daha büyük yerleşimlerin ve daha geniş arazilerin
ihtiyacını karşılamada kullanılmaktadır. Genellikle küçük boyutlu olan eski yeraltı
barajları kil, beton, taş örme, plastik veya çelik levha gibi farklı malzemelerden
yapılmıştır. Zamanla barajların boyutları büyüdükçe enjeksiyon perdesi (grouting),
bitişik kazık (bored pile), plastik beton (slurry wall-slurry trench) gibi yöntemler de
uygulanmaya başlamıştır.
Yapılışı ve kullanılışı çok eskilere dayanmasına rağmen dünyada yeraltı barajları 20.
yüzyılın sonlarında popüler olmaya başlamıştır. Ancak eski yeraltı barajları bugünkü
anlamda mühendislik araştırması yapılmadan hızlı ve pratik bir şekilde inşa edilen
küçük ölçekli yapılardır. Bu yapılar hakkında literatürde çoğunlukla yeterli bilgi
bulunmamaktadır. Afrika kıtasının kurak-yarıkurak ülkelerinde (Kenya, Tanzanya,
Somali, Burkina Faso gibi), Hindistan‟da, Çin‟de, Kore‟de küçük ölçekli
yerleşimlerin içme-kullanma suyu ve kısmen de sulama suyu ihtiyacını karşılamak
amacıyla yeraltı barajları inşa edilmiştir. Ayrıca, Brezilya‟nın yarı kurak iklim
koşullarına sahip olan kuzey bölgesinde 1990‟lı yıllarda 500 adet küçük ölçekli
yeraltı barajı inşa edilmiştir. Bu barajlar içme ve sulama amaçlıdır. Son yıllarda
Japonya başta olmak üzere bazı ülkelerde enjeksiyon perdesi, bitişik kazık, plastik
beton gibi yeni tekniklerle inşa edilen yeraltı barajarı hakkında yayınlar yapılmaya
başlanmıştır.
Yeraltı barajlarından su cazibeyle veya pompajla elde edilebilmektedir. Dünyada
bugüne kadar inşa edilenlerin çoğundan pompajla yararlanıldığı bilinmektedir.
Bununla birlikte yeraltı barajlarının jeolojik ve topoğrafik koşulların uygun olması
halinde hem cazibe hem de pompaj ile yararlanılabilecek şekilde inşa edilebilmesi
mümkündür.
Baraj yapımında en önemli husus, depolanacak ve elde edilebilecek su miktarının
tespitidir. Yerüstü barajlarında eksen yerinde akarsu debilerinin doğrudan ölçümü ve
rezervuar alanının haritalanması suretiyle depolama hacminin hesaplanması nispeten
kolaydır. Ancak yeraltı barajlarında bu iş oldukça zordur. Suyun depolanacağı ortam
olan akiferin boyutları, depolama ve hidrolik özellikleri ve sınır koşulları tespit
edilmeden projelendirme yapılamaz. Bu konular hidrojeoloji bilim dalının uygulama
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alanına girmekte olup, yeraltı barajlarının yer seçiminden projelendirme ve inşaatına
kadar olan çalışmalar bu konuda uzman kişiler tarafından yapılabilir.
Genel olarak en ucuz yeraltı barajları gövde malzemesi yakın bölgeden elde edilen
dolgu barajlardır. Ancak, dünyada çatlaklı kaya akiferlerinde enjeksiyon perdesi,
plastik beton perde (slurry wall) veya bitişik kazık (bored pile) ile inşa edilen barajlar
yapılmaya başlamıştır. Özellikle sahil akiferlerinde tuzlu deniz suyu girişimini
önleyerek tatlı yeraltı suyunu tuzlanmadan akiferde depolayan yeraltı barajları teknik
ve ekonomik analizler sonucunda uygun görülmesi halinde inşa edilebilmektedir.
Orta Anadolu başta olmak üzere Türkiye‟nin birçok bölgesinde yeraltı barajlarının
yapımı su ihtiyacının karşılanmasında ve kuraklıkla mücadelede çözümlerden biri
olabilir. Ayrıca sahil akiferlerini tuzlu su girişiminden korumak
amacıyla yeraltı barajı inşa edilebilir. Ancak; uygun olmayan yer seçimi, potansiyele
yönelik hesaplamaların ve değerlendirmelerin yapılmaması, eksik veya yanlış
yapılması, su kalitesi ile ilgili örnekleme, analiz ve değerlendirmelerdeki hatalar,
gövdenin geçirimsiz zemine oturtulmaması veya gövdenin istenen standartlarda inşa
edilememesi

gibi

nedenlerle

yeraltı

barajlarından

olumsuz

sonuç

elde

edilebilmektedir.

1. Yeraltı Barajlarında BaĢarısız Sonuçların Nedenleri
Yeraltı barajlarından başarılı sonuç alınabilmesi için yapılması gereken çalışmalar
Bölüm 4 ve Bölüm 5‟te ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, Bölüm 6 ve 7‟de
örneklenen projelerde nasıl sonuç alındığı bunun nedenleri konusunda bilgilere yer
verilmiştir. Buna göre yeraltı barajlarından başarısız sonuç elde edilmesinin ana
nedenleri aşağıda sıralanmıştır:


Uygun olmayan yer seçimi,



Potansiyele yönelik hesaplamaların ve değerlendirmelerin yapılmaması, eksik

veya yanlış yapılması,
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Su kalitesi ile ilgili örnekleme, analiz ve değerlendirmelerin eksik veya

yanlışlığı,


Araştırma sondajlarında özellikle akifer-ana kaya dokanağının doğru

belirlenmemesi,


Gövdenin ana kayaya oturtulmaması veya gövde ile yan kayanın dokanağında

açıklık kalması,


Gövdenin istenen standartlarda inşa edilememesi ve bu nedenle

geçirimsizliğin tam olarak sağlanamaması,


Topoğrafik ve hidrojeolojik yapıya göre en uygun projenin seçilmemesi.

2. Yeraltı Barajları Ve Çevre
Yeraltısu kaynakları yenilenebilir olmasına rağmen, aşırı çekimler nedeniyle boşalan
rezervuarların doğal yolla yeniden dolması oldukça zordur. Ancak doğal beslenimin
yetersiz kaldığı durumlarda, yapay yöntemler yeraltısu
kaynaklarının daha hızlı yenilenmesine olanak vermektedir (Peksezer & Yazıcıgil
2011; Peksezer Sayit & Yazicigil 2012). Yapay besleme ve geliştirme
yöntemlerinden bir olan yeraltı barajı akiferdeki yeraltı suyu seviyesini kayda değer
bir şekilde değiştirdiğinden, kalitede de değişikliğe neden olmaktadır. Rezervuarda
su seviyesinin yükselmesi ile daha az enerji harcanarak daha fazla su elde
edilmektedir. Ancak, su seviyesinin yüzeye yükselmesi veya toprak zonunu
nemlendirmesi ile tuzlanma sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle projesinde gövde
yüksekliğinin tuzlanma ve bataklık oluşturma riski de dikkate alınarak uygun şekilde
belirlenmesi gerekir. Yeraltı barajlarında depolanan yeraltı suyunun kirlenmesi
yerüstü sularına göre daha zordur. Ayrıca, toprak örtü ve altındaki vadoz zon; yeraltı
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barajına süzülen sular için doğal arıtma işlevi görür. Buna rağmen kirlilik ve kalite
değişimi konusu yeraltı barajları için dikkate alınması ve özenle izlenmesi gereken
bir husustur. Kalite konusunda önemli sorunlardan biri nitrat (NO3) kirliliğidir.
Özellikle menbaında tarımsal faaliyet bulunan projelerde nitrat kirliliği göz önüne
alınması gereken ve diğer kalite parametreleri ile izlenmesi gereken bir husustur.
Baraj inşa edildikten sonra depolanan yeraltı suyunda nitrat konsantrasyonu artışına
tipik örnek, Japonya‟nın Miyako adasındaki Sunagawa yeraltı barajıdır. Baraj inşaatı
1998 yılında tamamlanmış ve rezervuar 2 yıl sonra tamamen dolmuştur. Barajda
2001 yılından itibaren 100 kuyudan güçlü pompalarla tarım arazilerine su
pompalanmıştır. Baraj inşa edilmeden önce 1975 yılında bölgedeki yeraltısularında
nitrat konsantrasyonu 5 mg/l iken, şeker kamışı ekili arazilerdeki gübrelerden
kaynaklanan bir artış olmuş, 1988 yılında 10 mg/l civarına yükselmiştir. Bu miktar
Japonya standartlarına göre içmesularındaki üst limittir. Baraj inşa edilmeden önce,
1991 yılında nitrat
konsantrasyonu 7 mg/l ile 11,9 mg/l arasında değişmiştir. Barajın yapımından 7 yıl
sonra 2000 yılına gelindiğinde nitrat konsantrasyonu 2,69 mg/l ile 9,75 mg/l arasında
seyretmiştir (ortalama 6,38 mg/l). Konsantrasyonun en yüksek olduğu bölge baraj
yapılmadan önce havzanın mansap bölgesi, baraj yapıldıktan sonra ise gövdeye en
yakın bölgedir. Sulamanın başlamasından 2 yıl sonra (2003 yılı) 2,14 mg/l ile 8,34
mg/l arasında oynayan nitratın ortalama konsantrasyonunun en fazla olduğu bölgede
5,77 mg/l‟dir ve gövde yakınındaki yüksek konsantrasyon zonu kaybolmuştur (Ishida
vd. 2003). Sunagawa yeraltı barajındaki bu gelişme; yeraltı barajı ve pompajın yeraltı
suyu kalitesinde değişikliğe neden olabileceğini gösteren iyi bir örnektir. Yeraltı
barajlarında geçirimsiz bir perde oluşturarak menbada su seviyesi yükseltilirken
mansap bölgesinde ise durum tam tersidir. Mansap bölgesine doğru yeraltı suyu
akışında azalma olacağından bu bölgede yeraltı suyu seviyesi düşecek, varsa kuyu
verimlerinde azalma olacak ve bu nedenle su kullanıcıları olumsuz etkilenecektir. Bu
nedenle yeraltı barajı inşa etmeden önce bu durumun ayrıntılı olarak incelenmesi ve
su hakları konusunda gerekli önlemlerin alınması gerekir. Ayrıca, baraj yapılmadan
ve yapıldıktan sonra sürekli olarak menba ve mansap bölgesindeki yeraltı suyu
seviyesi ve kalitesinin izlenmesi sürdürülebilir bir işletme ve yönetim için gereklidir.
Yeraltı barajlarında tesislerin hemen hemen tamamının yeraltında olması, yerüstü
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rezervuarlarındaki gibi arazi kullanımında bir kısıtlamayı veya kamulaştırma bedeli
ödenmesi gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. Bu yönüyle oldukça çevreci ve ucuz
bir uygulamadır. Ancak, yapılar yüzeyden görünmediğinden yol geçişi, dere ıslahı
veya değişik amaçlarla yapılan kazılardan kazara zarar görmesi mümkündür. Bunun
önlenmesi için uygulama projelerinin arşivde muhafaza edilmesi ve uygulayıcı
kurumlar arasında iyi bir iletişimin olması gerekir. Ayrıca, baraj yerinde tanıtıcı bir
tabela ile halkın ve ilgililerin bilgilendirilmesi de bir koruma önlemi olarak
düşünülebilir. Yeraltı barajlarında deprem ve sel gibi olaylarda baraj gövdesinin
yıkılma veya baraj kapakları açılarak mansapta taşkınlara neden olma gibi bir
olumsuzluk söz konusu değildir. Bu açıdan yerüstü rezervuarlarından daha
güvenlidir. Ancak vadi alüvyonlarında inşa edilen yeraltı barajlarının aşırı yağışlarda
taşkınlardan etkilenmesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle yatak kesitinin
daraltılmaması ve akarsuya rahat bir şekilde geçiş verilecek şekilde düzenleme
yapılması gerekir. Ankara‟nın Kalecik ilçesinde 2004 yılında inşa edilen Malıboğazı
yeraltı barajının bulunduğu vadide 2005 yılı yaz aylarında taşkın olmuştur. Gövde
talveg seviyesine kadar yükseltilmediğinden gövdeye bir zarar olmamıştır, ancak yol
geçişi nedeniyle inşa edilen menfez zarar görmüş, ayrıca, su alma yapısı üzerindeki
gözlem borusu yıkılmıştır. Taşkından hasar gören yapılar tekrar inşa edilmiştir.
Yeraltı barajları diğer su yapılarında olduğu gibi, ancak kullanıcı halkın bilgili ve
bilinçli olması halinde etkin ve verimli olarak işlevini yerine getirebilmektedir.
Özellikle de vana kontrollü cazibeli yeraltı barajlarının kullanıcılar tarafından
dikkatli bir şekilde işletilmesi gerekir. Tesislere yetkili uzmanların bilgisi olmadan
açma-kapama haricinde kesinlikle bir müdahale yapılmamalıdır. Ayrıca, barajın
rezervuarı ve beslenme havzasında yetkililerden izin alınmadan kuyu açılmamalı,
yeraltısularının kirlenmesini önleyici mevzuat hükümlerine uyulmalıdır.
3. Yeraltı Sularının Yapay Yöntemlerle Beslenmesi
Yağış ve akarsuların yeraltına verilerek gözenekli jeolojik ortamlarda depolanması
19. Yüzyıl sonlarında İsveç, Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere‟de uygulanmaya
başlamıştır (Erguvanlı ve Yüzer 1984).
Yeraltı suyu yapay beslenimi; yüzey sularını havza, baraj, hendek, kanal, oluk, kuyu
vb. mühendislik yapı sistemleriyle toplayarak ve bu suyun topraktan yerin
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derinliklerine süzülmesini sağlayarak gerçekleştirilmektir (Bouwer 2002; SEWRPC
2007; Topper 2004).
Yeraltı suyuna olan tuzlu su girişimini azaltmak, zemin oturmalarını önlemek,
yeraltında su depolamak veya depolanan suyu arttırmak, suyun toprak ve akiferde
süzülmesiyle yeraltı suyu kalitesini düzeltmek, akiferi taşıyıcı sistem olarak
kullanmak ve yeraltı suyunun içmesuyu amaçlı kullanılması için yüzey sularından
yararlanmak amacıyla yeraltı suyu yapay beslenimi uygulanmaktadır (Bouwer 2002).
Bunların dışında aşağıdaki nedenlerle de yapay besleme yapılabilmektedir
(Erguvanlı & Yüzer 1984).


Yağış ve taşkın sularını düzenlemek,



Yeraltı suyu seviyesinin düşmesini önlemek,



Pompaj ve boru masrafını azaltmak,



Sıcak suları yeraltına vererek soğutmak,



Suları filtrasyon ile doğal olarak arıtmak,



Maden işletmelerinde istenmeyen suları işletme sahasından kolayca
uzaklaştırmak,



İkincil olarak petrol elde etmek.

Yeraltısularının yapay beslenmesinde uygulanacak yöntem; beslemeyi gerektiren
nedene, hidrolojik-hidrojeolojik şartlara, su ihtiyacına ve kullanılacak yerin
özelliklerine göre değişir.
Besleme yöntemine karar vermeden önce;


Bölgenin jeomorfolojisi,



Bitki örtüsü,
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İklimi,



Besleyecek suyun türü, miktarı, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik
özellikleri,



Beslenecek akiferin, toprak örtü ve vadoz zonun özellikleri,



Akiferdeki doğal yeraltı suyunun miktarı, fiziksel, kimyasal ve
bakteriyolojik özellikleri,



Gerekli yatırım ile ilgili fayda-masraf analizleri ayrıntılı olarak
araştırılmalıdır.

Yeraltı suyu yapay beslenimi, artan nüfusun ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde
karşılamak için giderek daha gerekli hale gelmektedir.
Yapay beslemenin faydaları;


Rezervuar yeraltındaki gözenekli ortam olduğu için yeryüzünde fazla bir
arazi işgali söz konusu değildir. Ayrıca zamanda taşkınlarla yıkılma veya
başka bir şekilde zarar görme riski çok azdır.



Buharlaşma kayıpları ihmal edilecek kadar azdır.



Zeminde süzülme nedeniyle su kalitesinde iyileşme olabilmektedir.



Biyolojik arıtma çok yüksektir.



Arazi işgali olmadığından insanların yer değiştirmesi veya tarım alanında
bir kayıp söz konusu değildir.



Su sıcaklığında fazla bir değişme olmaz,



Yöntem; çevre dostudur. Yazın toprak nemi korunmuş olur.



Suyun depolandığı akifer ortam insan eliyle veya doğal afetlere karşı
güvenlidir.
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Beslenim ve boşalım alanları arasında doğal bir dağıtım sistemine sahiptir.
Bunun için özel çaba gösterilmesine ihtiyaç duyulmaz,



Yapay besleme ile su seviyesi yükseldiğinden suyun yeryüzüne
çıkarılması daha kolay ve daha ucuz olur.

Başarılı bir uygulama için aşağıdaki adımları gerçekleştirmek gerekir.


Yapay besleme yapılacak akiferin ve besleyecek su kaynağının tanımlanması



Yapay besleme yönteminin planlanması



Tesisin inşası



İzleme ve çevresel etkilerin analizi



Ekonomik analiz

3.1. Yeraltı Sularının Yapay Beslenim Yöntemleri
Doygun olmayan bölgedeki (vadoz zon) toprağın yapısı, akiferin derinliği,
projenin amacı vb. nedenlere bağlı olarak birçok yöntemle gerçekleştirilmektedir.
Yeraltı suyu yapay beslenimi yüzey ve yüzeyaltı yöntemleriyle yapılmaktadır.

3.1.1. Yüzeyden Süzdürme Yöntemleri


Süzülme havuzları/yayma havzaları: Suyu bünyesine alarak tabanından

süzülmeyle akiferi beslemek amacıyla oluşturulan yapay yapılardır.
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Süzülme hendekleri: Kanal veya hendek gibi çizgisel yapılardır ve
tabanlarında gerçekleşen süzülme ile akiferi beslemektedirler.



Akarsu ve göl kenarlarından süzülme: Akarsu yakınında bulunan kuyulardan

çekim yapılması halinde çoğu yerde akifer ile akarsu hızlı bir bağlantı kurarak
yüzeysuyu kütlesinden akifere akış sağlanır.

ġekil-58: Yüzeyden Süzülme ve Yapay Besleme şekilleri (Topper vd. 2004)

3.1.2. Yeraltı Süzülme Yöntemleri


Süzülme hendek ve galerileri: Delikli borularla ve geçirimli malzemelerle
donatılmış galeri ve hendekler kullanılmaktadır.



Kuru kuyular: Vadoz zonda, su tablası yakınına kadar açılırlar. Hendek
sistemlerinin uygulanamadığı derinliklerde tercih edilen bir yöntemdir.



Süzülme şaftları: Kuyulara göre daha geniş kazılırlar ve kuyularda olduğu
gibi su tablasına kadar uzanırlar.



Süzülme çukurları: Süzülme şaftlarına benzerler ancak çapları şaftlara göre
daha büyüktür ve dairesel şekilde olmayabilirler.
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Doğrudan enjeksiyon yöntemi: Dikey, radyal ve yatay enjeksiyon kuyularıyla
beraber akiferde depolama ve çekim kuyularını kapsamaktadır. Enjeksiyon kuyusu
su tablasına kadar uzanmaktadır ve böylece akiferin doğrudan beslenmesi mümkün
olabilmektedir.
Akiferde Depolama ve Çekim Yöntemi: Enjeksiyon kuyuları kullanılarak
akiferde su depolamak için uygulanmaktadır. Kullanılan su genelde işlem görmüş
içmesuyudur. Su; aynı kuyu kullanılarak, hem akiferde depo edilir, hem de akiferden
çekilir. Bu yöntem genellikle basınçlı akiferlerde uygulanır.

ġekil-59: Yüzeyden Süzülme ve Yapay Besleme şekilleri (Topper vd. 2004)
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3.2. Türkiye’de Yeraltı Suyu Yapay Besleme ÇalıĢmaları
Ülkemizde özellikle son 30 yıldır yeraltısularının aşırı kullanımı nedeniyle bazı
bölgelerde yeraltı suyu seviyesi anormal derecede düşmüş, bazı kaynakların debileri
azalmış veya tamamen kurumuş, kıyı akiferlerinde ise aşırı çekim nedeniyle deniz
suyu girişimi sonucu tatlı

yeraltısuları kirlenmiştir. Yeraltısularındaki bu

olumsuzluğa karşı akiferlerin yapay yöntemlerle beslenmesi amacıyla projeler
geliştirilmiş, bunların bir kısmı uygulanmıştır. İlk denemelerden bazıları (Erguvanlı
& Yüzer 1984) şunlardır:


İzmir-Bornova‟da kum-çakıl akiferine kış sularının verilmesi



Bursa‟da Kaplıkaya mağarasına yağış suları akıtılarak kuzeydeki birikinti

konisinde yeraltısularının toplanması


Antalya Gazipaşa ovasında yayma yöntemi ile yapay besleme.

ġekil-60: Ülkemizde Yeraltı Barajlarının Dağılımı
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4. Türkiye’de Yeraltı suyu Barajı ÇalıĢmaları
Ülkemizde Toprak Koruma ve Sulama Genel Müdürlüğü (TOPRAK-SU) ve daha
sonra Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen küçük ölçekli yeraltı
barajlarının bulunduğu bilinmektedir. Türkiye‟de son 10 yılda yeraltı barajı
inşaatında bir hareketlenme yaşanmaktadır. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ile Köy
Hizmetleri Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından 2003 yılında içmesuyu amaçlı inşa
edilen Yahşihan yeraltı barajı; 2004 yılında Ankara-Kalecik ilçesi sınırları içinde
DSİ tarafından sulama amaçlı inşa edilen Malıboğazı yeraltı barajı bunlardan ilk
ikisidir. Daha sonra Kırıkkale İl Özel İdaresi tarafından Bahşılı ilçesi ve Keskin‟e
bağlı Aşağı Olunlu köyü sınırları içinde içmesuyu amaçlı iki yeraltı barajı daha inşa
edilmiştir. 2010 yılında Çorum‟a bağlı İskilip ilçesinde DSİ tarafından inşa edilen
yeraltı barajı içmesuyu amaçlıdır.

ġekil-61: İskilip Yeraltı Barajı Gövde Ekseni
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ġekil-62: İskilip Yeraltı Barajı Kesit Görünümü
Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından Seyitgazi ilçesine bağlı Sancar köyünde 2007
yılında ve Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Baskil ilçesinde 2011 yılında sulama
amacıyla inşa edilen yeraltı barajları diğer örneklerdir. Ankara‟nın Elmadağ ilçesinde
2012 yılında içme suyu amaçlı yapılan yeraltı barajı da işletmeye açılmıştır.
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ġekil-63: Elmadağ Yeraltı Baraj Gölü, Arkasında İnşa Edilen Rüsubat Tutucu Yapı
Ve Baraj Havzasından Görünüm (Ocak 2014)

5. Yeraltı Suyu Yerüstü Suyu ĠliĢkisi
Hidrolojik döngünün bir parçası olan yeraltı suları büyük oranda yağışlar ve yerüstü
sularınının yeraltına gözenekli ortamlardan yayılı olarak sızması veya kırık-çatlak,
boşluk, mağara, dolin gibi jeolojik yapılardan noktasal olarak doygun bölgeye
ulaşmasıyla beslenirler. Onbinlerce yıl boyunca devam eden bu süreç neticesinde
oluşan yeraltı suları, yüzeyaltındaki döngülerini tamamladıktan sonra kaynaklar,
sulak alanlar, obruk, dolin vs. gibi yapılar ile yüzeylenirler. Sığ yeraltı suyu dolaşımı
onlarca yıl, orta dolaşım yüzlerce yıl ve uzun dolaşım binlerce yıl sürebilir.
Bu süreçler içerisinde döngüsünü tamamlayan yeraltı suları yerüstü suları ile dört
farklı şekilde beslenim- boşalım ilişksine sahiptir:
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ġekil-64: A) Besleyen Yeraltı Suyu, B) Direk Beslenen Yeraltı Suyu

ġekil-65: C) Aynı Anda Hem Besleyen Hem Beslenen Yeraltı Suyu, C) Süzülme İle
Beslenen Yeraltı Suyu

BÖLÜM 3: ĠZOTOP HĠDROJEOLOJĠSĠ
Bir elementin her atomunda proton sayısı aynı olmasına karşın, nötron
sayıları değişebilmektedir. Farklı nötron sayılarına sahip atomlarına o elementin
izotopları adı verilmektedir. Yani izotoplar, aynı elementin farklı sayıda nötrona
sahip çeşitleridir. İzotopların kimyasal bileşimleri aynı olmasına karşın kütlelerinde
farklılıklar vardır.
İzotoplar genel olarak iki gruba ayrılabilirler:
1.Duraylı (Kararlı) Ġzotoplar
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Buharlaşma ve yoğunlaşma gibi fiziko-kimyasal proseslerle konsantrasyonları
değişmesine rağmen zaman içinde değişmeyen izotoplardır. Yani duraylı (kararlı)
izotoplar, radyoaktif bozulma göstermeyen izotoplardır. Hidrojenin 1H, 2H (D,
döteryum) ve 3H (T, trityum) izotopları vardır ve trityum izotopu radyoaktiftir.
2. Duraysız (Kararsız) Ġzotoplar
Duraysız (radyoaktif) izotoplar: Bunlar, radyoaktif bozuşma yoluyla (𝛼-bozuşması,
β-bozuşması, nükleer fizyon gibi) başka bir elemente dönüşen izotoplardır.
147

Sm,

235,238

U,

232

87

Rb,

40

Th ve K gibi radyoaktif izotoplar, yaygın olarak radyometrik yaş

ölçümlerinde kullanılırlar.
Duraylı izotoplar jeokimya ve fiziksel jeolojiyi tamamlayan bazı araştırmalara
katkıda bulunmaktadır. Suyun duraylı izotop bileşimi meteorik proseslerle
nitelendirilir ve böylece kısmi bir çevrede beslenim suları karakteristik izotopik
işarete sahiptir. Bu işaret yeraltı suyunun varlığı için doğal bir izleyici olarak işlev
görür. Diğer deyişle radyoizotop bozuşması sirkülasyon zamanının ölçümünü bize
verir. Böylece yeraltı suyu yenilenebilir. Çevresel izotoplar yeraltı suyunun varlığı ve
yaşını belirlememizi sağlayan verilerdir. Sudaki izotoplara bakarak yeraltı suyu
kalitesi, jeokimyasal evrim, beslenim prosesleri, su-kayaç ilişkisi, tuzluluk ve kirlilik
proseslerinin kökeni hakkında bilgi vermektedir (Clark ve Fritz, 1997).
Duraylı izotoplar çevremizde bol bulunan H, C, N, O ve S gibi elementlerin
izotoplarından oluşmaktadır. Bunlar hidrolojik, jeolojik ve biyolojik sistemlerin
başlıca elementleridir. Bu elementlerin duraylı izotopları su, karbon, besin ve katı
döngüsünün izleyicisi olarak hizmet eder. Bunlar aynı zamanda hafif elementtirler.
Bunların izotopları arasındaki relative kütle farklılıkları fiziksel ve kimyasal
reaksiyonlar süresince ölçülebilir ayrımlaşmaları belirten şekilde büyüktür. Örneğin
2

H, 1H‟in kütlesinden %100 kat daha fazla kütleye sahiptir. Buna karşılık bromun 2

duraylı izotopu (81Br ve

79

Br) sadece %2,5‟lik bir kütle farkına sahiptir. Radyoaktif

çevresel izotoplar da hidrojeolojide önemlidir. Bu izotopların bozuşmalarından
zaman ölçümü yapılır. Böylece çevresel radyonüklidler (13C ve 3H gibi) yeraltı
suyunun yaşı ve sirkülasyonunu belirlemekte kullanılabilir. Biyokimyasal döngüler
ve toprak-su-atmosfer proseslerinin araştırılmasında bunların önemi gittikçe
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artmaktadır ve kirlilik hidrojeolojisinde yeni uygulama alanları gelişmektedir (Clark
ve Fritz, 1997).
3. Suyun Duraylı Izotopları (18O ve D)
Oksijen (Z=6) yerkabuğunda en bol bulunan kimyasal elementtir ve suyun yapısında
hidrojen ile birleşmiştir (H2O). Oksijen, yaklaşık bolluk oranları 16O=%99,63,
17O=%0,0375 ve 18O=%0,1995 olan 3 duraylı izotopa sahiptir. Hidrojenin (Z=1)
1H ve 2H (D) olmak üzere 2 adet duraylı (1H=%99,985, 2H=%0,0148) izotopu
vardır (Lederer ve diğ., 1967). Hidrojenin izotop jeolojisi, izotopları arasındaki
büyük kütle farkları nedeniyle ilginçtir. Büyük kütle farklılıkları nedeniyle karasal
örneklerin D/H oranı %70‟e kadar değişmektedir. Hidrojen hidrosferde ve biyosferde
oluşmakla kalmayıp aynı zamanda kil mineralleri, zeolitler, mikalar, amfiboller,
klorit, serpantin, jips ve bazı oksit minerallerini içeren bazı mineral oluşumlarında da
önem taşımaktadır. Hidrojen ve oksijen, yeryüzünde jeolojik proseslerin büyük bir
kısmına beraberce katılırlar (Faure, 1986; Friedman ve O‟neil, 1978; Hoefs, 1980).
Oksijenin üç, hidrojenin iki duraylı izotopunun olması nedeniyle su molekülleri 9
farklı konfigürasyonda olurlar.

H2 16O, H2 17O, H2 18O, HD16O, HD17O, HD18O, D216O, D217O ve D218O

Suyun farklı izotopik moleküllerinin buhar basıncı izotopların kütleleri ile ters
orantılıdır.
Örneğin,
H216O,

D218O‟dan daha yüksek buhar basıncına sahiptir. Bu nedenle, suyun

buharlaşması sürecinde buhar fazı hafif izotoplarca (H ve
18

16

O) zenginleşirken, ağır

izotoplar (D, O) geriye kalan artık sıvı fazında derişmektedir (Şekil 1; Faure,1986).
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Oksijen ve hidrojenin kararlı izotopları hidrolojik çalışmalarda genellikle izleyici
olarak kullanılmaktadır. Genel olarak duraylı izotoplar, verilen elementin iki en bol
izotopunun oranı olarak ölçülür. Oranlardaki bu değişimler ancak kütle
spektrometreleriyle saptanabilir. Kütle spektrometresi, iyonlaştırılmış ölçüm gazının
hız süzgecinden geçtikten sonra manyetik alan uygulanması esnasında farklı
iyonların farklı dairesel yörüngeler çizerek kolektörlerde toplanması ve yükselteç ve
diğer elektronik sistemler aracıyla ölçülmesi prensibi ile çalışır (Çifter ve Sayın,
2002). Oksijen ve hidrojenin izotopik bileşimleri,

18

O/16O ve D/H oranlarının

farklılıkları açısından belirtilmektedir. Deniz suyunun izotopik bileşimi referans
olarak kullanılan SMOW olarak bilinir. SMOW (Standard Mean Ocean Water) ilk
defa Craig (1961a,b) tarafından tanımlanmıştır. SMOW, okyanus sularının ortalama
izotop bileşimini yansıtmakta ve δD=0‰ ve δ18O=0‰ değerleriyle tanımlanmaktadır
(Şekil-66: Gonfiantini,1978; Gat ve Gonfiantini, 1981).
Jeolojik malzemelerdeki duraylı izotop bileşimleri, belli bir standardın bileşiminden
olan sapmalar şeklinde, δ (delta) parametresi ile ifade edilir:
(ağır izotop / hafif izotop)örnek - (ağır izotop / hafif izotop)standart
δ ağır izotop (‰) = ---------------------------------------------------------------------- x 103
(ağır izotop / hafif izotop)standart

Oksijen ve hidrojen izotopları için bu durum:
(D / H)örnek - (D / H)SMOW
δ D (‰) = ------------------------------------------- x 103
(D / H)SMOW

(18O/ 16O)örnek - (18O / 16O)SMOW
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δ 18O (‰) = ------------------------------------------- x 103
(18O / 16O)SMOW

şeklinde olmaktadır. δ değeri bağıl bir değerdir. Yani δ değeri, numunenin

18

O/16O

veya 2H/1H oranı bir standardın 18O/16O veya 2H/1H oranından farklılığıdır (Çifter ve
Sayın, 2002).

ġekil-66: Farklı Su Kaynaklarının İzotop Bileşimini Ve Fiziko-Kimyasal Süreçlerin
Su Bileşimi Üzerine Etkilerini Gösterir Δ D - Δ

18

O Diyagramı (Güleç Ve Mutlu,

2003) (Veri Kaynakları: Magmatik Sular - Taylor, 1974; Sheppard, 1977;
Metamorfik Sular - Taylor, 1974; Sheppard, 1981; Fosil Sular - Taylor, 1974;
Magmatik Biyotit Ve Hornblend – Taylor, 1974)
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Yeraltısuyu, jeotermal akışkan, kayaç veya mineral gibi jeolojik malzemelerde
yürütülen H- ve O-izotop analizleri, H/D ve diğer oksijen izotoplarına oranla
izotopunun doğadaki derişiminin çok küçük olması nedeniyle

16

17

O

18

O/ O oranlarının

ölçümünü hedef almaktadır (Clark ve Fritz, 1997).
Standarda göre suyu karakterize eden negatif değerler izotopik olarak tükenmeyi
(yani ağır izotop açısından fakir olduğunu), pozitif değerler ise su örneğine göre
izotopik zenginleşmeyi (ağır izotop açısından zengin olduğunu) göstermektedir.
Ölçüm doğruluğu δ18O için ‰ 0,15 ve δ2H için ‰ 1‟dir (IAEA, 1998).
Okyanuslardaki buharlaşma süreci (hafif izotopların buhar fazına geçmesi) ve bunu
takiben bulutlarda meydana gelen yoğunlaşma (kondense olma) süreci sonucunda,
meteorik yağışlar ile oluşan yüzey suları deniz suyuna oranla daha düşük δ18O ve δD
değerlerine sahip olmaktadır. Dünya üzerindeki farklı lokasyonlardan alınan çok
sayıdaki yağış (yağmur, kar) sularında gerçekleştirilmiş olan izotop analizleri,
meteorik suların δ18O ve δD değerlerinin:

δD = 8 ( δ18O ) + 10

denklemi ile tanımlanan (Craig, 1961a) çizgisel bir ilişkiye sahip olduğunu
göstermiştir (Craig, 1961b; Güleç ve Mutlu, 2003; Şekil 66).
Şekil 67‟de hidrojeolojide sık kullanılan şematik δD-δ18O grafiği ve bu grafik
üzerinde olası karışım sularının bulunabileceği ortamlar gösterilmiştir. Şekilde
gösterilen Dünya Meteorik Su Doğrusunu (DMD) tanımlayan eşitlik şöyledir:
δD=8δ18O+d

Bu eşitlikteki d değeri ya da Şekil 67‟de Dünya Meteorik Doğrusunun (küresel
meteorik doğru) y eksenini kestiği nokta “Döteryum Fazlası” olarak tanımlanır ve
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yağışa kaynak oluşturan deniz suyunun buharlaşma miktarının bir göstergesidir.
Dünya Meteorik Doğrusunun d değeri 10‟dur ve okyanusların üzerindeki
atmosferdeki

bağıl

nemliliğin

fonksiyonudur.

Bu

özelliği

ile

paleoiklim

çalışmalarında önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu d değeri buharlaşmanın fazla
olduğu bölgelerde daha pozitif değerlere ulaşır ve jeolojik devirlerde hakim olan
iklim koşullarına bağlı olduğu gibi dünya üzerinde yerel olarak da değişmektedir.
Örneğin ülkemizin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz iklimi için bu değer +24 ‰
dir (Gat, 1971). Bu nedenle izotop çalışmaları sırasında öncelikle yerel meteorik
doğrunun oluşturulması gerekmektedir. Çünkü bölgedeki tatlı suların kaynağı bu
doğruyu oluşturan yağışlardan kaynaklanmaktadır (Kurttaş, 2002).

ġekil-67: Şematik δD-δ18O Grafiği Ve Karışım Oluşturan Uç Sular (Kurttaş, 2002)
Şekil 67‟de önemli bir buharlaşmanın olmadığı yüzey ve yeraltısuları Dünya
Meteorik Doğrusu (DMD) üzerinde bulunurlar. Ilkbahar ve yaz yağışları ile alt
kotlardaki yağışları temsil eden sular δD ve δ18O doğrusu üzerinde B noktası
yönünde, sonbahar ve kış yağışları ile topoğrafik olarak üst yüksekliklerdeki yağışlar
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ise doğrunun A noktasına yakın yerleşirler. Şekil 67‟de gösterilen buharlaşma etkisi
altında olan sular eğimi DMD‟ndan (eğimi 8) daha düşük bir değere sahiptir ve
genellikle 3 ile 8 arasında değişen doğrular üzerinde yer alırlar. (Coplen et. al.,
2000). Buharlaşma doğrusunun eğimi nemlilik, sıcaklık, tuz konsantrasyonu gibi
etkenlere bağlıdır (Gat, 1981) ve meteorik doğru ile olan kesişme noktası ise yüzey
sularının buharlaşmadan önceki izotopik kompozisyonunu gösterir (Kurttaş, 2002).
Meteorik suların δ18O değerleri 0 ile – 60 ‰, δD değerleri ise +10 ile – 400 ‰
arasında değişmektedir. Meteorik suların δ18O ve δD değerleri yıllık ortalama hava
sıcaklığına bağlı olarak değişim göstermektedir. Sıcaklık düştükçe izotop ayrımlaşma
faktörü, dolayısıyla suların ağır izotop/hafif izotop oranları artmaktadır (Dangsgaard,
1964). Ayrıca bu değerler, bulunulan bölgenin enlemine ve deniz seviyesinden olan
yükseltisine bağlı olarak da değişmektedir; enlem ve yükseklik arttıkça, δ18O ve δD
değerleri düşmektedir (Faure, 1986).
Yapılan çalışmalar doğal suların 5 ana bileşene (kaynağa) sahip olduğunu
göstermiştir. Bunlar:


meteorik sular (yağışlar, akarsu ve göl gibi yerüstü suları ve yeraltı suları),



deniz suyu,



derin kökenli fosil sular,



metamorfizma sürecinde salınan metamorfik sular ve



magmatik sulardır (Güleç ve Mutlu, 2003).

Bunların her biri kendilerine özgü izotop bileşimlerine sahiptir (Şekil 66). Fosil sular
sedimanter havzalarda, diyajenetik süreçler sırasında, sedimanlar içerisinde
hapsedilmiş olan (ve esas olarak meteorik ya da deniz suyu kökenli) olan sulardır.
Magmatik suların izotop bileşimi, magmatik kayaçların izotop bileşimlerinden yola
çıkılarak tanımlanmıştır ve δ18O ile δD değerleri, sırasıyla, +5.5 ile +13 ‰ ve -40 ile
-80 ‰ arasında değişmektedir (Taylor, 1974; Sheppard, 1981). Metamorfik suların
izotop bileşimleri, (300-600 oC civarındaki sıcaklıklarda) metamorfizma sırasında,
oksijen ve hidrojen içeren mineraller ile akışkan arasındaki denge durumuyla kontrol
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edilmektedir. Bu suların δ18O ile δD değerleri, sırasıyla, +3 ile +25 ‰ ve -20 ile – 65
‰ arasında değişmektedir (Taylor, 1974; Sheppard, 1981).
Su buharının yoğunlaşması (kondense olması) ile oluşan ilk yağmur damacıkları, D
ve

18

O gibi ağır izotoplarca zengin olmaktadır (Şekil 66). Yağış devam ettikçe,

buhardan D ve

18

O ayrışması da devam etmekte ve sonuçta geri kalan buhar fazı

hafif izotoplar olan H ve 16O izotoplarınca derişmektedir. Dolayısıyla havadaki buhar
fazı, yağmur, kar veya dolu yağışları devam ettikçe, daha negatif δD ve δ18O
değerlerine sahip olmaktadır. Buhar fazı bu negatif değerlere sahip oldukça,
yağışlarda da zaman içinde negatif δD ve δ18O değerleri gelişmektedir (Güleç ve
Mutlu, 2003). Jeotermal akışkanların H- ve O- izotop bileşimleri sadece akışkanın
kaynağını değil aynı zamanda akışkanın yeraltı dolaşımı sırasında maruz kaldığı
fiziko-kimyasal süreçleri irdelemede de kullanılabilmektedir. Buharlaşma (ani basınç
düşmelerine bağlı olarak yeraltında da meydana gelebilmektedir), yoğunlaşma (buhar
fazının sıvı fazda kondense olması) ve kayaç-akışkan etkileşimi, söz konusu fizikokimyasal süreçlerin başlıcalarıdır (Güleç ve Mutlu, 2003).
4. Radyoaktif Ġzotoplar
Hidrojeolojide en çok kullanılan radyoaktif izotoplar ise trityum (3H) ve karbon-14
(14C)‟tür (Dansgaard, 1964). Yarı ömrü 12.32 yıl (4500±8 gün) olan ve beta
bozunması veren trityum, atmosferin üst tabakalarındaki azot atomlarıyla kozmik
nötronların etkileşmesinden doğal olarak oluştuğu gibi, termonükleer denemeler
sonucunda da oluşmaktadır. Trityum atomları doğada 1.10-15 oranında bulunur.
Trityumun sulardaki konsantrasyonu Trityum Birimi (Tritium Unit, TU) cinsinden
ifade edilmektedir. 1 TU = 1 atom 3H/108 atom H‟dir. Radyoaktif olmasından dolayı
uğradığı zamansal değişim nedeniyle yeraltı sularının bağıl yaşının (eskilik derecesi)
belirlenmesi çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca yeraltı sularının rezervuarda
yenilenme sürelerinin tahmini yapılmaktadır. Yenilenme süresinin tahmini yeraltı
suyu hareket hızının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Radyoaktif izotopların bir
başkası ise karbon-14‟ dür. Karbon -14, 5730 yıl yarı ömre sahiptir ve 156 keV
maksimum beta enerjisi verir. Doğada 1.10-12 bolluğunda bulunan bu izotop da
trityum izotopu gibi atmosferde doğal olarak ve nükleer denemelerle oluşarak
hidrolojik çevrime girer. Karbon-14 genelde yeraltı suyu yaşının belirlenmesi
136

amacıyla kullanılır. Trityum ve karbon-14 analizlerinde yaygın olarak kullanılan
sistemlerden birisi sıvı sintilasyon sayma sistemidir. Sıvı sintilasyon sayma sistemi,
sayım için bir yöntemle hazırlanmış sintilatör ilaveli numunenin sayma sisteminde
sayılması

prensibine

dayanır.

Numune

içindeki

beta

parçacıkları

atom

çekirdeklerinden yayınlanır, sintilatör atomları uyararak fotonları oluşturur ve bu
fotonlar fotoçoğaltıcı tüp aracılığıyla elektriksel darbelere dönüştürülerek çıkış
sinyali olarak ölçülür (Çifter ve Sayın, 2002).
5. Ġzotopların Hidrojeolojide Kullanım Alanları
İzotop jeolojisi, jeolojik araştırma, geliştirme ve izleme çalışmalarına önemli bir yere
sahiptir. Bunun başlıca nedenleri (i) izotop ayrımlaşmasının sıcaklık, kayaç-akışkan
etkileşimi, sıcak-soğuk su karışımları ve buhar ayrışması gibi fiziko-kimyasal
süreçlere son derece duyarlı olması ve (ii) izotopların fiziksel ve kimyasal
özelliklerini korumaları nedeniyle, suların kökenlerini ve bölgesel akım yönlerini
belirlemede iz sürücü parametreler olarak kullanılabilmesidir (Güleç ve Mutlu,
2003).
Hidrolojik dolaşımda, hidrojen ve oksijenin kararlı izotoplarının izotopik
içeriklerinde başta sıcaklık olmak üzere yersel ve zamansal faktörlere bağlı olarak
birtakım değişiklikler oluşur. Bu izotopik değişimler, suların hareketlerinin
izlenmesini sağlar. Radyoaktif izotoplar ise yarılanma ömürleri nedeniyle suların
eskilik derecelerinin belirlenmesi, suların akiferde kalış ve yenilenme süresinin
belirlenmesinde izleyici olarak kullanılırlar. Yerüstü ve yeraltı suları, nehirler, sıcak
ve mineralli sular, yaşlı sular ve göllerde yapılan çalışmalarda kullanılan izotop
tekniklerinin uygulama alanları aşağıda özetlenmiştir (Çifter ve Sayın, 2002):


Yeraltı sularının beslenme alanlarının belirlenmesi,



Baraj ve göl kaçaklarının etüdü,



Çeşitli su kütlelerinin birbirleriyle ilişkilerinin saptanması,



Akiferlerin su taşıma özelliklerinin belirlenmesi,



Kar-su eşdeğerinin belirlenmesi,



Nehir ve deniz tabanındaki sürüntü maddesinin ölçülmesi,



Yeraltı suyu eskilik derecelerinin belirlenmesi,
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Yeraltısuyunun akiferde kalış ve yenilenme sürelerinin belirlenmesi,



Farklı su kütlelerinin karışım oranlarının belirlenmesi çalışmalarında
kullanılmaktadır.

Sonuç olarak H- ve O- izotopları, suların beslenim ve boşalım alanlarının kaynağını
tanımlamada (örneğin düşük kotlardaki yağışlar ile beslenen sığ/yüzey akiferleri,
yüzey akiferden geçirimsiz tabaka ile ayrılan ve daha yüksek kotlardaki yağışlardan
beslenen derin bir akifere oranla daha yüksek δ18O ve δD değerlerine sahip
olmaktadır), beslenim zamanının mevsimsel değişikliklerini tanımlamada (sıcaklık
etkisinin kullanımıyla yapılabilir), farklı akiferlerden ve/veya farklı kaynaklardan
(meteorik, magmatik, metamorfik vb.) gelen suların karışımlarının belirlenmesinde,
yeraltında ani basınç düşmelerine (suların derin dolaşımları sırasında bir fay zonuna
rastlamaları sonucu oluşabilen ve/veya işletilmekte olan jeotermal sahalarda sondaj
kuyularındaki üretimden kaynaklanan) bağlı kaynama-buharlaşma süreçleri, kayaçakışkan etkileşimleri gibi konularda uygulama alanları bulmaktadır (Clark ve Fritz,
1997; Güleç ve Mutlu, 2003). Tablo 1‟de izotopların hidrolojide kullanım alanları
özet olarak verilmiştir.
Tablo-8: İzotopların Hidrolojide Kullanım Alanları (Tezcan, 2002)
Hidrolik süreç
Beslenme ve Akım Hesabı
Yerüstü-Yeraltı Suları İlişkisi
5 yıldan genç
Ortalama Yeraltı Suyu sistemler
Hızı
5-30 yaş arası
sistemler
30 yıldan genç yerel
Yeraltı Suyunun
sistemler
Kökeni
bölgesel sistemler
Beslenme Bölgesi ya yerel sistemler
da
Suyun Kökeninin
bölgesel sistemler
Belirlenmesi
Akiferler Arası Sızma
Karstik Sistemler
Çatlaklı Kayaçlar

δD δ13C δ15N δ18O δ87Sr
X
X
X

3

H
X
X

14

C

36

Cl
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
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X

X
X

X
X

39

Ar

85

Kr

Yeraltı Suyu Akım ve Depolama
Özelliklerinin Belirlenmesi
Dispersivite Çalışmaları
Yeraltı Suyu ve Yerüstü Suyu
Akım Bileşenlerinin Belirlenmesi
Çözünmüş Maddelerin Kökeni
Jeokimyasal Reaksiyon Modeli
5 yıldan genç
sistemler
5-50 yıl
Yeraltı Suyu Yaşının
50-1000 yıl
Belirlenmesi
1000-40.000 yıl
40.000-1.200.000 yıl

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

BÖLÜM 5: YERALTI SUYU MĠKTAR VE KALĠTE DEĞERLENDĠRMESĠ
1.

Küresel Yeraltı Suyu Arzı
Su, yiyecek ve enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği ile bunlar arasındaki

etkileşimin karmaşıklığı, ayrıca sırasıyla bu baskı unsurlarının hidrolojik sistem
üzerindeki etkileri, arazi kullanımı ve arazi kullanımı üzerindeki değişiklere neden
olan en önemli faktörlerdir. (Stonestrom vd., 2009). Hidrolojik sistem üzerindeki bu
baskı unsurlarının her geçen gün artmasına rağmen karşılaşılan sorunların çözümü
için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi büyük ölçekli ve
detaylı bir planlama gerektirmektedir.
Yerüstü sularının artan talepler ve iklim değişikliği nedeniyle ihtiyacı
karşılayamaması nedeniyle, yeraltı suyu üzerindeki baskılar artmış ve arazi kullanımı
da bu nedenle yeniden şekillenmeye başlamıştır.
Yeraltı suyu üzerindeki en büyük baskı unsurları tarımsal, endüstriyel ve
kentsel tüketimdir. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 301 milyon hektar alanda sulu
tarım yapılmaktadır. Bu alanın % 38‟ i ise sulama için yeraltı suyunu tercih etmekte,
bu oranda bir sulama ile yılda 545 km3 yeraltı suyu tarımsal sulamada
kullanılmaktadır. (Siebert vd., 2010)

Sulu tarım yapılarak üretilen
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bitkilerin

çeşitliliği ve bu alanların her geçen yıl artmakta olmasından dolayı, bu miktarda bir
yeraltı suyu tüketiminin statik olmayacağı açıktır. Arazi kullanımındaki değişiklikler
ile tarım araçlarındaki gelişmeler neticesinde son kırk yılda işlenen tarım alanları %
12 artmış ve tahıl üretimi iki katına yükselmiştir. (Foley vd., 2005). Bu oranda bir
artış, tarım ilaçları yapımında kullanılan maddelerin ve suni gübre kullanımının
%700 oranında yükselmesine ve yıllık küresel bazda 30 milyar dolarlık bir pazar
haline gelmesine neden olmuştur. (Williamson vd., 2008). Hal böyle olunca, sulu
tarım yapılan alanların kullanımı ve sulamada yeraltı suyuna olan talebin artması
neticesinde, yeraltı suyu miktar ve kalitesinin bozulmaya devam etmesi
kaçınılmazdır.
Yeraltı suyunun tarımsal kullanımındaki artışın yanı sıra, miktar ve kalite
üzerindeki bir diğer olumsuzluk da dünya genelinde kentleşmenin aşırı derecede
artmasıdır. Günümüzde yaklaşık olarak 3 milyar insan kentsel alanlarda
yaşamaktadır. Bu projeksiyona göre 20 yıl sonra dünya nüfus artışı, büyük oranda
kentsel nüfus artışına bağlı olacağı öngörülmektedir (Cohen, 2006). Birleşmiş
Milletler nüfus dağılım raporuna göre dünyadaki gelişen ülkelerin kentsel nüfusu
2000 yılında 2 milyar iken, 2030 yılında 3,9 milyar, 2050 yılında 5,26 milyar olacağı
bildirilmektedir. (Montgomery, 2008). Kensel nüfustaki bu artış ekonomik
gelişmeler, tarım alanlarının büyük üreticilere terk edilmesi, ulaşım, hızlı nüfus artışı,
küreselleşme ve değişen uluslararası gelişim stratejileri gibi bir çok faktöre
bağlanabilir. (Montgomery, 2008). Daha geniş coğrafi alanlara yayılmış olan iletişim
ve ulaşım hizmetlerinden dolayı da kentsel alanların bu şekilde kalabalıklaşması
hızlanmaktadır (Cohen, 2006). Örneğin Cohen, Pasifik Asya‟da kentleşmenin
gelişimini çalışmanın zorluklarına dikkat çekmiştir. Ekonomik faaliyetlerin arttığı
alanlar daha çok kentsel yerleşim alanları ile kırsal yerleşim alanları arasına
kurulmakta, bu alanlar ne kentsel ne de kırsal özellikte olup her ikisinin de üretime
yönelik unsurlarını içeren alanlar seçilerek veya bu tür alanlar oluşturularak kırsal
nüfus bu bölgelere çekilmekte, kentsel yerleşim alanları genişletilmekte ve yükselen
yaşam koşulları doğrultusunda kentsel nüfus artışı tetiklenmektedir.
ABD ve Avrupa'da da benzer arazi kullanım eğilimleri gözlenmektedir.
Birleşik Amerika‟da nüfusun büyük bir kısmı getto veya banliyö diye bilinen az
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gelişmiş ancak yoğun bir nüfusa sahip olan kent merkezlerinin dış sınırlarında
yaşamaktadırlar. Bu bölgeler her yıl % 1,6 oranında kent sınırlarını genişletmekte,
yıllık nüfus artışları ise % 25 oranında artmaktadır. Diğer bir deyişle nüfus artış hızı,
kentsel nüfusta kırsal nüfusa göre çok daha hızlı değişim göstermekte ve bu artış,
kent sınırlarını genişletmektedir. Bunun anlamı, genişleyen bu kentsel alanların
ticari, endüstriyel ve konut yapımına dönüştürülüyor olmasıdır. Kentsel dönüşümün
bu kontrol edilemez formu Avrupa ve ülkemizde de endişe verici safhalara gelmiş
durumdadır. Öyle ki birçok Avrupa Birliği ülkesinde kent merkezinden uzak şehir
dışı banliyölerde yaşanabilirliğin gelişmesi, kent sınırlarının genişlemesine neden
olmuştur (Catala´n, vd., 2008). Bu yatay büyüme, çevresel standartların düşerek,
havzalar içerisinde bulunan tarım, orman ve sulak alanlara bir dizi kirletici girişinin
hızlanmasına sebep olmaktadır. (Lohse ve Merenlender, 2009).
Bu büyük sorun sebebiyle, yeraltı suyu sürdürülebilirliği ile ilgili konularda
arazi kullanımının etkileri göz önünde bulundurulmalı ve arazi kullanımındaki bu
değişimler dikkate alınmalıdır. Yeraltı suyu kalitesi ile ilgili bilhassa önemli olan
konu, arazi kullanımının türlerine bağlı olarak oluşacak kirletici sınıfları belirlemek
ve bu kirleticilere maruz kalma potansiyelinin etkilerini araştırmaktır. Yeraltı suyu
miktarındaki en büyük tehditlerden ikisi olan hızlı kentleşme ve sulu tarıma
bağımlılık aşağıdaki iki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

2. Yeraltı Suyu Kirliliği
2.1. Kirlilik Boyutu
Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar, yeraltı suyu kirliliği konusuna ilgi çok azdı.
Çünkü problem görsel olarak gözlenemediği için hafızalarda yer almıyordu. Yeraltı
suyu kirliliği yeni bir olgu olmamasına rağmen, ancak 1970‟li yılların sonunda yeni
bir çevresel mücadele kavramı olarak ortaya çıkmıştır. Bu yıllardan önce, yeraltı
sularının yer yüzeyi ile yeraltı suyu seviyesi arasında yer alan toprak ve kayaç
tabakaları tarafından kirliliğe karsı doğal olarak korunduğuna inanıldığı için kirlilik
konusu herkes tarafından önemsenmeyen bir problemdi.
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Avrupa Birliği ülkelerinde yeraltı suyu alanlarının 20 000 ila 60 000 km2
arasındaki kesiminin önlem alınmadığı takdirde 50 yıllık bir süre içinde
kirletilebileceği tahmin edilmektedir.

2.2.Kirleticilerin Orijini Ve TaĢınması
Yeraltı suyu kirliliğinin oluşumu kirleticiler ile mevcut toprak nemi,
yeraltındaki maddeler ve yeraltı suyu akımı arasındaki karşılıklı etkileşimlerin bir
neticesidir.
Yeraltı suyu kirliliğini meydana gelmesine yol açan 3 etken vardır: süzülme,
doğrudan intikal ve akiferler arası karışım. Süzülme ile meydana gelen kirlilik
muhtemelen en yaygın yeraltı suyu kirliliğidir. Yüzeye bırakılan kirleticiler
topraktaki gözeneklerden süzülür ve yerçekimi etkisi altında doygun bölgeye
(akifere) ulaşıncaya kadar doygun olmayan bölge içinde aşağıya doğru hareket
ederler. Kirleticiler doygun bölgeye girdikten sonra yeraltı suyu akım yönünde
hareketlerini sürdürürler.
Kirleticiler yüzey altında yeraltı suyu seviyesine yakın yerlere veya doygun
bölgeye bırakıldıklarında doğrudan yeraltı suyuna karışırlar. Eski veya tahrip olmuş
kuyuların tekniğine uygun şekilde terk edilmemesi neticesinde, kirleticiler kuyu
ağızlarından direkt olarak akifere intikal ederler. Bu tür kuyular kirlenmiş suyun bir
kuyudan diğerine geçmesine de olanak sağlarlar. Yine işletmeye alınmayan düşük
debili jeotermal sular ile bu suların soğuk akifere reenjeksiyonu önemli ölçüde
kirliliğe neden olmaktadır.
Kirleticilerin kaynağının bulunduğu yerler, yeraltı suyu kalitesi üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir. Kirleticiler yüzeye veya yüzey altına bırakıldıklarında
yeraltı suyuna ulaşmadan önce doygun olmayan bölgede yani toprak katmanları,
kayaç zonları ve diğer materyaller arasında hareket eder. Kirleticiler bu bölgelerden
geçerken yeraltı suyuna ulaşıncaya kadar geçen zaman süresince kirleticilerin etkisini
azaltan birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlem gerçekleşir. Kirleticilerin

142

etkisinin azalması, kirletici maddelerin yeraltı suyuna ulaşması için geçen mesafe ve
zamana bağlıdır. Mesafe ve zaman arttıkça kirlilik etkisi azalmaktadır.
Yeraltı suyu sisteminde kirleticilerin hareketlerini kuşbakışı incelemek
mümkün olsaydı bu hareketlerin bütün yeraltı suyu sisteminin az bir kısmında
oluştuğu gözlemlenirdi.
Noktasal kaynaklardan (çöplük) meydana gelen kirleticiler dağılmadan yeraltı
suyu akım çizgileri boyunca bir kütle halinde hareket ederler. Bu kütlenin uç
kesimlerinde kirlilik konsantrasyonu daha az iken, kütlenin merkezine doğru
gidildikçe konsantrasyon artmaktadır. Kütlenin şekli ve boyutu ortamın jeolojisine,
yeraltı suyu akımına, akımın tipine, kirleticinin konsantrasyonuna ve kirleticinin
yeraltı suyuna bırakılma devamlılığına bağlı olarak değişmektedir.
3.Yeraltı Suyu Kirliliğinin Kaynakları
Yeraltı suyu kirlilik kaynakları çeşitlidir. Bunlar şehir atıkları, sanayi atıkları
ve tarımsal kirleticiler olarak sınıflandırılabilir. Kirlilik kaynakları ya noktasal
kaynak olarak adlandırılan tek bir alandan ya da noktasal olmayan kaynak olarak
adlandırılan geniş alana yayılmış sayısız alanlardan oluşabilir. Sanayi gelişiminin az
ve belediye hizmetlerinin sınırlı olduğu gelişmekte olan ülkelerde arazi atık
çukurları, atık su lagünleri veya yeraltı depoları gibi noktasal kirlilik kaynaklarına
daha az rastlanmaktadır. Bu ülkelerde yeraltı suyu kirliliği riski daha ziyade tarımsal
faaliyetler, kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim birimleri, kirlenmiş cadde ve
sokaklardaki yüzey akışları gibi noktasal olmayan kaynaklardan meydana
gelmektedir.
Kirlilik Kaynaklarının Gruplandırılması
Şehir - Katı Atık Tahliyesi
- Atık Su Çukurları ve Havuzları
- Kanalizasyon Çamuru Tahliyesi
- Kanalizasyon Sızıntısı
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- Yeraltı Depolarından Sızıntı
- Tekniğine Aykırı Terk Edilen Kuyular

Tarım - Hayvan Besleme Yerleri
- Hayvan Atık Depoları (Hayvan gübresi çukurları)
- Gübre Kullanımı ve Depolama
- Tarımsal İlaç Kullanımı ve Depolama
- Tarımdan Dönen Su
- Silaj
İçme-Kullanma- Fosseptik Çukurlar ve Kanallar
- Tekniğine Aykırı İnşa ve Terk Edilen Kuyular
- Yeşil Alanların Gübrelenmesi
Çevre - Tuzlu Su Girişimi
- Yağış İçindeki Erimiş Maddeler ve Tanecikler
- Doğal Kirleticiler
Sanayi - Sıvı Atık Tahliyesi
- Tehlikeli Atık Depolaması ve Tahliyesi
- Depolama Alanları ve Boru Hatlarından Sızıntılar
- Kimyasalların Dökülmesi
- Maden Atıkları (Çamur Lagünleri)
- Enjeksiyon Kuyuları
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- Atık Yığınları
- Petrol Alanlarındaki Tuzluluk

4. Yeraltı Suyu Kalitesi ve Akifer Kirlenebilirliği
Yeraltı suyunun sürdürülebilirliği, sadece miktarsal olarak azalması veya tükenmesi
ile sınırlı değil, aynı zamanda kalitesindeki bozulma ile de yakından ilgilidir. Arazi
kullanımı

seçiminin

sürdürülebilir

yeraltı

yeraltı

suyu

suyu

kalitesi

yönetiminin

üzerindeki

kritik

bir

etkilerini

kavramak,

bileşenidir.

Akiferlerin

kirlenebilirliği ve yeraltı suyu kalitesi ölçümleri, arazi kullanımındaki değişikliklerin
yeraltı suyu kaynakları üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanılır.
Kirlenebilirlik, kirlilik baskılarına karşı akiferin yapısal potansiyelini tanımlarken,
yeraltı suyu kalitesi sistemin mevcut durumunu tanımlar. Yeraltı suyu kalitesi
aslında, suda çözünebilen maddelerin arazide kullanımı ve arazide kullanılan bu
maddelerin yeraltı suyuna doğru taşınması, taşınırken seyrelmesi olarak tanımlanan
kirlenebilirliğin bir fonksiyonudur. Yeraltı suyu kalitesi, noktasal;


Katı atık tesisleri,



Sızdırmalı yakıt depolama tankları,



Sızdırmalı septik tanklar,



Endsütriyel atık toplama alanları,



Maden sahaları vs.

ve yayılı kirletici kaynakları;


Gübre ve pestisit kullanımdan sızan tarımsal sulardan

etkilenir.
Bu iki sınıf arasında iyileştirme ve değerlendirme için kullanılan metodolojilerde
farklıdır.
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Yeraltı suyu değerlendirmeleri için gerekli olan kapsamlı mekansal çalışmaların
yapılmasının yanı sıra, uzun süreli zamansal ölçekte değerlendirmeler yapabilmek
için yenilikçi modeller kullanılmalıdır. Karşılaşılan problemlerin artan karmaşıklık
düzeylerine göre, yeraltı suyunun kalitesini ve korunmasını değerlendirmek için, üç
farklı model kullanılmaktadır:
(a) Ampirik tarama modelleri ya da kullanımı kolay olan basit tek boyutlu
modeller,
(b) Karmaşıklığın orta seviyede olduğu (seyahat süresi tabanlı) lagrange
modelleri,
(c) Önemli ölçüde hesaplama gerektiren iki veya üç boyutlu nümerik akış ve
taşınım modelleri.
Aşağıdaki bölümde, ampirik tarama ve su kalitesi açısından yeraltı suyu
sürdürülebilirlik değerlendirmesini tahmin etmek için seyahat süresi dayalı
modelleme yaklaşımlarına değinilecektir.

5. Doğal Kirleticilerden Gelen Tehdit
1990'lı yılların başında, Hindistan'ın Bangladeş sınırındaki batı Bengal'de yaşayan
köylüler, derilerinde bir türlü iyileşmeyen yaralardan şikayet etmeye başladılar.
Kalküta'nın Jadavpur Üniversitesi'nden bir araştırmacı, derideki lezyonların, kronik
arsenik zehirlenmesinin belirtisi olduğunu hemen farketti. Daha ileriki aşamalarında
hastalık kangrene, deri kanserine, iç organlarda ölümcül tahribata ve son olarak da
ölüme yol açabiliyordu. Teşhisi izleyen aylarda Chakraborti, Bangladeş'te de benzer
belirtiler gösteren hastaların hastanelere akın ettiğini öğrendi. 1995 yılında bölgenin
daha önce görülmemiş boyutlarda bir krizin eşiğinde olduğu ortaya çıkmıştı; zehirli
suların kaynağı Bangladeş nüfusunun yüzde 95'inin içme suyunu temin ettiği sığ
kuyulardı. Uzmanlar bugün, içme suyunda bulunan arseniğin, ülke nüfusunun
yarısından fazlasını oluşturan 20-75 milyon Bangladeşlinin sağlığını tehdit ettiğini
tahmin ediyorlar. Hindistan'da batı Bengal'de yaşayan 6 ilâ 30 milyon insan da
tehlike altında. Bölgede halihazırda 1 milyon kuyu, ağır metallerle kirlenmiş olabilir;
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kirlilik düzeyleri ise Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiye ettiği standart olan
0.01 mg/litrenin 5 ilâ 100 katına ulaşıyor. Bangladeş'teki yerel yetkililer, arsenik
zehirlenmesinin yılda en az 7,000 kişinin ölümüne sebep olduğunu söylüyorlar.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bir kaç sene içinde güney Bangladeş'te gerçekleşecek
10 ölümden birinin, arseniğe bağlı kanserlerden kaynaklanacağını tahmin ediyorlar.
Peki arsenik yeraltı sularına nasıl karıştı? 1970'li yılların başına kadar Bangladeş'te,
içme suyunun büyük bir kısmı göller ve nehirlerden temin ediliyordu. Suyla yayılan
hastalıkların getirdiği risklerden endişe duyan uluslararası yardım kuruluşları, nehir
yerine yeraltı sularını kullanmayı hedefleyen bir kuyu açma programı başlattılar.
Ganj Nehri‟nin akiferlerinin, doğal arsenik açısından zengin olduğundan bihaber
olan yardım kuruluşları, sığ kuyuları kazmadan önce toprağı test etmediler. Bilim
adamları hâlâ hangi kimyasal reaksiyon sonucunda arseniğin bağlı bulunduğu
mineral

matriksten salındığını

tartışıyorlar.

Ne

yazık ki,

kronik

arsenik

zehirlenmesinin etkisi 15 yıl gibi uzun bir sürede ortaya çıktığı için, iyice vahim bir
hale gelene kadar bu salgının farkına varılamadı. Tuz da genellikle insan faaliyetleri
sonucunda yeraltı sularına karışan doğal çevre

kirleticilerinden biridir. Normal

şartlar altında, kıyı bölgelerindeki akiferlerin suyu denize boşalır. Ama akiferlerden
çok fazla su pompalandığında, süreç tersine döner; deniz suyu içeri girer ve yeraltı
sularına karışır. Yüksek tuz oranı yüzünden, yüzde 2 deniz suyu karışması bile tatlı
suyu, içmek ve sulamak için kullanılamaz hale getirebilir. Bir kere tuzlu hale
geldikten sonra, tatlı su akiferi çok uzun süre kirlenmiş durumda kalabilir. Tuzdan
arındırma işlemi çok pahalı olduğu için tuzlanan akiferler genellikle terkedilir.
Tayland'ın Bangkok kentinde, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde ve Madras kentinde
yaşanan tam olarak bu durumdur. Aşırı kullanım yüzünden yeraltı su seviyesinin 50
ilâ 80 metre düştüğü Manila kentinde, deniz suyu kentin altında uzanan Guadalupe
akiferinin 5 km içine girmiştir. Aynı şekilde Jakarta'nın altında, ABD'de Florida
eyaletinin bazı bölgelerinde, Çin'de ve ülkemiz kıyılarının bazı yerlerinde deniz
suyu, tatlı su akiferlerine kilometrelerce girmiştir. Su ihtiyaçlarını karşılamak için
akiferlere bağımlı olan Kıbrıs ve Maldiv gibi adalarda da deniz suyunun tatlı suya
karışması ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Asya'nın kimi bölgelerinde milyonların
sağlığını tehdit eden doğal çevre kirleticilerden biri de florittir. Kuzeybatı
Hindistan'ın kurak bölgelerinde, kuzey Çin'in, Tayland'ın bazı bölgelerinde, Sri
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Lanka'daki bazı akiferler zengin florit yataklarıdır. Florit, kemik ve diş sağlığı için
gerekli

bir

maddedir,

ama

aşırı

miktarda

tüketildiğinde

sırt

ve

boyun

sakatlanmalarına ve bir dizi diş problemine yol açabilir. WHO, Kuzey Çin'deki 70
milyon kişi ve kuzeybatı Hindistan'daki 30 milyon kişinin içme suyunda aşırı
miktarda florit bulunduğunu tahmin etmektedir.
5.1. Arsenik
Arsenik yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden bir tanesidir. Metal olmayan
veya metaloid olarak sınıflandırılmaktadır. Tarım, eczacılık vb. endüstri dallarında
kullanılmasına rağmen insan, hayvan ve bitkiler üzerinde toksik etkiye sahiptir.
Arsenik kanserojenik olarak bilinen zehirli bir elementtir (World Health
Organization 2001). Amerika Çevre Koruma Ajansı tarafından içme sularında
arsenik için kabul edilen maksimum kirletici seviyesi 0.05 mg/L‟den 0.01 mg/L‟ye
düşürülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bu değer 1993 yılında 0.01
mg/L‟ye indirilmiştir (Başkan ve Pala 2009).

ġekil-68: Dünya‟da Yeraltı Suyu Arsenik Kirliliğinin Dağılımı

148

Ülkemizde de “İnsani Tüketim Amaçlı Sular” Yönetmeliğinde Şubat 2008‟den
itibaren arsenik için izin verilen sınır değer 10 ppb olarak kabul edilmiştir (TS 226
2005).

ġekil-69: Akarçay Havzası Yeraltı Suyu Kütlelerinde 2011 Kurak ve 2012 Yağışlı
Dönem Arsenik Dağılımı (Kaynak Fugro-Sial)
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Arseniğin ortam boyunca çok çeşitli kimyasal formları bulunur ve bu formlar farklı
jeokimyasal süreçlerde mikroorganizmalar tarafından kolayca değiştirilebilmektedir
(Cullen ve Reimer 1989). Arsenik doğal olarak ortaya çıkabildiği gibi çeşitli
endüstriyel uygulamaların bir sonucu olarak da ortama katılabilir (Han vd. 2003).
Volkanik kayalar, kaplıcalar, ılıcalar, tortul kayaları (organik/inorganik killer),
başkalaşım kayaları, deniz suyu, mineral çökelleri, volkanik hareketler, kaya
erozyonu ve orman yangınları arseniğin doğal kaynakları arasında yer alır (EPA
2003a). Antropojenik arsenik kirliliği ise çeşitli aktivitelerden meydana gelir: metal
ve alaşım imalatı, petrol rafinesi, fosil yakıtların yanması, gübre ve atıklar bunlardan
bazılarıdır (Ayotte vd. 2003). Genelde arseniğin çok çeşitli değişen toksisite ve
hareketliliğe sahip kimyasal türleri ortam boyunca bulunur. Bu türler biyolojik
aktivite, redoks potansiyeli değişimi veya pH gibi parametreler vasıtasıyla kolayca
birbirine dönüşebilmektedir (Francesconi ve Kuehnelt 2004, Gong vd. 2002).
Arsenik (III) ve arsenik (V)‟in oksijen ve hidrojen içeren bileşikleri ortamda
bulunabilecek arseniğin ana türleridir (Garcia Manyes vd. 2002). Yeraltı sularında
As

varlığı:

mineral

çözünme/çökelme,

adsorbsiyon/

desorbsiyon,

yükseltgenme/indirgenme reaksiyon mekanizmaları ve biyolojik dönüşüm ile kontrol
edilir. Arsenik hareketliliğini kısıtlayan ve arttıran en önemli mekanizma genellikle
adsorbsiyon ve desorpsiyondur. Adsorbsiyon-desorbsiyon etkisini metal oksit ve
oksihidroksitler (Fe-Al-Mn), kil mineralleri, karbonatlar ve humik asitler
oluşturmaktadır. Arsenik adsorbsiyonu; adsorblayıcı katı yüzeyi, pH, Eh, As
konsantrasyonu ve türleri, reaksiyon kinetiği ve rekabet halinde olduğu fosfat, sülfat,
silikat, organik ligantlar, kalsiyum ve magnezyum konsantrasyonlarına bağlıdır
(Güneş ve Güneş 2009). Arsenik hem oksitlenebilir hem de indirgenebilir yapısından
dolayı problemli bir kirletici özelliğe sahiptir. Arsenik konsantrasyonu indirgenme
koşulları altında diğer ağır metallerden 1000 kat daha fazla olabilir.
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ġekil-70: Arsenik Döngüsü
Arseniğin başka bir karakteristik özelliği de akifer içindeki konsantrasyon
değişikliğidir. Yani belirli bir kuyudaki arsenik konsantrasyonu, bilinen yakın bir
kuyuyla benzer olmayabilir. Arsenik (III) ve Arsenik (V) farklı adsorpsiyon
izotermlerine sahiptirler. Böylece yeraltı suyu ortamı boyunca farklı hızlarla taşınır
ve akış boyunca ayrılırlar. Arsenik (III) ‟ün, indirgeyici şartlar altında Arsenik
(V)‟ten üç kat daha hızlı taşındığı gözlemlenmiştir. pH 8.3 civarında indirgeyici
şartlar altında As (III) ve As (V) eşit hızlarla taşınır (Claesson ve Fagerberg 2003).
Doğada en çok bulunan arsenik türü olan inorganik arsenik; yüzeysel su, yeraltı suyu
ve deniz suyunda baskın olan tür iken organik arsenik türleri ise doğal gaz ve
petrolde baskın olarak bulunur (EPA 2002). Yeraltı sularındaki As kirliliğinin alansal
olarak bilinen yaygın örneklerinin çoğunda, arsenik kaynağının jeolojik kökenli
olduğu gösterilmiştir (Smedley ve Kinniburgh 2002). İnorganik arsenik bileşikleri ve
değerlikleri, redoks koşullarına ve suyun pH‟sine bağlı değişmekte ve genel olarak,
Arsenat (As5+) formunda yüzeysel sularda, arsenit (As3+) olarak yeraltısularında
görülmektedir (Alpaslan vd. 2010). Ekseriyetle inorganik arsenik, organik
arsenikten, +3 değerlikli arsenit ise +5 değerlikli arsenattan çok daha toksiktir (Chen
vd. 2008).
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Ülkemizde bilhassa içme sularında arsenik kirliliğinin boyutları yakın zamanda fark
edilmeye başlanmıştır. İzmir içme suyunda arsenik konsantrasyonunun yüksek
olmasından dolayı arıtma işlemi yapılmakta Kayseri İli‟ne içme suyu sağlayan
Sultansazlığı kuyularında ise volkanik kökenli suların kuyuya girişini azaltmak
amacıyla kuyu inşaa aşamalarında kırık-çatlak yapıları kapalı boru veya paker lastiği
ile geçilerek kuyuya arsenik konsantrasyonu yüksek suların girişi engellenerek,
şehrin içme suyundaki arsenik konsantrasyonu 10 ppb nin altına düşürülmüştür
(Ekmekçi vd. 2014) Ülkemizde kırk ilin merkezinde içme suları yeraltı sularından
karşılanmakta ve bu suların arsenik değeri istenen düzeydedir. Buna karşın ilçe ve
köylerde içme suyunun hangi oranda yeraltı suyundan karşılandığı bilinmemekte, bu
suların içme suyu standartlarında olup olmadığı araştırılmamaktadır. Kırsal nüfusun
daha kaynak veya kuyu suyu tükettiği düşünülürse, bu bölgelerdeki jeolojik
formasyonlardan kaynaklı arsenik içeriğinin yüksek olabileceği ihtimali de yüksektir.
Bu bakımdan, bu bölgelerde içme suyu amaçlı kullanılan yeraltı sularının analizi
yapılmalı, envanteri tutulmalı ve sorun olan bölgelerde gerekirse farklı bir kaynağa
yöneltilmelidir.

ġekil-71: Akarçay Havzası Yeraltı Suyunda Arsenik İzlenen Kuyular (DSİ, 2013)
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6. Yeraltı Suyunun Sürdürülebilir Kullanımında Tarımsal Tehditler
Sulu tarım, yeraltı suyu tüketim hacminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır
ve akiferlerin böyle gelişigüzel tüketilmesi neticesinde yakın gelecekte dünya
genelinde yönetilemez gıda güvenliği sorunlarına yol açacaktır (Rosegrant vd.,2009).
Küresel kullanılabilir yeraltı suyunun yaklaşık 160 milyar m3

olduğu tahmin

edilmektedir (Giordano, 2009). Sulu tarımı desteklemek için akiferlerin aşırı
kullanımının şiddetli ve sürdürülemez oranlarının örnekleri dünyanın hemen her
köşesinde bulunabilir.
Çin‟de Hai He Havzası içindeki Kuzey Çin Ovasın'da tarım ve içme suyu amaçlı
yılda 10 km3 miktarında kullanılan bir yeraltı suyu rezervi bulunmaktadır. Bu
havzada aşırı tüketim nedeniyle son 30 yılda yeraltı suyu seviyesi düşme trendi
göstermekte ve her yıl beslenim miktarında 40-90 mm azalma yaşanmaktadır. Hai
Havzası'ndaki akifer tükendiğinde, Çin Halk Cumhuriyeti mevcut nüfusunun
yaklaşık % 10‟unun gıda ihtiyacını karşılayamayacağı tahmin edilmektedir. Yapılan
başka bir çalışma aşırı yeraltı suyu çekiminden kaynaklanan tarımsal üretim riskinin
sadece

Birleşik

Amerika‟da

yıllık

1

milyar

dolar

düzeyinde

olduğunu

göstermektedir. Kuzey Hindistan Ganj ovalarındaki alüvyon akiferlerde ve Güney
Hindistan‟daki sert kaya akiferlerinde yeraltı suyu seviyesi yılda 1 metreden fazla
oranlarda düşmektedir. Yine Meksika‟daki yüzlerce akiferin toplam rezervi yılda 5
km3 azalmaktadır (Foster ve Chilton, 2003). Yeraltı suyunun bu derece istismarında
şunu belirtmekte önem varki, bu sorun sadece gelişmekte olan ülkelerde değil,
Birleşik Amerika Avustralya ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerde de ciddi bir sorun
teşkil etmektedir. Birleşik Amerika‟daki Ogallala akiferinin sulanan alanlarında
yıllık 1-3 metre oranında çekilme, 2. Dünya Savaşı‟ndan bu yana istikrarlı bir şekilde
devam etmektedir. Akiferin bazı bölgelerinde doygun kalınlığın, beslenmenin
boşalım oranından yüksek olduğu zamanlara göre % 60 oranında azaldığı tahmin
ediliyor. Bu problemin yakın gelecekte önemli ölçüde kötüleşmesi bekleniyor. Gıda
üretimi için gerekli olan su ihtiyacı 2000 yılında 6 milyar insan için bu derecede bir
sorun iken, 2050 yılında öngörülen nüfus artışı 9 milyar olduğunda var olan ve her
geçen

gün

azalan

su

kaynaklarının

bu

ihtiyaca

nasıl

cevap

vereceği

öngörülememektedir. 2015 yılına kadar açlık çeken insanların oranını yarıya
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indirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2004 yılında düzenlenen Binyıllık
Kalkınma Hedefi Toplantısı‟nda su kaynakları ile ilgili stresin daha da artacağı
deklare edilmiştir (United Nations,2004). Görülüyorki 2004 yılında öngörülen su
stresi 2015 yılına geldiğimizde, değil dünyadaki açlık çeken insanların oranını yarıya
indirmeyi bu oranın ve su stresinin giderek arttığını göstermektedir.
Tarımsal faaliyetin yoğunlaşması ile inorganik gübrelerin ve sentetik pestisitlerin
geniş bir yelpazede gelişigüzel kullanımı yeraltı suyu rezervi üzerinde yaygın yayılı
kirlilik kaynağı olmuştur. Birçok ova akiferinin başlıca beslenme alanları şimdi
neredeyse tamamen yoğun tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Gübre kullanımı Çin
ve Hindistan‟da giderek artmaktadır ve dünya genelinde de bilhassa gelişen ülkeler
gübre kullanımında birbirleriyle yarışmaktadır. Bununla birlikte, artan nütrient
seviyelerinin etkisi yerüstü sularında yeterince hissedilirken, ve Meksika Körfezi'nde
bulunan büyüyen, oksijeni tükenmiş 'ölü bölgeler" deniz ekosistemleri üzerinde
hipoksik alanlara neden olurken, ağır gübre ve pestisit kullanımının yeraltı suyu
kalitesi üzerindeki etkileri çok daha az analiz edilir olmuştur. Kuyularda nitrat
konsantrasyonlarına bakıldığında ABD Çevre Ajansı‟nın raporladığı verilere göre
son 20 yılda Birleşik Devletler‟de nitrat izlemesi yapılan 7 kuyudan 3‟ünde 10 mg/l
değerinin aşıldığı bildirilmektedir. ABD Çevre Ajansı (EPA) yeraltı suyu
seviyesinde nitrat sınır değerini 10 mg/l olarak belirlemiştir. Bazı araştırmalar içme
suyunda 2-4 mg/l kadar düşük bir nitrat konsantrasyonunun mesane, yumurtalık ve
lenf

kanserine sebep olduğunu ortaya koymuştur. Akifer sürdürülebilirliği

üzerindeki en büyük tehdit yeraltı suyunun tuzlanmasıdır. Birincil tuzlanma aşırı
çekimlerden dolayı tuzlu suyun tatlı su akiferine girişim yaparak tuzluluk
konsantrasyonunu arttırmasıdır. İkincil tuzlanmanın nedeni ise tarımsal faaliyetlerdir.
İkincil tuzlanma dünyanın en çok sulanan alanların yaklaşık% 20'sini oluşturan
Hindistan, Çin, Pakistan ve Avustralya gibi ülkelerin topraklarını tuzlulaştırmaktadır.
Tuzlar, jeolojik zamanlarda dünyanın birçok kurak ve yarı kurak alanlarında doğal
olarak kaya ve toprakta oluşmuştur. Bu alanların çoğunda tuzlar, toprağın bitki
büyümesini olumsuz etkilemeyecek derinliklerinde bulunmaktadır. Tuzluluk sorunu
başlangıçta büyük ölçekli sulama projeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Yoğun
sulama sonucunda, yeraltı suyu seviyelerini yükseltmiş, toprak tuzlu suya doygun
hale gelmiş ve yeraltının katmanlarındaki tuzlar uyuyan bir dev gibi harekete
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geçirilmiştir. Buna ek olarak sulama suyu içerisinde bulunan tuzlar sulama sonrası
buharlaşarak toprağın yüzeyinde tuzlu bir tabaka oluşturmakta ve toprağın
çoraklaşmasına sebep olmaktadır. Pakistan Aşağı İndus Vadisi'nde 140 bin km2‟lik
sulama alanının 20 bin km2„sinde şiddetli, 40 bin km2„sinde ise orta ölçekte
tuzlanmaya maruz kalmıştır. Sonuç olarak nüfus arttıkça ve artan gıda gereksinimleri
ile tarım uygulamaları yoğunlaşmaya devam ettiği müddetçe yeraltı suyu tuzluluk
sorunları da bir sorun olmaya devam edecektir.

ġekil-72: Yeraltı Suyu Sığ Orta Ve Derin Dolaşımı İle Beslenim Süresi İlişkisi
Ülkemizde yeraltı suyunun aşırı çekimlerinden dolayı sulu tarım yapılan birçok
havzada yeraltı suyu seviyeleri hızla düşmektedir. Seviyelerin her geçen yıl düşmesi
ile daha derine açılan kuyulardan çekilen yeraltı suyunun tuzluluğu artmakta artan
tuzluluk ile yapılan sulama neticesinde topraklarımız da tuzlanmakta, üretilen bitki
miktarı ve kalitesi de düşmektedir. Tarımsal sulama amaçlı çekilen yeraltı suyu
bilhassa Konya Kapalı Havzası‟nda ciddi boyutlara ulaşmış, aşırı çekimlerin devam
etmesi halinde havzada 10 yıl sonra yeraltı suyunun çekilemez duruma geleceği
belirtilmiştir (DSİ, 2013).
6.1. Yeraltı Suyunda Nitrat Kirliliği
Yeraltı sularının nitratla kirlenmesi Türkiye dahil, dünyanın birçok yerinde önemli
bir sorun haline gelmiştir. Yeraltı suyunda belirlenen önemli kirleticilerden biri olan
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azot çoğunlukla nitrat (NO3-) şeklinde bulunur. Hatalı sulama ve gübreleme sonucu
yeraltı suyuna ulaşan nitratın yanı sıra evsel ve endüstriyel atık sularından veya
hayvansal atıklardan kaynaklanan nitrat da doğrudan veya topraktan sızan sularla
taşınarak yeraltı suyuna ulaşmaktadır. Ancak, endüstriyel faaliyetler kirlilik
açısından genellikle daha dar alanlarda etkili olurken, tarımsal faaliyetler daha geniş
alanları etkilemekte olup tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesi ve kontrol edilmesi
daha zordur. Yeraltı suyunda nitrat içeriği tarımsal faaliyetler (özellikle gübreleme)
ve evsel atıkların toprağa ya da toprak altına verilmesi gibi nedenlerle giderek
artmaktadır.

ġekil-73: Akarçay Havzası Yeraltı Sularında Nitrat Seviyeleri (Kaynak Akarçay
Havzası Hidrojeoloik Etüd Raporu, DSİ, 2013)
Binlerce yıl doğal ortam koşularında, doğayla uyumlu bir biçimde yapılan bitkisel,
hayvansal ve tarımsal faaliyetler çevreye zarar vermemiş ve çevre sorunlarına neden
olmamıştır. Gün geçtikçe büyüyen dünya nüfusu ile ihtiyaç duyulan yiyecek
gereksinimi karşılamak için yoğun olarak her bölgede tarımsal aktiviteler ile alan
kullanımı artmaktadır. Tarımsal aktivitelerde, daha fazla ve daha sağlıklı ürün
alabilmek için bilinçsiz olarak gübre ve pestisit kullanımı da beraberinde artmaktadır.
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Toprağa eklenen kimyasal gübreler , bitki besin maddeleri, bitkinin alabileceği forma
dönüştürebilmek için toprağın pH değerini değiştirirler. Toprak , yüzey ve yeraltı
suyu birbirleri ile etkileşim halinde olan sistemlerdir. Toprağa giren bir metal
infiltrasyon ile yeraltı suyuna veya yerüstü suyuna geçebilir. Bunun yanında sulama
da ağır metallerin serbest hale geçmesini tetiklemektedir.

ġekil-74: Akarçay Havzası Yeraltı Sularında Eşik Değeri Aşan Nitrat Seviyeleri
(Kaynak Akarçay Havzası Hidrojeoloik Etüd Raporu, DSİ, 2013)

Yeraltı sularının kirlenmesine yol açan en önemli tarımsal faaliyetler; tarımsal ilaç,
gübre kullanımı ve hayvansal atıkların doğrudan toprağa atılmasıdır. Bu maddeler
toprakta su ile birlikte kolaylıkla taşınabilmekte ve önemli ölçüde kirliliğe sebep
olmaktadırlar.
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ġekil-75: Azot Döngüsü
Yeraltı sularında kirliliğe neden olan parametrelerin başında sularda çözünmüş
haldeki azot bileşikleri gelmektedir. Çözünmüş azotun yeraltında en sık rastlanan
formu nitrat (NO3-) olmakla birlikte, amonyum (NH4+), nitrit (NO2-), azot oksit
(N2O) ve organik azot şeklinde de bulunabilmektedir. Aerobik ortamlarda bulunan
bakteriler amonyağı nitrit veya nitrat iyonuna dönüştürürler. Nitrit iyonu ise oksijen
gibi

yükseltgen

maddelerin

bulunduğu

ortamlarda

kararsız

olup,

hemen

yükseltgenerek nitrat iyonuna dönüşür. İnsan ve hayvan atıkları, endüstriyel kimyasal
atıklar ve özellikle azotlu gübrelerin tarımda yaygın olarak kullanılması; toprak, su,
tahıl ve bitkilerin azot içeriğinin gittikçe artmasına, aynı zamanda içme ve kullanma
sularının nitrat ve nitritle kirlenmesine neden olmaktadır.
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ġekil-76: Nitrifikasyon-Denitrifikasyon
6.1.1. Nitrifikasyon
Biyolojik atıksu arıtma aşaması süresince, NH4-N, eklenen oksijenin de yardımıyla
NO2-N‟e ve daha sonra NO3-N‟e dönüstürülmektedir. Ancak nitrifikasyondan
sorumlu mikroorganizmalar (Nitro somonas ve Nitrobakter) son derece hassastır.
Bunlar, en az 12 °C‟lik sabit sıcaklık, uygun bir C:N:P oranı ve yeterli miktarda
eklenen oksijene ihtiyaç duyarlar. Çamurun yaşı, azotlama bakterilerinin yavaş
çoğalmalarına göre ayarlanmalıdır. Eğer nitrifikasyon prosesi bozulursa, bunun
yeniden stabilize olabilmesi birkaç gün sürebilir.
6.1.2. Denitrifikasyon
Anoksik koşullar altında, NO3-N, ara ürünler NO2-N ve NO/N2O aracılığıyla temel
azota dönüştürülmektedir. Denitrifikasyon biyolojik arıtma aşamasından önce
(akıntıya karsı), arıtma aşaması süresince (eszamanlı) ya da biyolojik arıtma
aşamasından sonra (akıntı yönünde, nadiren) gerçekleştirilir. Biyolojik olarak
kolayca parçalanabilen karbonun yeterli miktarda varlığı bu proses için önemlidir.
Hiç çözünmüs oksijen olmamalıdır.
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ġekil-77: Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon Süreçleri

7. Yeraltı Suyunun Sürdürülebilir Kullanımında Kentsel ve Endüstriyel
Tehditler
Kentleşmenin büyük miktarlarda artan temiz su ihtiyacının sonuçları ve kent
merkezleri etrafında aşırı yeraltı suyu çekimi özelikle dünyanın kalabalıklaşan
şehirlerinde yeraltı suyu seviyelerinde

düşüşe yol açmakta, araştırmalar bu

düşümlerin 30-50 metreyi bulduğunu göstermektedir. Kentsel su temini için
gelişigüzel yeraltı suyu çekiminin toplam hacmi, sulama kullanımı için çok daha az
olmasına rağmen, akiferlerde lokalize basınç kayıpları önemli arazi çökme sorunları
yanı sıra kıyı şehirlerinde tuzlu su girişimine de neden olmaktadır. Arazi çökmeleri
Bangkok gibi Çin‟in birçok şehrinde sürekli yaşanan bir sorundur. Mexico City
şehrinin etrafındaki akiferlerden aşırı su çekimi neticesinde şehir merkezine yakın bir
arazide 7,5 metrelik çökme yaşanmış, bu çökme binalar ve belediye altyapısında
ciddi hasara neden olmuştur. Bu tür çöküntüler aynı zamanda, önemli bir kirlenme
sorununu da beraberinde getirir.
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Gelişmiş dünyada kentsel alanlarda yeraltı suyu kalitesinin bozulması,
yüzeysel akıştan gelen süzülme, kanalizasyonlardan kaynaklanan sızma ve kaçaklar,
yarı kurak bölgelerde kısmen arıtılmış atıksu ile yapılan suni beslenme ve ketsel
alanlarda kurulan atıksu arıtma tesislerinden yapılan deşarjlara bağlanır. Gelişmekte
olan ülkelerin kentsel alanlarında şu anda yeterli arıtma tesislerinin eksikliğinden
dolayı yeraltı sularının mikrobiyal kontaminasyonu büyük bir sorun olarak kabul
edilmesine rağmen, bu sorunlar arıtma altyapısının yeterli olduğu düşünülen
sanayileşmiş ülkelerde de yaşanmaktadır. Örneğin ABD'de, tüm içme suyu
kuyularının yarısı fekal kontaminasyon belirtileri göstermekte, tahminen 5,9 milyon
hastalığın 750 bini ve her yıl yaşanan 9400 ölümün 1400'ünün yeraltı suyunun
kirlenmesi ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir. İngiltere'de yapılan bir araştırma
Birmingham ve Nottingham şehirleri altındaki bir kumtaşı akiferinin 50 ila 92. m
derinliğinde kanalizasyon kaynaklı bakteriler tespit edilmiştir.
Araştırma sonucunda bu tür kentsel akiferlerin derinliklerinde bulunan düşük
seviyelerdeki kirlenme gibi, mevcut atık su arıtma uygulamaları ne olursa olsun
dünya çapındaki benzer akiferlerin de risk altında olduğunu vurgulanmaktadır. Bu
riskler atıksu arıtmasının yaygın olarak yapıldığı (örneğin yerinde arıtma sitemleri,
drenaj alanları, septik tanklar, foseptik çukurları vs.) yerel bölgelerde daha büyük
olabilir.
Bireysel arıtma sistemleri, gelişmiş ülkelerdeki yeraltı suyu kalitesi için
potansiyel bir tehdit olarak kabul ediliyor olsa da, gelişmekte olan ülkelerde bu tür
bireysel tesisler, pahalı veya genellikle işlevsiz olan ortak arıtma tesislerden ve
kanalizasyon sisteminin olmamasından dolayı iyi bir gelişme olarak görülmektedir.
2000 yılında Güney yarımkürede yapılan bir değerlendirme, kentsel alanların
çoğunda kanalizasyon arıtımının Afrika'da yaklaşık % 100 Asya'da ise % 65
oranında yapılmadığını ortaya koymuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından,
gelişmekte olan ülkelerde, şehirlerde yaşayanların % 25'inin hala sanitasyon
hizmetlerine erişiminden yoksun olduğu

tahmin edilmektedir ve bu ülkelerde

bireysel arıtım ve temizlik sistemleri cazip bir çözüm olarak görülmektedir.
Günümüzde, düşük gelirli kentsel alanlar ve tatil yörelerinde ne bireysel ne de ortak
arıtım sistemlerinin yeterli olmaması, buralardan kaynaklanan evsel atıkların
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gelişigüzel bertarafına neden olmakta, ısıya duyarlı fekal koliformların başlıcaları
özellikle aşırı yağışlardan sonra yerüstü sularıyla taşınan bu atıklar vasıtasıyla sığ
akiferlere rahatlıkla ulaşabilmektedir.
Yukarıda sözü edilen arıtma ve altyapı sistemlerinin yokluğu veya yetersizliği
nedeniyle kaynaklanan kirleticilere ek olarak, kentsel alanlardaki mevcut endüstriyel
kaynaklı pek çok kirletici de akiferler için temel sorundur. Bu kimyasalların
dikkatsiz kullanımı, tüm sanayi bölgelerinin altındaki toprak ve yeraltı sularını
kirletmektedir.
Sanayi ile ilişkili kirletici maddelerden en sorunlu olanlarından ikisi, klorlu ve
petrol hidrokarbonlarıdır. Bu hidrokarbonlar, çok düşük konsantrasyonlarda dahi
içme suyu kalitesini etkileyebilirler. Havaalanları, askeri üsler ve karayollarında
kullanılan buz çözücü kimyasallar, gres, egzoz gazları, böcek ilaçları ve böcek
öldürücüler de kirletici kaynaklardır. Karayollarında kullanılan kaya tuzu, erime
neticesinde yerüstü ve yeraltı sularına karışmaktadır. 1940‟lı yıllarda Amerika‟da
karayollarındaki buzlanmayı önlemek için neredeyse hiç kaya tuzu kullanılmazken
2004 yılında 15 milyon ton kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak yeraltı suyundaki
tuzluluğun arttığı gözlenmiştir. Ayrıca atıkların gömülmesi veya sızdırmalı
depolanması da ağır metal kirliliğine neden olmaktadır. Son olarak, tuzlanma kentsel
ve kırsal alanlarda sorunlara neden olmakta, tuzlu su girişimi büyük kıyı şehirlerde
akiferlerin kalitesini düşürmektedir. Gübreler; petrol ve gaz depolama sahalarındaki
sızıntı suları, evsel, endüstriyel, tarımsal atıklar ve salamura sahaları da yeraltı
suyunda tuzlanmaya katkıda bulunabilir.

BÖLÜM 6: YERALTI SUYUNDA DENĠZ SUYU GĠRĠġĠMĠ
Birçok kıyı bölgesi özellikle deltalar yoğun bir nüfusu barındırmaktadır. Dünya
nüfusunun % 50 si deniz kıyısı ile denizden 60 km mesafede bulunan sahada
yaşamaktadır. Yıllardır insanoğlu bu alanlara yiyecek sağlamak ve ekonomik
sebeplerden dolayı ilgi göstermişlerdir. Yerleşim alanlarının çoğalması ve tarımsal
gelişmeye bağlı olarak kıyı bölgelerinde içme, kullanma ve endüstriyel faaliyetlerin
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artması ile yeraltı suyu kullanımı da artmıştır. Yüzey suları ile yeraltı suları
karşılaştırıldığında,

mevsimsel

olarak

özelliklerinin

değişmemesi,

depolama

gereksinimine ihtiyaç duyulmaması nedeniyle yeraltı suları daha avantajlıdır. Buna
bağlı olarak yeraltı suyunun bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar yüksek
mineral içeriği, her yerde bulunmaması, işletme maliyetlerinin yüksek olması ve
tuzlu su girişimidir.

ġekil-78: Ülkemiz ve Avrupa‟da Tuzlu Su Girişimi ve Yeraltı Suyu Çekiminin
Dağılımı (Kaynak: http://www.eea.europa.eu/)
Kıyı akiferlerinde doğal koşulların etkili olduğu ve tatlı suyun basıncının tuzlu suyun
basıncından büyük olduğu durumlarda tatlı su - tuzlu su bir ara yüzey boyunca
dengede bulunmakta ve tatlı su karadan denize doğru hareket etmektedir.
Yoğunlukları farklı olan suların karışımı bu yüzey boyunca yalnızca moleküler
difüzyon ile gerçekleşmektedir (şekilxx)
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ġekil-79: Tatlı-Tuzlu Su Karışım Bölgesi
Yeraltı su kaynaklarının tuzlanmasında çeşitli etkenler, çeşitli süreçlerde etkili
olmaktadır. Derin akiferlerde yer alan tuzlu suların pompaj ile yöresel kuyulara
karışması, birikim havzalarındaki toprak katmanlarında bulunan kaya tuzu formunda
tuz yataklarının yeraltı suyu ile teması; petrol ve doğal gaz arama çıkarma
çalışmaları; kış mevsimlerinde yollarda buzlanmayı engellemek amacıyla yapılan
tuzlama; sulanan alanlarda sulamadan dönen suların yeniden kullanılması bu
etkenlerin başlıcalarıdır. Deniz kıyısındaki akiferlerde karşılaşılan en önemli
tuzlanma nedeni ise deniz suyu girişimidir.
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ġekil-80: Kaliforniya Monterey Kentinde Tuzlu Su Girişiminin Yıllara Göre
Gelişimi (Kaynak: http://www.mcwra.co.monterey.ca.us/)
Akifer içindeki tuzlu su girişiminin uzunluğu akiferden çekilen yeraltı suyu
miktarına, kuyu ve drenaj kanallarının tuzlu su kaynağından uzaklığına, akiferin
jeolojik yapısına, akiferin hidrolik özelliklerine bağlıdır (Kumar, 2006).
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1. Tatlısu-Tuzlusu Dengesi
Sahil akiferlerinde denize yeraltı suyu boşalımı olurken denizden de akifere tuzlusu
girişimi olmaktadır. Tuzlu suyun yoğunluğu yeraltı suyunun yoğunluğundan daha
fazla olduğundan yeraltı suyu kıyıdaki bir akış aralığından denize doğru akarken
tuzlusu da yeraltı suyunun altındaki akifere doğru ilerlemektedir. Bu durum GhybenHerzberg tarafından incelenmiş ve yeraltı suyu ile deniz suyu arasındaki girişim
yüzeyi ve kama hakkında bir denklem ortaya konulmuştur. Bu denklem tatlı yeraltı
suyu ile tuzlusu arasında bir yüzey boyunca yoğunluk farkından ileri gelen
hidrostatik dengenin varlığına dayanır.

ġekil-81: Gyben-Herzberg Eşitliği (Kaynak: http://iwmi.dhigroup.com/)

hs = hf (ρf / ρs – ρf) (gyben-herzberg denklemi)
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Gyben-Herzberg eşitliğine göre burada;
ρf = Tatlı suyun yoğunluğu
ρs = Tuzlu Suyun yoğunluğu
hf = Tatlısuyunun deniz seviyesinden yüksekliği
hs = Tuzlu- tatlı su ara yüzeyi derinliği
Tuzlusuyun Yoğunluğu ps = 1025 kg/m³
Tatlısuyun Yoğunluğu pf = 1000 kg/m³
Buna göre değerler formülde yerine konulduğunda; hs = 40 hf olur.
Yani tatlısuyun denizden 1.00 m yükseklikte olduğu bir alanda tatlısu-tuzlu
arayüzeyinin derinliği 40 m olur.

2. Tuzlanma Süresi
Sahil akiferlerinde açılan kuyularda yeraltı suyu çekimi yapıldığı takdirde denize
boşalacak yeraltı suyu miktarı azalacak ve tuzlu suyun akifer içine girişimi
hızlanacaktır. Tuzlu suyun akiferin iç kesimlerine ilerlemesinde yeraltı suyu hidrolik
eğiminin azalması önemli rol oynamaktadır.
Deniz kıyısından belirli bir mesafede yer alan bir kuyuda sabit debi ile çekim
yapıldığında tuzlanma süresini hesaplamak için Hantush tarafından formüller
türetilmiştir. Bu formüller çıkarılırken akifer sonsuz yayılımlı, homojen ve izotrop
kabul edilmiştir. Kuyudan su çekilirken tatlı su ve tuzlu su kütlesi farklı yoğunluğa
rağmen kuyuya doğru birlikte hareket etmektedir. Sahil akiferlerde bir kuyudan
çekim yapılması halinde kuyudan çekilen suyun ne kadar sürede tuzlanacağını
bulmak için aşağıdaki formül kullanılır:

167

ti =

( ri2 – rw2 )

Formülde;
ti = tuzlanma süresi (gün)
n = porozite
b = akiferin kalınlığı (m)
Q = kuyunun debisi (m3 /gün)
ri = tuzlu suyun kuyuya uzaklığı (m)
rw = kuyu yarı çapı (m) dır.
Formülde, çekilen su miktarı arttıkça tuzlanma süresinin azalacağı, akifer kalınlığı ile
porozitenin artması halinde ise bu sürenin artacağı ortaya çıkmaktadır.
3. AĢırı Yeraltı Suyu Çekiminin Tuzlusu GiriĢimi Üzerine Etkisi
Tatlı su kaynaklarının az olduğu kıyı akiferlerinde tuzlu su girişi hızlı bir şekilde
olmaktadır. Aşırı yeraltı suyu çekimi yapılan alanlarda tuzlu ve tatlı suyun karışım
bölgesi iç kısımlara doğru hareket eder. Tuzlu bölgenin dışında önceden açılmış olan
sondaj kuyuları, sonradan tuzlu bölgenin içerisinde kalır. Yeraltı suyunun sulamada
kullanılmasına devam edilmesi durumunda da ürünlerde tuz etkisini gösterir ve
arazilerde çoraklaşma oluşur. Deniz seviyesindeki akiferlerde yeraltı suyunun aşırı
şekilde kullanılması en tehlikeli durumdur. Tuzlusu girişiminin belirlenmesinde
geleneksel yöntemlerin uygulanmasının yeterli olmadığı durumlarda yeraltı suyunu
oluşturan elementlerin izotopları kullanılmaktadır. Çevresel izotoplardan oksijen ve
hidrojenin izotopları suyun doğal bileşeni olmaları nedeniyle iyi bir izleyicidirler.
Akiferde gelişen hidrojeokimyasal süreçlerin çoğundan etkilenmezler. Buna karşın
suyun etkilendiği fiziksel ve kimyasal süreçler hakkında ipuçları verirler. Çeşitli
nedenlerden oluşan tuzluluğun incelenmesinde ve orijinin belirlenmesinde yapılan
hidrojeolojik etüt ve araştırma çalışmalarında, çevresel izotop ve kimyasal
yöntemlerin kullanılması hidrojeoloji çalışmalarını desteklemesi ve bir arada
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yorumlanması gerekmektedir. Kararlı izotop verileri kullanılarak karışımı sağlayan
suların kökeni belirlenebilir.
4. Kıyı Akiferlerinde Tuzlanma Ve Kıyı Akiferlerinin Yönetimi
Canlıların gereksinimlerini karşıladıkları tatlı su miktarı toplam su miktarı içinde çok
küçük bir orandır. Yerüstü sularının kıt olduğu bölgelerde su talebinin karşılanması
için yeraltı suları kullanılmaktadır. Yeraltı sularının en önemli özelliği yenilenebilme
özelliğinin çok sınırlı olması ve uzun zaman istemesidir. Dünyanın birçok yerinde,
yeraltı suları tarımsal, evsel su taleplerini karşılamak için kullanılmaktadır.
Ülkemizde de sahillerdeki nüfus yoğunluğunun özellikle konutlarınve otellerin
sayısının sürekli artması, içme, kullanma ve sulama su gereksinimlerinin kıyı
akiferlerinde açılmış kuyulardan sağlanmaya çalışılması, aşırı pompaj gibi nedenler
deniz suyunun yeraltı suyuna ilerlemesine (yeraltı suyunun tuzlanması, tuzlu su
girişimi) yol açmaktadır. Kıyı akiferleri yönetimi için önerilen planlama çalışmaları
aşağıdaki tabloda verilmektedir.

ġekil-82: Kıyı Akiferleri Yönetimi İçin Önerilen Planlama Yaklaşımı
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5. Kıyı Akiferleri Ġçin Planlama YaklaĢımı
Kıyı akifer sistemlerinde tatlı yeraltı sularının kullanımı ve iyileştirilmesi çalışmaları
yüzeysel suları ve yeraltı sularını kapsayan bütünleşik su yönetimi, suyun nitelik,
nicelik ve talepleri göz önüne alınarak oluşturulmalıdır. Bu durum işbirliğini, bilgiyi,
çalışmayı, planlamayı ve kanun yapmayı gerektirir (Kumar,2006). Su işlerinin
örgütsel yapısı ülkeden ülkeye değişir. Bütünleşik su yönetimi tüm otoriteler
arasındaki işbirliği ile gerçekleşebilir. Sorumlu otoriteler sektörel veya bölgesel
olarak organize olabilirler. Bununla beraber, bölgesel sorumluluklar ekseriye devlet,
il, bölge gibi hiyerarşik olarak organize edilir. Değişik otoritelerin sorumluluğundaki
bölgelerin coğrafi sınırları farklı ve çakışır olabilir. Bu sınırlar yönetimsel su
paylaşımına veya havza paylaşımına dayanan doğal sınırlar olabilir (Kumar,2006).
Kıyı boyunca yer alan akiferlerde, akifer yönetimine ilaveten tuzlu su girişimi
problemi vardır. Tablo 9‟da de kıyı akiferleri yönetimi için tavsiye edilmiş planlama
yaklaşımı görülmektedir (Maimone vd., 2003).
Tablo-9: Kıyı Akiferleri Yönetimi İçin Planlama Çalışmaları Tablosu (Maimone
vd., 2003)

Mevcut Dataların Toplanması ve Analiz Edilmesi
Entegre Bir Veri Tabanının GeliĢtirilmesi
Problemin Tanımlanması Ve GiriĢim Modelinin GeliĢtirilmesi
Bir Yeraltı Suyu Simülasyon Modelinin
GeliĢtirilmesi
Saha ÇalıĢmalarının Yapılması
Öncelikli Problemler ve Amaca Yönelik Çözümlerin
Belirlenmesi
Çözümlerin Tanımlanması Ve Eylem Planlarının
OluĢturulması
Yönetim Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
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Bir çok durumda kıyı akifer planlaması su teminini sağlayan, bir bölgesel yönetim
(kıyı il ve ilçesi gibi ) veya bir ulusal resmi otorite ile başlar.
5.1. Mevcut Verilerin Toplanması Ve Analizi
Kıyı akiferlerinin planlanmasında ilk adım kıyı akifer sistemini tam olarak anlamak
ve tanımlamak için yeterli verileri toplamak ve tuzlanma problemini bunlarla
birleştirmektir. Başlangıç olarak akiferlerdeki mevcut verileri ve kıyı kuyularındaki
klor konsantrasyonları yeniden incelenmelidir. Genellikle tuzlu su girişimiyle ilgili
olarak akiferin durumunu tam olarak anlamak veya karakterize etmek için çok az
veri vardır. Bu durumda varolan veriler yeniden incelenmeli, su temin kuyularından
veya izleme kuyularından daha açık fiziksel ve kimyasal veriler alınmalıdır.
5.2. Entegre EdilmiĢ (BütünleĢik) Veri Tabanı
Kıyı akifer çalışmaları çok disiplinli olduğu için planlamanın en önemli
elemanlarından biri yeterli veri tabanını geliştirmek ve uygulamaktır. Veriler yere ve
zamana bağlı üç boyutlu olarak analiz edilebilir. Kıyı akifer yönetiminde gerek
duyulan veriler şunlardır:


Kuyu bilgileri (derinlik, lokasyon,akifer sınıfı)



Eski ve yeni planlanmış pompaj bilgileri (kuyu bilgileri ile bağlantılı olarak)



Klorür numune verileri (tarihli, kuyu yerlerine göre)



Su seviye verileri (tarihli, kuyu yerlerine göre)



Yüzey haritası (yolları akarsu, çay, dereleri, kuyu yerlerini, topoğrafik
özellikleri gösteren)



Akifer hidrojeolojik parametreleri (iletim kapasitesi, hidrolik iletkenlik,
formasyon kalınlığı, özgül veri, depolama kapasitesi vb.)
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Beslenme tahminleri - Belirlenmiş mevcut arayüzey, yer ve derinliklerin
haritaları,



Özellikle uzun dönem pompaj kayıtları mutlaka bir araya getirilmelidir.

5.3. Problemin Tanımlanması Ve GiriĢim Modelinin GeliĢtirilmesi
Mevcut veriler ve bilgiler toplanıp incelendikten sonra girişim mekaniğinin bir
modeli yapılmalıdır. Girişim genel olarak bir veya birkaç tipten daha fazla
sınıflandırılabilir:


Ara yüzeyin yatay ve yukarı doğru hareketi, hafif tuzlu veya tuzlu suların
aşağı doğru sızması veya tuzlu suyun kuyu sahasının altına ilerlemesi gibi.
Yatay girişim, tuzlu suyun kıyıdan tatlı yeraltı suyunu karaya ve yukarı doğru
itmesiyle oluşur, akiferin tabanında karakteristik tuzlu su kaması ile
sonuçlanır. Bu durum, hem doğal nedenlerden, hem de insanoğlundan
kaynaklanan (kıyı kuyularından aşırı çekim gibi ) nedenlerden oluşur.



Kıyı

kuyularından

pompaj,

çay,

ırmak,

kanal

gibi

yüzeysel

su

kaynaklarındaki hafif tuzlu, acı suları aşağı çekebilir. Bu girişim doğada
genellikle daha yereldir.


3. tip girişim ise daha derin akiferlerdeki veya aynı akiferin daha derin
bölgelerindeki mevcut tuzlu su yukarıya, kuyuya doğru çekilmesi ile
gerçekleşir. (Bkz Şekil 82)
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ġekil-83: Tuzlu Su Girişimi
5.4 Nümerik Modelleme (Bir Yeraltı Suyu Simülasyon Modelinin GeliĢtirilmesi
Adımları)

Modelleme,

planlama

sürecinin

en

önemli

aşamasıdır.

Birçok

pratik

çalışmada,modelleme amaçları şöyle sıralanabilir:


Mevcut klorür kirliliğini ve girişim mekanizmasını belirlemek,



Mevcut durumdaki arayüzey lokasyonunu tahmin etmek,



Mevcut veya gelecek için düşünülen pompaja dayanarak girişimi belirlemek,



Değişik pompaj senaryolarının özel kuyu lokasyonlarındaki etkisini tahmin
etmek,



Alternatif su temin kaynaklarının bir fayda / maliyet analizine göre pompaj
debisi ile arayüzey hareketi arasındaki değişimi tahmin etmek,
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Girişimi azaltmak, durdurmak veya geri döndürmek için değişik yaklaşımları
test etmek,su temin kaynağı olarak akiferin kullanımının sürdürülebilmesine
yönelik stratejileri değerlendirmek.

5.5. Saha ÇalıĢmaları
Mevcut verilere dayanan bir başlangıç modeli geliştirilirken genellikle veri
yetersizliği ve süreksizliği ile karşılaşılır. Bu durumda saha çalışmaları yapılır. Bu
saha çalışmaları:


Kuyu açılması: Su seviye ölçümlerinin okunması ve klorür numunelerinin
alınmasıdır. Bu tip çalışmalarda en direkt ve genellikle en pahalı yol, birkaç
derinlikte klorür ölçebilecek kuyular açmaktır.



Klorür dengesi: Birçok kıyı akiferinde klorür kirliliğinin tek önemli kaynağı
deniz suyu girişimidir. Ancak potansiyel kaynaklar da olabilir: Akiferde
doğal olarak oluşan mineraller, yüksek toplam çözülmüş katı madde
kapsayan konsantre edilmiş atık sular, septik sistemlerden gelen tuz
konsantrasyonları, kanalizasyon sızmaları, tarımsal sulama suları gibi
potansiyel kaynaklar da klorür kirliliğine sebep olabilir.



Jeolojik Çalışmalar: Elektriksel rezistivite yeraltı suyunun tuzluluğunu
belirlemede çok etkilidir. Rezistivite, elektrik akımının su akımına direncinin
belirlenmesiyle ölçülür.

5.6. Öncelikli Problemler Ve Amaçlar
Planlama sürecinde teknik elemanların ve arazi sahibi grupların birlikte çalışması
önemlidir. Amaç, girişim problemi üzerinde fikir birliğine varmak ve planlama
amaçlarını geliştirmektir. Alternatif kaynaklara, girişimin sebebine, çözümlerin
fizibilitesine, karar vericilerin ve arazi sahiplerinin önceliklerine bağlı çözümler
uygun olabilir. Tüm kıyı akiferlerinde açılan kuyulara vergi koymak için sıkı pompaj
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limitleri konulabilir. Mevcut durumda pompaj kuyularına çok yakın olan ara yüzey
ve sürdürülebilen verime yakın kıyı pompajları belirlenebilir. En verimli debinin
çekimini devam ettirmek için kuyuların dağılımı üzerinde çalışılabilir.

5.7 Çözümlerin Tanımlanması:
Potansiyel çözüm örneklerinden bazıları aşağıda verilmiştir:


Akiferin yeniden beslenmesini artırmak: Yüzey suları ve arıtılmış atık
sularla veya besleme havzalarındaki yüzey akışını tutmak suretiyle tuzlu su
girişimine karşı koymak,



Talep yöntemi: Akiferdeki pompaj baskısını azaltmak için su talebini
azaltmanın yollarını aramak,



Arıtılmış atık sular: Talebi azaltmak için sulama ve diğer kullanımlar için
arıtılmış atık suları kullanmak,



Enjeksiyon bariyerleri: Tatlı su eğiminin denize doğru olduğu akiferde dar
bir zon oluşturmak için enjekte edilmiş sularla bir hidrolik bariyer
yaratılabilir. Bu akiferin etkilenmemiş bölgelerine deniz suyu girişimini
önler,



Kuyuların başka yerlere yerleştirilmesi: Kuyular daha yüksek veya
girişimden daha az etkilenen yerlere yerleştirilebilir. Kuyuların başka
yerlere yerleştirilmesi, bölgede pompaj yoğunluğunu ve yerel girişimi
azaltmak için kullanılabilir,



Değiştirilmiş pompaj debileri: Periyodik olarak artan tuzluluğa maruz bir
kuyunun olduğu bölgede, değiştirilmiş pompaj programı (kuyuyu
iyileştirmek için daha düşük debi veya açıp kapama düzeni) bazen problemi
azaltabilir,
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Fiziksel bariyerler: Duvarlar veya kazıklarla, bir kuyuyu korumak için sığ
girişim bölgelerinde küçük ölçekte fiziksel bariyerler denenebilir. Bu çok
yaygın bir çözüm değildir.

6. Deniz Suyu GiriĢiminin Önlenmesi
Sahil akiferlerinde artan nüfus için ihtiyaç duyulan suyun sağlanması gittikçe
çözümü güç bir problem halini almaktadır. Böyle bir problemle karşılaşmamak için
yeraltısularından daha fazla çekim yapılmaktadır. Bunun sonucunda ise sahil
akiferleri tuzlanmaktadır.
Deniz suyu girişiminin önlenmesi için uygulanması gereken çeşitli metotlar aşağıda
belirtilmiştir:
● Yeraltı suyu çekiminin kontrol altına alınması,
● Suni besleme yöntemi uygulanması,
● Kıyıya paralel kuyular açarak aşırı pompaj ile tuzlu suyun dışarıya atılması,
● Yeraltı bariyerlerinin inşa edilmesi.
Sahil akiferlerine deniz suyu girişimi ile tuzlanan akiferlerin eski durumlarına
döndürülmesi hem uzun zaman hem de önemli harcamaları gerektirmektedir. Bu
bakımdan deniz suyu girişimine meydan vermemek en kesin ve ekonomik yoldur.
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ġekil-84: Sahil akiferlerinde denize boşalan yeraltısyunun yeraltı barajında
depolanması ve bu şekilde tuzlu su girişiminin önlenmesi (A: Yeraltı barajı inşa
edilmeden önceki durum, B: Yeraltı barajı inşa edildikten sonraki durum)
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ġekil-85: Tuzlu Su Girişimini Önlemek Amacıyla Alınabilecek Tedbirler
7. Kıyı Filtrasyonu ile Yeraltı Sularının Beslenmesi ve Deniz Suyu GiriĢiminin
Azaltılması Diğer Ülke Örnekleri
Kirlenmiş olan yeraltı suyunun kalitesinin arttırılmasında halen kullanılmakta olan
reaktif bariyerlere benzer olarak kıyı filtrasyonu, suyun kirletici yükünün
adsorpsiyon, fizikokimyasal filtrasyon ve biyodegredasyon gibi proseslerden pasif
olarak geçmesini sağlamakta ve sürekli olarak aynı kalitede ve kalitesi daha kolay
arttırılabilir bir su üretmeyi sağlamaktadır. Su kalitesi, akifer mineralojisi, akiferin
şekli, yüzeysel suyun kalitesi (oksijen, nitrat,…), yüzeysel ve yeraltı suyu
çevresindeki organik madde tipleri ve havzalardaki arazi kullanımı gibi faktörlerden
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etkilenmektedir. Kıyı filtrasyonu ile sudaki askıda katı maddelerin, biyolojik olarak
parçalanabilen bileşiklerin, bakterilerin, virüslerin ve parazitlerin giderilmesi,
adsorplanabilen inorganik bileşiklerin bir kısmının giderilmesi ve sıcaklık
değişimlerinin ve kıyı filtratında bulunan çözünmüş bileşiklerin konsantrasyonlarının
dengelenmesi sağlanabilir. Sertlik, amonyum ve çözünmüş demir ve mangan
konsantrasyonlarındaki artışlar ile hidrojen sülfit ve diğer sülfür bileşiklerinin
oluşumunda redoks koşullarının değişiminin sonucu olarak gözlemlenen artışlar kıyı
filtrasyonun su kalitesi üzerindeki istenmeyen etkileri arasındadır. Dünyanın birçok
ülkesinde; yüksek hidrolik geçirgenliğe sahip alüvyon akiferler, sığ yeraltı suyu
çıkarılmasına kolaylık sağlaması, yüksek üretim kapasitesi ve talep alanlarına
yakınlığı açısından su üretimi için tercih edilmektedir. Nehirlerden sızan sudan elde
edilen yeraltı suyu, içme suyunun; Slovakya‟da %50, Almanya‟da %16, Hollanda‟da
ise %5‟ini oluşturmaktadır. Avrupa‟da nehirler ve göllerdeki kıyı filtrasyon alanları
çoğunlukla birkaç haftalık veya birkaç aylık alıkonma süreleri için dizayn
edilmektedir. Burada hedef, klor eklemesine gerek kalmadan küçük bir ek arıtma
sonrasında dağıtılabilecek yüksek kaliteli ve biyolojik olarak sabit bir su üretmek
amacıyla, biyolojik olarak parçalanabilen çözünmüş organik karbonun patojenlerin
ve parçalanabilen iz organik kirleticilerin yüzeysel sudan arındırılmasıdır. Kuzey
Amerika‟da, daha yaygın nehir kıyı filtrasyon alanları birkaç saatten günlere,
çoğunlukla birkaç haftaya kadar değişen aralıklardaki alıkonma sürelerinde dizayn
edilmiştir. Kuzey Amerika uygulamalarında kıyı filtrasyonu mikroorganizma,
partikül ve bazı çözünmüş organik karbonlar için sadece bir anlık arıtma olarak
görülürken, Avrupa‟da genellikle tüm arıtmanın önemli bir parçası olarak kabul
edilmekte bu da felsefi bir fark teşkil etmektedir. Avrupa yaklaşımının bir örneği de
halkın yeraltı suyu kaynağının büyük ölçüde kıyı filtrasyon ve yeraltı suyu reşarjına
dayandığı Berlin şehrinde görülmektedir. 220 milyon m3/yıllık suyun yaklaşık %70‟i
bu kaynaklardan sağlanmaktadır (doğal yeraltı suyu reşarjından kalanlarla birlikte ~
%56‟sı kıyı filtrasyonundan %14‟ü de yeraltı suyu enjeksiyonundan). Yakınlarda
birkaç nehir ve göl olmasına rağmen Berlin‟de hiçbir yüzeysel su direkt olarak
kullanılmamıştır ve 19. yüzyıldan beri “taze” yeraltı suyu üretmek için birkaç aylık
alıkonma sürelerine sahip kıyı filtrasyonu uygulanmaktadır (Grünheid vd. 2005).
Yoğun nüfuslu ve endüstriyelleşmiş bir bölge olan Duesseldorf‟ta ise 1870‟den beri
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kullanılmaktadır. Geniş bir kıyı alanına sahip olan ülkemizde atık suların tekrar
kullanımında ve deniz suyu girişimlerinin azaltılmasında kıyı filtrasyonunun
kullanılması büyük avantajlar sağlayabilir.

BÖLÜM 7: YERALTI SUYUNUN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KULLANIMININ
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Akiferlerde uzun periyotlar boyunca

depolanan yeraltı suyu,

ihtiyaç

duyulandan fazla çekim yapılmaksızın kontrollü bir beslenim–boşalım dengesi
kurularak kullanılırsa akifer sürdürülebilir bir şekilde korunabilir ve böylelikle
çevresel ve sosyal sonuçları minimize edilebilir. Ancak böyle teorik yaklaşımları
ölçmek zor olabilir ve sürdürülebilirliğin bu üç bileşeni genellikle birbirleri ile
çatışma içindedir. Örneğin, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya ve Çin'de yeraltı
suyunun aşırı derecede çekimi büyük sosyal faydalar sağlamıştır ancak, çevresel
sürdürülebilirlik pahasına sadece ekonomik sürdürülebilirlik elde edilmiştir.
Yeraltı suyu rezervinin sürdürülebilirliğini belirleyen iki önemli konu, suyun
var olma durumu ve kalitesidir. Suyun varlığı ve kullanabilirliğinde, su seviyesindeki
düşüş, beslenim-boşalım oranları, havzalar arası su transferi gibi etmenler, nehir
havzasının hidrolojik su dengesinin ve yeraltı suyu miktarının değişmesine neden
olmaktadır. Su dengesi, yeraltı suyu sürdürülebilirlik değerlendirmesi için en temel
araçlardan biri olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar su dengesi yeraltı suyu
sürdürülebilirliği için kritik bir bileşen olsa da, tüm hikayeyi anlatmak için yeterli
değildir. Büyük ölçekli arazilerin tarımsal sulama ve kentsel kullanımlar için
dönüştürülmesi yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin bozulmasına yol açmıştır.
Yeraltı suyunun kalitesinin değerlendirildiği metodlar ve onun kirlenmeye ne kadar
açık olduğuna 2 bölüm sonra değinilecektir.
'Sürdürülebilir' olarak yeraltı suyu çekim oranlarının değerlendirilmesi yıllardır
önemli bir tartışma konusu olmuştur. Geleneksel olarak, hidrologlar ve yöneticiler
yeraltı su kaynakları yönetimi için 'emniyetli verim‟ kavramını kullanmaktadırlar.
Emniyetli verim kavramı ilk kez Lee tarafından 1915 yılında "yeraltı suyu rezervinin
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tehlikeli boyutta tüketilmeksizin düzenli ve sürekli olarak çekilebilir yeraltı suyu
miktarının sınırı" olarak tanımlamıştır. Bu tanım ilerleyen yıllarda birçok kez
modifiye edilmiştir. Genellikle “tehlikeli miktarda” ifadesi yerine “istenmeyen
sonuç” ifadesi kullanılmıştır. Sürdürülebilir kullanım da yeraltı suyu beslenim
miktarından daha az kullanım olarak tanımlanmış; bununla birlikte bu tanım, pek çok
kişi tarafından itiraz edilmiş ve hatta 'su bütçesi miti' olarak adlandırılmıştır.
Genellikle bu terimlerin öznellik ve belirsizliklerinden dolayı aslında yeraltı suyu
rezervlerinin üzerinde istismara katkıda bulunduğu öne sürülmektedir.
Emniyetli verim kavramı için yukarıda belirtilen yanılgıları açıklamak için şöyle bir
su bütçesi yaklaşımı kullanılabilir:
Başlangıç koşullarında, yağıştan beslenme (R0), bir akarsu veya bir su kütlesine
boşalım (D0) ile dengelenir. Pompalama kuyusu açıldıktan sonra yeni bir su dengesi
eşitliği;
(R0 + ΔR0) – (D0 – ΔD0) – P = dV / Δdt

yazılabilir,

Burada;
(ΔD0),

pompaj nedeniyle boşalımdaki azalma,

(ΔR0),

pompajdan dolayı beslenimdeki artış,

P,

pompalama oranı,

dV / Δdt

yeraltı suyu depolamasındaki kayıp.

Bu durumda yeraltı suyu sürdürülebilir ya da emniyetli verimi, yeraltı suyu
depolamasında bir kayıp olmayacak şekilde, havzaya gelen akım Is (=R0 + ΔR0) ile
artık akış (D0 – ΔD0) arasındaki dengeye eşit olan pompalama (Ps) oranı olarak
tanımlanabilir.
dV / Δdt = 0 olmak üzere;
(Ps)= (R0 + ΔR0) – (D0 – ΔD0)
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Pompalama teorik olarak, artık akış (D0 – ΔD0) sıfır olduğunda ve çekim oranı doğal
ve yapay beslenime (R0 + ΔR0) eşit olduğu sürece devam edebilir. Hatta bu koşul
altında yeraltı suyu rezervinde hiç azalma olmadığından, emniyetli verim kavramı
ihlal edilmemiş olur. Yeraltı suyuna beslenimin azaltılması, yeraltı suyuna bağımlı
ekosistemlerin kaybına yol açabilir ve bu noktada bir havzanın 'emniyetli verimini'
tanımlamakta, bu yaklaşımın kullanılması yanlışlığı yatıyor. Bu emniyetli verim
ilkesinin uygulanması, yeraltı suyu seviyelerinde düşüşe, akarsuların kurumasına,
nehir kıyısı ve sulak alan ekosistemlerinin kaybına yol açmıştır. Bu problemlere
rağmen, hidrojeologlar ve su tahsisi yapan kurumlar arasında süregelen, eğer yeraltı
suyu çekim oranı doğal beslenmenin oranı kadar veya çok ise, yeraltı sularının
geliştirilmesinde sürdürülebilir ve emniyetli verim ilkelerinin kullanılması hatası
devam edecektir. Çünkü ne kadar yeraltı suyunun sürdürülebilir bir şekilde
kullanılabileceği,

beslenim-boşalım

ilişkisini

çevreleyen

ekosistemin

nasıl

değiştiğinin ve yeraltı suyu kullanımı ile bu değişiklikler arasında nelerden ödün
verileceğinin kabul edilebilir olup olmadığının bir fonksiyonudur. Bu bağlamda, su
dengesi eşitliği, sürdürülebilirliği tanımlamak için gerekli ancak yetersiz bir
durumdur. Dahası, su bütçesi

hesabında şu açıktır ki, çekim oranı doğal

beslenmeden daha az olduğu miti sürdürülebilirdir ifadesi için hatalıdır. Yeraltı suyu
çekimi, beslenim ve boşalımı birlikte değiştirebilir ve çok farklı bir yeraltı suyu akım
eşitliği kurmak gerekir. Bu nedenle sürdürülebilir yeraltı suyu değerlendirmesinde,
çevre, toplum ve yeraltı suyu sistemi üzerindeki faaliyetlerin etkisi, dinamik bir
yaklaşım gerektirir. Sayısal yeraltı suyu modelleri genellikle hidrolojik döngünün
bileşenlerinin tahmini için kullanılan çeşitli yenilikçi yöntemler ile birlikte, bu tür
değerlendirmeler için gereklidir.
1. Yeraltı Suyunun Beslenimi
Yeraltı suyu kaynaklarının sürdürülebilirliği, beslenmenin veya çekimin bir
fonksiyonu olarak kabul edilebilir. Bu iki unsur birlikte yeraltı suyu depolamasının
büyüklüğünün zaman içindeki değişimini tanımlamaktadır. Bu yaklaşım ile, yeraltı
suyu besleniminin zamansal ve mekansal modeli, hem iklim ve arazi kullanımından
kaynaklı değişim hem de ilgili yeraltı suyu kaynaklarının sürdürülebilirliğinin
sağlanmasında etkili bir havza yönetim stratejisi tasarımı için önemlidir. Beslenmeyi
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kavramak yeraltı suyunun kirlenmeden dolayı kalitesinin bozulmasında kritik bir
öneme sahiptir. Çünkü birçok kirletici yerüstünden beslenme ile yeraltı suyuna
taşınmaktadır. Ortalama beslenme oranları yeraltı suyu tablası derinliği ile birlikte
akiferlerdeki yayılı kirletici kaynaklarını tahmin etmek için de kullanılabilir.
Beslenme, yağış ve geniş tarım alanları üzerinde yapılan sulama ile ya diffüz
(dolaylı) beslenme olarak ya da göl, nehir, gibi yerüstü suyu kütleleri, enjeksiyon
kuyusu gibi lokal veya noktasal bir şekilde beslenebilir. Yayılı beslenme, beslenme
oranlarının akifer depolaması ve akifere iletilen su miktarı ile tanımlandığı sığ yeraltı
suyu tablaları ve beslenme akımlarının olduğu nemli iklimlerde yaygındır. Buna
karşılık noktasal beslenme ise, yağış ve buharlaşma gibi beslenme büyüklüğünü
kontrol eden iklimsel faktörlerin olduğu kurak iklimlerde yaygındır.

ġekil-86: Yeraltı Suyu Beslenme Çeşitleri
Beslenme hem iklim değişikliğinden hem de arazi kullanımındaki değişimden
etkilenir. Bu değişimlerin mekansal kararsızlığının büyüklüğü geçmişten günümüze
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kadar araştırma konusu olmuştur. Akifer beslenim mekanizmaları ve arazi kullanımı
ile bağlantılarının anlaşılması ve kavranması sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi için
kritik öneme sahiptir. Beslenmenin miktarında önemli değişiklikler meydana getiren
etmenler aşağıda sıralanmıştır:
 Arazi kullanımı ve bitki örtüsünün değişimi ve havzalararası yerüstü suyu
transferi ile sulu tarım yapılması,
 Kentleşme,

özellikle

su

şebekelerinin

kaçaklar

ve

foseptikler

ile

olumlu/olumsuz beslenimi ile betonlaşmadan dolayı geçirimsiz alanlardaki
artış,
 Yerüstü

suyu akış rejimlerindeki değişim, özellikle nehir akışının yıl

içersindeki değişimi,
 Yeraltı suyu tablasının aşırı çekimlerden dolayı düşmesi ve arazi drenajı ile
süzülme alanlarının tahrip edilmesi,
 İklimsel faktörler, bilhassa yağış olayları ve sıklıklarındaki bozulmalar.

Ölçümlerin yapıldığı bölgeye göre sınıflandırılmış beslenme tahmin teknikleri üç ana
gruba ayrılmıştır.
 Yerüstü suyu teknikleri,
 Doygun olmayan zon teknikleri,
 Doygun zon teknikleri.
Yerüstü suları ve doygun zon teknikleri daha çok nemli bölgelerde, doygun olmayan
zon teknikleri ise kurak ve yarı kurak bölgelerde kullanılır. Tüm bu akifer-nehir
zonlarında beslenme değerlendirmesi yapılabilmesi için fiziksel ve izleyici temelli
yöntemlerin (su bütçesi veya direk ölçüm temelli) kapsamla bir incelemesi
yapılmalıdır. Bir beslenim yöntemi olarak en yaygın yerüstü suyu tekniği baz akım
boşalımıdır. Baz akım boşalımı pompaj, derin akiferlere sızma ve terleme nedeniyle,
beslenmeye mutlak eşit olmasa da, yetersiz veri bulunan büyük mekansal ölçeklerde
kullanılan en yaygın tekniktir . Örneğin, ABD‟de komşu havzalar arasında beslenimi
tahmin etmek için ortalama yıllık akış ile baz akım indeksini çarparlar. Diğer yerüstü
suyu teknikleri, yapay su kanallarındaki kayıp-kazanç oranlarını belirlemek için
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kanal yatakları üzerinde infiltrometreyle doğrudan ölçümler vasıtasıyla veya izleyici
teknikleri ve izotop kullanımıdır.
Doymamış bölge ölçümleri, toprak-su bütçesinin farklı bileşenlerini ölçmede
lizimetreler, izleyici katılarak yapılan izleyici tabanlı teknikler (örneğin bromit,
tridyum yada boya), tarihsel izleyiciler (örneğin kirletici sızıntıları veya atmosferik
nükleer testler), ya da çevresel izleyicilerle yapılır. (örneğin klorit).

Doymamış

bölge teknikleri, ağırlıklı olarak doygun olmayan bölgelerdeki kalınlığın izleyiciler
ile ölçümünün uygun olduğu kurak veya yarı kurak bölgelerde kullanılır.
Doygun bölge yöntemleri ise su tablası değişim (dalgalanma) yöntemi gibi
sadece beslenme nedeniyle serbest akiferlerde yeraltı suyu seviyesi yükselir
önermesine dayanan fiziksel teknikler ile kimyasal izleyici tekniklerini içerir. Su
tablası dalgalanma yöntemleri, en iyi keskin artışların ve düşüşlerin olduğu sığ su
tablalarında uygulanır. Birçok doygun olmayan bölge teknikleri nokta tahminleri
verse de, doygun bölge teknikleri geniş alanlarda entegre tahminler verebilmektedir.
İzleyiciler beslenme miktarında uzun süreler boyunca en güvenilir tahmini sağlar,
ancak zamansal dalgalanmalar ile ilgili hiçbir bilgi vermez. Halbuki su bütçesi
metodları zamansal dalgalanmalarda bilgi sağlar ancak bu metodlar da izleyici
tabanlı metodlara göre daha fazla belirsizlik içerirler. Beslenim tahmini tekrarlanan
bir süreçtir ve belirsizliği en aza indirmek için birden fazla yaklaşımın eşzamanlı
kullanılmasını gerektirir.
2. Yeraltı Suyunun Tüketimi
Kentsel, tarım ve sanayi için yeraltı suyu kullanımının aşırı derecede artması
nedeniyle yeraltı suyu çekimi de bu ölçüde artmıştır.
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Tablo-10: DSİ 2014 Yılı Yeraltı Suyu Tahsis Miktarı (DSİ Faaliyet Raporu, 2014)

Ne yazık ki yeraltı suyu özellikle büyük alanlarda tüketildiği ölçüde nadiren bu
tüketilen miktarı belirlenmiş ve belgelenmiştir. Yeraltı suyu boşalımı veya akiferin
aşırı tüketimi, genellikle yeraltı suyu çekiminin doğal yeraltı suyu beslenimini aştığı
durumlarda anlaşılmaktadır. Ancak bu anlayış yeraltı suyunun boşalımını tarif
etmede yetersiz ve sınırlıdır. Bierkens ve Van Beek tarafından 2009 yılında
geliştirilen küresel bir hidroeolojik model olan PCR-GLOBWB kullanılarak yeraltı
suyu beslenim değerlendirmesi yapılmış ve ayrıca Uluslararası Yeraltı Suyu
Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen küresel bir yeraltı suyu boşalım tahmini
yapılmıştır. Bu çalışma, küresel yeraltı suyu tüketiminin 1960‟larda 126 km3 iken bu
miktarın 2000‟li yıllarda 283 km3‟ e yükseldiğini göstermiştir.
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ġekil-87: Dünya Genelinde Yeraltı Suyu Çekim Miktarındaki Değişim (Wada vd.,
2010.)
Dünya genelinde yeraltı suyu tüketiminin yoğun olduğu; Kuzey-Doğu Pakistan ve
Kuzey-Batı Hindistan, Kuzey-Doğu Çin, Orta Amerikada bulunan Ogallala Akiferi,
Kaliforniya Central Valley'deki San Joaquin-akiferi, İran, Yemen ve İspanya'nın
Güney-Doğusu bilinen birçok sıcak noktayı göstermektedir.

Tablo-11: Ülkemizin Su Kaynakları Potansiyeli (DSİ Faaliyet Raporu, 2014)

Bölgesel ölçekli yeraltı suyu depolama değişikliklerini değerlendirmek için
en değerli uzaktan algılama teknolojisi, yüksek hassasiyetli uydu gravimetre
yöntemidir ve bu yöntem Amerikan Ulusal Havacılık Derneği ve 2002 yılında
kurulan Alman Yer bilimleri Gravite Ölçümleri ve İklim Deneyleri Araştırma
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Merkezi (GRACE) tarafından etkin bir biçimde kullanılmaktadır. GRACE uyduları,
atmosfer ve okyanuslar ile birlikte kıtaların yüzeyi ve altındaki toplam su
depolamasındaki değişikliklerden kaynaklanan dünya'nın yerçekimi alanındaki
zamansal ve geçici değişimleri tespit etmektedir. Toplam su depolamasındaki bu
farklılıkların belirlenmesi daha sonra hidrolojik döngünün diğer bileşenleri hakkında
varsayımlar

yapılmasına

olanak

sağlayarak

yeraltı

suyu

depolamasındaki

değişiklikleri değerlendirmek için kullanılabilecektir. Birleşik Amerika‟daki High
Plains Aquifer serisinin bir parçası olan Ogallala Akiferinin alanı yaklaşık olarak
450.000 km2‟dir ve ülkedeki sulu tarımın % 27‟si bu akifer üzerinde yapılmaktadır.

ġekil-88: Birleşik Devletle, Ogallala Akiferi 1950-2005 Yılları Arasında Yeraltı
Suyu Seviye Değişimi (Kaynak nature.com)
2002 yılında GRACE tarafından yapılan bir çalışma ile Ogallaa akiferinde
yıllık depolamaki değişimler belirlenmiş ve GRACE uydularının tahminleri Missisipi
Nehir Havzası‟nda Illinois'de yapılan arazi çalışmaları ile karşılaştırılmış ve başarılı
sonuçlar

alındığı

doğrulanmıştır.

2009

yılında

hidrojeologlar

Güneydoğu

Avustralya'da Murray-Darling nehir havzasında kuraklık etkilerini izlemek için ve
kuzeybatı Hindistan'ın büyük bölümünü kapsayan akiferlerin yıllık su seviyesindeki
düşümün 4 cm. olduğunu belgelemek için GRACE verilerini kullanmışlardır.
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ġekil-89: GRACE Uydusunun Kuzeybatı Hindistan‟da 2002-2008 Yılları Arasındaki
Yeraltı Suyu Seviye Değişiminin Uydu Görüntüsü (Kaynak nasa.gov)
GRACE Uyduları 2003-2009 yılları arasında Fırat-Dicle Havzası‟nı da
yakından izlemekte, bu havzada da benzer düşüm anomalileri yakalamaktadır. Orta
Doğu genelinde ise bu yıllar arasında yaklaşık 144 km3 yeraltı suyunun çekildiği
ortaya konmuş bu miktarda bir yeraltı suyu çekimi ölü denizin hacmine yakın olduğu
belirtilmiştir. Bu kaybın % 60‟ının sayıları milyonlarla ifade edilen tarımsal
sulamada kullanılan kuyulardan yapılan çekimlerden, %30‟unun Fırat ve Dicle
Nehirlerindeki suyu kullanarak, nehir suyu miktarın % 40-% 80 arasında azalmasına
neden olan Suriye ve Irak‟ın, % 10‟unun ise yağışların azalmasının sebep olduğu
belirtilmektedir. Nehirlerdeki bu miktarda bir azalma yeraltı suyu beslenimini ciddi
oranda etkilemektedir.
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ġekil-90: GRACE Uydusunun Fırat-Dicle Havzası Nisan-2004 Yeraltı Suyu
Anomali Görüntüsü (Kaynak nasa.gov)

ġekil-91: GRACE Uydusunun Fırat-Dicle Havzası Nisan-2009 Yeraltı Suyu
Anomali Görüntüsü (Kaynak nasa.gov)
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ġekil-92: GRACE Uydusunun Orta Doğu Yeraltı Suyu Anomali Görüntüsü (Kaynak
nasa.gov)

2011 yılında yapılan bir çalışma ile Kaliforniya Central Valley Akiferinin yeraltı
suyu miktarının 2003 ve 2010 yıllara arasında 30 km3 azaldığı, bu hacimde bir
azalmanın, ülkenin en büyük tatlı su rezervlerinden biri olan Mead Gölünün hacmine
hemen hemen eşit olduğu bildirilmiştir. GRACE düşük mekansal ve zamansal
çözünürlüğünden dolayı henüz hidrologlar tarafından tam olarak benimsenmemiştir.
GRACE tahminlerinin doğruluğu 200.000 km2‟den daha küçük ölçeklerde iyi sonuç
vermemekte ancak iyi tarafı aylık zamansal veri sunabilmesidir. Bu tür ölçek
sorunları, ancak, son yıllarda uygulanmakta olan gelişmiş veri asimilasyon
yaklaşımları ile ele alınmaya başlanmıştır.
3.

Topoğrafya Kontrollü Yeraltı Suyu Seviyelerine KarĢı Beslenim
Kontrollü Seviye YaklaĢımı

Yeraltı suyu tablasının dinamikleri, yüzey ve yeraltı süreçleri arasındaki
bağlantının önemli bir belirleyicisidir. Geniş alanlarda su tablasındaki değişimlerle
ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Uzun dönem yeraltı suyu tablası ortalamalarına ait
veriler 2007 yılında ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından (USGS)
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derlenmiştir. Yeraltı suyu tablasının derinliği iklim, topografya, arazi kullanımı ve
diğer kontrollerin bir fonksiyonu olarak her ne kadar değişirse değişsin yine de bilgi
eksikliği söz konusudur. Bir yüzyılı aşkın bir süredir hidrologlar su tablasını,
topoğrafyanın bir kopyasıymış gibi kavramsallaştırdılar. Ancak neyseki son
zamanlarda yapılan çalışmalar yeraltı suyu tablasıyla onu örten topoğrafyanın
morfolojsiiyle ilişkisinin sınırlı olduğunu ortaya koymuştur. 2005 yılında yapılan bir
çalışma ile bölgesel ölçekteki su tablalarının, hem topoğrafyadan büyük ölçüde
farklılık gösteren beslenme kontrollü su tablalarının hem de topoğrafyaya benzerlik
gösteren topoğrafya kontrollü su tablalarının sınıflandırılabileceği önerilmiştir.
Beslenim kontrollü su tablası, dağlık topoğrafya ve yüksek hidrolik iletkenliğin
olduğu kurak bölgelerde daha yaygın olduğu düşünülmekte iken

topoğrafya

kontrollü su tablası, topoğrafyadaki eğimin ve hidrolik iletkenliğin düşük olduğu
nemli bölgelerde

görülmektedir. Basit bir karar kriteri, beslenim kontrollü ve

topoğrafya kontrollü su tablaları olasılıklarını değerlendirmede kullanılmaktadır:

topoğrafya kontrollü

< 1

beslenim kontrollü

Burada;
R [L/T]

yıllık ortalama beslenim oranı,

L [L]

yerüstü suyu kütleleri arasındaki ortalama mesafe,

K [L/T]

hidrolik iletkenlik,

H (L)

akifer kalınlığı,

d (L)

maksimum arazi yüksekliği,

m birimsiz (8 ya da 16, akışın tek boyutlu ya da radyal olup olmadığına bağlıdır.)
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Bu boyutsuz kriterler, Birleşik Devletlerin su tablası tiplerini bulmak için
2011 yılında kullanılmıştır. 2002 yılında bulunan küresel beslenim tahminleri ve
2011 yılında geçirgenlik tahminleri, su tablası oranlarındaki mekansal değişimleri
tahmin etmede kullanılmıştır. Su tablası oranlarındaki

11 dereceden büyük

değişimler şaşırtıcı olmuştur ve su tablalarının belirgin bir şekilde beslenim veya
topoğrafya

kontrollü

olduğunu

ayrıca

su

tablası

oranlarının,

bileşen

değişkenlerindeki belirsizliklere rağmen, yeraltı suyu kütlelerinin sınırlarının
çizilmesinde etkin bir araç olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Birleşik Amerika'nın güneybatısında ve Kayalık Dağlar'da su tablası ağırlıklı
olarak beslenim kontrollü iken, kuzeydoğuda su tablası daha çok topoğrafya
kontrollüdür. Orta batı ve güneydoğu da ise su tablasının beslenemim kontrollü mü
yoksa topoğrafya kontrollü mü olduğu belirgin değildir. Su tablası oranı ve su tablası
derinlikleri arasındaki yapılan bir korelasyon analizi, beslenim kontrollü su
tablalarının, topoğrafya kontrollü su tablalarından daha derin ve daha değişken
olduğunu göstermiştir. Topoğrafya kontrollü su tablalarının olduğu bölgelerde su
tablası derinlik karakteristiğinin 5 metreden daha az olduğu tespit edilmiş olup bu
durum bu bölgelerde yerüstü ve yeraltı proseslerinin sıkı bir bağ içinde olduğunun
bir göstergesidir.
Peki tüm bunlar sürdürülebilirlik açısından ne anlama geliyor? Beslenim
kontrollü su tablalarına sahip akiferler genellikle daha derin ve topoğrafya kontrollü
sığ su tablalarına nazaran yayılı kirletici kaynaklarına karşı daha korunaklıdır.
Ancak beslenim kontrollü su tablaları, uzun süren yenilenme zamanlarından dolayı,
aşırı pompaj kaynaklı yeraltı suyu tüketiminden daha çok etkilenmektedir.
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4. Ampirik Kirlenebilirlik Tahminleri
Yeraltı suyu kirlenebilirlik kavramı, fiziksel şartlara göre bazı yeraltı suyu
koruma yaklaşımlarına dayanır. Yeraltı suyunun korunmasında, kirlenebilirlik
indikatörleri; "kirlenebilirlik" teriminin hidrojeolojide uzman olmayanlar tarafından
anlaşılabilir ve açık olmasından dolayı kolaylıkla kamu bilinci oluşturulmasını
sağlayabilir. Kirlenebilirlik indikatörleri, yıllardır devam eden bir araştırma
konusudur ve bu indikatörler, kirlenmenin önlenmesi için arazi kullanım planlarının
oluşturulmasında

sosyal ve ekonomik açıdan çok kullanışlı bir araç olmuştur.

((Javadi et al., 2011) Yeraltı suyu kirlenebilirlik tahmininde kullanılan tarama
modelleri net beslenim, toprak tipleri, su tablasının derinliği, topoğrafya, vs. gibi
hidrojeolojik özelliklere dayanır. Yeraltı suyunun kirlenebilirliğinin göreceli olarak
ölçülmesi için, kirletici parametreler ve bunların değerlendirme yöntemleri, bu
nümerik skor içine entegre edilmektedir. Bunlar katman ya da dizin yöntemleri
olarak da bilinir ve tek bir yeraltı suyu kirlenebilirlik haritası içindeki farklı
bölgelerin kombinasyonuna dayanır. Katmanlı ve indeks metodlarının en popülerleri,
akifer kirlenebilirlik indeksi ve DRASTIC metodlarıdır. EPA tarafından geliştirilen
DRASTIC model en çok bilinen metodtur ve Birleşik Devletler haricinde Fas, Ürdün
Çin İran gibi dünyanın farklı ülkelerinde de kullanılmıştır. Yedi temel hidrojeolojik
parametreye sahip olan DRASTIC model de;
D: yeraltı suyu tablasının derinliğini,
R: net beslenimi,
A: akifer tipini,
S : toprak tipini,
T: topoğrafyayı,
I: vadoz zon tipinin etkisini,
C: hidrolik iletkenliği temsil eder.
Burada D, R ve I en önemli parametrelerdir.
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DRASTIC model gelişmiş ülkelerde en yaygın olarak kullanılan metod olmasına
rağmen gelişmekte olan ülkelerde yeterli veri eksikliği nedeniyle uygulanabilirliği
sınırlıdır. Durum böyle olunca, doygun olmayan zonun kalınlığına, litolojiye ve
toprak özelliklerine dayanan yüksek, orta ya da önemsiz derecede kirlenebilir olarak
belirlenmiş akiferlerde, daha basit bir sınıflama metodu geliştirilmiştir. Bu tarama
modelleri yeraltı suyu kirliliği için kendine özgü bir başlangıç tahmini kurar, fakat
bu modeller araziye has kirlilik riski tahmininde yetersiz kalmaktadır. Daha sofistike
yaklaşımlardan olan, Stewart ve Loague tarafından 2003 yılında geliştirilen Tip
Transfer Fonksiyonu (TTF) yaklaşımı, vadoz zonda pestisit özümseme modelini
içermektedir. Bu yaklaşım Jury tarafından 1982

yılında yapılan Jury Transfer

Foksiyonu modeline dayanmakta ve benzer hidrolik özelliklerdeki toprak tiplerinde
kullanılmaktaydı. Proses tabanlı modeller, toprağın hidrolik özelliklerine dayanan
Tip Transfer Fonksiyonlarını geliştirmek için kullanılmaktadır. Tip Transfer
Fonksiyonları Stewart ve Loague (2003) tarafından bölgesel ölçekli yeraltı suyu
kirlenebilirlik değerlendirmeleri için kullanılmıştır.

5. Noktasal Kaynaklı Kirleticiler: Kararlı Durumlarda Seyahat Süresi
Dağılımları
Noktasal kirletici kaynakları; petrol ürünlerinin dökülmesi veya sızması,
endüstriyel atık bertaraf alanlarından gelen yoğun sızıntı suları, çöp toplama
alanlarından gelen nitrat ve ağır metaller ve septik sistemlerden gelen deterjanlar,
virüsler ve bakterilerden oluşur. Araştırmaların çoğu endüstriyel atık bertaraf
alanlarına yönelmişken, septik alanlar üzerindeki çalışmalar nispeten daha azdır.
Noktasal kaynaklı kirletici modelleri tek boyutlu modellerden üç boyutlu karmaşık
modellere kadar uzanmaktadır. Lagrange (veya akım tüpü) modelleri, basit tek
boyutlu modeller ile proses tabanlı modeller arasında orta seviyede bir karmaşıklık
vardır. Seyahat süresi tabanlı ya da Lagrange temel kavramsal model yaklaşımı, akış
alanı içerisinde seyahat süresince maddenin konsantrasyonundaki değişimi temel alır.
Geleneksel Euler modeline göre bu tür seyahat süresi tabanlı modellerin başlıca
avantajı, eşdeğer tek boyutlu bir kavramsal modelin kullanılarak üç boyutlu bir
kavramsal modelde hesaplama verimliliği sağlamasıdır.
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1992 yılında geliştirilen Lagrange Stokastik Advektif Taşınma (LASAR)
yaklaşımı, kuramsal olarak etkileşim halinde olmayan kümelenmiş akım tüplerinin
içinde sürekli bir akış alanı olduğu varsayımına dayanır. Tek bir seyahat süresinde
karakterize edilmiş her akım tüpü ve advektif çözünen taşınımı, tek bir akım tüpü
içinde tek boyutlu olarak modellenmiştir. Hareketli ve sabit fazlar arasındaki kütle
değişiminin jeokimyasal bir modeli akım tüpünde belirli bir zaman içinde değişen
çözünen konsantrasyonunu hesaplamak için kullanılmıştır. Dispersiyon etkisi,
heterojen bir akım alanındaki seyahat süresi dağılımı üzerinde, tek bir akım tüpü
dışında zamanla değişen konsantrasyona entegre olarak dahil edilmektedir. LASAR
yaklaşımı, noktasal kirletici kaynaklarda ve akış alanının yaklaşık olarak kararlı
halde olması durumunda uygulanabilir. 1995 yılında bitki köklerinin su emme
etkisinin hesaba katılması ile, kararlı akım durumunda hatta kısa süreli akımlarda
bile,

çözünen kirletici miktarını tahmin etmeye yardımcı olabileceğini ileri

sürmüşlerdir. LASAR yaklaşımının çeşitleri, yoğunluğu sudan fazla olan ve suya
karışmayan tehlikeli sıvı maddelerin (DNAPL) dağılımlarını tanımlamak için
kullanılmıştır.
6. Yayılı Kirleticiler: Akifer Alıkonma Süresi Ve Geçici Seyahat Sürelerinin
Dağılımları
Yeraltı suyunda yayılı kirleticilerin dağılımı, yeraltı suyundaki kirletici
dolaşımını belirleyen zemin ile jeolojik yapı içine kirletici girdisine neden olan vadoz
zonun yapısı ve doğal zayıflama süreçlerini tanımlayan iklime bağlıdır. Bu
süreçlerde kirletici dağılımı yayılı bir biçimde gerçekleştiği için, yeraltı suyuna etkisi
zaman alır ve bunlar arasında korelasyon yapmak da oldukça zordur. Akifer
alıkonma süresi, hem kirleticilerin yoğunlaşması hem de yenilenme süreçlerinde
ortaya çıkabilir. Kirlenmenin etkilerinin yeraltı suyunda görülebilmesi için geçen
sürenin büyüklüğü kirleticinin katettiği yola, toprak veya jeolojik formasyonun
yapısına, dokusuna vs. bağlıdır.
Alıkonma süresi yeraltı suyunun beslenimi için gereken süreyle direk ilgilidir
ve bu süre izotop analiziyle ortaya konabilir. USGS'nin yaptığı bir çalışmada Birleşik
Devletler genelinde izleme kuyuları ile yeraltı beslenim süreleri gübre kullanımında
artışlar ve yeraltı suyu nitrat konsantrasyonları arasındaki korelasyonu geliştirmek
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için kullanılmıştır. ABD'de toplam gübre kullanımı 1950 yılından bu yana önemli
ölçüde artmıştır. Rupert'in Birleşik Devletler genelinde küçük bir alanda yaptığı
detaylı çalışmada, yeraltı suyu kalite trendinin tarımsal faaliyetler ile yakından ilgili
olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada,

Ulusal Su Kalitesi Değerlendirme

ağlarından 1994 ve 2002 yıllarında elde edilen nitrat pestisit konsantrasyonları ve
yeraltı suyu yaş verileri karşılaştırılmıştır. Gübre ve atrazin kullanımının tarihsel
değişimleri dikkate alınarak ortaya konulan nitrat ve atrazin konsantrasyon
trendlerine karşın tahmini yeraltı suyu beslenim süreleri grafiği çizilmiştir. Yeraltı
suyu nitrat konsantrasyonlarındaki artışın zaman içerisinde sürekli artış gösterdiğinin
belirlenmesine rağmen atrazin konsantrasyonu önce artmış, daha sonra 1990 yılında
uygulanan yasaklama neticesinde atrazin konsantrasyonu azalmıştır. Atrazin
konsantrasyonu için ortaya konan sonuçlara göre, 1980'ler boyunca beslenen yeraltı
suyunda atrazinin pik yaptığı, bu konsantantrasyon değerinin genç sularda yaşlı
sulara nazaran daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Gelecekte yeraltı suyu
kalitesindeki trend, büyük olasılıkla tarımda uygulanan kimyasalların trendleriyle
eşleşecektir.

Konsantrasyon verileri ile yeraltı suyu yaşını eşleştiren bu tip bir

analitik yaklaşım, yönetim yaklaşımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin geri bildirim
sağlamak ve bu eğilimleri takip etmek için gerekli olacaktır.
Yeraltı suyu kalitesinde koruma önlemlerinin anlaşılması dizayn edilmesi ve
uygulanabilmesi için kirliliğin etkilerinin gözlemlenmesi önem arz etmektedir.
Koruma tedbirleri, alıkonma süresi göz önüne alınmadan ve günübirlik çözümler
üretmesi beklentisiyle uygulanmaktadır. Bu tür beklentileri karşılamak için
uygulanan geçici çözümler önemli iyileştirme çalışmalarını zorlaştırır. Birleşik
Amerika'da Wisconsin Akiferinde yapılan bir çalışmada atrazin konsantrasyonundaki
azalma direk olarak atrazin kullamındaki azalmadan sonra başlamasına rağmen, azot
ve fosfor değerlerinde bir azalma olmamıştır. Farklı kirletciler arasındaki farklı tepki
süreleri, bu kirleticilerin farklı taşınım sürelerinin yanısıra reaktivite durumlarına da
bağlıdır. Örneğin, tesviyeli tarım, toprağı sürme gibi erozyonu hızlandıran işlemler,
toprak partikülleri arasındaki kuvvetlerin azalmasına ve toprak kayıplarına sebep
olmaktadır. Atrazin biriktiği ortamlarda zaman içerisinde yüksek miktarlarda
çözünebilir ve bu nedenle kirliliğin etkilerinin gözlemlenmesi hedefleniyorsa,
beslenmeden gelen suyun yeraltı suyu tablasına ulaşması için gereken sürenin
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belirlenmiş olması gerekir. Buna karşın, fosfor toprakta birikme özelliğine sahiptir ve
fosforun konsantrasyonunun azaltılması için gereken süre uzundur ve bertarafı
onlarca yıl sürebilir. Ayrıca uzun yıllar boyunca tarım alanlarındaki gübre kullanımı,
bu alanlarda organik azot birikimine neden olduğu için yeraltı suyu nitrat
konsantrasyonunu azaltma ve iyileştirme uygulamaları ile alıkonma süresi arasında
önemli bir ilişki vardır. Birleşik Devletler'deki yaklaşık 30 hektarlık Iowa alt
havzasında, yeraltı suyundaki nitrat konsantrasyonu daha 25 yıl önce gerçekleştirilen
bir tarımsal yönetim uygulamasından etkilendiği ortaya konulmuştur. 2008 yılında
Owen ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, 2 hektardan küçük mikro
havzalarda bile yeraltı suyunda nitrat konsantrasyonunun, azot kullanımından 6 yıl
sonra bile azalma olmadığını tespit etmişlerdir. Birleşik Devletler'deki Walnet Creek
Havzası'nda yapılan bir yeraltı suyu seyahat süresi çalışmasında 2 gün ile 308 yıl
arasında değişen bir aralıkta ortalama 10 yıllık yeraltı suyu seyahat süresi
belirlenmiştir.
Çeşitli ampirik, yarı ampirik ve proses tabanlı teknikler, yeraltı suyunda
yayılı kaynaklı kirleticilerin etkisini belirlemek için kullanılmıştır. Ampirik
modellerin basitliği onların yaygın kullanımını sağlamıştır. Ancak bu tür basit
yaklaşımların yeraltı suyunda kirlilik konsantrasyonlarını belirlemede oldukça sınırlı
olduğu kanıtlanmıştır.

Birleşik Devletler genelindeki yeraltı suyu nitrat

konsantrasyonu ile DRASTIC yöntemle belirlenmiş kirlenebilirlik tahminleri
arasındaki düşük korelasyonun nedeninin topraktaki azot döngüsü süreçlerinin
detaylı olarak temsil edilmeyişinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Pestisitler
için ampirik yöntemler, yağış olaylarının yüzeysel akış veya tercihli akışı tetiklemesi
ile taşınımın aralıklı ve geniş alanlara yayılarak ilerleyişine neden olduğunu
göstermektedir. Yağışlar oldukça değişkendir. ancak ampirik metodlar dolaylı olarak
yağışların kararlı olduğunu varsayar ve bu durum, süzülen yağışın bir kısmının eksik
değerlendirilmesine neden olmaktadır. Örneğin, 2004 yılında yapılan bir çalışmada
artan yağış miktarıyla, pestisitin yeraltı suyuna sızmasının da arttığını ortaya
koymuşlardır. Bu sınırlamalardan dolayı yayılı kirletici kaynakların yeraltı suyu
kalitesindeki değişime etkisini ortaya koyabilmek için daha sofistike yaklaşımlara
ihtiyaç duyulmaktadır.
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Bu karmaşık yaklaşımlar arasında dikkate değer olan Rinaldo ve Marani'nin
1987 yılında önerdiği Kütle Tepki Fonksiyonu (MRF) yoğun olarak kullanılmıştır.
Kütle Tepki Fonksiyonu seyahat süresi tabanlı bir yaklaşımdır, ancak birçok kararlı
durum seyahat süresi yaklaşımlarının aksine, sadece tahmini yağışların geçici
etkilerini yakalayabilmektedir. Ayrıca heterojen ortamlarda yayılı kaynaklı
kirleticilerin dağılımını belirlemede yetersizdir. Bu amaçla 2011 yılında geliştirilen
Hidrolojik Olay Tabanlı Sızma ve Çözünen Taşınım Modeli (HEIST) geliştirilmiştir.
Kütle Tepki Fonksiyonu modeli (MRF) havza ölçekli bir model olmasına rağmen,
HEIST modeli, yüzeyden yeraltı suyuna taşınımı ve vadoz zondaki buharlaşma,
terleme, bozulma gibi biyokimyasal ve hidrolojik etkileşimleri de tanımlamaktadır.
Yeraltı

suyunun

iyileştirilmesi

aşamalarında,

kirliliğin

etkilerinin

gözlemlenebilmesi için gerekli olan süreyi veya taşınım süreçlerini belirlemek
amacıyla kullanılan bu sofistike modelleme yaklaşımlarının uygulanabilirliği hala
biraz sınırlıdır. Schilling ve Spooner tarafından 2006 yılında yapılan ilkel
yöntemlerden biri de akarsu kenarlarındaki bitki örtüsünden suyun nitrat
konsantrasyonun tahmin edilmesi modelidir. Ancak, bu bilim insanları sadece yeraltı
suyu seyahat süresinin taşınım süreçlerine etkisini hesaba kattılar. Bunların ölçülüp
modellenmiş sonuçlar arasında gözlenen tutarsızlıkların organik azot birikiminin
kaynağının olası rolünün sorumlu olabileceğini ihmal ettiler. Sulu tarım yapılan
alanlardaki azot profilleri hakkında çok sınırlı veriye sahiptiler. Buna karşın Toprakta
ve sularda fosfor birikimi azota nazaran daha iyi bir şekilde kayıt altına alınmıştır.
Yayılı ve noktasal kirletici kaynaklarının kirlilik perspektifi bakımından yeraltı
sularının sürdürülebilirliğine etkilerini değerlendirmek için, gelecekte yapılacak
araştırmalar, onlarca yıl boyunca insani faaliyetlerden ve iklim değişikliği, arazi
kullanımı, ve kirletici karakterizasyonlarındaki değişimlerden kaynaklanan ve bu
değişimler sonucunda tarım alanlarında kirletici birikimini ve kalıcılığını anlamaya
odaklanmalı, yeraltı suyu miktar ve kalite değerlendirme çalışmaları bütüncül bir
yaklaşım ile ele alınmalıdır.
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7. Akifer Alıkonma Süresinin Önemi
Akiferler alıkonma sürelerine bağlı olarak temel anlamda 3‟e ayrılmaktadır.
Bunlar; yeni, eski ve palaeo sulardır. Sığ ve/veya hızlı sirküle olan 50 yaşından genç
ve yeni su olarak adlandırılan akiferlerdeki yeraltı suları içme suyunun ana kaynağını
teşkil eder. Bu sular çekim alanlarının bulunduğu aktif yükleme/deşarj alanlarının
hidrojeolojik çevreyi oluşturan kısmının özellikle önemli bir parçasıdır. Bu nedenle,
sığ akiferlerdeki taşınmayı karakterize edecek izleyici metodu baseline değerlerde
karşımıza çıkacak olaylarla ilgilenmemiz konusunda önemli rol oynayacaktır. Yine
de bu zor ve zaman zaman çelişkili bir iştir. Zira, ilgilenilen akiferdeki gerçek doğal
kalitenin belirlenmesi zordur ve/veya bu sular hali hazırda kirletilmiş olmasına
rağmen

doğal

özellikleri

nedeniyle

kalitesinin

maskelenmesi

söz

konusu

olabilmektedir. Günümüzde, yeraltı suyu kalitesini düşüren birçok madde 200 yıl
boyunca gelişen sanayileşme ile ortaya çıkmıştır. Eski Sular endüstriyel zamanlar
sırasında sızmış olan suları temsil etmektedir. Dolayısıyla, bu zaman diliminden önce
sızan suların saf ve kirlilik içermediği düşünülebilir. Eski yeraltı sularının kalitesi
çözücü (su) ve akifer materyali arasındaki zamana bağlı jeokimyasal reaksiyonlar
üzerinden belirlenir. Yeraltı suyu alıkonma süresi uzadıkça, su kaya arasındaki temas
zamanı artar ve su kalitesi ölçeği genişler. Palaeo sular ise, son buzul çağında ya da
daha öncesinde yüklenen sulardır ve 10000 yıldan daha önce sızan, farklı iklimsel ve
hidrojeolojik koşullarda meydana gelen sular olarak tanımlanmaktadır. Palaeo suların
kalitesi bazen çok yüksek olmasına rağmen Avrupa‟da olduğu üzere içme suyu
tedariğinde çok küçük bir rol oynayabilir. Ne var ki, sığ akiferlerde artan kirliliğin bir
sonucu olarak, bu gibi yüksek kaliteli rezervlerin kullanılması konusunda çevresel
baskılar artacaktır. Çok düşük yenilenme oranlarına sahip bu suların tanımlanması
gerekmektedir.

Akiferlerin

alıkonma

sürelerinin

biliniyor

olması,

kalite

parametrelerinin DAS değerlerinin belirlenmesinde ve özellikle doğal ve insan
kaynaklı baskı ve etkilerin ayrımlanmasında kolaylık sağlamaktadır. Ör; sekiz AB
ülkesinden gelen 400 yeraltı suyu örneğinde toplam organik karbon ölçümleri
yapılmış ve bu ülkelerin dördünden gelen tam olarak 250 yeraltı suyu örneğindeki
filtrelenmiş örneklerdeki çözünmüş organik karbon analiz edilmiştir. TOC 2.7 mg
CL-1'lik medyan konsantrasyonunda ve 0.1-59.4 mg CL-1 aralığında bulunmuştur. Bu
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rakamlar yüksek organik karbon değerlerinin eski döneme ait saf akiferlerde bazen
yerel olarak bulunabileceğini göstermiştir.

8. Yeraltı Suyunun Korunması
Yeraltı suyu, dünyadaki en büyük hacimli tatlı su kaynağıdır. Son 10-20
yılda, özellikle gelişen ülkelerde yeraltı suyunun geliştirilmesinde ve kullanımında
yoğun bir artış olmuştur. Yeraltı suyunu çeşitli amaçlarda kullanırken onu
kirleticilerden de uzak tutmak gerekir. Fakat gerçek tehlike aslında kirlilik değil,
kirlilik sorununun göz ardı edilmesidir.
Yeraltı suları yüzey sularına göre kirliliğe daha az maruz kalırken, yeraltı
suları kirliliğinin etkisi yüzey suları kirliliğine nazaran daha uzun sürer. Yeraltı suyu
kirliliği kolayca fark edilemez ve çoğu durumda kirleticilerin içme, kullanma
sularında fark edilmesi ile saptanır. Yeraltı sularında kirleticiler fark edilinceye kadar
büyük bir alan kirlilikten etkilenmiş olacaktır.
Yeraltı suyu kirliliği tamamen giderilemese de azaltılabilir veya rehabilite
edilebilir. Fakat uygun koruma önlemleri alınmadan ve uygulanmadan önce yeraltı
suyu kirliliği ile kirletici kaynaklar belirlenmeli ve çevre kirliliğine karşı olan
hassasiyeti değerlendirilmelidir.
Yeraltı suyunun kalitesine etki eden potansiyel tehlikeleri saptamak için
mevcut ve potansiyel kirletici kaynakların sistematik ve ayrıntılı bir envanteri
çıkarılmalıdır. Yeraltı suyunda mevcut olan kirliliğin yaygınlık derecesi ve özellikle
çevredeki şüpheli kirletici kaynaklar belirlenmelidir. Bunu başarmanın yollarından
birisi de izleme yapmaktır. Her hangi bir aktiviteden kaynaklanan yeraltı suyu
kirliliğini, kirliliğin derecesini belirlemek ve içme suyu temininin yapıldığı önemli su
kaynaklarına yaklaşmakta olan kirlenme tehlikesine karşı uyarı yapabilmek için
izleme kuyuları açılmalıdır.
Yeraltı suyunun kirliliğe karsı olan hassasiyeti bakımından yapılan
değerlendirmeler, fiziki çevrenin doğal ve yapay etkilere karsı bir miktar koruma
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sağlayabileceği düşüncesi üzerine dayanır. Bu hassasiyet toprak tipi, doygun
olmayan zondaki materyalin karakteristikleri ve kalınlığı, yeraltı suyunun derinliği,
akiferin tipi, geçirimliliği ve beslenme oranı gibi, çeşitli faktörlere bağlıdır. Yeraltı
suyu kirliliğini gidermek için birçok metot mevcuttur. Uygun koşullarda
yerkabuğunun doğal arıtma işlemlerini yapması, kirlenmiş suyun yeraltı suyuna
girişini azaltabilir ve kirliliği kabul edilebilir bir düzeye düşürebilir.

Kirlenmiş

yeraltı suyunu temizlemeye yönelik olarak son 20 yılda birçok yöntem ve yeni
teknoloji geliştirilmiştir. Fakat temizleme işlemi hem zor hem de pahalı olup uzun
zaman gerektirir. Bu nedenle esas çaba kirliliğin oluşmasını önlemeye yönelik
olmalıdır. Yeraltı suyunun kirliliğe karşı önlem alarak korunmasının maliyeti, oluşan
kirliliği gidermek için gösterilen çabaların maliyetinden çok daha düşüktür.

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Havzalarda yeraltısuyu boşalımları, doğal olarak kaynak çıkışı, akarsu, göllere ve
sulak alanlara boşalımla, yapay olarak da kuyulardan çekimle oluşmaktadır. Bu
aşamada görülen en önemli kriter, hesaplanan yeraltısuyu beslenme değerlerinden
hangi oranlarda emniyetli verim olarak kabul edeceğimizdir. Ve emniyetli verim miti
ne kadar gerçekçidir. Ayrıca yeraltısuyu kalite sorunlarının bulunduğu havzalarda,
gerçekçi bir yaklaşım yapmak zor görülmektedir. Bu alanlarda, yeraltısuyu miktar ve
kalitesindeki değişimler sürekli olarak gözlenmeli ve çekim oranları kalite
değişimlerine göre belirlenmelidir.
Bugünkü durumda özellikle belgesiz kuyuların çokluğu nedeniyle, yeraltısuyu
kullanımı, bilhassa öncelikli havzalarda hesaplanan beslenme değerleri aşılmıştır. Bu
havzalarda öncelikle ruhsatsız kuyularla olan çekimler kontrol altına alınmalıdır.
Yerüstü sularının etkin kirlenimi dolaylı olarak yeraltısuyu akiferlerini de olumsuz
olarak etkilemektedir. Bunun için, jeotermal proje işletmeleri kontrol altında
tutulmalı ve özellikle reenjeksiyon yapmaları için gerekli önlemler alınmalıdır.
Jeotermal kullanıcılarının nehir ve kollarına bıraktıkları atık sularda, standartların
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üzerinde bir kirliliğe kesinlikle izin verilmemelidir. Ve bu standartlar ve kirletici
madderler tekrar gözden geçirilmelidir.
Yeraltısularını korumak için, sulama projeleri gözden geçirilmelidir. Daha az su
kullanımı sağlamak için sulama yöntemleri iyileştirilmeli, borulu, damlama gibi
sulama sistemleri yaygın hale getirilmelidir. Kritik havzalarda, gerekirse sulama
projeleri alanlarında ekilen bitki deseni değiştirilmeli, toprak ıslahı yapılmalıdır.
Havzalara yeraltı suyu bütçesi yapılırken havzalararası yeraltı suyu kaçışı dikkate
alınmalı,

bu

akiferlere

açılan

kuyular

tespit

edilerek

kapatılmalı

veya

sınırlandırılmalıdır.
Ülkemizde bugüne kadar çok sayıda yüzey depolaması planlanmış, projelendirilmiş
ve önemli bölümü de inşa edilmiş, önümüzdeki yıllarda da yeni tesislerin yapılacağı
anlaşılmaktadır. Her yeni depolamanın uygulamaya konulması

yeraltısuyu

akiferlerinin beslenme olanaklarını sınırlamakta ve su bilançosunu değiştirmektedir.
Bu nedenle, hidrojeolojik etütlerinin de, depolama sayılarında ve yüzeysuyuyeraltısuyu kullanımındaki değişim değerlerine göre yeniden revize edilmesi
zorunludur. Bu nedenle yapılan bütçe modelleri, her işletme faaliyeti neticesinde
yeniden güncellenmeli ve alınan sonuçlar ile saha ölçümleri karşılaştırılmalıdır.
Yeraltı suyu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, bu kaynakların nasıl yönetileceği,
miktar ve kalite durumuna göre ne amaçla kullanılacağı ve hidrojeolojik sistemlerin
hangi yollarla izleneceği ve karakterize edileceği ortaya konularak genel bir yenilikçi
yaklaşım geliştirilmelidir. En önemlisi, yeraltı suyu kaynaklarının dinamik yapısı
gereği kirlilik etkilerine uzun zamanda tepki vermesinden dolayı, günümüzde
uygulanan kısa vadeli çözümlerin aksine, uzun vadeli hedeflerin oluşturulmasına
ihtiyaç duyulmaktadır. Yeraltı ve yerüstü sularının birlikte değerlendirilirken, arazi
kullanımdaki değişimler ve iklimin bundaki rolünü anlamak için kullanılabilecek
modellerin yanı sıra yenilikçi izleme teknikleri geliştirilerek yüzey altındaki
formasyonların heterojenliğinin belirlenmesine de ihtiyaç vardır. Yerüstü sularının
tükenmesi, sürdürülebilir yeraltı suyu yönetiminin ne kadar gerekli olduğunun
anlaşılmasına neden olan en kritik faktörlerden biridir; ancak, yerüstü ve yeraltı suyu
sistemleri arasındaki etkileşimin ortaya konmasındaki güçlükler bu kritik sürecin
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aşılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Yeraltı suyu seviyeleri ile mevsimsel ve yıllık
atmosferik değişimler arasındaki ilişkinin tam olarak anlaşılması ve sağlıklı bir
istatistiksel verinin ortaya konması da temel sorunlardan biridir. Bu tür
değerlendirmelerin yapılamaması veya eksik yapılmasının temel nedeni, genellikle
uzun dönemler boyunca yeterli yeraltı suyu verisinin eksikliğinden dolayıdır.
Yerüstü suyu akım ve kalite izleme ağlarının yaygınlığı ile kıyaslandığında, yeraltı
suyu derinliği ve kalitesinin ortaya konması için gerekli olan uzun dönem veri
eksikliğinin temel sebebi, yerüstü sularının yaygın bir şekilde izlendiğinden dolayı
yeraltı sularının izlenmesine gerek olmadığı düşüncesinde yatmaktadır. Bu anlayış
yerüstü suyu kaynaklarının hızlı bir biçimde tükenmeye başlamasına kadar
süregelmiştir.
Yeraltı suyu kaynakları sadece uzun ömürlü ve temiz su temin edilmesi açısından
değil, aynı zamanda yerüstü suyunun hızlı miktar ve kalite değişkenliğine karşı
tampon depo rezervuarı görevi yapması ve kurak dönemlerde yerüstü suyunu
beslemesi açısından da değerlidir. Yeraltı suyu rezervinin arttırılması için, yerüstü
suyu veya

arıtılmış atıksular veya yeraltı barajları ile yeraltı suyunun yapay

beslenimi gibi yönetim yaklaşımlarının da popülaritesi artmaktadır. Ancak bu tür
çalışmalar yapılmadan önce mevcut yeraltı suyu kalitesi ile yapay beslenim
yapılacak yerüstü veya arıtılmış atıksuyun kalitesi arasında önemli ölçüde farklılıklar
olmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin farklı çözünmüş madde miktarındaki yerüstü
suyu akifere verildiğinde, akiferde çökelmelere neden olarak akiferin gözenek
yapısını bozabilir. Ayrıca yeraltına enjekte edilecek suyun kimyasal ve biyolojik
etkilerinin yanısıra beslenme dinamiklerinin yani yeraltına nereden ne kadar suyun
enjekte edilebileceği açısından da önemli bir bilgi boşluğu söz konusudur. Alüvyon
akiferlerde bu tür yapay beslenim çözümlerinin kısa sürede sonuç vereceği
düşünülmektedir ancak, dolaşım süresi daha uzun olan bölgesel ölçekli akiferlerde bu
işlemin yapılması pek işlevsel görülmemektedir, dolayısıyla bu soruları araştırma
ihtiyacı artmaktadır.
Sürdürülebilir bir yeraltı suyu yönetimi konuya bakış açısından mevcut teknolojik
bilgi ve imkanları kullanmaya kadar bir çok bileşeni akılcı ve bütünleşik uygulamalar
ile kullanmayı gerektirmektedir.
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Ortamdaki doğal dengeleri anlamadan yapılandırılan her türlü uygulama, dengelerin
aksi yönünde ise yüksek emek, zaman, ekonomi ve doğal denge şartlarında yaşayan
canlı hayatın kayıplarına neden olur.
Su kalitesindeki doğal ve insan kaynaklı değişimlerin ayırt edilebilmesinde
yeraltısuları kalite parametrelerinin doğal konsantrasyonlarının kesin tespitine ihtiyaç
duyulmaktadır. Mevcut incelemelerin sonuçları, tekil örnekler ya da istatistiki
işlemler ile DAS tespitlerinin ne kadar zor olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, bir
suyun hangi kapsamda kirlilik içermediğine karar verebilmek için, hidrojeolojik
bağlamda yeraltı suyu kalitesi üzerine kavramsal bir jeokimyasal anlayışa ihtiyaç
duyulmaktadır.
Sürdürülebilir

yeraltı

parametrelerinde

suyu

DAS‟ların

yönetiminde;
tespit

yeraltı

edilmesi

ve

suyu

kütlelerinin

kontrolleri

için

kalite

kriterlerin

oluşturulması, referans akifer tanımlamaları, bu referans akiferlerdeki su kütlelerinde
kalite eğilimlerinin belirlenmesi ve bu parametrelerde etkiler sonucunda gelecekteki
değişimlerin projeksiyonunu öngörebilmek için modellemelerin yapılması temel
çalışma konularını oluşturmaktadır. Yüksek kaliteli suların korunarak, sürdürülebilir
gelişimine katkıda bulunacak şekilde tüm yeraltı suyu ile ilişkili mevzuatı
destekleyecek su politikalarının oluşturulması ise bu temel çalışmalar ile birlikte
geliştirilmesi gereken bir diğer önemli husustur.
Yeraltı sularında nitrat kirliliğinin kontrol edilebilmesi için, iklim toprak, akifer ve
arazi kullanım faktörlerinin birlikte ele alındığı bütünsel bir yaklaşıma gereksinim
vardır. Azotlu gübre uygulamasının zamanlanması nitrat kirliliğinin kontrolünde son
derece kritik bir faktördür. Azotun nitrat şeklindeki derine yıkanma ile kayıplarının
azaltılabilmesi için, azotlu gübreler bitkilerin ihtiyaç duyduğu zamanda toprakta
hazır olacak şekilde uygulanmalıdır. Ayrıca, toprak analizleri ile toprakta var olan
azot belirlendikten sonra gübreleme yapılmalıdır. Sığ akifer sistemlerine karışan
nitrat

denitrifikasyonla

veya

derin

köklü

bitkiler

kullanılarak

buradan

uzaklaştırılabilir . Nitrat kirliliği için izleme ağları oluşturulmalı, riskli ve kirlenmiş
sular belirlenmelidir. Belirlenen riskli ve kirlenmiş sulardan nitrat kirliliği önleme ve
giderme çalışmaları başlatılmalıdır. İyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalı,
gübreleme planlarının çiftlik düzeyinde yapılması ve kayıtlarının düzenli tutulması
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sağlanmalıdır. Nitrifikasyon inhibitörleri kullanılarak amonyumun nitrata dönüşümü
geçici bir süre için engellenebilir. Sulama suyu ve azotlu gübrelerin birlikte
kullanımında son derece dikkatli olunmalı, aşırı gübre ve su kullanımından şiddetle
kaçınılmalıdır. Tarımsal faaliyetler için çiftçilere gübre ve pestisit kullanımı ile ilgili
düzenli eğitimler verilmeli, aşırı gübre ve pestisit kullanımı sonuçları açısından
bilinçlendirilmelidir.
Son yıllarda nüfus yoğunluğunun kıyı bölgeleri boyunca artmasıyla bu bölgelerin
yeraltı su kaynakları üzerindeki talepleri de artmaktadır. Bu talepler gelecek yıllarda
daha da artacaktır. Bu durumda kıyı akiferleri miktar ve kalite çalışmaları
yapılmadığı takdirde kıyı akiferlerinde aşırı çekim dolayısıyla tuzlanma artacaktır.
Bu durum hem yeraltı suyu kalitesini hem de bu suyla sulanan toprak kalitesini
dolayısıyla verimini olumsuz etkileyecektir.
Kıyı akiferlerinin efektif yönetimi, talepler arasındaki dengeyi, uygun nümerik
modellerin kullanımını, saha araştırmalarını, yerel yönetimler ve diğer ilgili kurumlar
ile önerilen yönetim seçenekleri üzerine bir ortak kararı gerektirir. Ayrıca yeraltı su
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için su kullanıcıları düzenli olarak eğitilmeli ve
bilgilendirilmelidir.
Sonuç olarak, en önemli öneri ise, ölçümlerin artırılmasıdır. İnsanların devlet
kontrolünde kuyu açmalarına teşvik edilmelidir. Yeraltı suyu miktar izlemesi yapılan
kuyular ova akiferleri ile sınırlı tutulmamalı akifer niteliği taşıyan bütün
formasyonlar izlenmelidir.
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